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  4102-4102 السنة الجامعية

 إهـــــداء
 إىل حبييب و حبيب العاملني حممد بن عبد هللا

 ببب وودد  و ييا  عدد   إىل نن بتن ي  ي حمحاا بدناا ويييا و وعت  عمرها سييما أنيسي  عأعي،  إىل نن إىل

إذا اونمع كل شاعر و لغد  عتى  أن يصسدهنا فتن جيدوا ببيال لذلك  واليت إذا نيح ي هللا عتى عمر  كل أعمال 

  ي كل خري آنني.اليياء فتن يكسي ي جملازاهتا ع ي و لد ليد  فجزاها هللا ع

إىل حوح أيب الذ  مل جتمع ي ب  ال احلياة و ال املمات لكن إبذس  نعاىل بيجمعيا  ي وية الرضدان  إىل وديت اليت نيحن ي 

إمساا و صاحبن ي بدعائاا و ال طاملا افنخرت بيجاحي كدين أمحل إمساا و أيد  هذا العمل إىل حوحاا الطاهر حمحاا هللا 

  إىل كل عائتيت أخديت أني الثاسية عائشة  ابنيا    حمية   إىل أخديت بتيمان الذ  كان أاب يل وهد و نتبل ن ي و نياا

 صغري إىل أخديت صديتي إبراهيم  هشا   حنز    حيا    أمحد.

 عبد الرؤوف   فاطمة   امساعيل   و إىل أخديت بجى  عتى عصافري يتيب  حسيم  عمر الساحوق   حاتج   شراز   

يت الذين مل جيمع ي هبم صتة د  أو يرابة لتدل عتي كر  هللا ووا    ال حتناج املددة إىل يرابة و لكن حتناج الترابة و أخدا

إىل املددة   إىل صديتايت و زنالئي يد ال نكسيام وحييت هذه لذكر أمساءهم أو وي  هذه املذكرة إىل أن عمر  و عتتي 

  ي وعتى خري.و يتيب يكسيام و يزد  مجعيا هللا دائما 

إىل كل أعضاء املدحبة اليت أعمل هبا ابندائية عبد التادح إىل كل املدحاء الذ  نعايبدا عتى إداحهتا أبيط عانل هبا.



 شكر و عرفان
 نن مل يشكر الياس مل يشكر هللا

ن وعت ي نن خري أنة أبدأ ابلشكر إىل نن بعث ي إىل الدودد و كرن ي أبن وعت ي إسيان ذو عتل يسكر و يندبر و زادين أب

 أخرو  لتياس أنة خري إسيان حممد صتى هللا عتي  و بتم

 فأشكره عتى سعم  اليت ال نعد و ال حتصى

 و الشكر ندصدل إىل نن كاسدا بيدا يل  ي هذه الدسيا

 أني اليت وعت  حياهتا و عمرها دحاب أبري عتي  عأصل إىل نبنغااي

د و نعني يل  إىل كل اعأهل و اعأياحب أصدل و فروع إىل كل نن ل  فضل عتيا إىل كل أفراد عائتيت اليت كاسدا خري بي

نن يريب أو بعيد   داخل نيدان العتم و املعرفة أو خاحو  أمهام كل العانتني ابلصروح العتمية اليت دحب  هبا : ابندائية 

 حممد عبد الدهاب  إكمالية أمحد

و وانعة زاين عاشدح   و شكر خاص إىل عمال نكنبة احلتدق عتى  بن بعد  اثسدية حممد الصديق بن حيي ابلبريين 

حأبام : اعأبناذ حممد هناات و اعأبناذ : بعد زيندين   و كذا املكنبة املركزية ممثتة  ي خبدش  و إىل اعأبانذة الذين 

د بن ويس   بن باعدوين عتى امتا  عمتي بندوااهتم اعأبناذ براهيم بن داود اعأبناذ بعد يعتدب   اعأبناذ أمح

نصطسى عييى   اعأبناذ طعيبة عييى و كل عمال نكنبة التدس و عتى حأبام أخي حيي بدعمانة إىل عمال نديرية 

الشؤون الدييية و اعأوياف و عتى حأبام زين يبتة إىل نثتي اعأعتى نتد  حصة خداطر الدكندح أمحد الشتري   إىل 

 اإلنا  امليصدح  حممد.

شكرا مجيعا
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أ

 

صللللللل  ي املتكيللللللة متنللللللع صللللللاحباا مريللللللة النصللللللرف  ي أنداللللللل  كيسمللللللا  يشللللللاء  ابمجللللللاع الشللللللرائع و التللللللداسني   نللللللن هيللللللا عأ

بلللللعى كلللللل شلللللخي إىل زايدة و نيميلللللة نتكينللللل  يصلللللد اللللللربإل و السائلللللدة املاديلللللة  إال أسللللل  يلللللد  لللللرج اإلسيلللللان علللللن هلللللذه 

ىل نلللللن نلللللال أو  لللللده إبنغلللللاء اللللللداح ا خلللللرة عأن الغايلللللة إىل أايلللللة أمسلللللى علللللن طريلللللق النللللل ع و النصلللللدق فيملللللا أاته هللا نعلللللا

نللللا عيلللللد هللا خلللللري و أبتللللى  و خلللللري الصلللللديات أدونالللللا أ  الصللللدية اأاحيلللللة املنمثتلللللة  ي عتلللللدد النلللل ع و الللللليت يعلللللد أمهالللللا 

د أو السكرة هي نتمإل إسياين عا  الديف   هذا العت

اعأنلللللدال و اعأحاضلللللي و العتلللللاحات وولللللد أشلللللباه لللللل   ي الللللليام التدميلللللة و الشلللللرائع اليلللللابتة فعلللللرف سالللللا  حلللللبس 

عتللللللللى دوح العبلللللللللادة نلللللللللن املعابللللللللد و اعأديلللللللللرة و الكيلللللللللائس   إال أن الديلللللللللف أو احلبللللللللدس وولللللللللد طريتللللللللل  إىل النأصللللللللليل و 

 النيايم  ي ظل يداعد الشريعة اإلبالنية.

حيلللللل  يتللللللدل اعأبللللللناذ  1إذن فياللللللا  الديللللللف ساللللللا  إبللللللالني أصلللللليل ييللللللنمد نللللللن التللللللرآن الكللللللرمي إطللللللاحه العللللللا 

ال ختتلللللللد بلللللللدحة أو آيلللللللة نلللللللن احللللللللس عتلللللللى النصلللللللدق و اإلحيلللللللان و بلللللللذل امللللللللال  ي بلللللللبيل هللا هلللللللي اعأبلللللللاس بللللللليالن 

وجيللللللد أصللللللدل  املباشللللللرة  ي اليللللللية اليبديللللللة الشللللللريسة  فاعأصللللللل  ي وللللللدازه أن حبللللللدل هللا صللللللتى 2الشللللللرعي لسكللللللرة الديللللللف 

نتللللللللف نراحلللللللل العصللللللللدح هللا عتيللللللل  و بلللللللتم أذن لتصللللللللحابة عملللللللر و عثمللللللللان ....ا  و كلللللللذلك فعلللللللل النللللللللابعدن عتلللللللى خ

اإلبلللللللالنية و ي كافلللللللة البتلللللللدان امليلللللللتمة أو الللللللليت دختالللللللا اإلبلللللللال  بعلللللللد ذللللللللك . وحللللللل  حبلللللللدل هللا صلللللللتى هللا عتيللللللل  و 

بلللللتم أحاديللللل  كثلللللرية أمهالللللا إذا نلللللات ابلللللن آد  استطلللللع عمتللللل  إال نلللللن  لللللال  : صلللللدية واحيلللللة و عتلللللم يينسلللللع بللللل  ووللللللد 

 . صاحل يدعدل ل  صدق حبدل هللا صتى هللا عتي  وبتم

هللا عتيللللل  وبللللللتم : نلللللن اليللللللبعة اللللللليت ياتالللللم هللا يللللللد  ال ظلللللل إال ظتلللللل  و يلللللال نعتللللللم املعتمللللللني ال  تىويدلللللل  صلللللل

 ييتي نال نن صدية.

                                                 
 نن بدحة احلديد. 1نن بدحة البترة و ا ية  622و ا ية  911نن بدحة آل عمران و ا ية  911و ا ية  19اعأايت اليت حت  عتى النصدق اعأية  1
 .601  ص 6006عاحف  اإلبكيدحية  حممد كمال الدين إنا  الدصااي و اعأوياف  ي الشريعة اإلبالنية   دحابة نتاحسة فتاية و شرعية  الياشر نيشأة امل 2
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ب

 

أنللللللا نساصلللللليل أحكللللللا  الديللللللف فتللللللد وللللللاء هبللللللا الستلللللل  اإلبللللللالني فيللللللنحدز عتللللللى سصلللللليب وافللللللر نللللللن واللللللدهم  

كتلللللل  بياللللللا  نشللللللريعي ننكانللللللل اعأحكللللللان و نيللللللاولده ابلدحابللللللة و البحلللللل  املدضللللللدعي العميللللللق   حلللللل  خروللللللدا نللللللن ذلللللللك  

 الشروط ننميز عن أريه نن اليام اعأخرى.

صلللللللت  خصلللللللدبن  و  ووصلللللللل اعأويلللللللاف إىل أووالللللللا  ي العصلللللللر العثملللللللاين و انيلللللللع وعلللللللاء اعأويلللللللاف و أأراضللللللل  و

 ي نلللللللدفري امليلللللللافع و ا لللللللدنات و اعأعملللللللال ا رييلللللللة لدحولللللللة اإلبلللللللداع اإلسيلللللللاين فكلللللللان يصلللللللرف عتلللللللى السلللللللرد نلللللللن حيلللللللع 

  و مل ميلللللس البشلللللر فحيلللللب بلللللل نعلللللدى إىل احليلللللدا ت ليكلللللدن عتلللللى ا يلللللدل امليللللللية و 1نلللللن املالللللد إىل التحلللللد الديلللللف

التطلللللط ...وكلللللذا اعأشلللللياء كلللللاعأواين اويلللللدحة و كاسللللل  حماوللللللة لدضلللللع نياللللليم شلللللانل لتديلللللف نلللللن اليلللللاحينني اإلداحيلللللة و 

 املدضدعية.

  أنخلللللللذ نيالللللللا أسلللللل  عتلللللللد  دوبللللللل   لللللللرج و الديللللللف سالللللللا  مميلللللللز لتنشللللللريع العتلللللللاح  اإلبلللللللالني نعلللللللددت نعاحيسلللللل

نلللللدعبي احلبلللللدس نلللللن أنالكللللل  يصلللللد ا لللللري يعتلللللن لصلللللاحل شلللللخي إعنبلللللاح  يعييللللل   ي عتلللللد النأبللللليس ابسعتلللللاده يصلللللبإل 

 نن خالل النعريف ينضإل أس  يتد  عتى أحبعة أحكان   2العتاح اوبدس أري يابل لتنصرف بكل أسداع 

و ووكيتلللللل  نشلللللل ط فيلللللل  أهتيللللللة النصللللللرف و اثسيللللللا الصلللللليغة أ  أوال الدايللللللف وهللللللد صللللللاحب املللللللال املللللللراد إيتافلللللل  أ

احلجللللللة الشللللللرعية و ننضللللللمن ويسلللللل  أو حبيلللللل  أو نصللللللدي  أو نللللللا يتللللللد  نتاناللللللا عرفللللللا  ي الداللللللللة عتللللللى الديسيللللللة و 

اثلثلللللا اولللللل و هلللللد العتلللللاح أو امللللللال امللللللراد إيتافللللل   و حابعلللللا املديلللللدف عتيللللل  : أ  نصلللللرف الديلللللف املنمثتلللللة  ي اأالللللة الللللليت 

و اعأويلللللللاف ذنلللللللم ناليلللللللة نيلللللللنتتة  3ليالللللللا حيلللللللع و لللللللر امللللللللال املديلللللللدف و ال يشللللللل ط يبدلللللللل  إذا كلللللللان ألللللللري نعلللللللنييلللللللؤول إ

 ابعنباحها أندال خاصة ننمنع ابلشخصية االعنباحية.

                                                 
أمحد الشيتري     أ  يينسيد نن حيع الديف نن نصاحيف اعأكل و التباس و النعتيم و العمل و الزواج ح  أس  يصل إىل الكسن و الت  و الت  لنساصيل أكثر 1

 .6093وديتية  1املدافق  9311حنضان  8  اتحيخ 92.10احلتتة الثانية باعة   MBC  يياة  90حصة خداطر
 .13-11  ص  6099بية  2عماح عتد    املتكية و الياا  العتاح   ي اأزائر  داح هدنة لتجزائر طبعة  2

 .96-99  ص 6001أمحد أنني حيان   فنحي عبد اهلاد    ندبدعة اعأوياف   نيشأة املعاحف   اإلبكيدحية   3
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ت

 

و اعأنلللللالق الديسيلللللة سدعلللللان:  1و لييعتلللللد الديلللللف صلللللحيحا ال بلللللد نلللللن نلللللدافر شلللللروط نعييلللللة فيللللل  نرنبطلللللة أبحكاسللللل 

 ت خريية نن وي  إسشائ  و يد يكدن حمدد اأاة أو أري حمدد اأاة.ويف عا  وهد نا حبس عتى واا

وويلللللف خلللللاص وهلللللد نلللللا حيبيللللل  الدايلللللف عتلللللى عتبلللللة نلللللن اللللللذكدح و اإل   أو أشلللللخاص نعييلللللني   يلللللؤول إىل 

اأالللللة الللللليت يعييالللللا الدايلللللف بعلللللد استطلللللاع املديلللللدف عتللللليام    إلغلللللاء أحكلللللا  الديلللللف بعلللللد نعلللللديل يلللللاسدن اعأويلللللاف حيلللللم 

 .90/97/27117املؤحخ  ي  91-17ابلتاسدن حيم  9119-10-72ؤحخ  ي امل 19-91

 ي اأزائلللللر كلللللان الديلللللف يلللللنم وفتلللللا عأحكلللللا  الشلللللريعة اإلبلللللالنية ولللللاء االبلللللنعماح حملللللاوال طملللللس كلللللل نلللللا هلللللد  

وطللللللل ي أو ديللللللل ي نلللللللا أدى إىل اسلللللللداثح املتلللللللك اللللللللديسي و بلللللللاعده بعلللللللد ذللللللللك عتلللللللى بلللللللدء حاللللللللة الديلللللللف متديلللللللد العملللللللل 

يلللللللية الديسيلللللللة إنلللللللا ضلللللللمن أنللللللللالق الدوللللللللة أو اعأنلللللللالق الشلللللللاأرة   أو ضلللللللمن اإلحنياطلللللللات العتاحيللللللللة و ابلتلللللللداسني السرس

 11/10/9190بلللللادت حاللللللة نلللللن السلللللراو التلللللاسدين إال بعلللللس  اعأوانلللللر و املرابللللليم الللللليت مل جتلللللد هللللللا نطبيلللللق امللللللؤحخ  ي 

الللللللذ   9191بللللللندح ( مل يكلللللن كافيللللللا   و بعللللللد صللللللدوح د 771-792سالللللم الديللللللف  ي السصللللللل الثاللللللل    نللللللداد نللللللن 

 27و  29املنضللللللمن الندويلللللل  العتللللللاح  نللللللن خللللللالل املللللللادنني  11/72نكللللللن نللللللن إيللللللراح محايللللللة اعأنللللللالق الديسيللللللة حيللللللم 

اللللللذ  صللللليف اعأويللللللاف ضلللللمن اعأصلللللياف العتاحيللللللة و أبلللللرز أمهينالللللا و ابللللللنتاللية نيللللليريه اإلداح  و امللللللايل   وخضللللللدع  

الللللللللذ  أيللللللللر احلمايللللللللة و النيلللللللليري و  72/10/9119املللللللللؤحخ  ي  19/91لتللللللللاسدن خللللللللاص متثللللللللل  ي يللللللللاسدن اعأويللللللللاف 

املللللللللللللللؤحخ  ي  19/299بلللللللللللللليدات املربللللللللللللللد  النيسيللللللللللللللذ   2اإلداحة إىل اليللللللللللللللتطة املكتسللللللللللللللة ابعأويللللللللللللللاف ونللللللللللللللاله بعللللللللللللللد 

الللللللذ  حللللللدد شللللللروط إداحة اعأنللللللال ق الديسيللللللة  ونيلللللليريها ومحايناللللللا و كيسيللللللات ذلللللللك    وللللللاء يللللللاسدن  9/97/9119

كيسيلللللللة ابللللللللنعمال و ابلللللللنثماح و نيميلللللللة اعأنللللللللالق الديسيلللللللة   بنبيللللللللان   نبللللللللني 77/12/7119امللللللللؤحخ  ي  12-19حيلللللللم 

 أسداع العتدد اليت ميكن ابرامها إلبنغالل و ابنثماح و نيمية كل سدع نن أسداع العتاحات.

                                                 
صرفات الن عية  ي التاسدن اأزائر   اهلبة   الدصية   الديف   داح هدنة لتطباعة و الشير و الندزيع   لنسصيل أكثر   أسار شيخة مسية  أحكا  الرودع  ي الن 1

 .100-686  ص  6096اأزائر 

 .10  ص 6000محد  ابشا   ستل املتكية العتاحية  داح هدنة لتطباعة و اليشر   2
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النعريلللللللف ابملدضلللللللدع: هتلللللللدف هلللللللذه الدحابلللللللة إلبلللللللراز أمهيلللللللة ابلللللللنثماح اعأنلللللللالق العتاحيلللللللة الديسيلللللللة العانلللللللة علللللللن 

 النجربة اأزائرية  ي هذا اجملال.طريق عتد اإلجياح ووايع 

 أبباب اخنياح املدضدع : 

 نيديل الشخصي ملدضدع الديف خاصة بع اطالعي عتى دوحه  ي احلضاحة اإلبالنية .9

 كشف أبباب نراوع اعأوياف وحماولة إجياد حتدل هلا .7

 اإلطالع عتى وايع النجرة اأزائرية  ي نيمية و ابنثماح اعأنالق الديسية .2

 ئر  روة ويسية هائتة اببنثماحها نشكل ندحد نايل ها إننالق اأزا .0

 أمهية املوضوع : 

يكنيلللللي ندضلللللدع اعأويلللللاف و ابلللللنثماحها خاصلللللة علللللن طريلللللق اإلجيلللللاح أمهيلللللة ابلغلللللة نلللللن خلللللالل الدحابلللللات التدميلللللة نيالللللا 

انلللل  بللللل  و احلديثللللة خاصلللللة نللللع حماوللللللة املشللللرع اإلهنملللللا  هبللللا و هلللللذا نللللن اأاسلللللب التللللاسدين و اللللللدوح اإلونمللللاعي الللللليت ي

 اعأوياف و ال نزال

اهللللللدف نلللللن هلللللذه الدحابلللللة الدصلللللدل إىل اإلوابلللللة علللللن إشلللللكالييت املنمثتلللللة  ي أن التداعلللللد املياملللللة اهـــــداف املوضـــــوع: 

 لعتد اإلجياح نشكل ياعدة ننيية لنحتق النيمية.

لتاسدسيلللللة و يعلللللد امللللللياب املنبلللللع : اعنملللللدت  ي هلللللذه الدحابلللللة عتلللللى امللللللياب الدصلللللسي النحتيتلللللي كدسللللل  املالئلللللم لتدحابلللللات ا

ابلللللللنثماح اعأنلللللللالق الديسيلللللللة علللللللن طريلللللللق اإلجيلللللللاح ظلللللللاهرة ياسدسيلللللللة خاصلللللللة  ي التلللللللاسدن اأزائلللللللر  ليلللللللنم النسصللللللليل  فيالللللللا 

ابإلضللللللافة إىل ابللللللنعاس  ابملللللللياب النللللللاح ي لدصللللللف  التللللللداسني امليامللللللة ل ويللللللاف و عتللللللد اإلجيللللللاح خاصللللللة علللللل  نراحللللللل 

 زنيية خنتسة .
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أ  نتصلللللري لكلللللن فعلللللال كلللللان للللللبعس الصلللللعدابت ا  لللللر  ي إعلللللداد هلللللذا البحللللل  بلللللذكرها الن هنلللللرب نلللللن  الصـــــ:و   :

نياللللللا ظللللللروف صللللللحية و عائتيللللللة  ونياللللللا النيايضللللللات اللللللليت حلاناللللللا خللللللالل دحابلللللليت بللللللني اأاسللللللب الياللللللر  و الدايللللللع و  

 كذا العانل الزن ي وضيق الدي    كذلك صعدبة أخذ املعتدنات احلتيتية نن اإلداحات املعيية.

