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 إهـداء

ىلماذليمملمـيخلمعيلمـرمام ىلماشنيعماشصايفمواشكزنماشغايل،مواملثلماشبايلما  ما 

شيكمأ يبماشبايامحفظكمهللا. مبدمعهماملاديمواملبنري،مفاكنمبذكلمسببمجنايح؛ما 

ىلماشيتماكنتمومازاشتممشب متيضءمدييب،موبسم مأ س متدممهنام مقريتمومصديمشرجردي.ا 

شيكمأ يمماحلنرن ميعاكمهللا. ىلمال ملماذليمياملامععتمل جهل؛ما  ما 

خرةموأ خرات،مواىلماشكتاكيتمعيدو،ممنصفموخدجي  ىلمأ مجلموأ غىلما  ما 

شيكمجديتماشغاشي مأ يالمهللاميفممعيك ملكمال هلموال قايباىلمومما 

ىلمأ ساتذيتموزماليئمبلكي ماحلررقمجامب مازجلف  ما 

ىلملكم ىلماذلينمساعدوينممنمقـيبمال صدقاءموزمالءماملوهن ا  موا 

مببيدميفماجنازمهذاماشبملمدونماس تثناء.مأ وممنم
م
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 التشكرات

قماشبملمهللمامحلدم ماشبملميمغملكماشصباب.مهذامووفرينمل جنازاذليمأ انيميلميـي

ب جنازمهذاماشيحثممنمقـي مأ وممن أ شكيملكممنمساعدينميفما 

 ييي مأ ومابتسام مصادق .موشرمبلكم ببيدم

ىلم لماشعكيما  مال س تاذمايدكتريمبنمداودمابياهميأ ترجهمجبـا

ميلمواذليمقدمخباشصماشعكيمعىلمصربهماجليلمهلموأ تردمم

معيلموملمـيخلاملساعدةمسراءماملادـ مأ وماملبنـر م

موال يشاداتابشنصاحئم

 اشترفـقميفممعهل.موأ متىنمهل
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األوقاف ركيزة احلضاارات انساااسية د ع فردا اشريارنة س اب  رأل األل اا واألراوا واشر ارات فدو  ور اشررا ة 

املرابع واأل نرة واشكنائأل وذشك لنذ احلضاااااااااارات اش عاة ا بو  اشيااااااااااب ولصااااااااار و   ا  وكاسا األوقاف   ع  لن 
اشر الل اشرئياااية اشح  اد ا فدو اش يو وامل ل واملرت عات كما كال شقوقاف ربكأ رب ر ا احلظاع فدو األ اار واشري ت  

 كا ت يها شر سكرات اشزلال واشك ارث.

اشكرااة ض  فدو درال اا ات و قاالاة اشيااااااااااااااراائر وتر ا  ا اش اافات  وجااتت اينااتن ااااااااااااااوب وملاا بز  س ر ا
فن ر اااا ا  اشظ ه ان ااااولا  وذشك ملا رو  واشتأصاااايل اولاااااافعة اشظ رات وانيتاجج  وجع اش قي ةرن ة  ت اشتن يو 

دعو أو ولد صـــال  ي به ينتفع، أو علم ت بن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صـــدقة جاريةإذا ما :﴿ق شه  اهلل
 .لادو رواه﴾ له

قي ا صاااااااااااا رة دكرة اش   ةونرتأ ربوا وقي ا ان ااااااااااااوب    لااااااااااااافع قرات باملعننة املن رة  ده    ذ  ل ا  ش م
ربوا وربوا وقي خ      وقي اشنيب صدو اهلل فديه و دو  شارع بااتج ا املعننة وبذشك ووع اشنيب   فماااااااااااااااااااااااادية

وفردا اشرو  ان ااولية س اب اش قي ان اااولا   ونا  استيااااره  ا  ذه اشعوا خصااا صاااا  بال التعا  1 ات اش قي ن  ر  ش  
رن ل جيوً برع جيل اازائ صااارمث   اشعوشة اشر ماسية و اشح متخ  فن ت  اارها ا اازائر استيااار وا ااع شقلوف اش قظية

ة ااااااااااجع مث  رااااااااا ل نيا اشر ارات شتألج خعلتها وخعلااا اشردمية واشعرا ااااااااينتااااااااااب  ل ا ربفماا اا  بعتاً برنات امل
 ت  ااع اش قي شيياامل مث  دضااوً فم ا صصااا ملرادس املااااجع وصااياستها ولا ننظس فدو اشظ رات واملااااكج ورببنات اشاااريل

يااااااااا   ة  الة لن اشناألراوااااااااا واشرااااااااااتج وانيوت وشاااااااات األلوف تا كال نعر فائعات لرتأة ت جه شتم نل لاااااااااا
 2االجتمافا واش  اا واشردما  وادة  ت  ور ا اشرارن ا متتج شركة اشتضالن واشتكادل االجتمافا.

األوقاف ا اازائر بيااااكل جرل اش نارة اش صااااية تتمكن لن ا ااااا جا  فع  لرتأ لن األلوف    ارةوت  رت  
 انجراتات واش  اسج اشح فز نت لن لهاب  ذه اش نارة  ال ربل  ور و كل 3اش قظية اشح وافا خوا اال ترمار وبرعه

                                                 

  .1  ص  رب كاب اش قي  لكترة اش  ادة اشعننية  اش ا رة    س ل.ربب  بكر ربمحع بن فمرو اشييراين -1
  جمدة 1591 حممع اشريااااااا  انيا،ا لتدا  اشتك نن االقتصاااااااا   شن اب اش قي اازائر  و وره امل اوب شو توا اشظرسااااااااا لن احلركة اش ةنية و  رة س دمأ -2

 . 161  ص2002لارس   اازائر واشرحث املركز اش ةين شدعرا ات  اشاا س املصا ر  اشرع  
 ةس ار : نظرأ"  ل لا ا اااا جرته اش نارة لن ربلوف وقظية ع بصاااار بة "  ب  شه:( اهلل())ب فرع اهلل  وب  األوقاف اشاااااابسو و   لا ربكعه وننر اشياااااول اشعننية  -3

  .01ص اازائر  6112اشرع    2010ربكت بر  10  األ ع  اشي لا ااأ  وقظيا  جرنعةلدكا  95اش نارة ا  جرا  فن ال:ضا    ك  
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األوقاف اازائرنة لا تزاا تراين لن اشضيا   شيأل بار   مهاا اش نارة اش صية  وال لن اسرعاب اش  اسج  وشكن  
ميتها نربل سااادا اشضاا ت فدو فع  لنها واق ا  لا سراه ناااافع فدو ت املذكرةأل ااراع فعنعة  اانحاوا لن خوا  ذه 

 1 وا تتونيا.

اال تياااا و ولن رب و امليااااااااااااااااكاال احل ي يااة اشح تراااين لنهااا األلوف اش قظيااة ا اازائر  ا انمهاااا واشنصااااااااااااااا  
وباشر و لن  ذا  اوا امليااااااااار  اازائر  اشتعخل شدحظاع  لنها و ل وجعت  اشرا لا تك ل ال دائعة   خل ...واشضااااااااايا 

اصاااااة ا ول  م   خ اش قظية وصااااين قاس سية شتم نل امليااااارنع اال اااات مارنة  شياتآت نج فدو  ذه األل اا فن ةرنس 
   .شت ري ها واشصين اش اس سيةشيات اشنص ص اش اس سية وفعب دراشيتها و ياع اي

لن      انشااااااكاالت وااعا اشذ  ن  ه  ذا اشصااااااني لن األلوف2رب ااااااراع اختيار  نيذا امل واااااا     ل لن
 و اااااائل بانواااااادة شدضااااافة اشح ن   ا لدي األوقاف ا اشظ ة األخ ة فأ  االقتصاااااا نةكذا و  اشظ هيةاش اس سية و  اشنا ية

    اااصة.ت دة ا اش ن ات االفوب 
األوا     عف س ر  نتم ل ا اال اااااااااااااهاب ا ا رات املكترة   عدج:وساااااااااااااارو لن خوا  ذه اشعرا اااااااااااااة  ت 

ده   عف فمدا ت ري ا نتم ل ا  را اااااة واقع وت عل  د ا ساجرة تااااااافع ا ا اااااتتوا  اش اينانيعف  ؛ ربلااش اس سية
 اازائر.ا  وتاهل تنميتهااألوقاف 

 وش ع ع تناوا ل و   اشعرا ة ود ا شإلشكاشية اشتاشية:
  في الجزائر؟ العامة ليات والصيغ المعتمدة الستغالل وتنمية األمالك الوقفيةماهي اآل          

 وتتظر  فن  ذه انشكاشية اشرئياية اشرعنع لن اشتااؤالت اشظرفية واشح سذكر ا فدو اشنح  اشتا :
    الوقف؟ما مفهوم 
   ؟لعاديا اإليجاربو باالستبدال  العامة ماهي الشروط القانونية الستغالل وتنمية األمالك الوقفية 
   الخاصة؟  بالعقود العامة الوقفيةليات المعتمدة في استغالل وتنمية األمالك ماهي اآل 

 

                                                 

املتردس  1551رببرنل  اااااااااااانة  25امل ادس  1111شاااااااااااا اا فاب  12لارخ ا  10-51رقو  ترعنل قاس لجات ذكر ا ااااااااااااتتوا وتنمية األلوف اش قظية ا  -1 
 2001لان   ااااااانة  22امل ادس  1122صاااااااظر فاب  22لار خ ا  05– 01ب اس ل رقو .واملرعا واملتمو 1551شاااااااانة  21باألوقاف اارنعة اشرمسية اشرع  

ـــــ  وتات مر و تستغل اكن ربل لكر ر: 26املا  ة »لنه  1  يث تنا املا ة2001 شانة 25 اشرمسية اشرع  اارنعة ـــ ـــ ـــ ـ ــمــــــ  ــنـ ـــ ـــ األلوف اش قظية بتم نل ذايت ربو تـ
 بتم نل وةين  ربو خارجا  لع لرافاة اش  اسج واشت ن يمات املرم ا هبا.

 . بن واوح ويي اهلل انلاب:و األ تاذ امليرف ولراركة لن اشييخ يبن  او  ابرا  اذ اشعكت ر:األ تلن  باق ا  الوقفدكرة اختيار ل و    -2 
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 ا نا ت اااااااااار ا ا ااااااااااترننا هبا ن را لدت ياتو وجتعر انشااااااااااارة  ت ربل ا نا  ذا لا     ال  د ة واااااااااامن ا ث 
سر  لن اشضااارور  ا اااتخعالها شت  نر ا اااتتوا وتنمية األوقاف ودس املر يات  1واال اااتراسة جا جات ديها لن لر يات
مث ربل   اش ةنية واشعوشية  ا ول  جيا  بعائل اقتصا نة جرات اخنظا  رب رار اشر وا واملااتفعات اشح برنت  ت اشااا ة

 ر اا جا نأن ا    وضااوا ربل ت  اذا اشرحاث قاع نك ل انيظ ز اشاذ  تت شاع براعه ا ث تاأخاذ واقع األوقااف اازائرناة كما
 لن لر يات لات ردية ربنضا.

فدو اشر و لن   اشتحديدا  اشذ  نتوتب و ذا واشن   لن اشعرا ة املنهج اش صاظاا  ذه اشعرا اة  نانيذا استهف
 بةجملاا وصااااار  ااشصااااار بات اشح واجهنا ا خصااااا صاااااا ا ول قدة اشعرا اااااات اشظ هية اش اس سية اازائرنة املتخصاااااصاااااة ا 

لل لن خوا  ذه املراجع املت درة ربل ربودس وش   ت  ع لا ا لرااة خمتدي املاااائل واا اس  املنصاارة آت صاادنا  شيها  و 
 فدو ا تتوا وتنمية األلوف اش قظية ا اازائر.

 اشتا :باشعرا ة ود ا شدت ايو ستناوا امل و    و  ف    
   ملرا ئ اشرالة شد قي ا :فصل تمهيدي 
  شرا   افن ةرنس اال ترعاا وانجيار  وتنمية األلوف اش قظية اشرالة ا اازائر ا تتوا: األولالفصل 
 ن ةوايشيات احلع اااصة اشر   ةرنس  اشرالة فناش قظية  لوفا تتوا وتنمية األ: الفصل الثاني.   

 

 وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب.

 

 

 

 

 

                                                 

جالرة  فماا ربفاب   صااااااااا قاس لاال ااااااات مار ا األلوف اش قظية  لذكرة  ر  وااااااامن لت درات لا ااااااا  ربكا اا  ننن  ب فكة  المرجعين: اعتمادع  -1
  ارة اش قي ا اش اس ل اازائر   لذكرة شنيل شااااها ة املاجيااااات  ا قاس ل ان ارة انيدية     لياااارسن خ  اشعننبن  كذاو .2012لا   ورقدة قاصااااع  لربا  

  را تنا. ماسرين فديه نييرئيس ينكمرجع.2012/ 2011كدية احل  ق  جالرة ربب بكر بد انع تدماال  اشانة ااالرية 
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:الفصل التمهيدي  

عامة في الوقف مبادئ  
 

   باش قي و ت امل صشي خ وربئمة املذا   األربرة اشذنن رب هر ا ا  خص صااشيارنرة ان ولية  تناوا د هات ش ع
 واااااااااااااا   شدخ   ا ل  دكرة خرو  املاا امل ق ف لن ذلة اش اقي و خ شه ا ذلة امل ق ف فديهو ربو ب اته بو لاشك

  شذا جي اشتمهيع  دصاااااادنا  واشتحديل ا ذا لا  اااااانتناوشه باشعرا ااااااة   1كن اب قاس ين قائو بذاته    را ااااااتهجي  اش قي 
فما نياااااهبه لن    خصااااائصااااه شنصاااال  ت متييزهمث سرع اازائر  ايرات اشظ هية مث ضعنع ل قي املياااار   اشترر  ملختدي

شك ةر ا شق كاب حمع نن ذع حنع  بيال اال ااااتتوا وبيال اشتنمية ا ول األوقاف اشتأفات األخر  كاش صااااية وانيرة  
مث   ابفا ية اش قي بعانة لن تررني وخصاااااااااائا كمظه ب ل دنتناوا ا املرحث األوا .اشيااااااااارفية واش اس سية اش وااااااااارية

 ست رق ا املرحث اش اين  ت ربركال اش قي كل ركن فدو  ع .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

وا األلوف اش قظية اشرالة ا تشدمظا يو اشرالة مل وااااا فنا قرل اش ش   شصااااادره املتم ل ا تنمية وا ااااات سر  ا   راجنا نيذا اشظصااااال اشتمهيع  ت وااااايح  قيس -1
  لتفنرج اش رن ة اش نائية اشكو يكية ا ةر  اشظص ا. اازائر
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 ماهية الوقف :المــبحــث األول

 ر ه اشتيااااااااارنعربو شتة واصااااااااا و ا وفنع اامه ر  خن   برع ا ديما   رق ا  ذا املرحث  ت تررني اش قينت ااااااااا
 وذشك ا اش اس سية ه جرردة ةريرت نااشح تااااامحال ش ومها اشن  تال اش اس سية  وا ااااتخرا  اصااااائصااااه لن تررني اازائر 

وا  ش اين اا امل د   اشرااب ولا ايزه لن تصااااااااااااااردات لياااااااااااااااهبة  ت اش قي رق ستمث  املرحاث ذا  ا امل دا  األوا لن
 .بتريج لظه ب اال تتوا كتصرف نر  فدو اش قي وبيال تنمية األوقاف ب ن اش اشث لنه   امل د 

 في تعريف الوقف :األولالمطلب 

ربئمة ررنظه فنع ت واالصاا و ا وكذان دس لن تررنظه اشدت   ال بع لن انشااارة  ت ربل  را ااتنا شتررني اش قي  اات
لن  ذا امل د   اشح ستناونيا ا اشظر  األوا و ا اشن  ة  ك ل ا واااااااااا ت اشتياااااااااارنع اازائر وتررنظا ن  املذا   األربرة

 ظر  اش اين واش اشث فدو اشت ا . ت اش ةريرتهوضعنع تاركج خصائصه 

 لوقفاتعريف : ضبط الفرع األول

اااااااااااااااها فدو  ر  دي اا وقظا اشعار رب  واملنع واشتاااااااااااااااريلاحلُرأل  لنها:فاعة لرا داات  قي اش  ماللغـة: الوقف      
 .1لاشكها ون اا وقظا اشعابة رب   راها فدو لاشكها

اب لن ق رب  وق دا  ا وقظ  " وقياش  اااااااااااااايا:ملصااااااااااااااعر "وقي" فاعة لراين ا شتة اشررع لنها لا ور  ا املرفو 
   2."فاننهرب  ت ووقي فدو اشيا امليا د س و كن برع اا

 قاف ربو ولن  نا ُمع فدو  ل ق ف اشر ار وقي  رب   ت  ا  ذا املظر ا مث اشااااتهر  ةوق املصااااعر و را ة ا ااااو 
 3.األوقافاشياول اشعننية و شذا نُ اا ونارة

اش ابا د ها ربسه مل نر  تررنظا جالرا لاسرا شد قي باختوف س رة د هات اشيااااااااارنرة  المدلول االصـــــــطالفي للوقف:   
 رأل اشرج فن اشتصاااااااردات اشتمديكية لع ب ائها فدو لدك اش اقي واشتأ  اشونب :» 4 شيه   يث فرده املذ   املاشكا
 «.برنرها فدو جهة لن جهات اشأ 

                                                 

 .201  ص 1522  1حممع لص ظو شديب  رب كاب اش صانا واألوقاف   ار ااالرة شد رافة واشنير  ب وت  ةررة  -1
  .252ص  2005جمم فة لن املاشظج  املرفو اش  يا  جممع اشدتة اشرربية  لكترة اشيروق اشعوشية  لصر   -2
  .202ص  املرجع اشاابس  حممع لص ظو شديب -3
 .205سظأل املرجع  ص   حممع لص ظو شديب -4
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صرج ل اشرج امل ق دااة فن لدااك اش اقي باال تر و فدو لدكااه  دمن خوا  ااذا اشتررني نتضااااااااااااااح ربل املاااشكيااة ال 
شكنهو انر ل اشتصاااااارف ديها باشتصااااااردات اشناقدة شدمدكية  اااااا ات بر   ربو بعول ف    وندزله باشتصااااااعق جنظرتها وال 

  1 جي ن شه اشرج   ديه.

جهة لن جهات  واشرج فدو لدك اش اقي واشتصاااااااااااااارف جنظرتها فد  رأل»بأسه: ونررف املذ   احلنظا اش قي 
داااش قي فنااع األ ناااف ال صر  املاااا انيرأل فن لدااك واقظااه  باال نر و ا لدكااه جي ن شااه  2.«املاا ااشأ ا احلاااا ربو ا 

اشتصاااااااارف ديه بكل ربس ا  اشتصااااااااردات و ذا لات ننت ل  ت ور ته لن برعه  وكل لا ن ت  فدو اش قي    اشتأ  باملنظرة 
 3 وجي ن اشرج   فنه ا رب  وقا.

نظرة فدو اشرج فدو  كو اهلل ترات واشتصااااااااااعق بامل  رأل»بأسه: ربلا املذ   اشيااااااااااادرا واحلنردا ديرردال اش قي 
. وربصاااااااحاع  ذا اشررب  نرول بأل اش قي صر  املاا امل ق ف فن لدك واقظه برع 4«واستهاتً جهة لن جهات اشأ ابتعاًت 

 ل مثرته صعقة النلة فدو امل ق ف فديهو.متاب اش قي وانره لن اشتصرف ا اشرج امل ق دة  وجير

رب ا فدو  ذا   املو نر  األ ااااتاذ حممع لصاااا ظو شااااديب بأل اشترار  ا لاااااأشة لدكية اشرج امل ق دة بج ربئمة 
  ربب اش اقي ربب امل ق ف فديهو  نرجع ش صا ا األ ا نث واأل ار اش ار ة ا تيرنع اش قي  ت بر   كو اهلل ترات 

ا ل و    مراااااااااااااااااااااااااارش ر  ا ااااااااااااااااااااش و  كما    اشيأل باشنارة حلعنثاااااااااااااشرر  األخر فن ةرنس  دياألئمة  ول 
واشذ  مل نصاااااااال  ت االلاب رب   نيظة  وش  وصااااااااده شكال شه ررب  اامه ر ا  5"افبس أصــــــله وســــــبل ثمر :" اش قي

 .6تررنظه شد قي

ورات اشرحار  اف ا ربرشاااااايي لااشعرا اااااات اش  ائ ية ش  ائس األوق  اااااا -املذ يبوناكع  ذا اشتن   فدو اشترانش 
 ن  اااااي   رب رب ا اوقادهو  اااااا  املذ   احلنظا ور ووااااار اازائر املاشكيجاشك   لن  اااااكال  ربل- داسأل سأورب كأل 

  7س را ملا نتيحه املذ   احلنظا لن لروسة و نناليكية.

                                                 

 .51  ص 2006محع  باشا فمر  ف    اشتأفات  انيرة اش صية اش قي   ار   لة   -1
 .210ص   املرجع اشاابس  حممع لص ظو شديب -2
 .59املرجع اشاابس  ص   محع  باشا فمر -3
 .212ص   املرجع اشاابس  حممع لص ظو شديب -4
 .11   ار ا يات اش اث اشرر   ب وت    س ل  ص1اش قي كيي نكت   اازت  باع:االلاب اشرخار   صحيح اشرخار   -5
  .212ص  اشاابس   املرجع حممع لص ظو شديب -6
 ا:   ف يل       ا ربوقاف لعننة اازائر ا اش رل اش الن فياااااار: اوقاف لا اااااااااااااة  اااااارل اا ات لن خوا املااااااااجع احلنظية  ربااث اشنعوة اشردمية -7

 . 121ص  اش قي ا اازائر رب نات اش رسج اش الن فير واشتا ع فير
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أكع ربل صظة اشتأبيع باشنارة شقلوف اش قظية  واس وقا لن ذشك نتلن خوا  ذا نتضح ربل د هات اشيرنرة اختدظ ا ا 
 1 شد قي  كمج:

  رأل اشرج فن اشتمدك ولنع اشتصاااااااارف ديها بصااااااااظة ل د ة بافتراره  س لابع ال جي ن اشرج   ديه ربو بصااااااااظة 
 لاقتة ننيأ ملعة لرينة.

   ة شذشك دإل احلرأل صضااااااااااع نراصاااااااااارف لنظرة اشرج لن املاشك األصاااااااااادا  ت جهة لن ااهات اشح نأن ا 
 انيرأل وال اكن  ب اشه لا  اب لا أل فدو رب كاب اشظ ه ان ولا.

 : يث و ة ترارني شد قي ا  و ة ق اسج خمتدظة  ساوجعاملير  اازائر  د ع  فنع ربلا

o  املاا فن اشتمدك أل  شااااااااخا فدو   رأل»بأسه:  11-21رقو األ اااااااارة اس ل ق 212ا سا املا ة  فرده
 .  2«واشتصعقوجه اشتأبيع 

o  املتضمن قاس ل اشت جيه اشر ار  وذشك بنصها 29-50لن قاس ل  21وور  تررنظه كذشك ا سا املا ة    : 
اش قظية:  ا األلوف اشر ارنة اشح  رااااها لاشكها جح   را ته شيفرل اشتمتع هبا  ائما تنتظع به مرية  األلوف»

ة ربو مرية ذات لنظرة فالة  اااااااااااا ات كال  ذا اشتمتع د رنا ربو فنع وداة امل صااااااااااااج اش  اااااااااااا ات اشذنن نرينهو املاشك خ ن
 .3«املذك ر

ربل املياار  اازائر  ربخذ بررب  رب  ن  ااي لن املذ   احلنظا  ج ا ااترماشه شررارة رب د  د هات اش اس ل ونو ظ 
  10-51لن اش اس ل رقو  02لن فرارة " اشرج" اشح ربور  ا ا املا ة لن قاس ل األ اارة بعال  212 " املاا" ا املا ة

 .4ايث ربل فرارة " املاا" ربو ع لن فرارة " اشرج"

o  02 يث فردا املا ة  األوقاف قاس ل املتضااامن 10-51كما ربل  ناف تررنظا آخر شد قي ا اش اس ل رقو 
دو وجه لن فدو اشظ رات ربو ف واشتصاااااااااااااعق باملنظرة    رأل اشرج فن اشتمدك فدو وجه اشتأبيع  اش قي»لنه 

 .5«وج ه اشأ واا 

                                                 

 .25  ص 2001 اازائر  ف اش قي ا اازائر   ار   لة رال ا خاشع  انةار اش اس ل واشتن يما أللو -1
 .212ا املا ة  1521شانة  21 املرعا واملتمو اارنعة اشرمسية اشرع  11-21قاس ل األ رة اازائر  اشصا ر باأللر  أنظر -2
 .21ا املا ة  1550شانة  15اشرمسية اشرع   واملتمو اارنعةاملرعا  29-50قاس ل اشت جيه اشر ار  اشصا ر باأللر  أنظر -3
 . 1ص املرجع اشاابس ب فكة ننن    -4
  .02ا املا ة  املرعا واملتمو  اشاابس ذكره  10-51قاس ل األوقاف اشصا ر باأللر  أنظر -5
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   جالراررني اشت و ت نك ل اش قي  ذه اشترارني اش و ة ربل املياااااااااار  اازائر  مل ن وااااااااااح س فا  ونو ظ فدو
ي " ش صاااااااااااع اش قواالبتعات يث ربل " احلاا  " ربو "ابتعات ربو استهات وامل ا" كال لن األجعر  واااااااااااادة فرارة "ا احلاا 

 1.وننتها فالا االبتعاتدي صع به ربل نك ل اش قي خاصا ا  واالستهات" ربلا " امل ا  املراشر اشراب 

وبذشك 2 ديهو فامليااار  اازائر  ربخر  اشرج امل ق دة لن لدكية اش اقي ومل نن دها  ت لدكية امل ق ف  ونتضاااح ربل
 .3ة قي ذو ةابع لا اايت لا  اب ربسه نتمتع باشيخصية املرن ننك ل قع ربخذ باملذ   اشيادرا احلنردا وجرل لن اش

 برع فر  خمتدي اشتررنظات اشتيرنرية بيأل اش قي  نت رق ا اشظر  اش اين  ت خصائا اش قي.

 : خصائص الوقفالفرع الثاني

 221-52واملر اااااااا ب اشتنظيذ  رقو  25/01/1551املارخ ا  10-51 األوقاف  قاس لباشرج    ت قاس ل   
  نترج ربل شد قي مدااة لن 4انيااع  شياااااااااااااارو    ارة األلوف اش قظيااة وتاااااااااااااااي  ااا ومحااانتهااا 01/12/1552املارخ ا 

 ا اييت:  يث ستناونيا هااكن ا تخراجااصائا 

 لن  اش قي اشتزاب تأفا صاااااااا ر بانرا ة املنظر ة شد اقي نن ل ديه  س االستظا  باشرج امل ق دة عقد تبرعي: الوقف
 .ربو ابتتات ش جه اهلل  5هبو اش اقي  ت امل ق ف فديهو  ول ل ابل وذشك برا 

 ذ ال نر   ال فدو  س املدكيااة نك ل ج جرااه شدم ق ف فديااه االستظااا  جحاال اش قي بياااااااااااااار  فق عيني: الوقف  
   و ل كال جاس  لن اشيرا  نر  بأسه  س شخصا.6ا  اب  را ة اش اقي

 :لااات ل متاب اال اات وا فدو اشيااخا املاااتحس شه  شه ت ل قاس ين نتصاارف بامسه وا ده  الوقف شــخص معنوي
 .7ربلاب اش ضات و   ساور اش قي

 

                                                 

  ق جالرة در  اش اس ل اشر ار  واشزرافا  كدية احل املاجااااات  س اب اش قي ا اشياااارنرة ان ااااولية واش اس ل اازائر   لذكرة شنيل شااااها ة  رلضااااال قنظ    -1
 .22  ص 2001/ 2000اشانة ااالرية  باشرديعة  رع   د  

  واملتمو. األوقاف املرعااملتضمن قاس ل  10-51لن قاس ل  15ب: أنظر -2
 .59املرجع اشاابس  ص   محع  باشا فمر -3
 .1552  50 ر.   انيع  شيرو    ارة األلوف اش قظية وتاي  ا ومحانتها 01/12/1552 املارخ ا 221-52املر  ب اشتنظيذ  رقو -4
 .22  ص 2001 ياو  ربفمر  اش جيز ا االل اا اااصة اشتابرة شدعوشة واامافات انيدية   ار   لة   -5
 .21املرجع  ص سظأل    ياو  فمر -6
 كر.لن قاس ل األوقاف اشااشي اشذ  09املا ة  :رظأن -7
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 :ربل ن ربفماا اشأ واا وذشك شك ل اش قي نرع ل األمالك الوقفية تعف  من رســوم التســجيل والبــرائب     
 1  ذا انفظات ال اتع ب ريرة احلاا  ت ر  ب اشت  يس.

 لن قاااس ل  11 ذ البااع فدو اش اقي  درا  وقظااه ا ورقااة رمسيااة شااع  امل  س ةر ااا شدمااا ة  لوقف عقــد شـــــــــــكلي:ا
  ننا ة فدو ذشك جي  تاافيده وشاهره شع  لصدحة اشيهر اشر ار  ود ا شدنم ذ  انيع  لن 10-51األوقاف 

 2 املعنرنة اشرالة شقلوف اش ةنية.
 :19ج   ا اش قي   ال ربل املياااار  اازائر  ا املا ة األصااال اشراب فعب ج ان اشر  الوقف تصـــرف اللم لصـــافبه 

كما ربجان شد اوااا ربل ندتا رب  شااار  لن   3لن قاس ل األوقاف ربجان شه اشرج   بياار  ذكره ا ف ع اش قي ذاته 
 (.اشدزوباشيرو  اشح ني ةها اش اقي  ذا كال لناديا حلكو اش قي )

 :دة رلته   ذ األلوف اش قظية ال تكتااااااااااااااا  باشت ا ب و   قابو ذا  ظاوا فدو   الوقف له فماية قانونية متميزة
  4 شدحفز.

وقع كرس امليااار  اازائر  محانة شقلوف اش قظية ا   ااات ر اامه رنة اازائرنة اشعا قراةية اشياااررية اشصاااا ر ا       
اامافات اا نة   ل األلوف اش قظية وربلوف "فدو: 15لنه لن املا ة  2اشذ  سا صااااارا ة ا اشظ رة   1525

-11-22ج ج  اشع اااااااات ر املارخ ا  1525وبرع ترعنل   اااااااات ر  لر ف هبا و ما اش اس ل  صاااااااايصااااااااها".
ربب و  واشذ  2002-11-19املارخ ا  02/15 ت  انة رب عث ترعنل   اااااااااااات ر  ج ج  اش اس ل   1556

وجاتت  ورو ا حماد ا فديها سصا  92باااا فدو احلمانة لكر ا ذشك لع تتي  ا رقو املا ة د ا دأصرحا لرقمة 
 5 .داأللوف اش قظية حممية   ت رنا بإرا ة املير  واحلرنات وار ة ا اشظصل اشرابع ضا فن ال احل  ق 

 لن قاس ل األوقاف.  22و 12و ذا لا ربكعته سصااااا املا تج  لوقف يخول للموقوف عليه فق االنتفاع فقط:ا
ونو ظ ا  ااذا اشصاااااااااااااااع  ربل  س االستظااا  املمن   شدم ق ف فديهو صتدي فن  س االستظااا  املترااارف فديااه ا 
اش  افاع اشراالاة  ذشاك ربل األوا اكن ربل ننت ال  ت اش ر اة  ذا اشاااااااااااااا   اش اقي ذشاك ا ف اعه  ديك ل شزالاا فدو 

ربل اش اقي ندتزب بتنظيذ ف ع  ولرىن ذشك. 6قي ا  اب ذشاك فدو فكأل اش ااين اشاذ  ننتها ج ت املنتظعسااور اش  

                                                 

 اشااشي اشذكر.  لن قاس ل األوقاف 11املا ة  :أنظر -1
 لن قاس ل األوقاف  واشيكدية  نا امل ص   هبا اشرمسية تك ل ةر ا شد اس ل املعين. 11املا ة  :أنظر -2
 .  اشااشي ذكرهقاس ل األوقافلن  16و 19 ا تجامل :أنظر -3
 .اشااشي ذكره  قاس ل األلوف اش ةنيةلن  21املا ة  :أنظر -4
اشااانة  باتنة حلا  اضاار جالرة ا  كدية احل  ق  اشر ار  جيااات  ا اش اس ل لالذكرة  اازائر  اشن اب اش اس ين شقلوف اش قظية ا اشتياارنع  نر وب صاا رنة  -5

  .11ص  2010-2005 ااالرية:
 .62املرجع اشاابس  ص   رال ا خاشع -6
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 ابتتااات ش جااهو لن اشرج امل ق دااة  ت ااهااة امل ق ف فديهااا برا هبااا  االستظااا وذشااك بن اال  س   1ل اااباال اش قي  ول 
-51 لن اش اس ل رقو 15 ذ جات ا سا املا ة  اش اقي ذشك ربل املدك اش قظا صر  فن لدك  ولن ستاائج اهلل 
 «.صح اش قي ناا  س لدكية اش اقي  ذا»10

لن  01لن  م   وركاكة ترر  سا املا ة  اس وقاتكييي  ذا اشتررني  واشظ هات ااأل اااااااااااااااتذة  وش ع اختدي 
اس وقا  2ف ع دهناف لن افتأه « ف ع اشتزاب تأ  صااااااااااااااا ر فن  را ة لنظر ة اش قي»تنا اشح  10-51اش ااس ل رقو 

لن ربل املياااار  اازائر  افتأه لن ف    اشتأ  صاااارا ة آخذا بررب  حممع بن رب  احلااااان صااااا   رب   نيظة ا لاااااأشة 
 اس ل.لن سظأل اش  19تكييي اشتصرف اشذ  افتأه ف عا لن ف    اشتأ . بانوادة  ت صرا ة املا ة 

لن ربل اشر اع نااااااااااااااات ج  ت ادس  را تج ل هرمها  اس وقااشكن  نااف لن نرتأ ربل اش قي تصاااااااااااااارف باإرا ة لنظر ة 
ا اش ر ا ديك ل ربل اش اقي ننياااأ جفر  صاااعور انجياع لن  وشكن اش قي .وامل ق ف فديهاش اقي  واش ر ا بجانجياع 

 3شت ريا اش قي ا ذلة امل ق ف فديه.
 

  وفكمه الشرعي طبيعة الوقف: الفرع الثالث

 الوقفطبيعة  أوال:

ربل اش قي تأ  جنظرة اشياااااات امل ق ف  4دمنهو لن قاا: اش قي ضعنع ةريرة  واأل ااااااتذة ااختدي اشرا   ل   
تأ  صاااااااااااااااا ر فن  اشتزاباشح تنا " اش قي ف ااع  10-51لن قاااس ل األوقاااف  01 ول فينااه باااشن ر  ت سا املااا ة 

لن قاس ل األوقاف" اش قي     02قاا: بأل اش قي   اا ا  شدمدكية باشن ر  ت سا املا ة  ولنهو لن "  را ة لنظر ة
  رأل اشرج فن اشتمدك" جرىن ربل لدكية اش اقي تا ا جفر   سيات اشر ع. 

 

                                                 

جاااالراااة  فكن ل بن  ان ارناااة كدياااة احل  ق واشرد ب   املتخصاااااااااااااااصاااااااااااااااااة ااااث شاااااااااااااااهاااا ة اشاااعرا اااااااااااااااااات اشردياااا  شد قي اشن ااااب اش ااااس ين      اااامح ربمحاااع -1
 .15  ص 2001/2009اازائر 

 .91ص  املرجع سظأل  ربمحع    امح  -2
 .22ص  فمر  املرجع اشاابس محع  باشا  -3
 .95  صاملرجع اشاابس ربمحع    امح  -4
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 وال  تدي ةريرة اش قي لن نلن ألخر  ال لن  يث وجهة اشن ر  شيه كن اب  يث فدو  ريل امل اا ال احلصر   
ا آسذاف لن ق ا اشكات  اشظرسا ة ائع ا كاسح قي اشااة اشااااااااة لن لا ااااااااااو ل قي ان ارة اشظرساياااااااااأل رب ا فدااااااااشي

:"BLANQUI " 

(L’inaliénabilité des biens Habous ou en gages est un obstacle inviolable aux 
grandes améliorations qui seules-peuvent transformer une véritable colonie 
les territoires conquis par nos armes). 

دحصااااااسة األلوف اش قظية )فعب ج ان اشتصااااارف ديها بن ل لدكيتها( تياااااكل   ع  اشر ائس اشح ال اكن اشتتد            
نا فدو ت  نر األقاشيو اشح ربخضاااااااااااااارتها رب اااااااااااااادحت فديها  واشح ض ا  ول انصااااااااااااااو ات اشكأ  اشح  ا و ع ا اش ا رة

 1 وض ندها ات لاترمرة   ي ية.

 حكم الشرعي للوقفال :ثانيا 
فدو ليااااااروفية اش قي  ابته باشكتاع واشااااااانة  واأل شة واشأ كمه  كو اشصااااااعقة  لاااااااتح  لن ربفماا اا        

لن تنالوا البر فت  تنفقوا مما  ﴿ك  شه  اهلل درم ب ايناات املر رة ا انسظاق ا  ااااااااااااااريل  أمـا الكتا وانماا   
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشــــرق والمغر  ولكن البر ﴿ وك  شه. 52 ااااا رة آا فمرال ربنة ﴾ تحبون

لمســـــاكين عل  فبه ذوي القرب  واليتام  وا وآت  المال والنبيين والمالئكة والكتا من آمن باهلل واليوم اآلخر 
 ابرين فيوالصــــعاهدوا إذا  والموفون بعهدهمالصــــالة وآت  الزكاة  وأقام الرقا  وفي والســــائلينوابن الســــبيل 

 .155اشر رة اينة   رة﴾ المتقونأولئك الذين صدقو وأولئك هم  وفين البأسالبأساء والبراء 
 ندا:لنها لا  2داأل شة لن اشانة ك  ة :وأما السنة      

ال من مات بن آدم انقطع عمله إ إذا:﴿ ر اااا ا اهلل صاااادو اهلل فديه و اااادو قاا: قاافن رب   رنرة روااااا اهلل فنه   
 .3لادو رواه﴾ لهأو ولد صال  يدعو  به ينتفعأو علم  جارية،صدقة  ثالث:

 

                                                 

 . 61اشاابس  ص املرجع   بن ليرسن خ  اشعنن -1
 ل   اا:دربصااارا ربرواااا  يأ ومل ربصااا  لاال قا ربسظأل فنع  دما تألرين   اهلل نا ر ااا ا  د اا:" ربل فمر ربصااااع ربرواااا  يأ فمر:جات ا  عنث ابن  -2

ال جنا  فدو  اشااااريل  نترا  وال ت    وال ت رث ا اشظ رات وذو  اش رىب واشرقاع واشضاااريي واب ربالدتصااعق هبا فمر  هبا شاا ا  رااااا ربصاادها وتصاااعقا 
 )رب     لتخذ لنها لدكا(" لتم ا لن وشيها ربل نأكل لنها باملرروف ون رو    

-رب  نكرنا  ا بن شااارف اشن و  اشعليااا ا  شااار  صاااحيح لاااادو  كتاع اش صاااية :رأنظوربمحع. ربخرجه لاااادو واشدظظ شه وابن لاجة واش لذ  وربب   او   -3
  .52س ل. ص     اازت احلا   فير  املكترة اشت دي ية. يباع: اش ق
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له مما يلحق المؤمن من عم إنو ااااااادو﴿ صااااااادو اهلل فديه ر ااااااا ا اهلل  قاا قاا رنرة رواااااااا اهلل فنه  وفن رب       
الســـبيل  بنالتركه أو مصـــحفاً ورثه أو مســـجداً بنا ، أو بيتاً  وولداً صـــالحاً موته علماً علمه نشـــر   وفســـناته بعد

لاااجااة  ابن رواه﴾ موتــهمن بعــد  وفيــاتـه تلحقـه، أو صـــــــــــدقـة أخرجهــا من مــالــه في صـــــــــــحتـه أجرا  نهراً بنـا ، أو 
  ان. بإ نا  واشريه ا

اً بوعد   افتبس فرســاً في ســبيل اهلل إيماناً باهلل وتصــديق منقاا﴿ صاادو اهلل فديه و اادو فن اشنيب  فن رب   رنرة
 اشرخار  واشناائا. ربمحع رواه﴾ القيامةكان شبعه وريه وروثه وبوله فسنات يوم 

 اشصاااااااعقة خصااااااااااشاااااااانة لن  ا ربخر  خصااااااااا وقع ور ت كذشك.و ذا كده تا ذكر نعا فدو دضااااااال اش قي      
 :اتاشاي ةا ا رببي االلاب ذك رة  وجمم فها نك ل فيراً وقع س مهااش قي( بانوادة ات ااصاا امل) ااارنة
 ر فيرااااااااااااااااااااااااااااااا  يااااافديه لن در    °°°°     ات ابن آ ب شيأل جير ااا ذا ل  
 واشصعقات جتر و رس اشنخل      °°°°    لااااااااااااااااااااااااااااجنااا اااتاو فاا ااا ب ب هاافد  
 رات هنراااااااااااااااااااااااااااااااااربو  ج اشر ر و ظاار   °°°°     ا   تراااااااااااااااااااة لصحي ورباااورا   

 ل ذكر   اااااااااااااااااااااااااااااُت حماااااااااااااااااااااااااا شيه ربو بن    °°°° أو    اااااااااااااااااااااااااااه نارن  بنااا شدتااوبي
           ذ ا لن رب ا نث اصر  اااااااااااااااااااااااادخ    °°°°     رلاااااااااااااااااااارآل كااااااااااااااااااااااااااااااااو ش ااااااوتردي
 دقسه مل نن ل ا ليروفية اش قي خوف نُرتع به.  اإلجماعوربلا 

سردو  و   و الصاادو اهلل فديه و اادو  اشرمل فدو  ذا احلعنث فنع رب ل اشردو لن ربصااحاع اشنيب :قاا اش لذ 
   بج رب ع لن املت علج لنهو ا ذشك اختوداً.

 برع تررنظنا شد قي وج  فدينا ضعنع ربس افه ا امل د  امل ا .
 
