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   شكر وإمتنان

 قال تعالى :"ولئن شكرتم ألزٌدنكم "

 وقال صلى هللا علٌه وسلم "من لم ٌشكر الناس لم ٌشكر هللا "

تعالى وحمده حمدا كثٌرا كما ٌنبغً لجالل وجهه  شكر هللافأعظم الشكر 
األنام.وعظٌم سلطانه والصالة والسالم على الحبٌب سٌد   

أما بعد:                                                                         

فجزٌل الشكر وخالص االمتنان إلى من مّن علً بكرمه وتواضعه     

ووافق على اإلشراف على هذا العمل المتواضع بكل ماتحمله كلمة 

             إلى أستاذي: ،فكان عونا وناصحا وموجهااإلشراف من معنى

."صطفى عيسى"بن م                         

إلى تلك النجمة التً ظهرت فً حٌاتً فجأة وبددت ظلمة عقلً ولم 
تتوارى لحظة فً مساعدتً وإرشادي إلى الصدٌقة الصدوقة ومعلمتً 

." فاطنة شرشاري "           :الغالٌة إلى  

الى الذي انار بحبه ودعمه شمعة االمل فً حٌاتً بعد ان اطفاها غدر 
رمان فكان لً السند واالمل الزمان وجارت علٌه االٌام بقسوة الح

.موسىالى االستاذ والسعادة   

الى كل االساتذة الكرام الذٌن عرفتهم فً مختلف مراحل دراستً والى 
.كل من ساعدنً ولو بكلمة فً انجاز عملً هذا  

 

 

 

 

   شكرا



     اهداء

أهدي عملي هذا إىل من أبت األقدار إال أن حترمين من نور وجهه وحنان قلبه وإبتسامة 
متلئ حيايت أمال ونصيحة حبكمته تزيد دنياي تفاؤال إىل من أفىن حياته من أجلنا من شفته 

آخر يف حياته  فلم يتأخر يوما يف مساعدتنا وتربيتا وتعليمنا فسعى إليه أكثر من أي شيئ
رمحة اهلل عليه. الغايلأبي  إىل روح  

أمي"." اء إىل أعظم إمرأة يف الوجود إىل منبع احلنان وجتسيد احلب والعط  

.مسعودة(وتوأم الروح شقيقيت الغالية فتيحة، عبدة، فاطنة، أخوايت ) إىل   

.(بن مالك، رابح، لخضرإىل إخويت )   

عوايل، وفاء، عبد الرزاق، عبد املنعم، عادل، قويدر، سالمي،  لدين،ا) حمي  وإىل أوالد هم
بد القادر، نصرو، أسامة، مسعودة، حمي الدين، عشيماء، عيسى، ضرار، هند، فتحية، 

وهبجة املنزل وسيم(إمساعيل، مرمي، حممد، أمحد، حممد، سفًن،   

.زواجتهموإىل كل أزواجهن و   

 ،طنةنرميان، فاصديقات مثلهن ) ت العمر كله لن أجدوإن عشريب الاليت درفيقات وإىل 
.(جهادسعدة، عتيقة، محيدة،   

أمين، فتحي(.وإىل أصدقائي ) عمر الشرير، تارزي،   

 وإىل كل من وسعتهم ذاكريت ومل تسعهم مذكريت.

 رقية        



 

 

 مقدمة



 مقدمة
 

 أ
 

 مقدمة: 

غتتت احلظة تتت الق نةن تتت صالق نةن تتت ت ا اتتت ا ننصتتتةالملتتتو تتت بتتت ئراب جلألوقتتت  إرتبطتتتإلارةارحلامية  تتت 

التةين  ت ارت رتلت  ت   خلف توحت اال ي يت اوذلكنظ ،ارس قاللح ثأنا ش عمليا مبشؤونالةقف

 تتت قبتت الطبقتتت الس  ستت  غتتت احلارستتت قالل،،وأيضتتت تتتلر الطبقتتت الس  ستت  ب  تتتملىبار تتت ا  ا  بتت ا ستت ةي  

ضفإىلذلكالقت ارا امية  ت الت ملتت اعا ست والمليملمينحالةقإلةورهوأمه  وارج م ت  وارق ص ةي ،

الةقف  .الق نةن    ال جيب  ات هت يفا نظة   الفقا  واخلصةص

ت بعت للمعمت ي وأ تال أ تال ت بعت لل ولت ،وأ تال العق ري  قسم إىلأصن  أربعت ح ث  نإلا لي  

يفأراضالع ش،الميي ىن  تصن فللملي ت الةقف ت بستببتصتف  ا لجراب يني،وأ ال  ش ت   مثل ت بع ل

الءتلتتت  ارستتت م تتتو تتت ا ستتت ا    تتتواستتت ةإستتت م ار تتت قبتتت ارستتت عم ر،وبقتتت الةقتتتفةونتنظتتت مقتتت نة ح

إىلأنإق صت ةور،ا  ال الةقف  و مللكبعضا تع ضللخ ااوارنت ر رات جعت الةقتفي نت ى وتقت ا ب تتو

ا وق  تل جمت ت ضت ق  ت ا ست ج والروايت ،اضتمبعضتا إىلأ تال ال ولت بأت ب رىت أ تال  ت غ حل ةجتب

ؤريفيفا تت63/388ا  علتتبب نظتت ما  تتال الشتت غ حل،و تتملاا  ستتةم18/03/1963ا تتؤريفيف63/88ما  ستتة

ا  علتتتتبب تتتتل  ما نشتتتتا الررات تتتت ال  بعتتتت لأل تتتتخ صا عنتتتتةينيأوالطب ع تتتتنيالتتتتملي تي م عتتتتةن01/10/1963