مثيلللللا هلللللذا نلللللا هلللللد إال حتتلللللة ضلللللمن ملللللد  بلللللبت  ابلللللنعيا هبلللللا إل لللللراء مثيلللللا و االبلللللنعاسة  لللللا  ة :الدراســـــا  الســـــا ق

اللللللللدويز  ي شلللللللرح عتلللللللد اإلجيلللللللاح  ي  –ولللللللاء نلللللللن نعطيلللللللات نلللللللن الضلللللللروح  ابلللللللنخداناا أمهالللللللا كنلللللللاب هلللللللالل شلللللللعدة 

  .7191ويدح لتيشر و الندزيع اأزائر الطبعة اعأوىل  –التاسدن املدين 

ن بللللللن نشللللللرين   إداحة الديللللللف  ي التللللللاسدن اأزائللللللر    نللللللذكرة لييللللللل شللللللاادة املاويللللللنري فللللللرع كللللللذلك نللللللذكرة خللللللري الللللللدي

 .7197-7119ياسدن إداحة حمتية وانعة أبد بكر بتتايد نتميان 

 لدحابة عتد إجياح املتك الديسي اي ح  اإلشكالية النالية : 

 ت  آلية لتنيمية ؟نا ندى جناح التداعد التاسدسية امليامة لعتد اإلجياح الديسي  ي وع

 ونا ندى جناح النجربة اأزائرية  ي حتديد حيدية اعأنالق الديسية ؟ 

 يندلد عن هذه اإلشكالية طرح النياؤالت النالية : 

 كيف يتد  عتد اإلجياح العاد ؟ -

 هل عتد اإلجياح العاد  كاف ابنثماح اعأنالق الديسية العتاحية؟ -

يعللللللني عللللللد  جناعللللللة و كسايللللللة اإلجيللللللاح العللللللاد   ي نثمللللللري املتللللللك هللللللل بللللللروز صللللللية و آليللللللات ابللللللنثماحية لتديللللللف  -

 الديسي؟

 نا طبيعة هذه العتدد؟ -

 هل ابنطاع اإلجياح أري العاد  الدصدل أو نكمتة نا مل يصل إلي  اإلجياح العاد ؟ -

 هذه اعأبئتة  و أخرى  اول اإلوابة عتياا وفق ا طة املت حة : 
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 ل نالق العتاحية الديسية العانة نياول   ي السصل اعأول اإلجياح العاد 

 و املبح  اعأول : ييا  عتد اإلجياح لالنالق العتاحية الديسية 

ييللللللمياه إىل نطتبللللللني املطتللللللب اعأول : نساللللللد  عتللللللد اإلجيللللللاح أنللللللا املطتللللللب الثللللللاين : فأحكللللللان عتللللللد اإلجيللللللاح و طريلللللل  أنللللللا 

ول : إلنزانللللات طلللللر ي عتللللد اإلجيلللللاح اعأنلللللالق ييلللللمياه إىل نطتبللللني : املطتلللللب اعأ املبحلللل  الثلللللاين : آاثح عتللللد اإلجيلللللاح

 .الديسية 

ييللللللمياه إىل نبحثللللللني   االجيللللللاح أللللللري العللللللاد  لالنللللللالق العتاحيللللللة الديسيللللللة العانللللللةأنللللللا السصللللللل الثللللللاين : نياوللللللل  فيلللللل  

وهلللللذا املبحللللل  ييلللللمياه إىل نطتبلللللني : املطتلللللب  إجيلللللاح اعأنلللللالق الديسيلللللة العتاحيلللللة العانلللللة السالحيلللللةاملبحللللل  اعأول : 

أنلللا املبحلللل   إجيلللاح اعأنلللالق العتاحيللللة الديسيلللة البلللدحاملطتلللب الثللللاين :  إجيلللاح اعأنلللالق الديسيللللة التابتلللة لتزحاعلللة:  اعأول

وييلللللمياه بلللللدوحه إىل نطتبلللللني املطتلللللب  منلللللاذج صلللللدح أخلللللرى لعتلللللدد إجيلللللاح اعأنلللللالق العتاحيلللللة الديسيلللللة العانلللللةالثلللللاين : 

إجيللللللاح اعأنللللللالق الديسيللللللة املعرضللللللة ل سللللللداثح املطتللللللب الثللللللاين : و  بيللللللاءإجيللللللاح اعأنللللللالق الديسيللللللة املبييللللللة أو التابتللللللة لتاالول : 

.و ا للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللراب
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 :  متهيد

  فمن واة يعد االينصاديةو  االونماعيةالعتدد حي  حياى أبمهية ابلغة نن الياحية  أيد  اإلجياحيعد عتد 

يعد  أخرىملخنتسة كاليكن   و نن واة الدبيتة اليت بدابطناا ينمكن أفراد الطبتة الضعيسة اينصاداي إشباع حاواهتم ا

اعأندال الياوحة   هلذه اعأمهية فتد أوىل املشرع  ي نعام الدول  االبنثماحاإلجياح و خصدصا إجياح العتاحات أهم وبائل 

   اهنمانا كبريا هبذا العتد  لنحتيق الندازن بني أطراف  و لضمان االبنتراح االونماعي و اليمد االينصاد    ي آن واحد

ياسدسية خاصة ب  إضافة إىل اعأحكا   أحكانانن العتدد امليماة   وأفردت ل   اإلجياحلذا اعن ت التداسني املدسية عتد 

العانة و يعد أتوري املتك الديسي كأبتدب نثمري  ل  نن أهم النصرفات اليت يتد  هبا اعأوياف إلداحة و نييري املتك 

 91-19 اعأويافنن ياسدن  07اأزائر  ييي هذا اليدع نن اإلجياح هد نادة  الديسي   و يعن  أول سي  ي التاسدن

املؤحخ  12-19  كما نضمن التاسدن  اإلبالنيةالديسية وفتا عأحكا  الشريعة  اعأنالقاملعدل و املنمم بتدهلا : " نؤور 

صيغا ننيدعة لنثمري  فاعأويااملنضمن ياسدن  72/10/9119املؤحخ  ي  19/91املعدل لتتاسدن   77/12/7119 ي 

  ليخصي  ي اعأخري هلذا اليدع نن اإلجياح  صدصية اعأوياف املربد  النيسيذ   اإلجياحاملتك الديسي العتاح  عن طريق 

 اودد لشروط إداحة اعأنالق الديسية و نييريها و محايناا و كيسيات ذلك  19/97/9119املؤحخ  ي  19299

 تد اإلجياح الديسي و طبيعن  و ا اثح امل نبة عتى هذا العتد؟لينبني نن خالهلا كيسية ييا  ع

 هذه اليتاط بنكدن حمدح مثي  ي هذا السصل نن خالل املبحثني الناليني : 

 املبحث األول : قيام عقد اإلجيار األمالك ال:قارية الوقفية ال:امة

 مة و طرقه املبحث الثاين : أركان عقد اإلجيار األمالك ال:قارية الوقفية ال:ا
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 املبحث األول : قيام عد إجيار األمالك ال:قارية الوقفية ال:امة 

الديسية بصسة خاصة و اعأنالق بصسة عانة  املنمثل  ي االبنتراح االونماعي و  اعأنالق إجياحلننحتق الغاية نن 

اإلجياح   هذا العتد ال يتد  إال  و النيمية   و اليت يعد أمهاا عتد االبنثماح  و الذ  ينم عن طريق عتدد  االينصاد 

بندافر أحكاس    وشروط  اليت نياا نا نعتق ابلعني املؤورة   ونياا نا نعتق ابعأطراف املنعايدة   ونياا نا نعتق ابلعتد ذان  

بل   ونن   يرنب آاثحه اليت نعد هي اعأخرى  ثابة شروط   هذا نا بيحاول دحابن  و مث  نن خالل هذا املبح    وي

ذلك ال بد نن النطرق إىل نعريف هذا اليدع نن العتدد و كذا خصائص   ونن   متييزه عن أريه نن العتدد كل ذلك نن 

 خالل التداعد العانة بصسة عانة إضافة إىل التداسني املنعتتة ابعأوياف أو ح  ابلتاسدن النجاح .

 ة ال:امة : مفهوم عقد إجيار األمالك ال:قارية الوقفي األولاملطلب  

سنطرق  ي هذا املبح  بصسة عانة و املطتب بصسة خاصة إىل نساد  عتد اإلجياح وفق التداعد العانة و عتد اإلجياح 

الديسي  ي ظل هذه التداعد   أنا اعأحكا  ا اصة بعتد اإلجياح الديسي فييسصل فياا أكثر خالل املطتب الثاين و كذا 

 السصل الثاين .

 عقد اإلجيار و خصائصه الفرع األول : ت:ريف

عتد اإلجياح عتى أس  : " اإلجياح عتد ميكن  92/12/7112املؤحخ  ي  12/12نن ياسدن ندين  002عرف  املادة 

اإلواحة  ي الشريعة اإلبالنية أبس  " عتد  أواملؤور  تنضاه املينأور نن اإلسنساع بشيء ملدة حمددة نتابل بدل اإلجياح 

 .1يسعة نتصددة نن العني املؤورة نتابل عدض أو أورة "متتيك املؤور لتمينأور ن

ووحد  ي نرشد اأريان نعريف عتد اإلجياح عتى أس  : " متتيك املؤور لتمينأور نيسعة نتصددة نن العني املؤورة  ي الشرع 

املدين اعأحدين نن التاسدن  029و سار العتالء بعدض يصتإل أورة " أخذ هبذا النعريف املشرع اعأحدين نن خالل املادة 

                                                 
 .96  ص  6090 –ه  9319 09ويدح لتيشر و الندزيع   اأزائر  طبعة هالل شعدة   الدويز  ي شرح عتد إجياح  ي التاسدن املدين    1
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  إذا نا ياح  بني نعريف املشرع اأزائر  لعتد اإلجياح و نعريف الشريعة اإلبالنية   جند أن الشريعة اإلبالنية جيعل 1

بتبيا  حي  يكتف هذا اعأخري ب ق املينأور يينسع ابلعني املؤورة فحيب  أنا التاسدن املدين نعريس   النزانااملؤور  النزا 

اهلادئ  االسنساعإجيابيا فال يتنصر عتى نيتيم املؤور لتمينأور العني املؤورة ليمند إىل صياسة العني وضمان  النزاناوعت  

 اليت سنطرق إلياا  ي املبح  الثاين. االلنزانات  إضافة إىل ابيي 2و الكانل طيتة ندة اإلجياح 

اإلجياح خاصة الديسي نع أريه نن العتدد نن خالل نعريف عتد اإلجياح سينختي مجتة نن ا صائي يشرق فياا عتد 

 إال أس  ل  خصائي أخرى خاصة بعتد اإلجياح الديسي متيزه عن أريه نن العتدد اليت سنطرق إلياا نن خالل مثيا هذا : 

: " ييعتد اإلجياح كنابة و يكدن ل  عتى أس نكرح ياسدن ندين   002نيي املادة  أوال : عقد اإلجيار عقد شكلي :

اثب  و إال كان ابطال " ينضإل أن املشرع عيد نعديت  لتتاسدن املدين وعل نن الكنابة حكن السعتاد عتد اإلجياح   اتحيخ 

إال أس  ليساذ عتد اإلجياح  ي نداواة الغري إذا كان واحدا عتى عتاح و زادت 3ومل يش ط الرمسية عيد حترير عتدد اإلجياح 

املنضمن إعداد نيإل اعأحاضي العا   97/99/9122املؤحخ  ي  22-20 نن اعأنر 92بية فإن املادة  97ندن  عن 

 و أتبيس اليجل العتاح  نش ط شارها و ابلنايل فإن اعأنر ذان  ابلييبة لتمتك الديسي العتاح .

 ننتابتة عتى طرفي  . النزانات: عأس  يدلد  اثنيا : عقد ملزم جلانبني

 ال ملا يعطي .: كل طرف في  أيخذ نتاب اثلثا : عقد م:اوضة

: نن العتدد املينمرة عأن املدة  ي هذا العتد نعن  نن العياصر اأدهرية عتى أباباا حتدد    من ال:قود الزمنيةرا :ا : 

 النزانات الطرفني   فمدة اإلجياح حتدد نتداح نيسعة املينأور و ابلنايل حتدد اعأورة اليت يتنز  بدفعاا.

 ار عن يهر  من ال:قودالفرع الثاين : متييز عقد اإلجي
                                                 

 –ه  9312 08  طبعة  د . عتي هاد  العبيد    العتدد امليماة   البيع و اإلجياح و ياسدن املالكني و املينأورين   داح  الثتافة لتيشر و الندزيع   اعأحدن 1
 .61    ص  6091

 .91-96د.هالل شعدة   سسس املروع   ص  2

 .91  كذلك أسار هالل شعدة املروع اليابق  ص  601لنساصيل أكثر أسار عتي هاد  العبيد  املروع  اليابق ص  3
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العاحية كاإلجياح نرد عتى نيسعة شيء   و لكياا ختنتف عي  نن حي  اهنا نن عتدد الن ع اليت  أوال : اإلجيار  و ال:ارية:

 .1ال يدود نتابل لالسنساع ابلشيء 

إشراف  و إداحن  لتاء أور  عتد العمل يتنز  في  أحد طرفي  أبن يتد  بعمل ملصتحة ا خر حت   اثنيا : اإلجيار و ال:مل :

 االخنالف واضإل فايا الشخي يعد هد حمل اعنباح   أنا اإلجياح نيسعة العني املؤورة هي حمل اعنباحه.

عتد اإلجياح يرد عتى نيسعة العني املؤورة اسنساع نؤي   أنا عتد البيع يرد عتى املتكية   يتنضي  اثلثا: اإلجيار و البيع:

 ئع  و دخدل   ي ذنة املش     و البيع ليس لتزنن اعنباح  ي حتديد إلنزانات طرفي  كاإلجياح.خروج املال نن ذنة البا

يدفع في  الثمن عتى أيياط ملدة نعيية  ابسناائاا و  را :ا : اإلجيار و البيع  إلجيار ) اإلجارة املنتهية  لتمليك ( :

 ناي إىل النمتيك.صف العتد أبس  بيع   بعكس اإلجياح ناما طال  املدة ال يي

 .2املتاولة نن العتدد الداحدة عتى العمل و ليس امليسعة  خامسا : اإلجيار و املقاولة :

 كل هذه العتدد عتى الرأم نن اخنالفاا إال أهنا  ي بعس احلاالت يصعب متييزها عن عتد اإلجياح.

 املطلب الثاين : أركان عقد اإلجيار و طرقه

 لييبة لطرفي    ال بد نن ندفر أحكاس  و أباليب لنيسيذه و سساذه.لنحتيق الغاية نن اإلجياح اب

 الفرع األول : أركان عقد اإلجيار 

ح  ييعتد اإلجياح صحيحا   و يينب آاثحه التاسدسية ابلييبة لتطرفني   وح  ابلييبة لتغري   ال بد نن ندفر أحكاس  كغريه 

اأديدة أصبح  الشكتية حكيا لالسعتاد  يضاف عأحكاس  الثال   نن العتدد وهي الرضا  اول   اليبب وفق اليصدص

 اليابتة .

                                                 
 .601-602هاد  العبيد    املروع اليابق   ص  1

 .61-93هالل شعدة   املروع اليابق   ص  2
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جيب ندافر حضا طرفا العتد  أبن ينبادال النعبري عن إحادهتما   و أن ننطابق هانني اإلحادنني حدل  أوال : الرتاضي :

اإلجياح و املدة   كما جيب أن نكدن  امليائل اعأبابية لعتد اإلجياح املنمثتة  ي ناهية العتد   العني املينسع هبا   بدل

 إحادة املؤور و املينأور حرة أري نشدبة أب  عيب نن عيدب الرضا.

لضبط نيائت   إال أس   ني  يائل أخرى نامة متييزه    االلنزا  ضع عتد اإلجياح إىل التداعد العانة املنعتتة بيارية 

 : 1خاصة عتد اإلجياح الديسي سدحباا كالنايل

عتى شيء  االسنساعجند  ي التداعد العانة حيق اإلجياح لتمالك   وملن ل  احلق  ي  يف اإلجيار :احلق  -9

نعني   ابإلضافة إىل إنكان أن يعتد صاحب احلق  ي اإلداحة إجياحا وفق نا حمس  ل  التاسدن نن حدود   وهذا نا ياميا 

عتى وضع يده عتى الديف وإداحة شؤوس  نن ابنغالل     ي الديف نثب  ملن ل  التدحة 2أ  نن ل  الدالية عتى الديف 

نن ياسدن اعأوياف  22وعماحة وصرف حيع إىل املينحتني وهد املصطتإل عتى نيمين  بياظر الديف   حي  نيي املادة 

 املعدل واملنمم عتى : " يندىل إداحة اعأنالق الديسية  ظر الديف حيب  19/91

 

مت حتديد شروط نعيني الياظر وناان  و عزل  نن خالل املربد   ويد :كيفيا  حتدد عن طريق التنظيم  -7

 90اودد لشروط إداحة اعأنالق الديسية و نييريها و محايناا و كيسيات ذلك نن خالل نداده نن  19/299النيسيذ  

 .79إىل 

سدن لكل شخي إبنكاس  نيسيذ اإللنزانات اليت يرنباا عتد اإلجياح    ي التا صاحب حق اإلستئجار : -2

  إال أن  ي  3ني  إال إبوازة  اعأصيل أو العرف النجاح  22املدين ال يتبل اإلبنئجاح نن  ئب عتى نال حيب نادة 

                                                 
 .61هالل شعدة   املروع اليابق   ص  1

 .612  ص  6001ية و اعأوياف  ي الشريعة االبالنية   داح اأانعة اأديدة لتيشر  االبكيدحية   أمحد فراج حيني   احكا  الدصا 2

 .31-33  ص  اليابقأ.هالل شعدة  املروع  3
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بية كانتة كدن اإلبنئجاح نن النصرفات  91احلاالت اعأخرى نش ط اعأهتية ملباشرن  و اوددة ببتدو بن الرشد أ  

 الدائرة بني اليسع و الضرح.

اول  ي عتد اإلجياح ذو طبيعة نزدووة   ميثل لتمؤور نيسعة العني املؤورة   أنا امللينأور فيمثل ل  اعأورة  :اثنيا : احملل 

اليت يدفعاا نتابل اسنساع  ابلعني املؤورة اليت حتدد نن خالل املدة   حي  متثل املدة و امليسعة و اعأورة عياصر عتد 

 إال بندفرها كما بيرى : اإلجياح اليت ال يكدن صحيحا نرنبا  اثحه 

أنا  ي اعأنالق الديسية فمحل اإلجياح ينمثل  ي متكني املينأور نن العني املؤورة اليت يد نكدن نباين أبسداعاا و اعأحاضي 

البيضاء اليت نؤور إلبنغالهلا هذا ابلييبة لتعتاحات اليت يينثىن نياا املياود و نكان العبادة أو الصالة فال جيدز 

 .1لنعمريها  أتة ح  و لد كاس  ماوة إىل عماحة و ال ندود  ي حيازة املنديلأتوريها 

 شروط سص  عتياا التداعد العانة ننشكل فياا هياكل العتدد :  رةجيب أن نندفر  ي العني املؤو

ال وودد العني املؤورة أو إنكاسية ووددها و ذلك وي  العتد وإن مل ندود أ ياء ذلك لكن ووددها حمتق نينتب -

 و إال عد العتد ابطال.

ياسدن أبرة   و النعيني  790أن نكدن العني املؤورة نعيية أو يابتة لتنعيني  ا ييسي اأاالة عي  حيب املادة  -

 ياسدن ندين. 900ياسدن ندين أو نعني بيدع جيب فرزه ويب املادة  902يكدن إنا ابلذات حيب املادة 

املنعتق ابعأوياف و  19/91ياسدن  17فترة  99نل في  : طبتا لتمادة أن نكدن العني املؤورة مما يشرع النعا -

 .2ياسدن ندين  12املادة 

 وال يكنمل اول إال بنداود عياصره املنمثتة  ي نايتي : 

                                                 
بية وانعة زاين عاشدح فريدة نيصدح    عتدد ابنثماح اعأنالق الديسية  ي النشريع اأزائر    نذكرة ناب    فرع ياسدن عتاح    كتية احلتدق و العتد  الييا 1

 .93  ص  6093-6091ابأتسة  

املنضمن ياسدن االبرة اأزائر  املعدل واملنمم عتى أس  : " جيب أن يكدن املال اوبس ممتدكا  9183يدسيد  1املؤحخ  ي  83/99ياسدن  692نيي املادة  2
 لتدايف  نعييا   خاليا نن اليزاع   و لدكان نشاعا ".
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ابعنباح عتد اإلجياح نن عتدد املعاوضة   فاي نتابل اسنساع املؤور ابلعني املؤورة  ي  األجرة )  دل اإلجيار ( : -9

 العانة   نن دوهنا يبطل العتد.التداعد 

 ي الشريعة اإلبالنية أياب اعأورة نعد هبة  و اعأصل أن اعأورة يكدن لتمنعايدين حرية لنحديدها  لكن هذا اليندافق  

ينم  72و  77اليالف الذكر خاصة املادنني  19/299نع طبيعة اعأنالق الديسية   فبالرودع عأحكا  املربد  النيسيذ  

 املثل كيعر أدىن إذا مت عتد اإلجياح عن طريق املزاد العت ي و ذلك لديف أبتدبني :  حتديد إجياح

متثل اليعر اعأدىن لتتيمة اإلجياحية املنمثتة  ي اليعر العاد  إلجياح عتاح نا  اسلوب القيمة اإلجيارية : -9

 ذ  ييمة البنعمال حمدد  ي ظروف عادية .

ة النجاحية لتمتك الديسي و نعانل حأس املال يصد ابنخراج يعنمد عتى التيمأسلوب القيمة التجارية : -7

 نبتة اإلجياح   و يينينب حأس املال بدابطة دحابة و حتتيل اليدق العتاحية اوتية   اليت هلا سسس ا صائي.

املياه  عتى أس  هذه العمتية نيندوب نراعاة العياصر النتديرية لتتيمة  نن عدانل نادية   املديع   املياحة   شبكة

الصاحلة لتشرب    شبكة الكارابء ( وعدانل ياسدسية ملاهلا نن أت ري عتى ييمة املتك العتاح  سارا الحنمال احنسايات 

بتبية و اجيابية   خاصة فيما  ي النعمري   وعدانل ا ينصادية كاملديع و حالة اليدق العتاح  اوتي  و اليمد 

و شبكة الطرق. وحيدد اليعرالياائي بعد إوراء املزايدة   و  ىنن املدن الك   االينصاد  لتياحية  و كذلك ندى الترب

 اليعر املربد عتي  هد  ن اإلجياح املعنمد.

اليالف الذكر عتى أس  ميكن أتوري اعأنالق الديسية عيد الضروحة  19/299نن املربد   70أنا االبنثياء فدحد  ي املادة 

شرط أن يكدن نثتل بدين أو عزف عن ابنئجاحه   عتى أس  ن  أنيح  السرصة و ( إجياح املثل 0/2أبحبع أمخاس   

 1بتط  هذه الشروط يروع إىل احلالة الطبيعية لنأوريه بعتد وديد .

                                                 
بية وانعة زاين عاشدح فريدة نيصدح    عتدد ابنثماح اعأنالق الديسية  ي النشريع اأزائر    نذكرة ناب    فرع ياسدن عتاح    كتية احلتدق و العتد  الييا1

 .93  ص  6093-6091ابأتسة  
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يدفع بدل اإلجياح عن طريق حدالة بريدية  نع بداية كل شار  ي حياب اعأوياف املسندح اببم نديرية الشؤون الدييية و 

 .1لبيك الدط ي اأزائر  ابلدالية عن طريق انر ابلدفع نيتم  ل  املصاحل املكتسة ابعأويافاعأوياف لدى فرع ا

و ذلك بني  19/2299نن املربد  النيسيذ   72و إذا أور الديف ابل اضي   حيدد الثمن ابل اضي وفتا ليي املادة 

 اعأوياف ( و املينأور  و  ضع   ظر الديف   اهليئة املكتسة ابعأوياف ممثتة  ي ندير الشؤون الدييية و

لريابة اليتطة املركزية ممثتة  ي الدزير   ب خيي ني  ( وأية اعأوياف   اببنطالع حأياا ( عتى أس  ال جيدز أتوري الديف 

بثمن يتل عن أورة املثل  و ختضع اعأورة ليسس شروط العني املؤورة نن حي  نشروعيناا و نعيياا ...ا   كما أن 

ال نكدن دائما ستدا   فتد نكدن حصة نن حمصدل أو وزء نعني نن  ر  نثتما جندها  ي عتد املزاحعة و عتد اعأورة 

املنعتق ابعأوياف املعدل و املنمم لتاسدن  7119نا   77املؤحخ  ي  12-19نن ياسدن  9نكرح   70املياياة نادة 

 ياسدن ندين وزائر . 002املنعتق ابعأوياف و كذلك نادة  19-91

نعد عيصرا ودهراي  ي حتديد امليسعة نن واة و حتديد بدل اإلجياح نن واة أخرى  و انست  أحكا  كل نن  املدة :-7

عتى ضروحة حتديد املدة  و أن ال نزيد عن  ال ة بيدات   و إن  19/2993التاسدن املدين و أحكا  املربد  النيسيذ  

 . 4حتديدها أ ياء إبرا  العتد بيدات لذا ييندوب حتديدها  ينم 2زادت ختسس إىل 

ح  الستع  ي نكراح ممل فاليبب واضإل نن خالل عمتية اإلجياح كدن الطرف املينأور أاين  اإلسنساع  اثلثا: السبب:

ابلعني املؤورة  و ي املتابل حصدل املؤور عتى بدل اإلجياح و ابنثماح اعأنالق بصسة عانة و الديسية بصسة خاصة دون 

 ل املتكية و حتتيق صسة النأبيد.النختي عتى أص
                                                 

  ص  6096-6099شرين   إداحة الديف  ي التاسدن اأزائر    نذكرة ناوينري  فرع ياسدن إداحة حمتية  وانعة أيب بكر بتتايد نتميان خري الدين بن ن 1
911-911. 

ذلك عتى أس   اودد لشروط إداحة اعأنالق الديسية و نييريها و محايناا و كيسيات 9/96/9118املؤحخ  ي  18/189نن املربد  النيسيذ   61نيي املادة  2
 ميكن أتوري املتك الديسي ابل اضي.