 الوقف العام وتمييز  عن الوصية والهبة: الثاني المطلب

دكال  ألل ادإل تاااااامية اش قي بأس افه مل تكن لررودة كما    احلاا فديه  ان اااااوب ا اشرعانات األوت ش ه ر 
    اا  ولا    وقي فدو مافات اشكل نررف باشتصاااااعق فنع د هات اشيااااارنرة واشذنن مل نظرق ا ا اشتاااااامية بج لا

ر     ربل ب اشصااااااااااااااحابة وكت  ربوقاف  اشياااااااااااااارنظة ور  ا األ اا نث اشنر نة  و اذا لاا اشاذرناة وقي فدو األ ال ربو 
 (.اشظ هات نرول ربل اش قي لنذ بعت ان وب فرف بن فيه اا   واأل دا )اشذر 

وبج  اشذرنةاشاااأ ل و دإل د هات اشرصر احلعنث بعور و لاش ا  ت اشتمييز بج لا    وقي فدو  ذشك وفدو  رار   
شكن ل وااا    را اااتنا جردنا خنصاااا  1.واملااااتياااظيات واملاااااجع واشأ كاشظ رات   وقي فدو خمتدي جهات اا   لا

                                                 

  .21ص لرجع  ابس   ص رنة نر وب -1
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اش قي نتياااااااااااابه لع اشرعنع لن اشتصاااااااااااردات اشح تعخل ا لصاااااااااااااف اشتأفات واشح  وجا ربل اشظر  األوا شد قي اشراب.
شذشك  ة وانيرربكعت فديها رب كاب اشياااااااااااااارنرة ان ااااااااااااااولية واش اس ل املعين اازائر   ولن بج  ذه اشتأفات اش صااااااااااااااية 

و به متييز اش قي فن اش صاية وفن انيرة  ول    ا لن اشتصردات اش اس سية تررا شدت ايو اشذ  ربت فدو  را اتنا ات تصار 
ن اش صية ا اشظر  ف  نميزهشذشك  «اش قياش صية  انيرة    اشتأفات»بااااااااااااااااااا  املرن ل قاس ل األ رة ا اشكتاع اشرابع لنه

 اش اين و يزه فن انيرة ا اشظر  اش اشث

 الوقف العام: الفرع األول

اش قي اشراب بأسه لا كال ل ق دا فدو  ي ة لرن نة ربو شاااااااااااخا لرن   فاب قع نك ل لرج ربو     1نررف اشرر 
رة كماااافع ربو تااااتتده  ي ة فالة لراشااا ربو-ناجر ل كال -لرج تاااا ه اشعوشة ربو  ي ة خ نة تااااتتده فن ةرنس انجيار

 ر ة قرآسية ربو رب  سيا  خ   آخر.لع
   لا  رأل فدو جهات خ نة لن وقا  سيااائه وصصااا رنره شدماااامهة ا  ااريل اا ات و   2ب ااش قي اشرد

 قامال:
  وقي  ع  ديه لصااارف لرج شرنره  دياااامو وقظا فالا حمع  ااهة وال نصاااح صااارده فدو   ه لن وج ه اا   ال

  ذا ا تنظع.
  ا سياار اشردو  صاارف رنرهناش اقي  ديااامو وقظا فالا    حمع  ااهة و  هوقي ال نررف ديه وجه اا  اشذ  ربرا

 وتيفيع اشرحث ديه وا  ريل اا ات.
اشراب لا  رأل فدو جهات خ نة لن  اش قي»باااااااا: لن قاس ل األوقاف  06كما ربل املير  اازائر  فرده ا املا ة       

 «.شدماامهة ا  رل اا ات وصصا رنرهوقا  سيائه. 

بينا احلمانة اش اس سية اشح كظدها و   األلوف اش قظية اشرالة 10-51لن قاس ل األوقاف  2ع  صاااااااااااااارت املاا ة وش ا
 :رساااااشظا ااابده باشنااون   "اشرالة املص سة... فاألوقا: "ارةاااااااابرررا ة فدو ذشك اااااااااااااااااااااااملير  بنصه ص

3 "loi sont les wakfs publics protégés par la" 
لا و اشررا ة  و ا ربلاكنربوقادا فالة لصاااااااااا سة  املياااااااااار  لن األل اا افتأ ا فع ت جمم فةا  وااااااااااادة  ت ذشك دإهن

 ارنة اشح رب را اشر وكذا األلوف واملا اااااااااات وامليااااارنع اشعننية  وااااادة  ت األل اا امل ق دة فدو اامريات  هبا  ندحس

                                                 

اشاااانة اشعرا اااية   ئرجالرة اازالذكرة شنيل شاااها ة املاجاااات  كدية احل  ق بن فكن ل   اازائر  رب كاله وآ اره ا اشتيااارنع  اااص اش قي  جرظر رابح  -1
 .12  ص2002-2001

 .95  ص 2001اشن اب اش اس ل شدت جيه اشر ار    ار   لة  اازائر    امسافجشالة  -2
10 du 27 Avril 1991 relative aux biens wakfs.-La loi n° 91- 3 
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ف اش ابتة بر    شاااارفية ووااااما  ت ربلوف اشعوشة ربو ربلوف اا اص ربو األلوف وربنضااااا األلو ربلوف وقظيةاش ضااااات ربهنا 
 .بااار  ةاملترارف فدو ربهنا وقي  ول لرردة واقظها ربو امل ق ف فديه ديها  وربخ ا كل األل اا امل ق دة امل ج  

 221-52 ااااا ب اشتنظيذ  رقو لن املر  06قع ةررب فديها ترعنل ج ج  املا ة  02وجتعر انشاااااارة  ت ربل  ذه املا ة   
  املتردس بيرو  وكيظيات   ارة األلوف اش قظية واشح ربوادا  ت األوقاف اشرالة: 

األلوف اشح اشااااااااا ا ا ربشاااااااااخاص ةريري ل ربو لرن ن ل بامسهو اشياااااااااخصاااااااااا شظائعة اش قي. وكذا األلوف اشح    
ربخ ا األلوف و  االكتتاع فديها ا و اا  ذه اامافة.وقظا برع لا اشا نا بأل اا مافة لن املاادمج ربو اشح وقع 

 اشح خصصا شدميارنع اشعننية.

 لع  تااؤا   ات ر  اشاشح جات هبا املير  اازائر   ذه انواادات ربل بدرر   نياب  ة انياليةر  األ اتاذتو  
 نرعوا ربل نك ل جمر  تاااااااااار  ا وواااااااااعربل األلر ال   دكيي ملر ااااااااا ب ربل نرعا قاس ل  كما تعر  اش  اسجا  اب قافعة 

 نرأال 221-52لن املر ااااا ب اشتنظيذ   06و 10-51لن اش اس ل  02اشنصااااا ص اش اس سية  بافترار ربل كو املا تج 
       06.1 املا ة وايخر  ت 02  س ل جزت لنها  ت املا ة 222-61لن املر  ب  02فن انيت   اشكالل شدما ة 

املير  اازائر  لن س اق  واشح ربخرجها ول األوقاف اااصاة.  10-51فديها اش اس ل رقو ن رس و ذه األوقاف     
 اااص.  اشح كاسا تتردس باش قي ت ريس  ذا اش اس ل برع  شتائه ال امل ا

وخ  ل اا فدو ذشك    وقي فمر بن  ان ااوب كال ل ج  ا ا صااعر   واأل دا ربل اش قي بن فيه اا   كما      
رب  ربل  2شأ ا)ذ  اش رىب( وخمتدي جهات  ن ن   دتها بج جهات اش رابة واشذ  كالاا ااع اشيااااااااااااااه  ألر  خيأ 

ووقي فمر  ذا نرتأ رب ااااااااا ااااااااا ملا جات  األ ل قع جرل لن لصااااااااارف وقظه ألر  خيأ شذو  اش رىب رب   فمر  
 اشح  ا  ي  لن دي . برعه لن ربوقاف اشصحابة واشتابرج

لا »لن قااس ل األوقااف قرال  شتاائهاا باأساه  02د رة  06ربلاا فن ل قي املياااااااااااااار  اازائر  د اع فرداه ا املاا ة  
ع ربو فدو ربشاااااااااخاص لرنيج مث ناوا  ت ااهة اشح نرينها اش اقي بر انساث  رااااااااااه اش اقي فدو ف ره لن اشذك ر ربو 

 «.اس  ا  امل ق ف فديهو

و ل   10-51لن قاس ل  6نا املا ة بكما ربل امليااار  اازائر  سا فدو وااارورة األخذ باش قي اااص صااارا ة       
رار ج ان تظضاايل اشذك ر فدو انساث ربو انواافعب كال ربور ه فدو  ااريل اا ان ا نع اش اقي  ول ربل نضاار ه بياار  

 «.المصال  درء المفاسد أول  من جلب»باش ر ة ت ري ا شد افعة ان ولية 

                                                 

 . 21  ص2005/ 05فع   انيالا سيرة  جمدة(  استهات اش قي  بدرر   نياب )حمالية جن مة   يي - 1
  .21 ابس  صلرجع  نر وب ص رنة  -2
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وربخضاااااااااره  ت  10-51واملو ظ فدو امليااااااااار  اازائر  ربسه ربخر  اش قي اااص لن جماا ت ريس اش اس ل رقو        
 10-02باش اس ل رقو  10-51لن اش اس ل رقو  01األ كاب اشتيااااااارنرية واشتن يمية املرم ا هبا ج ج  ترعنل املا ة 

تن يو األلوف اش قظياة اشراالة  وتاااااااااااااااي  ا و ظ ها ومحانتها   10-51 اع   اذا اش ااس ل "  تنا:اشح ربصاااااااااااااارحاا 
ة واشتن يمية وصضاااااع اش قي اااص شق كاب اشتيااااارنري وتنميتها واشيااااارو  واشكيظيات املترد ة با اااااتتونيا وا ااااات مار ا 

 ".املرم ا هبا

 : تمييز الوقف العام عن الوصيةالثانيالفرع 

 «.  لضاف  ت لا برع امل ت متديك»لن قاس ل األ رة بأهنا  121اش صية ةر ا شدما ة  تررف     

ولن  ذا اشتررني ساااااااااااتخر  اشظرق اا  ر  بينها وبج اش قي  وذشك ا فرارة اشتمديك  دظا  ج ربل اشياااااااااااات 
لن قاس ل  02دإسه وفدو اشركأل دإل اش قي وبنا املا ة  امل صااااااااااااااا امل صاااااااااااااو به ننت ل ملدك امل صااااااااااااااو شه برع وداة 

دو وجه لن وج ه اشأ ربو ف اشظ رات واشتصااااااعق جنظرتها فدو  اشتأبيع اشرج فدو اشتمدك فدو وجه  نرين  رألاألوقاف 
 واا .

  ت جاس  ذشك  ناف دروق ربخر  تتم ل ديما ندا: 

   ل األ ااااااااااااارة. جنع ربل اش صااااااااااااااية ال تنتج آ ار ا  ال برع لن قاس 121املا ة  : جراجرةاآلثارمن فيث ترتيب 
 اسه.ا  ج جنع اش قي ننتج آ اره جفر  ت ادر ربرك امل صا ل ت اش صا وتر ل ج ت امل صو شه قرل 

   ك شنظاه اش   ذش اش قي   ذاجي ن شد اقي اشرج   فن بر  اشيارو  امل ج  ة ا ف ع  :اللزوممن فيث
ج ان اشرج   فن اش قي بااشكاالال ددو جناع سصااااااااااااااا نرااه  ذه املاااااااااااااااأشة.  ال ربسه  ج اسر اا  اشر اع  ربلاا فن 

األوقاف اكننا تتدي  ررب  فعب ج ان اشرج   فن اش قي  يث تنا  لن قاس ل 09و 15جراجرة املا تج 
شيأل لدكا شقشخاص اش ريريج  اش قي» 09واملا ة «. صح اش قي ناا  س لدكية اش اقي  ذا: »15املا ة 

خصاااية   ولرىن ذشك ربل اش قي جفر  قياب ربركاسه تتك ل شه اشيااا«وال االفترارنج  ونتمتع باشياااخصاااية املرن نة
اكن شد اقي ربل ن اجع فن لاا خر  فن لدكه وصااار شااخصااا  لنياا يه  دواملرن نة املااات دة فن شااخصااية 

 لرن نا قائما بذاته.
 قي ربل ن قي لا شااااات لن ربل اشه  بركأل اش صاااااية اشح و ل وصاااااو امل صاااااا جا شاااااات : شد امن فيث المقدار

 لن قاس ل األ رة. 129دإهنا ال تنظذ  ال ا  دث املاا  ولا نا  فنها ديخضع نجانة اش ر ة ت ري ا شدما ة 

 برع متييزسا بج اش قي واش صية ربل شنا ربل سرر  اشتمييز بينه وبج انيرة.
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 الوقف عن الهبة  تمييز: لثالثاالفرع 

لن قاس ل األ اااااااااااااارة بأهنا متديك بو ف   وتنر ع بإجياع لن اش ا   وقر ا لن  202تررف انيراة ةر ا شدما ة       
  وجفر  ت ادر  ذه األركال نك ل شدم   ع شه كالل احلرنة ا اشتصااااااااارف 206امل   ع شه  وتتو باحليانة ود ا شدما ة 

 .1شه فكأل لا    احلاا فديه ا اش قي املاا امل   عا 

تنرا لن اشتصاااااردات اشتأفية اشح ال تتردس برقرة اشرج و  ا ارااااااها فن اشتمدك د ا  و ذا لا ناااااا داش قي وبافتراره   
 2لن قاس ل األوقاف. 02صرا ة لن سا املا ة 

ربلا  صاا ص شزوب انيرة دإل املياار  اازائر  ربجان شد ا   اشرج   فن  رته  ال  ذا كال امل   ع شه جهة لنظرة    
جي ن اشرج   ا  داإسااه اللن قاااس ل األ اااااااااااااارة  وفدو اشركأل لن ذشااك وكمااا بينااه آسظااا  212فاالاة ت ري اا شدمااا ة 

 اش قي  ال فن بر  اشيرو  ديه باشنا فدو ذشك ا اشر ع.

صاااااا ص اش ر ا ا كو اشتصااااااردج دإسه ركن ا انيرة دو بع لن قر ا امل   ع شه  دإل كال  ذا األخ  محو و    
اشااااااااا ةا وال ته  يا. ربلا ا اش قي دو تيااااااااا   اش ر ا لن ةرف امل ق ف فديه  ال  ذا كال شاااااااااخصاااااااااا ةريريا 

. دإسه ال اشااااااااا ا  شد ر ا ا 01-51شكن ولع  خرا  امليااااااااار  شد قي اااص لن رب كاب اش اس ل رقو  3لرد لا 
 اش قي.

كمااا  تدي انيرااة فن اش قي ديمااا صا ااهااة اشح ننت اال  شيهااا املاااا دااإسااه ا انيرااة ال جي ن ربل نك ل املاااا      
 4امل   ع شظول مث شظول آخر مث اهة خ نة ل و ا  ج جي ن ذشك ا اش قي.
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 في مجال الوقف: مفهوم االستغالل والتنمية المطلب الثالث

 : مفهوم االستغالل في إطار الوقفالفرع األول

ن صاااااااع با اااااااتتوا اش قي ربسه ا اااااااترماا لاا اش قي ا ض يس رب راواااااااه  واي ته شد ياب جهمته  كا اااااااتتوا       
  واشتدة  ا اشعخل اشذ  اً اااااافع ذا كال شرنات للعر اااااة ا اشتعرنأل  ربو ا اااااتتوا بنات شدااااااكن ربو  قالة صاااااوة 

فدو    ونعخل ا ذشك احلظاعتا تتفه ودائعة األر  لن  اكرات ربر   و جارة ستيفة  ذا اال اااتتوا ك صااال 
واشرنع      اراا  ألل اشتدة تت قي فدو  ااااااااااولة اشرج امل ق دة ألل اشتأبيع    لرعرب قياب اش قياشرج امل ق دة وفم

 .1اشنمات واشزنا ةاشتدة اشح تات ج  

ر اال ااااااات مار نأيت  و  وا اااااااترماشه  و ناوقع  تا  ا اااااااتتوا اش قي  ت لصاااااااا ر لاشية شدتمكن لن االستظا  به    
ن اشرج امل ق دة اشتمكن لألل اا اش قي.  داال تتوا ل ادس ملرىن اال ت مار جظه له اشضيس؛ ألل اال تتوا    

وا  مرة. ود هات اشيااارنرة ا اااترمد ا شظ ا اال اااتتةد  احلصااا ا فدو اشتدة  واال ااات مار ةد  احلصااا ا فدو اشو 
واشتنمية كمرا دج شدظظ اال ااااااااااااات مار  وور  ذشك ا كترهو فن وويظة ساور اش قي  ك  نيو:" االجتها  ا تنميه" 

 .2وق نيو:" ن  ب جصاحله لن فمارة وا تتوا وبيع  وت"

 الوقف إطارالتنمية في مفهوم : الفرع الثاني

ن صاع باشتنمية ننا ة  فو األل اا املاتتدة ربو املات مرة ا اش قي  كتكاشيي اشرنات فدو ربر  ل ق دة            
 ربو مثن اشرذر  واألمسعة  وآالت اشر  شزرافة ربر  ل ق دة  و ذا نزنع ا اش يمة اشرربمساشية شد قي.

داش قي اكو اشتررني اشااااااااااااااابس نرلا  ت اشتنمية جا  ع ه لن بنات شد روة انستاجية وتراكو شرربس املاا؛ ألل       
اش قي ا   ي ته    شاااكل لن ربشاااكاا رربس املاا اال ااات مار  املتزانع واشعائو ااصاااية فنصااار اشتأبيع اشح تت ادر 

 3ا اش قي.

ها   يس ربكأ لر و  لا  تكن  شيصااااارف جزت لنه ا جهات اا  امل ق ف فديوباشتا  داش صاااااع بتنمية اش قي ض    
 ون لن اازت األخر اشتنمية اشضرورنة واملاتمرة شد روة اش قظية.

 

                                                 

  .21صاملرجع اشاابس    بن ليرسن خ  اشعنن-1
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 .ف ع اش قيسنت ل ايل  ت املرحث اش اين املرن ل بأركال 

 أركان عقد الوقف: المبحث الثاني

شصااااااا ره  نياااااا   ش ياله مدة لن األركال ننرتا ا  الها شكا ش ع  اااااارس اش  ا ربل اش قي    تصاااااارف النب 
 نرتأ وقظه صحيحا ولنتفا ي اره  كما ربل شه شرو  شنظاذه  ت  تج به ا ل اجهة اشت .

شد قي ربربرة ربركال و ا: اش اقي وامل ق ف فديه واشصاااااااااااايتة اشعاشة فدو  سيااااااااااااائه واشح ترأ فن ولنه نترج ربل  
 يات امل ق ف. را ة اش اقي   واش

 ا  لن وج   كل  ذه األركال نسيااات اش قي بل  ل اسياااته  سه الرب   ربل  ناشك برضااا لن اشظ هات لن قاش ا 
 اااااااااا  اشعكت ر بن  نت قي فدو وج   ركن وا ع و   اشصااااااااايتة و   ررب  األ ناف.  ال ربل  ذا اشررب     صاااااااااحيح

ار ا ة  ا اشركن اش  يع    ا اا ا  وااامين شراقا األركال وافتروس و رربننا شررب  اشعكت ر ألل افترار اشصاايت لدحة اشت  ا
 .و  ي ة اش قي اشذ  نار  فديه اشتأبيع جفر  االسر ا  لع صحته نتناىفشروةا و   لا قع 

 )الواقف، الموقوف عليه( طـرفا العـقد: المـــطلــــب األول

 ناهصاااااصاااااامل د  شظرفج اشظر  األوا خ  ذا ناوامل ق ف فديه ربو امل ق ف فديهو  شذشك قاااااام اش اقي مها:ةردا اشر ع 
 فديهو.شد اقي كركن ربصدا ا اش قي واشظر  اش اين شدم ق ف 

   : الواقفاألولالفرع 

د كة تنررف اش اقي بأسه ذشك اشيااااااااااااخا املاشك اشذ  ربسيااااااااااااأ بإرا ته املنظر ة اش قي وجرل لدكيته لن برعه        
 قاصعا س ل لنظرة لا وقي  ت اشظ رات ربو انيتاجج ربو  ت جهة لن جهات اا . 1أل ع لن اشررا 

ف وامل ق  ا اش اقي  ني  » لنه اشح تنا: 219وفن شرو  اش اقي  وباشرج    ت قاس ل األ رة وةر ا شدما ة     
 .«اش اس لذا لن   209و 201شدما تج  وامل   ع ةر ا ا اش ا  ني    لا

ا لر  امل ت واأللرا   انيرااة»تنا:  201شكن بااااشرج    ت  ااذنن املاااا تج انيااااا  شيهماااا جنااع ربل املاااا ة 
 شد ا   ربل نه  كل تتدكاته ربو جزتا لنها فينا ربو جي ن»تنا: اشح  209. واملا ة «وصاااااااايةواحلاالت املخيظة ترتأ 

                                                 

 .52ص  اشاابس املرجع   ل ا خاشعار  -1 
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لن قاس ل األ اااااااارة  202دكال ننرتا فدو املياااااااار  ربل  يل  ت املا ة    دها   اشة خاة ة «اشت لنظرة ربو  ننا شع  
 .1اشح تتكدو فن شرو  اش ا  

اكننا ا اااتخرا  رب و اشيااارو  اش اج   10-51رة  ولن خوا اش اس ل لن قاس ل األ ااا 202دردو وااا ت املا ة      
 ت ادر ا ا اش اقي:

 : شرط ملكية العين الموقوفة ملكية تامة أوال

املا ة  وا ذشك تنا  و ذا اشيااااااااار  لرترا بك ل اش قي فمل تأفا  وربل  ذا األخ  ال نصاااااااااح شت  املاشك
ملرا  وقظها ا حا لا نأيت: ربل نك ل لاشكا شدرجا اش اقي شكا نك ل وقظه صاااااااااحي نيااااااااا  : »األوقافلن قاس ل  10

 .«لدكا ل د ا

 : دها  لااا ربل ت رااا ج جا  ف اع رمسا  ذا آا  ت اش اقي برااع سظاااذ قااس ل اشت  يسيتعلق بملكيــة العقــار فيمـا -1
ة  رب كاب ربو قرارات قضاااااااائي  ربو بر ع فرا لاااااااافل  ت لا قرل  ذا اشتارنخ  و لا ت را ج ج  1550شااااااانة 

وكذشك األلر باشناااااااااارة شدح  ق اشرينية املتظر ة فن  س املدكية. كحس االستظا   2تتضااااااااام ن اشرياسات املترد ة هبا.
 لن قاس ل األوقاف. 11فدو ااص ص   يث جي ن وقي املنظرة ةر ا شدما ة 

بر    ت بر  اش  افع اااصااااااااااااااة ا دن رس اش  افاع اشراالاة ا   رااا  بانوااااااااااااااادة :أمـا عن ملكيـة المنقول -2
املن  الت اااصااة. درخصاا ص اش  افع اشرالة دإهنا تنصاارف  ت قافعة " احليانة ا املن  ا  اانع املدكية" وقافعة 
" فعب ترد ه جنانفة " ربلا فن اش  افع اااصاااااااااااة  دهناف بر  املن  الت ت را لدكيتها ب ا ااااااااااا ة بر  اش  ائس 

 املركرات  وربنضا اشذ  ...اخل.ك قي اشايارات و  ان ارنة 

 ذا فن لدكية اشرج امل ق دة  ربلا فن شاااااااااااار  ربل تك ل تد كة لدكا ل د ا دنرج  احلعنث فنها  ت  ج  را ااااااااااااة    
 .ا امل د  اش اين لن  ذا املرحث حمل اش قي

 

 

 

                                                 

 .19  املرجع اشاابس  ص  ارة اش قي ا اش اس ل اازائر   بن ليرسن خ  اشعنن -1
 .51  ص 2002  رات املدكية اشر ارنة واحل  ق اشرينية اشر ارنة ا اشتيرنع اازائر    ار   لة   :فرع احلظيظ بن فريعة -2
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 شرط أن يكون الواقف أهال للتبرع :ثانيا

 اانة كالدة  وفديه دو نصااح وقي اشصاايب  اا ات كال تيزا ربو    تيز ت ري ا  15بد    ان اشرشااع  اشتأ   ارب دية     
 .«وقي اشصيب    صحيح   ات كال تيزا ربو    تيز وش  ربذل بذشك اش صا»لن قاس ل األوقاف  20شدما ة 

  1اش اس ل املعين  ا بد    ن اش و ة فير  نة. لن 12 و ن اشتميز ود ا شدما ة    

 شرط أن يكون الواقف عاقال :ثالثا

نصاااح وقي  ال»تنا لن قاس ل األوقاف. واشح  21لن قاس ل األ ااارة وربنضاااا املا ة  202وذشك ت ري ا شنا املا ة  
اجملن ل  واملرت ه شك ل اش قي تصاااارف نت قي فدو رب دية اشتاااااي   ربلا صااااا   اان ل املت  ع ديصااااح رب نات  داقته ومتاب 

ياااااهع  ال ربل ا رات االداقة شصاااااا   اان ل املت  ع ت «.ف ده  شااااارن ة ربل تك ل انداقة  ابتة بإ ع  اش رق اشيااااارفية
 ت ريس.صر بة 

ال نك ل رب و ملراشااااااارة    قه املعسية لن كال داقع اشتميز شصاااااااتر ا » ل املعين اشح تنا: لن اش اس 10تنا املا ة   
 2وش  ربل فرارة اان ل جاتت فالة ا  ذه املا ة. ومل تات ين صا   اان ل املت  ع. «جن لاشان ربوفته ربو 

ه  ةدرا شدمحكمة احلفر فدي ولت كال اشيااااااااااخا جمن سا ربو لرت  ا دإل أل ع ربقاربه ربو تن شه لصاااااااااادحة ربل ن عب    
و ذا  كو بااحلفر فدياه  دا نعه فن اشتصاااااااااااااارف ا لاشه بأ  ةرنس  دإل ربوقي لاشه  د قظه باةل  وننصاااااااااااااارف  ذا 

لن قاس ل األوقاف. كما اكن ربل نك ل اشيااااااخا حمف را فديه الرتكابه  20احلكو  ت ش قي وصاااااايه ت ري ا شدما ة 
 تصرف ل و ب قظها كال وقظه باةو.اشه  دإل جنانة ل و دتتل نعه فن اشتصرف ا ربل  

 : الموقوف عليهالفرع الثاني

 .3امل ق ف فديه    ااهة اشح ترصع نيا األل اا امل ق دة شوستظا  هبا       
 وش ع تناوا املير  اازائر  بر  األ كاب املترد ة بااهة امل ق ف فديها ا  ج  كا فن اشرر  ايخر.

 

                                                 

 .2009   شانة11ر     20/06/2009املارخ ا  10-09لن اش اس ل رقو  20لنه لرعشة باملا ة  12املا ة  -1 
 .51ص   املرجع اشاابس  رال ا خاشع -2 
 .92  املرجع اشاابس  ص  ارة اش قي ا اش اس ل اازائر   بن ليرسن خ  اشعنن -3 
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 الخاصة بالموقوف عليه المنصوص عليهااألفكام  :أوال

 املير  اازائر  لن خوا بر  اشنص ص امل ج  ة ا قاس ين األ رة  وقاس ل األوقاف تناوا جمم فة لن األ كاب:

: ربو لا ناااامو باش قي فدو اشنظأل   يث ربجانت املا ة الموقوف عليه قد يكون نفســـه الشـــخص الواقف -1
 تظظ جنظرة اشيااااات امل ق ف لعة  ياته فدو ربل نك ل ل ا اش قي برع ذشك  ت لن قاس ل األ اااارة شد اقي ربل  211

و ذا امل قي اشذ  ترناه املياار  اازائر  لأخ ذ فن لذ   رب  ن  ااي  اشذ  ربجان شد اقي ربل نياا     ااهة املرنية.
 1ربل تك ل اشتدة كدها ربو جزتا لنها شنظاه لا  اب  يا.

زائر  قع فعا فن األخذ وج ان اش قي فدو اشنظأل وا ااااااتررا ه وذشك برعب اشنا شكن  ناشك لن نر  ربل املياااااار  اا
 2لاانرا بذشك املذ   احلنظا. 10-51فديه ا اش اس ل رقو 

 10-51لن قاس ل 12د ع جات ا اشنا املا ة  3الموقوف عليه غير الواقف، وهو األصـــــــل في الوقف: -2
فديااه    ااهااة اشح  ااع  ااا اش اقي ا ف ااع  امل ق ف»: 10-02لن اش اااس ل رقو  09قراال ترااعندهااا ج جاا  املااا ة 

اش قي  ونك ل شااااخصااااا لرد لا ةريريا ربو لرن نا. داشيااااخا اش ريرا نت قي ا ااااتح اقه شد قي فدو وج  ه  وقر شه  
 .«ان وليةوربلا اشيخا املرن   ديي   ديه ربال  ني به لا صاشي اشيرنرة 

باشنااارة شكو اشيااخصااج ربال و   شاار  ربل نك ل لرد لا ون صااع به كل اشصااظات دهذه املا ة جاتت اكو فاب      
 4واشتريينات اشح جترل اش قي لرينا تريننا تالا انع ااهاشة ديه.

ربلا فن قر ا اشيااااااااااخا اش ريرا شد قي  ده  شاااااااااار  شو ااااااااااتح اق  وا  اا فعب اش ر ا ربخذ اش قي  كو       
 داشااااااا ةا املا ة ربال نيااااااا به لا صاشي اشيااااااارنرة ان اااااااولية كأل تك ل ااهةاش قي اشراب. ربلا فن اشياااااااخا املرن   

 ل مخ ر.امل ق دة فديها لا اة شتاي  حم

فديه ا  امل ق ف»اشتا : فدو اشياااكل  12وجتعر انشاااارة  ت ربل اشترعنل املياااار  شيه ربفوه ربفا  صااايا ة املا ة       
   وبذشك د ع خر  املير  اازائر « صاشي اشيرنرة ان ولية لظه ب  ذا اش اس ل    شخا لرن   ال ني به لا

                                                 

 .152  ص 1552حماورات ا اش قي   ار اشظكر اشرر   اش ررة اش اسية  اش ا رة    ربب  ن رة حممع  -1 
 .55 20 .صاشاابس  ص فمر  املرجعمحع  باشا  -2 
 .21ص  املرجع اشاابس   رل ا خاشع -3 
 .52  ص سظاهاملرجع   رل ا خاشع -4 
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امل ق ف فديه ا اش قي اااص لن  ذه املا ة. ا  ةار  خرا  اش قي اااص ككل لن ت ريس سصااااااااااااا ص اش اس ل رقو 
 فديه. 51-10

  نظهو لنها ربل 10-51لن قاس ل  6ا شاااااكدها ااعنع  بانواااااادة  ت املا ة دإل املا ة  12وفديه دإل املا ة        
 اش قي فدو اشيخا املرن      وقي فاب   ات كال شخصا لرن نا فالا ربو خاصا.

 ال ربسه اشااااا   قر ا  12وفن اشااااا ا  اش ر ا باشناااااارة شدياااااخا املرن   دإل امليااااار  قع  اااااكا فن ذشك ا املا ة 
 لن سظأل اش اس ل. 16ااهة املكدظة باألوقاف ا املا ة 

 .غير المنصوص عليهابعض األفكام  :ثانيا

تك ل ااهة امل ق ف فديها جهة بر  وخ  وربنضاااا اش قي فدو اشذك ر  ول   كما ربل دو ااان تصااار ا ذشك ف
 انساث ربو اشركأل.

اكو فاب فنعلا  10-51لن اش اس ل  02 : ش ع ربتا املا ةبكون الموقوف عليه جهة بر  وخير المقصــود -1
 شت ف اجملاا لظت   شوجتها .« لن وج ه اشأ  واا  وجه»فأت فن امل ق ف فديه بررارة 

واس وقا لن ذشك دإسه نصاح اش قي لن املادو و   املادو لرعئيا  ألل اش قي ا األصل صعقه )تصعق( و ذا      
 باتظاق اشظ هات.

ربب ا افت ا    اااااوب وقع بيااااأل ةريرة  ذه ااهة. رب ا جهة اشأ  ا س ر ان شكن االختوف بج  االت اشظ هات.     
 1.ألل جهة اشأ واا  تتت  بتت  اشزلال واملكال اش اقي  ربب مها لرا 

داملاشكية رربوا ربل اش قي اش اقع لن    لااادو فدو املااااجع وفدو شاارائر ان ااوب    جائز افة ربل انيعف ربو       
 اشتانة لن اش قي  ا اشت رع  ت اهلل ا س ر ان وب. و   األلر اشذ  ال نرت عه    املادو شرعب  ناسته بان وب. 

ن قربة ا ك نملجهة   اااااوب ا س ر  نن اش اقي وافت ا ه دإل  اش رىبتك ل ووادس احلنظية املاشكية ا وااااارورة ربل       
    املادو  دإذا ربرا وفديه ود ا شدمذ   احلنظا  2دو نك ل اش قي صحيحا –عننه ربو افت ا ه ا شس ر  –  عا ا 

                                                 

  2005 ةاااااااااااان ينواألوقاف  قاشرع  األوا  لعنرنة اشيااااااااااااول اشعننية  انيراع جمدة  تظريده  ور اش قي ا تنمية واشااااااااااااريل  ت   دتيحة حممع ب شاااااااااااراشة -1 
  .155ص

 .50ص  املرجع اشاابس      امح ربمحع -2 
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 ذه  لاشتصااااااعق فدو قرىب ا ان ااااااوب كاملااااااااجع دتصااااااعقه  ذا باةل ألسه و ل كاسا  ناسته جتيز اشتصاااااااعق فدو ل 
 ااهات دإل افت ا ه    ذشك.

ربلا اشياااادرية واحلنابدة دهو نرتأول ربل اش قي اشصاااا ر لن    املاااادو فدو شااارائر ان اااوب    صاااحيح ديكظا       
 ارتع  ذا  وا وقي املاااااااااااااااد ا ل ربل تك ل ااهة امل ق ف فديها قرىب ا س ر ان ااااااااااااااوب  ول االفترار الفت ا  اش اقي

 1.داش اقي  نا ال نر ل وقظه فدو ق ا رب  ن  ي املظح

وباشتا   بينما سظره نااااار  فدو املااااادمج   اشذ  ال نااااار    ابه د ا  لو ناف لن نر  ا وقي    املااااادو با    
 ربر ااااااادها الف   اش رية اشح ذشك اشااااااااياراتول اا  فدو  رار اامريات اا نة ال سرتأه وقظا بل ربفماا خ نة اساااااااااسية

 2.ل   هبا اشرعو اشرُ  شينتظع 2019ر  ديظ م ل اوتيميلياا ملعننح فج قزاب وفج صاحل  لسيكرة اش عب    املادو شي  

لن جاس  ربخر وقي    املاادمج شررضاهو رب اشه اش اس ل املصار  نيي ة ربوقاف األقرا  األر   وكأل املا اااة  نة    
  3األوقاف.  وال  س شد نارة اشتن ر فدو  ذه 1560

كماا ربل  نااف ربس ماة  ربياة  عن ة لياااااااااااااااهبة شن اب اش قي ا ان ااااااااااااااوب و ل اختدظ ا ا اشتانة بج   اع األخرة فنع 
 .وبج اااس  انسااين فنع اشتربيج املادو

لن قاس ل األوقاف قرل  02د رة  06كاسا املا ة  :من الذكور دون اإلناث عل  العقبجوال الوقف  في -2
اش قي اااص    لا  رااااااااه اش اقي فدو ف ره لن اشذك ر وانساث". و ا املا ة اشح نظهو لنها ج ان  "  شتائها تنا

تر و »لن سظأل اش ااس ل قرال  شتائها  ا األخر  اشح تنا  22ولاا ناناع اا ساااااااااااااااااااااااااااااا املاا ة  4اش قي فدو رب  لنهماا
 02د رة  06  ربلا ايل وقع ربشتيا املا تج « األوقاف اااصاااة ضا تصااارف رب دها اشيااارفيج  اااا  شااارو  اش اقي

تن يمية اشتياارنرية و اش لن قاس ل اش قي  وبإخرا  امليار  شد قي اااص لن  ذا اش اس ل  و خضاافه شه شق كاب 22و
املرم ا هبا  دإل األلر نرعو  الضاااااااا   يث ال جنع رب  سا تيااااااارنرا ربو تن يما نت رق ملااااااااأشة ج ان لن فعب ج ان 

لن اش اس ل  02اش قي فدو اشذك ر  ول انساث ربو اشركأل. دهنا سرجع  ت رب كاب اشياااااااارنرة ان اااااااااولية فمو باملا ة 
ذا ااا  اشظ هياااة األربراااة لن ذشاااك مل جناااع ربناااا لنهاااا جييز  خرا  انسااااث لن اش قي املاااعين  وشاااع  ا ناااا فن ل اقي املااا

 و رلاهنن لن االستظا  به  باشر و لن وج   آرات د هية. وقرارات قضائية جتيز ذشك ا تنا ا  ت لذ   رب   نيظة.

                                                 

  .222  ص2002  املرارف  ان كنعرنة  1552 ت 1250ربمحع ربلج ودتحا فرع انيا    ل   فة األوقاف  دتاو  األوقاف لنذ  -1
  .اشوف  شرفانة د رات اشرامل ونرفا ا  ذاجرا رة لن اامرية اشراملية اا نة اشح رب اها  -2
  .225 222املرجع اشاابس  ص.ص ودتحا فرع انيا   ربمحع ربلج  اال  -3
 .22املرجع اشاابس  ص   رل ا خاشع -4 
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 ا   خرا  ك اشااااااااذش ولن»ال جت ن:  اشحفن اشياااااااارو   فنع  عن ه هوا ذشك ن  ا خديل املاشكا ا شاااااااار  خمتصاااااااار 
 1«اشرنات  ذا تزوجن

 

 محل الوقف وصيغته: المطلب الثاني

تناوا صاااايتة املاا امل ق ف  وا اشظر  اش اين  اااان اش قي ربواألوا حمل اشظر  اااااو  ذا امل د   ت درفج ستناوا ا ن  اااا
 اش قي.

 : محل الوقفالفرع األول

ه   ا نع اشتصااااااااااااارف ديه شيفرل االستظا  لن بذشكردع و حمل اش قي    املاا اشذ  رب ااااااااااااا ا فنه اش اقي  س لدكيته. 
 شدظ رات ربو اهة لن جهات اشأ .

حماال اش قي: ف ااارا  ربو  نك ل»باااشنا: لن قاااس ل اش قي  11وش ااع تناااوا املياااااااااااااار  اازائر  حماال اش قي ا املااا ة  
ة ملياااااااااا   وا  ذه احلاشلن  ال  ربو لنظرة  وجي  ربل نك ل حمل اش قي لرد لا  حمع ا  لياااااااااروفا ونصاااااااااح وقي املاا ا

 «.تترج اش امة

  ت قامج شعرا تها ودس لا نأيت:ا اشظر   ن او  ذ

 إل  محله الوقف بالنظر: أنواع أوال 

كل شااااااااااااااات لااااااااااااااات ر ايزه  " املعين:لن اش اس ل  622: واشر ار بنا املا ة محـل الوقف قـد يكون عقارا .1
 وفديه دإل اشر ار نيامل األر  ولا فديها لن بنات  ولا خصاو ابا ديه وال اكن س ده لن  ول تدي ده  ف ار" 

 ووقي اشر ار ل وع اتظاق بج ميع اشظ هات  و   اشذ  ربخذ به املير  اازائر .  اعلته.
. ايث "كل لا فعا اشر ار ده  املن  ا" ربفوه: 622: واملن  ا بنا املاا ة محـل الوقف قـد يكون منقوال .2

جان امليااااااااار  وقي املن  ا  وبذشك دصااااااااال بياااااااااأل ااوف اشذ  كال قائما قرل صاااااااااعور اكن س ده  ول تدي  وقع رب
لنه فدو رب كاب اشياااااارنرة  222. ملا  ااااااكا قاس ل األ اااااارة فن بيال ذشك  و  اشته بنا املا ة 10-51اش اس ل رقو 

 ا  ال ا ت ناتا و صروا  ان اولية ا    املنص ص فديه  دظا  ج مل جيز د هات اشيادرية واحلنابدة واحلنظية وقي املن

                                                 

 .202ص  اشاابس املرجع  ع حممربب  ن رة   -1 
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باشتخصااااااااااايا  املن  ا اش ار  بياااااااااااأسه سا ك قي األ ااااااااااادحة  اشررف اشذ  ن رل ذشك   )اشر ارذشك ا  االت لرينة 
 .2اازائر دإل املاشكية دأجانوا وقي املن  ا بعول شرو   و   ل قي املير   1ك قي املصا ي(

  اازائر  املياااار  ووقي املنادع لرروف اقتصااااا نا بااعلات  جعنر باشذكر ربل :محل الوقف قد يكون منفعة .2
اا ربو  اااااااااااا ات كاسا لنادع ربل   املرن نة  صااااااااااا ص وقي املنظرة وقع ج ن املاشكية  ذا اشن   لن األل اا  ربتو اكو فاب

و ا اشياااركات    واأل ااه. وقع و ااع اشظ هات انيع  ل ا لظه ب املنظرة وجرد  ا تيااامل اشن لنادع ربشااخاص ربو كديهما
تا ن ر  اشتاااااااااااااؤا   ا  لكاسية ت ريس رب كاب  س  و ااااااااااانعات امل ارواااااااااااة اشورب نة و   ق اشتأشيي وبراتة االخ ا .

   .االستظا  املنص ص فديها ا اش اس ل املعين

ديمكن ت ريس رب كاب  س االستظا  اش ار ة ا اش اس ل املعين فدو وقي املنظرة و ا األ كاب املنصااااا ص فديها ا      
 291لنه  لع ا اتررا  بر  األ كاب اشح تتناىف وةريرة ف ع اش قي. كما    اشيأل ا املا ة  291 ت  211امل ا  

 «.ة فير  نةننتها  س االستظا  برعب اال ترماا ملعة مخا»اشح تنا 

ولا  216ربلا  صاااااااااااااا ص    ق املنتظرج  واشتزالااو. دنرجع  ت بن   ف ع اش قي لن جهة مث  ت رب كاب امل ا       
ا    ق املنتظع  واشتزالاته اشاااااانع اشذ   نرافو» تنا:لنه اشح  219ت ري ا شدما ة برع ا لن اش اس ل املعين  وذشك 

   «.امل ر رة ا امل ا  اشتاشيةربسيأ  س االستظا . وكذشك األ كاب 

لن  216ملا ة  ااااااا  ا ولن احل  ق واالشتزالات املنصااااا ص فديها ا  ذه امل ا : احلس ا مثار اشيااااااات املنتظع به    
شه  وا  اشياااات فدو احلاشة اشح تاااادمه هبا. وااااا  لا ربفع با اااترمااواالشتزاب  واملتمو اش اس ل املعين اازائر  املرعا 

واالشتزاب بكل  ق.ب 215 ااااااااااااا  املا ة املنتظع لن اشتصاااااااااااارف ا املاا امل ق ف  وربل نعنره   ارة  ااااااااااااانة  ذشك  برا 
 .ق ب 212  ا  املا ة اشتكاشيي املرتا ة واشنظ ات اشح ت تضيها ربفماا اشصياسة

 : شروط المال الموقوفثانيا

ك ل وقظا جنظرته  و ت نصااااااح املاا ربل نحمل اش قي  ا اشرج امل ق دة و   كل لا  رأل فن اشتمدك ونتصااااااعق      
 لن قاس ل األوقاف  و ا كاشتا : 11اش   املير  اازائر  مدة لن اشيرو  ربور  ا ا سا املا ة 

 وباشتا  نصح ربل نك ل حمل اش قي ف ارا ربو لن  ال ربو  ت لنظرة.يشترط أن يكون ماال متقوما:  .1
 

                                                 

 .61املرجع اشاابس  ص      امح ربمحع -1 
 .52  املرجع اشاابس  ص  ارة اش قي ا اش اس ل اازائر   بن ليرسن خ  اشعنن -2 
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واشتريينات  ون صااااع باشردو كل اشصااااظاتيشـــترط في محل الوقف أن يكون معلوما ومعينا تعيينا منافيا للجهالة:  .2
    ق امل ق ف فديهو. تا تيظااشح جترل اش قي لرينا تريينا تالا انع ااهاشة ديه واشح ال تا    ت سزا  ا 

اازائر  قع ربجان وقي املاا امليااااا  وذشك ج ج   ذا كال املياااار   يشـــترط في المال الموقوف أن يكون مفرلا: .2
لن قاس ل  2 رة ظاش 11املا ة   ا  سا    ربسه ا ل ابل ذشك اش   قامته األ ارة  لن ق. 216سا املا ة 
 ات. و ل كاسا املاااااااأشة حمل خوف بج اشظ ه«اش ااااااامةوقي املاا امليااااااا  وا  ذه احلاشة تترج  نصااااااح»األوقاف 

 .ألل املا ة صر ة ا اااس  اش اس يناشعنن ال اش اس ل 

ق. األ اااااااارة  جنع  222مل نت رق املياااااااار  اازائر   ت لع  ج ان وقي املاا املر  ل    ربسه ت ري ا شنا املا ة      
ربل د هات اشيااااارنرة اختدظ ا ا ضعنع ج ان ربو فعب ج ان وقي املاا املر  ل  داحلنظية ربجانوا وقي املاا املر  ل  ذا وىف 

  وخاشظهو 1ربلا  ذا مل ن ا به وج   ب اا اش قي محانة حلس اشعائن اشااااااااابس فدو اش قي  اشرا ن باشعنن صاااااااح اش قي
  داااشياااااااااااااااادريااة 2ا ذشااك مه ر اشظ هااات اشااذنن سظ ا سظيااا قاااةرااا وقي املاااا املر  ل  ال ا  اااشااة  جااانة املااعنن ربو اشااعائن

حلنابدة تيااع وا ا ذشك وقضاا ا برعب صااحة وقي اشرج املر  سة اشح   ربلا ا3ربجانوا ذشك شاارن ة ربل نك ل املعنن ل  اارا
  بينما املاشكية ربمر ا بج اشرربنج اشااااب ج وربجانوا وقي 4 ا بيع  اشعائن  ال  ذا ربذل به ديصااح اش قي ونظاااخ اشر ن
 وااااارا لع  ج ان   ونظاااااار  اااااك ت امليااااار  اازائر  ا5اشرج املر  سة شاااارن ة وج    ذل اشعائن وكال املعنن ل  ااااارا

وقي املاا املر  ل فدو ربسه ردضاااااااااااااا بافترار اش قي    قابل شدتصااااااااااااارف وربل اشر ن نرع تألينا فينيا اكن ربل نا    ت 
 .6 تيظات شدعنن اشذ  ت رر اشتألج اشريين وماسا ألجدهالاشتصرف ا املاا امل ق ف باشريع 

ه  فا لن اشدرأل واشتم   قضاااية لع  ج ان وقي املن  ا بافترار ولن اش ضاااانا اشح لا ناشا  ت ن لنا  ذا ت   س      
فرواااااااة شدتدي وباشتا  تنرعب ديه صاااااااظة اشتأبيع واشر ات  لاااااااااشة اختدي ديها اشظ هات دأقر احلنظية وقي املن  ا  ذا كال 

 .7صاحلا شدر ات

 

                                                 

 .109املرجع اشاابس  ص   ربب  ن رة حممع -1
 .105املرجع سظاه  ص   ربب  ن رة حممع -2
 .201  ص 1525اازت اش الن   ار اشظكر   ليس    رنة   اشز يدا و ره  اشظ ه ان ولا ورب شته  -3
 .211املرجع اشاابس  ص   اشز يدا و ره -4
 .121املرجع اشاابس  ص   شديب حممع لص ظو -5
 .22 12   صاملرجع اشاابس  ص  رال ا خاشع -6
 .216املرجع اشاابس  ص   اشز يدا و ره -7
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املاا املن  ا  ازائر  ربجان وقيباشرج    ت اشنصااااا ص اش اس سية املن مة شقوقاف ا اازائر  سااااااتياااااي ربل اشتيااااارنع ا
 ق. األ رة ولن جهة ربخر  ني   ا اش قي صظة اشتأبيع. 209واملا ة  10-51لن قاس ل  11بصرا ة املا ة 

   اب ربل اش قي ن صاااااااااع به اشتأ  واشتصاااااااااعق شدت رع لن اهلل  لا مشـــــــروعا:في محل الوقف أن يكون  يشـــــــترط .1
 «.ال تبرع وال صدقة بعين محرمة شرعا» داش افعة املترارف فديها فنع د هات اشيرنرة ان ولية 

 .رب  ربل نك ل املاا انيرأل تد كا لدكية ل د ة شد اقي يكون الوقف مملوكا للواقف وقت وقفه ملكا باتا اللما: أن .9
وكل لا   عو باشذات ديف  تريج املااااااا ة  واحل واشترج صتدي باختوف حمل اش قي ذاته دإل كال شاااااي ا لرينا     

  ضعنع اشن   دظا  ذه احلاشة جي  شي ا ل دي ا حمل اش قيربلا  ذا كال  ؛نت د  لن اشرياسات شتريج املاا لن وصاي تاب
 1و رجة اا  ة وربنضا امل عار.

 : صيغة الوقفالفرع الثاني

 رق  يث نت د  ديها ضعنع جماا احلرأل و ذا وجميع اشصااااااااايتة اش قي  ا جتاااااااااايع شإلرا ة املنظر ة شد اقي      
فدو ربل )صاااااايتة اش قي تك ل باشدظظ ربو اشكتابة ربو  10-51لن قاس ل األوقاف  12اشعاشة فدو ذشك  ااااااا  املا ة 

ذا. جعنر باشذكر ربل  ذا اشتن يو مل نررف اشن ر  ت ن لنا   اشتن يو(انشاااااااارة و اااااااا  اشكيظيات اشح ضع  فن ةرنس 
 .2انجياع واش ر ا ا اش قي ورب كاب اشصيتة ديه  نتناوا ا  ذا اشظر  س  تج رب ا يتج مها:نيذا 

 : اإليجا  والقبول في الوقفأوال

باشنااااارة شإلجياع دإسه نتح س ا اش قي جفر   فول ر رة اش اقي ا وقي املاا فن اشتصااااردات اشناقدة شدمدكية فدو  
 جهات اشأ .ربل تك ل لنظرة املاا امل ق ف فدو 

 اش قي اااصاشاا ةه ا  اشة  10-51لن قاس ل  12ربلا باشنااارة شد ر ا دإل املياار  اازائر  قرل ترعنل املا ة     
و اااااكا فن اش ر ا ا  اشة لا  ذا اشياااااخا    ل ج   ربو شاااااخصااااااا  فديه ل ق ف وج   شاااااخا ةريرا  اشة ا 

 لرن نا خاصا.

وباشرج    ت رب كاب اشيااارنرة ان اااولية  دإسنا جنع ربل اشظ هات كدهو اتظ  ا فدو ربسه ال نيااا   قر ا امل ق ف فديه     
 ا  اشة فعب تريينه. شكنهو اختدظ ا ا احلاا اشح نك ل امل ق ف فديه لرينا.

                                                 

 .55املرجع اشاابس  ص   رل ا خاشع -1 
 .51  املرجع اشاابس  ص  ارة اش قي ا اش اس ل اازائر   ليرسن خ  اشعننبن  -2
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 لن اش اس ل رقو 12اازائر  ا املا ة املاشكية اشااااااا ة ا قر ا امل ق ف فديه  ذا كال لرينا  و   لا ربخذ به امليااااااار     
   لا مل و  قرل ترعندها. شكنهو نياا ة ل ربل نك ل رب و شذشك. دإل مل تكن رب و ديصااعر اش ر ا لن وصاايه 51-10

 نت رق  شيه املير  اازائر . 

وبج  .لرب  وامل ق ف فديه شاااااخا ةريرا     دهنا  يز بج  اشتج: احلاشة اشح سك ل ديها بصاااااع  وقي خاص     
 احلاشة اشح سك ل ديها بصع  وقي فاب وامل ق ف فديه شخصا لرن نا.

اشرج    ت املا ة  10-02املرعشة باش اس ل  10-51 لن اش اس ل 02سرجع  ت ت ريس املا ة  :الحالة األول دظا     
لنه فدو  122 ت  91لن  لن اش اس ل املعين جنع ا ا ااااااااتررعت ت ريس رب كاب اشتراقع املنصاااااااا ص فديها ا امل ا  55

ن ل وباشرج    ت اشكتاع اش اين لنه املر األخ  و ذا األ اااااااارة  اش صاااااااار و   و لن فعاا األ دية  ورب اشا  ت قاس ل 
لنه شد صااااااا ربو اش   ربو امل عب  س سيابة  21 يث ربف ا املا ة  باشنيابة اشيااااارفية جنع تضااااامن رب كالا هبذه املاااااااأشة.

ن ةرف اش    دإل اش ر ا نك ل ل ولا  اب امل ق ف فديه داقعا ربو ساقصاااااا شق دية.تصااااارداته  ا داقع ربو ساقا األ دية 
 لاشك. االلاب ربو اش صا ربو اش يو. و   امل قي اشذ  ربخذه املير  اازائر  فن لذ   

و ا  اشة امل ق ف فديه شااخا لرن  . دإل املياار  اازائر  ناااكا فن اشاا ا  اش ر ا  نا   :الحالة الثانيةربلا 
لن قاس ل اش قي دإل اشياااخا املرن   امل صااا      جهة لن جهات اشأ . وبذشك ده  وقي  06وت ري ا شنا املا ة 

 ش اس ل.لن سظأل ا 15فاب نك ل اش ر ا ديه لن ةرف اشاد ة املكدظة باألوقاف ت ري ا شدما ة 

و خرا  اش قي ااااص لن س ااق ت ريس  12و كو  اذنن احلااشتج لاا ناا صااااااااااااااااحلاا بااشر و لن تراعنال املاا ة 
لن سظأل اش اس ل فدو ت ريس األ كاب اشتياااااارنرية  02اشظ رة  02بعشيل ربل املياااااار  رب اا ا املا ة   10-51اش اس ل 

صاااااااا ربو اش   ربو قر ا اش  نتو فديه بناتا   ل األ ااااااارة واشذ واشتن يمية املرم ا هبا فدو األوقاف اااصاااااااة ولن بينها قاس
 اش يو لكال داقع ربو ساقا األ دية.

 

 : أفكام الصيغةثانيا

اشصاااااايتة  ا اشترر  اشصااااااا ر فن اش اقي شدعالشة فدو لا ربرا ه. واشصاااااايتة ركن لن ربركال ف ع اش قي ت ري ا شنا      
لنه خمتدي اشصاااااااااااااا ر اشح نتو هبا و ا: اشدظظ  اشكتابة ربو  12املا ة لن قااس ل اش قي  وقاع بينا  02د رة  05املاا ة 

لن اش اس ل املعين بيااار  ربل تك ل  60انشاااارة. وا   ي ة األلر ربل   ذه اشصااا ر ال  ر  فن اشصااا ر اش ار ة ا املا ة 
 اشص رة قاةرة اشعالشة فدو  سيات اش قي.

 ا ديما ندا:واملير  اازائر  سا فدو رب كاب خاصة باشصيتة جنمده
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: ولرىن ذشك ربل تك ل تالة لرأة فدو لرا  اش اقي ا  سيااااااااات اش قي ا ضــــــرورة أن تكون الصــــــيغة منجزة -1
 1 ينه ك  ا اش اقي " ش ع قررت وقي انيل ال ترماشه كمعر ة قرآسية.

حلاا اونعخل واااامن ذشك ربال تك ل لرد ة فدو شاااار  ربو لضااااادة  ت املااااات رل ألل اش قي ن تضااااا  رأل لدكيته ا 
 2وال جي ن تردي ه فدو شر .

 اااااأقي "  ا اشح تردس سياااااأة اش قي فدو  صااااا ا ربلر ا املاااااات رل كأل ن  ا اش اقي داشصااااايتة املرد ة فدو شااااار  
لا اشصااايتة رب ربرواااا شرنات لاااافع برع ربل رب ج برع كذا لن اشاااان ات" دهذا وقي لردس فدو ض س شااار  ا املاااات رل 

 ذه ربرواااااااا وقظتها برع  "ك  ا اش اقياحلج  و  ا نتأخر    آ اره ااملضااااااادة دها اشح ت يع قياب اش قي شكن ال ن ت  
 ربل ربل ت"

لن قاس ل  25ول قي املياااااااار  اازائر  بيااااااااأل ترديس اشصاااااااايتة فدو شاااااااار  ل قي واوااااااااح   يث تنا املا ة       
اشيااااار .  ل   ُ د ا فدو شااااار  نترار  لع اشنصااااا ص اشيااااارفية دإذا وقع  ب  نصاااااح اش قي شااااارفا  ذا كال لر ال»اش قي: 

  دإل قاا اش اقي ل و "  اأقي حمدا شرنات لعر اة قرآسية  وفدس ذشك فدو اش ا  نوا  ابنته لن رجل «وصاح اش قي
    لادو"  دإل  ذا اشير  نر ل  واش قي نصح. 

 اش اقي لن خوا وقظه  جرل  رأل اشرج فن اشتمدك: دإذا ربرا  ضرورة أن تكون الصيغة دالة عل  التأبيد -2
 «.اش قي  ذا كال حمع ا بزلن نر ل»اش قي لن قاس ل  22دإل وقظه ن ع باةو ت ري ا شنا املا ة  لاقتا.

شاار  اش قي لا  ننظذ» لن قاس ل األ اارة 212: سصاا املا ة اقتران الصـيغة بشــروط ال تتعارع مع الوقف -2
 «.مل نتناىف  ول تضيات اش قي اشيرفا  و ال ب ل اشير . وب ا اش قي

وامليااار  اازائر  كما سو ظ مل نظرق بج اشيااار  اشراةل  واشيااار  اشظا اااع. وجرل جزات شذشك ب ول اشيااار         
ل اشراةل اشذ  نا    ت ب و يث كال فديه ربل نظرق بج اشير   لن قاس ل اش قي  25وصاحة اش قي ود ا شدما ة 

 3اش قي. ونر و    اش قي كده. وبج اشير  اشظا ع اشذ  نر ل

 

                                                 

 .51 اشاابس  صاملرجع   رال ا خاشع -1
 .52ص  اشاابس املرجع      امح ربمحع -2
 .52 اشاابس  صاملرجع   ل ا خاشعار  -3
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  نيااارةها اش اقظ ل ا كت  1"الشـــروط العشـــرةو ناف فرارة حمع ة اال اااترماا مل تر  ا كوب اشظ هات   و ا فرارة "
بأل نن ا لن سصاااااااااي  لااااااااااتحس لرج ربو جهة  النقصـــــــانبأل نزنع فدو رب ع األسصااااااااارة  و الزيادةربوقادهو   و ا : 

 ق ف ربل جيرل املاااااااااتحس    ل اإلخراجبأل جيرل لن شيأل لاااااااااتح ا ا اش قي لاااااااااتح ا ديه  و اإلدخاللرينة  و 
 لحرمانابأل نا ر بر  املاااااااتح ج باشر ات لعة ربو  ائما   واإلعطاء  فديه بأل صرجه لن صااااااظ ف املاااااااتح ج   و

ملااااااااتح ج لع ة ربو  ائما   ل و  ذا اشااااااا   شنظااااااااه ربل نر ا رب ع املااااااااتياااااااظيات لن  ذا بأل انع اشتدة فدو بر  ا
رج بإخرا  اش االبدالاش قي مث شه ربل  رله  ذ شااااااااااااات   فدو ربل ال نكرر ذشك    ال  ذا اشاااااااااااا   شنظاااااااااااااه اشتكرار  و 

عاا واال ترعاا  ذا نك ل االب شارات فج ربخر  تك ل وقظا بعنيا  وفدواالسـتبدال امل ق دة فن جهة وقظها بريرها   و
 ذا ذكرا لنظر نن  : والتغيير والتبديل  لتونلج   ألساه  ذا خرجاا اشرج لن اش قي بااشريع جيا  ال ضال حمدهاا ربخر  

دإهنما نرمال فم لا شااااااااالو ديياااااااامول كل اشياااااااارو  األخر    وكدمة تتي  تيااااااااتمل كل تتي  ا املصاااااااارف   وكدمة 
  واشتظضاايل ربل التخصــيصو  التفبــيلشقفيال .و نضاااف  ت  ذه اشياارو  اشرياارة شاارةا اشترعنل تياامل كل ترعنل 

نزنع ا سصاي  بر  املااتح ج   و ال نزنع ا سصي  ربخر   واشتخصيا    متييز بر  املاتح ج بيات ال نر يه 
ا ة وشكنه نيااامل احلرلال نشت  و   ونعخل ا  ذا املرىن اشتظضااايل  ذا مل  رب اشراقج و اقتصااار ا اشتخصااايا فدو اشز 

  ولن  نا نترج ربل اشتظضاااااااايل واشتخصاااااااايا ال نأتيال جرىن جعنع فدو اشياااااااارو  اشرياااااااارة  2بإدرا  رب ع و باشتدة كدها
 . املذك رة

لا ه  نا ر ا لنظرة اش قي وشيأل ديربلا اشيااااااار  اشصاااااااحيح ده  كل شااااااار  ال صل بأصااااااال اش قي  وال اكمه  وال    
ت ال نررقل االستظا  باش قي ك تي  ربوش نات املنتظرج به ربو تنريههو فدو ربخذ اال تياةاصاشي رب كاب اشيااااااار   يث 

 3 اشكادية حلمانة املاا امل ق ف ربو ربل نك ل دول ل و ساورا.

لن قاس ل اش قي. و ا شااااااارو      11وفديه دإل  ذه اشيااااااارو  اشصاااااااحيحة  ا اشح تن و اش قي ةر ا شدما ة     
 ير  اازائر  سا فدو ج ان شرةج ومها: انبعاا واال ترعاا.حمص رة   ال  ربل امل

داال ااااااترعاا ن صااااااع به بيع اشرج امل ق دة شياااااارات فج ربخر . ربلا انبعاا دأو ااااااع لن ذشك  يث ن صااااااع به بيع فج 
 ل ق دة ل ابل فج ربخر  ربو ل ابل س    شيرات فج ربخر . 

                                                 

تأخذ  ةا اااااترمدا هبذا املصاااااا دح واملرىن ا كت  اش اقظج وا دتاو  بر  املتأخرنن ورب ياسا ا األ كاب واش رارات اش ضااااااائية وصااااااارت كدمة اصاااااا و ي -1
 .اا انو  كو اشصحة 

  .96.99ص.ص  املرجع اشاابس  بن ليرسن خ  اشعنن-2
  .95املرجع سظاه  ص   يرسن خ  اشعنننيذه اشيرو  ق افع خاصة تضر ها شوةو  ربك ر ربس ر بن ل -3
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لن  21شااار  اال اااترعاا وانبعاا ا  االت حمصااا رة ود ا شدما ة وفن ل قي امليااار  اازائر  دإسه ربجان تنظيذ      
جي ن ربل تر   فج ل ق دة ربو نااااااااااااترعا هبا لدك آخر  ال  ا احلاالت  ال»تنا  يث  املرعا واملتمو فاوققاس ل األ
 اشتاشية: 

    اشة ترروه شدضيا  
   اشة د عال لنظرة املدك اش قظا لع فعب  لكال  صو ه  
   اشة اشضرورة كرنات لافع ربو ل أة ربو ةرنس فاب ا  عو  لا تامح به اشيرنرة  
   اشة اسرعاب املنظرة ا اشر ار امل ق ف. واستظات  تياسه بنظع شرن ة تر نضه بر ار نك ل تا و شه ربو ربدضل لنه  

 «.و ذه احلاالت ت را ب رار لن ةرف اشاد ة اش صية برع املراننة وااأة
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 الفصل األول:

 في الجزائرالوقفية العامة  وتنمية األمالكاستغالل 

 العادي عن طريق االستبدال واإليجار
نرتأ رب د  د هات اش اس ل وكذا لن ر  االقتصاااااااااااا  ت اااااااااااايو ا اااااااااااتتوا وتنمية األلوف اش قظية صضاااااااااااع مل ياس  

ور ت وقع  كيتج كو يت ديعنتج  شيتج اشذنن ربدر سا نيما  ذا اشظصال شذا اكن ربل سرتأ اي 1كو ايكا وربخر  عنث
تم نل األلوف ش رن ة اال ااترعاا ك  اايدة ش اشذشك خصااصاا ولتن فة اشصااين اشتم ندية ا كت  اشظ ه و ا فعنعة   ذه

 اش قظية اشرالة باازائر ا املرحث األوا لن  ذا اشظصل مث خصصا شإلجيار املرحث اش اين لن  ذا اشظصل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 اااااااااات مار ا املدت و اشردما اشعو    ا اال اازائر اش اس ين شت م  األلوف اش قظية اشرالة ا  انةار تدماااااااااااال رب ااااااااااتاذ وجالرة  لياااااااااارسن خ  اشعنن بن  -1 
  ب. 2012 رتمأ  25 ت  26لن   اشراصمة ربحممع  اازائر يع    األوقاف
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 الوقفية العامةتنمية األمالك ستغالل و ال ةتقليدي آليةك  : االستبدالاألولالمبحث 

حاوا ا  ذا ن اااااا اازائر ال ااااااتتوا وتنمية األلوف اش قظية ا  شيات اشت ديعنةوايرع اال ااااااترعاا رب ع اش رق ن
 امل د  اش اين مث ع  تررني اال اااترعاا ووااا اب ه اشيااارفية.حنل درج األوا املرحث ضعنع  ذه األشية اال ااات مارنة ودس 

   شرو  وةرق ا ترعاا األلوف اش قظية اشرالة.

 ةالشرعي ضوابطهو  الملك الوقفياستبدال تعريف  األول:المطلب 

يااارفية شو اااترعاا اشضااا ابا اش نتظر   ذا امل د  شظرو  جزئية سراه ديها  م   لظه ب اال اااترعاا وس واااح ديها      
 اشتررني ا اشظر  األوا  مث و اب ه اشيرفية ودس لن  ر مه ر اشردمات ا اشظر  اش اين.  ساشذشك ربور 

 تعريف استبدال األمالك الوقفية األول:الفرع 

  1 ا ترعا به. وا ترعشه او به وبعا اشيات   ه وترعا  اشرعا اال ترعاا شتة ن صع به 
 دن صع:ربلا لن اشنا ية االص و ية 

 اإلبدالو  وفدو  ذا نك ل االبعاا واال ااترعاا ا اش اقع لتونلج. بعنيا    شاارات فج ربخر  تك ل وقظا  االســتبدال
ا   ون صااااااااااع بانبعاا: ل انضااااااااااة فج ل ق دة برج ربخر   ون دس فديه     خرا  اشرج امل ق دة فن جهة وقظها بريرها

كت  اشظ ه امل انضاااااااااة   ااااااااا ات كاسا امل انضاااااااااة لن سظأل جنأل اشرج ربو بأخر  وذشك شدمحاد ة فدو املاا وتنميته  
 اال ترعاا اشاابس انشارة  شيها.سظأل رب كاب ونر  بر  اشظ هات ربسه اكن  ةوق رب ع ا فدو ايخر ونأخذ 

 ذا اال ااااااااترعاا ربخذ بعا شيك ل حمل اشرج امل ق دة ربلا االبعاا دي صااااااااع به  خرا  اشرج امل ق دة لن ةرف اش اقي      
 ربخر .ل ابل 

 العامة البوابط الشرعية الستبدال وإبدال أموال الوقف الفرع الثاني: 

ات بياااااااااااأل وش ع اختدي اشظ ه ن ةرنس فمديات اشريع واشيااااااااااارات فج برج ف   لرا شة ذكرسا  اااااااااااب ا بأل اال اااااااااااترعاا 
 اال ترعاا بج لضيس ول  ع فدو اشنح  اشتا :

                                                 

  مع اشااااارع وحممع فدا اشرمر   االجتا ات املراصاااارة ا ت  نر اال اااات مار اش قظا  اش ررة األوت   اااادااااادة اشعرا اااااات اشظائزة ا ربااث اش قيربمحع حم -1 
 .92ص   2000اشك نا  
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مه ر اشظ هات ج ان ذشك لا  الا ديه لصااادحة شدمااااتظيعنن لن  يث  د   المنقولةالوقف باشناااارة ألل اا 
ا اشتانة األل اا املن  شة قابديتها شدتدي لع لرور اشزلن وباشتا  توشاااااا ألل األصاااااال ا .انياد ة فدو املاا وتنمية ف ائعه

 لن وج   ا و ا ض يس لنظرة ربو    ذشك.
 ل املاشكية د ع لنره بر  اشظ هات ل  ل ل األراوااااااا واملراين ولا ا  كمها الوقف الثابتةربلا باشنااااااارة ألل اا  
ج ان ا ااااترعاشه ربو  بعاشه  ذا تر دا لنادره ربو ربصاااارحا بعول  اشيااااادرية  واشررب  األرجح ا ذشك   لن ربئمة وبر  

 1 .جعو  اقتصا نة  وا  ذه املاأشة تظاصيل ك  ة نرجع ديها  ت كت  اشظ ه
ألل اشتانة  2اال اات مارنة واشررب  اشذ  سراه لنا ااراً    ج ان ذشك ا واا ت  را ااات ااعو  وت  ل امليااروفات 

   . ا انياد ة فديها وتنميتها ملا ديه لن ض يس مل اصااع اش اقظج ولنادع امل ق ف فديهو األ ااا ااية لن   ارة ربل اا اش قي
يو ياشذ   يل  شيه لن لن  ر   ارة ا ااات مار ربل اا اش قي    ج ان  بعاشه  ذا رب اااظرت  را اااات ااعو  وت  و   اشررب 

 3امليروفات اال ت مارنة فن  جيابية ذشك.
اشذ  نتخذ قرارات اال اااااترعاا ربو انبعاا ربل نرع اشعرا اااااات اشونلة شريال املخ ا قاس سا وجي  فدو اشياااااخا 

 اننة لملا تت ادر لن  لكاسيات لا نة وبيااارنة وكذا جتارع  ااعو  لن ذشك  و ذا ربصااارح ربلراً ليااااراً ا اش قا املراصااار
 .4تركياا بر  اشعوا ان ولية كاشا  ال و 

اشضاااا ابا اشياااارفية اشح ضكو ا اااات مار ربل اا اش قي واملاااااتنر ة لن رب كاب د ه اش قي  ظر ش ع تناوشنا ا  ذا اش
واشصاااين  اشيااارو ()واشح ترتأ املرجرية اشيااارفية ال اذ اش رارات اال ااات مارنة ألل اا اش قي  و ذا نن دنا  ت بيال املران 

 اشتا .  د املألل اا اش قي فدو اشنح  اش ار  ا  ال ترعاااال ت مارنة )اش رق(
 

                                                 

 شدمزنع لن املرد لات لن اشكت  املتخصصة ا د ه اش قي فدو  ريل امل اا ال احلصر:  -1 
 ب. 1551حماورات ا اش قي  اش ا رة   ار اشظكر اشرر     انلاب حممع ربب  ن رة أنظر

 اشتفارة و فد ب اشتااااي   صاااا لاشية وبن ف  كدية اشرد ب االقتصاااا نة وفد ب اشتااااي   شياااااسأل  را اااة جعو  وت ييو املياااروفات  لذكرة   محيعاين كماا -2
بأل املياااااارو  قرل االس وق ورب نات  را ااااااة ااعو  البع لن جرل ربوش نة   يث نر  .21  ص 2002/2005اشااااااانة ااالرية  اادظة جالرة ننال فاشاااااا ر 

 يكية.كو اشعرا ة فدو جماا اال ترعاا كن رنة شد قي سر  ديه  ظظ شد قي وتنميته ب رن ة   ةر نا  ذهاأل عاف    احلظاع فديه و ذا 
  .29ص سظاه املرجع   محيعاين كماا - 3 
 ربحممع  اازائر يع    املدت و اشردما اشعو    ا اال ت مار ا األوقاف  اذ  فاملية ال ت مار اش قي  قان ينة رب اتاذ وجالرة  رب.  خاشع حممع بابكر  -4 

 يث ةر  األ ااااااااااتاذ  اذ  فاملية ساجحة ا  ذا اجملاا فدو  رار اشتفربة اشرائعة ا اشااااااااااا  ال )فمارات  ب. 2012 اااااااااارتمأ  25 ت  26لن   اشراصاااااااااامة
ا ت ا  بظضل  عف  جممرات جتارنة  ليارنع اشرفانة اش رية و   ا...(  وتركيا )جتربة ليرو  ااعلة اشتابرة شظتح اهلل ك شن  اشذ  رىب جيو لن اشيرااألوقا

ا ت عل خعلات جديدة  واهلل وجا  رس ديهو لن  روس اشتضااااااحية وبذا اش  ااااااع ربل ن  ب بنهضااااااة ا تركيا واشرامل  وننيااااااأ ك   لن املرادس اش قظية اشح تاااااااا 
 شدمفتمع ا ك   لن اجملاالت  اشصحية واشترديمية وانفولية واشت ف نة واال ا ية و   ا ...(.
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  العامة شروط وطرق استبدال األمالك الوقفية :الثانيالمطلب 

ملختدظة اال ااااترعاا ربلوف وقظية فالة ا اازائر وج  اشت يع باشياااارو  اش اس سية املاااااتمعة لن اش  افع اش اس سية 
شذشك كال اشظر  األوا لرصاااااااااااااعا شيااااااااااااارو   الستهاجهاشد رق املاااااااااااااانعة واشح جترل لن لصااااااااااااادحة اش قي ربوش نة  وود ا

 ترعاا.اال اش قظية فن ةرنس  وتنمية األلوفش رق ا تتوا  اشظر  اش اين كتري ال نااال ترعاا مث خصص

  العامة األمالك الوقفية ستبدالشروط ا :ولاأل فرعال

نااااتدزب مدة  شذشك اال اااترعاا لنه البع لن وواااع شااارو  ضع  وت يع ا اااترماا  ذه اش رن ة  ت تتح س املنظرة      
 و ا كااليت: 1لن اشيرو  جي  لرافااا فنع ا ترعاا اش قي

  وجزت لن ذشاك ربل اشريع بت  دا ش ودو وتأ  امل  لج و   لااال ناعخال ا ت  ل  :فـاف أال يكون البيع بغبن  
 و ذا ال جي ن. اش قي 

  ا ته تاااااتعفا وذشك ألل اشريع ملن ال ت رل شاااه  نن وال ملن شه فدو اش يو  :شـــهادتهأال يبيعه القيم لمن ال تقبل
املاا اشرعا  شه فدو اش يو  نن ديه ا تماا وااااااااايا  واشريع ملناااب اش يو ألل ديه ا تماا ربل ن ع    فدو اش قي  

 برفز اش يو فن اشاعا  ديضيع اش قي.
  شد قي لن  سظعرباملااااااااترعشة : و   ربل تك ل اشرج خيراأن تكون العين التي اشــــــتريت وتم االســــــتبدال بها أكثر

 األوت.
 يس اا  ة بل البع لن ض: ال تعتبر عملية االســــــــــتبدال صــــــــــحيحة ونافذة باالكتفاء ببيع الشــــــــــيء الموقوف 

 ش قظية اولن خونيا اكننا افترار فمدية اال ااترعاا صااايتة ا ااات مارنة لن صاااين ا اااتتوا وتنمية األلوف  األخر  
وتتو  اذه اا  ة  لاا بياااااااااااااارات ف اار ربخر  ال حمل اشر ار األوا ن قي فدو ااهات اشح كال اشر ار األوا ل ق دا 

 2و لا ربل نصرف مثن اشر ار األوا لن ربجل ترم  وقي ربخر نتحع لره ا جهة االستظا . فديها 
دهو رو لا ت تضاااااايه رب  اا اشناس وو اااااااا  وانوااااااادة فديها وجتعر انشااااااارة  نا  ت ربل  ذه اشياااااارو  جي ن تتي  ا 

 .3اشتن يمية وان ارنة و   ا

 

                                                 

  .11لرجع  ابس  ص  ننن  ب فكة  -1

  .92ربمحع حممع اشارع وحممع فدو اشرمر   املرجع اشاابس  ص -2
  .19لرجع  ابس  ص  ننن  ب فكة  -3



 

زائرـالج يف العامة الوقفية األمالك وتنمية استغالل  
 

      

39 

    

 العامة األمالك الوقفية ستبدال: طرق انيالثا الفرع
ل اشعننية اشرالة اشح ض ن ا ونارة اشياااااو  وبافترار اش النةمل نضااااع املياااار  اازائر   جراتات خاصااااة باال ااااترعاا  

 األلوف اش قظية دإل فمدية اال ترعاا تتو ودس  جراتات   ارنة ت را ج جرها ليروفيته.  واألوقاف فدو
فمديا ن عب ساور اش قي ةدرا ات لعنر اشياااول اشعننية واألوقاف شد النة لكال ت اجع وشد ياب برمدية اال ااترعاا 

 ب  ااذه األوقاااف ول وظج ا ان ارة   وت اشر ااار املرا  ا ااااااااااااااترااعاشااه   ون  ب  ااذا املااعنر بتك نن انااة تتك ل لن وكياال 
اشدفنة  بعرا ااة  لكاسية اال ااترعاا وجعواه باشنااارة شد قي  داذا واد ا اشدفنة فدو اش ياب برمدية اال ااترعاا   نصااعر 

املتردس  10-51لن اش ااااس ل  21لاااعنر اشياااااااااااااااول اشاااعننياااة و األوقااااف قرارا ن راااا   اااع  احلااااالت املريناااة ا املاااا ة 
وذشك برع املراننة وااأة    ونتو اال اااااترعاا ب رن تج :  لا بيع املاا امل ق ف س عا ربو ل انضاااااته جاا ربخر   باألوقاف 

فدو ربل بر  اشظ هات ن صاااااارول اال ااااااترعاا فدو اشريع  ول امل انضااااااة ألهنو نرول فعب جعو  ذشك    ذ ربل صااااااا   
ة خرع  ال اذا كال  اااااارره لنخظضااااااا بانوااااااادة ات املخاةر شن ن  ب با ااااااترعاا ف اره بر ار ربخر  املرا  ا ااااااترعاشهاشر ار 

 شردين ابار  ا ترعاا ف ار صاحل بأخر خرع . وشكا نك ل ا ترعاا اش قي بريره لعرا جي  ربل نتو فن ةرنس املزا  
ا ملزا  فروااااااامل   س ا و ذا اشردين داشذ  ن عب ربكأ فر     اشذ  نر ااااااا  فديه املزا    واال نك ل فن ةرنس اش اواااااااا

 1 جيعا نامح با ترعاا اش قي دو جير  املزا  الستظات لصدحة اش قي.
شكن   ترعاشه ا   ربل امليار  اازائر  مل ننا فدو  جراتات خاصاة  ا اتا بريع ربو ل انضاة املدك اش قظا املرا  

ة األوقاف وضعنع املتردس بإسيات ان 21/02/1555بتظحا  ور انة األوقاف املتضمن ا اش رار اش نار  املارخ ا 
ذا ش خاصااة لنه متنحها  س اسيااات اال لاقتة تكدي بظحا و را ااة  االت  1جنع ربل املا ة  2وصااو يااا لهالها 

لن األجعر اسياااااااات اال خاصاااااااة تتكظل بعرا اااااااة لدظات اال اااااااترعاا وذشك ا  رة  ذه اشرمدية فدو لاااااااات رل املدك 
ا فدو  لكاسية ل انضااااة لدك وقظا باخر بياااار  ربل نك ل تا و شه ربو لع انشااااارة  ت ربل املياااار  اازائر  س اش قظا.
 .10-51لن قاس ل  21شنا املا ة  لنه ةر اربدضل 

فدو ربل  د ا اشرج املرعشة حمل اشرج املااااترعشة نااااتدزب فمدية تاااافيل شدر ار امليااا   ربو امل ان  ا اشاااافل 
انيع   11/11/2002ت لن اش رار اش نار  املياااااااا ف املارخ ا اشر ار  اااص باأللوف اش قظية ةر ا شنا املا ة األو 

لوف اش قظية وترظو األ اشر ار .شياااكل وحمت   اشاااافل اشر ار  اااص باأللوف اش قظية انيعث شع  لصااااحل احلظظ 
اشياارات و شك هنا فمو لن ربفماا اشأ واا   اا ات ا فمدية اشريع  واشر اا ب األخر اشرالة لن ر ااو اشتااافيل واشضاارائ  

 .10-51لن قاس ل األوقاف  11ا فمدية امل انضة ةر ا شنا املا ة  ربو

                                                 

 .225ص  .املرجع اشاابس  اشعننبن ليرسن خ   -1
 لا   31 ت  1997ننانر اربو  لن واألوقاف اشعننية اشياااااول ونارة اشصااااا رة واش رارات املياااا كة اش نارنة واش رارات اشرئا ااااية واملرا اااايو اش  اسج لصااااني-2

 .207 ص  2003 اازائر  واألوقاف  اشعننية اشياول ونارة سير  2003
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 1يا ة فعة ةرقلن خوا ص رنره اكن ت ريس صايتة اال اترعاا فدو ربهنا صايتة ا ات مارنة شد قي لن د ائ  
 اشتا :فدو اشنح   تاتخدا
  بيع جزت لن اش قي شترم  جزت ربخر لن اش قي سظاه. وت:األاش رن ة 
  بيع وقي لن ربجل ترم  ربخر نتحع  لره لن جهة االستظا . اش اسية:اش رن ة 
  وشاااااااااارات ف ار جعنع ذ   دة فاشية نصااااااااااارف رنره فدو جهات  اش قظية بيع فع  لن األلوف  اش اش ة:اش رن ة

و لاا بتخظي  جزت لن اشر اار اااعناع شكال وقي لن األوقاااف  نهاا لاألوقااف املرتاافاة  وذشاك  لاا بنااااااااااااااارااة قيماة كال 
 2ه.تلع قيم فة نتنا  تااملر

يات شااااي فا ا شس ا املرحث امل ا  رب ع ربك ر ايبرع لرردتنا شو ااااترعاا ولا  اااافدناه ديه س اصاااال ا نا  يث  اااانعر  
 ا تتوا وتنمية األوقاف ربال و   االجيار.
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 في الجزائرالعامة لية الستغالل وتنمية األمالك الوقفية آااليجار ك :الثانيالمبحث 

اشيمن ا اش رار ة مه رنانجيار لن  ائرة ةرق اال ااااااااات مار احلعن ة فدو  رار  ر ُ بر  اشتيااااااااارنرات اشرربية ُ خ  ل 
و   لا  1وا اااااااااااات مار ااملتضاااااااااااامن الئحة تن يو  جراتات تأج  ربل اا وف ارات األوقاف  1556-55اامه ر  رقو 

رب   –نزاا  الاال اااااااااااااات مااار احلااعنااث شقلوف اش قظيااة.  ال ربسااه   ةااارنرج افترااار االجيااار ةرن ااة كو اااااااااااااايكيااة  ر  فن 
ي   اشح ذشك باشن ر ات اش     ا اشرو  ان اااااااولية و وتنمية األوقافتوا ربك ر األ ااااااااشي  اشياااااااائرة ال ااااااات -انجيار

ملاااتتل وفدو ررب ااها اازائر  يث نكا  نصاارح اجملاا اش  يع ا  اشح نااات مر اش قي هبااال اااشي   رها اشظ هات فدووااو 
وع  2حمل باملركز اش  اا ان ااااااااااااااولا 25ال ااااااااااااااتتوا وتنمياة األلوف اش قظية ا اازائر دظا والنة اادظة ل و ع اي ة 

وكذا   ةاشرعانة شصااااااتر لاااااااا ة انيوت لن جها  قراا وا ااااااع تأج  ا شصاااااااحل جتار و رديج وش  ربل  جيار ا مل نررف 
. كما جنع ربنضاااااا اجيار ملرشاااااات فدو  رار 3 ال ربسه ليااااارو  ا ااااات مار  نااااااتحس اشتيااااافيعش دة االشاااااهار نيذه انيوت 

 و ارة.لرشات لافع فرع احلميع بن با نأل برج 

اازائرنة ة ربل فدو اشعوشاشصع   ا  ذا وقع ربشاار وننر اشياول اشعننية واألوقاف احلا  اشايع: حممع بن فياو 
يل اشح التزاا تاااااااااا جرها فن ةرنس اش ضاااااااااات برع ضصااااااااا  األلوف اش قظيةبا ااااااااات مار ا ا  ضرف ففدة اقتصاااااااااا  ا ربل

 4األرشيي اش ةين فدو ربك ر لن ربشي كتاع وقظا لن ربناب احل رة اشر ماسية لكت ع باشدتة اش كية.