 نن سسس املربد  ال يصإل أتوري املتك الديي ملدة أري حمددة و حتدد ندة عتد اإلجياح حيب طبيعة املتك الديسي و سدع . 6-9فترة  61كما نيي املادة  3

 سعدد إىل النسصيل أكثر  ي املدة نن خالل املبح  الثاين نن هذا السصل. 4
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ياسدن ندين وزائر  أصبح  الشكتية حكيا لتيا  عتد اإلجياح  و  9نكرح 270نن خالل املادة  را :ا : الشكلية :

املعدل و املنمم سي عتى أن  19/91نن ياسدن اعأوياف  09ابلييبة ل نالق الديسية جند أن املشرع نن خالل املادة 

يتيد الديف بعتد لدى املد ق   لدودب الرمسية  ي العتاح و احلتدق العييية و أكدت ذلك املادة الدايف جيب عتي  أن 

 .1ياسدن أبرة  792و املادة  919

احة عتى كنابة عتد االجياح الديسي ابلرأم نن امهين   لكن ميكن ر نن خالل نا ببق سالحظ ان املشرع مل ييي ص

 .2نن خالل "عباحة إعادة حترير"  19/299  النيسيذ  نن املربد  21ابنخالص ذلك نن سي املادة 

 جند أن كل نا نعتق بديف العتاحات ينم  ي شكل حمسي عمليا:-

 الفرع الثاين : طرق إجيار األمالك ال:قارية الوقفية ال:امة

اإلجياح أهم أعمال خدل املشرع اأزائر  نديرية الشؤون الدييية و اعأوياف صالحية إداحة و نييري املتك الديسي  و يعد  

هذه اإلداحة   حي  يرى الستااء التاسدن أن أحين أبتدب إلداحة املال هد اإلجياح  فمن خالل املربد  النيسيذ  

يكدن اإلجياح إنا  72و  77يبني ليا املشرع أبتدبني لكيسية إجياح املتك الديسي نن خالل ابنتراء املاداتن  19/299

 ثل التاعدة العانة و إنا عن طريق ال اضي الذ  ميثل االبنثياء.عن طريق املزاد العت ي الذ  مي

 أوال : إجيار األمالك ال:قارية الوقفية ال:امة عن طريق املزاد

اليالف الذكر عتى أس  : " يؤور املتك الديسي   19/299نن املربد   77وعت  املشرع ياعدة عانة طبتا ليي املادة 

 املنعتق ابعأوياف  9119أفريل  72املؤحخ  ي  91-19اسدن حيم نن الت 07 ي إطاح أحكا  املادة 

                                                 
 6001ف اير  61املؤحخ  ي  06-01املنضمن ياسدن االبرة املعدل و املنمم ابعأنر حيم  9183يدييد  1املؤحخ  ي  99-83ياسدن حيم  691نيي املادة  1

بنصريإل  -9ة : نن هذا التاسدن عتى " نثب  الدصي 919نن هذا التاسدن ".حي  نيي املادة  919عتى أس  " يثب  الديف  ا يثب  ب  الدصية طبتا لتمادة 
 املدصي أنا  املد ق  وحترير عتد بذلك  و  ي حالة وودد ناسع ياهر نثب  الدصية مكم  و يؤشر ب  عتى هان، أصل املتكية ".

 ينضإل نن املادنني أن الشكتية حكن  ي عتد الديف و ني   ي عتد إجياحه . -
 ي املؤور و كان نن املديدف عتيام   يعاد حترير العتد ووداب لتمينأور اعأصتي ح  عتى أس  : " إذا ند  18/189نن املربد  النيسيذ   10نيي املادة  2

 استضاء ندة العتد اعأول نع نراعاة نضمدس ".



 عقد إيجار األمالك العقارية الوقفية العامة

11

 

بداء كان بياء أو أحض بياض أو أحض زحاعية أو نشجرة عن طريق املزاد  وحيدد اليعر اعأدىن إبجياح املثل  و عن طريق 

 خنصة".ا  ة بعد املعايية و ابنطالع حا  املصاحل املخنصة  ي إداحة أنالق الدولة أو اأاات اعأخرى امل

جير  املزاد حت  إشراف  ظر الشؤون الدييية   و  شاحكة ببل ا ريات عتى أباس دف  شروط مندذوي حيدده الدزير 

  و يعتن املزاد  ي الصحافة الدطيية  19/299نن املربد   72املكتف ابلشؤون الدييية و اعأوياف طبتا عأحكا  املادة 

 نن اتحيخ إورائ . ( يدنا71أو طرق اإلعالن اعأخرى يبل  

وننم نراوعة طبيعة اعأنالق الديسية املؤورة وحالناا عن حتديد اليعر ابليعر املثل   مما جيعل بعر اإلجياح نعرض عأن  

يتل عن بعر املثل خاصة إذا كان نثتل بدين أو مل نيجل حأبة  ي ابنئجاحه عن أوراد املزاد   إال بتية ايل نن إجياح 

( 2/0نن املربد  املذكدح أعاله عتى أن ال نتل اعأورة عن أحبعة أمخاس   70شرع نن خالل املادة املثل   واش اط امل

 إجياح املثل   نع وودب الرودع إىل إجياح املثل ح  ندفرت السرصة لذلك .

طراف   اليعر حيند  دف  الشروط عتى بيا ت العتاح الديسي املؤور   املياحة   طبيعة   احلدود   ندة اإلجياح   اعأ -

    1فة إىل الشروط العانة وا اصة اليت نسرض عتى املينأور ضا( ا

 اثنيا : إجيار األمالك ال:قارية الوقفية ال:امة عن طريق الرتاضي 

 فاليال 19/299نن املربد  النيسيذ   72يشكل ابنثياء عتى التاعدة العانة   أيره املشرع نن خالل سي املادة 

 نن خالهلا إنكاسية أتوري املتك الديسي عن طريق ال اضي  ي ووانني : اعأوىل  عشر الذكر   حصر امل

نن املربد  النيسيذ   2لسائدة سشر العا  ونشجيع البح  في    والثاسية ببل ا ريات   هذه اعأخري حددت املادة 

 املنضمن إحدا  نؤبية امليجد جمال ببل ا ريات بل :  19/97

 ياود ومحاية أنالكاا تى حرنة املاحلساظ ع -

 نرشد أداء الزكاة مجعا وصرفا   -
                                                 

أزء نيالد  ا 6091 -هل   9313 09خري الدين فيطاز   عتدد الن ع الداحدة عتى املتكية العتاحية الديف   داح زهران لتيشر والندزيع  اعأحدن  طبعة   1
  916اعأول  ص 
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 ى ونياعدة اوناوني وامليكدبني امليامهة  ي حل املشكالت االونماعية نثل نييري الزواج لتشباب وحعاية الينان -

  1حماحبة اورنات واال رافات وا فات االونماعية وأبباهبا 

  يكدس  نرنبط  رضاه هللا نعاىل نن خالل النكافل والنضانن عن طريق ووان* هذا اليدع نن اإلجياح ينيم بيمد هدف   

املذكدحات أعاله وال ننم هذه العمتية إال ب خيي نن الدزير املكتف ابلشؤون الدييية وبد ابنطاع حأ  أية اعأوياف 

 ( نن املربد  املذكدح أعاله .11املذكدح  ي املادة  

لدالئي عيد إبرا  عتدد اإلجياح ندير الشؤون الدييية واعأوياف كطرف نؤور اف عتى نيندى ة ابعأوياس* ميثل اهليئة املكت

    711/71نن املربد  النيسيذ    12هذه الصالحيات اليت نيحناا إايه املادة 

دذج نن التاسدن املدين املعدل واملنمم   وحيب اليم 9نكرح  270و  270ويكدن إبرا  هذه العتدد طبتا ليي املادنني 

 املنعتق ابليشاط العتاح  . 9112-12- 19املؤحخ  ي  12/12نن املربد  النشريعي  79امليصدص عتي   ي املادة 

يسرع في  عتد اإلجياح الديسي املعد نن يبل أية   2إال اس   ي الدايع فإن وزاحة الشؤون الدييية نعنمد مندذوا خاصا  

املنضمن إسشاء أية اعأوياف اودد ملااناا  71التراح الدزاح  حيم  نن 0اعأوياف املركزية   نطبيتا ليي املادة 

ال كان الأيا   فال يصإل أتوري املتك الديسي ملدة أري حمدد طبتا وإن حيدد  ي عتد اإلجياح املدة أوصالحيناا . وييبغي 

 3طبيعة وسدع املتك الديسياليالف الذكر   وختنتف املدة ابخنالف  19/299نن املربد  النيسيذ   72عأحكا  املادة 

 9122-7011املؤحخ  ي  29-22وحيدد عتد اإلجياح اعأشار الثال ة اعأخرية نن ندن    وإال فنطبق أحكا  حيم 

  وذلك نيعا لتمحاابة 7112-12- 71املؤحخ  ي  12/91املنضمن التاسدن املدين املعد واملنمم  دوب التاسدن حيم : 

  ي أتوري هذه اعأنالق . 

                                                 
 بن نشرين خري الدين  املروع اليابق  ص  -  1

 أسار املالحق   2

  913 – 911خري الدين فيطاز   املروع اليابق  ص   3
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وحدد جمال  1حال املشروع املنعايدان عتى التاسدن النجاح   ي ذلك أإذا كان اإلجياح نيصبا عتى حمل جتاح    فتد  أنا 

 نطبيق أحكان   ي بعس العتاحات الديسية وهي : 

العماحات واوالت اليت يشنغل فياا حمل جتاح  يباشر فياا سشاط جتاح    وكذلك اوالت والعماحات املتحتة  -

 غالل حمل النجاح اببن

 اعأحاضي البيضاء اليت شيدت عتياا يبل أو بعد اإلجياح بياايت يد شيدت  دافتة اأاة الدصية لتديف  -

العماحات أو اوالت الرئييية أو املتحتة الضروحية الالزنة ملداصتة سشاط اعأندال املديدفة   شرط أن ال يكدن هلذه  -

 2ة اإلجياح أت ري عتى اعأنالق الديسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 نن التاسدن النجاح    693اىل 921عاجل املشرع اأزائر  إجياح اوالت النجاحية نن خالل املداد   1
الق الديسية  ي النشريع اأزائر   نذكرة ناب  ختصي ياسدن عتاح   كتية احلتدق والعتد  الييابية  وانعة زاين عاشدح فريدة نيصدح   عتدد ابنثماح اعأن  2

  91 -93  ص 6093-6091اأتسة  
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 املبحث الثاين : آاثر عقد ال:قاري اإلجارة ال:ادية للملك الوقفي .

/ مت  إحالة نيايم االيداحة إىل سي خاص جتيد نن خالل أحكا  19/91نن ياسدن اعأوياف  1 70 دوب املادة    

 اليت نن ضمن أحكان  كيسية نيري  19/299املربد  النيسيذ  حيم 

بشأن نا مل ينطرق إلي  هذا املربد  فنطبق اعأحكا  العانة  ي التاسدن املدين املرنبط أبحكا   وإجياح اعأنالق الديسية   أنا 

 املنعتق ابليشاط العتاح    نع نراعاة أحكا  . 12/12املربد  النشريعي حيم 

ا اثح  الشريعة اإلبالنية كدن الديف وود نيايم  وأتصيت   ي ظتاا   لذالك  ي ظل هذا بينياول  ي الطتب اعأول 

 سنياول حاالت اسنااء هذا العتد  املرنبة عن ييا  عتد إجياح املتك الديسي املنمثتة  ي النزانات طر ي العتد و ي الطتب الثاين

 املطلب األول : التزاما  طريف عقد إجيار للملك الوقفي

نزانات امل نبة بذنة الطرفني ابعنباح بعد ابنيساء عتد اإلجياح شرائط صحن  يرنب هذا العتد مجتة نن ا اثح جممدعة االل 

اإلجياح نن العتدد املتزنة أاسبني   فإن آاثحه نندزع عتى عانق كل نن املؤور واملينأور جيب عتياا الدفاء هبا  ونيسيذ نا 

 أشنمل عتي  العتد بصدحة حتتق الغاية املشروعة ني  

ك بتدهلم أن حكم اإلجياح الصحيحة هد  بدت املتك  ي وننسق نع حين اليية   ويد ع  الستااء امليتمدن عن ذال -

  2اعأورة لتمؤور " 

 الفرع األول : التزاما  انظر الوقف  

نن ياسدن املدين املعدل واملنمم  فان  01املنعتق بتاسدن اعأوياف   وكذا املادة  91-19نن ق  2طبتا ليي املادة  -

  لذا نتع عتي  النزانات نا يالحظ عتياا أهنا ال ختنتف كثريا عما هد لتديف شخصية نعيدية   ميثت   ظر املتك الديسي 

                                                 
 يم " عن طريق النيا وكيسيا نذلتكعتى أس  : حتدد شروط إداحة اعأنالق الديسية ونييريها  19/90نن ياسدن اعأوياف  62نيي املادة   1

  621عتي هاد  العبيد  املروع اليابق ص   2
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حمدد  ي التاسدن املدين  ي السصل اعأول نن الباب الثانن املنعتق بعتد اإلجياح   ال فيتنز   ظر الديف بكل االلنزانات 

 الداوبة عتى املؤور  ا ينيابب نع طبيعن  وساان  .

يسي ميكن املينأور نن االسنساع ابملأودح   وينسرع عن هذا االلنزا  الرئييي النزا  بنيتيم  ي احلتيتة أن نؤور املتك الد 

 املتك الديسي املؤور ونتحتان  إىل املينأور كما يتنز  بصياسن  وكذا عد  النعديس 

  مت االنساق عتياا   وال نيتيم املينأور العني املؤورة ونتحتاهتا : يتنز  املؤور بنيتيم العني املؤورة ذاهتا الذ  –أوال 

  وان كان أفضل   إال إذا وافق املينأور   كما يتنز  بنيتيم  ندابع العني املؤورة   إ   1جيدز نيتيم شيء آخر 

 نتحتاهتا   وهي كل نا اعد بصسة دائمة البنعمال العني املؤور   طبتا ملا نتضي ب  طبيعة اعأشياء والعرف 

د هذه املتحتات ابالنساق بني املنتاعدين   نن أنثتن  املتحتات : لد كاس  العني املؤورة ويصد املنعايدين   وينم حتدي

 نيزال فإن نن نتحتان  احلديتة املينددعة وأوازة املاء والكارابء واملسانيإل ....ا   

كالباب الرئيس وإذا كاس  شتة  ي بياء نؤلف نن عدة طبتات فإن نن نتحتاهتا اعأوزاء املعدة لالبنعمال املش كة  

 2واليتم واليطإل وأري ذالك  كما يتنز  املؤور بنيتيم العني املؤورة ابملتداح املنسق عتي  دون ستي أو زايدة 

نن مندذج عتد اإلجياح العاد  لتمتك الديسي عتى هذا االلنزا    فييتم هذا املتك إىل  9وهد نا سص  عتي  املادة 

ور يد سسذ النزان  ابلنيتيم نيسيذا كانال إال إذا ابتم املينأور املتحتات اليت يد املينأور وي  العتد   وال يكدن املؤ 

نن مندذج إجياح اول النجاح  وال ميكن حصر مجيع نا يعن  نتحتا  97يشنمل عتياا  وهذا نا سص  عتي  املادة 

 ابلشيء سارا لنيدع واخنالف املتك الديسي املؤور وكذا انساق طر ي العتد .

لتمؤور واملينأور أن حيرحا حمضرا بنيتيم أو بيا  وصسيا ينضمن أوصاف املتك الديسي املؤور ونتحتان  و  وميكن

 12نن مندذج عتد اإلجياح ا اص ابملتك الديسي حي  نيي عتي  املادة  12نشنمالن    وهذا نا سص  عتي  املادة 

                                                 
 إذا مل يكن  حمل االلنزا  نعييا بذان    ووب أن يكدن  نعييا بيدعية   ونتداحه وإال كان  العتد ابطال . "  : "نن التاسدن املدين عتى اس  13نيي املادة   1

 621-628ص املروع اليابق   عتي هاد  العبيد    2
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 ويتد  املينأور ابلندييع عتى  1..ب  حلالن  عيد النيتيم واالبنال  .حمندايت املتك املؤور املبيية ابلد يتة اورحة املث.نن".

اوضر . ويكمن دوح هذا اوضر أو البيان الدصسي    ي وصسة حلال  املتك الديسي املؤور وودد وحصر نا حيندي   كما 

لديدف عتى حالة املتك املؤور عيد اس  أس  يعيد ابلييبة لتمؤور دليال نكنداب عتى اس  سسد النزان  ابلنيتيم   ومتكي  نن ا

 الرد ونا إذا كان عتى سسس احلالة أو اع اه نغيري   وهد اعأنر الذ  دفع 

اليتطة املكتسة ابعأوياف إىل نضمني مندذج عتد إجياح املتك الديسي شرطا الكسالة م  يدفع املينأور نبتغا حمدد عيد 

 " إيداع كسالة " ييتم  ل  املؤور ابلد يتة اورح  الندييع عتى العتد نتابل وصل خالصة حيمل إشاحة

مندذج عتد إجياح فاملينأور يتنز  بنتدمي هذه الكسالة عيد اسعتاد  99املثب  لتحالة عيد النيتيم واالبنال  طبتا نادة 

 2الديف   و ضع نتديرها ابل اضي بني طر ي العتد  وحتدد ييمناا حيب طبيعة الديف وسدع  وييمن  

إهناء عتد اإلجياح يرد ل  نبتة الكسالة بعد خصم نصاحيف نرنيم املتك الديسي بعد املغادحة ونعديس نا ستي نن  وعيد

نتحتان  . والنزا  املؤور بنيتيم املتك الديسي ييناي ابلندييع عتى حمضر النيتيم نن يبل املينأور   ونرك  ينمنع ب  طبتا 

وختضع كيسية النيتيم وزناس  ونكاس  وسستان  املتك املؤور  ا في  املتك  3نن مندذج عتد إجياح الديف  2ليي املادة 

نن التاسدن املدين   إال أن ابلرودع إىل سي  029الديسي املؤور إىل سسس اعأحكا  اليت نير  عتى البيع حيب املادة 

نن  9و  2حني نش ط كل نن املادة نن التاسدن املدين جند أهنا ال نش ط النيتيم املاد  لتمتك املؤور  ي  202املادة 

مندذج عتد إجياح املتك الديسي النيتيم املاد  . برأم نن أن املشروع يد آحال ندضدع نيتيم العني املؤورة عأحكا  عتد 

البيع   فإسيا ال جند  ي هذه اعأخري سصدصا حتكم هذه امليائل لذلك فال بد نن الرودع إىل التداعد العانة اليت نيام 

 ونكان الدفاء اللنزا  وكذا أسستان  .زنان 

                                                 
نن التاسدن املدين املعدل واملنمم اليت نيي عتى " ننم نعايية  6فترة  312نن مندذج عتد اإلجياح الديسي ونضمدن نادة  01ي املادة ينسق نضمدن س  1

 "...اعأناكن وواهيا   دوب حمضر أو بيان وصسي يتحق بعتد اإلجياح 

 981ص  املروع اليابق   خري الدين بن نشرين  2

  986  ص املروع سسسخري الدين بن نشرين     3
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أنا ابلييبة أزاء إخالل املؤور ابلنزان  بنيتيم العني املؤورة   فإذا كان عد  نيتيم املؤور لتعني املؤورة   يروع إىل  

  كالمها يبل اسعتاد العتد اإلجياح ابطال نطتتا لعد  وودد اول   أنا إذا كان اهلالق وزئيا   بطل العتد ابلييبة

لتجزاء اهلالك فتط   إال إذا نبني أن العتد نا كان لينم بغري اأزاء اهلالك   فإن العتد يكدن ابطال كت  وهد نا سص   

 1نن التاسدن املدين  910عتي  املادة 

رة ال ينم يعد عتد اإلجياح نن العتدد املينمر النيسيذ   فااإلسنتاع  ابلعني املؤو ت:هد ال:ني املؤجرة  لصيانة : –اثنيا 

دفع  دفعة واحدة   ولبتاء امليسعة املعتدد عتياا   يتز  املؤور بصياسة العني املؤورة ليجعتاا صاحلة لنحتيق امليسعة 

املتصددة  كما أن الصياسة نعد حتا نن حتدق املؤور عتى املينأور عأن اعأعمال حتسظ نتك    وحتدل بني املينأور 

ة  ي عمتيات ال نيم   ويد ألز  املشرع املؤور ابلتيا  ابل نيمات الضروحية   دون وبني طتب فيخ عتد   ننجيد الصياس

نن التاسدن املدين عتى أس  "" يتنز  املؤور بصياسة العني املؤورة  021ال نيمات ا اصة ابملينأور حي  سص  املادة 

نيمات الضروحية أ ياء ندة اإلجياح دون لنبتى عتى حالة اليت كاس  عتياا وي  النيتيم . وجيب عتي  أن يتد  ابل  

ال نيمات ا اصة ابملينأور . وينعني عتي  أن يتد  البيما ابعأعمال الالزنة ل بطإل نن ختصيي   وأعمال نياف 

ا ابح وكما ينعني عتي  صياسة ونسرية املراحيس وييدات نصريف املياه   ينحمل املؤور الربد  والضرائب عتي  وأريها نن 

ليف املثتتة لتعني املؤورة سالحظ أن املشروع مل يبني ال نيمات اليت عتى املؤور عتى ببيل احلرص ونكيل  واضإل النكا

بل ذكر بعس اعأنثتة فتط   إال أن الست  حاول إعطاء نسصيل أكثر دية حدل نتك ال نيمات اليت يتز  هبا املؤور ونتك 

 ا  :اليت ال يتز  التيا  هبا وييماا إىل  ال ة أيي

وهي نرنيمات عاوتة وضروحية حلسظ العني املؤورة نن اهلالق أو النتف    ترميما  ضرورية حلفظ ال:ني املؤجرة : –1

 ونن أنثتناا إصالح اأدحان املشتتة نتك املاددة ابليتدط   وإصالح اعأبتسة لندعيم اعأعمدة 

                                                 
   902-900لنسصيل أكثر حاوع هالل شعدة   املروع اليابق  ص   1
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  هبا املالك حساظا عتى نتك  وصدس  نن اهلالق  وهذه اعأبابية اليت حتمتاا   وهي عادة ال نيمات الضروحية اليت يتد 

 ال نيمات ال يتز  هبا املؤور إذا مل نكن الزنة السنساع املينأور ابلعني املؤورة أو ال يادده خطر وراء عد  التيا  هبا .