رف اشيرنرة اال ولية بافترار ا لصعر اشن اب اش اس ين شد قي ومل تر أل كابع ضواالصال ا اجيار اش قي اسه ص
املارخ ا  10-51اال كاااب اشح ت رس فدو اجيااار االلوف اش قظيااة اشر ااارنااة اشرااالااة اال برااع صاااااااااااااااعور قاااس ل االوقاااف 

ة اشااااارنة يمياشتيااارنرية و اشتن  شق كابتاجر االلوف اش قظية ود ا  " :لنه  12 يث سصاااا املا ة  25/01/1551
ها ا االجيار املنصاااااااا ص فدي أل كابع ضااااااااه االلاكن صو ةر ا نيذه املا ة دال اجيار  ذ "ان ااااااااوليةر ا اشياااااااارنرة املظ

                                                 

فدا  :وف ارات األوقاف وا اات مار ا رئيأل اامه رنة اشظرنس واالستظا  بأل ااب بيااأل الئحة تن يو  جراتات اشتأج  1556شااانة  55قرار مه ر  رقو  -1
 1556ن سي  20 ا امل ادس 1115صظر 1ارنخ فرع اهلل صاحل  صعر برئا ة اامه رنة  بصنرات  بت

ع   ا لع  رب نات تن دا ملكتره امع لرد لات لن اش اق واألوقاف شنارئيأل لصدحة األوقاف جعنرنة اشياول اشعننية  ل  نرنرة. اشايع:لرد لات رب ت هبا  -2
  .12/02/2019جنافة اال ت مار ا اازائر فم لا وا اادظة فدو وجه ااص ص بتارنخ 

  وسر  ا ذشك فعب لرافاة ملصدحة اش قي و ف ات برع اجتمافا اال تياجات اااصاة  ا  سظأل املصعر شذو  25 صايا  صاا لن انيوت ع -3
  .فدو  ااع اال تتوا األل ل واشتنمية احلانة

 .21:00اشاافة  2019-09-06  ن ب   ار اشاافة صة   اش ناة اازائرنة اش اش ة  اازائر  بن فياو حممع  وننر اشياول اشعننية واألوقاف-4
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نك ل اشنا اشتيااارنرا نترار  لع لرافاة ا كاب اشيااارنرة اال اااولية فنعلا    1اش اس ل املعين و قاس ل اشت جيه اشر ار 
2.الره

خاصااااااة الاب خصاااااا صااااااية املدك صاااااار بات لن  يث اشت ريس  10-51لن قاس ل االوقاف  12ش ع ةر ا املا ة  
 يث جات ا  20/05/2001املارخ ا  05-01ا اش اس ل باش اس ل رقو اش قظا  ذا لا ا   باملياااار  ات ترعنل  ذ

حظاع ا شداش اس ل املعين و اشتفار  و ذ أل كاابلناه ال انيوت اشاااااااااااااااكنياة و اشتفاارناة تاجر ود اا  2لكرر 26املاا ة 
فدو واارورة لرافاة ا كاب اشياارنرة اال ااولية لن جهة اخر  ك ل  اشتأكيعفدو اسااافاب املن  لة اش اس سية لن جهة و 

 هبذا امنيوااااااااا  اشتا اشذ 221-52 اشتنظيذ اش قي لااااااااااتمع لن ا كالها و باشتا  دو اكن اشرج   ات املر ااااااااا ب 
نجيار املدك  ةاشعرا اااااه ا  ذ ت رقو  ااااان  اشصااااااحل شو اااااترماا ا انيل اش قظا اشااااااكين و اشتفار اش اس ل  ديما ص
 ذا اشنم ذ  اشرنا ة ا جماا اال ااااااااتتوا واشتنمية فن ةرن ه وقع ووااااااااع  ال تواواشح قع رب ااااااااه  ديها  اش قظا اشراب 
رل انيوت املخربة. بإناشته شدتم   اشذ  كال قدرقا بج اشااااكنات اشصااااحلة شو اااترماا  وبج  05-01اش اس ل رقو 

   .3صعوره
خصصة شدظو ة وفدو األراوا اش قظية امل اش قظية وود ا ملا  رس دال رب كاب اجيار املدك اش قظا تت ن  فدو انيوت  

 ":ملتردس باألوقاف واشح ت ضاااا باسها 10-51املرعا شد اس ل  05-01لن اش اس ل  5لكرر  26 اااا  سا املا ة 
شداااااااااااااااد ااة املكدظااة باااألوقاااف  س اجيااار األراوااااااااااااااا اش قظيااة   10-51لن اش اااس ل رقو  11لع لرافاااة رب كاااب املااا ة 

 نصااعر  ت ن لنا وشكن  ذا اشتن يو مل املخصااصااة شدظو ة ضع  شاارو  ت ريس  ذه املا ة وكيظيااا فن ةرنس اشتن يو".
 10-51لن اش اس ل  2تا نظر  فدينا اشرج    ت رب كاب اشيااااااااارنرة ان اااااااااولية ا  ذا اجملاا ةر ا شنا املا ة   ذا 

 األوقاف املكدظةو وفمديا جنع ربل لعنرنة اشياااااااااااول اشعننية  فديه.املتردس باألوقاف اشذ   يل فديها ا    املنصاااااااااا ص 
 .4ظو ا شنظأل رب كاب االجيار اش قظا اشرا  بإبراب ف    االجيار اش قظا  ضع االجيار اش قظا اش

                                                 

  واملتمو.املرعا  12/11/1550املتردس باشت جيه اشر ار  املارخ ا  29-50لن قاس ل  ولا نديها 91املا ة  -1
 قظية وتاي  ا اشذ   ع  شرو  وا ارة االلوف اش 1552شانة  50جرنعة رمسية فع   01/12/1552املارخ ا  221-52املر  ب اشتنظيذ  رقو  -2

  االلوف فنه ل تظيا اشنما املرم ا به ا تأج ولعته واجرته واال ار امل ترةكيظية ابراب ف ع اجيار املدك اش قظا   20ات  22ا ل ا ه لن  واشذ  تضمن
   اش ةنية.املتردس باأللوف  20-50لن اش اس ل  51ات  25اش ةنية وامل ا  لن 

جيار املعين د ع ربخضااااارها أل كاب ان المهنية للســــكنات والمحالتربلا باشناااااارة  :وانيوت املهنية وبج انيوت اشتفارنة يث دصااااال بج: اشااااااكنات  -3
اش اس ل املعين لع ا اااااااااااااتررا  بر  األ كاب اشح تترار  لع ةريرة  925 ت 165األ كاب املنصااااااااااااا ص فديها ا امل ا  لن  و ا 02لكرر 26بنا املا ة 

األ كاب املنصاااااااا ص فديها ا   02لكرر  26د ع ربخضاااااااارها أل كاب انجيار اشتفار  بنا املا ة  التجارية،للمحالت  وربلا باشناااااااارة3.اش قي كحس اشر ات
   اشتفار .لن اش اس ل  202 ت  165امل ا  

  01كم اا فدو ف ع اجيار وقظا دو ا املدحس رقو   :انظر -4
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  اين.اش  د االوا مث اال ار امل ترة فنه ا امل  د ا اشر ع ا املخوا اشت رق ات اركال  ذ لنشذشك 
 ركان عقد ايجار المحالت السكنية الوقفية العامةأ :المطلب األول

اشح ضكو  ه اشنصاا ص جنع ال اشنصاا صذخمتدظة وبتحديل  اجيار اش قي اشراب ا سصاا ص اازائر  س و   ل املياار      
 :كما ندا  واكن ترتيرهااجيار اشاكن اش قظا  ا لترع ة 

 فديه  فنها ود ا الشاااااا اةاته ا اش قي  ااااااا  لا سصااااااا واشح نرأ نرا تهك ل االجيار ننر ع ود ا   نص الواقف
لن سظأل  19تاكعه املا ة  و   لاشك ا كاب اشياااااااااارنرة اال ااااااااااولية ذلن قاس ل االوقاف لا مل صاشي  11املا ة 

 .''اش اقي نرا ة وتات مر ود اتنمو االلوف اش قظية '' اش اس ل  يث تنا 
 05-01لن اش اس ل  2لكرر 26ت ري ا شنا املا ة  النصــوص القانونية الواجبة التطبيق عل  الســكن الوقفي 

 ولااا نديهااا 165ين رب  امل ا  اش ااس ل املااع أل كااابداال اال كاااب امل ر اة فدو اجياار اشاااااااااااااااكن اش قظا نك ل ود اا 
لرافاة ا كاب  لع 1 اشر ار املتردس باشنيااااااااا   02-52لن املر اااااااا ب اشتياااااااارنرا  22ات  20لن  وكذشك امل ا 

 .ومنيا 221-52 اشتنظيذ ا كاب املر  ب  وناتررع ت ريساشيرنرة اال ولية 
ال اش قي د وا دها ساوراملرن نة  وتتمتع باشياااااااااخصاااااااااية ه االلوف ترتأ ا لدك اهلل ترات ذ ولا  الا        

 .اال ت فار ا وصا   احلس اشتأج ف ع اجيار ا  يتميز بو شك ب ابع خاص ديما صا صا   احلس ا 

 العامة الوقفيةاألمالك  واالستئجار في التأجيرافقية  :االول فرعال

نت ت ا ارة االلوف اش قظية ساور شد قي  ااااا   " تنا:شح ا اشرالةلن قاس ل االوقاف  22شنا املا ة با اااات رائنا      
ة اش قظي وتاااي  االلوف رةبإ ااملتردس  221-52 اشتنظيذ لن املر اا ب  12واملا ة   "كيظيات ضع  فن ةرنس اشتن يو 

  ج جي ن شكل ا اشرنصاااااااااار األوارينه ا نودس لا  اااااااااااش قظية  وتاااااااااااي  االلوف  نت ت ا ارة ل ساور اش قي    اشذدا
 اش اين. ا  اشرنصر اشر ار امل ق ف  ناتأجرشخا كالل اال دية ال 

  التأجيرفق  صافب :أوال
نرع   يثلن اش اس ل املعين شد قي بتمتره باشيااااااااااخصااااااااااية املرن نة  15واملا ة لن قاس ل االوقاف  09ملا ة ت ر ا      
واحلس    قواكتااااااع احلشد قي احلس ا ضمل االشتزالات  و   نر اوااااماسا ال ااااتمرارنة لظه ب اشصااااعقة ااارنة  ذشك
 .2اشت اوا ا

                                                 

-26اشذ  ربشتو اش اس ل . 1552   نة 11املتردس باشنيا  اشر ار   اارنعة اشرمسية اشرع   1552لارس  01املارخ ا  02-52املر  ب اشتيرنرا  -1
 .املتردس باش قية اشر ارنة 1526لارس 01اشصا ر بتارنخ  05

  اشت .ألل احلس ا اشت اوا نر يه محانة ربك ر ا ل اجهة  -2
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دمدك اش قي اشتااااااااي  املراشااااااار ش وامل صااااااا   بن ارةناور اش قي دها شاشياااااااخا املرن    وتااااااااي   ذاالا ا ارة         
 1 ورفانته وفمارته وا تتوشه و ظ ه ومحانته.اش قظا 
 ال ادكهو   نت ت اجيار اشااااكنات اش قظية بافترار ال االجيار نعخل ا صاااد  اشرمارة دناور املدك اش قظا    اشذ      
 2 اال تح اق ديه. وش  احنصرف فديه امل ق  
ا اش اس ل    شاااااخا لرن   ال نياااااا به لا صاشي ا كاب اشياااااارنرة اال ااااااولية ةر ا لظه ب  ذوامل ق ف فديه ا       

شااك    اشناااور  ول   ادااك ذذاجياااره داااشاا س ادااك  وشكن الشااه رنع اش قي  وال كااالف لن قاااس ل االوقااا 12شدمااا ة 
 امل ق ف.احلس ا ل اشرة ساور اش قي باشتدة او اشرنع شدمحل  وشدم ق ف فديه  ه 

وتنظيذه ونراشاااار ر ا نات ابراب ف ع االجيا ا ا  اشة سياااا ع سزا اشت اواااادال ساور اش قي نتمتع بصااااظة  وهبذه اشكيظية   
 جي ن تريج فعة س ار ا ذا  ظية امل ج  ةقاش   و فو االلوف واال يات و اااااااااااا  فع فدو لاااااااااااات   اشردعنات  فمده

 3 .وك راالن  ة وا عة نيرد ل فدو فعة اوقاف  ا  ت  رها 

ش قظية ا باأللوفا  اااااع خاص  بإنعافهاا االخ  ن  ب  ذ ذلراشاارة ا املااااتأجراشناور االجرة لن  وال ناااتدو       
 ذا اش صاااالوهبوصااااو فن تاااااعنع بعا االجيار  واشذ  نااااادمهفدو لااااات   كل والنة ل ابل وصاااال ن عله شناور اش قي 

    لنها:كر شك سذ ذباش النة البع ال نات ا اشيرو  اشح تا ده ش وش ياب اشناور املاتأجرلة ذ ربتأ 

ساور اش قي    شااخا لرج ب رار لن وننر اشياااول اشعننية و االوقاف برع ا اات و  را  انة االوقاف و نياا     
   ااااااديو اشر ل و اشرعل  باشتا  اااااان اشرشااااااع  ال نك ل لااااااادما 221-52 اشتنظيذ لن املر اااااا ب  15ديه ةر ا شدما ة 

ة و ااأة و ضااه اشياارو  باشتح يس و اشيااها ة املاااتظيذو ت را    ا كظاتة و قعرة فدو  ااان اشتصاارفذو   فعال الينا
عنر و مت يداه و اشعدا  فن    قه ل ابل اجر و قع ليز د هات احلنابدة ا ت  ن ع فدياه واجا  فماارة املداك اش قظا اشرااب

ل نردع االلر وقظاه دده اا مل  اع  اش اقي اجر اشنااور ا ذالاا ا  اش اقي اجرا شدنااور ديرمال باها  اع  ذاجر اشنااور بج ا
  4 اشراجح.ات و   شد ض

                                                 

  اشاابس ذكره.  221-52اشتنظيذ  لن املر  ب  05املا ة : أنظر -1
ذ   اشيه املياااااار     و   لا1109ص   بعول  اااااانة سياااااار شرنال  ب وت  ف ع انجيار واشرارنة   ار   يات اش اث اشرر   اشااااااانه ر   اشرناق فرع ربمحع -2

 يه.داجيار اش قي اشراب امل ق ف فديه رب  املاتحس  وال ادكلن ت نينه املعين  622املصر  ا املا ة 
ص   2000كرة اشتخصاااااا اشر ار  املعر اااااة اشرديا شد صاااااات  ااااانة ذ اشتيااااارنع اازائر  ل ومحانتها اا اااااتتوا االلوف اش قظية اشر ارنة   با ن  اااااي حممع -3

211. 
  اشاابس ذكره.  221-52املر  ب اشتنظيذ   لن 15و 12املا تال  :أنظر-4
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ع  االجر دك اش قظا و  الا اش اس ل د ع اقر شدناور اجرة  ااااان نة ل ابل لا ن  ب به لن ا ارة و تااااااي  شيااااااول امل      
ضعنع امل ابل اشياهر  و اشان   املاتحس شدناور فدو لا    وار  ا ف ع اش قي كما نرتمع ا    ا االخ  لن رنع  ذ

رتمع ا احلصاااا ا ن ألسها ال اشناور ال نرع ل وظا ذضعنعه و ن هر لن   باألوقافا مل  ع ه نت ت اش ننر املكدي ذو ا
ر فمده فماا احلرة اال اسه نراشاااا دال فمده نياااره االذ  املخصاااصاااة شه لن فائعات االوقاف و شاااا  فدو اجرته فدو اشن  

  ذاش  1افباألوقج ج  قرار لن اش ننر املكدي  بان اااااااااااااا ا فظاات او وكيال االوقااف و تنتها لهاالاه باان ضاا رقااباة
ج ابة  –رنع املصر  كاشتيا–ع شدرقابة و انيا ارة و قع افتأته برا اشتيارنرات واشكن فمل اشناور خا  نتضامن فزشه 

 اش كيل.

شاااااااادو الهاله ب رار لن ةرف اش ننر ةر ا ش افعة  نهناتصضاااااااع ألسه اازائر  د ع افتأه شاااااااره ل وي الا امليااااااار  
اال ال س فا لن اشتم ص نر و ن تو فدو وورية اشناور  يث ال نرالل لرالدة امل وي او لرالدة املكدي  اشتصافع 

 االوقاف  و اش قي املرع لن ونارة اشيااااااول اشعننية   ف ع اجيار ذ     وباشن ر ات شكذ علة او لرالدة املتراقع واااااي ات 
 2 .اد ة اش الئية فدو اشن اراشاشعننية بافترار ا صا رة  ولعنرنة اشياول املاجربج 

 الوقفية العامة مالكفق استئجار األ صافب :ثانيا

نك ل و اشروا و و اديق اه اشر دية  ولتمتع بكاللكالل اال دية   لااتأجر أل جي ن اجيار اشااكنات اش قظية اشرالة        
وش  اال اسه ال اكن ال نك ل اشناور سظاااه  3ج عار ا ااتح اقه و ائنا شه باألجرةاملاااتحس لعننا شد قي  املاااتأجرشك ذب

ار اش قي اشياااااارنرة اال ااااااولية اشناور ا فمدية اجي وقيع د هاتال ت رل شااااااها او فنعه  وال ملنلنه  بأكأو ربامل ل  بأجر
 :   اشتاشيةباش ي
  د ته نن  و ضا  اااااذو دروفه اشربصاااا شه ربلن  وال أل عاشناور شر ار لن ف ارات اش قي شنظاااااه  تأج فعب ج ان

نن  و ضا  اااااااااد ته فد ا به اشتهمة ذوال ه اشرب ع لن أل و ذا ربجرربلال نع اشناور  ا نع  وذشك أللاشيااااااااارفية 
 4.قاا به االلاب اب   نيظة و   لا

  اشعرجة قرابته  ت وامل صاااااااااااااا   هبوال ت رل شااااااااااااااها ته نيو لن اشناور شر ار لن ف ارات اش قي  تاأج فاعب ج ان 
 5 .اشرابرة

                                                 

  اشاابس ذكره. 221-52لن املر  ب اشتنظيذ   21ةر ا شدما ة  -1
 .02وكذا   ذ  شر ع  جيار دردا املدحس رقو  20وقظا املدحس رقو فا   ملدك ف ع اجيار   ذ  كم اا فدو   :انظر -2
  .1112 اشاابس  صاملرجع   ف ع انجيار واشرارنة اشانه ر   اشرناق فرع ربمحع -3
 . 165املرجع اشاابس  ص   بن ليرسن خ  اشعنن -4 

  .199  ا  ص1222اش قي ا اشيرنرة واش اس ل   ار اشنهضة اشرربية شد رافة واشنير  ب وت  شرنال  ن ع  نكن   -5
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 ه ذجرة اشح  ااايعدرها  ا اجرة امل ل  ت و ش  كال اشناور ا  ذا كاسا األجنيب اال اشقج  اش قي أفعب ج ان ت
 ج باااااار  و   ه لن املااااااتحه نتضااااارر اش قي شك ال اشناور قع ا ت و ج تذاحلاشة    املااااااتحس اش  يع شدتدة 

ض ي ا  و ا كاسا اشرج امل ق دة ااجة شدرمارة با اات نات  اشة اشضاارورة لرافاةً  ذجرة امل ل خاصااة ربجرة فن س ا األ
 كاب اشيرنرة اال ولية ربو ال بع لن اشرج   ات 1  ه اشتصردات اهنا ت   اشيرهةو  ار  لنع  ذملصادحة اش قي 

 املااشة.ه ذني 221-52 اشتنظيذ   ية ا ت فار املدك اش قظا شرعب ترر  قاس ل االوقاف و املر  ب ربا لاااشة 
ي و قل شااااااااارو  اش اقي اشح نرأ فنها ا كتاع وقظه ترتأ ج ابة قاس ل نن و شاااااااااااول اش  ربو جتعر االشاااااااااارة ات      

 ل تصااعر فن اش اقي فنع اسيااات اش قي لع لرافاةربه اشياارو  لرتأة و لنتفة ال بع ذاشرمل به واج  و  ت تك ل  
 19لن قاس ل االوقاف و تاكعه املا ة  11و  09املا تج  أل كاباشيااااااارنرة اال ااااااااولية ت ري ا  أل كابفعب خماشظتها 

ولية ا اش اقي و ةر ا مل اصاااع اشيااارنرة اال ااا نرا ةلن سظأل اش اس ل بنصااها ال االلوف اش قظية تنمو و تااااتتل ود ا 
مل ق ف فديه و لصااادحة اربشد قي  اشتأبيع را ة اش اقي حمل افترار لا الا ال متأل باش ابع  اا االوقاف و فديه دال جم

 2 .و ال تضر جصدحة اش قي
 
 طرق ايجار األمالك الوقفية العامة في الجزائر :الثاني فرعال 

ننر ع االجيار اشرا   صااحيحا لرترا أل اره اش اس سية بت در ربركاسه  و ا اشروااا وانيل واشااار  بانوااادة  ت اشيااكل      
اشااذ  جياا  ربل نظر  ديااه ةردااا اشر ااع اتظاااقهمااا. وفديااه جياا  ربل ن اوااااااااااااااو اش ردااال بااأل نترااا ال اشترر  فن ارا امااا وربل 

ا  ذا اشر ع  ايث تك ل  را ة كل لن املاجر واملاااتأجر  رة لتن رة  تت ابس  اتال االرا تال   ا املاااائل األ ااا ااية
 ع االجيار  ااااااا ات ف نبرابمل ندح ها في  لن اشري ع جيردها     اااااااديمة  بانواااااااادة  ت وج ع ت ادر اال دية اشونلة 

 باشنارة شدماجر ربو املاتأجر.

اق فدو ر و   ساور اش قي واملاااااتأجر لراشاااارة برع االتظواألصاااال ا ف ع اجيار اش قي ربسه نتو باش اوااااا بج املاج     
 ال ربل اش اس ل اازائر   3 ي يات اشر ع األ ااا ااية لن  يث بعا االجيار واملعة و   لا ربقره د هات اشياارنرة ان ااولية 

ذ    ت ربل ف ع االجيار باشناااااااااااارة شقلوف اش قظية نتو ب رنس املزا  اشردين   221-52وبصاااااااااااعور املر ااااااااااا ب اشتنظيذ  
ك افعة فالة  وباشتا  ده  األصاااااااال ا االجيار اش قظا اشرا   وا اااااااات نات نتو اشتأج  فن ةرنس اش اوااااااااا  و   امل رس 

 فمديا.

                                                 

  .199املرجع  ص سظأل  ن ع  نكن  اش قي ا اشيرنرة واش اس ل  -1
  ذكره.   اشاابس10-51لن قاس ل األوقاف  16ب : أنظر -2
 .252  ص1529لا اة رنو اشي  ي  شرنال   االجيار  ديمال لرقأل  ف ع  -3
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اشح تنا فدو ربل ف     2لكرر  26بنا املااا ة  05-01املتردس باااألوقاااف رقو  10-51اس ل جااات ترااعناال قاا     
ولا نديها لنه  ا  165 جيار انيوت اش قظية املرعة شدااااااااكن  ضاااااااع أل كاب اش اس ل املعين وباشتا  دإل رب كاب املا ة 

 .1املتردس باشنيا  اشر ار  02-52ا لن املر  ب اشتيرنر 22ات  20اش اجرة اشت ريس بانوادة  ت امل ا  لن 

املن مة نجيار  20ات  22لدتو واامنيا ا ل ا ه لن  221-52وفدو  ذا األ اااس اكن افترار املر اا ب اشتنظيذ   
 .10-51لن قاس ل االوقاف  12املدك اش قظا ت ري ا شنا املا ة 

 05-01صااااااااااااعور قاس ل  بعدو قبلنلين رب  شك  اااااااااااانراه ةرق اجيار األلوف اش قظية اشرالة لن لن  ر ذألجل      
   ش اس ل األوقاف. املرعا

 10-10صدور قانون رقم  االيجار قبلابرام عقد  أوال:

كال ف ع اجيار انيوت اشاااكنية اش قظية نتو اصااو فن ةرنس املزا  اشردين  يث جير  املزا  ضا اشااراف ساور          
جا  ع  لن قرل ذا اس  د  شرو      ونتو فدوجمدأل  رل اا ات  جياركةوذشك اشياول اشعننية املختا اقديميا 

 ىن و ع  اشااااااااارر األ 2اجرائه ن لا قرل  20ا اشصااااااااحادة اش ةنية خوا  واألوقاف ونردن املزا ونارة اشياااااااااول اشعننية 
 .اشرالة و ا اش افعة نرنة اشظو ةولع 3لوف اشعوشةأاملصاحل املختصة ك واملراننة وا ت و  ررب امل ل برع ااأة  بإجيار

برع  ونتو  ذا ل اا اتو رديه  وتيفيع اشرحثا شظائعة سير اشردو وج  االلوف اش قظية باش اأوا ت نات اكن ت    
يه املدك اش قظا ل  ل بعنن او    لر  ع د و ذا كال  انة االوقاف ربر  وبرع ا ااااااااات و ترخيا لن اش نارة اش صاااااااااية 

مثن امل ل ونر   ات  (1/9)مخاسرب بأربرة بتأج هسه ناااااااااااامح فنع اشضااااااااااارورة إجيار امل ل د قل لن أاال ب تأج هوال اكن 
ا فدو شااك دمااذشااااااااااااااهر اش و ااة لن لااعتااه دااال مل نتو ديفااع  ف ااع االجيااار خوا األ األ  اا اجياار امل اال فنااع ضااااااااااااااان 

 4 اش اس سية. لكنة برع استهات املعةربل نتا ر األال   املاتأجر

                                                 

 املتردس باشنيا  اشر ار   اشاابس ذكره. 1552لارس  01املارخ ا  02-52املر  ب اشتيرنرا  -1
 .01: اشنم ذ  املدحس رقو أنظر اشاابس ذكره.  221-52لن املر  ب اشتنظيذ   22ب : أنظر -2
 .06اشنم ذ  املدحس رقو : وأنظر كذلك 09اشنم ذ  املدحس رقو  :أنظر-3
  اشاابس ذكره.  221-52لن املر  ب  2اشظ رة  25املا ة  : كذشكانظر -4
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ف انيي ة ا اشصااااااااااااااع  لن ةر ذ رر حمضاااااااااااااار ا  شدتأج  و ال نت عب رب  لزانع كال نظتح املزا  برع انفول اشرمسا و      
املارخ ا  65-51ذ  املنصاااااااااااااا ص فديااه ا املر اااااااااااااا ب اشتنظياا اشنم ذ جيااار ا ان وناُاع و لخ ف ااع 1 املزا  بااإجراتاملكدظااة 

15/02/1551. 2 

را ة  رافاااة ل وس فااه لعضااع  املااعة  اااااااااااااااا  ةريرااة املدااك اش قظا  ذاملدااك اش قظا ملااعة    حمااع ة ا تااأج وال جي ن     
جان شناور اش قي ربا كال اش اقي قع  ذلا ربجا اشاااااااااااااا ةه  اشتنظيذاش قي نيا وج   تأج ا فج املعة اشح جي ن إذاش اقي د

ل لعة رب    باألوقاف اشيا شع  ااهات املكدظة  به واملرم ا  ذشكجماونة املعة املرينة شضاااااااااااارورة املصاااااااااااادحة ديف ن شه 
 .األجرةو و فنع جتعنعه ديما صا املعة رباشر ع فنع هنانة لعته  واكن لراجرة ن ات  02اجيار اشااكنات اش قظية  ا 

 10-10صدور قانون رقم  االيجار بعد: ابرام عقد ثانيا
ف     اشح تنا فدو ربل 2لكرر  26نا املااا ة ب 05-01املتردس بااألوقاااف رقو  10-51جاات ترااعناال قاااس ل      

لنه  ا  ولا نديها 165 كاب املا ة رب وباشتا  دإلاش اس ل املعين  أل كابجيار انيوت اش قظية املرعة شداااااااكن  ضااااااع  
 .3املتردس باشنيا  اشر ار  02-52لن املر  ب اشتيرنرا  22ات  20امل ا  لن  ت  بانوادةاش اجرة اشت ريس 

 نجياراملن مة  20ات  22لدتو واامنيا ا ل ا ه لن  221-52 اشتنظيذ املر اا ب  افترار اااس اكن ذا األوفدو   
 .10-51لن قاس ل االوقاف  12املدك اش قظا ت ري ا شنا املا ة 

ما بيناه ك  خر ربلن جهة  املااااتأجرصاااو لن جهة و ربجيار ذ  شه  س انو ننر ع االجيار بج ساور اش قي اشراب اش     
كدا قرل جرات شااااااااااا دال ف ع االجيار نتو جفر  تراواااااااااااا ةرديه و  ول    كاب اش اس ل املعينربلا باشرج   ات ا ااااااااااااب ا 

خضاااااارها رباملتردس باشنياااااا  اشر ار  با اااااات نات  اشة اجيار االراواااااا اشظو ية اش قظية اشح  02-52املر ااااا ب اشتياااااارنرا 
 02-52و برع صاعور املر ا ب اشتيرنرا    4لن اش اس ل املعين 1لكرر  122امليار  شياكدية لرينة ةر ا شنا املا ة 

و سظأل احلكو  655-51 اشتنظيذ   انيع  باملر اااااااا ب ذ لنه واااااااارورة ادرا  ف ع االجيار ا اشنم   21اشاااااااا   ا املا ة 
واملو ظ  05-01لن اش اااس ل رقو  2لكرر  26ت ري ااا شنا املااا ة  جيااار انيوت اشاااااااااااااااكنيااة اش قظيااة .ن رس فدو  

                                                 

  .12ص  اشاابس  حممع  املرجعبا ن  ي  -1
نارة    ال و   1551  15املتضااااامن املصاااااا قة فدو   ذ  ف ع االجيار  اارنعة اشرمسية  اشرع   15/02/1551املارخ ا  65-51املر ااااا ب اشتنظيذ   -2

  افعت   ذ  ف ع اخر نظر  ديه ف ع اجيار حمل  كين ل ق ف. واالوقاف قعاشياول اشعننية 
اشصا ر بتارنخ  05-26اشذ  ربشتو اش اس ل . 1552   نة 11املتردس باشنيا  اشر ار   اارنعة اشرمسية اشرع   1552لارس  01املارخ ا  52-02 -3

  املتردس باش قية اشر ارنة. 1526لارس 01
  املتردس باش قية اشر ارنة. 29-50لن قاس ل  06ب : أنظر -4
املارخ  09-05لن اش اس ل رقو  02لن املر  ب اشتيا ج ج  املا ة  21املا ة  لن 02و 02اشظ رة    ول ال نرت  فدو  دي اشياكل ب ول اشر ع   -5

 . املتضمن اش اس ل املعين 92-59 شقلراملرعا  12/09/2005ا 
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ل لاعنرنة ربشاك ذشيأل    املرتماع ا اجياار اشاااااااااااااااكن اش قظا  65-51 اشتنظياذ انياع  بااملر اااااااااااااا ب  اشنم ذ ال  فمدياا
شر ع ا واألوقاف واملاااااااااااااااتأجر ونااااااااااااااامح  ذاع بج ونارة اشياااااااااااااااول اشاعننية خااص هباا بر ا   ذ االوقااف ترتماع فدو 

 1.زالاتهواشتجيار اشح ت را صظته  احلص ا فدو شها ة  شدماتأجر
نيا   اشكتابة ا اسر ا  االجيار لع ورورة ضعنع لعته  092-05ل ترعنل اش اس ل املعين ربو جتعر االشاارة ات        

ضا ةائدة اشر ول و لن  نا نتضااااح ال ف    االجيار بصااااظة فالة و انيوت اش قظية بصااااظة خاصااااة  ضااااع شديااااكدية 
ساور املدك اش قظا و  بج ب  ر  راخ ال ناُ  أل ارهجيار اش قظا صااااااااحيحا لرترا االل السر ا  ذاشرمسية و اال كاسا باةدة ديياااااااا   ا

لن  يث ةريرة اشر ع و انيل و االجرة اشح ندتزب   3شك برع االتظاق فدو  ي يات اشر ع اال اااا ااايةذو  املااااتأجربج 
ستظا  ا اشتصااااااارف ا  س االذنا ر  ل رب اااااااديمة لن كادة في ع اشرواااااااا  ول  بإرا ةبعدرها دضاااااااو فن املعة  املااااااااتأجر
 19و 11ا ة اش اقي ت ري ا شنا املا تج  ر  ا  اببعا وقظا . لع وااااااااااارورة ربنر و  ائما و  ذا املاا املاجر  لرببافترار 

 جحل اش قي او جصدحته او جصدحة امل ق ف فديهو. اشيرو  وارةه ذال تك ل  ربقاس ل االوقاف بير   لن
 ومدتهالعام  االيجار الوقفياالجرة في  :الفرع الثالث

  امل ق ف فديهو لن باع استظا  واملعة داألجرةجرة األ و  فدو لااااأشتج ج  رنتج اشرالة نُرىناجيار األلوف اش قظية     
 شقجرة ا ست رق ا اشظر  االواشذو ا اشتانة لن وج   اش قي ربلا املعة ددتفن  رب  واااااااااااااارر قع األ بامل ق ف فديهو 

 اش اين ات املعة. وشروةها وا اشظر حمع نن ل عار ا 

  معافي عقد ايجار السكن الوقفي ال االجرة أوال:

اشر ع فارنة  ع  جرة فُ داذا اسرعلا األ ش ات استظافه باشرج امل ق دة املاجرة املااااااااتأجر  نعدره مت ل األجرة امل ابل اشذ     
 ذا و ال س   ا خودا شد  افع اشرالة  ال تك ل االجرة ا اشاااااااااااااااكن اش قظا  وال اكن  و  رة حلس االستظا ربا ااااااااااااااترماا 

 .واألوقافن ةرف ونارة اشياول اشعننية   املرع لذ به ا اشنم   و   املرم افمارة املدك اش قظا  شتح يس
قل لن اجرة أ ف بال ناجر املاا امل قربفدو  املااااااااتأجرجرة ا اشياااااارنرة اال ااااااولية روااااااائيا بج اشناور و ضع  األ      

ملتراقعنن سه ال نضاار اشت  اشيااا  و    لا ال نرتأ فيرا ا س ر اربال  امليااتمل فدو    دا ش  باألقلامل ل و ال جي ن 
قل لن أ ف بجر املت   املاا امل قربا ذجرة امل ل داربو اشت  اشظا ش ا اشياارنرة اال ااولية    لا نزنع فن  دث   4فا ة

                                                 

 اشاابس انشارة اشيه. 02رقو:  ا    ذ  ف ع االجيار املدحس ربس ر: املدحس  -1 
   اشااشي ذكره.املتضمن اش اس ل املعين 59/92 شقلراملرعا  12/09/2005املارخ ا  09-05اش اس ل رقو  -2
  .1121ص  اشاابس    املرجعف ع انجيار واشرارنة اشانه ر   اشرناق فرع ربمحع -3
اشعور   لاااااات رل اش قي ا اش ةن  فرع اشرزنزو .221ص   1525و ره  اشظ ه ان ااااولا ورب شته  اازت اش الن   ار اشظكر   ليااااس   اااا رنة   اشز يدا -4

  .125ص   2001اشرر   املات رل اشرر   لركز  را ات اش  عة اشرربية  شرنال  
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 األخذاف    وقمل به ونارة اشياااااااااااااول اشعننية و األ  ترذجر امل ل و االجتاه اشراب اشرببتماب  املاااااااااااااتأجرجرة امل ل ندزب رب
 ااااا  امل   شتأج اجرة جتربة  ن ال اش قية و اشتاااااي  اشر ار  ا ووااااع لرجرية  اااااابية ا نر األبرج االفترار ا ت ع

 املربع .
اش النة  وقاف امل ج   فدو لااااااات  اشة برنعنة ن جهها ات  ااااااااع األ   بعدع االجرة فن ةرنس  وندتزب املاااااااتأجر     

 ااااااااشي  رب ع رباش قظا ا ل املدك جيار   وافترار ربل  1.شكذ  ناااااااادمه بعوره وصاااااااو بذل ابل وصااااااال ناااااااادو شدناور اش
 امل ل.ل لن اجرة قأب ةامل ق د اشرج تأج د هات اشيرنرة انر ل  وصياسته جرلا تتوا املدك اش قظا شرمارته 

كمدة االجرة ت املاااااااااتأجراشناور لن  وا ا ن د اش قظا بت  دا ش دال اشر ع ال ن ع باةو دك اشناور امل و ذا ربجر    
 ات اجر امل ل لن وقا اشر ع.

دة بباقل لن اجر امل ل او بت  دا ش بينما اجان احلنا جر اشناور اش قيربا ذ   احلنظية ات دااااااااا  االجيار اذو قع     
قل لن أجر برب ا ذ  دا ش الا املاشكية دافتأوا ال اشناور نك ل وااااااااالنا بتماب االجرة جيار  ت و ش  اس    فدو  اال

رعة ب ر   جيار اشاااااااااااكن اش قظا ا اش اس ل ل  جرة ا و جتعر االشااااااااااارة ات ال ضعنع األ 2املاااااااااااتأجرال نرجع فدو ربامل ل و 
امل ل  اربإجياش قظية تاجر  لوفة اشرالة كاسا األي  اااااااااااا  رخ احل   باأللوفاملتردس  222-61لرا ل د رل صاااااااااااعور املر ااااااااااا ب 

 ذا كاسا األجرة ترا ا سه ربلنه  05د ع اشااا   ا املا ة  222-61الا املر ااا ب  ان اااولية اشيااارنرة  أل كابت ري ا 
 دك اش قظا.وف اشعوشة ر رة ا محانة املربل ارة    ربخع ر ربال برع     دو نتو االجيار  9000و تظ ق رب

ة ا جاس  ضصاااااااااااااايل بعا اجيار اش قي دإل املعنرنة اشظرفي خاصااااااااااااااة  شقوقافربلاا ديماا نتردس باشتن يو ان ار         
نيع ة شكيظيات ا باملناشااااااا  واملذكراتشقوقاف  اوشا ربل تت ا اشن ا ا اشنصااااااا ص اش اس سية اشتن يمية با اااااااتراستها 

  نا: لعاخيدها وسذكر اش قظية وورااأللوف  تن يو وتاي 
  انيع  شكيظية  دع  جيار األوقاف  09/06/1556املارخ ا  25املني ر اش نار  رقو 
  انيع ة شكيظية  دع  جيار األوقاف  02/05/1556املارخة ا  56-01املذكرة رقو 
  ل  عة( املتضااااااامنة وااااااارا اشت ارنر املاشية ) اااااااا   اذ   15/05/1556املارخة ا  56-02املذكرة رقو

 ول افيع  ر انيا 
  ا ديم املتضااااااااامنة ت جيهات تن يمية ن ارة األوقاف ال  ااااااااايما 09/01/55املارخة ا  55-01املذكرة رقو

ا ا لدظات واش  ائس اش اج  ت در  وفوقة لااااااااااا  األوقاف باملاااااااااااتأجر  باألوقاف شاااااااااايع املكدظج نتردس ب
 األوقاف.

                                                 

  .02و05االجرة ربس ر ا ذشك املدحس رقو   دع ةرن ة وكيظيةضع   12/06/1556املارخة ا  25-56ترديمة رقو  -1
  .1166 اشاابس  صاملرجع   ف ع انجيار واشرارنة اشانه ر   اشرناق فرع ربمحع -2
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 بت ريس اشترديمةو جر امل ل أاملدك اش قظا باملزا  اشردين لظتتحا ب تأج ع اشااا ا   221-52 مث جات املر ااا ب اشتنظيذ  
رة ج ااة اشت ااعنرنااة شدناااور ا ضااعنااع األانيااع ة شكيظيااة  دع االجيااار دااال اشاااااااااااااااد 02/05/1556املارخااة ا  01-56

 االخر .و يدة بامل ارسة لع االجيارات 
جر ربا س ا ذدا  1فدو اشرج لن ننا ة او س ا ربجا ن ر  وال نرتعراب اشر ع  بجر امل ال    وقاا ربت اعنر  واشرأة ا      

 املتظس فديها. باألجرةال   املاتأجرامل ل تا كال فديه وقا االجيار مل ندزب 
 ر فن اشصااااااااا ةجيار اشاااااااااكنات اش قظي   ذ جرة ضع  باتظاق اش ردج و    لا ناكعه    ربل األاش  ا  و ماال اكن      

جرة ل د ا نك ل ف ع االجيار  ت ضعنع األا مل نت صاال اش ردال ذلنه و ا 02وقاف ا املا ة ونارة اشياااول اشعننية و األ
 ا  ل  ل حمدهو ا ضعنع األجرة. ب وسا ل د ا و ال نات يع اش اوباةو
 الوقفية العامة األمالكالمدة في إيجار  :ثانيا

رورة ت ييع    اامه ر  ت واااااذترتأ املعة فنصااااارا رب اااااا ااااايا ا ف ع انجيار و س را الرترا  املعة جصااااادحة اش قي     
جين  فعب   اش قظا ملعة    حمع ة و    لا  دكامل تأج بزلن لرج و ال اداك اشنااور احلس ا  ةاش قظيا األلوف جياار 

املرتمع لن  اشنم ذ كما ناكعه   221-52 اشتنظيذ لن املر اااااااااا ب  25قره املياااااااااار  ا املا ة رب  ذاش املرعربخرابه و    
ا كاسا اشرج ذو اشيااااارنرة اال اااااولية متيز بج لا ا2جيار اشااااااكن اش قظا وقاف ا ف ع ل ونارة اشيااااااول اشعننية و األقر

 02فن  و لو اني اااااااااااااكنار فن  اااااااااااانة ا اشال تزنع لعة االجيا فديه ديها ربراوااااااااااااا و اش  ا املر  ربو لن األلن املراين 
 . 3جارة اشعار و احلاس ت او اشن ا ا اجارة االر كاسا املصدحة ت تضا اشزنا ة ا    ا ن ات ا االراوا اال اذ

لن قاس ل االوقاف  02لكرر  26اش اس ل املعين ت ري ا شنا املا ة  أل كابو ضااااااااااا   اجيار اشااااااااااااكنات اش قظية      
لكرر  165ب   انخوتب  ع ملعة حمع ة و ننتها باستهات املعة املتظس فديها ا اشر ع  ول  اجة شدتنريهداال االجياار ننر

و سا فدو واااااااااارورة  221-52 اشتنظيذ كعه املر اااااااااا ب رباملرعا شد اس ل املعين  و    لا  09-05لن اش اس ل  01
لنه  02  سصااااااا فديه املا ة ذف ع اش قي اش  ذ    اشيه    ذو    كو ل ادس ملا   ضعنع لعة اجيار اشاااااااكن اش قظا

  سا فدو وااااااارورة ضعنع املعة و  ا اال كاب ذاش 02-52لن املر ااااااا ب اشتيااااااارنرا  02و    املاكع انضاااااااا باملا ة 
س واااارا املنظرة  اااااربل املعة  ا اجيار اشاااااكن اش قظا ألاملرم ا هبا ا اشياااارنرة اال ااااولية ا واااارورة ضعنع املعة ا 

شد اااس ل املااعين و نواا  09-05 كاااب احلس ا اشر ااات فدو انيوت اشاااااااااااااااكنيااة ج جاا  ترااعناال ربخاااصاااااااااااااااة برااع اشتااات 

                                                 

  .1121 املرجع اشاابس  ص  ف ع انجيار واشرارنة اشانه ر   اشرناق فرع ربمحع -1
 ااان ات  02لن اش اس ل املعين املصااار  فدو اسه ال جي ن شدناور بت  اذل اش اواااا ال ناجر اش قي ملعة تزنع فن  622امليااار  املصااار  ا املا ة  وقع سا -2

اجيار  ناوراشنا املت عب اسه ا اشتيااااارنع املصااااار  ال جي ن شد ون را لن ااااان ات  02ذشك بر    ل ا دة داذا ف عت االجارة ملعة اة ا اس ضاااااا ات  وش  كال
  ن ات. 02اش قي ملعة تزنع فن 

  .1121اشاابس  ص   املرجعف ع انجيار واشرارنة اشانه ر   اشرناق فرع ربمحع -3
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 افعة فالة ش قي نن مه كجيار ا ل ربو بافترار    .االشااااااااااكاا  صاااااااااا ص احلس ا اشر ات ا انيوت اشاااااااااااكنية اش قظية
و نرمل   1قظاجيار اشاااااااكن اش  د ع وج  اترا  شاااااارةه ا ضعنع لعة ا  قي اشح فأ فنها ا كتاع وقظهشاااااارو  اش ا

ة لرافا "اإلســـــــالميةالشـــــــريعة  ألفكامشـــــــرط الواقف كنص الشـــــــارع مالم يكن مخالفا "ل بياااااااارةه و ال صاشي أل
ل    رب و األوقاف   املرع لن ةرف ونارة اشيااااااااول اشعننيةا ارابه و املرم ا به  اااااااا  اشنم ذ ملصااااااادحة اش قي و لنر

و فنع جتعنعه اجرة شااااارو  اشر ع فنع هنانة لعته ربلع الكاسية لر  2 ااااان ات 02لعة االجيار ا اشااااااكنات اش قظية  ا 
لن  ناا جيي     اااااااااااااان ات 02ا نا ت لاعتاه فدو ذديماا صا املاعة و االجرة شكن لاا  كو اجياار اشاااااااااااااااكن اش قظا ا

و رب ف شك ب رنس لكيااذ اان ات  اا ات كال  02جر اشناور اشاااكن اش قظا ملعة تزنع فدو ربا ذااشعكت ر اشااانه ر  ربسه 
و ملا كال اشناور برمده   3 ااااااااان ات 02ب رنس لاااااااااات  ضانو فدو اش اس ل ال ن ع اشر ع باةو و شكن تن ا لعته ات 

ا دال ف ع ذشك و هبذل اش اوااااا ذا اذ اااان ات ا 02اك ر لن  اشتأج ا قع جاون  ااااد ته ديمكن فزشه و شكن اكن ذ 
 هتاااأج  اال ارة دو جي ن  ل االجياااار    لن فمااال لن افمااااا رباالجياااار ال اكن ال نك ل اال ملاااعة حماااع ة فدو افتراااار 

ن قرل ونارة اشيااااول اشعننية لن اش اس ل املعين و    ااار  به اشرمل ل 162 ااان ات ةر ا شنا املا ة  02لن  ألك ر
ظيااة اشح ة املاجرة باااشكير  اشرج امل ق داا املاااااااااااااااتااأجرع االجيااار و ترج فدو ا استهااا املااعة اسظاااااااااااااااخ ف ااو األوقاااف و اذ

 تادمها.
 اآلثار المترتبة عل  إيجار األمالك الوقفية العامة :الثاني طلبالم

ةر ا  فدو ةرا اشر ع و مها اش قي ت و ا اشناور بافتراره شااخصااية لرن نةن ت  فدو اجيار اش قي اشتزالات        
لن قاااس ل املاعين املرااعا و املتمو   دي ع فدو اش قي  15و املااا ة  املرااعا واملتمو  لن قاااس ل األوقااف 9املاا ة شنا 

ت و ا اشنااور كال االشتزالاات اش اقراة فدو املاجر جاا نتنا اااااااااااااا  لع ةريرته و س اله  و ن ع فدو فاتس املاااااااااااااااتأجر 
شك ذالات ربخر  خصااااااااااااااه هبا املياااااااااااااار  ا   ذ  ف ع اش قي وفدو شتزالاات اشرا نة اش ار ة ا اش اس ل املعين واشتز الا

 ااانركز اشعرا اااة فدو االشتزالات اشح نرترها  جيار اشااااكن اش قظا اش ار ة ا اشنم ذ  املرتمع لن ونارة اشياااااول اشعننية 
 .4واألوقاف

 

                                                 

  .59ص   ا 1222ن ع  نكن  رب كاب اش قي   ار اشنهضة اشرربية شد رافة واشنير  اش ررة األوت   -1
 االجيار.ا ل لرا دة رمسية لن ونارة اشياول اشعننية ضع  لعة  اشذ  05املدحس رقو :أنظر -2
  .لن اش اس ل املعين املصر  622كذشك املا ة   أنظر. 1122ص اشاابس    املرجعف ع انجيار واشرارنة اشانه ر   اشرناق فرع ربمحع -3
  .161ص  2006حممع كنانة  اش قي اشراب ا اشتيرنع اازائر    ار انيع   فج لديدة  اازائر   -4
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 : التزامات ناظر الوقف العاماألول فرعال

اجر فدو فاتس اش قي ت و ا ساوره االشتزالات اشح ت ع فدو امل نك ل وشااااااااااااااروةهبراع اسر اا   جياار اش قي باأركاسه     
  ق املااااتأجر ا فن املاااااس ا وربل اتنعصااااحلة شوستظا  هبا  وربل تك لاملااااتأجر اشرج امل ق دة  و ا تااااديو 1فا ة 

 اشتمتع باأللاكن املاجرة.