سنساع املينأور وهي نتك ال نيمات اليت ييجم عياا ستي ا ترميما  ضرورية النتفاع املستأجر  ل:ني املؤجرة : -7

 اليالسة الذكر  021ثة نن املادة ابلعني نبعا حلجماا   وهي نتك اليت ذكر املشرع بعضاا  ي السترة الثال

هي نتك ال نيمات أو اإلصالحات البييطة اليت حتناواا العني املؤورة سنيجة ابنعماهلا  الرتميما  التأجهرية : -2

تى أن ينحمتاا املينأور إال أهنا نكدن عتى املؤور و ذلك يبل نيتيم  العني ابنعماال عاداي   لبياطناا ورى العرف ع

املؤورة لتمينأور عأس  نتز  أبن ييتماا  ي حالة صاحلة لالسنساع كإصالح أيسال اعأبداب و زواج اليدافذ   و طالء 

 1ا مجيعا .اأدحان  ي هذه املرحتة بني ال نيمات النأوريية وأريها إذ يندىل املؤور التيا  هب

واعأنر سسي  ابلييبة لياظر املتك الديسي   الذ  ينعاد أن يبتى املتك الديسي صاحلا لالسنساع   فينكسل ابلتيا  بكل   

ال نيمات الضروحية الالزنة   حي  نعن  نن ضمن املاا  اليت أبيدهتا إلي  نديرية الشؤون الدييية و اعأوياف ابعنباحه 

ف حمتيا برعاية اعأنالق الديسية كدس  يتد  ابلنييري املباشر لتمتك الديسي حت  حيابة وكيل اعأوياف اليتطة املكتسة ابعأويا

  فيتنز  ابوافاة عتى املال املديدف ونالحتن  وندابع    وصياسن  ونرنيم  نع حدع كل عمل نن شأس  أن يضر ب  لكي 

و ياسد    و نامة الصياسة نطرق إلياا املربد  النيسيذ   يال صاحلا لالسنساع ب  وفتا إلحادة الدايف املعن ة شرعا

 2ني  .  92و  2نن خالل املادنني  19/299

                                                 
  981خري الدين بن نشرين  املروع اليابق  ص   1

 اودد لشروط إداحة اعأنالق الديسية ونييريها و محايناا و كيسيات ذلك 18/189نن املربد  النيسيذ   1نيي املادة   2

نن سسس املربد   ي فترهتا  91حسا    ومحاين  . كما نيي املادة  –ابنغالل    ه  –عماحن    د  -حعاين   ول  -ك الديسي   بالنييري املباشر لتمت -أ   
 ا انية عتى نامن  الصياسة بيصاا " اليار عتى صياسة املتك الديسي املب ي ونرنيم  وإعادة بيائ    عيد االينضاء ."
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ونن أول ابنمراح أاية االسنساع ابملتك الديسي املؤور   كان النزا  نديرية الشؤون الدييية واعأوياف كطرف ننعايد نؤور  

نصتإل نعاا البنعماهلا واالسنساع هبا وفق نا أعدت ل  و إمنا عتي  ال ينديف عيد نيتيم العني املؤور لتمينأور  ي حالة 

 االلنزا  بصياسناا طيتة ندة عتد اإلجياح كي يبتى صاحل هلذا االسنساع ابلتيا  ابل نيمات 

ى نن مندذج عتد اإلجياح الديسي أعس  املؤور نن بعس أعمال ال نيم و الصياسة و وعتاا عت 0الضروحية   إال أن املادة 

عانق املينأور   وهي نتك املنعتتة ابل نيمات و اإلصالحات الداختية   كما وعت  هذه املادة اإلصالحات 

ينحمل  "وال نيمات ا احوية نياصسة بني املؤور و املينأور   إذ سص  عتى أس  " انسق الطرفان ... عتى نا يتي :

 و نكدن اإلصالحات و ال نيمات نياصسة بني الطرفني ." املينأور كانل أعباء ال نيمات و اإلصالحات الداختية  

وي نب كجزاءات عتى إخالل املؤور ابلنزان  هذا إنكاسية طتب املينأور فيخ العتد أو إستاص  ن اإلجياح دون  

وفق  فاملينأور ل  أن  ناح بني هذه اإلوراءات 1اإلخالل مت   ي النعديس و ذلك بعد إعذاحه  دوب حمرح أري يضائي

 نا ينماشى نع نصتحن  .

االلنزانات املؤدية إىل اسنساع املينأور ابلعني اسنساعا هادائ   واملؤور يتنز  بعد   دهد أح اثلثا : االلتزام  ضمان الت:ويض

نعرض  شخصيا لتمينأور وهد النزا  ابالننياع عن العمل   ويتنز  كذلك بعد  نعرض الغري لتمينأور وهد النزا  بعمل 

 عرض الذ  يضمي  املؤور نن سدعني أوهلما هد النعرض الشخصي بيدع  املاد  والتاسدين فالن

ويتصد ابلنعديس إنيان املؤور أو أريه بعمل أو نصرف نن شأس  أن يؤ ر بتبا عتى حيازة  2والثاين هد نعرض الغري 

ذا النعديس إىل سزع املتك املؤور كتيا أو املينأور لتمتك الديسي واسنساع  ب  اسنساعا كانال وهادائ   وييند  أن يؤد  ه

 وزيئيا نن حت  يد املينأور  أو يؤد  إىل اسنتاص اسنساع  ني  .

                                                 
نن التاسدن املدين عتى أن : "  ي حالة عد  نيسيذ املؤور اللنزان  ابلصياسة وبعد إعذاحه  دوب حمرح أري  380 نن املادة وهذا نا سص  عتي  السترة اعأوىل  1

سي مل ينضمن هذه يضائي   جيدز لتمينأور املطالبة بسيخ العتد أو إستاص بدل اإلجياح دون اإلخالل مت   ي النعديس ." سالحظ أن مندذج عتد اإلجياح الدي
 اإلوراءات . 

  921ص  9118 -9111  طبعة ةمسرية عبد الييد نياأد  عتد اإلجياح   نيشأة املعاحف اإلبكيدحي  2
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نن اليمدذج ا اص إبواح املتك الديسي و هد سسس االلنزا  الذ  سص  عت  املادة  9سص  عتى هذا االلنزا   ي املادة 

'' عتى املؤور مينيع عن كل نعرض حيدل دون اسنساع املينأور :  نن التاسدن املدين املعدل واملنمم بيصاا عتى أس 092

ابلعني املؤورة   وال جيدز ل  أن حيد  هبا أو  تحتاهتا أ  نغيري ييتي نن هذا االسنساع . وال يتنصر ضمان املؤور عتى 

خر أو إ  شخي اعأفعال اليت نصدح ني  أو نن اتبعي   بل ميند إىل كل ضرح أو نعرض ياسدن صادح عن نينأور آ

 . 1نتتى احلق عن املؤور '' 

إذا فاملؤور يضمن املينأور االسنساع ابلعني املؤورة اسنساعا هادائ وكانال   وإال ييأل عن كل نا يعيق اليري احلين هلذا 

 االسنساع .

ال ينضمن العيدب  وعتى الرأم نن خضدع هذا االلنزا  ل حكا  العانة نن التاسدن املدين إال أن اأاة املؤورة لتديف

ا سية   كدن أن املتك الديسي اعأصل في  أن يؤور عن طريق املزاد العت ي   ويبدل املينأور يشمل العيدب ا سية و 

 الااهرة فييتط هذا الضمان الداوب عتى املؤور ندفريه وكدن التف ينمنع ابلشخصية املعيدية وفتا 

نينتال ال ينبع نتك أ  شخي طبيعيا كان أو نعيداي   نا وعل  فاد 19/91نن ياسدن اعأوياف  2عأحكا  املادة 

بابق الذكر  19/299نن املربد  النيسيذ   70املينأور نتنز  اجتاه الديف  جمدعة نن االلنزانات طبتا ليي املادة 

  19/91( نن التاسدن 2بيصاا يعن  املينأور ندييا لتمتك الديسي وفتا عأحكا  املادة  

تطة املكتسة ابعأوياف عتى نيندى الدالئي ممثت  نديرية الشؤون الدييية واعأوياف نعن  ممثتة لتمتك الديسي وابلييبة لتي

 ي عتد اإلجياح   نعمل عتى اح ا  إداحة الدايف ونيسيذها خاصة طريت  ابنثماح ونيمية املتك الديسي عن طريق اإلجياح 

 العاد  الداحد  ي العتد .

                                                 
  أو ستي االسنساع كإيداع ع: هد إدعاء املؤور حتا عتى العني املؤورة   ا ينعاحض نع املينأور  ي االسنساع هبا فيحدل دون االسنسا  فالنعرض الشخصي -  1

النعرض ياسدن   ا وان يينيد إىل حق يدعي  عتى العني املؤورة هذا نعرض ناد    لنحتيق النعرض الشخصي جيب ان يصدح نن املؤور أو احد  نتكيناا هذا
 أنباعاا وان ال يييد املؤور  ي نعرض  حلق نشروع مت االنساق عتي  وجيب أن يكدن ويدع النعرض أ ياء ندة اإلجياح

ري : الغري هيا كل أوييب عن عتد اإلجياح الديسي يدعي حتا عتي    ويتنصر عتى النعرض التاسدن وعتى املينأور إحضاح املؤور ب  أنا النعرض الصادح نن الغ -
 وإال حتمل نبعات عد  ييان  بذلك ونثال دلك إدعاء حق الرهن الربم عتى هذا املتك الديسي  
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 ما  املستأجر :  الفرع الثاين : التزا

ابعنباح أن العتد اإلجياح نن عتدد املتزنة أاسبني   فمثتما يرنب عتى املؤور النزانات إلسنساع املينأور   يرنب كذلك 

عتى هذا اعأخري النزانات نتابل هذا االسنساع   نياا النزانات عانة وأبابية حنباا املشرع  ي سصدص التاسدن املدين 

ح   وهي اإللزا  اببنعمال العني املؤورة وفق نا أعدت ل  واالننياع عن إحدا  نغريات فياا   وااللنزا  امليامة لعتد اإلجيا

ابوافاة عتى العني املؤورة   وااللنزا  بدفع اعأورة   وااللنزا  برد العني املؤورة عيد اسنااء ندة اإلجياح   كما إبنكان 

العتد شريعة املنعايدين مسياا النزانات خاصة ال ميكن حرصاا نثل طرف العتد إضافة النزانات أخرى طبتا ملبدأ 

 1االلنزانات ا اصة يعتد اعأنالق الديسية لطبيعة وخصدصية الديف .

نن اليمدذج عتد اإلجياح املتك الديسي املعنمد نن يبل الدزاحة    2 2سص  عتياا املادة  االلتزاما  ال:امة :  -أوال 

  وكما ببق الذكر أن االلنزانات العانة نا هي إال النزانات التاسدسية ا بايية الداحدة ضمن  الشؤون الدييية واعأوياف

اليصدص التاسدن املدين نع نراعات خصدصية الديف    اول النطرق إلياا بشي نن النسصيل بني اعأحكا  التاسدن 

 املدين وأحكا  الديف 

                                                 
1
ى اس  '' ... شغل اعأناكن طبتا لتسرض املنسق عتي   ي العتد   وبعد إوراء أ  حتدل عتى اوالت نن مندذج عتد اإلجياح املتك والديسي عت 1نيي املادة  

و اليصان إال املدافتة الكنابية والنجايزات املؤورة دون املدافتة الكنابية امليبة والصرحية نن املؤور   وعد  إحدا  نغيري  ي طبيعة املتك الديسي   بداء ابلزايدة أ
 .نن املؤور 



ى اس  '' ... شغل اعأناكن طبتا لتسرض املنسق عتي   ي العتد   وبعد إوراء أ  حتدل عتى اوالت نن مندذج عتد اإلجياح املتك والديسي عت 1نيي املادة   2
و اليصان إال املدافتة الكنابية والنجايزات املؤورة دون املدافتة الكنابية امليبة والصرحية نن املؤور   وعد  إحدا  نغيري  ي طبيعة املتك الديسي   بداء ابلزايدة أ

 .نن املؤور 

 دفع  ن اإلجياح  ي املدعد املنسق عتي  . -

الت و اعأوازة املؤورة اليماح بنيسيذ أشغال حتيني اعأوزاء املش كة أو أوزاء ا اصة  ي اعأناكن العتاحية املؤورة سسياا   وكذا اعأشغال اعأزنة إلبتاء او -
 عتى حاهلا 

 ت وال كيبات املينسع هبا ... النكسل ابلصياسة العادية ل ناكن املؤورة والنجايزا -
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نن التاسدن  019نيي املادة    له واالمتناع إحداث تغهرا  فيها :االلتزام  ست:مال ال:ني املؤجرة وفق ما أعد -9

املدين عتى اس  '' يتنز  املينأور أبن يينعمل العني املؤورة حيبما ويع االنساق عتي    فإن مل يكن هياق انساق وحب 

 عتى املينأور أن يينعمل العني املؤورة حيب نا أعدت ل  '' .

نن مندذج عتد اإلجياح املتك الديسي ينضإل أن املشروع ألز  املينأور أن يينعمل  2نن خالل هذا اليي وكذا املادة 

العني املؤورة وفق الغرض املنسق عتي   ي العتد كأن يذكر أهنا بنؤور لتيكن أو لنحسيظ الترآن أو نكنبة أو أ  جتاحة أو 

جيدز عتى املينأور أن جيد عياا وإال خال  حرفة ح  اس  جيدز هلما النسصيل أكثر  ي سدع اليشاط كنجاحة اعألبية فال

إبلزان    ينضإل نن خالل هذا أن املينأور ال ميتك احلرية البنعمال العني املؤور كيسما يشاء   إال أن العرف جييز 

لتمينأور الذ  مياحس حرفة أجتاحة نعيية أن يضيف إلياا حرفة أو جتاحة أخرى عتى أن يكدن يريب نن االبنعمال 

 و نكمال ل    إنا إذا مل يشنمل العتد عتى الغرض نن اإلجياح   فإن املينأور يتنز  اببنعماهلا فيما أعدت ل  .اعأول أ

وطبيعة العني هي اليت ندل عتى الدو  الذ  جيب أن نينعمل في  وان مل ندل الطبيعة عتى ذالك   فيمكن ابنعماهلا 

 ة حرة كاواناة ... ا  .لعدة إأراض كاليكن أو مماحبة جتاحة أو حرفة أو ناي

 وميند هذا االلنزا  إىل النزا  عد  نرق العني املؤورة دون ابنعمال .

خاصة إذا كان هذا ال ق ييبب ضرح ب  أو ابملؤور   أري اس  إذا أوحد انساق نساده إن املينأور يينطيع إن ي ق العني 

لتدة ياهرة   أو إذا كاس  طبيعة العني ذاهتا ن ح نركاا  دون ابنعمال   أو لعد  ابنعمال  ل  ن ح   ملرض أصاب  أو

لس ات زنيية نعيية فال النزا  وال نيؤولية عتي  إنا إذا اخل املينأور هبذا فاملأودح أن يطالب  بنيسيذ النزان  نيسيذ أعيييا 

مهية اإلخالل  ول  أن مييح  ول  أن يطالب بسيخ عتد اإلجياح بيبب إخالل ونعدد اليتطة النيسيذية لتتاضي  ي نتدير أ

 ياسدن ندين ول  أن يطالب ابلنعديس إذا وود نا ي حه . 991ناتة لتمينأور لنيسيذ النزان  وفتا ليي املادة 

أنا النزا  املينأور ابالننياع عن أحدا  نغريات  ي املتك الديسي املؤور اليت حيار عتي  التيا  هبا هي النغريات املادية 

اليت نطرييا إلياا  ي النزانات النأوريية   أنا النغريات املادية فننمثل  ي كل نا يتحق بكيان أو ويم هذا دون املعيدية 
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املتك أو احد نتحتان  .كسنإل سدافذ أو أبداب وديدة أو إزالة نا كان ندوددا نياا كاينالع أشجاح أو ييان  إبعادة 

 ف وفق نا هد نترح  ي عتد الديف االسنساع ابلدينرنيب الغرفة أو املالحتة نرنيبا وديدا  فيحدل دون 

وال نعد أعمال الصياسة نغيريا اليت يتنز  هبا املينأور   كما أواح املشروع هلذا اعأخري أبحدا  نغيري نامة كدضع نعدات 

 هي :  1و اعأوازة لندصيل املياه والكارابء واهلانف وحبطاا بشروط

 لعتاح .أن ال يادد وضع هذه اعأوازة بالنة ا -

 أن ال ختالف طريتة وضع هذه اعأوازة التداعد املعمدلة هبا . -

 أن يتد  املينأور يرد نا يكدن يد أسست  املؤور  ي ببيل نركيب املعدات . -

وملخافة هذين االلنزانني جيب حصدل املينأور عتى ندافتة صرحية ونكندبة نن املؤور   وهي اليتطة املكتسة ابعأوياف 

نن مندذج عتد اإلجياح الديسي املعنمد نن طرف وزاحة  91العتد سنيجة لعد  نيسيذ الز  طبتا ليي املادة   وإال فيخ 

 الشؤون الدييية واعأوياف .

نن اليمدذج املنعمد نن يبل  2جيب إضافة عباحة " ناعدا حالة سي الديسي عتى هذا النغيري  ي عتد ويس  إىل سي املادة 

جياح الديسي ح  ال يكدن اش اط النغيري  ي الديف  ي العتد  الف احد اش اطات الدايف اليت الدزاحة املعيية  ي عتد اإل

 النزا  املينأور ابوافاة عتى املتك الديسي املؤور و نيؤولين  عن نتساا أو هالكاا : -7  2نيام عمتي  إداحة الديف 

العاد  عتى نال  وهد نا نضمي  السترة اعأوىل نن املادة جيب عتى املينأور اوافاة عتى املتك الديسي حمافاة الرول 

نن التاسدن املدين   وملميزات وخصدصيات الديف   فيتنز  ابوافاة عتى املتك الديسي املؤور نثل اعنيائ   تك     012

  وإنا ب  كان  فيينعمت  ابنعماال صحيحا ال يؤد  إىل اإلضراح ب  أو  تحتان    وال يطتب ني  أن يكدن شديد احلرص

                                                 
 911-932ص  أسار هالل شعدة  أكثرلنساصيل  -  1

 919ص   املروع اليابق  خري الدين بن نشريف  2
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ننااو  فعتي  أن يرفع نن عياين  إىل دحوة الرول العاد    فالنزان  هد بذل عياية ال حتتيق سنيجة   فال ييأل إذا نتس  

 العني املؤورة أو هتك  ح  بذل العياية املطتدبة .

نن مندذج عتد اإلجياح  92ي املادة ونتع عتى عانق املينأور ال نيمات النأوريية البييطة و املعنادة فتط ابلرودع اىل س

نن عتد اإلجياح   نا يدحى اس  شرط فابخ ضمن االلنزانات الضروحية اليت نتع عتى عانق املينأور البنمراح عتي  نثمري 

 الديف بعتد اإلجياح العاد  .

ن  وال ينحتل املينأور و ي هذا االيطاح يكدن املينأور بؤال عن إ  نتف أو هالق يصيب العني املؤورة كدهنا حت  حياز 

نن هذه امليؤولية إال إذا ا ب  أن نصدحها ببب أوييب كالتدة التاهرة أو خطأ املؤور أو خط الغري   إذا يتع عتي  

عبء إ بات ذالك   كما عتي  إن  طر املؤور  ا ييندوب ندخت    وعتي  أن يثب  اس  يد بذل العياية الداوبة  ي ببيل 

نأور امليؤولية عتى املؤور أن يثب  اس  يد ادخل ابلنزان  وهذا اإلخالل هد الذ  حنب اهلالق ذالك   ولينحمل املي

 والنتف .

االلنزا  بدفع اعأور وحد املتك الديسي لتمؤور : عرف الدكندح حنضان أبد اليعدد اعأور عتى أهنا احد عياصر اول  -2 

نياوليا  ي نا ببق اعأور كأحد عياصر اول ضمن  1شيء املؤور وهي املال الذ  يتنز  بدفع املينأور نتابل اسنساع  ب

اودد  19/97/9119املؤحخ  ي  19/299أحكان عتد اإلجياح   وفق ل حكا  التاسدسية املدين وكذا املربد  النيسيذ 

املينأور بدفع بدل  لشروط إداحية اعأنالق الديسية   وبعد اعأورة أهم االلنزانات اليت نتع عتى عانق املينأور   فيتنز 

اإلجياح أو اعأورة  ي الدعد املنسق عتي  وفق الثمن اودد وكل اتخرية ينجاوز الشار يعرض صاحب  لغرانة نالية نتدح بلل   

كما عتى املينأور إذا نا اسناي عتد اإلجياح النز  برد كل نا نيتم   تنضى العتد وفق سي   2/ نن ييمة اإلجياح  91

                                                 
 ونا يتياا  631ص  9112لنسصيل أكثر اسار حنضان ابد اليعدد   الدوري  ي عتد اإلجياح  نيشأة املعاحف اإلبكيدحية    1

 913 ص اليابق املروع  خري الدين ييطاز    2
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ن ندين   فيتنز  برد العني املؤورة ونتحتاهتا   وهي الينيجة الطبيعية كدن االسنساع ابلعني املؤورة حمددة ياسد  212املادة 

 1املدة   وعتي  نيتيماا ابلذات   فال جيدز ل  أن يرد شيئا آخر أريها ولد كان أفضل نياا 

ييرى عتى نتحتات العني املؤورة    ويتز  بردها دون ستصان وأ  ستصان  صم نن نبتة الكسالة ل نيم وسسس احلكم

وينم الرد ابلكيسية سسياا اليت مت هبا النيتيم   وعتي  أن يردها عتى احلالة اليت كاس  عتياا وي  النيتيم ويكدن وفتا 

دب وندود النزانات عانة أخرى كالنزا  املينأور ابح ا  التداسني واعأ 2وضر النيتيم   والرد يكدن دون مماطتة أو إبطاء 

 وننا بتغ  اليساايت حدا نتحق الضرح ابلعني  3العانة  ي اعأنن وحين اأريان والياافة 

 012املؤورة او نشكل ابنعماال أري عادلة أصبإل النيايف وإزالة هذه اليساايت النزانا عتى املينأور حي  نيي املادة 

إلجياح نيايف املأودح وإزالة نا نراكم في  نن أنربة أو ياسدن املدين اعأحدين " يتع عتى عادة املينأور خالل ندة ا 7فترة 

 . 4سساايت وبائر نا يتنضي العرف أبس  نكتف ب  

 الفرع الثاين : االلتزاما  اخلاصة 

كما ببق الذكر فغن خصدصية املتك التسي وعت  املشرع  صي  ي إطاح نثمريه عن طريق اإلجياح العاد  جبمتة نن 

 بابتة الذكر ننمثل هذه االلنزانات فيما يتي  . 2مندذج عتد اإلجياح الديسي نادة  االلنزانات اليت ذكرت  ي

 كالارف الطبيعية املساوئة .  ضرورة اتمني امللك الوقفي املؤجر ضد األخطار املتوق:ة: -أوال

مل يتم بذالك  وان  االلتزام  تقدمي طلب جتديد عقد اإلجيار الوقفي حالل األشهر الثالثة األخهرة من مدته -اثنيا

فترة  72وابلنايل عتي  إخالء املتك املؤور وفتا ليي نادة  1اعن  أن العتد أسناا لالسنااء ندن  املنسق عتياا  ي العتد   

 .19/299نن املربد   2
                                                 

 988ص  املروع اليابق  هالل شعددة   1

 911  - 988ص   املروع اليابق  لنسصيل اكثر اسار هالل شعدة  2

 911ص   سسي املروع  خري الدين ييطاز    3

  193ص   املروع اليابق  عتي هاد  العبيد   4
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ن كدن أ  اثلثا : التزام املستأجر جبميع األعباء الواردة على ال:قار الوقفي املؤجر إبنشاء دفع الضرائب والرسوم :

نن  22املنعتق اباالوياف واملادة  9119نن  00اعأنالق الديسية نعساة نن الربد  والضرائب وفتا ملا سص  عت  املادة 

 ياسدن النيجيل اأزائر    عأن أايناا الترىب ونرضاة هللا نعاىل نن خالل اعأعمال ال  وا ري 

 از واملاء والفاتورة استهالكها إلزام املستأجر  تسديد تكاليف إيصال الكهر ء والغ –را :ا 

نن  29يتصد ابلتاعدة النجاح  اول النجاح    حيب املادة  االلتزام  :دم نقل القاعدة التجارية للغهر : –خامسا 

 بعياصره املادية   املعدات   البضائع ..(   2التاسدن النجاح  اأزائر  

ذا االلنزا  ناما طال  ندة عتد اإلجياح الديسي يبتى   فال نينتل هذه واملعيدية   العمالء   الشارة   عيدان اول ....( ه

التاعدة النجاحية إال بعد املدافتة الكنابية وامليبتة نن املؤور   الذ  هد اليتطة املكتسة ابعأوياف أ  نديرية الشؤون 

كمحل جتاح   ي احلساظ عتى نتك الدييية واعأوياف حساظا عتى نينتبل املتك الديسي   الذ  متكن ييمن  االبنثماحية  

نن ومندذج  91التاعدة النجاحية   وعد  احلصدل عتى هذه املدافتة بعرض هذا هذا النصرف لتسيخ طبتا ليي املادة 

 عتد اإلجياح الديسي .

لدزاحة إدحاج هذا االلنزا  وحرص ا سادسا : التزام املستأجر  :دم االلتجاء إىل اإلجيار إىل الباطن أو التنازل عنه :

الدصية عتى عد  التجدء ملثل هذا العتدد يكرس حرصاا عتى اوافاة عتى املتك الديسي املؤورة وخصدصيناا    ي نا 

 ي اإلجياح نن الباطن جيعل  ظر الديف املؤور أويبيا عن عالية اليت نربط املينأور اعأصتي يب املينأور السرعي أنا 

    3ي فتم ننطرق الدزاحة الدصية إلي   ي مندذج عتد اإلجياح الديسي النيازل عن عتد اإلجياح املتك الديس

                                                                                                                                                                  
 ص  املروع اليابق   خري الدين بن نشربن  1

التاسدن النجاح  عتى أس  '' نعد وزاءا نن اول النجاح  اعأندال امليتدلة املخصصة ملماحبة اليشاط النجاح  . ويشمل اول النجاح   نن 180نيي املادة   2 
 إلزانا عمالء وشارن  .

 الالزنة البنعمال اول النجاح  كعيدان اول واالبم النجاح   ىكما يشنمل أيضا بائر اعأندال اعأخر 

 911ص ن نشرين  املروع اليابق خري الدين ب  3
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 املطلب الثاين : انتهاء عقد إجيار األمالك الوقفية

اإلجياح عتد نن عتدد املدة لذلك ييتضي إبستااء ندن    وهد كغريه نن العتدد يزول ليسس اعأبباب اليت نزول هبا 

وهي أبباب عانة    كما ندود أبباب خاصة ييناي هبا ح  يبل اسنااء  العتدد اعأخرى كالسيخ وهالق العني .....

 ندن  كمدت املينأور ولتعذح الطاحئ بصسة عانة .

 هاء مدته تالفرع األول : انتهاء عقد اإلجيار إلن

 الفرع الثاين : انتهاء عقد اإلجيار ألسباب عامة قبل انتهاء مدته 

يي السنااء عتد اإلجياح وعأ  عتد آخر   وهد نا نندافق في  أحكا  الشريعة هد اليبب املألدف و الرئي ةاستضاء املد

نن التاسدن املدين '' نيناي اإلجياح  9فترة  9نكرح  001اإلبالنية نع أحكا  التاسدن املدين   حي  نيي املادة 

التاسدن '' ال جيدز ملن ال ميتك نن سسس  009دة املنسق عتي  دون حاوة إىل نيبي  إبخالء ''. كما نيي املادة إبستااء امل

 ( بيدات وهد نا 2احلق التيا  أبعمال اإلداحة أن بعتد اإلجياح ندن  نزيد عتى  ال  

اليالسة الذكر واملادة الثاسية نن مندذج عتد إجياح املتك  299/ 19نن املربد  النيسيذ   72أتكده كل نن املادة 

شارا   ينضإل أن حتديد ندة اإلجياح العتد نعد حكيا  71جاحية حددت أنا اوالت الن  2الديسي   وان زادت نسحي 

 وإن وودت حأبة  ي جتديد اإلجياح نن يبل  1أبابيا  ي اإلجياح الديسي   فال جيدز أتوريه ملدة طديتة 

راوعة وميكيك ن 2املينأور جيب أن نكدن خالل الثال ة أشار اعأخرى نن ندن  وان مل ينم ذلك نطبق التداعد العانة 

نن املربد  النيسيذ   79الشروط عتد اإلجياح عيد جتديده خاصة املدة وبدل اإلجياح وفتا ملا سص  عت  املادة 

19/299  . 

                                                 
  املطتب اليابق دة وجتديدها وكيسية ذلك يراحها فتااء الشريعة اإلبالنية يبل نتييي   ي النشريع الدضعي ويد اخذ بدلك املشرع اأزائر  نطريا إلياا  يحتديد امل  1
د عتد اإلجياح خالل أشار الثال ة اعأخرية نن ندة   وان مل ينم ذلك املنعتق بيصاا '' جت 18/189نن املربد  النيسيذ   1فترة  61سص  عتى ذلك املادة   2

 .. ''  18/ 11نطبق أحكا  اعأنر حيم 
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إىل واسب االسنااء الطبيعي ل جياح النمثل  ي استطاع املدة إال أس  ندود أبباب أخرى كثرية وخنتسة   نياا نا هد نرنبط  

د ننعتق ابلعني املؤورة سسياا   ونياا نا يندافق نع طبيعن  الديف ونياا نا ال ييطبق بطر ي العتد   ونياا نا ه

 عتياا هذه اعأبباب الحناا سصدص التاسدن املدين وهي : 

ياسدن ندين عتى اس  " جيدز  1 971أو نا يصطتإل عت  الشر السابخ نيي عتي  املادة  الفسخ االتفاقي : –أوال 

عتد نسيدخا مكم التاسدن عيد عد  الدفاء ابلنزانات الياشئة عي   جرد حتتيق الشرط املنسق عتي  االنساق عتى أن يعن  ال

 وبدون حاوة إىل حكم يضائي...".

إخالل أو عد  ييا  احد طر ي العتد ابلنزان  يؤد  إىل اسنااء هذا العتد   وذالك ابنساياا عتى ذالك  أس نن هيا ينضإل 

عتد إجياح املتك الديسي خاصة املينأور اعأنر أكثر صرانة عأس  يتنز  ابلنزانات خاصة   وهد سسس الشيء ابلييبة ل

  صدصية الديف .

ياسدن ندين عتى اس  " إذا أهتك  العني املؤورة أ ياء ندة اإلجياح هالكا   099: نيي املادة  اثنيا هالك ال:ني املؤجرة

لعني املؤورة وزئيا   أو إذا أصبح   ي حالة ال نصتإل لالبنعمال كتيا يسيخ اإلجياح مكم التاسدن . إذا كان اهلالق ا

اعأخري   إذا مل  هلذاالذ  أعدت نن اوت    أو ستي هذا االبنعمال ستصا نع ا ومل يكن ذالك بسعل املينأور   جيدز 

الة   إنا إستاص بدل يتم املؤور  ي الدي  امليابب برد العني املؤورة إىل احلالة اليت كاس  عتياا  أن يطتب حيب احل

 اإلجياح أو فيخ اإلجياح " . 

إذا هالق العني املؤورة جيعل عتد اإلجياح ييناي بشكل نتتائي وبتدة التاسدن   لطر ي العتد النميك ب    كان نكدن 

 العني آيتة بتدط أو فيضان وعل احض زحاعية أري صاحلة ندة اإلجياح .

روع عتي  ليعدض الديف اهلالق بديف آخر   بعد ابنيساء النعديس الياوم عن فإذا كان ببب اهلالق يعدد لتمينأور   ي

أنا إذا كان اهلالق وزئيا نيبب خبتل  1هالق الديف كتيا   فيكدن الديف اأديد نداصتة لتديف اهلالق بيسس شروط 
                                                 

ذ العتد ياسدن ندين عتى اس  "  ي العتدد املتزنة أاسبني إذا مل يدف احد املنعايدين ابلنزا  واز لتمنعايد اعأخر بعد إعذاحه أن يطالب بنيسي 991نيي املادة   1
   نع النعديس إذا اينضى احلال ذالك " .أو فيخ
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أن يطتب إستاص بدل اإلجياح أو   ي امليسعة أو اليتي  ي االبنعمال ومل يتم املؤور ابلنزان  ب نيم وصياسة واز لتمينأور

 فيخ اإلجياح يكدن ل  ا ياح  ي ذالك بتدح اليتصان امليسعة .

وليس نثل السيخ إال نسايي   ال ييي عتي   ي العتد   وإمنا  جرد إخالل احد طر ي العتد ابلنزان  اجتاه  اثلثا الفسخ :

اجتاه الطرف املتصر   وأن يكدن يد   يا  بكل النزانان الطرف اعأخر فيخ عتد اإلجياح   شرط أن يكدن هذا اعأخري يد 

 أعذح لنيسيذ النزانان  .

: بطالن عتد اإلجياح لنختف أحد أحكاس  الثال ة : ال اضي اول اليبب فيبطل أهتية أو اليبب أري  البطالن –را :ا 

بتط  خالل الس ة اوددة ياسدسيا  والنشروع كمخالسن  لتياا  العا  وا داب العانة  شرط أن يكدن النميك ابلبطالن 

املنضمن التاسدن املدين وكذا املربد   12 12اليت ابنحث   دوب اعأنر  2هذا احلق   إضافة بطالس  لغياب الشكتية 

 املنعتق ابليشاط العتاح  واليت جتب  ي كل عتاح بداء كان عتاح عاد  أو عتاح ويسي . 12/12النشريعي 

كيزع املتكية نن أول امليسعة العانة ابلييبة لتمتك الديسي الياظر ال ميتك   مللكية ال:ني املؤجرة :فقد املؤجر  –خامسا 

العني املؤورة وإمنا حق إداحهتا فتط لكن  دصية كدس  ساا  يائم بذان  ينمنع ابلشخصية املعيدية وينمنع مماية فال جيدز ال 

ال جيدز النصرف  ي أصل املتك الديسي  19/91نن ياسدن اعأوياف  72بيع  وال حهي  وال حجزه .... حي  ييي املادة 

املينسع ب    أبية صسة نن صسات النصرف بداء ابلبيع أو النيازل أو أريها ندود حاالت نيسرد فياا إداحة املتك الديسي 

خ هذا العتد عأحد نن مندذج عتد اإلجياح الديسي بيصاا '' حينسظ املؤور مق في 91بسيخ العتد سص  عتياا املادة 

                                                                                                                                                                  
نن ياسدن  63يدود ابنثياء سصب  عتي  املادة  كما سعتم أن عد  يابتية املتك الديسي لتنصرف إال ان  ي حالة هالق العني املؤورة الديسية بيبب أو ي   1

 بيصباا " ال جيدز ان نعدض عني نديدفة  ...اىل  ي احلاالت ا نية :  9319اعأوياف 

 حالة نعرضاا لتضياع او االسداثح . -

 حالة فتدان نيسعة املتك الديسي نع عد  إنكان أصالحاا ... -

 نثبي  هذه احلالت بتراح نن اليتطة الدصية بعد املعايية وا  ة  " . -
احيخ   وإال ابطال . وعل املشرع ختتف الكنابة يؤد  عدل املشرع اليصدص امليامة لعتد اإلجياح وكان نم بي  وودب أن ييعتد وا  ة كنابة ويكدن اثب  الن  2

 اىل البطالن 
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اعأبباب النالية .... عيد ضروحة التصدى وخدنن  املصتحة العانة .... '' هده احلاالت نن فيخ ال يشاحكاا فياا 

املينأور   نا جيعل نديرية الشؤون الدييية واعأوياف ناار  اار اننيازات اليتطة العانة   فنطبق عتى أري العادة 

خ نن واسب واحد هذا النزاوج  ي نطبيق أحكا  التداعد العانة وا اصة عتى عتد إجياح أحكا  التاسدن االيداح    السي

املالق الديسية   فناحة نطبق أحكا  التاسدن املدين واتحة آخرة جند أحكا  التاسدن العا  نا ي ح متييز وأمهية هذا العتد  ي 

  1عمتية االبنثماح 

 إجياح حمل جتاح  ويسي عتى حاالت ييناي هبا هذا العتد ننمثل فمايتي : نن مندذج ا اص بعد  92بادبا ذكرت املادة 

 أتخر املينأور  ي دفع اإلجياح شارين ننناليني  -

 نيجيل نذيذب  ي نيديد أورة الكراء وعد  اح ا  نداعيدها  -

 2عد  اح ا  املينأور لشروط اعأنن والياافة وحين اأداح وكذا أحكا  الشريعة اإلبالنية  -

 الفرع الثالث : انتهاء عقد اإلجيار الوقفي ألسباب خاصة 

اودد لشروط و كيسيات إداحة اعأنالق الديسية  19/299ننمثل هذه اعأبباب فيما وحد  ي املربد  النيسيذ  حيم 

نن نن هذا املربد  سي خاص مييز عتد اإلجياح الديسي واسناائ  عتى خصدص عتى أريه  71ونييريها   ونعد املادة 

العتدد حي  نيي عتى اس  '' يسيخ عتد اإلجياح ياسد  إذا ند ي املينأور ويعاد حتريره ووداب لصاحل الدح ة الشرعيني 

 لتمينأور لتمدة املنبتية نن العتد اعأويل نع نراعاة نضمدس   

 ة  جرد وفاء املنأخر .إل أن عتد اإلجياح الديسي يسيخ نتتائيا يبل إهناء ندة اإلجياح وبدون أ  إوراء نن الدح ضين

أنا اسنتال اإلجياح إىل الدح ة إلمتا  املدة ال ينم إال بعد حترير عتد إجياح وديد لصاحلام نع نراعاة نضمدن العتد اعأويل 

 1وهذا  نتف هذا عن نا واء  ي التداعد العانة  ي التاسدن املدين بداء يبل النعديل أو بعده 

                                                 
  601ص   املروع اليابق  لنسصيل أكثر أسار بن نشرين   1

  أسار املالحق  2
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 :الصة اخل

دحابة عتد اإلجياح العاد  كأبتدب البنثماح العتاحية الديسية بني الطرفني اعأول  ظر الديف امليري املباشر  خالصة -

 ل نالق الديسية أنا الطرف الثاين وهد املينأور يش ط في  متنع  ابعأهتية . 

ة خاصة نن خالل التداسني ا اصة مت النعرف عتى هذا اليدع نن العتدد بصسة عانة نن خالل التداعد العانة وبصس  -

  مسيابعأوياف نن خالهلا نيز  خصائص  عن أريه نن العتدد وكذا اعأحكان اليت نتد  عتياا بنختساا يبطل العتد الر 

ة  ي العني املؤورة املدة اول اليبب ابإلضافة إىل النشكيتة وسسس الشيء ابلييبة لعياصر اليت ال بد ندفريها املنمثت –

 .اعأورة

ليصل إىل النعرف إىل ا اثح امل نبة عتى ييا  العتد صحيحا املنمثتة  ي االلنزانات كر ي هذا العتد وكيسية اسناائ  عأبباب 

 عانة يش ق فياا نع ابيي العتدد وأبباب خاصة نتنصر عتي   صدصين  .

أري كا ي إلحياء ونيمية هذا الياا  والتائم ونا ندصتيا إلي  نن خالل هذا السصل أن اإلجياح العاد  ل نالق الديسية كان 

بذان  لذلك جند أن املشرع ابنحد  صية و آليات متثت   ي مجتة نن العتدد االجياحية لنيمية اعأنالق الديسية ونا ييمى 

 اإلجياح الغري العاد  أو ا اص ل نالق الديسية .

                                                                                                                                                                  
  603لنساصيل أكثر أسار خري الدين بن نشرين  املروع اليابق  ص   1
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 تمهيد :

يف ليي  وليدة اليد  بل شغت  فتااء الشريعة االبالنية عيد مثام ندضدع  ي حتيتة اعأنر إن الصية النثمريية لتد 

نثمري املتك الديسي خاحج اإلجياح العاد  فاهنمانام هبذا املدضدع كان نيذ التد   و حاولدا إجياد صية ال نزال صاحلة 

عية نتنضي اوافاة عتى نال االبنعمال إىل يدنيا هذا  وإن نغريت  ي بعس صدحها و أشكاهلا   إذ أن املصتحة الشر 

الديف و زايدة منائ   ح  يينمر  ي أتدية املتاصد االونماعية و االينصادية امليدطة ب   فالعتاح الديسي إذا خرب نثال ومل 

جيد نن يينأوره إجياح عاداي هتك و ذهب  نيسعن    لذا وضعدا طريا خاصة نن شاهنا ضمان ابنتراح نتدمي املتك 

  إىل املينسيدين وفتا ملتاصد الدايف الداحدة  ي عتد ويس   فأوودوا عتددا خنتسة ووضعد هلا ضدابط شرعية  الديسي نيافع

حتكم النعانل هبا  و يد أخذ هبذه العتدد املشرع اأزائر  إىل واسب اإلجياح العاد  نن واة لندعيم  و إمتان  و نن 

اي لنيمية اعأنالق الديسية   وظار ذلك نن خالل واة أخرى كدن هذه العتدد أصبح  نشكل نكيبا إينصاد

املنعتق ابعأوياف   19/91املعدل و املنمم لتاسدن  77/12/7119املؤحخ  ي  19/12ابنحدا اا  دوب التاسدن حيم 

بيية و يد نيدع  هذه العتدد بنيدع طبيعة اعأوياف فمياا نا يرد  عتى اعأوياف السالحية و نياا نا يرد اعأنالق الديسية امل

   1و التابتة لتبياء و نياا نا يرد عتى اعأنالق املبيية املعرضة ل سداثح و ا راب

 وهذا نا بيحاول نسصيت  نن خالل املبحثني الناليني :  

 املبحث األول : إجيار األمالك الوقفية ال:قارية ال:امة الفالحية

 ال:امة املبحث الثاين : صور أخرى إلجيار األمالك الوقفية ال:قارية

 

 

                                                 
1
مرة ...كل يطعة أحض فالحية نثب  أهنا مل نينغل ابنغالال فالحيا فعتيا ندة ندمسني نن سسس التاسدن عتى أس  : " نعد أحضا أري نينث 31نيي املادة  

فالحيني عتى اعأيل ".
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 املبحث االول : إجيار األمالك الوقفية ال:قارية ال:امة الفالحية

يشكل اعأحاضي السالحية  ي اأزائر   روة نعن ة   سارا لشياعة املياحة   حاول املشرع محايناا   نن أهم أسداع احلماية 

نن  99/99/9111املؤحخ    72-11نن ياسدن الندوي  العتاح  حيم  101و09اليت حضي  هبا نا نضمين  املادنني 

أحكا   املنمثتة  ي عد  ابنعماهلا و ابنغالهلا و نركاا نامتة مما يد يتحق هبا ضرحا  حي  وصف املشرع هذا النصرف 

و النزانات  ظر  ابس  نعيف  ي ابنعمال احلق   وهذا الدصف يشمل اعأنالق الديسية السالحية   حي  يعد نن املاا 

الديف ابعنباحه امليؤول املباشر إلبنغالل  ونيمية املتك الديسي  ح  ال ييناي هبا إىل اهلالق ابنحد  املشرع عتدد 

املنعتق ابالوياف    19/91املعدل و املنمم لتاسدن  77/12/7119املؤحخ  ي  12-19البنثماحها  دوب ياسدن 

عتدد إجياح ل نالق التابتة لتزحاعة   أنا ابلييبة ل حاضي البدح فعاجل املشكل إبجياحها  فكان عتد املزاحعة و عتد امليافاة

 عن طريق احلكر   و هذا نا بيسصل في  نن خالل هذا املبح 

 األول : إجيار األمالك الوقفية القا لة للزراعةطلب امل

و ابنثماح اعأنالق الديسية التابتة لتزحاعة عن املذكدح سدعني نن عتدد االبنغالل  12-19حدد املشرع نن خالل ياسدن 

 ينمثالن  ي عتد املزاحعة. 9نكرح  70طريق اإلجياح و ذلك نا سص  عتي  املادة 

 الفرع األول : عقد املزارعة 

 سنعرف عتى هذا العتد نن حي  نعريس  شروط  و خصائص  و أحكاس  و آاثحه

 أوال : ت:ريف عقد املزارعة

                                                 
ة و نن ياسدن الندوي  العتاح  املذكدح أعاله عتى نايتي : ' يشكل عد  ابنثماح اعأحاضي السالحية فعال نعيسيا سارا إىل اعأمهية اإلينصادي 38نيي املادة  1

 دطة هبذه اعأحاضي...."الدظيسة املي

نن سسس التاسدن عتى أس  : " نعد أحضا أري نينثمرة ...كل يطعة أحض فالحية نثب  أهنا مل نينغل ابنغالال فالحيا فعتيا ندة ندمسني  31نيي املادة -
 فالحيني عتى اعأيل ".
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عانتة عتى اعأحض ببعس اليانب الذ   رج نياا وهي نساعتة نن الزحع  و اليانب هيا يد يكدن أصتاا نأخدذ نن امل

 .1اليصف أو الثت  أو أكثر أو أدىن حيب نا ينستان عتي 

نن  091فاملزاحعة إذا سدع نن إجياح اعأحض الزحاعية نكدن اعأورة في  حصة نن حمصدل اعأحض  و هذا نا سص  املادة 

املصر  بيصاا  : " جيدز أن نعطى اعأحض الزحاعية و اعأحض املغروبة ابعأشجاح نزاحعة لتمينأور نتابل  التاسدن املدين

 .2اخذ املؤور وزءا نعييا نن اوصدل "

اليالف الذكر عتى أهنا عتد " يتصد  19/12نن ياسدن  9نكرح  70 ي حني عرفاا املشرع اأزائر  نن خالل املادة 

 ل بنغالل نتابل حصة نن اوصدل ينسق عتياا عيد إبرا  العتد ". ب  إعطاء اعأحض لتمزاحع

أنا الست  فتد اخنتسدا : فاي عيد احليسية أري وائزة بل فابدة  ومل جيزها الشافعي إال عيد احلاوة ابنيادا إىل أن الربدل 

املالكية و احليابتة و الااهرية و أبد  صتى هللا عتي  و بتم سي عن املخابرة لتغرح  ي اعأور املراد أنا اأمادح و أريهم نن

يدبف فأوازوها بياء عتى نعانتة الييب صتى هللا عتي  وبتم نع أهل خي  نن خالل حدي  ابن عمر حضي هللا عي  يال 

( احلدي  يدل عتى نشروعيناا عأهنا بعيدة  3: " عانل الييب صتى هللا عتي  و بتم خي  بشطر نا  رج نن متر أو زحع

 تم  ي املعانتة.عن الا

ويرى الييادح  أبهنا إجياح   و اعأور في  ذات خصدصية متثل سيبة نعيية نن اوصدل  و املؤور يياهم  ي الربإل و  ي 

ا ياحة كما يياهم الشريك  ي الشركة كما نشب  عتد الشركة  ي أن شخصية املينأور ذات اعنباح ودهر  فنبطل لتغتط 

                                                 
 .19نيصدح  فريدة   املروع اليابق   ص  1

 .160  ص 9118 – 9111نيشأة املعاحف اإلبكيدحية   طبعة  د.مسري عبد الييد نياأد  عتد اإلجياح 2

 922/1صيف  – 6002  06أ.خالد حاندل   اإلطاح التاسدين و النيايمي عأنالق الديف  ي اأزائر  داح هدنة لتطباعة و اليشر و الندزيع ابأزائر   طبعة  3
 .911  ص 
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  و نيناي  دت املينأور   إال أن املزاحعة ننميز ابحلصة ال ابعأحابح و نعد سية املنعايدين في   و ال جيدز النيازل عياا

 1نعن   ثابة اليبب

 اثنيا  : خصائص و شروط عقد املزارعة

 جند نداخل بني ا صائي و الشروط فاذه اليتاط متثتاما نعا : 

 ظر الديف ابلييبة ل وياف ممثال إلداحة اعأوياف و املزاحعة إجياح عن طريق املشاحكة  ي ابنغالل االحض بني -9

 املينأور نن نندفر في  اعأهتية الكانتة.

 اعأور  ي املزاحعة عباحة عن حصة نعيية نن اوصدل فتد اش ط أحدمها نتداحا نعتدنا مل يصإل.-7

 يير  عتى عتد املزاحعة نا يير  عتى اإلجياح اعأحاضي الزحاعية .-2

تد املزاحعة  ي املؤور أن يكدن نالكا لتريبة بل يكسي نتكية  اإلسنساع أو احليازة  و هذا نا نندفر  ي ال يش ط  ي ع-0

 اعأحاضي الديسية بل بشكل خصدصية .