 :وملحقاته للمستأجرعين الوقف تسليم  أوال:
 وونتو اشتااااااااااااادي جيار األوقاف دأوا اشتزاب ن ع فدو جهة اش قي لن   ذ  ف ع  1فدو ذشك املا ة سصااااااااااااا         

كل لا   و جر ونتوصااظات لا  اادمه شه   وكذشك ل عاربه  صاار لا  اادمه املاجر شدماااتأجر  ا ُ ر  بتحرنر حمضاار جر  ناُ 
 ب املااااااااتأجرون   به املرتر ة ت املدح ا وربوصاااااااادها وكلو اشرنات وفع  اشيااااااا س ا املدك اش قظا لن لااااااااا ة األر  رب

 باشت قيع فدو انيضر. 
نيت نات  اوذشك وااااااماسبت عل لردن لن املاا ل ابل وصاااااال خماشصااااااة جيرل  شااااااارة  نعا  كظاشة  وندتزب املاااااااتأجر      

 اش قي بتاااديو اشرج امل ق دة ننتها باشت قيع فدو واشتزاب ساور2  ن رات  اشته فنع اشتااديو ونك ل رب اةاملدك اش قظا 
 باشرج املاجرة. وتركه نتمتعحمضر اشتاديو لن قرل املاتأجر 

 صالحة لالنتفاع بهاالعين المؤجرة تعهد بأن يجعل  ثانيا:
 ع فدو ن وا املراشاااااار فدو املدك اش قظاا ساور اش قي بصااااااظته املم ل اشرئياااااااا شيااااااخا اش قي و    املااااااا ل      

ناور تد ائيا و ن ع  ذا اش اج  فدو اشه شكا نك ل صاااااااااااااااحلا شوستظا  به  انياد ة فديه و صااااااااااااااياسته و ترليمفاات ه  
ده   ابا ا  3وال فدو ذشك بافتراره ت و شد قيا ديف  فديه ترهع اشرج امل ق دة و املاجرة باشصااااياسة و نك ل لااااا

ا وا و نك ل اشتزالا جتاه اشرج امل ق دة و ن ت  فدو انخوا به جزات  اه قرال انجياار و  اااااااااااااايرمر برعه كما ا األ
املاااااتأجر ا  امل ق دة  دي ت  فدو انخوا بذشك  س "تأ نريا"  ربلا برع انجيار ده  اشتزاب اجتاه املاااااتأجر ال اشرج

ذا كااال بااشصاااااااااااااايااسااة  ةدا  اشظاااااااااااااااخ ربو  س اااص اش من  فدو ربسااه ال اداك احلس ا ةدا  ترخيا لن انيكماة شد يااب 
 .ورورنا

                                                 

 اش نارة.فدو األ كاب املنص ص فديها ا اشنم ذ  املرت ع لن قرل  و  ف سركز ضع االشتزالات  ت األ كاب اشرالة بر ع انجيار  -1
  .220ص   املرجع اشاابس  ف ع انجيار واشرارنة اشانه ر   اشرناق فرع ربمحع -2
   اشاابس ذكره.  221-52لن املر  ب اشتنظيذ   12املا ة : أنظر -3
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 ال ربل  1 شضااااارورنةا فدو  ذا االشتزاب ربل ندتزب اشناور بافتراره ت و شياااااخا اش قي باش ياب باش ليمات ون ت        
 ة بإنصااااااااااااااا فاتس املااااااااااااااتأجر واملترد وجردها فدوامليااااااااااااار  ربفظو اش قي ت و ا ساوره لن اش ياب برر  اش ليمات 

 ذشك. اتظاق صاشي وش  وجعلدزب هبا  وجرل املاتأجراملياه  ذا كال جزادا  واشتان وكذشك دات رةواملات اشكهربات 
 حقوق المستأجر في التمتع بالعين المؤجرة ل عدم التعرع ثالثا:

اش اس ل  نل 122سا املا ة  و   سظأللن   ذ  ف اع  جيار األوقاف  2د رة  01سصااااااااااااااا فدو ذشاك املاا ة       
املعين  ديدزب اش قي ت و ا ساوره بااللتنا  فن املااااااااس ا  ق املااااااااتأجر ا اشتمتع باأللاكن املاجرة  و ذا االشتزاب 

ت كال ود ا شد  افع اشرالة ديضاااامن  نا اشترر    اااا ا وواااامال اشترر ن ع فدو فاتس املاجر وااااماسا شدري ع ااظية 
لن  اشري ع ااظية اشح ض ا  ول االستظا  باشرج ربو تن ا وكذشك ميع شااااخصااااايا ربو كال قاس سيا صاااااا ر فن اشت  

 األ كاب شد  افع اشرالة ا اش اس ل املعين. و ضع  ذه ذا االستظا . 

 : التزامات مستأجر الوقفالثاني فرعال
ن ع فدو فاتس لاااااااااااتأجر املدك اش قظا اشتزالات ت ابل احل  ق اشح ناااااااااااتأ ر هبا جرا اجياره شدرج امل ق دة  يث      

 اصة بر ع اش قي.اا وكذشك باالشتزالاتندتزب لاتأجر اش قي باالشتزالات اشرالة املذك رة 
 

 االلتزامات العامة لمستأجر الوقف  أوال:
لن   ذ  انجيار املرتمع لن قرل ونارة  09سا فديه املا ة  و   لاندتزب لاااااااااااااااتأجر اش قي باالشتزالات اشرالة       

 :ااشياول اشعننية  يث ندتزب املاتأجر با
  اشتفهيزات و  جرات رب  ض ناال فدو انيوت  ونترهااع برااعبشااااااااااااااتاال األلاااكن ةر ااا شدتر  املتظس فديااه ا اشر ااع

  ةد   ت وكيل األوقاف ألجل  جرات  ذه اشتح نوت وذشك بت عل ول امل اد ة اشصر ة لن املاجر   املاجرة
  تاا اشونلةواألشاااشاااتاا امليااا كة ربو انجراتات اااصاااة ا األلاكن اشر ارنة املاجرة سظااااها األاشااااما  بتنظيذ 

  فدو  انيا واألجهزة املاجرةنب ات انيوت 
  امل افيع املتظس فديهااشتكظل باشصياسة ا    
  ااترماشه دإل  ع  ا ف ع انجيار ةرن ة ا : دإذاوانياد ة فديهااشتزاب املاااتأجر با ااترماا اشرج ديما ربفعت شه 

 رار فدو اشرج امل ق دة با ترمانيا ا ترماال صحيحا ال نا    ال و وندتزب بانياد ةبذشك  املاتأجر ندتزب 
 

                                                 

  اازائر   اشااشي ذكره.لن اش اس ل املعين  155ب : أنظر-1
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ماا اشياااااااات متكن لن ا ااااااتر واملرتا ة و ا اشحفديه واج  اش ياب بانصااااااو ات اشراااااااي ة  وباشتا  ن ع 1 هبا
  املاجر ا ترماال لرتا ا

 :هاكاسا باي ة ربو جايمة أل راع لناألوقاف جنع ربل اشتصديحات تك ل فا ة فدو املاتأجر   ات   وا تأج 
   21يح شدما ة اشصااح ت ريساشوفعب صاال لن األوقاف ب ا اا ة احلااااع ااار  شقوقاف لركزنة املعاخيل اشح ُض 

خيل األوقاف ألجل فماراا وقرل  بعات ا  صااااو املراشن لن لعا واشح تااااامح 252-52لن املر اااا ب اشتنظيذ  
 ا فدو احلصاا ولن  نا ن هر ارترا  األوقاف بان ارة وخضاا فها شدتر يعات ان ارنة ا 2 .ا اشصاانعوق املركز 

  األلوف اش قظية ستيفة األورار اشح تدح ه
 هعب  ائا ربو بنات كاشح متأل فج اش قي   وامل صاااااااااااااا   باشتتي ات  امل ق دة:جفعب ج ان   عاث تتي ات ا اشر

  تظا االس ار ربو ت ايو اشرج امل ق دة تا   ا االستظا  باش قي امل رر ا ف ع اش قي ربو برعب  ذا 
  وخاصااااة وربل األجرة 3لن رب و االشتزالات اشح ت ع فدو فاتس املاااااتأجر :املاجر اشياااااتر  و االشتزاب بعدع األجرة 

ملردن املرج ا ف ع ا وندزب بعدع ا حمل ا ااااااااااااتح اق  دديدتزب املاااااااااااااتأجر بعدع األجرة ا ل افيع ا املتظس فديها 
اشأنااع  و رب  ت رقو احلاااااااااااااااااع اشرنكا ربو بنكيااة انجيااار األوقاااف  ديااعدع لردن انجيااار فن ةرنس   اشااة برنااعنااة

  بذشك  ت وكيل األوقاف املختا ون عب   رات اش الئا
مل ق دة ود ا نيضاااااااار اار  اشذ  ا ااااااااتدو ود ه اشرج ا ونك ل ذشكف ع انجيار ندزب بر  اشرج املاجرة  وفنع استهات     

اشكظاشة  تاااااادمها  دإذا تاااااار  ا رب  س ا دإسه صصاااااو لن لردن ولدح ااا كماتااااااديو اشرج امل ق دة  واملاجرة ديدزب
 امل عب لن قرل املاتأجر ا بعانة اشر ع.

 جر الخاصة طبقا لعقد إيجار الوقفالتزامات المستأ ثانيا:

 : او ش ع رت  ف ع  جيار اش قي ود ا شدنم ذ  املرم ا به اشتزالات خاصة فدو فاتس لاتأجر اش قي       
    وس فهتألج املدك اش قظا املاجر وع األخ ار املت قرة  ا  ةريرته. 
  اااااااتأجر ا فكأل اشتزاب ل و ذا فدو ا ااااااتهوكهادات رات و واشتان واملات االشتزاب بتاااااااديو تكاشيي  نصاااااااا اشكهربات

كما نتحمل املاااااااتأجر كادة لصااااااارني اش ليمات وانصااااااو ات  االتظاق فدو فكاااااااه. وال اكنانجيار اشرا   
اش قظا فدو اسه ا  اشة  خوا املاااتأجر وفعب  دره  لن   ذ  ف ع  جيار اشاااكن 11اشضاارورنة وقع سصااا املا ة 

  شكاشتر ن  فن األورار اشنامة فن ذ ور ا ةد األفرات اشح ت ع فدو فات ه داسه  س شدنا

                                                 

 . 216ص   املرجع اشاابس. ف ع انجيار واشرارنة اشانه ر   اشرناق فرع ربمحع -1
  اش قظية. واشنظ ات شقلوفاشذ   ع  كيظيات ورا انرا ات  10/01/2000املارخ ا اش نار  ةر ا شد رار  -2
 . 161ص   2000  لني رات احلديب احل  قية  شرنال  6  اازت 2امحع فرع اشرناق اشانه ر   اش  يا ا شر  اش اس ل املعين ااعنع  اجملدع  -3
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 فدو فج   جراته نرنع ل لكت ع لن اشااااااااااااااد ة املكدظة باألوقاف ا كل تتي االشتزاب بضااااااااااااارورة احلصااااااااااااا ا فدو اذ
 1  اش قي

   وذشك اشر ار  واشر اااااا ب فدواشتزاب لاااااااتأجر اش قي وجميع األفرات اش ار ة فدو ف ار وقظا با اااااات نات  دع اشضاااااارائ
لن  اش قي واملتمو واشح ترظااشرااالااة املرااعا املتردس باااألوقااااف  10-51لن اش ااااس ل رقو  11شنا املااا ة  ت ر ااا

 2 .واشر  باشضرائ  
 العامة والسكنات الوقفيةانتهاء عقد ايجار المحالت  :لثالثا فرعال

 ل  جياااار اش قي كماااا ت اااعب ضكماااه األ كاااب اشراااالاااة ا اش ااااس ل املااعين لع لرافااااة األ كااااب املاااذك رة ا قااااس ل      
املتردس بكيظية تااااااي  األوقاف  ده  قاس ل خاص ن رس فدو  جيار  221-52اشتنظيذ   وخاصاااااة املر ااااا باألوقاف 

 26شنا املا ة  واشتفار  ت ري اش اس ل املعين أل كاب ا واشتفارنة واشح  ضاااااااااعاش قي با ااااااااات نات انيوت اشااااااااااكنية 
ا رب كاب اشيااااااارنرة ان اااااااولية بافترار اش قي س ال ن رس فديهربلا ديما مل نذكره و لن قاس ل األوقاف اشرالة   2لكرر 

ل اش اس   اشرالة ا وكذشك األ ااااااااااااراعاألوقاف كما ت عب حمع  املعة ده  ننتها باستهات لعته  وف ع  جيار   ااااااااااااوليا.
 .خصه هبا قاس ل األوقافولا ين املع
 : انتهاء عقد إيجار الوقف بانتهاء مدتهأوال

املعة ا  واملياااار   ع 3ان ااااولية  ورب كاب اشياااارنرةننتها ف ع  جيار اش قي باستهات لعته ود ا شق كاب اشرالة      
 ه املعة.ذ   ات انجيار باسته وننتها ف ع اشاااااااااكنية   ذ  ف ع انجيار األلوف اش قظية ب وث  اااااااان ات ا انيوت 

املعة  لدحة اش قي ت تضااا ضعنعه باشزلن ألدمصاا  لن اش اس ل املعين املرعا واملتمو 165  ا ت ري ا شنا املا ة ذو 
ر لن اشاااااااكن اش قظا ربك  كاسا ة ندة رب ت  ت خراع اش قي وود ا أل كاب اشياااااارنرة ان ااااااولية ال جي ن تأج    ذا

 .شكوجعت ورورة تظر  ذ  ذا نة  ال 

 انتهاء عقد إيجار الوقف وفقا لألسبا  العامة :ثانيا

 نااف رب ااااااااااااااراع فالة تا    ت استهات ف ع انجيار و لن بج  ذه األ ااااااااااااااراع د ع لدكية اشرج املاجرة  داشرج     
 س  ذا  ف اع انجياار ا   املاجرة  ذا د اع املاجر لدكيتهاا بااشريع ربو انيراة ربو امل اانضااااااااااااااة داإل نا    ت اس ضااااااااااااااات 

                                                 

 . 162 املرجع اشاابس  ص  بن ليرسن خ  اشعنن -1

  .12  ص 2000جاسظا   05فمر ب  و ة  ف ع اش قي ا اش اس ل اازائر   جمدة امل  س  اشتردة اش ةنية شدم   ج  اشرع   -2
   اجةوال وناااادمها شصاااا رهافدو ربسه  ذا استها لعة انجيار وج  فدو املااااتأجر ربل نظر  اشعار ربو احلاس ت املاجرة  ق ب لصاار  لن 692سا املا ة  -3

 شتنريه فديه شدتخدية.
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و نك ل شدماااااااااتأجر  ذا مل ن و املاجر ربو مل نااااااااات ع اش ياب باش ليمات اشضااااااااارورنة و    ا ربل ن د   1 اشيااااااااخا
اشظااااااااخ و نك ل  اااااااررا الستهات ف ع انجيار  ال ربل  ذا اشتصااااااا ر ال اكن ا  جيار األوقاف و خاصاااااااة ربل اش قي ال 

عاا اشرج بريرها و فدو ربل ا ااااااااتر  و ال  رته و ال ر نه ربو اشتنانا فديه   دو جي ن بيرهاشتمدكيةصضااااااااع شدتصااااااااردات 
شااااااااااارات ربخر  ال اكن اشتصاااااااااااا ر لره  ذه احلاشة ألل املدك اش قظا  ذا كال قابو شإلجيار دإسه ال اكن ربل نك ل حمو 

ع اش قي تا ب ول ف شك كحاشة  ربسه قع جنع ت ري ات شذ ال  .كما بيناه  اااااااب ا ا شاااااارو  اال ااااااترعاا  شو ااااااترعاا
كا اشرج املاجرة ا  درج  ااررا الس ضااات ف ع انجيار داذنا    ت نواا صااظة اش قي فدو اشرج  كما نرتأ  وف اش

ياب وفعب ق .لن اش اس ل املعين 121 وكا كديا اسظااااااااااااخ اشر ع ب  ة اش اس ل  ول  اجة  ت  كو ةر ا شنا املا ة 
اصااااة    ت استهات  جيار اش قي ديظاااااخ انجيار برعب ودات رب ع املتراقعنن جا اشتزب به  خ رب ع املتراقعنن باشتزالاته نا 

 2  ذا مل نعدع املاتأجر بعا انجيار.

 : انتهاء عقد اإليجار وفقا لقانون األوقافثالثا
 ع انجيار دينتها بذشك ف اش قي  ل امليار  ذ    ت افترار ربل ل ت املاتأجر نا    ت اس ضات ف ع  جيار       

 ال ننتهافدو فكأل األ كاب اشرالة واشح  221-52لن املر ااااااا ب اشتنظيذ   25اش قظا قاس سا ود ا ملا ذكرته املا ة 
ا ف ع انجيار اش قظا نا    ت استهات ف ع انجيار وج با لهما   ووداة املااااتأجر 3 املااااتأجر.هبا ف ع انجيار ج ت 

واشظاااااااااااااااخ نك ل لن قرل وكيل األوقاف  4اش ضااااااااااااااات كال س فه ونك ل ذشك ب  ة اش اس ل و ول احلاجة شدرج    ت 
ار لع بافتراره اشااااااد ة املكدظة بتحضااااا  ف    األوقاف ون ت  فدو دااااااخ انجيار ستيفة وداة املااااااتأجر استهات انجي

ا و ذ ذشك.ش ا فدو  با لا مل نتنان ضرنر ف ع  جيار اش قي شصااااااحل اش ر ة وج وربةراده و فا ةاملااااااتأجر املت ىف بياااااروةه 
 ا األخ  نااات ج ألل  جيار اشاااكن اش قظا برع صااعور  ذ  األوقافش اس ل  املرعا 05- 01قرل صااعور اش اس ل 
 5 .املعينلن اش اس ل  2لكرر 165ت ريس رب كاب املا ة 

                                                 

  اازائر   اشااشي ذكره. لن اش اس ل املعين 151املا ة  سا-1
  اشظاخ نك ل لراشرة لن قرل اشاد ة املكدظة باألوقاف  ول اشرج    ت اش ضات. -2
 املراااعا شد اااس ل املاااعين 2005لااا   12املارخ ا  09-05لن اش اااس ل رقو  2لكرر 165واملتمو  واملاااا ة ق.ب املرااعا  910 ذشااك املاااا ةا  أنظر -3

  .اازائر   اشاابس ذكره
  اشاابس ذكره.  221-52لن املر  ب اشتنظيذ   25املا ة  -4
ناتمر  شك ذلا مل ن جع اتظاق فدو خوف  املاتأجر    ربسه ا  اشة وداة  اش ر ة." ال ننت ل االجيار  ت  املعين:اش اس ل  لن 2لكرر 165تنا املا ة  -5

 هنات اشر ع  ذا ربصرحا تكاشيظه با  ة باشنارة  ت  ربشهر ( 06جي ن شد ر ة اشذنن كاس ا نرييا ل فا ة لره لنذ  تة ) احلاشة اشر ع  ت استهات لعته  وا  ذه 
( ربشااااهر لن ن ب وداة املاااااتأجر. وجي   خ ار املاجر ج ج  06تار ااااة  س اهنات االجيار خوا  ااااتة )  اجتهو. جت ل ار  و ربو ربصاااارح االجيار نزنع فن 

  حمرر    قضائا نتضمن اشرارا ملعة شهرنن".
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 :الفصل الثاني
 الوقفية العامة مالكاستغالل وتنمية األ

 ليات الحديثةواآل الخاصة عقودعن طريق ال
 ل ت در اازائر فدو  روة وقظية  ائدة لتن فة بج ربراوااااااا دو ية وربراوااااااا بيضااااااات  ولا  الا  ذه األراوااااااا       

وا اااتتوا  .تنميتهو  ا اااتتوشهاش قي لااااأشة ج  رنة و ذه اااصاااية تت د   ا اااتمرارنةل ق دة فدو وجه اشتأبيع جيرل 
  ااااتتواا ذا لا جرل امليااار  نتكظل جااااأشة  .ش ويظتها االقتصاااا نة واالجتمافية التعا اشن   لن األراواااا      ذا
يزا بذشك بج اس ا  ت واش اس ل امل ارل اش قي اشراب لاااااااااتظيعا لن اشصااااااااين اشر عنة املررودة ا اشظ ه ان ااااااااولا تنميةو 

 امل ق دة.األراوا 

ا اااااااااااااااااااات واملات فعة استهاكات لن ةرف اا اص  واش ابدة شدرناتش ع تررواااااااااا االراواااااااااا اش قظية اشظو ية       
اشر و لن  ية وفدواشزرافو ت لن قرال اشعوشة ذااا  ذ ع تأليو جزت كر  لن األلوف اش قظية ا فهع اش  رة  اشرم لياة
هلل  لدك ربهناو ر و فعب قابديتها شدتصاااااااااااااارف ديها فدو لراعرب اشتاأليو  ال ربل  ذه األفيال اش قظية مل نرع نيا رب ر اش اجع 
اشتاشية:وال اشت نينات  1شدعوشة  وشياا لدكا 

  االلوف اشيا رة شدعوشة.  بأند شةاملتردس  06/09/1566املارخ ا  102-66االلر   
 22ات  21ا ل ا ه لن خاصة املتردس باش  رة اشزرافية  02/11/1551املارخ ا  52-51 االلر. 
  اشذ  نضاااااااااااارا كيظية ا ااااااااااااتتوا االراوااااااااااااا اشتابرة شقلوف  02/12/1525املارخ ا  15-25اش اس ل رقو

 .(1525شانة  06جرنعة رمسية وواجرااو )املنتفج  و ع     قاش ةنية 

ا اسضاااااااااماب اشك   لن األراواااااااااا اش قظية اشر ارنة ات لدكية اشعوشة و االشاااااااااخاص   اااااااااامها كل  ذه اشت نينات     
 كت ر  رعال  لا) قصار اشع  اش ريريج و املرن نج  ا ات فن ةرنس اال اتح اذ او فن ةرنس ا اتظا ة قاس سية لن اشعوشة

 22ات ال جاتت املا ة  2ياااييع بناتات  ك لية فديه (تنررف  اشيا ب صااار احلك لة    ا األصااال لدك وقظا ع 
ال ا جا  األراواا امل ق دة املاتة ضا شار  فعب د ع ا شد ابع اشظو ا و ش ع صاعر املني ر  10-51لن قاس ل 

و  ع  كيظية ا اااااا جا   ذه االراوااااااا و  ا تااااااا نة  06/01/1552اشصااااااا ر بتارنخ  11اش نار  املياااااا ف رقو 
ق دة وقظا ج االراوااا اشظو ية امل ق دة وقظا فالا و االراوااا اشظو ية امل  املاااتتدج املاااتظيعنن نيذه االراوااا تيزا ب

املتردس باشت جيه اشر ار  املرعا و  29-50لن اش اس ل  21خاصااااااااا و احلاالت املياااااااا كة بينهما ت ري ا شنا املا ة 

                                                 

 .25اارنعة اشرمسية فع   1521لن قاس ل االلوف اش ةنية شانة  16فتأت االلوف اش قظية اشرالة لدكا شدعوشة ةر ا شدما ة ا -1
   لاب جمان لن  ي ة اشياول ان ولية اشرحرننية و افية   ولا جزائر . اناو   اايو   اشييخلرد لات رب ت هبا  -2
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 وا ا ش اس لر ار  اشت جيه اش لوال ش اس  ا ا جا   ذه االراوااا ال صضااع ا ااتتونيا شد اس ل املعين  وفنعلا نتواملتمو. 
فاةدة  اساو ذا كاالوقاف  اا  س   االر  امل ق دة داذا كاسا نرافية او ليافرة تاتتل بر ع املزارفة او املااقاة 

كاسا   اشترم   ذاو  وبر ع اش ليوكااسا قابدة شدرنات دتاااااااااااااااتتل بر ع املرصااااااااااااااع    ذادرر اع احلكر )املرحاث االوا( الاا 
املرحث ) شيات احلعن ة ال اااااااااتتوا وتنمية األلوف اش قظيةمث ست رق شآل اش اين(و ااراع )املرحث لررواااااااااة شوسع ار ا

 اش اشث(.
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 تنميتهاو  استغالل األراضي الوقفية العامة الزراعية أو المشجرة، والعاطلة أو البور المــبحــث األول:

كاسا نرافية   اباختوف س فها داذاألراواااا اش قظية اشرالة  تدي  تنميةو  ال اااتتواربوجع امليااار  صاااين وآشيات      
كاسا   ذا ينه ا امل د  االوا الا نر ااااا  لا  اااا وف ع املااااااقاةةرنس ف ع املزارفة  وتنمو فناو لياااافرة دتاااااتتل 

 .امل د  اش اينا  ت رق  شيهناشذ   ةرنس ف ع احلكر  وتنمو فنفاةدة او ب را دتاتتل 

  المطلب األول: األراضي الوقفية العامة الزراعية والمشجرة

داااإساااه اكن ربل تاااااااااااااااتتااال  10-51املراااعا شد ااااس ل  05-01لن اش ااااس ل رقو  1لكرر 26ت ري اااا شنا املاااا ة   
وا  ظر  األة شدباشنااااااروتاااااات مر وتنمو األلوف اش قظية  ذا كاسا نرافية ربو ليااااافرة بأ ع اشر    ايتية ف ع املزارفة 

 اشظر  اش اين.وف ع املااقاة ا 

 Bail à comptant Contrat de  عقد المزارعة  األول:الفرع 
 05-01ير  باش اس ل امل ا تحعثفدو اش جه األل ل  وا تتونياشقراوا اش قظية  االقتصاا نةبتية ض يس اش ويظة   

ف اع املزارفاة  ول ال نرج األ كااب امل ر اة فدو  اذا اشر اع وباشتا  ناااااااااااااااتعفا األلر اشرج    ت رب كاب اشياااااااااااااارنرة 
 لا ية  ذا اشر ع وس اله. بإبران" لن قاس ل األوقاف 2ان ولية ةر ا شنا املا ة "

 مفهوم عقد المزارعة أوال:

رب   لأخ ذة لن اشزر و ا  واملزارفة لن اشزر  و   ةر  شدرذر  كما ن دس فدو انسرات واشنمات  :لغةالمزارعة      
 اشزر .لن  كدمة ليت ةونتضح لن  ذا ال املزارفة ا اشدتة  ا   1 ننرا وصر  لنها املرالدة فدو األر  برر  لا

   :الفقها ربلا       
 امل واااااااااااااا فة شه شاااااااااااااارفا و ا  جارة األر  ربو اشرالل لنهاداملزارفة  ا ف ع فدو اشزر  برر  ااار   الحنفيـةدرناع 

 برر  ااار  وخمتدي ا ج ان ا فنع و.
  2.ركة ا احلرث بيرو ا اشزر  ون اا اشيُ  ة  ك  رخ ديررد ل املزارفة بأهنا شُ  :المالكيةربلا 

ربهناا  دع األر   ت لن نزرفهاا ربو نرمال فديهاا وناعدع شاه احلا  اشاذ  نرذره واشزر  بينهما بنااااااااااااااارة  :الحنـابلـةوفناع 
 لرد لة ليافة  

                                                 

 .202ص  2002سصر  دمال و را    حا  د ه املرالوت املاشية ورب شته فنع املاشكية  امل ررة اشرربية   ر انة   -1
 .612ص  املرجع اشاابس  اشعكت ر و رة اشز دا -2
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  ا لرالدة اشرالل ا األر  برر  لا صر  لنها فدو ربل نك ل اشرذر لن املاشك. الشافعيةوفنع 
 ."ا احلرث ةاشيرك"ب  شه: فردة  ابنوفردها 

وقع  1 تس اال تنرافن ةرن واالستظا وباشتا  اكن اش  ا ال ف ع املزارفة نياره ف    اشيركات وناتهعف اشتنمية   
 صة  ل ابل شو اتتوان صاع باملزارفة  ف ات األر  شدمزار   " :املذك رة ربسظا ربسه 1لكرر 26سا امليار  ا املا ة 

املزارفة ف ع فدو  أافتلن انيصاااااااااااااا ا نتظس فديهاا فناع  براب اشر ع  و   تررني ل ابس شتررني املذ   احلنظا ألسه 
 ."اشزر  برر  ااار  

تد كة  بأر  االستظا لن  اذا اكن اش  ا ربل ف اع املزارفاة نيااااااااااااااراه انجياار لن  يث  لكاسية املزار  لن  واس وقاا     
شت ه ج ابل وا سظأل اش قا تياره اشيركة لن  يث ربهنا تني  لاامهة ا  ستا  انيص ا بج املاشك بأروه وبج املزار  

 2 برمده.
داملزارفة  ذل ف ع  جيار ن ع فدو ربر  نرافية   اااااااااا ات كاسا ربروااااااااااا فرات ربو كاسا لترو ااااااااااة باألشاااااااااافار كأر    

اشرا   شقر  اشزرافية بأل األجرة ديها ساااااارة لرينة لن سظأل انيصاااااا ا اشناتج لن األر   احلعائس  وتتميز فن انجيار 
 .  3كاشنصي ربو اش دث

 أركان عقد المزارعة ثانيا:

لكرر لن قااااس ل  26ف اااع املزارفاااة ا األةراف وانيااال واشااااااااااااااارااا  كرااااقا اشر    وتتضاااااااااااااامن املاااا ة اركاااال تتم ااال   
 :ا وشرو  لتم دةربركال   االوقاف 

 ادإل صاااااا   األر  ا املزارفة فدو األر  امل ق دة    اش قي اشراب  وملا كال  ذ : بالنســــبة ألطراف العقد -1
اور اش قي اشذ  ت و لن ةرف س ونتمتع باشياااخصاااية املرن نة االفترارنن او اش ريريج شقشاااخاصاألخ  شيأل لدكا 

 26ملا ة ل صااو ية اجيار االراوااا اشظو ية اش قظية ا اك  وخ نرتأ صااا   اشصااظة ا ابراب  ذا اشر ع و شكن املياار  رب  
لن سظأل اش اس ل ربل  11لكرر 26 ة تاكعه املا و ذا لا باألوقافشداااااااااااااد ة املكدظة  05-01لن اش اس ل  5لكرر

ه اشااااااااد ة لعنرنة اشيااااااااول اشعننية ربفوه ون صاااااااع هبذ 02  ةار املا ة دااااااااد ة املكدظة باألوقاف  س  براب ف    اش
 .10-51لن اش اس ل رقو  11املا ة  لرافاة   لرم ا به ا ف ع  جيار املدك اش قظا اشراب لع  لاو ذا 

 بافتراراشزرافة ة ا  اف لهنربلا اش رف اش اين ا اشر ع ديياااااااااااا   ديه رب دية اشتراقع ةر ا شد  افع اشرالة لع شاااااااااااار   
 ا اشر ع. افترارشخصية املزار  حمل 

                                                 

  .205ص  سصر  دمال و را    حا  املرجع اشاابس -1
  .121ص   املرجع اشاابس رال ا خاشع -2
    اشاابس ذكرمها.لن اش اس ل املعين املرعا واملتمو 90لن قاس ل األوقاف املرعا واملتمو  واملا ة  9املا ة  -3
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ربر  ل ق دة صاااااااااااحلة شدزرافة ولرد لة ترينا ساديا شدفهاشة. وت ري ا شد  افع اشرالة جي  ربل وحمل ف ع املزارفة        
اشرالة كأل نك ل ل و ف ع املزارفة لن ربجل نرافة األر   رو  و   خماشي شدن اب اشراب واي اعنك ل اشااااار  ليااااا

                  باملخعرات واملهو ربل تك ل تنتج حمص ال نرافيا. 
فدو  جيار األراوااااااااااااا اشزرافية اشرا نة   يث ت  ب  لا نااااااااااااار وااعنر باشذكر ربسه نااااااااااااار  فدو ف ع املزارفة         

ربو  ائزا  شكن  استظا املزارفة بج املاجر واملزار   وال نيااااااااااااا   ا املاجر ربل نك ل لاشكا بل نكظا ربل نك ل شه  س 
 جي ن شه ربل نتنانا  ت   ه فن   ه ا نرافتها.  وال1 بنظاه ني   ا املزار  ربل نت ت نرافة األر  

 املزار  والو وتنر ع املزارفة كااااااااااائر اشر     بإجياع وقر ا لن املتراقعنن بافتراره ف ع رواااااااااائا بج ساور اش قي      
 اشنم ذجااشر ع  ونظر  الن اش اس ل املعين  1لكرر 221  نياااااااااااااا   ادرا ه ا ف ع رمسا ل دما تياااااااااااااا ةه املا ة 

 املا ةاشضرائ  ت ري ا شنا  ونافل جصدحة 15/02/1551املارخ ا  65-51املنصا ص فديه ا املر ا ب رقو 
 قاس ل اشت جيه اشر ار  اشح جتيز ال نك ل ف ع اجيار االراوا اشظو ية فرديا. لن 02 د رة 92
ا دي رس صاااحلة شدزرافة دال كاسا ب ر جي  ال تك ل االر  امل ق دة    :لة الزرعأور و لألرع و البذنســبة لبا – 2

ماال كن املزار  لن اشرر كمااا جياا  ال تك ل لرد لااة احلااعو  و دااار ااة لن كاال لااا انع نرفهااا و ال اُ  كخ فديهااا ف ااع احل  
ا لرااا ماار او اشزرنرااة و اشتاااشاا  املترااارف فديااه    ال تك ل فديه  ال نرج ا اشر ااع لن فديااه اشرااذكمااا جياا   ديهااا

ر  و اخر  خصاااااااااارة االل صااااااااااظة املزرو   تدي باختوف اشزر  دهناف نر  نزنع ااو ب  ا أللناصااااااااااظة لن  ر ع 
ار ألل لا نيااات با اات نات  رس األشااف ا قاا ساور اش قي شدمزار  انر  لا شاا ا داسه جي ن شه ال نزرفهانن صااها اال اذ

و صاااااااا   ا كاسا فدربلا اذ  اشر ع ل   ُ ب  ر و كاسا فدو املزار  ف ع املزارفة خاص باشنرات و اذا مل نرج جنأل اشرذ
إفوب املزار  ب  صتار نرفه ا ربرواااه و نكتظا ألسه صاااا   احلس ا بيال اشن   اشذاشر ع دال اشر ع نك ل صاااحيحا 

 ر املرا  نرفه.اش ات اشرذب
 بااااااااار  وذشك شقر تابرة  التهآال اكن جرل  ألسهفدو املزار   وتك ل اشة اشزر   ااااااا ات كاسا  ي اسا او جرارا    

 شااااااس االر و  واالسرات وربالته شدرملشدنمات  داألر  األر  الته شيااااااا لن جنأل لنظرة رباختوف املنظرة دمنظرة 
       .ررل نيا ل ابو لرينا لن فمل او بذجي وشذا ال

لن  ادهر ع دكل لا  تا  اشيه اشزر  قرل سضاااااااااااافه وجظف ع املزارفة اشتزالات و   ق شكل لن ةرا اش ون ت  فدو  
 :قامج وفدالا لا  تا  اشيه اشزر  برع جظاده وا راكه ده    املزار   را ة وقدع األفياع اشضارة دها فدو

بنارة لا نيما لن  اشيارنكج وشك تك ل فدذدنظ ات  :لا  تا  اشيه اشزر  قرل اشتدة لن  ديا احل  لن اشت  -1
 االر .ه االفرات  ول صا    ذقع اشرمدا ال املزار  نتحمل كل ااار  وال كال ا اش ا

 لنهما.فاتس كل  وديك ل فد اش امة: تا  اشيه اشزر  برع ا ل -2

                                                 

  .129ص  املرجع اشاابس  رال ا خاشع -1
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 : المدة في عقد المزارعةثالثا
نادع ربل ف اع املزارفاة    ف اع فدو لناادع واملعة لريار ش ياس امل الفتراارنرتأ ضاعناع املاعة ركناا ا املزارفاة وذشاك     

 ا نرا  بت قيا املزارفة ضعنع لعة لتراردة صاحلة شدزر  ديها.لن  ة ات اخر  شذبعانة اشزر  لن و تدي فمدية 
واملو ظ ربل امليااااار  بياااااأل  ذا اشر ع مل نترر  ا قاس ل األوقاف شدمعة اشح تنظذ ديها املزارفة وباشتا  ناااااات ج  

  ة ان ولية.اشرج    ت رب كاب املعة ا  جيار األر  اشزرافية امل ق دة ةر ا أل كاب اشيرنر

ربل اشرج املاجرة لزارفااة  ا ربر  ل ق دااة نرافيااة تنتج حمصاااااااااااااا ال  ورنااا  كااال لن اشونب األخااذ جااعة اشررف  وبااافترااار  
و ديها و ا لعة تراف خصااارة جعا  ...(  )خصااارة  اشزرافا كأل تر ع مل  اااو ربو ل مسج نرافيج  اااا  ةريرة األر 
ونرجع ا ضعنع لعة املزارفة ربوال  ت  .ربل و ا ااتتواللصاادحة املزار   ت نااات ر ا األر  اشزرافية امل ق دة وناااتتدها 

 ف ع اش قي  دردو اشناور ربل نت يع باملعة اشح ني ةها اش اقي ا ف ع اش قي  ال  ذا كاسا  ذه املعة وارة باش قي.

عة  ااا  س   اشزر  لن  اانة  ت  اانة  رجا  ذا لا جرل املياار  ن ف اشراع لظت  ا ديما صا املعة وقع  تدي امل    
د لة وصاااااااااحلة ش ق   وجي  ال تك ل املعة لر لن قاس ل األوقاف اشرالة. 1لكرر 26ا ف ع املزارفة ةر ا شنا املا ة 

اشة سظ ة احل هنااااتمر ات  ج جين انيصااا ا وتك ل ا  ذ استها املعة ومل نتو جين انيصااا ا دال اشر ع و ذااشزر  ديها 
 .د ا فاتس املزار  ا نات لعة اشر ع االشتزالات تك ل فدو لهما ألص ص رملتراقعنن ب عااشزر  ولاوسة احلظظ فدو 

 األجرة أو الحصة في عقد المزارعة رابعا:

ا سظأل بأر  تد كة شت ه ج ابل  و  االستظا ربشااااااااارسا ربل ف ع املزارفة نياااااااااره انجيار لن  يث  لكاسية املزار  لن  
اش قا تياره اشيركة لن  يث ربهنا تني  لاامهة ا  ستا  انيص ا بج اشرج امل ق دة وبج اشزار  برمده وص ا شه  صة 

تررا ملا ربستفته األر  لن حمصااااااااا ا  لع لرافاة س فه ود ة   1ربو س صااااااااااسالن انيصااااااااا ا املنتج تتظاوت قيمتها  لا ننا ة 
ر  اشزرافية اشناور ا تااااااديو األ اشتزالاتنااااار  فدو  جيار األراوااااا اشزرافية ا   ستاجه ونااااار  فدو ف ع املزارفة لا

ملاااااااااااااتأجر املزار  ما ندتزب افدو اش جه املروااااااااااااو ك وا ااااااااااااتتونياباألر   االستظا امل ق دة املاجرة  ت نتمكن املزار  لن 
امل ررة  الشتزالاتاباشرنانة باشزرافة وانياد ة فدو اشرج واش ياب بإصاااااااااااااو  األر  ا  عو  األفراف اشزرافية و   ا لن 

دإ ا تك ل  صاااة  1لكرر 26ا رب كاب ف ع  جيار األراواااا اشزرافية.  ال ربل األجرة ا ف ع املزارفة وود ا شنا املا ة 
ا   ا نتظس فديها فنع  براب اشر ع  ون ن  انيصاا ا فينا بج اش ردج ديأخذ كل لن اش ردج اشنااارة املتظس فديهلن انيصاا  

 2كأل نأخذ اش قي اشراب ت و ا اشناور اشنصي واملزار  اشنصي ايخر ربو اش دث باش د ج.