املزاحع حمل اعنباح جيب عتي  ان يداو  العمل و يباشره بيسي    فال ميكي  النيازل عي  لغريه  و نن هيا يش ط  ي -2

 حع اح اف ناية املزاحعة.املينأور أو املزا

 2يش ط ان نينب احض املزاحعة مما يزحع نن اواصيل الدوحية او مما يغرس في  الشجر-0

يش ط املؤور  ي حصل الزحع   و إن مل حيصل اش اكا  ي احلرنان   فال  ني أحدمها  حصدل دون ا خر وهد  -2

 .3اعأيرب إىل العدل

 اثلثا : أركان عقد املزارعة

                                                 
اجملتد الثاين  ص  9118 اأديد   اإلجياح و العاحية   نيشدحات احلتيب احلتديية بريوت طبعة الثالثة د.عبد الرزاق الييادح    الدبيط  ي شرح التاسدن املدين 1

9112. 

 .913أ.خالد حاندل   املروع اليابق   ص  2

 .601خري الدين فيطاز    املروع اليابق   ص  3
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 ر  عتى عتد املزاحعة نن أحكا  نا يير  عتى عتد اإلجياح العاد  ل حاضي الزحاعيةيي

ال اضي: كيائر العتدد نيعتد املزاحعة إبجياب ويبدل نن املنعايدين   فال بد نن أن نندفر فياما اعأهتية  -9

 املزاحعة يابتة ل بطال. و حضامها  عتى أن يكدن هذا اعأخري خاليا نن عيدب الرضا كالندليس أو الغتط وإال كاس 

 اليبب: جيب أن يكدن اليبب نشروعا   فال جيدز نثال زحاعة املخدحات هبا  -7

 اول : عادة يكدن اول كما هد ننعاحف عتي  أحضا زحاعية ننحكم في  العياصر النالية:  -2

نرد عتى أري ذلك   كاملزاحعة عتى نرد املزاحعة عتى أحض زحاعية  نينب حمصدال زحاعيا دوحاي   فال  ال:ني املؤجرة : –أ 

 املياوم أو عتى اواور.

نن التاسدن املدين  079إذا مل نعني ندة املزاحعة   كاس  دوحة زحاعية بيدية  وهذا نا سص  عتي  املادة  املدة : -ب

اح االحض عتى نن ياسدن اإلصالح الزحاعي نيي عتى أس  : " ال جيدز أن نتل ندة اإلجي 22املصر    إال أن  املادة 

 ال ة بيدات " فاحلد اعأدىن هد  ال  بيدات أ   ال  دوحات زحاعية بيدية  و االبنثياء نزاحعة التصب  حي  أتخذ 

أكثر نن بية  لذا أو  املينأور أن أيورها بينني و أحبعة أشار و هي املدة اليت يؤخذ فياا حمصدالن نن التصب  إال 

 ى نا يع ي ذلك الرودع إىل أحكا  الشريعة اإلبالنية أو العرف السالحيأن املشرع اأزائر  مل حيدد املد

ندزع الغل ابلييبة املنسق عتياا أو ابلييبة اليت يعيياا العرف  و إن مل يدود إنساق أو عرف كان لكل  األجرة : -ج

 .1نياما اليصف عتى أن ال نزيد عي    و ذلك بعد خصم كل املصروفات

عتد إجياحها اثبنا ابلكنابة   ا أس  يير  عتى عتد املزاحعة التداعد العانة   فبالرودع  جيب أن يكدن الشكلية : -0

نكرح جندها ندوب كنابة عتد اإلجياح طبتا ليمدذج عتد اإلجياح   و جيب أن ينم نن خالل  نبيان  002إىل املادة 

 . 2س البذح و ييمن  ميب العتداعأحض املنعايد عتياا نن حي    نياحناا   حدودها .. ا  و كذا حتديد وي

                                                 
 .9111-9121عبد الرزاق الييادح    املروع اليابق   ص  1

 .13املروع اليابق   ص فريدة نيصدح     2
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 آاثر عقد املزارعة –را :ا 

 ينضمن إلنزانات الطرفني   أبباب إسنااء هذا اليدع نن العتدد.

 إلنزانات الطرفني :  -9

يتنز  املؤور بنيتيم العني املؤورة و نتحتاهتا و نشمل املتحتات اعأدوات الزحاعية و املداشي اليت ندود عتى  -

إذا كاس  ممتدكة لتمؤور  أنا ابلييبة لكيسية النيتيم و زنان و نكان و وزاء عد  النيتيم اعأحض وي  النعايد 

 فنطبق سسس اعأحكا  اليت طبت  عتى احكا  اإلجياح العاد  و اليت نياولياها  ي السصل اعأول.

اليت عيياا العرف  نعاد املؤور اعأحض املؤورةابلصياسة : حي  يتد  ابإلصالحات أري النأخريية املنسق عتياا أو  -

 لنمكني املزاحع نن اإلسنساع ابعأحض و ابنغالهلا عتى الدو  املرضي.

أنا ابلييبة إللنزانات املينأور فيتنز  بزحاعة اعأحض املؤورة و حتمل نصروفات الزحاعة  سرده و اليت نن ضمياا  -

 عمتية نيميد االحض نا مل ينسق عتى اينياناا.

اعة و الزحع نا يبذل  نن عياية  ي شؤون سسي  و العياية ابوافاة عتى اعأحض ذاهتا و يتنز  ببذل العياية ابلزح 

 عياية الرول العاد .

إال أس  ندود إلنزانات نش كة ينحمتاا الطرفني نياصسة كمتاونة ا فات و احلشرات ابليد أو ابملبيدات   مجع  -

 و جتايز اوصدل .

 .1اإللنزانات املش كة فنخصم الغتة ليتنيم نا نبتى حيب االنساق ندزيع الغتة: ينحمل كل سستان  وحدة أنا -

 انتهاء املزارعة :  -2

 كتاعدة عانة ييناي عتد املزاحعة كغريه نن العتدد ابسنااء ندن  كيبب طبيعي و حئييي.

 كما ييناي أببباب زوال العتد اعأخرى كالبطالن و اإل الل و اسسياخ  هلالق اعأحض ..ا 

                                                 
 .163مسري عبد الييد نياأد  املروع اليابق   ص  1
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أبباب خاصة إبجياح املتك الديسي عانة و بعتد املزاحعة خاصة و املنمثتة  ي ندت املينأور كيبب حئييي  إال أس  ندود

 .1يتاس عتي  عجزه عن املزاحعة أو لشيخدخة أو ليسر أو لنجييد ...ا 

  هالكاا و وذلك إنا لنساد 2يد يسيخ العتد نن يبل إداحة اعأوياف حلاوة إىل اعأحض املؤورة لزحاعناا بنمديل ذايت

نتساا كدن أن املينأور مل حيين زحاعناا أو لعد  متكني املينأور نن اإلسنساع هبا بيبب إخالل املؤور ابلنزانان  

 .3النعايدية

نن  2نكرح  70وميكن أن ييناي عتد املزاحعة ابدناج اعأحاضي السالحية ضمن اعأحاضي العمراسية و هذا نا سص  عتي  

يي عتى : " ميكن إدناج اعأحاضي السالحية الديسية اجملاوحة لتنجمعات اليكيية ضمن .. ن 12-19التاسدن حيم 

 املنعتق ابلنايئة والنعمري.  71-11اعأحاضي العمراسية .." طبتا عأحكا  التاسدن 

 الفرع الثاين : عقد املساقاة

 أوال : ت:ريف املساقاة 

ي  ي خنيل أو كرو  أو أريها إلصالحاا عتى بام نعتد  املياياة  ي التغة : نشنتة نن اليتي   وهي ابنعمال شخص

نن أتناا  مسى التغديدن و الستااء عتد خدنة الشجر نياياة نع أس  يشنمل عتى أري اليتي كنيتية الشجر و نتتيم  

نكاد  والتيا  عتي  الن اليتي أهم اعمال  خصدصا إذا كان ابلدالء نن بئر عميق  فإن اليتي يكدن شايا كل املشتة فال

 .4اعأعمال اعأخرى نذكر جباسب 

                                                 
 .12نيصدح  فريدة   املروع اليابق   ص  1

  911يتصد ابلنمديل الذايت : أ  الذ  يصدح أو ييبع نن ذات املؤبية الديسية   أسار : خري الدين فيطاز    املروع اليابق   ص  2

 .911  ص  خالد حاندل   املروع اليابق 3

 .60-91تد الثاين   ص عبد الرمحان احلزير   الست  عتى املذاهب االحبعة   املعانالت   داح النتدى لتطبع و اليشر و الندزيع  اأزء الثاين و الثال    اجمل 4
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أنا نعىن املياياة إصطالحا: فاد عتد عتى خدنة الشجر و خنل وزحع و  د ذلك بشراط خصدصة نسصتة  ي 

 .1املذاهب

و املياياة بني طرفني : أحدمها صاحب املال و ييمى حب الشجر أو اليخل و الطرف ا خر ييمى ابليايي يتد  

خذ أورا نعتدنا نن الغتة   واء هذا اليدع البنغالل البيانني املديدفة   اليت ضعف سناواا بيبب بيتياا وحعايناا   أي

 .2امهال شجرها

إذا املياياة هي إعطاء الشجر  خنتف أسداع  ملن يتد  بيتي  نع بائر اعأعمال اعأخرى اليت حيناواا الشجر نتابل وزء 

 .3نعتد  نن  ره ييندفياا  ي وي  ويياا

ندوة نن االخنالفات حدل ودازها  أنخذ نا ابنتر عتي  مجادح الستااء الذ  أوازوه و أابحدا هذا العتد   ظارت 

اعأصل  ي ذلك أن الربدل صتى هللا عتي  و بتم كان آخر فعل ل  إىل أن نات   كان إعطاء اعأحض بيصف نا  رج 

بتياا وأبيدا إوازهتم خاصة عتى نعانتة الربدل عتي  نياا نن الزحع و نن الثمر و نن الشجر ملن يتد  عتى حعايناا و 

أزكى الصالة  و أمت نيتيم أهل خي    فعن ابن عمر حضي هللا عي  عن حبدل هللا صتى هللا عتي  وبتم : " أس  دفع إىل 

 يادد خي  خنل خي  و أحضاا  عتى أن يعمتدها نن أنداهلم و لربدل هللا شطر  رها(.

املنعتق ابعأوياف اليالف الذكر عتى  12-19نن التاسدن  9نكرح  70فتد عرفاا نن خالل املادة  أنا املشرع اأزائر 

أهنا " عتد املياياة : يتصد ب  إعطاء الشجر ل بنغالل ملن يصتح  نتابل وزء نن  ره " وهد النعريف اعأيرب الحكا  

                                                 
عبد الرمحان احلزير    سسس املروع  ص فصل اعأئمة اعأحبعة و اخنتف نن حي  نعريف و شروط و أحكان املياياة حيب سدع الزحع لنساصيل أكثر أسار  1

60-68. 

 .606خري الدين فيطاز  لتمروع اليابق  ص  2

 .912خالد حاندل   املروع اليابق  ص  3
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ذا العتد عتد إجياح أكثر ني  عتد نياياة حني فرض الشريعة اإلبالنية  ي املتابل جند أن التاسدن التبياين وعل نن ه

 . 1عتى اليايي دفع البدل الييد 

 اثنيا : أركان وشروط عقد املساقاة 

مل ييي املشرع اأزائر  عتى شروط و احكان عتد املياياة لذلك ميكن الرودع إىل أحكا  الشريعة اإلبالنية لنبيان ذلك  

 ن نداختاما أحيا .لذا سنطرق ل حكان   لتشروط برأم ن

 أركان عقد املساقاة : -9

املنعايدان : جيب أن نندفر لدياما اعأهتية  الكانتة و الرضى و اإلجياب و التبدل و ييدب الديل عن الصيب  - أ

 املميز و اليسي .

 العمل و امليسعة : يش ط في  :  - ب

 عتى شيء جمادل أو حمنمل نيبتا. بيان حمل العمل أ  سدع الشجر أو الزحع املراد بتي  فال وودد لتمياياة

أورة العانل: يش ط أن نكدن نعتدنة بييبة كاليصف و الثت  و ليس ابلنتدير و أن يكدن نشاعا أ  ال يعني  -ج

 ابلذات كشجر او خنل نعني.

 الصيغة : أ  التسظ الدال عتى املياياة نثل " بايني "   " عانتني ". -د

 .2أهنا نصتإل عتى بينني نعتدنننياملدة : اش طاا املالكية عتى  -ه

 شروط عقد املساقاة -2

 أن يبذل العانل عياية الرول العاد   ي اعأحض اليت ينعادها ابليتي . - أ

 إلنزا  العانل  ا يتنز  إلصالح اليخل أو الشجر وفتا ملا ورى العرف ب   ي املياياة. - ب

                                                 
 .601-606خري الدين فيطاز    املروع اليابق   ص  1

 .18-11فريدة نيصدح    املروع اليابق  ص  2
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نا ابلييبة لتضريبة فال ضريبة  عتى سصاب الزكاة يدفع نياصسة بني الطرفني عأهنا ننعتتة ابلثماح أ - ت

 .19/91ياسدن اعأوياف  00االنالق الديسية  ا أسيا بصدد دحابناا سص  عتي  املادة 

 إن عجز العانل عن العمل ل  أيييب أريه  و ل  الثمرة املينحتة ابلعتد. -  

 .1يخ العتدإن نات العانل فتدح ن  أن يييبدا أريه نن طرفام   و إن انسق الطرفان عتى السيخ ف - ج

 إنتهاء عقد املساقاة 

ييناي عتد املياياة ليسس اعأبباب اليت ييناي هبا عتد املزاحعة امليصدص عتياا  ي التداعد العانة   إال أس  يدود 

إخنالف بيياما إذا اسنا  ندة العتد يبل سضب اوصدل   ي عتد املياياة حيق لتيايي   العانل (  ي أن يتد  عتى 

 ن نيند  الثمرة دون أن يدفع أورة حصن  نن الثمر.اعأشجاح ح  ا

كما حيق لتمؤور فيخ العتد إذا ند ي العانل بيبب عجز أو هرب لكن يبل عمتية البذح  أنا إذا نات أو هرب بعد 

 البذح   فبالييبة لتمدت فتتدح ة أن يييبدا أريه نن طرفام أنا إذا هرب  فننم املياياة نن طرف عانل آخر نتابل أورة

 .2نتنطع نن سصيب العانل اعأول أو الساح

 الفرق  ني عقد املزارعة و عقد املساقاة

املدة  ي عتد املزاحعة ودهرية و نيناي ابسنااء املدبم الزحاعي أنا  ي عتد املياياة فاملدة أري ودهرية بيضدج  اح اعأشجاح 

 و اليخيل.

 اة الز  عيد أري احليسية.عتد املزاحعة يبل إلتاء البذح أري الز  أنا عتد املياي -

 حمل املياياة الشجر و اليخل أنا عتد املزاحعة اول اعأحض و الزحع . -

                                                 
 .603خري الدين فيطاز    املروع اليابق   ص  1

 .11فريدة نيصدح    سسس املروع ن ص  2
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 املطلب الثاين : إجيار األمالك ال:قارية الوقفية البور

عادة نيناي اعأنالق الديسية عأن نصبإل أري صاحلة لتزحاعة  فيطتق عتاا نصطتإل اعأحاضي البدح   و ذلك بيبب عد  

ا و إمهاهلا  فال نينطيع إداحة الديف النابعة هلا إصالحاا كدهنا ننطتب أندال ابهضة   ونن املؤكد يعزف عن ابنغالهل

إبنئجاحها  و ح  ال نيتطع عياا صسة النأبيد  ظار هذا اليدع نن العتدد كطريق أو أبتدب ملعاأة هذا املشكل   و 

 احلكر. هذا العتد  ي اعأنالق الديسية وحدها و امليمى بعتد

 الفرع األول : مفهوم عقد احلكر

 سنطرق  ي هذا السرع إىل نعريف هذا العتد  خنتف واان    شروط ييان  ليصل إىل أحكاس .

 أوال : ت:ريف عقد احلكر 

 1لغة : احلكر أصت  نن امليع يطتق عتى العتاح اوبدس و مجع  أحكاح و بسنحاا كل نا احنكر

 تى  ال ة نعان : أنا اصطالح الستااء فيطتق ع

 العتاح اونكر سسي  فيتال : " هذا حكر فالن " -9

 اإلواحة الطديتة عتى العتاح -7

 2االورة املترحة عتى عتاح حمبدس نن اإلواحة الطديتة -2

 واحلكر حق عي ي ننسرع عن حق املتكية  يكدن في  االسنساع لتمحنكر أنا حيبة اعأحض اونكرة نبتى أاة الديف.

لعتد إال عن عتاح و عتى أحض نديدفة نطدل ندة االسنساع هبا يينمد أحكان  نن أحكا  الشريعة و ال يرد هذا ا

 .3اإلبالنية

                                                 
  ص  6090ائر طبعة عبد الرزاق بدضياف إداحة أندال الديف و ببيل ابنثماحها  ي الست  اإلبالني و التاسدن   داح اهلدى لتطباعة و اليشر و الندزيع   اأز  1

961. 

 .961  ص سسي عبد الرزاق بدضياف   املروع  2

 .936ص خالد حاندل   املروع اليابق   3
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واحلكر يتصد ب  نيإل املينأور إواحة طديتة متكي  نن إيانة البياء أو أرس اعأشجاح عتى أحض ويسية نعطتة  يكدن 

سنساع  ابعأحض خاليا نن امليافيني ملدة احلكر  و يد انسق اوكر نؤورا و اونكر نينأورا   هذا االخري يطمئن إىل ا

الستااء أن البياء و الغراس نتك لتمينأور   ل  أن يبيع  أو ياب   أو يدصى ب    كما أس  يدح  عي  و ميكن  ي احلكر 

د خالل ندة نعرفة نا بيكدن عتى اعأحض نن بياء عيد اسناائ  نن خالل وصف البياء وصياسن  و كذا أتنيي   ي العت

 أأ إىل هذا العتد الست  اإلبالني كحل ل حاضي العاطتة اليت ال يينطيع الياظر  1اإلواحة

التيا  عتياا بدو  حين  و يد أوازه مجاعة نن العتماء املالكية نام التاضي ابن ابديس و الياظر التتاين و اعأوادح  و 

عتى أن  2را   نبتغا (  يدفع لتمينحتني نا يصطتإل عتي    ختدا (أنباه بنأوريه ندة طديتة ملن يعمره يدفع ساريناا حك

 ي حني 3يكدن إصالحاا نن كرائاا ويد افنت ابن ابديس بكرائاا الييني الكثرية  ويال العدو  أ  أكثر نن أحبعني عانا 

ن ادفة كدن أن طدل املدة  أن احليسية مل جييزوا اإلواحة الطديتة  ي اعأوياف و أحض الينيم و أحض بي  املال و لد بعتدد

يؤد  إىل إبطال الديف وذلك عيد عد  احلاوة  أنا إذا دع  الضروحة إىل حاوة إعماح الديف بنعجيل أورة بيني 

 نتبتة جيدز ذلك لدودد الضرح املنحتق. 

ناعداه نضاف إىل واء  ي السناو  البزازية بعتد الياظر عتددا ن ادفة إذا دع  احلاوة و يكدن العتد اعأول الزنا  و 

 .4نكدن الزنة –اإلواحة املضافة  –املينتبل و اليت بدوحها 

كما أوازه نطتتا احليابتة و نعام الشافعية إال أهنما مل ينطريدا إىل نيألة طدل املدة  ي إواحة الديف  عأهنم نركدا ذلك 

املعدل و  19/12نؤخرا نن خالل ياسدن  أنا املشرع اأزائر  فتد أخذ هبذا اليدع نن عتدد اإلجياح 1عأحكا  اإلواحة

                                                 
 6ط   68د.نيذح يحف  بيدات اإلواحة و اعأعيان املؤورة  البيك اإلبالني لتنيمية   املعاد االبالني لتبحد  و الندحيب اليعددية م  حيم  1

 .19   ص 6000-ه9360

 .960  ص  اليابق  سسس  عبدالرزاق بدضياف 2

 960  ص  سسي عبد الرزاق بدضياف   املروع  3

 .613.  611  ص 08  الست  االبالني و أدلن    داح السكر   اأزء د.وهبة الزحيتي  4
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 ي فترهتا اعأوىل بيصاا : " ميكن نيثمر عيد  7نكرح70املنعتق ابالوياف فتد عرفن  املادة  19/91املنمم لتاسدن 

اإلينضاء اعأحض املديدفة العاطتة بعتد احلكر الذ   صي  دوب  وزء نن اعأحض العاطتة لتبياء و / أو لتغرس ملدة 

ل دفع إجياح بيد  حيدد  ي العتد نتابل حت   ي االسنساع ابلبياء و / أو الغرس و ندحيث  خالل ندة العتد  نع نعيية نتاب

 املنعتق ابعأوياف. 19/91نن التاسدن حيم  70نراعاة أحكا  املادت 

رف وميكن أن أيخذ احلكر صدحة بيدات اإلواحة و هي أن حيكر  ظر الديف  اعأحض إىل وبيط نايل    د نص

إبالني   أو شركة اتوري إبالنية . فيتد  الدبيط ابلبياء و النأوري   مت يصدح بيدات إواحة أعيان  تكية البياء وحده  

دون اعأحض   يبيعاا ل فراد املينثمرين   و متثل هذه الييدات نتكية البياء املؤور وهي نتكية آيتة إىل اإلسنااء عيد 

إىل الديف بعتد احلكر   بصسن  وزاء نن أورة اليية اعأخرية   هذه الييدات ذات  أول احلكر السنتال نتكية البياء

 .2عائد إجياح ملدة حمدودة دون أن يكدن لتعني املؤورة ييمة ننبتية ميتكاا صاحب الييد

 اثنيا: شروط عقد احلكر

 لتيا  عتد احلكر جيب أن : 

 أن نكدن اعأحض ويسا وعاطل عن ابنثماحها نن واة الديف -9

 ن ندعدا ا ملصتحة لذلك كدودد عدائق طبيعية أو صعدابت نالية كاملتدحة الزائدةأ -7

بية عتى أن  11بية و التاسدن اليدداين ب 00ضروحة حتديد املدة احلر حددها التاسدن املصر  ب  -2

 ال يؤد  طدل املدة إىل إمهال اعأحض اونكرة و ضياعاا و إخنساض التيمة النأوريية.

بل ييمة اعأحض العاطتة   إضافة إىل دفع اونكر إجياح بيد  أو شار  حتدد أبورة املثل  ن اإلجياح يتا -0

 وهي يابتة لتزايدة أو اليتصان نا يعرف  ي الشريعة .

                                                                                                                                                                  
 .960عبد الرزاق بدضياف   املروع اليابق   ص  1

 .16د.نيذح يحف   املروع اليابق   ص  2
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 نيجيل عتد احلكر ضروح  حي  ييبغي أن يد ق  ي بجل اعأنالق الديسية ابعنباحه حتا عيييا. -2

لذ  يعد حق عي ي  دل لتمينسع اإلسنساع ابعأحض املديدفة و الذ  ال حتدد هذه الشروط و ننديف عتى طبيعة احلكر ا

 ييناي  دت اونكر بل هد نرنبط ابستضاء املدة أ  أس  يدح .

 اثلثا : أركان عقد احلكر : 

 يش ق عتد احلكر نع بتية العتدد نن حي  سسس اعأحكان 

لعاد  نن حي  طبيعن  و أأراض  فاد ساا  يائم بذان  لذا عتياا التداعد العانة إال أن عتد احلكر  نتف عن اإلجياح ا

 يدود إخنالف فيما  ي احكاس .