                                                 

  .1251ص  املرجع سظألف ع انجيار واشرارنة    فرع اشرناق ربمحع اشانه ر  ربمحع -1
  .1256ص واشرارنة  املرجع اشاابس ف ع انجيار   ربمحع فرع اشرناق اشانه ر  -2 
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ااارة اشح نرينها اشررف املتظس فديها ربو باشنوقع سا اشت نج املعين املصاار  فدو ربل اشتدة ت ن  بج اش ردج باشنااارة    
ا سصاااي اشتدة  دإذا  دكا اشتدة كدها ربو برضاااها باااار  ق ة قا رة  جترل مفرف كال شكل لنهربو  اتظاقدإذا مل ن جع 

ج احلع األ ىن حلصاااة املزار  يواش اواااح لن  ذا ربل تر   1اش ردال لرا تررة  ذا انيوف وال نرجع رب ع لنهما فدو األخر
و لا صاشظه  فدو فكأل فد االتظاقبنصااااي انيصاااا ا نتردس باشن اب اشراب ا اشتياااارنع املصاااار  دو جي ن اشنزوا فنه وال 

اشذ  مل ن وااح لا ية األ كاب امل ر ة فدو  ذه اشر    املاااتحع ة  ال اايما وربل تظريدها فدو األفيال  اازائر  املياار 
اشح تا نها  القتصااا نةا ا تظصاايدها تظصاايو تالا و ذا س را ااصااية اشرج حمل اشر ع لن جهة و اش ويظةاااتعفنامل ق دة 

نك ل ل ااعار  صااااااااااااااة كال وا ااع لنهماا لرد لاة ا نااات ابراب اشر ااع   ربل ولاا اكن ق شااه امااال اساه جياا  لن جهاة اخر . 
دة دو نصاااح اام ولياااافة اج ابة االجرة كما جي  ال نك ل لن سظأل حمصااا ا االر   واش دث وحن ه ألهناكاشنصاااي 

    ا.ال ضع  ب  رة ار   ول 

 عقد المزارعة انتهاء خامسا:
مل ررة املعة انيع ة شه  شكن قع  عث وربل تنتها املعة ا اس ضااااملزارفة ف ع لاقا  دو بع ربل ننتها  ذا  بافترار      

 ا اشر ع وشكن انيص ا مل ننضج برع وفديه:
تتو قاااامة اشتدة  اااا  اشناااارة املتظس فديها وقا  براب اشر ع  وشكن كيي  :املعة وسضاااج انيصااا ا استها ذا  -1

ع اشرمدا جنع مل ن وااح  ذا  وا اش اق تتصاارف اشاااد ة املكدظة باألوقاف ا سااارة انيصاا ا  لع اشردو ربل املياار 
ربل لعنرنة اشيااول اشعننية واألوقاف ت  ب برمدية بيع اشتدة باملزا  فن ةرنس حمضار قضاائا  مث تص   نرا ات  ذه 

   2األلوف ا  ااع اشصنعوق املركز  شقلوف اش قظية. 
ر   ت  انة دإسه  س شدمزار  ربل نر و ا األ :وقع تنتها املعة انيع ة ا اشر ع وشكن انيصااا ا مل نعرف برع  -2

 ت  ورة  ملزارفةلعة ا استهاتب  ة اش اس ل برع  لع واارورة متعنع ف ع املزارفة سضااج انيصاا ا ونا   األجرة املنا اارة
 3 نرافية ربخر  بنظأل اشيرو  اشااب ة.

ر   ربو ربسه مل ك ج ت املاااتأجر املزاوذش :اشر ع استهاتوقع تنتها املزارفة ب ج   رب اراع ةارئة تك ل  ادرة  ت  -2
  وباشتا  خ دا لن ض نل ةريرتها اشزرافية ن د  لن املكدي باألوقاف داااااااااخ اشر ع وا ااااااااتتونيا ااااااااان نرافتها 

ا اشر ع  كما نظاااااااخ اشر ع ا  اشة فعب متكج املاااااااتأجر املزار  لن  افترارخاصااااااة وربل شااااااخصااااااية املزار  حمل 

                                                 

  لن اش اس ل املعين املصر  ألل اش اس ل اازائر  مل ن ر  رب  تظصيل ا  ذا اااس . 621املا ة  -1
 .09/06/1556لارخة ا  25اشياول اشعننية واألوقاف رقو ترديمة وننر  -2 
  املصر . لن اش اس ل املعين 156ذ    شيه املير  املصر  ا املا ة   ذا لا -3 
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 األفذارر  اشتراقعنة لع لرافاة شاااااااااا باشتزالاتها نك ل ت ل اش قي اشراب ا  كو املخل بزرافة األر  و ن االستظا 
 1 .لن اش اس ل املعين 115ةر ا شنا املا ة 

ها اشزرافا ا  اشة د ع ا ش ابر :وقع تنتها املزارفة بإ لا  األر  اش قظية اشزرافية وااااااامن األراواااااااا اشرمراسية -1
املرعا واملتمو  25-50ربو  ذا كاسا جماورة شدتفمرات اشاااااااااااااكنية و ذا ود ا أل كاب قاس ل اشتهي ة واشترم  رقو 

ا اشنا ذوااااعنر باااشااذكر ربل ت ريس  اا األوقاااف لن قاااس ل  2لكرر 26ت ري ااا شنا املااا ة  09-01باااش اااس ل 
 نتظس بتاااتااا لع رب كاااب اش قي ب لن  يااث اشتر  اشااذ  وجااع لن ربجدااه والنا   ات واااااااااااااايااا  املدااك اش قظا اشرااا

 .املاصدة لن اشيرنرة ان ولية
 

 Contrat de colonage partiaire   عقد المساقاة الثاني:الفرع 

األراوااا اش قظية اشرالة املياافرة رب ر  املياار  ا املن  لة اشتياارنرية ف ع املااااقاة ا املا ة  تنميةو  ا ااتتوالن ربجل    
 يث متدك اازائر ربك ر لن   ع   و ذا س را شدكو انيائل لن األراوااااااا امل ق دة  05-01  لن اش اس ل 1لكرر 26

 تا نظتح  ربب اع جن بيةنات ل ق دة فدو لاااااااااااااات    اااااااااااااتة وال  اشتم رس   ربج   رب( خندة لن 11.000فيااااااااااااار ربشي )
واالجتمافا اشذ  تا نه  ذه األفيال  ول  االقتصااااااااااااااا  وتظريو شدعور  2اال اااااااااااااات ماار واشتنمياة فن ةرنس  اذا اشر ع 

" لن قاس ل األوقاف ضيدنا 2ت وااااايح لا ية األ كاب امل ر ة فدو  ذا اشر ع لكتظيا بتررني باااااايا  ولا الا املا ة "
يه لية ا    املنصاا ص فديه ا ضعنع لظه ب  ذا اشر ع داسه ننرتا تريال املاااائل اا  رنة د ت رب كاب اشياارنرة ان ااو
 املتم دة ا اشرعة واالجرة.

 مفهوم عقد المساقاة أوال:
 ربو    ذشك لن األشفار امل مرة ناامو  ذا اشر ع لاااقاة ألل صاا   األشافار ناترمل رجو ا خنيل ربو كروب    

لا داملااااااااقاة  ا  ف ات اشياااااافر جختدي ربس افه و  ه.دُ تُ شي  ب بااااااا يها و صااااااو ها فدو ربل نك ل شه  ااااااهو لرد ب تا تا  
نعخل ا  كمه كاشنخيل ملن نااااا يها لع اش ياب باااااائر األفماا األخر  اشح  تاجها اشياااافر وج ابل جزت لرد ب لن 

فدو ج ان ا بأك ر  ا اااتعاواملاااااقاة جائزة شااارفا وقع فر  وقع فرف فدو ربسه ف ع فدو خعلة اشيااا 3ديه مثره لياااافا 
 ا لراقعة  دع األشاافار واشكروب  ت لن ن  ب بإصااو ها فدو ربل نك ل  احلنظيةوفنع  4لن  شيل لن املن  ا واملر  ا

   مثر ا.شه  هو لرد ب لن 

                                                 

    .129رال ا خاشع  املرجع اشاابس. ص - 1
  .21/12/2012 انة  واألوقاف  تان صات لن ةرف ونارة اشياول اشعننية  - 2
  .212ص    املرجع اشاابسو را    حا سصر  دمال -3
  سظأل املرجع  سظأل اشصظحة. و را    حا  سصر  دمال -4
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و ربل ف ع املااااااااااااااااقاة     ف ات لن قااس ل األوقااف اشراالاة فد 1لكرر 26وقاع فردهاا املياااااااااااااار  اازائر  ا املاا ة     
 ملن نصدحه ل ابل جزت لرج لن مثرة. شو تتوااشيفر 

وتا الشااك ديه ربل اشياارنرة ان ااولية ت  ب فدو رفانة لصاااحل اشناس ا املرامح واملرا   ولا    لرد ب ربل  اجة اشناس 
تتيار  قع ال ة   ذ اشك   لن اشناسولصادحتهو ولصادحة األلوف اش قظية ذات اش ابع اشتررع  تاتعفا تيرنع املااقا
املصدحة  اساوباشتا  ك واال ت مارنيو رب اراع و وافا املدكية فدو اشر و لن ربهنو خأات  علة األر  وشاول اشزرافة 

ذا لنتيرا جنع  خار  جماا اش قي  ت ربل استيار وا رة املااقاة ا املرالوت بج اشظو ج  1ا تيارنع ف ع املااقاة
واش اواااح  ذل ربل املاااااقاة  ا لرالدة خاصااااة بج   2 ا والنتنا خصااا صاااا ا  اااهل لن  ة اشااااار ااا   ائرة اشر نن ت 

األفيال اا نة املترو اااة كاشنخيل واشيااافر واشكرب وشاااخا ربخر لرنية فدو قياب  ذا األخ   علة  ذه األفيال وذشك 
 .او   ذشك ا ل ابل  صة لن مثرا وتد يمهابا يها وت ديرها 

 :كااليتواشيرو  األ ا ية املت درة ا ف ع املااقاة ننا ة فدو اشيرو  اشرالة نبراب اشر     ا  
ا    اش جربل نك ل اشيااااافر لرد لا فنع  براب اشر ع: دو اكن تصااااا ر وج   لاااااااقاة ا شاااااات جمه ا ربو حمتمل  -1

 املات رل جتنرا شدترر.
 ربل امل ابل نك ل جزتا لن مثره  كأل ذواارور  ا و   شاار ربل نك ل سصااي  اشرالل ا اشياافر لرد لا باشنصاااع:  -2

ي  اكن  صاااار اشنصاااا نك ل اامأل ربو اشربع  وربل نك ل لياااافا ا ميع لا تنتفه األر  لن شاااافرة   يث ال
  3ذشك  ررا. بافترارال ن مر  ا س   لرج لن اشيفر ربو س   لرج    لتأكع ربسه   ف ن مر ربو

يعا ندزب نصاااو  اشنخل ربو اشياااافر ت  البع ربل نرذا اشرالل فنانة اشرجل اشرا   ا ربرواااه: رب  ربسه ن  ب بكل لا  -2
 جا جر  به اشررف ا املااقاة.

ربل  افترارب ذا كال فدو األر  اشح  ا حمل شدمااااقاة خرا  ربو واارنرة دها تك ل فدو اش قي اشراب  ول اشرالل  -1
 اشضرنرة لرتر ة باألصل و ا األر  امل ق دة   ات كاسا لترو ة ربو    لترو ة.

وتنر ع املاااااااااااااقاة بإجياع وقر ا لن قرل ةرا اشر ع بأ دية ورواااااااااااو  اااااااااااديو خا  لن اشري ع  حمده ربر  نرافية    
أل باشياارو  ا ر  اشتراقع وشيلياافرة ل ق دة كاشزنت ل واشتظا  واشنخيل واشرلال ولا ربشااره ذشك ونك ل اشر ع النلا جف

  4اشرمل و ا لن اشر    امل رو ة اشح ال تنتها ج ت املتراقعنن. 

                                                 

 .219صاملرجع  سظأل و را    حا   سصر  دمال -1
و ا ا األشفار  ةاستياار وا اع شر    املاااقاة راجع اصا بة األر  واشتدة اش د ة اشح نتميز هبا مثار ا  اا و ا ا ات  اع فع  كر  تن اتهن ل اشظو  -2

كت  اشظو ة ج اشاااايع: بن ف ات اهلل ق نعر ل ويفدو ااصاا ص تا  اااافع ا تن   استا  اشظو ة باملن  ة وا تونيا اشرنا ة ا جماا استا  اشظ اكه  اااا  
  .اشر ننشعائرة 

 .125ص  املرجع اشاابس  رال ا خاشع -3
  .215ص    املرجع اشاابسو را    حا سصر  دمال -4
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 األجرة في عقد المساقاة :ثانيا

ت  ب اش ماار ا املااااااااااااااااقااة ل اب األجرة  دها ل ابل ملا قاب به اشرالل لن فمل ولا قعب اش قي اشراب لن شاااااااااااااافر    
املر    فدو خعلته  ونأخذ اشاااااقا ربو اشرالل لصااادح اشرج امل ق دة امل ابل وجي  ربل تك ل  ذه اش مار لن اشيااافر 

اشح تنا فدو ربل ف ع املااقاة     ف ات اشيفر  1لكرر 26لن جزت لرج لن مثر اشرج امل ق دة ةر ا شنا املا ة 
 ها  ذا كال بد   ونك ل  ذا قرل وه ر اش مرة ربو برعه وقرل ملن نصاااااااااااااادحها ل ابل جزت لرج لن مثره. شو ااااااااااااااتتوا

  شااذشااك ربو كااال اشر ااع برااع بد   اش مرة وكااال باااحلظظ ربو ا ربلااا  ذا مل  تاا  بد  هااا  تااا   ت فماال لن  اااااااااااااا ا و  ه
اش  ي ربو اشن ل ربو حن  ذشك  دو اكن تااامية  ذه املرالدة لااااقاة و  ا  ا لرالدة خاصااة  كمن جيرل  صااة لن 

 ع املاااااااااقاة احلصاااااااة لن اش مر  ج وه ره و ذا وقع اشر ع برع وه ر احلاصااااااال ملن  صاااااااع ب شة  وادك اشرالل ا ف
 1اش مر لدك احلصة لنه باشر ع.

وباشتا  البع ربل نك ل امل ابل جزت لرج لرد ب قل ربو ك ر  و ل كال اشتراقع فدو ربل شدرالل جزت لن األشاااااافار      
مر كاش دث واشربع ربو اشنصاااااااااااي ااااااااااااا  لن اشرااااااااااااتال امل ق ف دو نصاااااااااااح ذشك دو بع ربل نك ل جزت لن ذشك اش 
 االتظاق  كما ال جي ن ربل ني   رب عمها شنظاه لنظرة نائعة كم ابل لا .

 عقد المساقاة انتهاء ا:ثالث

نهما نكمن ا بي االختوفاملااااقاة  ا سظأل األ ااراع اشح نن ضااا هبا ف ع املزارفة    ربل  اس ضاااترب ااراع        
س ا املعة ا ف ع املاااااقاة قرل ربل تاااات   اش مرة دإسه نك ل شدرالل احل استهااملعة قرل سضاااج انيصااا ا. دإذا  استهات

  2اشرالل بعدع األجرة  صته لن اشيفر فكأل املزارفة. ال نكديربل ن  ب فدو األشفار  ت تات   اش مرة وشكن 
 05-01اشن اع   ا  ذا اشر ع فنع لناقيااااته شد اس ل وجتعر املو  ة ربسه لن بج اشتحظ ات اشح رببعا ا رب ع     

ربل  ذا اشر ع لن اشصااار  ض ي ه  ل مل نكن لن املااااتحيل  و اااا  ترر ه ربل قاس ل اش  رة اشزرافية مل   س اشنتيفة 
 3 .وجرده األر  ملن صعلها دما اكن ت قره ملن ناتتل مثارا ل ابل جزت لنها د ا

 

                                                 

  .سظأل اشصظحة    سظأل املرجعو را    حا سصر  دمال -1
  .25ص  فرع اشرمحن اازائر   كتاع اشظ ه فدو املذا   األربرة  اجملدع اش اشث    س ل -2
-2009 يااار فلذكرة اشتخر  شنيل  جانة املعر اااة اشرديا شد ضاااات  اشعدرة اشااااا  اااة  اش اس سية اشن اب اش اس ين شد قي ودس اشترعنوت  خضااارة ب ساوااا ر  -3

اشرمسية شدمعاوالت    اارنعة12/12/2000ااداااااااة املنر عة بتارنخ  ا 05-01لناقيااااااة لياااااارو  اش اس ل .  يث ربشااااااارت اش اشرة  ت 11. ص 2002
  .292رقو   اشانة اشرابرة  20/12/2000
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 وتنمية األراضي الوقفية العاطلة أو البور استغالل المطلب الثاني:

 ل ك رة اش ي   اشح وواارها اشظ هات فدو  جيار اش قي شصااظة اشتأنيع وفعب ج ان اشتصاارف ديه جردهو نرح  ل فن     
باملدك اش قظا  ونرعو ربل اشرو  اشرربية وان اااااولية قع فردا انجراتات اش  ندة املعة بااااااار   شوستظا صاااااين ربخر  

 اب اش قي ديها داألفيال امل ق دة تنتها فا تا  ت ربل تك ل ربراوااا ب را ربو لراين خمربة  ول ربل نااات يع اش قي قياب س
ربل نصااااااادحها ولن  نا سياااااااأت دكرة  جيار اشرج امل ق دة املخربة  جيارا  ائما ربو ملعة ة ندة ونأخذ اش قي ربجرة ن يعة 

شظكرة ف      وقع قعلا فدو  ذه اا اااتتونيا  اشرج مث  ت ال تن  ع صااادته باشرج  لن شاااخا ن  ب فدو  صاااو
 ةاالقتصاااااااااااااااا نااوس را شدرااع  انيااائاال لن األراوااااااااااااااا اش قظيااة وض ي ااا شد ويظااة   1خمتدظااة لنهااا ااااعف  اشكر ار  وااد   

واشذ   ااااانحع   2لكرر 26ا اااااتحعث امليااااار  ا قاس ل األوقاف اشرالة ف ع احلكر ةر ا شنا املا ة  واالجتمافية
 خصائا األفيال امل ق دة. االفتراره وربركاسه واأل ار امل ترة فديه ربخعنن برج لظه ل

 مفهوم عقد الحكر الفرع األول:

ملن  لة  خيو فدو ا افترارهاكن  قرال اشت رق  ت لظه ب ف ع احلكر البع لن انشااااااااااااااارة فدو ربل  ذا اشر ع ال     
  نر ا  س املير  لص دحا لياهبا شه ا اشنص ص املترد ة باشتاي  اشذ ا اترملاشتيارنرية ا اازائر د ع  ارس ربل 

ا  ج سا قاس ل  2املابع االستظا اس ل اش  رة اشزرافية فدو لصاااااااا دح  س اااااااااااااااااااااااوسا ا ق  االستظا     حمع  املعة 
تع لصااااااااااااا دح  س اشتم 29-50اشعائو وور  ا قاس ل اشت جيه اشر ار  رقو  االستظا فدو لصااااااااااااا دح  س  25-15

  دإل اشنا املص دحات ا اشنا اشرر  اختوفاحلدظائية  واملو ظ ربسه ور و  باشناارة شقراوا اشرف نة و  3اشعائو
 .droit de jouissance perpétuel دحا وا عا  لص ا ترملاشظرساا ا كل  ذه اشنص ص 

اب اشنصاااااااااااااا ص اش اس سية اشح ربور اا  وقع نك ل ف ع احلكر لتأ را بأ ك بااختوف   ربل املاعش ا اش ااس ين صتدي    
وشكن اشرااافااث فدو  جيااار ااا  ائمااا    اشتحاااناال فدو رب كاااب اش قي ام   ااا   4اشرولاااين ف ااع األلظيت ن ا اش اااس ل 

 اكن ديحه والتصاااو ذا ل ج   ا رب كاب اشيااارنرة ان اااولية  شك ل اشر ار انيكر نك ل وقظا خمربا وال نكظا رنره ش
  ل ق دة.جي ن ترتيره  ال فدو ربر     ديدفأ ساور اش قي  ت ضك ه والا ترعاشه

                                                 

 . 1129و 1121ص  اش  يا ا شر  اش اس ل املعين ااعنع  املرجع اشاابس  اشانه ر رع اشرناق فربمحع  -1
 .112ص.2006شيدو نروقا وفمر محع  باشا  املنانفات اشر ارنة   ار   لة شدنير  اش ررة اش اسية   -2
 املرعا واملتمو. 12/11/1550املتردس باشت جيه اشر ار  املارخ ا 29-50لن اش اس ل  69و61ربس ر امل ا   -3
  .1126املرجع اشاابس  ص  اش  يا ا شر  اش اس ل املعين ااعنع  ربمحع فرع اشرناق اشانه ر  -4
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بااأر  ل ق دااة باااشرنااات فديهااا ربو باااشترس ربو بااأ   ر  آخر وذشااك  االستظااا احلكر     س فيين ص ا شدمحتكر داا 
 الستظااا اداااحلكر     س لتظر  فن املدكيااة   يااث تك ل رقرااة األر  انيكرة اهااة اش قي ربلااا  1 ل اااباال ربجرة لرينااة

راس باااااشتديك ل شدمحتكر  واألصااااااااااااااااال ربل نر  احلكر فدو ربر  دضاااااااااااااااااات ل ق دااااة وشدمحتكر ترم  ااااا باااااشرنااااات ربو 
 ل ابل ملعة ة ندة اونررف احلكر فدو ربسه ف ع ناجر به لاشك اشر ار ف اره ملااااااتأجر  ت األبع   2 وا اااااتصاااااو ها

د ا  وبذشك  األوقاف اشرالة ال ااات ماروامليااار  مل ننا فديه ا اش اس ل املعين  بل سا فديه ك رن ة  3ربجرة امل ل  
ة تصاااااااااااااارف ا بأجرة لرفد ا اااااااااااااات فارهنك ل حمداه وقظاا خرباا ومل نكن شد قي رنع نرمر باه ومل ن جع رب ع نر   ا 

 القتضااااااااتاعب ر رة اشناس ديه  ده  ف ع  جيار شقفيال امل ق دة وال نك ل  ال فنع شر وا اااااااترعاشهترم ه  ومل اكن بيره 
ا اش قي ناااااااات ج  ربل تك ل األر  خربة  واالقتضاااااااات  05-01لن اش اس ل رقو  2لكرر 26ت ري ا شنا املا ة 

 ش دة ل ار ه وفعب قعرة ساور اش قي فدو ا ت ماره. ا تتوشهال نرجو لنه  دة ومل اكن 

اشتصاارف  ن جي وملا كال احلكر ننياا    ا فدو اش قي شدمحتكر ده  نرتأ تصااردا ا اشرج امل ق دة  واملرد ب ربسه ال     
ه اشتصردات فدو األوقاف اشرالة كال البع لن   اةتها بإجراتات صارلة ملنع رب  توف  ا اش قي  وس را ا  رة  ذ

 هبا خاصة ش  ا  س احلكر. 
ا فدو وألل احلكر نرتأ تصاااااااردا خ   جرل املياااااار  املصااااااار  احلكر بإذل لن اش اواااااااا ون دره ساور اش قي  وقع       

 فة فدو نع رئيأل انيكمة برع ةد  انذل  فدو فكأل املير   ا تصعاراش قي  ربوج  امليار  املصار  ا  سياائه 
 4 و اش قي.اازائر  اشذ  مل  ع  شروةا خاصة فدو اشناور ر و خ  رة  ذا اشتصرف فد

دااحلكر  ذل ال ننيااااااااااااااأ  ال  ذا كااساا ربر  اش قي فااةداة و راا ذشك ج ج   جراتات حمع ة  وذشك برع ض يس      
ش قي بعا تركه اكن لره ض يس  ر  ا االقتصااا نةلصاادحة اش قي ا ذشك  و   ترم  شد قي وجرده  د ة ا اشعورة 

 خربا ال دائعة لنه.
  

                                                 

  .1122املرجع  صسظأل ربمحع فرع اشرناق اشانه ر   اش  يا ا شر  اش اس ل املعين ااعنع   -1
 ت  صو  كال  ذا  كر لن س   خاص نامو بر ع انجارتج و ذا األخ   س فيين كحس احلكر  قائو  تا وشكن  ذا كال فدو األر  امل ق دة بنات  -2

 وشكن صتدي فنه ا  و ة ربل ر: 
 : داحلكر نر  فدو ربر  دضات ربو فدو ربر  نرافية وقظية و س انجارتج نر  فدو بنات قائو ا  اجة  ت  صو .من فيث المحل -
 و س انجارتج نهعف  ت  صو  اشرنات    ا  اجة شذشك.وا تصو ها  ت ترم  األر  باشرنات فديها  : احلكر نهعفمن فيث الغرع -
: دصااااا   احلكر ال نعدع  اااا   ربجرة امل ل ربلا صااااا    س انجارتج دإسه نعدع ل ابدج  مثن اشرنات وربجرة  اااان نة شقر  و ا ربجرة من فيث المقابل -

 ديار  فدو انجارتج لا نار  فدو احلكر. امل ل  وديما فعا ذشك لن رب كاب
  .  اشااشي ذكره10-51املرعا ش اس ل األوقاف  05-01لن قاس ل  2لكرر 26املا ة  -3
  .1119.6111املرجع اشاابس  ص  اش  يا ا شر  اش اس ل املعين ااعنع  ربمحع فرع اشرناق اشانه ر  -4
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 الحكر: أركان عقد الفرع الثاني

نة اشح تدزب اشت رق  ت املااااائل اا  ر  سر  لن اشضااارور ف ع احلكر ا ربركاسه لع ب ية اشر    األخر   الشااا افس را    
و ذا ننا ة فدو ربل تك ل األر  ل وااااااااااااا   احلكر وقظا فاةدة ربو ب را وربل تعف ا لصااااااااااااادحة اش قي  ت  ذا   السر ا ه
 اشر ع.
 المدة في عقد الحكر أوال:

 رارهوبافتفدو ربل ف ع احلكر نك ل ملعة لرينة  ول ضعنع احلع األقصاااااو شه  1لكرر 26قع سا امليااااار  ا املا ة     
ة جي ن اشتحك  ملعة تزنع فدو  ااااااتج  اااااانة دإذا فينا لع وذ   املياااااار  املصاااااار   ت ربسه ال  لن اشر    اش  ندة املعة

  ا لاقتا  دحس احلكر ا اشتيااارنع املصااار  ربصااارح  ااانة وهبذا اااتج  فتأ احلكر لر   ا ملعةاة ا ربو رب ظل ترج املعة رب
برااع لاااا كاااال   اااا لاباااعا و ااذا حلمااااناااة األوقااااف لع ة ا اشزلن  داااانيتكر ننتظع بااااشرج امل ق داااة لاااعة اشر اااع وشاااه  س 

 لعته. باستهاتاشتصرف ديه  واكنه ت رن ه خونيا فدو ربل ننتها 

ل نك ل لابعا اكن رب بدظظ "لعة لرينة". داحلكر ال اكتظووامليااااااااااار  اازائر  مل نرج ومل نيااااااااااا   لعة شذشك بل     
وترف امليااااار  ضعنع املعة شدمحتكر وساور اش قي اشراب   ال ربل  ذا نرتأ س صاااااا ودرا ا "قاس سيا" وننرتا  اااااعه باشتعخل 

ر انح   ا فدو فج اش قي لن خوا  س انيتكر ا وضعنع لعة ف ع احلكر كحع ربقصااااااااااااااو خاصااااااااااااااة ربل ف ع احلك
 اشتنانا فنه وت رن ه. 

 : األجرة في عقد الحكرثانيا
فن ةرنس ضصاااااااايل ربجرة اش قي  واألجرة ا  واال ااااااااتظا ة لنه   ا ااااااااتتوا اش قي املر ل   ل اشتر  لن احلكر     

 جي ن ربل تك ل ربقل لن ربجر امل ل وقا اشتحك  وال تك ل بت  دا ش.  ضك  األراوا امل ق دة ال
وندزب املاااااااااااتأجر ا ف ع احلكر بعدع لردن نااااااااااااو  قيمة األر  لرفو شيك ل شه  س اش رار اشعائو ربو ملعة لرينة     

نات ا  ن نا اهة  لاألخر   ون ت  فديه لردن و ي االستظا ونتصارف ديها باشرنات واشتراس ربو بأ عمها و ائر وج  ه 
اش قي لن انيتكر ربو لن س ل  شيه  ذا احلس  ألل انيتكر شه احلس ا اشتصاااارف ا   ه وجميع اشتصااااردات  ديصاااارح لن 

   1  ه بيع ربو وقي لا بناه وربسيأه.
 نكظا ربل تك ل األجرة بأجر امل ل بل ربل  ذه األجرة تزنع وتن ا تررا شد روف فدو ربسه ا اشيرنرة ان ولية ال     

كاشتضااااااااااااااخو ولا ن ت  فدو ذشك لن تأ   فدو قيمة اشن ع   االقتصااااااااااااااا نةس را شدت درات  2اشر ع ة نل املع   باافتراار

                                                 

  .122فرع اشرزنز اشعور   املرجع اشاابس  ص -1
 .  ذا اشررب  ربخذ به احلنظية و   اشررب  اشراجح -2
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انيي ة به  صااااا نةاالقتوف األوا رب  ربهنا  ضااااع شد ر  االتظاقاكن ربل تر و ر ينة  و   ا  شذشك دإل ربجرة اشتحك  ال
وش ع ذ   امليااااار  املصااااار   ت ضعنع لعة تتفع  هبا ربجرة 1ناااااامو ا اشيااااارنرة ان اااااولية بتصااااا يع احلكر.  و   لا

انيتكر بعدع  جيار  ااااااان    اشتزابوامليااااااار  سا فدو   2احلكر و ا مثاسية  ااااااان ات لن ن ب اشر ع ربو لن ن ب آخر ت عنر
 باشرنات ربو اشتراس اشذ  ربسيااااااااااااااأه ومل ننا بذشك فدو وج ع ربجرة امل ل   ال اسه االستظا  اع  ا اشر ع ل ابل   ه ا 

شراب  ونعدع انتم ل ا  دع لردن لا  ن ارع قيمة األر  ونااااااااااااااترمل ا ترم  اش قي  اشتزالاجرل فدو فاتس انيتكر 
 26  ف ع انجيار ود ا شنا املا ةشدرنات واشتراس فدو ربل  ذه األجرة تك ل حمع ة ا ربجرا  اااااااااااااان نا ل ابل ا ااااااااااااااتتوشه

لن  02. ومل ننا فدو جتعنع ربجرة احلكر شكن وباشرج    ت رب كاب اشياااااارنرة ان ااااااولية  ااااااا  سا املا ة 2لكرر
 .و    ذشكرب اجتمافيةربو  اقتصا نةقاس ل اش قي اشراب دإل األجرة تص ع و ضع شدتت ات انيتمدة   ات كاسا 

 عقد الحكرالتراضي والمحل في  ثالثا:
داش اوااااااا صضااااااع شق كاب اشرالة  ال ربسه ا ف ع احلكر نياااااا   ديه اشكتابة اشرمسية لا اب اسه  س  :التراضـــــي -1

نك ل شه  فة ا ل اجهة اشت   ال بياااااااااهرة ت ري ا شنا  ب  وال لن ق 552و 1لكرر 221نا امل ا  فيين ةر ا ش
املتردس بتأ ااااااايأل اشاااااااافل اشر ار  وذشك ا  رة  29/02/1556املارخ ا  62-56لن املر ااااااا ب رقو  16املا ة 

   3نرت    ا فينيا فدو اش قي وباشتا  جي  ربل نافل ا اشافل اااص باألوقاف. بافترارهاشتصرف فدو اش قي 
       .األوقاف د ا ا ت ماربذكره ا  اكتظونك ل  ال فدو ربر  ل ق دة فاةدة ألل املير   : الالمحل -2

 

 أثار عقد الحكر الفرع الثالث:
نترع ا ت ريس ف ع احلكر رب كاب اشيااااارنرة ان اااااولية ألل امليااااار  مل نضااااار ه ومل ايزه بأ كاب خاصاااااة به  ون ت     

 اشتزالاتج ج  ف ع احلكر    ق شدمحتكر ونضع فديه 
  : فقوق المحتكر عل  الملك الوقفي العامأوال

األر  وجميع وج ه ب االستظا  ل احلكر نرتا  فدو املداك اش قظا   اا شدمحتكر نرتأ   اا فينياا  وص ا شاه  اذا احلس  
شاااااار  ربل تك ل األفماا اشح جيرنها ا املدك اش قظا لن شااااااأهنا ربل تا    ت ضاااااااينها وشه ربل ن  ب باشرنات 4 االستظا  

 5حات شر  ربال تن ا لن قيمتها ربو تا ر فديها.ديها ربو اشتراس فديها وشه ربل  عث ديها تصدي

                                                 

  .209اشاابس  صاملرجع  ف ع انجيار   ا ذشك اشانه ر  أنظرنرين ننا ة ربجرة اش قي ستيفة ة ا لعة اشر ع   -1
  قاس ل لعين لصر . 1001املا ة  -2
  نتضمن و ي ة انشهار املكت ع. 2000/ 10/ 29املارخ ا  226-2000املر  ب اشتنظيذ   -3
  .122ص  املرجع اشاابس  فرع اشرزنز اشعور  -4
  .سظأل اشصظحة  سظأل املرجع  فرع اشرزنز اشعور  -5
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ب داته  ال ننتهاو نر ا ف ع احلكر شصاااااا ره احلس ا ربل ن صاااااا به وننت ل فنه بامل اث ونر و برع وداة صاااااا ره       
شذشك عه   ال ربل انيتكر شيأل شه احلس ا متدك اشتراس واشرنات اشذ  نياااا اشرقرة ألسه  س ن  ل اس  االستظا خودا حلس 

ر  ن يمه فدو املدك اش قظا و ذا فدو فكأل امليااااار  املصااااا ذ   امليااااار  اازائر   ت فعب رب  ية انيتكر ا متدك لا
  يث نر ا شدمحتكر  س املدكية فدو اشرنات واشتراس اشذ  ن يمه فدو اش قي.

اسه كل تت   فدواشح تنا  لن قاس ل االوقاف 29  داملياااااااار  اازائر  مل نر يه ذشك ةر ا ملا سصااااااااا فديه املا ة    
نيتكر فدو ون تصااااار  س ا   عث بناتا ربو  ر اااااا ندحس باشرج امل ق دة ونر و اش قي قائما شااااارفا لهما كال س   ذشك

 باش قي اشراب شدمعة املرينة ا اشر ع لع  دع األجرة انيع ة. االستظا 
 عل  الملك الوقفي العام المحتكر التزامات ثانيا:
وندتزب بعدع  جيار  ااان   شدااااد ة املكدظة  2لكرر 26بأل نعدع لردتا لاااااونا ش يمة األر  ةر ا شنا املا ة ندتزب     

نعدع لردن  زالااشتلردتا ن يعا وخاصااااة وربل املياااار  اازائر  جرل فدو فاتس انيتكر  ةباألوقاف وتك ل ربجرة احلكر فا 
 نااو  قيمة األر  لار ا.

دااة كال هناانااة  اااااااااااااانااة  دااإذا تااأخر انيتكر ا  دع األجرة ديدزب باعدرهااا  ال ربل ةريرااة ف ااع وتك ل األجرة ا احلكر لاج  
ر  جرل املعة ك  ة شذشك جنع املياار  املصاا  اشتزالاتت تضااا اشظاااخ ألل ف ع احلكر نضااع فدو فاتس انيتكر  احلكر ال

  خوا  شزاله باشعدع لع اشتر ناش اجرة نشزاب املاجر بعدع األجرة خوا  وث  اااااااان ات ديك ل شناور اش قي  ااااااااد ة 
 اذبا  شو اااااااتتوااألر  وجردها صااااااااحلة  با اااااااتصاااااااو وكذشك ندتزب انيتكر   1 ذه املعة دإل مل نكن نظااااااااخ اشر ع

لرافيا ا ذشك شاااااارو  اشر ع وةريرة األر  واشتر  اشذ  ربفعت  شو اااااتتوااش  اااااائل اشونلة ارل األر  صاااااااحلة 
ر( ج  ر اشر ع باشنااااااارة شد قي دإذا مل ن و به انيتكر تك ل شداااااااد ة املكدظة باش قي )اشناو االشتزابألجده  ونرتأ  ذا 

 احلس ا ةد  اشظاخ.
 

 انتهاء عقد الحكر :ثالثا 
ة   ال ربسه جي ن ربل نك ل ملعة    حمع  لعته وذشك ألل املعة تك ل حمع ة ا اشر ع دو باستهاتوف اع احلكر ننتها    

 .كم ت انيتكر قرل ربل ن عب لردتا ب يمة األر  نصدح ب ا  ته األر  امل ق دة 2 بأ راع ربخر اكن ربل ننتها 
وكاذشاك ننتها احلكر ستيفاة ا لاا  األر  انيكرة امل ق داة واااااااااااااامن األراوااااااااااااااا اشرمراسياة  ذا كااسا جماورة شدتفمرات  

 شق راع اشرالة باشظاخ.  وننتها ود ا 05-01لن اش اس ل رقو  2لكرر 26اشاكنية ود ا شنا املا ة 
  

                                                 

  .1122املرجع اشاابس  ص  اش  يا ا شر  اش اس ل املعين ااعنع  ربمحع فرع اشرناق اشانه ر  -1
  .  1122اش  يا ا شر  اش اس ل املعين ااعنع  سظأل املرجع  ص  اشانه ر ربمحع فرع اشرناق  -2
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األراضــي الوقفية و  األراضــي الوقفية العامة المبنية أو القابلة للبناء تنميةو  اســتغالل: المبحث الثاني
 والخرا  لالندثارالمعرضة 

لن األراوااااااااااااااا اشرااالرة  املتضاااااااااااااامن اشت جيااه اشر ااار  كو 12/11/1550املارخ ا  29-50ش ااع فرف اش اااس ل    
 ا كل ق رة ربر  نيااااااااااتدها جتمع بنانات ا  "لنه: 20داألراوااااااااااا اشرالرة جظه ب املا ة   واألراوااااااااااا اش ابدة شدترم 

جمواا اشظضاااااااائية وا لياااااااتموت جتهيزااا وربسيااااااا تها وش  كاسا  ذه اش  رة األرواااااااية    لزو ة بكل املرادس ربو    
كل  "بأهنا:األراواااااا اش ابدة شدترم   21  بينما فردا املا ة "ئس ربو جتمع بناناتلرينة ربو لااااااا ات خضااااارات ربو  عا

 ."اش  ع األروية املخصصة شدترم  ا ربجاا لرينة ب ا  ة رب وات اشتهي ة واشترم 

ع لوباشن ر  ت ةريرة األ عاف ااعنعة واشت نيات املاااااااااااااااتحع ة د ع ربرا  امل نن اازائر  ربل نتماشااااااااااااااو ت نج اش قي   
لن قاس ل  2لكرر 26 ج  املا ة دنا ج  1 واااااااااااااا ابا اشت جياه اشر ار  ا اشرو  واش  افع اشرالة ا اشتهي ة واشترم 

فدو  لكاسية   لا  األراوااااااا اشظو ية اش قظية اجملاورة شدتفمرات اشاااااااكاسية واااااامن األراوااااااا اشرمراسية ةر ا  األوقاف
ل  ااااذه املااااا ة واملتردس باااااشتهي ااااة واشترم   وفدو اشر و لن رب 01/12/1550املارخ ا  21-50أل كاااااب اش اااااس ل 

 افتىنكما   2 ضااات اش اختصاااصة لع املا ة اشح تديها ألل تت  وجهة املدك اش قظا ا  اشة وج   املاسع  ا لن لتناقضاا
ار االراواااا اش قظية موجع قاس ل االوقاف ال اااتتوا وا ااات رب وااراع وباشتا  شوسع ارباشر ارات اش قظية اشرالة املررواااة 

 امل د  اش اين. ف ع اش ليو او اشترم  ااألوا    نتناوشه ا امل د  ذاش املرنية او اش ابدة شدرنات صيتة ف ع املرصع

 األراضي الوقفية العامة المبينة أو القابلة للبناء تنميةو  استغالل: المطلب األول

ال اش قي أفيو اااصااااة لن سا ية ترروااااها شوسع ار دااشرالة   اااا آتا األلوفاأللوف اش قظية تأيت فدو رربس           
  ت ربل تك ل ربرواااااااا خربة وفاةدة  ول ربل ناااااااات يع اش قي ةفا خارجة فن اشتعاوا ول ق دة فدو وجه اشتأنيع وتنتها 

انلكال ك  ة ومل نكن ب  وملا كاسا اش ي   فدو  جيار اش قي  شضااااااا شة ل ار ه و وتناقصاااااااها لع لرور اشزلن ربل نصااااااادحها
وج   لاا نصااااااااادح به  ذه األفيال وناااااااااات مر هبا ربلكن  جيار اش قي  جيارا ة نو فن ةرنس ف ع املرصاااااااااع اشذ  تناوشه 

نرة ان اااااااااااولية  ت  لكال ربخذ جا ذ    شيه د هات اشيااااااااااار و  05-01لن اش اس ل رقو  9لكرر 26امليااااااااااار  ا املا ة 
 لظه له ربوال وشرو  ترتيره فدو اش قي  اسيا ورب اره  اش ا. ناصع اشذ  تناوشاألوقاف فن ةرنس ف ع املر  ا ت مار

                                                 

 .152املرجع اشاابس  ص  حممع كنانة -1
" نصاح  تتي  وجهة املدك اش قظا  ت لا    ربصادح شه وشدمااتح ج لا مل انع ذشك شار  لن شارو  اش اقي  وا  اشة وج    :1لكر ر  26تنا املا  ة  -2

  .ش اوا اشذ   نصعر  كما نرافا لصدحة اش قي وامل ق ف فديهو  ود ا شق كاب وانجراتات املنص ص فديها ا اش اس ل"لاسع ندفأ  ت ا
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 : مفهوم عقد المرصدالفرع األول
 ل ف ع املرصع    لن ف    انجيار اش  ندة اشح ت ع فدو اش قي  و    نن  ابا ملاتأجر اشر ار اش قظا املاذول      

وذشك شرعب وج    دة ا اش قي نرمر هبا  وباشرج    1اشر ار ورنة شذشك ر شه لن قرل املت   بانسظاق فدو اشرمارة اشضااا
  فدو اش قي جا ربسظ ه لن لاشه برع  ر ته ا وجه اشناور شر  ربل تك ل اشرمارة ورورنة شد قي.