ال اضي : ييعتد عتد احلكر  دوب ال اضي نا بني الدايف و اونكر   و نش ط بعس النشريعات  -9

 الحض كتاا أو اأزء الكبري نياا.العربية إلسشائاا  كالنشريع املصر  وودد إدن نن اوكمة اإلبندائية اليت نتع  ي دائرهتا ا

 الشكتية : كبايي العتدد يش ط في  الند يق أو الرمسية و الشار العتاح . -7

 اليبب : جيب أن يكدن نشروع خاصة ابلييبة لتمحنكر بداء كان بياء و / أو أرس -2

ذلك عيد  اول:  ضع لتتداعد العانة إال أن عتد احلكر يرد فتط عتى اعأنالق الديسية دون أريها و -0

 اإلينضاء و ننمثل عياصره  ي : 

املدة : كما ذكر  بابتا ان عتد احلكر نن العتدد طديتة اعأند إال أن الشريعة اإلبالنية   مل حتددها إال ان  - أ

بية   انا املشرع اأزائر  مل حيدد  11بية و اليدداين  00بعس النشريعات العربية حددهتا كالتاسدن املصر  

 1ذه املدة و نش ط فتط أن نكدن نعيية.احلد اعأيصى هل

كان عتى املشرع اأزائر  أن حيددها و ذلك ملصتحة الديف عأن النأييد ينيايس نع نتنضيات الديف و طدل املدة 

 و نركاا دون حتدد يشكل خطدحة عتى الديف.
                                                 

1
-998د و امليؤولية وانعة اأزائر ص باملي ندبى   النصرفات الداحدة عتى اعأنالق الديسية  ي النشريع اأزائر   نذكرة ناوينري   كتية احلتدق   فرع العتد  

960. 
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عن طريق  ن  اعأورة :  ا أس  يعد نن عتدد املعاوضة   فغاية إداحة الديف إبنثماحه ل بنسادة ني  - ب

اإلجياح الذ  يدفع  اونكر و الذ  يتابل ييمة اعأحض   وكذا اعأورة الييدية أو الشارية اليت اش ط  الشريعة اإلبالنية 

 .1أن ال نتل عن أور املثل  وهي يابتة لتزايدة و اليتصان ننأ رة ابلنتتبات اإلينصادية و املنغريات اإلونماعية

 ييي عتى أورة املثل و ال ح  عتى جتديد اعأورة نتابت  ب نب حق لتمينأور ينمثل  ي إال أن املشرع اأزائر  مل

 حق اإلسنساع ابعأحض جبميع ووده اإلسنساع شرط ان يسيد الديف.

 الفرع الثاين : آاثر عقد احلكر 

 أوال : احلقوق و اإللتزاما 

لطرف اعأول اإللنزانات لطرف الثاين  و يرنب عتد احلكر حتدق و النزانات عتى الطرفني حي  نشكل حتدق ا 

العكس صحيإل إال أن عتد احلكر ذو طبيعة خاصة جند أن آاثحه ختي اونكر أكثر خاصة نن  حية اإللنزانات كدن 

الطرف الثاين املؤور أو اوكر املنمثل  ي إداحة اعأوياف أري نتز  إال بنيتيم اعأحض اونكرة لتمحنكر دون املشاحكة  ي 

 رنيمات أو إصالحات لذلك بدف سنطرق فتط إىل ا اثح نن واة اونكر نن حتدق و إلنزاناتأ  ن

 حقوق احملتكر :  -1

 دل عتد اونكر حتا عيييا ينمثل  ي حق اإلسنساع ابعأحض جبميع ووده اإلسنساع كنعمري اعأحض أو إصالحاا و بياء أو 

احلجز خالل دعاوى حق احلكر   دعدى حق التراح و دعاوى  أرس هذا احلق يابل ل سنتال إىل الدح ة و النيازل و

احليازة أ  ل  احلق  ي النصرف فيما أربن  أو بياه إال أن هذا احلق ال يكرس املتكية كدن املشرع اأزائر  نن خالل املادة 

عأحض اونكرة املنعتق ابعأوياف ييد هذا احلق ح  أس  مل يسصل نا أرس او نا مت بياءه عن ا 19/1نن ياسدن  72

                                                 
-998د و امليؤولية وانعة اأزائر ص باملي ندبى   النصرفات الداحدة عتى اعأنالق الديسية  ي النشريع اأزائر   نذكرة ناوينري   كتية احلتدق   فرع العتد  1

960. 
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حي  نيي عتى أس  كل نغيري حيد  بياء أو أربا يتحق ابلعني املديدفة و يبتى الديف يائما شرعا ناما كان سدع ذلك 

 النعبري..(

 إلتزاما  احملتكر :  -2

 عتى اونكر نتابل إسنساع  أن يدفع لتيتطة املكتسة ابعأوياف أورة احلكر   يد نكدن شارية أو بيدية و اليت نعن 

زهيدة أو حنزية   ونكدن نؤوتة   فإذا أتخر اونكر  ي دفعاا إلنز  يدفعاا  نع النعديس   عتى أس  ال يسدق النأخر  ال  

بيدات   هذه املدة نعد ختسيف لتمحنكر لكثرة إلنزانان  و  تتاا و إن فاي  يسيخ العتد ابإلضافة إىل املبتة الييد  

 يشكل بيدلة ستدية دون النصرف ابلبيع  ي الديف اونكر. املياو  لتيمة اعأحض وهد اعأهم الس 

كما يتنز  اونكر إببنصالح اعأحض   ميثل هذا اإللنزا  ودهر العتد  و ذلك ابختاذ كل نايتز  نن وبائل لنحتيق ذلك 

 .1نع نراعاة طبيعة اعأحض و أرضاا اليت أعدت نن أوت 

 اثنيا : إنتهاء عقد احلكر 

ندن  وهي الطريق الطبيعي السناائ  ابعنباحه نن العتدد الزنيية   كما ييناي أببباب اليت عاأناا  يياي احلكر ابسنااء

 يداعد العانة كاالق العني اونكرة او السيخ ...........ا .

 كما ندود أبباب خاصة ييناي هبا عتد احلكر ننمثل  ي : 

ياسدن ندين سي عتى  9119صر  نن خالل املادة ندت اونكر يبل بدأ البياء او الغرس إال أن املشرع امل -

 .2إنكاسية بتاء احلكر عتى أن يكدن بطتب نن مجيع الدح ة

إحتاد الذنة املالية إذا متتك الديف حق احلكر إبحدى طرق ستل املتكية أ  أن يصبإل اوكر و اونكر شخي  -

 واحد.

                                                 
 .966باملي ندبى   املروع اليابق   ص  1

 .33-31فريدة نيصدح    املروع اليابق   ص  2
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 .1صدوح يراح إداح  إبهناء احلكر ا ري  عتى الديف ا ري  -

 وال صسة الديف كحالة الديف املؤي  إال أن املشرع ال أيخذ هبذا اليبب لنأييد الديف.ز  -

نن خالل دحابة عتد احلكر ياار أس  ل  وواان الدو  اعأول إجيايب املنمثل  ي كدس  ندحد نايل ها  نن خالل عائدات 

ا تة ل   لكن هذا ميثل  ي سسس الديف اإلجياح دون التجدء إىل بيع    هذه اعأندال نينغل إلصالح و إعماح أوياف مم

 2الدو  اليتيب نن واة أخرى  يعن  هذا النصرف إىل واسب طدل املدة يعن  نيازل أو نضحية هبذا العتاح لصاحل آخر

 إىل واسب دوح اإلسناازيني نن اليااح  ي نثل هذه احلاالت.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .23حمي إهلا  وايدة   املروع اليابق  ص  1

 .33فريدة نيصدح    املروع اليابق   ص  2
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 ة الوقفية ال:امةاملبحث الثاين : مناذج صور أخرى ل:قود إجيار األمالك ال:قاري

اليابق  19/12إضافة إىل العتدد اليابتة الذكر واليت نعن  أهم و أكثر العتدد اسنشاحا ابنحد  املشرع  دوب التاسدن 

الذكر صدحا اخرى لعتدد اإلجياح اعأنالق الديسية نياا ناهد نرنبط ابعأحاضي ا اصة ابلبياء   ونياا اعأنالق الديسية 

 سداثح.املعرضة لتخراب واإل

 املطلب األول : إجيار األمالك الوقفية املبينة أو القا لة للبناء

-72املؤحخ  ي  70-12املعدل و املنمم ابعأنر حيم  99/99/9111املؤحخ  ي  72-11عرف ياسدن الندوي  العتاح  

نالق عتى أحين و االبنثماح هذه اعأ 1اعأحاضي التابتة لتبياء أو النعمري 79و  71نن خالل املادنني  11-9112

 سنطرق إلياا كنايب : 19/12وو  ابنحد  املشرع عتد املرصد و عتد املتاولة و كذا عتد املتايضة  دوب ياسدن 

 الفرع األول : عقد املرصد

 أوال ت:ريف عقد املرصد

وريه إجياحا عاداي و يعد عتد املرصد نن عتدد اإلجياح الطديتة اليت نتع عتى الديف اليت مل جيد أتة يعمر هبا و مل ميكن أت

نن نرشد احليدان أبن "  املرصد هد دين نينتر عتى واة الديف لتمينأور الذ  عمر نن نال   211نعرف  املادة 

عماحن  الضروحية  ي نينغل نن نينغالت الديف إبذن الياظر عيد عد  نال حاصل  ي الديف وعد  نن يينأوره أبورة 

 .2نعجتة ميكن نعمريه هبا

                                                 
اعأحض العانرة  ي نساد  هذا التاسدن هي كل يطعة أحض يشغتاا جتمع بياايت  ي جماالهتا السضائية  نن ياسدن الندوي  العتاح  املذكدح أعاله " 60نيي املادة  1

 و جتمع بياايت .و  ي نشنمالت جتايزاهتا و اسشطناا  و لد كاس  هذه التطعة أحض أري نزودة بكل املدايف  أ وأري نبيية   أو نياحات خضراء   او حدائق أ

التاسدن عتبأن اعأحض التابتة لتنعمري  ي نساد  هذا التاسدن هي كل التطع اعأحضية املخصصة لتنعمري  ي آوال نعيية بدابطة  نييسس 69كما نيي املادة -
 أدوات النايئة و النعمري.

 .9311نن نرشد احلريان  أسارالييادح  : املروع اليابق  ص  101نادة  2
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د يتنز   دوب  صاحب حق املرصد بعد اإلذن ل    ي عماحة الديف نن يبل الياظر و اليتطة املكتسة بذلك    إذا هد عت

 . 1يروع إىل الديف  ا أسست  فيكدن دييا اثبنا لتمينأور عتى الديف

ني   نتابل أورة بيدية  أكد املشرع اأزائر  عتى أن املينسع هيا ل  جمرد ابنغالل إيرادات البياء الذ  أيان   ال ابنثماح

اليابق الذكر عتى أس   19/12نن التاسدن  0نكرح  70حي  نيي املادة  2يدفعاا أاة الديف بصدحة دولية و نينامة

: " ميكن أن نينغل و نينمر و نيناي اعأنالق الديسية بعتد املرصد الذ  ييمإل  دوب  املينأور اعأحض ابلبياء فدياا 

 البياء ..."نتابل ابنغالل إيرادات 

 سالحظ أن املشرع نن خالل سي هذه املادة حصر اعأحاضي اليت ينم حصدها  ي اعأحاضي البيضاء التابتة لتبياء.

اثسيا : شروط : مل ييي املشرع اأزائر  عتى شروط و إوراءات لي نب عتد املرصد عتى الديف نا يع ي الرودع إىل 

   اإلبالني ح  ي نب عتد املرصد عتى الديف نا يتي:أحكا  الشريعة اإلبالنية   حي  يش ط الست

إذا مل يدود نال حاصل نن الديف: أ  أن اعأحض الديسية أصبح  خراب ال يروى نياا إيراد أو إسناج   - أ

كما أس  ال يدود نال ويسي إلصالحاا أو نعمريها هذا يع ي أس  إن وود املال الديسي لنعمريها فال ميكن يبدل املرصد و 

 أصبإل العتد ابطل و يثب  ذلك نن يبل اليتطة الدصية بعد ا  ة و املعايية . إن عتد

عد  وودد نن يينأوره أبورة نعجتة: أ  أس  عزف عن ابنئجاحه إجياحا عادايت أو إجياحا أبورة  - ب

 نعجتة دائما ابلرودع إىل ا  ة.

 : اثلثا: آاثر عقد املرصد

 ديا و النزانات  ح  اسناائ :عتد املرصد نثت  نثل ابيي العتدد ي نب حت

 حتدق و النزانات املرصد ل  :  -9

                                                 
 .963باملي ندبى   املروع اليابق   ص  1

 .699ييطاز    ص خري الدين  2
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 النزانات املرصد ل : 

 ننمثل  ي النزانني : هد البياء فدق اعأحض املديدفة و دفع اعأورة

 البياء فدق اعأحض املديدفة : أ  يتد  ابعماحها عتى أن نكدن اليستات دين يتنز  الياظ بنيديده ل  . -

ياء أو اإلعماح ال حيد  ضرحا ابلديف ناما كان بييطا بل جيب أن يكدن  ي نصتحة يتنز  أن يكدن هذا الب -

 الديف و أن ال يكدن خالف لتياا  العا  وا داب العانة.

إلنزا  املرصد ل  بدفع اعأورة: هذه اعأورة يتدناا املرصد ل  إىل الياظر يينتطع أو يينيزل وزء نياا نن أصل  -

 لتياظر. الدين انا اأزء ا خر يدفع

 ننمثل  ي ابنغالل إيرادات البياء و اسنتال  لتدح ة  أو النيازل عن هذا احلق. حقوق املرصد له: –ب 

: نيإل املشرع لتمرصد ل  احلق  ي ابنغالل إيرادات البياء  و نتف  حق املرصد له يف استغالل إيرادا  البناء -

لك نصتحة الديف وهذا االبنغالل يينمر  يينحق اإلبنغالل ميب سدع البياء و طبيعن  عتى أن يراعي  ي ذ

 و نيدد ل  ييمة الدين املرصدد عتى الديف كما ميكي  أن أيوره إبذن نيبق نن الياظر 

: كما نيإل املشرع املرصد ل  احلق  ي النيازل إبذن نيبق عن ابنغالل حق صاحب املرصد يف التنازل عنه -

حتاق و نيديد ييمة الدين عتى أن ال يشمل النيازل البياء ذان  كدن إيرادات البياء املرصد املدة املنبتية البن

نن ياسدن اعأوياف هذا النيازل جتعل املنيازل ل  ينمنع متدق املرصد ل  اعأول  72يتحق خبصدصية الديف املادة 

فطدل ندة عتد و يتنز  إبلنزانان  كما أن ميكن أن يينتل املرصد إىل الدح ة بعد وفاة صاحب املرصد وهذا طبيعي 

 املرصد يد ميدت خالهلا يبل ابنيساء ييمة الدين فيينتل هذا احلق إىل وح ن  و يكدن نشاعا.

ييناي املرصد ابسنااء ييمة االبنثماح   كما ييناي  بدفع ييمة الدين لتمرصد نن يبل الياظر   إنتهاء املرصد: -7

 ........ا .كما ييناي ابعأبباب العانة إلسنااء العتدد ابلسيخ و اهلالق 
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 الفرع الثاين: عقد املقاولة

 أوال ت:ريف عقد املقاولة 

" ميكن أن نينغل و نينثمر و نيمى اعأنالق الديسية حيب نا  19/12ياسدن  9فترة  0نكرح 70سص  عتي  املادة 

 يتي : 

  22/29اعأنر  و بعدها نن 201بعتد املتاولة : بداء كان الثمن حاضرا كتيا أو جمزء  ي إطاح احكا  املادة 

 و املنضمن التاسدن املدين ....". 9122ببنم   70املؤحخ  ي 

إذا نطبق عتى عتد املتاولة  ي املتك الديسي أحكا  التاسدن املدين نن حي  الثمن و النزانات طر ي العتد أ  

ح و عتى العمد  املتاول نن واة أخرى و كذا أبباب إستضاءه و ح  ال سدخل  ي نكراح بدف سنطرق إلي  ابخنصا

 دون نساصيل

ياسدن ندين عتى أن : " املتاولة عتد ينعاد  تنضاه أحد املنعايدين أن يضع شيئا أو يؤد   201نعرف  املادة -

 عمال نتابل أور ينعاد ب  املنعايد ا خر.

 اثنيا: شروط و خصائص و أركان عقد املقاولة : نذكرها  ختصار أنه : 

 عتد يرد عتى عمل -

 دد الرضائيةنن العت -

 ياسدن ندين 209الشكتية في  أري الزنة نادة  -

اعأور أو الثمن عيد نيتم العمل إال إذا اينضى العرف أو اإلنساق خالف ذلك وإذا اخنتسا  ي الثمن أو اأسل  -

 207.1حتديد اعأور  ي العتد  ووب الرودع  ي حتديده إىل ييمة العمل و سستات املتاول طبتا ليي املادة 

                                                 
1
 .696خري الدين ييطاز    املروع اليابق ص  
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املتاول عتى وو  نعني أو نياف لتعتد ييذحه الياظر و ميات  ناتة لترودع إىل الدو  الصحيإل إذا إذا باح  -

استض  دون عدول   ميكن لتياظر نيإل العتد أو أن يعاد إىل نتاول آخر إبجناز العمل عتى سستة املتاول 

 .222سص  عتى ذلك املادة  1اعأول

 اثلثا: إنتهاء عقد املقاولة:

اولة  دت املتاول و ال جيدز أاة الديف فيخ العتد  ي أري احلاالت اليت نطبق فياا و نعدض ييتضي عتد املت -

 ييمة نا مت نن أعمال و سستات النيسيذ بتدح اليسع العائد نن هذه اعأعمال.

 عجز املتاول عن نيسيذ إلنزانات و إمتا  اعأشغال ليب أوييب. -

تاولة أن ننحتل نن العتد و نديف النيسيذ  ي أ  وي  نتابل أن و حيق إلداحة الديف ابعنباحها طرف  ي عتد امل -

 يعدض املتاول عن مجيع سستان   ي املشروع و ح  نا كان يينطيع كيب  لد أس  امت العمل.

إذا عتد املتاولة عتد ننسق نؤبية الديف نع واة ممدلة إلجناز نشروع إبنثماح  عتى أحض ختصصاا نا جيعل  -

 اعأوياف إبسشاء نشاحيع دون أن  ير الديف املنعايد عتي . هذا العتد أبتدب يضيف

 الفرع الثالث: عقد املقايضة

 أوال : ت:ريف عقد املقايضة

 7فترة  0نكرح  70يعد عتد املتايضة نن عتدد املعاوضة   أيخذ كل طرف في  نتابل نا يتدن   ويد عرفن  املادة 
 الق الديسية حيب نا أييت :بيصاا  : "ميكن أن نينغل و نينثمر و نيمي اعأن2

نن ياسدن حيم  70بعتد املتايضة الذ  ينم  تنضاه ابنبدال وزء نن البياء جبزء نن اعأحض نع نراعاة أحكا  املادة 

 املنعتق ابعأوياف و يعد هذا العتد نن أيد  العتدد عتى اإلطالق. 19-91
                                                 

 .696خري الدين ييطاز    املروع اليابق ص  1

املنعتق  9119أفريل  61املؤحخ  ي  90-19املعدل واملنمم لتاسدن حيم  6009نا   66املؤحخ  ي  09-01نن ياسدن  9فترة  2نكرح  62املادة  2
 .6009نا   61بناحيخ  61ابعأوياف   اأريدة الرمسية العدد 
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 اثنيا : شروط عقد املقايضة

املنعتق ابعأوياف نعدد احلاالت اليت ينم فياا التجدء إىل هذا العتد ابلييبة  91-19نن ياسدن حيم 1 70سرى أن املادة 

ل نالق الديسية  إىل واسب ا  ة و املعايية و اليت نعد شروط إذا هذه املادة ال جتيز نسديس عني نديدفة أو يينبدل هبا 

 نتك آخر إال  ي احلاالت النالية:

 حالة نعرض  لتضياع أو االسداثح -

 الة فتدان نيسعة املتك الديسي نع عد  إنكان إصالح ح -

 حالة ضروحة عانة كندبيع نيجد أونت ة أو طريق عا   ي حدود نا نيمإل ب  الشريعة اإلبالنية -

 حالة إسعدا  امليسعة  ي العتاح املديدف و اسنساء إنياس   يسع يط  شريطة نعديض  بعتاح يكدن مما ال أو أفضل ني   -

 ت عن طريق ا  ة و املعايية نن يبل اليتطات املكتسة ابعأوياف.نثب  هذه احلاال

أصبإل هذا العتد يشكل خطرا عتى اعأنالق الديسية بيبب ندت الضمائر و كثرة اإلسناازيني نن اليار نا وعل فتااء 

 ت إبنثيائية.الشريعة اإلبالنية ختنتف آحائام  ي اإلبنبدال نا بني نضيق و وابع وناسع و مل جييزوه إال  ي حاال

 أنخذ أهم الصدح البشعة ل بنيالء عتى الديف -

بعد نا كان هذا العتد أحد العياصر اعأبابية  ي فت  الديف و يشكل بيمة نن بيمات املروسة لتديف أدى هذا 

 اإلبنيالء إىل ختريب اعأوياف و نعطيل الشعائر و إحادة اإلحيان لدى الياس أهم هذه الصدح : 

 ندال البدل و عد  بدل نياا و طمع املندلني عتى الديف عأندال البدل.نبديد الياائر عأ -

إبنيالء الدولة عتى أعيان الديف بعد ابنبداهلا و ورى ذلك  ي أكثر نن بتدية  ي اأزائر  ي إطاح اإلحنياطات  -

 لعتاح العتاحية   و ذلك بضم بعس العتاحات الديسية  وإبنبداهلا بعتاحات أخرى  دوب ياسدن الندوي  ا

 إبنبدال الديف اأيد آبخر أدىن ني  وددة و أيل حيعا و نا يينب عي  نن سنائب بتبية عتى الديف. -

                                                 
 .91  ص  6099الياا  التاسدين ل نالق الديسية داح اهلدى لتطباعة و اليشر ابأزائر   طبعة  ندبى بددهان   1
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 املطلب الثاين : إجيار األمالك الوقفية امل:رضة لإلنداثر و اخلراب 

 19/12البندحاق نا ميكن إستاذه و نن أول إحياء اعأوياف املعرضة ل سداثح و ا راب ابنحد   دوب التاسدن 

 عتدين البنغالهلا مها عتد ال نيم وعتد النعمري. 2نكرح  72اليابق ذكره ونن خالل املادة 

 الفرع األول : عقد الرتميم

 أوال :ت:ريف عقد الرتميم

: " ميكن أن نينغل ونينثمر و نيمى العتاحات الديسية املبيية املعرضة لتخراب و اإلسداثح بعتد  2نكرح  70نيي املادة 

يم أو النعمري الذ  يدفع امللينأور  دوب  نا يتاحب ييمة ال نيم أو النعمري نع خصماا نن نبتة اإلجياح نينتبال ". ال ن

 7199-17-92املؤحخ  ي  10 – 99نن ياسدن حيم  2سالحظ أن هذه املادة مل نعرف عتد ال نيم إال أن املادة  

عرف  هيا العتد عتى أس  " عمتية نيمإل بنأهيل بياايت أو جممدعة  الذ  حيدد يداعد اليت نيام سشاط ال يية العتاحية

 1بياايت ذات طابع نعماح  أو اتح ي ..."