 نن لااات ر فدو جهة اش قي شدماااتأجر اشذ  فمر لن لاشه  فمارته اشضاارورنة ا لاااتتل لن  ونررف ربنضااا بأسه     
   توت اش قي بإذل اشناور فنع فعب لاا  اصل ا اش قي وفعب لن ناتأجره بأجرة لرفدة اكن ترم ه هبا.لات
    دة ا األوقاف ااربة واملهعلة وذشك شرعب وج اال اااااات مارداملرصااااااع نرتأ  ااااااريو شرمارة اش قي وةرن ا لن ةرق    

 املرصع.نرمر هبا ومل اكن تأج ه  جيارا فا نا  دياجر ب رنس ف ع 
و اكن ربل تاااااااااتتل وتاااااااااات مر وتنم 9لكرر 26ملا ة اواملياااااااار  مل نر ا تررنظا شر ع املرصااااااااع   يث سا فديه ا   

 نرا ات اشرنات.  ا تتوااأللوف اش قظية بر ع املرصع اشذ  نامح ج جره ملاتأجر األر  باشرنات د قها ل ابل 
س   خاص و   فرارة فن ف عنن لتعاخدج ا ف ع وا ع  ده   نن ع املرصع نرتأ  جيارا شد قي اشراب لن ااااااااااوف       
املاااتأجر شرمارة اش قي  ااا  س فه و اشته  ال ربل املياار  اازائر   صااره ا األراوااا ون صااع هبا  اش قي ن عله وفد

باشرنات  ''اشذ  نااااااامح ج جره ملاااااااتأجر األر  9لكرر 26األراوااااااا املرنية ربو اش ابدة شدرنات  يث ذكر ا سا املا ة 
رب  ربسه ن ع فدو األراواااااااااا وذشك باشرنات د قها مث ناجر شه اش قي برع فمارته شينتظع به ة اا لعة لرينة تك ل  د قها''

 قيمة اشرنات.  ال تهوفنلنا كاديا 
ة حلوجا ربل املياااار   صاااار املرصااااع ا اشرنات وباشتا  نك ل  ذا اشر ع فدو األراوااااا اش قظية اشرالة اشح تك ل صااااا      

شدرنات د ا  ول    ا  وسياااااااااا   ت ربل ف ع املرصااااااااااع ننر ع باش رق اشرا نة وود ا شد  افع اشرالة فدو ربسه نياااااااااا   ديه 
 اشيهر. أل كابوصضع  وار  فدو ربر  وقظية  ظاوا فدو املدك اش قظا. بافترارهاشيكدية 

فدو  رار اجملمع حمل  2وافتأ األ اتاذ دارس لاعور ربل بنات املراكز واملركرات اش  ادية ان ولية ج ابة ف ع لرصع      
ا نأل ب  رال جالع بن باملرك  اش  اا ان ااااولا اشذ  نضااااو ربنضااااا نتضاااامن ااالع اشكر  وكذا  االسيااااات بأاقا اشذ 

 .2019 رببرنل 15ادتتح ن ب اامرة   يث 2019رع ن ب اشردو اشذ  شهع االدتتا  اشرمسا ا ربوا مرة ب
 

                                                 

  .152ص  ن ع  نكن  رب كاب اش قي  املرجع اشاابس -1
اشاااافة   2019لا   02قناة اش ةن يت ا   صااة ش ات اشاااافة  ل واا   احلد ة ا اات مار األوقاف ا اازائر  تمية ربب خيار  اشااارا  لاااعور دارس  -2

21:00 . 
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 المرصد عل  الوقف العام انعقاد: شروط الفرع الثاني
ربل نرت  فدو  اكن  ننا فديه  ذ   اشظ هات  ت ربل املرصاااع ال بافترارهس را ملا شدمرصاااع لن خ  رة فدو اش قي       

 ااااااااااب ا اكن ترم ه هبا وكذشك فعب وج   لن نااااااااااتأجره بأجرة اش قي   ال  ذا مل ن جع لاا  اصااااااااال ا  دة اش قي 
 1.لرفدة اكن ترم ه هبا

 در ع املرصع ال ن ت  فدو اش قي  ال  ذا:    
  مل ن جع لاا  اصاااااال لن اش قي: دإذا وجع لاا  اصاااااال لن اش قي دو اكن تأج ه ب رنس املرصااااااع ون را

   2  بأل  ناف لصدحة شد قي ا تأج ه ب رنس املرصع.ذشك لن قرل اشاد ة اش صية برع ااأة واملراننة
 اشيااااااار  نرتأ وااااااارورنا  يث ربسه  ذا وجع لن نااااااااتأجره بأجرة  فعب وج   لن نااااااااتأجره بأجرة لرفدة: و ذا

 لرفدة ترمر هبا فج اش قي ااربة كال ذشك ربوت لن  جياره بر ع املرصع.
  

داملرصااااااااااع نياااااااااا   ش تيره ربل نك ل اش قي ربروااااااااااا قابدة شدرنات وذشك بإشزاب صااااااااااا   األر  باشرنات د قها ل ابل      
 نرا ات اشرنات  فدو فكأل د هات اشيااارنرة ان اااولية دهو ن ررول ف ع املرصاااع فدو اشر ارات اش قظية بصاااظة  ا اااتتوا

 فالة وذشك ض ي ا ملصدحة اش قي.
  

 رتيب عقد المرصد: أثار تالفرع الثالث
نرت  املرصاااااااع رب ارا لترع ة س را ش ريرته املز وجة د   لن جهة  نن ا ذلة اش قي اشراب ننرتا  اااااااعا ه  و   ربنضاااااااا    

ون ت  شه  اشتزالاتتأج  شد قي لن قرل صااااااااا   املرصااااااااع هبعف ترم ه  دي ع بذشك فدو فاتس صااااااااا   املرصااااااااع 
    ق فدو اش قي.

 المرصد له التزامات: أوال

 ندتزب املاتأجر شد قي ج ج  ف ع املرصع باشرنات د ق األر  امل ق دة وندتزب بعدع األجرة.    
برمارة اشرج امل ق دة   9لكرر 26املاااااااااااااااتأجر باشرنات د ق األر  امل ق دة: ندتزب املاااااااااااااااتأجر ةر ا شنا املا ة  اشتزاب-رب

ي ربو بتاااااااااااااااعنعه  وربال نك ل اشرنات فديها لضاااااااااااااارا باش ق ونك ل لاا ربسظ ه فدو فمارة اش قي  ننا ا ذلته وندتزب اشناور
 لن صا لن قيمتها ض ي ا ملصدحة اش قي.

                                                 

  .102ص سظأل املرجع ن ع  نكن  رب كاب اش قي   -1
   .155ص  ن ع  نكن  رب كاب اش قي  املرجع اشاابس -2 
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صااا    س املرصااع بإف ات ساور اش قي ربجرة ناااتنزا برضااها لن ربصاال اشعنن  املاااتأجر بعدع األجرة: ندتزب اشتزاب-ع
 ونعدع اشرر  ايخر شدناور.

 : فقوق المرصد لهثانيا

    قا ملاتأجر اش قي تتم ل ا:نرت  ف ع املرصع     
احلس ملاااااتأجر األر  امل ق دة فن ةرنس ف ع  9لكرر 26 نرا ات اشرنات: ربف ا املا ة  ا ااااتتوااملرصااااع شه ا   س-رب

ل ترافا ا نك ل  ااا  س فية اشرنات وةريرته فدو رب اال ااتتوا نرا ات اشرنات  و ذا  وا ااتتوااملرصااع ا اشرنات د قها 
 ديما صاشي اشن اب اشراب. ا تتوشهذشك لصدحة اش قي اشذ  ضكمه ةريرته اا نة دو جي ن 

ناااااتمر  ت  يث تاااااعنع قيمة اشعنن املرصاااا   فدو اش قي فدو ربسه اكن ربل ن  ب  ا ااااتتوالوتاااااتتل  نرا ات اشرنات   
   1.اش قي لار ا فدو ذشك اورلع س اتظس ذا  بإجياره

اشياااااااارنرة ان ااااااااولية فدو ربل  س املرصااااااااع اكن تناقده لن نع  ت  املرصااااااااع شه ا اشتنانا فنه: ش ع قرر د هات  س-ع
ربخر  باشريع رب  ربل نريع صااااااا   املرصااااااع لا رصااااااعه بإذل اشناور ون ر  بعشه لن لياااااا نه اشذ  ناااااااتأجر اشر ار لن 

 .سياهاربل نريره شد قي دح ه ن تصر ديما صرده فدو اش قي ال فدو قيمة اشرنات اشذ   لنر ا ال ربهنو 2  اشناور
 نرا ات  واا اااااتتوش ع لنح امليااااار  اازائر  كذشك شدمرصاااااع شه  س اشتنانا فن  ذا احلس   يث ن ع اشتنانا فدو    

لن  29املا ة  تد ف شد قي ةر ا شنااشرنات اشح قاب بإسياااااااائها فدو ربر  اش قي ال فدو اشرنات ا  ع ذاته ألل اشرنات 
  ااااااتهوفالااااااارس وربال تتفاون لعة اشتنانا لعة  باتظاققاس ل األوقاف اشرالة ونياااااا   ا  ذا اشتنانا ربل نك ل لرترا 

 .اال ت مارقيمة 
   

 أو الخرا  لالندثاراألراضي الوقفية العامة المعرضة  تنميةو  استغالل المطلب الثاني:

ها ت ا لة األلوف اش قظية جا جيردها  ائما تا   اشتر  اشذ  وواااارا لن ربجده  و   اشتصااااعق جنظر ظاوا فدو     
ر  ااايا اااة اشنه   ب  ا  اشااااكن بكل ربس افه و ظيضاااا شدضاااتا فدو اشظ ة انيرولة لنه  ربق شدظ رات وانيتاجج وا  ةار
اشذ  جيردها  وااراع باشيااااااااااكل شوسع اروتنمية اشر ارات اش قظية املرنية املرروااااااااااة  ا ااااااااااتتوااملياااااااااار  اازائر   لكاسية 

ربسه اكن ربل تاااااتتل وتااااات مر وتنمو اشر ارات  05-01لن اش اس ل رقو  05لكرر 26وقع سا ا املا ة  3 صاااااحلة

                                                 

  .  اشاابس ذكره05-01لن اش اس ل رقو  9لكرر 26املا ة  -1
    .120رب كاب اش قي  املرجع اشاابس  ص  ن ع  نكن -2
  .119صاشاابس   املرجع  انةار اش اس ين واشتن يما شقلوف اش قظية  رال ا خاشع -3
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 د   ت لظه ب ف ع ا  ذا املوباشتا   اااااااااااااانت رق  اشترم .بر ع اش ليو ربو  واالسع اراش قظية املرنية املرروااااااااااااااة شدخراع 
 اشترم  واش ليو وشرو  ترتيره فدو اش قي اشراب.

 مفهوم عقد التعمير والترميم الفرع األول:
  وت ري ا ش  افع ارواالسع ف ع اش ليو ن صااااااااااع به  فا ة بنات وتصااااااااااديح اشرنانات امل ق دة اشح ا ةرن ها شدخراع      

ة اشكأ  اشح ت ع فدو اش اجهات اااصااااااة بانيوت واشاااااااكنات دإهنا ااجة  ت رخصاااااااشتهي ة واشترم  دإل اش ليمات 
املرعا واملتمو اشح  25-50لن اش اس ل  91صااااار ة لن ةرف اشااااااد ات املختصاااااة انيدية ربلا اشترم  دحاااااا  املا ة 

ترج    قه    وربلتنا ربسه ''اكن شكل شااخا ةريرا ربو لرن   قرل اشياارو  ا اشعرا ااات ربل ن د  شااها ة شدترم
 ية  فكأل لاتااااااااادو  ال فدو األراوااااااااا اشت  املرن اشح  ضااااااااع نيا األر  املرينة'' و ذه األخ ة ال واالتظاقاتا اشرنات 

فدو ربل ف ع اش ليو واشترم  لن اشر    اشح تاااااااااتتل وتنمو وتاااااااااات مر هبا  05لكرر 26ذكره املياااااااار  ا سا املا ة 
 وااراع وقصع اشترم  جرىن آخر. شوسع اررروة األراوا اش قظية املرنية امل

  1 الستظا اونرتأ ف ع اش ليو او اشترم  صااااا رة لن صااااا ر  جيار األوقاف املررودة ا اشظ ه ان اااااولا بر ع  د ا      
 و ااتتواشدر ع اش ليو واشترم     ف ع ناجر به اش قي فنع اشضاارورة واملصاادحة. وندتزب املاااتأجر وجرل اشرج صاااحلة 
دياجر  بح ر فدو ربل نر   اش قي اشراب املاااااااااااتأجر اشنظ ات اشح شيأل نيا لاا ترمر به وال اكن احلصاااااااااا ا لنها فدو 

روااة بر ع اش ليو ربو اشترم  اشذ  ندتزب ج جره املاااتأجر بت عل لردن لن املاا شترم  وترليو اشر ارات امل ق دة املرنية املر
. و   اشاذ  ن  ب باش ليو فكأل 5لكرر 26ربو ااراع وناعدع  اذا املردن شدنااور و   اش اا ر لن سا املاا ة  شوساع اار

دو جهة و    جيار شزلن ة نل    حمع  ن ع ف االستظا ذ را  شيه رب كاب اشياااااااااااااارنرة ان ااااااااااااااولية واشح تررده  د   لا
 2تت .ت ل ق دة وندزب املاتأجر بإصو  األر  ونعدع ربجرة ل عرة ال

كنه   ا شاااخصااايا  رب   س اشعائنية ديم انح صاااا ره رب   س فدو لا قاب به لن ترليو وترم   اال و ذا اشر ع ال     
امل اشرة جا صارده ا  صاو  اش قي  دإذا دااخ اشر ع ندتزب اشناور بأل نعدع لردتا لااااونا ملا نا  ا مثن اشر ار امل ق ف 

فكأل احلكر اشذ  انح شصااااااااااااااا ره   ا فينيا فدو لا ن يمه لن  راس فدو االر  امل ق دة   3 اشح قاب بإصااااااااااااااو ها
 اكن اشتنانا فديه وت رن ه فكأل احلكر. وكذشك ف ع اش ليو ربو اشترم  ال

وصتدي فن ف ع املرصاااااااااااااع ر و ربسه نياااااااااااااره لن  يث احلس امل ت  فدو اش قي اشراب  دكومها شه فدو اش قي  نن    
بنات مل  يعبتيااااايات   ال ربهنما صتدظال لن  يث ربل املرصاااااع ن ع فدو األراواااااا ون  ب صاااااا    س املرصاااااع واج  اش د

ل ج   ل علا  ا  لن قرل  ربلا خاصاااااااااية ف ع اش ليو ربو اشترم  دإسه ن ع فدو صاااااااااياسة وتصااااااااااديح ف ار وقظج  نكن ل  
                                                 

  .1555ص املرجع اشاابس اش  يا ا شر  اش اس ل املعين ااعنع    ربمحع فرع اشرناق اشانه ر  :أنظراالستظا  مساه برضهو خد   -1
    .210ف ع انجيار  املرجع اشاابس. ص  ربمحع فرع اشرناق اشانه ر  -2
  .211سظأل املرجع  ص  ف ع انجيار  ربمحع فرع اشرناق اشانه ر  -3
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   شقلوف ضااع شق كاب اااصااة بانجيار اشراوشيأل  سيااات ربشاايات جعنعة. در ع اش ليو ربو اشترم  نرتأ ف ع  جيار ص
اش قظية اشرالة   ال ربسه نك ل ملعة ة ندة وذشك شكا اكن تااااااااااااعنع اشعنن اشذ  شدمااااااااااااتأجر فدو جهة اش قي   يث 

 1صصو لن لردن انجيار لات رو. 
 العام يالوقف الملك عقد الترميم أو التعمير عل  تطبيق: شروط الفرع الثاني

شكا ننر ااااع  جيااااار اش قي اشراااااب فن ةرنس اشترم  واش ليو ننرتا ربل تك ل اشرج امل ق دااااة ف ااااارا كاااااشرنااااات املرر     
اكن ربل تاااات مر وتنمو األلوف اش قظية  05لكرر 26و ذا لا ذ    شيه املياار  اازائر  ا املا ة  واالسع ارشدخراع 

املخربااة  ربل ف ااع اش ليو واشترم  نك ل حمداه د ا اشر اارات اش قظيااة املرنياةوااراع و ااذا نرين  شوساع ااراملرنياة املرروااااااااااااااة 
   وت را احلاشة ب ا  ة خأة برع املراننة لن قرل اشاد ة املختصة.شوسع ارواملرروة 

رج حمو شر ع اش ليو واشترم  وذشك بإصااااااو  اش 2 ال ربل اشيااااارنرة ان ااااااولية جترل لن اشرنانات واألراواااااا اشزرافية   
بار ونرافتها ونرتأ ذشك رب اة شترم  األراوااااا اشح ربصاااارحا ب را  وقع كال فدو املياااار  ت  اااايع ذشك  ظر االامل ق دة و 

 ت األراوااا اشزرافية فدو ربسه نياا   اال نك ل اش قي قابو شإلجيار اشرا   وفعب وج   لاا  اصاال لن اش قي اكن 
 ربل ترمر به.

ا اااا ة خأة وااراع  برع   رات  اشة األر  ب   شوسع ارواشترم  ال نك ل اش قي آنو  ف ع اش ليو السر ا وننرتا    
وننر ع ب د  لن ساور األوقاف جا ادكه لن لهاب تتردس باشاااااااااهر فدو صااااااااياسة املدك اش قظا وترليمه و رجافه  ت لا  

لن  15ا املا ة اشياااهر ةر ا شن ابأل ككما صضاااع  وض ي ا ملصااادحة اش اقي. االقتصاااا نةكال فديه ض ي ا ملصااادحته 
 .62-56 املر  ب

 أثار عقد الترميم والتعمير الفرع الثالث:
اش ليو  لترع ة  يث ندتزب  ذا األخ  بعدع قيمة اشتزالات ل ف ع اش ليو واشترم  جيرل فدو فاتس املاااااااااااااااتأجر      

 بعدع األجرة. اشتزالهواشترم  لع 

 بدفع قيمة الترميم والتعمير االلتزام: أوال
ة اشح ني   دندتزب املااتأجر بعدع لردن ناااو  قيمة اش ليو واشترم  ربو لا ن اربه وذشك ألجل  صو  اشرج امل ق      

 3.اسع ارهو وترج قيمة لا ن عله تك ل  ا  ةريرة ف ار اش قي و رجة  ربه  شوسع ارربو آندة ة ديها ربل تك ل خرب

                                                 

  2002 ااانة   اث ل عب شنيل شاااها ة املاجياااا   كدية بن فكن ل  اازائر   اااملا لر اااا  اشتصاااردات اش ار ة فدو األلوف اش قظية ا اشتيااارنع اازائر  -1
  .122ص

  .151ص  1529مس  فرع اشايع تنا  ا  ف ع االجيار  لا اة رون اشي  ي  لصر   -2
  .ن را  اشة األر وشن نك ل  ذا  ال ب ا  ة خر  ف ار   -3
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ذ  ررب  خر  ف ار  وندتزب املاااااااتأجر بعدع ذشك املردن  ت اشناور اش ا اااااات و وضع   ذه اش يمة باش اوااااااا برع      
ن  ب بإصاااااااو  اش قي اشراب لن ذشك املردن. ده  صتدي ا ذشك فن احلكر اشذ  ندتزب ديه املااااااااتأجر بعدع لا ن ارع 

 1قيمة األر  وقا اشر ع وكذشك  دع األجرة اشان نة. 

 المستأجر بدفع األجرة التزام: ياثان
دو ربل بعدع لردن انجيار ونك ل  جيارا شااااااااااهرنا كما ا احلكر  ف  جيار  ديدزبف ع  اشر ع بافترارلن  ا  اشتزابو       

 صصو لنه قيمة اش ليو واشترم  اشذ  قعله املاتأجر رب  ربل ن ر  قيمة لا قعله ل علا.

تت  ديااه االجرة بتت  اشزلااال واش روف تتت  فكأل احلكر اشااذ  ت ال 2اشر     ااابتااةاألجرة تك ل ا  ااذا اشن   لن    
اشرج   تتوااوصضاع تااديو األجرة  ت األ كاب اااصاة بانجيار اشرا   شد قي  ونك ل شدماتأجر    قا تتم ل ا 

 ه  ال ربسه و   ا. وال جي ن شه اشتنانا فنه وت رن ج  ذشك  س شاااااخصاااااا فدو فج اش قي اشح ربصااااادحا ون ت  شه ج
 ا ااتهوف كتمااا نك ل ش ر ته امل اشرة بتاااعنع اشعن ل اشح فدو اش قي اشراب مل ر هو  و ع  اشر ع شصاااحلهو وج با  ت 

   3قيمة اشترم  واش ليو قيا ا فدو انجيار اشرا  .
ش قي اشراب بتاااااااعنع اشعنن اشذ  فدو ا ننتهاانصااااااو  وقع  هوفا ااااااتلعة  باستهاتاش ليو واشترم   وننتها ف ع     

   4لن قرل اشناور.
  
 
 
 
 
 
 

                                                 

  .165ص  ن ع  نكن  رب كاب اش قي  املرجع اشاابس -1
  1902ص املرجع اشاابس اش  يا ا شر  اش اس ل املعين ااعنع    ربمحع فرع اشرناق اشانه ر  -2
  .221-52لن املر  ب اشتنظيذ   22املا ة  -3
   .1900ص شاابس املرجع ااش  يا ا شر  اش اس ل املعين ااعنع    ربمحع فرع اشرناق اشانه ر  :أنظرف    انجيار اشرالة واااصة   الستهاتوننته ود ا  -4
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 1العامة الستغالل وتنمية األمالك الوقفية ليات الحديثةاآل: الثالثالمبحث 

ر خوا اشرحث فن رب ااااااشي  ورب وات قاس سية تر ا ربك  وا ااااات مار ا لنر رة لن امليااااار  ا تنمية األلوف اش قظية     
لاااتظيعا ا ذشك  ا نيشيات اشت ديعنة اشح  اارس اشت رق دراشية ولروسة شو ااتظا ة لن األلوف اش قظية بت  اشن ر فن اي

 وقياب اشرن فية ال  اايما ا ول ت  ر املرالوت املاش احلعن ة لن خمتدي اشتفارع اشتنم نة اشح شااهع ا اش قي ا اشظ ة 
كت ر فرع شع األ ااااتاذ ا وقتنا املراصاااار  ااااا  حماواااارة وا ااااع اوكذا استيااااار وقي املنظرة بيااااكل  .اشورب نة ان ااااولية
لرينا  ا امل اش  اشتاشيةاملراصاااااااااااااارة شيات  اااااااااااااانحاوا ا  ذا املرحث اشتررف فدو  ذه اي داإسنااشاذا  2فزون اش اا ر بن 

 اش قظية.ربمهيتها ا تنمية األلوف 

 الوقفية عن طريق القرع الحسن  األمالكتنمية  :األولالمطلب 
اشظ رة  10لكرر  26تناوا املياار  اازائر  ج ج  قاس ل األوقاف املرعا واملتمو اش ر  احلااان ا سا املا ة        
رب ااااد ع   ذا اش ر  فدو رب ااااس ربسه وفديه  ااا ف حناوا اشتررف فدو  ذا اشر ع واشياااارو  اش اج  ت در ا ملنحاش اسية 

 جعنع ا تحعث شتنمو األلوف اش قظية. 

 عقد القرع الحسن مفهوم األول:الفرع 

لن ربجل  ديه.ف    قرا  انيتاجج قعر  اجتهو  فدو ربل نريعوه ا ربجل لتظس نررف اش ر  احلاااااان فدو ربسه       
  .األوقاف لن شابه ذشك واملراين ولااشرمارات  ربو  صو   فا ة ترليو

اشظ رة األوت لن قاااس ل األوقاااف املرااعا واملتمو اشاااااااااااااااااشي اشااذكر فدو ربسااه " اكن تنميااة  10لكرر 26وتنا املااا ة 
األلوف اش قظية اشرالة فن ةرنس ض نل األل اا اجملمرة  ت ا اااااااااات مارات لنتفة با ااااااااااترماا خمتدي رب اااااااااااشي  اشت ويي 

 و    قرا  انيتاجج قعر  اجتهو فدو ربل نريعوه ا ربجل لتظس فديه. احلان:اش ر   ل ل:احلعن ة 

                                                 

ربحممع   يع    املدت و اشردما اشعو    ا اال ت مار ا األوقاف اش قي اشصين احلعن ة شو ت مار ا   رب تاذ وجالرة اشرديعة  رب.  دارس لاعور - 1 
 يث  اور األ تاذ فدو ورورة ترين اشنما ااعنع لن اال ت مارات املراصرة اش ار ة فدو األوقاف  ب. 2012 رتمأ  25 ت  26لن   اشراصمة اازائر

  وتن  ه مليارنع ا ت مارنة   ذجية ت ابل لا جات به املير  ا نات ترعنده ش اس ل األوقاف.
مار ا املدت و اشردما اشعو    ا اال ت   - را ة تأصيدية ضديدية–قي املنظرة ا اشظ ه ان ولا و   1رب تاذ وجالرة اازائر   رب.  فرع اش ا ر بن فزون-2

  ب. 2012 رتمأ  25 ت  26لن   اشراصمة ربحممع  اازائر يع    األوقاف



 

زائرـالج يف العامة الوقفية األمالك وتنمية استغالل  
 

      

81 

    

وفديه دإل انيي ة املكدظة باألوقاف تدفأ  ت  ذا اشن   لن اشصااااااااااين لن ربجل  فاسة انيتاجج ا قضااااااااااات   ائفهو 
وقااااف األفدو ربل ن  ب  االت املاااااااااااااااتظياااعنن لن اش ر  باااإرجاااافاااه خوا لاااعة نلنياااة حماااع ة بج ااهاااة املااااحناااة و ي اااة 

 1واملاتظيع.

  :لقرع الحسنتعريف ا :أوال
وال جنع ا اش اس ل اازائر  ربل دة فن  ذا األ ااد ع اال اات مار  شكن باشرج    ت قاس ل األوقاف املصاار  اشذ        

اااص بإسياااات لا اااااااة اش ر  احلاااان املتر   باشرعنع لن اش رارات شتنظيذ  6431شاااانة  34ربسياااأ ج ج  اش اس ل رقو 
تنيااااأ ب نارة األوقاف لا اااااااااة اش ر  احلااااان نك ل نيا  " ذا اش اس ل وتا جات ا سا املا ة األوت لن  ذا اش اس ل: 

نا وانيرات و   ا بير   صاشخصية لرن نة ورب دية اشت اوا  ونيا ربل ت رل اشتأفات اشح تر   شيها فن ةرنس اش قي واش
 2ربل ال تترار  لع اشتر  األصدا اشذ  ربسيأت شه املا اة وا دها ا ميع لانيا ولا فديها وننر األوقاف.

 3: موارد القرع الحسن: ثانيا

اش ر    هبا ر     اش ر  احلااااااااااااااان  عنث فهع ا اازائر  شذشك فمعسا ات ا ااااااااااااااتنرا  امل ار  اشح اكن ربل ناُ  لجا رب    
    شذشك سر  ربل ل ار  اش ر احلااااااااااااااان ومت نداه  فدو افتراار ربل وج بياة وج   مت نال السر اا   ذا اشيااااااااااااااكل لن اشر   

 احلان ت تصر فدو:
هيز ونارة   بناتا فدو ت ننع ليزاسية تاااااااااي  وجتنيذا اشتر  ة اشياااااااااول اشعننية واألوقافر وناصااااااااصااااااااها اشح   املراشن -6

لرعرب اشاااان نة رب  لن املظرو  ربل صصاااا  ااان نا لردن كم ر  شد ر  احلاااان   ال اشيااااول اشعننية واألوقاف ودس 
شكن    صاااااااال ا اازائر بل نرتمع فدو صاااااااانعوق اشزكاة كمصااااااااعر شتم نل  ذه ايشية لن اال اااااااات مار ربل  ذا ال

  ذا جائز شرفا رب  ربل ضل ربل اا اشزكاة حمل اش قي االشكاا امل رو   ل نرتأ 

نيذا اشتر  ربو تدك    حمع ة ااهة واشح تر  انيي ة امليردة فدو اش قي ورورة صرف اشرنع رنع األوقاف املنيأة  -2
 شتم نل  ذا اشن   لن اال ت مار. 

                                                 

  ص 2011/2012ة الريااانة اشجالرة ورقدة  لاجيات   لذكرة  اازائر  اش اس سية ن ارة األلوف اش قظية ا اشتيرنع  ب خد ة  ايشياتحممع اشصاحل  -1
52.  

 .22ب ساو ر خضرة  املرجع اشاابس  ص -2
 .22ص  سظأل املرجع  ب ساو ر خضرة -3
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ول ا  اااااااااااااااع األوقاف. و   لأخ ذ لن فن ةرنس اش قي واش صاااااااااااااانا وانيرات فدو ربل تع انياااااااااااااانج تأفات -4
اقع لن لصاااااااار  بينما ا اازائر ال سر  نيذا اشتم نل ا اش  اشتأفات اشح تر  شدما اااااااااااااااااة املنيااااااااأة نيذا اشتر  ا 

  ريل.

 : المستفيدون من القرع الحسن:ثالثا

جا ربل اشتر  لن اسيااااااات اش ر  احلاااااااان    لنحه ملاااااااتح يه  شذشك رب رجنا لااااااااتح يه  اااااااا  اشظ ات املذك رة     
 رب ظده:

 اشردو بااالرات واملرا ع اشرديا. ةوع-6
 املروتة تن ذ را سرمتهو فدو األخا املريل واملرن . رب ل-2
 لن اشرالدج ب نارة األوقاف انياشج فدو املرامح. انيتاج ل-4
 اشرالل ربو اشرالدة باش نارة شدمرة األوت ربو لن نر ا بناته. نوا -3
 اشظتيات شدمرة األوت. نوا -5
 (.مو كدظة اانانة ) ظر اش أ  املتال و ت ربر  اش أنا  وا لاألل ا بر   و لن د رات املادمج دن امل ت-1
 د رات املادمج ا ل  و احلج. لاافعة-7
 1ان ارة املركزنة. شداد ة اشت عنرنة شرئيأل ذات ةابع خاص ل وكة  االت-8

فدو  جراتات ت عل اش درات و عو  املراشن امل  وة وسا فدو ورورة  جرات اث املصار  كما سا اش اس ل  
لع اشتزالاه بر ه ا اش قاا انياع  وا  ااشاة  خوشاه هباذا االشتزاب فدو ربل نتو ذشك ل ابل  اش ر اجتماافا   ا ةااشا  

  ريةئع )و ا لص  ات ذر ال واش اواح ربل اش ر  احلاان  اا  اش اس ل املصار  نتو ل ابل ر ال ل ر وة و ول د ا
( وا  اااا تااأخر املاااااااااااااااتظيااع نتو  ترااا  انجراتات املتررااة قاااس سااا ا امل اااشرااة باااشااعنن و ترااا   جراتات اشتنظيااذ ا اشتاااشاا 

 2.ااأ 
و ت  انة صاعور لر  ب ربو قرار ن وح ص رة  ذا اال ت مار وت ويح  ذا لا كال صضع شنظأل رب كاب اش ر   
بافتراره لااااتنرا لن رب كاب اشيااارنرة ان اااولية واشح  يدنا اشيها اش اس ل األوقاف املصااار   اشذ  س مها قاس لاحلاااان 

   نر و كيظية ت ريس  اته اش  يدة اال ت مارنة نكتنظه اشتم   وانهباب.اازائر    ال ربسه 
ودس  ااااناحل اش ر  :"  اااياااار وقع ف   وننر اشيااااول اشعننية ا اادااااة اشردنية ملناقياااة ليااارو  اش اس ل ربل 

وحنن ال ر قائو:" وربر ف اش نن املرالوت ان ااااولية ألسه ال ستصاااا ر لرالدة رب نة ا لياااارو  خ   نرتتو به وجه اهلل" 

                                                 

 .21ب ساو ر خضرة  املرجع اشاابس  ص -1

  .199املرجع اشاابس  ص ربمحع ربلج  اال ودتحا فرع انيا     -2



 

زائرـالج يف العامة الوقفية األمالك وتنمية استغالل  
 

      

83 

    

  و   نر ف برعب وج   لا اااااااات و ياكل شد ياب هبذه املهمة ملا نااااتدزله ذشك لن ل وظج "اشربابس ر  ربو س    
ع وكوت اش قي باشتراول ل  ربل اال و اشيا دإل اشتاااااااااي   اااااااايتو ا ان ارة املركزنة كل  ذا نت دوتاااااااااي  و وربلاكن و  ارة 

اشح كاسا تنا قرل  61لكرر  21اش اس ل ترعنل املا ة وقع ارتأت انة اشياااااااااااول اش اس سية وان ارة فنع لراجرتها نيذا 
االستظا       نصاااااارح تن ناااااااتحسدإل امل مقبول شـــــرعارذر ا  اشة ا ااااااتحاشة  رجافه )اش ر ( شاشترعنل فدو "ربسه 

 برنع اش قي    املخصا"
واشنا هباته اشصايتة قع نا    ت االحنراف فن ل اصاع اش قي واشتحانل لن ربجل اال اتظا ة لن اش ر  احلان        

احلااااااااان  املا ة ديما نتردس باش ر  وتا جات ا فر  رب اااااااراع  ذه  وع  ذف  ذه اشظ رة  وارجافه  ول االشتزاب بر ه
ا شرو  شت ويظه ا ليرو  لرج وض ي   ائعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان وبعول دااااااااار  احلاااااااا ة لن اش ااااااااااجج فدو اال تظااااااانيت ربل لاافعة

ا   تاشتضاالن واألخ ة واألخذ بيع اشظ رات اشذ  كر اته اشيارنرة ان اولية  وشضمال  فا ته و ع ميع املنادذ اشح قع 
 .  1 ت ا تتوا  ذه اش رو  بريعا فن انيعف اشذ  وورا ألجده

 

 القرع الحسن من  شروط  :الثانيالفرع 

 26ة شكن باشرج   شنا املا  احلااااااااان مل ن وااااااااح املياااااااار  اازائر  اشياااااااارو  اش اس سية اش اجرة ملنح اش ر           
 االيت:كا اش ر  احلان و ا  ا د راا اش اسية اكن ضعنع بر  اشيرو  اش اج  ت در ا  10لكرر 

هة املاااتظيعة املياار  مل نرج شنا ةريرة اا وفديه دإلربل املاااتظيعنن لن اش ر  احلااان  و األشااخاص انيتاجج  -1
تنمية يل باشتا  تر و  رب عاده األلر اشذ  لن شااأسه ربل نا    ت ض نل اش ر  احلااان فن  احلااان لن اش ر  

 اش قي وا ت ماره.
ربل نك ل املااااااتظيعول لن اش ر  احلاااااان حمتاجج شااااااع  اجيااو وبصاااااظة فالة كل األشاااااخاص اشذنن ن رت ل  -2

 .احلاجة شو تظا ة لن  ذا اشرمل اشذ  نهعف  ت ض يس ربفماا اشأ واا 
لتظس  لنية ن ربل ندزب األشااااااااخاص املاااااااااتظيعنن لن اش ر  احلااااااااان ربل نريعوه شدهي ة املكدظة باش قي خوا لعة  -2

امليااار  شاااارة  ت ربل لع ان لنها  ت تظتح اجملاا شرع  ربكأ  األشية فديها بج اش ردج وبتية  واب ا اااتمرار  ذه 
 2بإرجافه و فا ته.  ع  املعة اشح ندتزب ديها اشيخا املاتظيع لن اش ر  مل

 

 

                                                 

   اشاااانة20/12/2000اارنعة اشرمسية شدمعاوالت   05-01ولو  ات اشدفنة اش اس سية وان ارنة   ا ليااارو  اش اس ل كدمة وننر اشيااااول اشعننية    - 1
 .292اشرع   اشرابرة 

  لن قاس ل األوقاف املرعا واملتمو. 2د رة  10لكرر  26راجع املا ة  -2
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 عن طريق الودائع ذات المنفعة الوقفية تنمية األمالك الوقفية الثالث:المطلب 

اشظ رة اش اسية لن  10لكرر  26شيات اشح قاب امليااااار  اازائر  با اااااتحعا ها ا سا املا ة شية لن ايترتأ  ذه اي     
 اشذكر.اشااشي  املرعا واملتمو قاس ل األوقاف

 تعريف الودائع ذات المنافع الوقفية  :األولالفرع 
"اش  ائع ذات املنادع اش قظية  ا اشح متكن صااااا   لردن لن املاا شيأل ا  اجة  10لكرر  26سصااااا املا ة        

 شيه شظ ة لرينة لن تاااااااديمه شداااااااد ة املكدظة باألوقاف ا شااااااكل و نرة نااااااا جرها لت شااااااات وت  ب اشاااااااد ة املكدظة 
ع رب   نضااااااااااااااا  لن املياااااااااااااار  شكيظية ت ريس  ذه  يا بربوقاف. وربلابااألوقااف بت ويي  اذه اش  نراة لع لاا شاعنها لن 

اشصااااايتة اال ااااات مارنة ااعنعة ن  ر اشتاااااااؤا  ذا لا جان  خضاااااا   ذا اشن   لن اال ااااات مار أل كاب اش  نرة املن مة ا 
 .601  ت 950اش اس ل املعين لن امل ا  

اسا اش  نرة لردتا لن املتضاااااااااااااامن اش ااس ل املاعين " ذا كا 92-59لن اش ااس ل  952سا املاا ة  وبرج فناا  ت 
 هشظرسااااااا افتأ ا اقروااااا". وباشناشن    ربو رب  شااااات آخر تا ناااااتهدك وكال امل    شعنه لأذوسا شه ا ا ااااترماشه افتأ 

  consommation.Un prêt de 1قروا ا تهوكيا
أل ا  اجة اشيخا شيوبذشك افتأ امليار  اازائر  ربسه اكن ا تتوا وتنمية املاا فن ةرنس اال خار  ذا كال       
فدو شااااااكل و نرة ت    شع  انيي ة املكدظة باألوقاف بتية ا ااااااتتوشه وتنميته ا فمدية اال اااااات مار. فدو ربل ت  ب    شيه

دترمل انيي ة    ال ربل س اب اش  ائع ذات املنادع اش قظية نياااااره فمل اشرن ف ن درها  ذه بإرجا  اش  نرة شصاااااا رها فنعلا 
و   ات  ع لا فمل اشرن ف اشورب نة )ان ااااااااااولية( ألل  2ت مار املاا امل    ا ا ع  جماالاا املكدظة باألوقاف با اااااااااا

 اش  نرة فنع افا اا تك ل بعول ننا ة ربو س صال.

 شروط الودائع ذات المنافع القانونيةأفكام و  :الثانيالفرع 

 أفكام الودائع ذات المنافع القانونية أوال:

قر   ":190رب كاب اش ر  اال ااااااااااااااتهوكا اشذ  فردته املا ة  192 ت 190 لن تناوشا سصاااااااااااااا ص امل ا  
اال ااااااتهوف    ف ع ندتزب به امل ر  ربل نن ل  ت امل    لدكية لردن لن اشن    ربو رب  شااااااات ل دا آخر فدو ربل نر  

  شيه امل    فنع هنانة اش ر  س  ه ا اشن   واش عر".

                                                 

  .12اشاابس  صاملرجع  خضرة ب ساو ر  -1
  .156بس  ص اااشرجع امل  حممع كنانة -2
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برج فنا و  دائعة ل ابل  نعا  اش رو  شعنها.لن اش ااس ل املاعين اشح تتحعث فن ج ان لنح  199شكن املاا ة  
اشح  10لكرر  26ةريرة األلوف اش قظية وةابرها اشعنين املاااتمع لن اشياارنرة ان ااولية وباشرج    ت سا املا ة   ت

 ملكدظة باألوقاف ت  ب بت ويي  ذه األل اا  ول اشتزالهامل تت رق ملااااااااااأشة اشظائعة اكن اال اااااااااتخوص ربل اشااااااااااد ة ا
بعدع رب  دائعة شدمر   اشذ  قع ت جه بنيته ننعا  ربل اشه شع   اااااااااااااد ة األوقاف    وجه لن ربوجه اشأ واا  وفعب 

 1 .ردية واشرنكية س را شديك واالشتراه اشذ  ن ار   ا  ذه اشظ ائعص نعافها ا املا اات امل
ترالواا  ألل املا اااااااااااااات املصااااااردية ا اازائر بريعة ا  اشك   لن اشردمات ربهنا ربقرع لا تك ل  ت اشرباربدت وقع     

رلة شارفا  ت ربل بر  اشرن ف اشح تعفو اشترالوت ان ولية  ا بريعة كل اشررع ا حمرالواولفن اشعنن ان اولا 
   ان ولا.فنها فدو  رار بنك اشأكة 

 ت كدمة اش ننر ا لناقياااة ليااارو  اش اس ل باادااااة اشردنية ربكع ربل اال ااات مار نك ل بو د ائع شكن وباشرج    
املرعشة  10-51لن اش اس ل  19 تاكع املا ةو   سظاه لا   2 رب نة وربل اش  ائع ذات لنادع شياتظيع لنها فالة اشناس.

تاااااتتل وتااااات مر وتنمو األلوف اش قظية ود ا  ":فاملرعا واملتمو ش اس ل األوقا 05-01لن اش اس ل  9ج ج  املا ة 
ا جماا األوقاف   اااااااا  اشكيظيات اشح  ع  ا  ذا اش اس ل   لمقاصــــــد الشــــــريعة اإلســــــالميةنرا ة اش اقي وةر ا 

 واأل كاب اش اس سية    املخاشظة شه".
  ت  انة صعور لرا يو تنظيذنة ربو تظا نة نيذا اش اس ل.