ينضإل أن ينم نن خالل هذا العتد إعادة نا هتد  نن البياء التدمي و نصتيح  وفق عمتيات البياء و اإلصالح فاد حيناج 

ا دفع املشرع إىل اليماح ل فراد الذين يرأبدن ابالسنساع نن البياء إىل أندال و نكاليف يد نسدق يدحة إيرادات الديف  ن

الديسي اليك ي أو النجاح  وفق عمتية النأوري  شكل بدل اإلجياح  ي هذه احلالة نا يتد  ب  املينأور نن إسساق عتى 

 ال.عمتيات ال نيم اليت حيناواا البياء الديسي   نتابل خصم نا أسست  نن نبتة اإلجياح نينتب

ال حتناج هذه العمتية إىل حخصة صرحية نن اليتطات اوتية  كدن البياء يائم إال  ي حالة واحدة يطتب فياا هذه 

الرخصة   وهي ال نيمات الك ى لداواات اوالت واليكيات نطتب نن طرف اليتطة اوتية نطتب نن طرف 

 .2اليتطة اوتية اليت يتع  ي دائرة إخنصاصاا العتاح

                                                 
 .6099بية  93اودد لتتداعد العانة اليت نيام سشاط ال يية العتاحية   اأريدة الرمسية العدد  6099 – 06 – 91املؤحخ  ي  03-99ياسدن حيم  1

 .691/692  ص  خري الدين ييطاز    املروع اليابق 2
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 يا : شروط عقد الرتميم :اثن

 حمل هذا العتد العتاحات املبيية املعرضة لتخراب و اإلسداثح. -9

 أن يكدن الديف أيال ل سداثح يثب  ذلك اب  ة و املعايية  -7

 ييعتد بطتب نن  ظر الديف ملا خدل  التاسدن نن ناا  و النزانات أمهاا صياسة املتك الديسي و نعمريه. -2

 لتيتطة املكتسة ابعأوياف ل نيم الديف املراد نرنيم . إسعدا  التدحة املالية -0

 اثلثا: آاثر عقد الرتميم

 االلتزاما  و احلقوق : -1

 يرنب هذا العتد حتدق و النزانات خاصة عتى املينأور ننمثل  ي نايتي :

يعني  دفع ييمة ال نيم: يدفعاا املينأور إىل  ظر الديف إلصالح الديف ا احب أو ا يل ل سداثح الذ  -

ميب طبيعة كل عتاح و دحوة خراب  و اسداثحه ويكدن ذلك ابنساق و نراضي الطرفني   و ذلك بعد ابنطالع حأ  

 خبري عتاح 

إلنزا  املينأور بدفع اعأورة: و نكدن اعأورة شاراي و اثبنة عتى ان ختصم نياا ييمة ال نيم الذ  يدن   -

 .1ابإلجياح العاد  لتديفاملينأور   وختضع هذه اعأورة ل حكا  ا اصة 

حتدق املينأور :ننمثل  ي ابنغالل العني اليت مت إصالحاا مما دفع  نا يرنب حق شخصي عتى العني  -7

 الدايف و يكدن االبنغالل حيب طبيعة الديف و سدع  كالنجاحة أو اليكن نثال.

الديدن اليت عتى الديف ملدح ام فيجدد العتد ووداب إال أس  ال جيدز النيازل عي  إىل الدح ة  و ال ميكيام إال املطالبة بنيديد 

 .2لصاحلام طيتة نن ابناالق ييمة النعمري

                                                 
 .911باملي ندبى   املروع اليابق   ص  1

 لنسصيل أكثر أسار املبح  الثاين نن السصل االول. 2
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 إنتهاء عقد الرتميم:  2

 .1ييناي عتد ال نيم إنا ابسنااء ندة ابناالق ييمة النعمري  أو بنيديد الدين الذ  عتى الديف نن يبل الياظر

 الفرع الثاين : عقد الت:مهر

 70بتدب الثاين إلصالح نا خرب نن  بياء  ويسي و يد سي عتي  املشرع اأزائر  نن خالل املادة وهد الطريق أو اعأ

اليالسة الذكر و ييد  عتى عتد النعمري نن أحكا  نا يير  عتى عتد ال نيم حي  يتد  املينأور ابإلسساق  2نكرح 

أور ابإلسساق و التيم بعمتيات النعمري و الصياسة و التيا  بعمتيات النعمري و الصياسة لتمتك الديسي ليينسع ب  املين

و يش كان   عتد ال نيم  ي  2لتمتك الديسي ليينسع ب  نتابل خصم املبتة املدفدع  ي النعمري نن نبتة اإلجياح نينتبال

املؤحخ  ي  11/71نن ياسدن النايئة   و النعمري  29سسس الشروط و ا اثح إال ان عتد النعمري حيب املادة 

ننطتب ل عماح إبنصداح حخصة متثل  ي شاادة النعمري حي  نيي ميكن لكل شخي طبيعي أو  9/99/9111

نعيد  يبل الشروع  ي الدحابات أن يطتب شاادة النعمري أن نعني حتدي   ي البياء و االنسايات اليت ختضع هلا اعأحض 

 .3املعيية"

النعمري حيمل نضمدن النيمية اإلينصادية   ويد يزيد عياا فاد  ويرى الدكندح شديي أمحد دسيا :   إن لسظ العماحة أو

هندض  ي خنتف جماالت احلياة االسياسية   و إن نياول بصسة أولية وداسب النيمية اإلينصادية لتمتك الديسي  عياها 

 .4االبنثماح املخنتسة املنعاحف عتي   ي عتم اإلينصاد   و الذ  ال  رج  ي خطدط  العريضة أو العانة نن نيايم عمتيات

                                                 
 .913باملي ندبى   سسس املروع   ص  1

 .692خري الدين ييطاز    املروع اليابق  ص  2

 املنعتق ابلنايئة و النعمري . 9110دييم   9املؤحخ  ي  10/61ياسدن حيم  3

 .691-692  ص  سسي لدين ييطاز   املروع خريا 4
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ال مييإل عتد ال نيم و النعمري صاحب  أ  حق عتى نا يا  ب  نن نرنيم و نعمري   إال حتا شخصيا   أ  حق الدائيية 

فيمكي  املطالبة  ا صرف   ي إصالح الديف  فإذا فيخ العتد يتنز  الياظر أبن يدفع نبتغا نياواي ملا زاد  ي  ن العتاح 

   إبصالحاا كما جيعل عتد ال نيم أو النعمري عتى عانق املينأور إلنزانات جيب اإللنزا   ا هي:املديدف اليت يا

يتنز  املينأور بدفع نبتة يياو  ييمة ال نيم أو النعمري : يتنز  املينأور بدفع  االلتزام  دفع قيمة الرتميم و الت:مهر :

ذلك نن أول إصالح العني املديدفة اليت يش ط فياا أن نكدن خراب  نبتة يياو  ييمة ال نيم أو النعمري أو نا يتاحب  و

أو  ي طريق اإلسداثح   و حتدد هذه التيمة ابل اضي بعد االبنطالع بعد ابنطالع حأ  خبري عتاح  و يتنز  امليناور 

 بدفع ذلك املبتة إىل الياظر الذ  يتد  إبصالح الديف العا  نن ذلك املبتة.

بدفع اعأورة: وهد النزا  نيطتي ابعنباح العتد  عتد إجياح فيتز  بدفع نبتة اإلجياح و يكدن إجياحا شاراي  إلنزا  املينأور 

كما  ي احلكر  عتى أن  صم ني  ييمة ال نيم النعمري الذ  يدن  املينأور أ  أن يتبس ييمة نا يدن  نتدنا  كما أن 

 عكس احلكر. اعأورة نكدن  ي هذا اليدع نن العتدد اثبنة ال ننغري

و ييناي عتد ال نيم و النعمري ابسنااء ندة ابنغالل اإلصالح و يد ييناي بنيديد الدين  الذ  عتى الديف العا  نن 

 .1ريبل الياظ

ندود عتدد اخرى البنثماح اعأنالق الديسية  لكياا ليي  إجياح لعتاحات ويسية إمنا هي أندال ستدية نسرضاا  مالحظة:

محناوني يعيدوه  ي أول نعني نثل الترض احلين و عتى العكس هياق ينم إيداع نبالة نن اعأندال اأاات الديسية لت

 لدى اليتطة املكتسة ابعأوياف  ي شكل وديعة يي وعاا ن  شاء صاحباا وهد نا ييمى ابلددائع ذات امليافع الديسية .

اح ينم  دوباا إبنعمال بعس حيع الديف  ي النعانل أنا اليدع الثال  فاد املضاحبة الديسية  وهي سدع نن صية اإلبنثم

املصر ي و النجاح  نن يبل اليتطة املكتسة ابعأوياف   لكن يش ط ياسدن اعأوياف اأزائر  أن يكدن هذا النعانل وفتا 

 هذا اليدع اعأخري يد يكدن نن خالل النعانل النجاح  و نا ينعتق ابإلجياح.1عأحكا  الشريعة اإلبالنية 

                                                 
 .68.61نتاح عبد الكرمي   نييري اعأنالق الديسية  ي ا أزائر و طرق نيميناا وانعة بدنرداس اأزائر   ص  1
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 : اخلالصة

املعدل و املنمم لتاسدن  12-19نن خالل هذا السصل حاول  دحابة العتدد اليت الينحد اا املشرع نن خالل ياسدن 

  إبنحدا  هذه العتدد يدخل ضمن بيابة اإلسسناح عتى كل امليندايت اليت حتاول اأزائر    91-19اعأوياف 

الديسية ابخنالف طبيعناا و و ضعيناا   لذلك نطري   ي املبح  اعأول  إسنااواا خاصة اهنا ني  كل أسداع اعأنالق

إىل إجياح اعأنالق الديسية العتاحية العانة السالحية أبسداعاا التابتة لتزحاعة بعتد  املزاحعة و املياياة و كذا اعأحاضي البدح 

الق الديسية نياا نا هد نرنبط ابعأحاضي عن طريق عتد احلكر  ي حني نياول   ي املبح  الثاين صدح أخرى إلجياح اعأن

املبيية أو التابتة لتبياء عن طريق عتد املرصد و عتد املتاولة و عتد املتايضة   عأنطرق  ي اعأخري إىل إجياح اعأنالق 

ديسية املبيية لتخراب و اإلسداثح.ال

                                                                                                                                                                  
 .931خالد حاندل   املروع اليابق   ص  1
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 :اخلامتة 
خرج عن دائرة  ال  و اإلحيان عتى اعأهل و أريهم لننجتى أمهين  الك ى  ي ميثل الديف أمهية خاصة  ي اجملنمع و آاثحه 

دوحه  ي أتبيس دوح العتم و اسساي  عتى طالهبا و التائمني عتياا إىل واسب الدوح الذ  يتعب   ي النيمية االينصادية 
ان كان خالهلا نصدحا لتخري و نيبعا لكثري نن البتدان لذلك عاش هذا الياا  املشروع أكثري نن أحبعة عشر ير  نن الزن

أزيرا يسيس ابل كة عتى واات ال  املخنتسة إال ان النجاوزات نن يبل العابثني و االسناازيني أ رت عتى اعأنالق الديسية 
بيدات فتط نعرض  االنالق الديسية هبا  2 ي كثري نن البتدان االبالنية وصت  لدحوة أس  أحد البتدان العربية خالل 

تيدن حالة نعد   و اأزائر عاس  نن نثل هذه النجاوزات لذلك جند ان املشرع حاول نن خالل مجتة نن التداسني إىل مل
نيايم اعأنالق الديسية و إعادة نيميناا و ابنثماحها بداء عن طريق اإلجياح العاد  لتمحالت اليكيية و النجاحية و 

عتى كيسية ييا  هذا العتد نن احكان و شروط و طرق و عن ا اثح  الذ  نياولياه  ي السصل اعأول نن خالل النعرف
امل نبة عن ييا  هذا العتد ابلييبة لطرفي  و ابباب اسناائ  كل هذا أحال  املشرع إىل التداعد العانة املنضمن  ي التاسدن 

 املدين و كذا ليصدص التاسدن النجاح  فيما  ي اوالت النجاحية
املعدل و  7119نا   77املؤحخ  ي  12-19ربة حديثة بنبيان وت ب ي املشرع نن خالل ياسدن ونعد يسزة سدعية و جت

واء بصية و أباليب البنثماح و نيمية اعأنالق الديسية ضمن عتدد  9119أفريل  72املؤحخ  ي  19/91املنمم لتاسدن 
ف عن طريق االجياح العاد  و أري العاد  ننيدعة و الذ  عاأن   ي السصل الثاين خالل دحابنيا ملدضدع ابنثماح الدي

 ندصت  إىل الينائب امهاا : 
 ضع اإلجياح العاد  لالنالق الديسية لتتداعد العانة ابلييبة لتمحالت اليكيية و إىل التاسدن النجاح  ابلييبة 

 لتمحالت النجاحية
ثماح االنالق الديسية عن طريق االجياح أري حدا ة اإلداحة اأزائرية لتديف نن واة و حدا ة النجربة اأزائرية  ي ابن

 العاد  نا يع ي االفنتاح اىل ا  ة نن واة اخرى كذلك عد  نالئمة التداسني لتمنغريات الدايعية فتم جتد هلا نطبيتا فعتيا
 االفنتاح لتاعدة ياسدسية ننيية

 ل االويافال وودد مليصب  ظر الديف عتى امليندى الدالئي و االعنماد الكتي عتى وكي
 بعد دحابنيا ملدضدع ابنثماح االنالق الديسية عن طريق عتد االجياح ندصتيا اىل مجتة نن الندصيات : 

ضروحة ندفر الكم الالز  نن الكدادح و االعدان املؤهتة لتعمل عتى نييري و نيمية االنالق و ذلك ابيانة دوحات -9
ات و االما  املنعتتة ابالوياف و ابراز امهين  و االطالع عتى نكدييية و أاي  دحابية عتى الدوا  و نشجيع الدحاب

 املينجات ملداكبناا و ني  االبنسادة نن جتاحب مما تة  ي البتدان الشتيتة كالنجربة الكدينية
نكثيف عمتيات البح  عن اعأنالق الديسية ابعنماد وبائل حديثة و ننطدحة كدبائل االنصال و النيييق نع  -7

ى هلا عالية لنيايل العمتية حلصر اعأنالق الديسية و نيجيتاا  ي فارس ابعنماد بطايات وطيية لنيايل إداحات أخر 
العمتية حلصر االنالق الديسية و نيجيتاا  ي فارس ابعنماد بطايات وطيية لكل ويف و ابلنايل ييال عمتيات نن بيياا 

 االجياح و حيل التضااي و امليازعات العالتة و املنكرحة
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ندعية و حتييس املداطيني أبمهية الديف  ي حياة امليتمني و احل  عتبي  و عتى إوبائ  و النشجيع عتى االبنثماح -2
في  و دعم الدولة ناداي و حماولة النعريف  ي املؤبيات النعتيمية نن أري اأانعات و كذلك ع  اإلعال  اهلادف بكل 

 نينمرة أسداع  أن ال نكدن نثل هذه املبادحات ننكرحة و
يد النينطيع الدولة نطاري ضمائر االسناازيني لبعس نيري  الديف إال أهنا نينطيع نتدميام عن طريق الريابة اوكمة -0

و املينمرة نن واة و بنحسيزهم ناداي لتنييري اأيد نن واة أخرى وابلنايل عد  أ   غرة لتنالعب و النجاوزات اليت 
 مهال.نعرض اعأنالق الديسية لتياب و اإل

إجياد ياعدة ياسدسية ننيية حمكمة و نسصتة و نداكب املنغريات الدايعية فنجد هلا نطبيتا  ي أحض الدايع و نشكل -2
 عمتي و فعال

تخروج سدعا نا نن وتباب املركزية.إسشاء صيدوق واد  لالوياف ل-0



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يائمة املصادح و املراوع

 ران الكرميالت-

(  امحد فراج حيني  احكا  الدصااي و االوياف  ي الشريعة االبالنية   داح اأانعة اأديدة لتيشر االبكيدحية 9

6001 

ح   9810افناء  فناوى االوياف نن ’( امحد انني حيان  فنحي عبد اهلاد    ندبدعة االوياف نشريعات يضاء 6

 6001والل حز  و شركاه الياشر نيشاة املعاحف االبكيدحية  9111

( محد  ابشا عمر   ستل املتكية العتاحية طبعة نيتحة و نزيدة  ي ضدء النعديالت و اخر االحكا   داح هدنة  1

 .6000لتطباعة و اليشر اأزائر 

اأزء  6091( خري الدين ييطاز  عتدد الن ع الداحدة عتى املتكية العتاحية الديف   داح زهران لتيشر و الندزيع االحدن 3

 االول .

 6002( حاندل خالد   االطاح التاسدين و النيايمي لالنالق الديسية  ي اأزائر   اأزائر   داح هدنة   طبعة اثسية  1

 9118-9111( مسري عبد الييد نياأد   عتد االجياح   ندزيع نيشاة املعاحف ابالبكيدحية طبعة 2

 عية  ي التاسدن اأزائر  لتابة   الدصية  الديف  داح هدنة لتطباعة و ( شيخ سيمية احكا  الرودع  ي النصرفات الن1

 6096اليشر و الندزيع 

( عبد الرمحان اأزير  الست  عتى املداهب االحبعة   املعانالن   داح النتدى لتيشر و الطباعة و الندزيع اأزء الثاين و 8

 الثال   اجملتد الثال  

يط  ي شرح التاسدن املدين اأديد    العتدد الداحدة عتى االسنساع ابلشيء   االجياح و ( عبد الرزاق الييادح    الدب1

 الطبعة الثالثة اجملتد الثاين  9118العاحية نيشدحات احلتيب احلتديية  بريوت 

6090 ( عبد الرزاق بدضياف اداحة اندال الديف و ببل ابنثماحها داح اهلدى لتطباعة  و اليشر و الندزيع اأزائر90



( عتي بن طمني   التداسني و املرابيم الرائبية و التراحات الدزاحية املش كة و التراحات اليت اصدحهتا وزاحة الشؤون 99

 6001  وزاحة الشؤون الدييية 6001اىل نا  9111الدييية و االوياف نن اول يياير 

ن املتكني و امليناورين داح الثتافة لتيشر و الندزيع و ياسد  اإلجياح( عتي هاد  العبيد    العتدد امليماة   البيع و 96

  6091-9312طبعة اثنية  اعأحدن

 . 6099( عماح عتد    املتكية و الياا  العتاح   ي اأزائر   داح هدنة   اأزائر   الطبعة اليادبة 91

البالني لتبحد  و الندحيب ح يحف بيدات االواحة و االعيان املؤورة  البيك االبالني لتنيمية   املعاد اذ( ني93

  6/6000طبعة  68اليعددية م   حيم 

 6099(ندبى بددهان   الياا  التاسدين لالنالق الديسية   داح اهلدى لتطباعة و اليشر والندزيع ابأزائر طبعة 91

  الطبعة االوىل ( هالل شعدة   الدويز  ي شرح عتد االجياح  ي التاسدن املدين   ويدح لتيشر و الندزيع  اأزائر 92

9319-6090 

  9181-ه9301( وهبة زحيتي   الست  االبالني و ادلن    داح السكر دنشق الطبعة الثاسية 91

 : كراتذ الربائل و امل/ 6

 نتاح ع عبد الكرمي   نييري االنالق الديسية  ي اأزائر و طرق نيميناا جبانعة بدنرداس   (9

كرة ناوي  فرع ياسدن اداحة حمتية وانعة ايب بكر ذ تاسدن اأزائر    نخري الدين بن نشرين   اداحة الديف  ي ال (6

 6096-6099بتتايد نتميان 

كرة لييل شاادة املاب  فرع ياسدن عتاح  كتية ذ حمي اهلا  وايدة االنالق الديسية  ي النشريع اأزائر    ن (1

 6093-6091احلتدق و العتد  الييابية وانعة زاين عاشدح 

كرة ناب  فرع ياسدن عتاح  كتية ذ   عتدد ابنثماح االنالق الديسية  ي النشريع اأزائر    نفريدة نيصدح   (3

6093-6091نعة زاين عاشدح ابأتسة احلتدق و العتد  الييابية  وا



دد العت فاحعكتية احلتدق   ناوينري نذكرةالديسية  ي النشريع اأزائر    اعأنالق( باملي ندبى   النصرفات الداحدة عتى 1

 وامليؤولية وانعة اأزائر 

فرع ياسدن عتاح  كتية احلتدق و العتد  الييابية  وانعة زاين  اعأوياف( نسناح دليدح   حماضرات  ي نتياس ياسدن 2

 6093/6091عاشدح 

 

 : التداسني و املرابيم/ 3

ندعم   6001نا  91أاية التاسدن املدين  ي ضدء  املماحبة التضائية  اليي  الكانل  لتتاسدن و نعديالن  اىل  (9

 6001/6090ابالونااد  التضائي نيشدحات بريوت  طبعة وديدة  و نصححة  و  نيتحة   

(التاسدن العتاح   ي ضدء املماحبة التضائية   جممدعة اليصدص النشريعية و النيايمية  ي جمال العتاح  ياسدن 3

املؤحخ  62-11  نعدل و ننمم ابالنر ننضمن الندوي  العتاح  9110سدفم  بية  98املؤحخ  ي  10-10

 . 9111ببنم   61 ي 

اودد لتتداعد العانة اليت نيام سشاط ال يية العتاحية    6099فيسر   91املؤحخ  ي  03-99ياسدن حيم 

6099بية  93ريدة الرمسية العدد اأ
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فهرسالمحتويات

 الصفحة فهرس المحتويات
 ـهأ / المقدمة
  : اإليجار العادي لألمالك العقارية الوقفية العامةІالفصل 

  تمهيد
  قيام عقد اإليجار لألمالك العقارية الوقفية العامةالمبحث األول: 

  المطلب األول: مفهوم عقد اإليجار لألمالك العقارية الوقفية العامة  
  : تعريف عقد اإليجار و خصائصهاألولالفرع   
  الفرع الثاني: تمييز عقد اإليجار عن غيره من العقود  

  المطلب الثاني: أركان عقد اإليجار وطرقه
  : أركان عقد اإليجاراألولالفرع   
  الفرع الثاني: طرق عقد اإليجار  

  العادي للملك الوقفي اإليجارالمبحث الثاني: آثار عقد 
  إليجارطرفي عقد ا التزاماتالمطلب األول:   
  ناظر الوقف التزامات: األولالفرع   
  المستأجر التزاماتالفرع الثاني:   
  عقد إيجار األمالك الوقفية انتهاءالمطلب الثاني:   
  عقد اإليجار ألسباب عامة انتهاء: األولالفرع   
  عقد اإليجار ألسباب خاصة انتهاءالفرع الثاني:   
  خالصة   

  جار غير العادي لألمالك العقارية الوقفية العامة: اإليІІالفصل 
  تمهيد

  إيجار األمالك العقارية الوقفية الفالحيةالمبحث األول: 
  المطلب األول: إيجار األمالك العقارية الوقفية القابلة للزراعة  
  : عقد المزارعةاألولالفرع   
  الفرع الثاني: عقد المساقاة  

  جار األمالك العقارية الوقفية البورالمطلب الثاني: إي



  : مفهوم عقد الحكراألولالفرع   
  الفرع الثاني: آثار عقد الحكر  

  المبحث الثاني: نماذج ) صور ( أخرى لعقود إيجار األمالك العقارية الوقفية العامة
  المطلب األول: إيجار األمالك الوقفية المبنية أو القابلة للبناء  
  : عقد المرصداألول الفرع  
  الفرع الثاني: عقد المقاولة  
  الفرع الثالث: عقد المقايضة  

  المطلب الثاني: إيجار األمالك الوقفية المعرضة لالندثار و الخراب
  : عقد الترميماألولالفرع   
  الفرع الثاني: عقد التعمير  
  خالصة   

  خاتمة
  المالحق

  حققائمة المصادر و المال
  الفهرس

 
 