 الودائع ذات المنافع الواردة عل  شروط ال :ثانيا

 ع  امليااااااار  اازائر  اشياااااااارو  اش اس سية اشح فدو رب اااااااا ااااااااها اكن اشدف ت  ت ل ل  ذا اشن   ن ارة األلوف مل       
 :كااليتاكننا ا تخوص بر  اشيرو  واشح اكن ذكر ا   اشاابس  ال ربسه لن خوا اشتررني   اش قظية

صااااااااعقة  وباشتا  ال اكن افتراره  رة ربو و نرة ربل نك ل املاا املمن   شصاااااااااحل تنمية األلوف اش قظية فدو شااااااااكل  -1
 ربلوكها.شدهي ة اش صية فدو األوقاف اال ت  ار به شصاحلها وافتراره جزت لن   ا 

 .نةخوا لعة نلنية لري ذه األل ااا  جا   و  ا ت مار ا مل    املاا شظائعة األلوف اش قظية بتية ا عدعن -2
 .  رب  برع لعة لن اشزلنبرع د ة ال  ل نك ل اشيخا امل    شيأل ااجة  ت املاا امل   رب -2
 3اش  نرة ترجع شصا رها كما  ا و ول د ائع.د اشرمل نتحصل اشيخا امل    فدو ل ابل لن جرات  ذا  ربال -1

 

                                                 

  .29  21اشاابس  ص ص املرجع   ب ساو ر خضرة -1

 .  امليار اشيها  اب اكدمة وننر اشياول اشعننية واألوقاف  -2
  .51املرجع اشاابس  ص  ب خد ة حممع اشصاحل -3
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 االستثمار عن طريق المباربة  الثالث:المطلب 

ذا وج  شنرع رب ااااد ع املضااااااربة وا ع لن ةرق تنمية األلوف اش قظية اشح جات هبا قاس ل األوقاف املرعا واملتمو      
 تررنظه وتريج شروةه.

 التعريف بعقد المباربة  األول:الفرع 

 .ليروفيتهلع   نرجسرر  فدو اشتررني اش اس ين ش واص و ا مثستناوا ا  ذا اشظر  تررني ف ع املضاربة شتة 

 التعريف اللغوي واالصطالفي لعقد المباربة  أوال:

 ﴿ااااااااااااااااااه:نزنداااااااااتليت ة لن اشضرع ا األر  و   اشا  ديها و ا لاتمعة لن ق شه ترات ا حمكو  :لغةاربة اااااااااااااملض   
 2و ذه اشتامية ت دس كذشك فدو اجتار االساال جاا   ه. .1﴾ هللايبربون في األرع يبتغون من فبل  وآخرون

دن صاااع باملضااااربة ربو لا ن دس فديه بامل ارواااة اش قظية  ا صااايتة لن ف    اال ااات مار نتو ج جرها املز   :اصــطالفاربلا 
ربلا اااااااااااارة  ينهما باملضااااااااارع فدو ربل نتظ ا فدو سااااااااارة ت ننع األربا   واملاا ونعنر اواشتأشيي بج فنصاااااااار  انستا  

   3ديتحمدها املم ا  ذا  را فعب ت ص  املضارع وفعب  خوشه بيرو  ف ع املضاربة.
 التعريف القانوني لعقد المباربة :ثانيا

"املضاااربة اش قظية  ا اشح نتو ديها ا ااترماا بر  رنع اش قي ا اشترالل املصاارا واشتفار   10لكرر  26سا املا ة 
امل ادس  1111شااااا اا فاب  12املارخ ا  10-51لن اش اس ل  2باألوقاف لع لرافاة املا ة لن قرل اشااااااد ة املكدظة 

 املذك ر ربفوه. 1551 رببرنل 25 اااااشا

وتتضاامن  ذه اشصاايتة قياب لعنرنة األوقاف و ا املاشكة ربو امليااردة فدو اشرنع اش قظا بتاااديمه  ت لا اااااات  
 ديه ل ابل احلصاا ا فدو سااارة لن األربا  ربو سصااظها  ااا  االتظاق  ال ربللاشية ربو لصااردية ربو بن ف   ااولية شتترالل 

املتردس باألوقاف واشح تنا" فدو  رار كل  10-51لن اش اس ل  2 ذا اشترالل ل يع بضاااااااااااااارورة لرافاة رب كاب املا ة 
 ل ا   ذا اش اس ل  نرجع  ت رب كاب اشيرنرة ان ولية ا    املنص ص فديه".

تو  ذه اشصاااااايتة اال اااااات مارنة ودس لا ن رره د هات اشياااااارنرة ان ااااااولية ا ف ع املضاااااااربة ولا وفديه جي  ربل ت 
 .صاشي  اشرا لا ترمل به املا اات املصردية

                                                 

 .20  رة املزلل اينة   -1

  .156  ص2005   ار اادعوسية  اش رة  اازائر 1ان ولا  اش ررة كر و   صأننة  مت نل ففز امل انسة اشرالة شدعوشة ا االقتصا    -2
  .156املرجع سظاه  ص  صأننة كر و     -3
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 : مشروعية المباربةثالثا

 واشانة.ربجان ا اشظ هات األربرة  ال لا كال  ررا و ا ليروفة ا اشكتاع  

وتا رو  ابن فراس روااااااااا اهلل فنهما ربسه قاا: "كال  اااااااايعسا اشرراس بن فرع امل د   ذا  دع املاا لضاااااااااربة  
ناااااادك به كرا وال ننزا به وا نا  وال نيااااا   به  ابة ذات كرع رةرة  دإل درل ذشك وااااامن   ربالاشااااا   فدو صاااااا ره 
   دأجانه ".  دردن شرةه ر  ا اهلل 

 .واشربح  اشرملاشذ  نتو به  رربس املااو : لاشك وفالل لر    فديه  ربركال شدمضاربة بصظة فالة  و ةو   

 شروط المباربة الوقفية  :الثانيالفرع 

  ديهما )اشناور( نيااااااا   شد قي واش اقي ربو املاااااااا  املاا( ومها ا  ذه احلاشة )صاااااااا    دراقعنن:ش باشناااااااارة -1
 املضارع نتصرف بألر اشناور باشنارة شد قي. واش كاشة أللربصدية اشت كيل 

ظضااا لنرا حلعوث رب   رر قع ن املتراقعنن ل عاره لرد لا فنع جي  ربل نك ل رربس املاا  املاا:رربس ش باشنااارة -2
يخا وربل نادو املاا  ت اش املضاارع ال  ننا ا ذلة  فينا وربل نك ل رربس املاا  اشر ع  ت سزا  بج ربةراف 
  نع املاشك نظاع فمدية املضاربة.املضارع وب اؤه ا

 ( يألل املر    فديه )لاا اش ق واش قي ربل نك ل لرد ب اش عر و ذا متاشااااااا  شد قي:شاااااارو  اشربح باشنااااااارة  -2
 و   اشربح وجهاشة فديه ت ج  داا  اشر ع.

رو  دإسنا جنع ربل امليااااار  اازائر  مل  ع  شنا شااااا واملتمو اش اس ل املن و ش اس ل األوقاف املرعا  وباشرج    ت     
ك ل تورب اشنا  ت املا ة اش اسية لن قاس ل األوقاف واشح ضيدنا بعور ا  ت اشياااارنرة ان ااااولية شضاااارورة ربل  املضاااااربة 

ة ر األلر اشذ  ناااتعفا  ااا  ررب  األ ااتاذ حممع كنانة واارو  ان ااولية املا اااااة املصااردية املترالل لع لرالواا 
 خ   جتربة بنك   ولا ا ت مار  لن ةرف لا اة اش قي سظاها.

اشيه األ اااتاذ فز اشعنن شاااارول  يث خر  بت صااايات ربمهها اسيااااات لا ااااااااة بنكية لصااااردية ترىن   و   لا ذ     
ده اش قي جملرالوت اشرب نة انيرلة شااارفا ألل اشتانة وانيعف اشذ  ربسيااا  لن رببيااااول اش قي وتك ل خار   ائرة ا

 1  روو اهلل  رحاسه وترات. 

 
                                                 

باكيكعة  رب اشي  ا ت مار اش قي ا اازائر  جمدة احلفان اشراملية انيكمة  1599ربوت  20شرول فز اشعنن  رب تاذ كدية اشرد ب االقتصا نة وجالرة  -1
 .165ب  ص 2011رب ا أل-ه1129ة واشرربية  اشرع  اش الن  ش اا شدعرا ات ان ولي
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 الخاتمة:
دحعنث فن ش وضااااااااااج ا اااااااااتتوشه نأخذسا اشن اب اش قظا ا اازائر وتنميتهفن عنث ور  ا ا نا لن    ل لا     

  ارة األوقاف  اشح ترتأ ا اش قا احلا  لن ربواااااري ان ارات ا اازائر  و ذا الدت ا  ا شدكظاتات اشريااااارنة وامل ار  
املا نة اشح تاااااااافع ا ا اش ياب جهالها فدو ربكمل وجه  شكنها ت ي فاجزة ال تااااااات يع  ت در  لراجرة انجيارات 

  اشاااااا ق  وال تاااااات يع وااااامال لتابرة ليعاسية جعنة شدمياااااارنع اش قظية  وال  ت در اش قظية ودس األ ااااارار امل ر ة ا
شت  رات ا سظاااااااااااها كفهة ف ارنة ال جي   مهانيا ربلاب ان ارات اشر ارنة املختدظة ا اشرو . شذشك سر  وج ع لاااااااااااانرة

اافع ا تعونر وا وخدس لروسة تشيات اال تتآوذشك بتحاج  ان ولية  باقا اشعوااشح ترردها ووارية األوقاف ا 
 .شقوقاف وباشتا  شدعوشة ككلباشنارة  د ة االقتصا  

جي  ربل سذكر فع ا لن اشرناصااار ترتأ ل  لات رب اااا اااية شدتظك  ا لاااات رل تنمية األوقاف ولن خوا لا  ااارس  
 ا اازائر ولنها:

 ف ار وقظا ع ا اااااااااا جافها  1621لن   دان صاااااااااااتات تتحعث فن ربك ر تطور االكتشــــــــافات العقارية الوقفية
ين   وا اا جا  جزت لن األرشاايي ا اشظ ة اشر ماسية و   األل باملركز اش ةوت  ي ها لن ةرف   ارة األوقاف اازائرنة

 .1شقرشيي  ا  اشايع وننر اشياول اشعننية واألوقاف
 2.قضية تنت ر احلل 100قضية ع اشظصل شصاحل األوقاف و 600 :أمام العدالة كثيرة منالعات عقارية وقفية 
 3وكيل ربوقاف. 26لدي ل كيد ل   نت ت لتابرتها  2.2والنة ا بدع لاا ته  12فدو  تسيير أوقاف متنوعة 
 دو  رجة ة ندة األلع ضتا   ت ةاقو   ار  لتخصا وف ا  اتيفيةنتو جتاايع ا ودس  اسـتثمارات وقفية جديدة

لن ااأة ا جماا لتابرة ولراقرة وتااااااي   ذه املياااااارنع. )لن  ذه املياااااارنع: ليااااارو  ااالع األف و شدفمه رنة فاشية 
  لياااااااااااااارو  املركا  اش قظا املتراع  ااااعلااات ب الناة وجاانااة  لياااااااااااااارو  املركاا  اش قظا املترااع  ااااعلاات جااعننااة 4اازائرناة

لياارو  لرك  احلااان   نة تيارت  لياارو  املا اااااة اش قظية شدن لب دارنك  لياارو  األربرج حمو شدحرف اشت ديعنة ب ال
 .... خل(بن فدا بردعنة اادظة املتضمن جمم فة لن اشاكنات امل جهة شإلجيار وفع  لن املكات 

                                                 

   .21/12/2012 انة  واألوقاف  تان صات لن ةرف ونارة اشياول اشعننية -1

 ل امسه ديما برع اشذ  ربصرح  م مح    بن شهرة رمحه اهلل شصاحل لافعااللاب لن بينها قضية وقي لنزا اا لعر  رابح برج و ارة لن قرل اشييخ  -2
ألصااال اش قي وباشتا  اف اواااها فديه شكن اش ضاااات دصااال شصااااحل اش قي و ا تياااهع  اشيا  التوكهافائدة لنه ب اشح كاسا تع ا  وسيااا ع سزا  قضاااائا لع

يو اشح ربذ را ش اقي وااهة املختصااااة باش لاش واااا ت. وقضااااية لااااافع بن  سيعننة ب  ااااا لعننة اادظة اشذ  رب   ترليمه  ت خوف بج رب ل ات  اااارة شريا 
  لرامله ومل ضادظ فدو لاا ته اشظردية.

باااااكيكعة  رب اااااشي  ا اااات مار اش قي ا اازائر  جمدة احلفان اشراملية انيكمة  1599ربوت  20شاااارول فز اشعنن  رب ااااتاذ كدية اشرد ب االقتصااااا نة وجالرة  -3
 .150ب  ص 2011رب ا أل-ه1129ن  ش اا شدعرا ات ان ولية واشرربية  اشرع  اش ال

  .اشذ  ا ل ص رة مليرو  ااالع األف و ربكأ ليرو  وقظا ا اازائر 10املدحس رقو  :أنظر -4
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ا اازائر ربصاااااااااارح ربك ر لن واااااااااارورة  و ذا س را ملا ن دره  ديوان وطني لألوقافشذا دإسنا سر  ربل احلعنث فن    
مكن   ارة  اااااي  ذا اشعن ال لن  لكاسات لا نة وبيااااارنة  وربنضاااااا ا ااااات وشية ا ان ارة واشتااااااي   دهذا اشعن ال  ل وجع

 نها:سذكر ل اشح سرا ا ورورنة ال ت وا وتنمية األوقاف األوقاف لن جتايع اشرعنع لن األ عاف واشت  رات
 شضااامال ااعنة واشظراشية ا   ارة األوقاف اازائرنة اشح ودا أللع بريع تاااا  اعتماد طاقم إداري متخصـــص  

كوت وس ار اش قي ا و فا ة تك نن و  ب رن اة ف داا ترقية األوقاف جا نت ادس واملران  اشردمية احلعن ة ا جماا ان ارة.
نذ فهع ا ع لن ا اااااااااااااا جا  شكت )ف   ( ربوقاف لنتياااااااااااااارة باازائر لم    ش  خمتدي اا اس  اشظ هية واشت نية و ت اشدت نة

 1اشعوشة اشر ماسية لن تركيا لكت بة باشدتة اش كية.
 واااااافا لنذ اشرهع اال اااااترمار   وذشك لن خوا لعنرنة اشرحث  اكتشــــاف واســــترجاع وتوثيق عقارات وقفية

 املاح واحلظظ واشت  يس اشر ار   ا جمااف ارنج و صر األلوف اش قظية اشح  ترزن  أات 
 فولية ترتمع ا لعنرنة انفوب واشتاااااااااااااا نس اش قظا ضث  ا ااااااااااااا اتيفيةلن خوا  اســـــــــــتقطا  أوقاف جديدة 

فدو  رار  .كمصااااااااعر شكااااااااا  احلااااااااانات  ت برع اش داة  انيااااااااانج فدو اش قي  وتريع برث   ادة اش قي ا اازائر
  كانة وقي  2011فن  نة افول ونارة اشياول اشعننية واألوقاف 

 ش قظا  خأة لدحس باشعن ال نرمل باشتنايس لع لعنرنة اال ت مار اشدفتما  لكت  ا ترقية االستثمارات الوقفية 
 ،وذشك باالفتما  فدو دكرة اشتخصاااا وسيااار األ وات املاشية اش قظية وت  نر ا شتصااارح ترقية الصـــناديق الوقفية 

ا    كايشيات اشح ضتا  مت نل كاش ر  احلااااااااان  و فا ة اشن رت مارنة اش قظيةرب اة مت ندية رب ااااااااا ااااااااية شدميااااااااارنع اال اااااااا
 شقوقاف اشصنعوق املركز  

 ـــة ـــة الوقفي جااااا ن در محااااانااااة ربكأ شقلوف اش قظيااااة  و ااااذا لن خوا لااااعنرنااااة اشتن يو  تعزيز المنظومـــة القـــانوني
تدي نراااه خم وةر  قاااس ل ل  ااع شقوقااافيااة  واملنااانفااات  اشح تااعنر قضاااااااااااااااانااا اشنزا  اش قظا ربلاااب ااهااات اش ضاااااااااااااااائ

فدة   لع لرافات اشن ائا املااااااا اااص  لن  ول   اشة شد  اسج األخر هاالختوالت اشاااااااب ة ونريع شقوقاف ةابر
 لن خوا اال االت اااة ة  ربو اشذ  مل نصعر ربصو 

 متار اااااها لعنرنة اشتراول واشروقات لع   و ذا لن خوا اشنيااااااةات اشح ولي في مجال األوقافدتعاون  إقامة
اشك نا  تمة باألوقاف )كاأللاسة اشرالة شقوقاف بهااار   واشح ترحث  ائما فن  اارل اشتراول لع انيي ات اشراملية امل

 انيي ة اشراملية شقوقاف باشرنك ان ولا شدتنمية... خل(.
 تم بحمد اهلل وتوفيقه.

 

                                                 

 اشاابس ذكره. اازائر  ش ناة اش اش ة شدتدظزن ل ا فياو تصرنح وننر اشياول اشعننية واألوقاف اشايع: حممع بن  -1
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 المصادر والمراجع قائمة
 المصادرأوال: 
 :المصادر الشرعية -0
 لقرآن الكريما -أ
 الحديث الشريف - 

اازت    باع: اش قي كيي نكت  صــــــحي  البخاري)االلاب اشرخار (   ربب  فرع اهلل حممع بن  مسافيل اشرخار   -1
    ار ا يات اش اث اشرر   ب وت    س ل.1

احلا      اازتيباع: اش ق-اش صااااية  كتاع شـــرح صـــحي  مســـلمرب  نكرنا  ا بن شاااارف اشن و  اشعلياااا ا   -2
 س ل.  فير  املكترة اشت دي ية. 

 :القانونية المصادر -2
 :الدستور -أ
املارخ  122-56اشرئا اااا رقو  املر ااا بج ج   املرعا 56ر فع   . 22/11/1556ا املارخ  1525  ااات ر  .1

 .واملتمواملرعا  1556س دمأ  22ترعنل املصا ق فديه ا ا تظتات اشاملتردس بإصعار سا   05/12/1556ا 
 القوانين واألوامر: - 

 .55املتضمن س اب االلوف احلراية اشرالة جرنعة رمسية رقو  15/05/1561املارخ ا  222-61االلر رقو  .1
 .االلوف اشيا رة شدعوشة بأند شةاملتردس  06/09/1566املارخ ا  102-66االلر  .2
 .25اشزرافية  جرنعة رمسية فع املتضمن اش  رة  02/11/1551املارخ ا  52-51االلر  .2
واملتمو  املرعا  52ر   .املتمو  املتضااااااامن اش اس ل املعين املرعا  1559 اااااارتمأ  26املارخ ا  92-59األلر  .1

 .املرعا واملتموو  2005لا   12املارخ ا  09-05اش اس ل رقو ب
 .1521 نة 21ر .   واملتمواملتضمن قاس ل اال رة املرعا  05/06/1521املارخ ا  11-21رقو أللر ا .9
 ع  و اش ةنية  شقلوفنضاااارا كيظية ا ااااتتوا االراوااااا اشتابرة  02/12/1525املارخ ا  15-25اش اس ل رقو  .6

 .1525شانة  06جرنعة رمسية   املنتفج وواجرااو    ق
 .15فع   املرعا واملتمو  جرنعة رمسية 12/11/1550املتضمن اشت جيه اشر ار  املارخ ا  29-50قاس ل  .5
 .واملتمواملرعا  01/12/1550ا  واشترم  املارخاملتضمن اشتهي ة  25-50قاس ل  .2
 .92اشرع   1550شانة  ر .اش ةنية    األلوف قاس ل املتضمن 1550  نامأ 1 ا املارخ 20-50 األلر .5

ج جاا  املرااعا  21جرنااعة رمسيااة فااع   25/01/1551املتضاااااااااااااامن قاااس ل االوقاااف املارخ ا  10-51قاااس ل .10
 25جرنااااعة رمسيااااة فااااع   51/10 واملتمو شد اااااس لاملرااااعا  25/01/2001املارخ ا  05-01 اااااس ل رقو اش
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جرنعة  10-51 واملتمو ش اس لاملراعا  11/12/2002املارخ ا  02/10قااس ل رقو  واملراعا واملتمو ج جا 
 .22رمسية فع  

. 1552   اااااااااااااانة 11رنعة اشرمسية اشرع  املتردس باشنيااااااااااااااا  اشر ار   اا 1552لارس  01املارخ ا  52-02 .11
  املتردس باش قية اشر ارنة. 1526لارس 01اشصا ر بتارنخ  05-26اشذ  ربشتو اش اس ل 

12. La loi n° 91-10 du 27 Avril 1991 relative aux biens wakfs 
 المراسيم: -ت

اشاااااافل اشر ار     ر املرعا واملتمو  املتردس بتأ ااااايأل  29/02/1556املارخ ا  62-56املر ااااا ب اشتنظيذ   .1
 .20فع  

املتضاااااااااامن املصااااااااااا قة فدو   ذ  ف ع االجيار  اارنعة  15/02/1551املارخ ا  65-51املر اااااااااا ب اشتنظيذ   .2
 .1551  15اشرمسية  اشرع  

انيع  شياااارو  ا ارة االلوف اش قظية وتاااااي  ا ومحانتها  01/12/1552املارخ ا  221-52املر اااا ب اشتنظيذ   .2
 .50جرنعة رمسية فع  وكيظيات ذشك  

املتضاااااااااااامن ا عاث و ي ة االشااااااااااااها  املكت ع  29/10/2000املارخ ا  226-2000املر اااااااااااا ب اشتنظيذ  رقو  .1
  .ن رات املدك اش قظا

 الولارية: والتعليماتالقرارات  -ث
 ملا ةا بت ريس لتردس ووننر اشظو ة اشعننية اشيااااول وننر فن صاااا ر 06/01/1552 ا لارخ ليااا ف ونار  قرار .1

 .األوقاف قاس ل لن 22
 .ا  جا   ذه األراوا اش قظية و ع  كيظية 06/01/1552اشصا ر بتارنخ  11اش نار  املي ف رقو  قرار .2
 واألوقاف ووننر املاشية اشعننية اشياااااااول وننر فن صااااااا ر 02/02/1555 ا املارخ 21 رقو لياااااا ف ونار  قرار .2

  .شقوقاف لركز  صنعوق  سيات املتضمن
   األوقاف  جيار  دع شكيظية انيع  09/06/1556 ا املارخ 25 رقو  نار اش اش رار .1
 اش قظية. واشنظ ات شقلوفاشذ   ع  كيظيات ورا انرا ات  10/01/2000املارخ ا ونار  قرار  .9
 21 فع  ر    اش قظا باملدك اااصااة اشرمسية وحمت   اشيااها ة شااكل  ع  26/09/2001 ا لارخ ونار  قرار .6

 .2001  نة
 األوقاف   جيار  دع شكيظية انيع ة 02/05/1556 ا املارخة 56-01 رقو اشترديمة .5
 لن واألوقاف اشعننية اشياول ونارة اشصا رة واش رارات املي كة اش نارنة واش رارات اشرئا ية واملرا ايو اش  اسج لصاني .2

 .2002واألوقاف  اازائر   اشعننية اشياول ونارة سير  2003 لا  31  ت 1997 ننانر (ربوا
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 ثانيا: المراجع

 الكتب والمؤلفات: -0
 (  رب كاب اش قي  لكترة اش  ادة اشعننية  اش ا رة    س ل.ربب  بكر ربمحع بن فمرو اشييراين)ااصاف .1
 .1552ربب  ن رة حممع  حماورات ا اش قي   ار اشظكر اشرر   اش ررة اش اسية  اش ا رة   .2
ربمحع فرع اشرناق اشااااانه ر   اش  اااايا ا شاااار  اش اس ل املعين ااعنع انجيار واشرارنة  اجملدع اش اين  اازت اشاااااا س   .2

 .  2000لني رات احلديب احل  قية ب وت  شرنال  
  نة سير.بعول   شرنال  ب وت  ف ع انجيار واشرارنة   ار   يات اش اث اشرر   اشانه ر   اشرناق فرع ربمحع .1
  املرارف  1552 ت 1250ربمحع ربلج  اااااااااااااال ودتحا فرع انيا    ل  اااااااااااا فة األوقاف  دتاو  األوقاف لنذ  .9

 .  2002ان كنعرنة  
ربمحع حممع اشااااارع وحممع فدا اشرمر   االجتا ات املراصاااارة ا ت  نر اال اااات مار اش قظا  اش ررة األوت   اااادااااادة  .6

 .2000اشعرا ات اشظائزة ا ربااث اش قي  اشك نا  
 .  1525اشز يدا و ره  اشظ ه ان ولا ورب شته  اازت اش الن   ار اشظكر   ليس    رنة   .5
 بزنل  برا يو  رع  احل  ق اشرينة األصدية لني رات اادا احل  قية  ب وت شرنال    س ل. .2
 .2006حممع كنانة  اش قي اشراب ا اشتيرنع اازائر    ار انيع   فج لديدة  اازائر   .5
 .1522  1لص ظو شديب  رب كاب اش صانا واألوقاف   ار ااالرة شد رافة واشنير  ب وت  ةررة حممع  .10
 .2005جمم فة لن املاشظج  املرفو اش  يا  جممع اشدتة اشرربية  لكترة اشيروق اشعوشية  لصر   .11
 2000 س لي   ار اشظكر  -ت  ره    ارته  تنميته –لنذر قحي  اش قي ا اجملتمع ان ولا املراصر  .12
 .2002سصر  دمال و را    حا  د ه املرالوت املاشية ورب شته فنع املاشكية  امل ررة اشرربية   ر انة   .12
 .2001رال ا خاشع  انةار اش اس ل واشتن يما أللوف اش قي ا اازائر   ار   لة   .11
 .2006محع  باشا فمر  ف    اشتأفات  انيرة اش صية اش قي   ار   لة   .19
 .2001مسافج  اشن اب اش اس ل شدت جيه اشر ار    ار   لة  اازائر  شالة ا .16
 .2002فرع احلظيظ بن فريعة    رات املدكية اشر ارنة واحل  ق اشرينية اشر ارنة ا اشتيرنع اازائر    ار   لة   .15
 فرع اشرمحن اازائر   كتاع اشظ ه فدو املذا   األربرة  اجملدع اش اشث    س ل.  .12
 .2001ز اشعور   لات رل اش قي ا اش ةن اشرر   املات رل اشرر    را ات اش  عة اشرربية  شرنال  فرع اشرزن .15
  .1529مس  فرع اشايع تنا  ا  ف ع االجيار  لا اة رون اشي  ي  لصر   .20
  ا.1222ن ع  نكن  اش قي ا اشيرنرة واش اس ل   ار اشنهضة اشرربية شد رافة واشنير  ب وت  شرنال   .21
  ا.1222  نكن  رب كاب اش قي   ار اشنهضة اشرربية شد رافة واشنير  اش ررة األوت  ن ع .22
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 .2001 ياو  ربفمر  اش جيز ا االل اا اااصة اشتابرة شدعوشة واامافات انيدية   ار   لة   .22
سية  اش رة     ار اادعو 1كر و   صاااااااااااااأننة  مت نل ففز امل انسة اشرالة شدعوشة ا االقتصاااااااااااااا  ان اااااااااااااولا  اش ررة  .21

 .2005اازائر 
 .2006شيدو نروقا وفمر محع  باشا  املنانفات اشر ارنة   ار   لة شدنير  اش ررة اش اسية   .29
 :الرسائل واألطروفات -2

املعر ااااة  اشتياااارنع اازائر  لعكرة اشتخصااااا اشر ار  ومحانتها اا ااااتتوا االلوف اش قظية اشر ارنة   با ن  ااااي حممع .1
 .2000اشرديا شد صات  نة 

  ارة اش قي ا اش اس ل اازائر   لذكرة شنيل شاااها ة املاجياااات  ا قاس ل ان ارة انيدية  كدية   بن ليااارسن خ  اشعنن .2
  .2012/ 2011احل  ق  جالرة ربب بكر بد انع تدماال  اشانة ااالرية 

اصاااااااع  جالرة ق شقفماا فاب   صاااااااا قاس ل لا ااااااا  اال ااااااات مار ا األلوف اش قظية  لذكرة  ر     ب فكة ننن .2
  . 2012 لربا   ورقدة 

جالرة ورقدة     لاجيااااتلذكرة  اازائر  اش اس سية ن ارة األلوف اش قظية ا اشتيااارنع  ب خد ة  األشياتحممع اشصااااحل  .1
  .2011/2012الرية ااانة اش

د ب فد ب اشتااااي   صاااا لاشية وبن ف  كدية اشر شياااااسأل  را اااة جعو  وت ييو املياااروفات  لذكرة   ماامحيعاين ك .9
 .2002/2005اشانة ااالرية  اادظة جالرة ننال فاش ر  واشتفارة االقتصا نة وفد ب اشتاي  

بن  ن ارنة ا  ق واشرد ب كدية احل  املتخصااصاااة اث شااها ة اشعرا ااات اشرديا  شد قي اشن اب اش اس ين      امح ربمحع .6
 .2001/2009جالرة اازائر  فكن ل 

كدية   شر ار  اجيااااااااااااات  ا اش اس ل لالذكرة  اازائر  اشن اب اش اس ين شقلوف اش قظية ا اشتياااااااااااارنع  نر وب صاااااااااااا رنة  .5
 .2010-2005 ااالرية:اشانة  باتنة جالرة احلا  اضر   احل  ق

اجيااا   كدية اث ل عب شنيل شااها ة امل  األلوف اش قظية ا اشتياارنع اازائر  اااملا لر ااا  اشتصااردات اش ار ة فدو  .2
  .2002 نة   بن فكن ل  اازائر

بن  لذكرة شنيل شاااااااااااها ة املاجاااااااااااات  كدية احل  ق اازائر  رب كاله وآ اره ا اشتيااااااااااارنع  اااص:اش قي  جرظر رابح  .5
 .2001  جالرة اازائرفكن ل  

ر  اش اس ل د املاجاااااات  س اب اش قي ا اشيااااارنرة ان اااااولية واش اس ل اازائر   لذكرة شنيل شاااااها ة  رلضاااااال قنظ    .10
 .2001/ 2000اشانة ااالرية  باشرديعة اشر ار  واشزرافا  كدية احل  ق جالرة  رع   د  

 اة اشرديا شد ضات  نة املعر لذكرة اشتخر  شنيل  جا اش اس سية اشن اب اش اس ين شد قي ودس اشترعنوت  خضارة ب ساوا ر  .11
 .2002-2009 فير اشعدرة اشاا  ة 
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 :المقاالت العلمية -3
ف يل       ا ربوقاف لعننة اازائر ا اش رل اش الن فياااار: اوقاف لا اااااااااة  اااارل اا ات لن خوا املااااااجع  .1

 احلنظية  ربااث اشنعوة اشردمية   ا: اش قي ا اازائر رب نات اش رسج اش الن فير واشتا ع فير. 
 .2000جاسظا   05ية شدم   ج    فمر ب  و ة  ف ع اش قي ا اش اس ل اازائر   جمدة امل  س  اشتردة اش ةن .2
حممع اشرياا  انيا،ا لتدا  اشتك نن االقتصااا   شن اب اش قي اازائر  و وره امل اوب شو توا اشظرساااا لن احلركة  .2

 .  2002  اازائر واشرحث املركز اش ةين شدعرا ات  اشاا س   جمدة املصا ر  اشرع  1591اش ةنية و  رة س دمأ 
   .2005/ 05فع   انيالا سيرة  جمدة  استهات اش قي  لية جن مة   ييحما  بدرر   نياب .1
  اازائر. 6112  10/10/2010األ ع  اشي لا ااأ  وقظيا  جرنعةلدكا  95اش نارة ا  جرا    ك   ةس ار  .9
نرنة اشياااول اشعننية اشرع  األوا  لع انيراع جمدة  تظريده  ور اش قي ا تنمية واشاااريل  ت   دتيحة حممع ب شااراشة .6

 .2005 ةواألوقاف  قان ين
املدت و  ازائر ااش اس ين شت م  األلوف اش قظية اشرالة ا  انةار تدمااااااااال رب اااااااتاذ وجالرة  ليااااااارسن خ  اشعنن بن   .5

 .2012  رتمأ 25 ت  26لن   اشراصمة ربحممع  اازائر يع    اشردما اشعو    ا اال ت مار ا األوقاف
و    ا املدت و اشردما اشع اش قي اشصااااااااااين احلعن ة شو اااااااااات مار ا   رب ااااااااااتاذ وجالرة اشرديعة  رب.  دارس لاااااااااااعور .2

 ب. 2012 رتمأ  25 ت  26لن   اشراصمة ربحممع  اازائر يع    اال ت مار ا األوقاف
  - را ااااااة تأصاااااايدية ضديدية– ااااااولا وقي املنظرة ا اشظ ه ان  1رب ااااااتاذ وجالرة اازائر   رب.  فرع اش ا ر بن فزون .5

 ب. 2012 رتمأ  25 ت  26لن   اشراصمة األوقاف  اازائراملدت و اشردما اشعو    ا اال ت مار ا 
 اش قي ا اات مار رب اااشي  باااكيكعة  1599 ربوت 20 وجالرة االقتصااا نة اشرد ب كدية رب ااتاذ اشعنن  فز شاارول .10

-ه1129 شااااااااااا اا اش الن  اشرع  واشرربية  ان اااااااااااولية شدعرا اااااااااااات انيكمة اشراملية احلفان جمدة اازائر  ا
 .2011رب ا أل

 البرامج التلفزيونية-4

 06ألربرات ا ن ب   ار اشاااااافة   صااااة اش اش ة  اازائرنة اش ناة واألوقاف  اشعننية اشياااااول وننر حممع  فياااااو بن .1
 .21:00 اشاافة 2019لا  

 األوقاف مارا اات  احلد ة ل واا   امل فع   صااة ا  يت اش ةن اشرديعة  قناةرب ااتاذ احل  ق جالرة  لاااعور  دارس .2
 .21:00 اشاافة  2019 لا  02 اشارا خيار  ربب  تمية اازائر ا
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 10 فديه .............................................................ربوال: األ كاب املنص ص فديها اااصة بامل ق ف    
 11  اسيا: بر  األ كاب    املنص ص فديها .......................................................................   
 10 وصيتته.....................................................................................امل د  اش اين: حمل اش قي  
 10 اشظر  األوا: حمل اش قي...........................................................................................  
 10 .............................................................................. حمده  ت باشن ر اش قي ربس ا  ربوال:   
 10 ..................................................................................... امل ق ف املاا شرو :  اسيا   
 11 .........................................................................................اشظر  اش اين: صيتة اش قي   
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 11 اش قي ................................................................................ ا واش ر ا االجياع: ربوال   
 10 ......................................................................................... اشصيتة رب كاب:  اسيا   

 11 ................الفصل األول: استغالل وتنمية األمالك الوقفية العامة في الجزائر عن طريق االستبدال واإليجار العادي.....
 11 ................................................ةاش قظية اشرالال تتوا وتنمية األلوف  ةت ديعن  شيةاملرحث األوا: اال ترعاا ك

 11 ............................................................امل د  األوا: تررني ا ترعاا املدك اش قظا وو اب ه اشيرفية 
 11 .........................................................................اش قظيةاشظر  األوا: تررني ا ترعاا األلوف   
 11 ....................................................اشظر  اش اين: اشض ابا اشيرفية ال ترعاا و بعاا ربل اا اش قي اشرالة             
 10 األل اا اش قظية اشرالة ..............................................................امل د  اش اين: شرو  وةرق ا ترعاا  
 10 .....................................................اش قظية اشرالة.............. األلوف ا ترعاا شرو : األوا اشظر   
 11 اشرالة ....................................................................اشظر  اش اين: ةرق ا ترعاا األلوف اش قظية   

 10 ...املرحث اش اين: االجيار ك شية ال تتوا وتنمية األلوف اش قظية اشرالة ا اازائر ..............................................
 01 اشاكنية اش قظية اشرالة............................................................امل د  األوا: ربركال ف ع اجيار انيوت  
 01 اشظر  األوا: رب  ية اشتأج  واال ت فار ا األلوف اش قظية اشرالة.......................................................  
 01 ....................................................................................ربوال: صا    س اشتأج     
 01  اسيا: صا    س ا ت فار األلوف اش قظية اشرالة................................................................   
 01 ا اازائر ...............................................................اشظر  اش اين: ةرق اجيار األلوف اش قظية اشرالة   
 00 ............................................................... 17-16ربوال: ابراب ف ع االجيار قرل صعور قاس ل    
 00 ...............................................................17-16 اسيا: ابراب ف ع االجيار برع صعور قاس ل    
 01 اشظر  اش اشث: األجرة ا االجيار اش قظا اشراب ولعته ...................................................................  
 01 اشراب...................................................................ربوال: األجرة ا ف ع اجيار اشاكن اش قظا    
 00  اسيا: املعة ا اجيار األلوف اش قظية اشرالة .......................................................................   
 01 اش قظية اشرالة ...............................................................امل د  اش اين: األ ار امل ترة فن اجيار األلوف  
 01 اشظر  األوا: اشتزالات ساور اش قي اشراب ............................................................................  
 01 ...................................................................ربوال: تاديو فج اش قي ولدح ااا شدماتأجر    
 01  اسيا: ترهع بأل جيرل املاجرة صاحلة شوستظا  هبا .................................................................   
 00 ....................................................... اش ا: فعب اشترر  حل  ق املاتأجر ا اشتمتع باشرج املاجرة    
 00 اشظر  اش اين: اشتزالات لاتأجر اش قي ..............................................................................  
 00 اش قي..........................................................................ربوال: االشتزالات اشرالة ملاتأجر    
 01  اسيا: اشتزالات املاتأجر اااصة ةر ا شر ع اجيار اش قي ...........................................................   
 01 اش قظية اشرالة ......................................................اشظر  اش اشث: استهات ف ع اجيار انيوت واشاكنات   
 01 ربوال: استهات ف ع االجيار باستهات لعته ...........................................................................   
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 01 ............................................................... اسيا: استهات ف ع اجيار اش قي ود ا شق راع اشرالة    
 00  اش ا: استهات ف ع االجيار ود ا ش اس ل األوقاف ...................................................................   

 00 .........................ليات الحديثة...الوقفية العامة عن طريق العقود الخاصة واآل األمالكالفصل الثاني: استغالل وتنمية 
 01 ...املرحث األوا: ا تتوا األراوا اش قظية اشرالة اشزرافية ربو امليفرة  واشراةدة ربو اشر ر وتنميتها.................................

 01 اشرالة اشزرافية وامليفرة ...................................................................امل د  األوا: األراوا اش قظية  
 01 اشظر  األوا: ف ع املزارفة .........................................................................................  
 01 املزارفة.......................................................................................ربوال: لظه ب ف ع    
 00  اسيا: ربركال ف ع املزارفة.......................................................................................   
 11 املزارفة...................................................................................... اش ا: املعة ا ف ع    
 11 رابرا: األجرة ربو احلصة ا ف ع املزارفة...........................................................................   
 10 املزارفة....................................................................................خالاا: استهات ف ع    
 11 اشظر  اش اين: ف ع املااقاة.........................................................................................  
 11 املااقاة......................................................................................ربوال: لظه ب ف ع    
 10  اسيا: األجرة ا ف ع املااقاة..................................................................................   
 10 املااقاة...................................................................................... اش ا: استهات ف ع    
 10 امل د  اش اين: ا تتوا وتنمية األراوا اش قظية اشراةدة ربو اشر ر............................................................ 
 10 احلكر....................................................................................اشظر  األوا: لظه ب ف ع   
 11 اشظر  اش اين: ربركال ف ع احلكر......................................................................................  
 11 احلكر......................................................................................ربوال: املعة ا ف ع    
 11  اسيا: األجرة ا ف ع احلكر....................................................................................   
 10 احلكر............................................................................. اش ا: اش اوا وانيل ا ف ع    
 10 اشظر  اش اشث: رب ار ف ع احلكر......................................................................................  
 10 اشراب......................................................................ربوال:    ق انيتكر فدو املدك اش قظا    
 11  اسيا: اشتزالات انيتكر فدو املدك اش قظا اشراب....................................................................   
 11 ....................................................................................... اش ا: استهات ف ع احلكر    

 11 ا تتوا وتنمية األراوا اش قظية اشرالة املرنية ربو اش ابدة شدرنات واألراوا اش قظية املرروة شوسع ار وااراع............. :املرحث اش اين
 11 وتنمية األراوا اش قظية اشرالة املرنية ربو اش ابدة شدرنات................................................امل د  األوا: ا تتوا  
 10 لظه ب ف ع املرصع.................................................................................... :اشظر  األوا  
 11 املرصع فدو اش قي اشراب...................................................................اشظر  اش اين: شرو  اسر ا    
 11 اشظر  اش اشث: رب ار ترتي  ف ع املرصع...............................................................................  
 11 شه.......................................................................................ربوال: اشتزالات املرصع    
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 11  اسيا:    ق املرصع شه........................................................................................   
 11 اش قظية اشرالة املرروة شوسع ار ربو ااراع.............................................امل د  اش اين: ا تتوا وتنمية األراوا  
 10 اشظر  األوا: لظه ب ف ع اشترم  واش ليو............................................................................  
 10 اشترم  فدو املدك اش قظا اشراب...............................................اشظر  اش اين: شرو  ت ريس ف ع اش ليو ربو   
 10 اشظر  اش اشث: رب ار ف ع اش ليو واشترم ..............................................................................  
 10 واشترم ..........................................................................ربوال: االشتزاب بعدع قيمة اش ليو    
 11  اسيا: اشتزاب املاتأجر بعدع األجرة...............................................................................   

 77 األلوف اش قظية اشرالة.......................................................املرحث اش اشث: ايشيات احلعن ة ال تتوا وتنمية 
 11 امل د  األوا: تنمية األلوف اش قظية فن ةرنس اش ر  احلان............................................................. 
 11 احلان.............................................................................اشظر  األوا: لظه ب ف ع اش ر    
 10 ربوال: تررني اش ر  احلان....................................................................................   
 10 احلان..................................................................................... اسيا: ل ار  اش ر     
 11  اش ا: املاتظيعول لن اش ر  احلان.............................................................................   
 01 احلان..............................................................................اشظر  اش اين: شرو  لنح اش ر    
 86 امل د  اش اشث: تنمية األلوف اش قظية فن ةرنس اش  ائع ذات املنادع اش قظية................................................. 
 00 اش قظية.......................................................................اشظر  األوا: تررني اش  ائع ذات املنادع   
 00 اشظر  اش اين: رب كاب وشرو  اش  ائع ذات املنادع اش اس سية..............................................................  
 00 اش اس سية........................................................................ربوال: رب كاب اش  ائع ذات املنادع    
 01  اسيا: اشيرو  اش ار ة فدو اش  ائع ذات املنادع....................................................................   
 84 املضاربة............................................................................امل د  اش اشث: اال ت مار فن ةرنس  
 01 اشظر  األوا: اشتررني بر ع املضاربة.................................................................................  
 01 املضاربة................................................................شر ع  ربوال: اشتررني اشدت   واالص و ا   
 01  اسيا: اشتررني اش اس ين شر ع املضاربة............................................................................   
 00 املضاربة........................................................................................ اش ا: ليروفية    
 00 اشظر  اش اين: شرو  املضاربة اش قظية.................................................................................  

 00 خامتاااة.................................................................................................................

 01 قائمة املراجع...........................................................................................................

 11 املو س ...............................................................................................................

  اشظهرس ..............................................................................................................