ال وح  .ن  ات حلخصةص  ا ،ا جع ا  ال الةقف  تؤول لي  ا لل ول ةوب ئنس  ائراب ي 

ولي ملتع  ال طب تبح تث،و  الةقإلح ولا ش عإص ارقةاننيللبيثواحمل اظ تل ا لكالةقف 

.حربتل ورقجم ة  نإليفالب اي 

ال ستتتتت ةري  نتتتتتوب مم يتتتتت 49ح تتتتتثإتتتتتت  يفا تتتتت ةحل1989ويف  حلتتتتت ال ستتتتتع ن   وبصتتتتت ورةستتتتت ةر

 نو.55 ةجبا  ةحل1996لأل ال الةقف  وتل   ىملهامم ي يفال ع ي ال س ةريلسن 



 مقدمة
 

 ا
 

ال ةج توا  ضتم 90/25لت  ت القتةاننيأمهات القت نةنمجومت ر ىملها  حل تل وجواخلصةصبصت ور

ا  ضتم قت نةن27/04/1991يفيفا تؤر91/10العق ريالمليإت ربالةقف  أصن  ا لي ت و تملاالقت نةن

ا وق  ا ع لوا  مم.

تتيتتتتةنواضتتتتي يفالفقتتتتو ثتتتت ا قنتتتتنيالةقتتتتفيع تتتتربر يتتتت غتتتتض ب  تتتت حلللةقتتتتف نبعتتتت ا ستتتت ب قتتتت 

الشخص  ارت ب ري للةقف.

لتةقف وتلس س تل   سببذ  هميي أنيق ص  ةضتةتن يفىتملاا قت متلت احمل اظت تلت أصت ا لتكا

وذلكلع حلأسب اأمها :

 .  احمل اظ تل ا لكالةقف بأت ب رهصنف  أصن  ا لي 

 اللروموال لب  و ملاإ  اين  الةقف.   ات حلخ ص  

 . ت مال راس وارى م مهبملاا ةضةعس بق 

احملةرا س س الملييقةمتل والةقفوخ ص العق ر نو. م أنىملاا ةضةعيع رب

ر يت وقةاتت ةواما لتكونظ اهلملها سب اإرتلين ةراس ىتملاا ةضتةعللةصتةلإىلأي ت روات ا شت ع

تل ا ناجالةصف ال يل ل .وق إت م ن يفةراس ن الةقف ،

و متت رأينتت ستت بق أنتتوملتتت مةراستت ىتتملاا ةضتتةعبصتتف  ستت قل وإتتت متتتإلةراستت و جتترءلل صتت ا  التتةارةحل

،و تتمللكيفبعتت الي تتب تت  لتت ا لتتكالتتةقف وذلتتك متتمل  حللن تت  تتا ةحلا  ج ستت ضلتت  شتت ن ختتضالتت يت

ن ح تت امم يتت ا قتت رحل صتت ا لتتكالتتةقف والتت  ناتت تقتتةةال ربتتت  ممتت يب  تت والنظتت مالقتت نة للةقتتفخل لتت 

را ةل.

:و  ىن ي مين حار ي لا  مث 

 .؟القانوني ألصل الملك الوقفي في التشريع الجزائريتمثل المركز يفيما 



 مقدمة
 

  
 

ى توال راس إىلاصلني: مسولإلج ب تل ىملاار ي لح ولن تق

لفصتت ا ول:امم يتت ا قتت رحل صتت ا لتتكالتتةقف وي نتت ول بيتتثبعنتتةانا جاتترحلارةاريتت ا يلفتت  م يتت ا لتتكا

والقضت ب   صت ا لتكالتةقف ،أ ت الفصت الثت  ا  ضتم قةاتت احمل اظت التةقف وا بيتثالثت  امم يت الق نةن ت 

ةورقتت ارا ال ا  تت وال عمتتضيفاحمل اظتت تلتت تلتت أصتت ا لتتكالتتةقف ي ضتتم  بيثتتنيا ولارستت ب الأ تت الثتت  

 أص ا لكالةقف .









 



 

: األول الفصل
 المقررة الحماية

الوقفي الملك ألصل  
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ادلتضربربما التوهلربربو  90/25ً و كربربا الرقربربا  23ىا ادلشربربريف ا ادلربربادة تعتربربا األكربربلو الوقفلربربة للمليتلربربة الربرب   ربرب د

 العرقاري.

 ادي و ا هتمربربربربا ي و  ربربربرب  ال رقربربربربااو ظربربربربرا للو لفربربربربة اذلاكربربربربة الربربربرب  تلعة،ربربربربا األكربربربربلو الوقفلربربربربة  و دورىربربربربا ا قتصربربربرب

 ىلاكل حلمايت،ا. الرو ي  مت ترقرير وضع محاية ذلا كا خلى وضع أه،زة أو تنظلمو 

 كما أً الرقضاء اجلزائري لعب دورا رائ ا ا بسط ىذه احلماية مبناسةة ادلناز ات ال  طر ت  للو.

 ذلذا جيب  للنا دراسة احلماية ا دارية ا ادلةحث األوى و احلماية الرقا و لة ا ادلةحث ال اين.
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 الملك الوقفي ةاألجهزة اإلدارية المكلفة بحمايلمبحث االول9 ا

لرق  أوهرب  ادلشربريف اجلزائربري ىليتربل اداري  لربت ادلسربتوز ادلركربزي و ا لربي  شلربا يةربٌن أولربة الوقربر و يتم ربل دور 

 ىذا اذلليتل ا ضماً استمرار الوقر  أي محايتو إضافة اىل   ة ادوار أخرز.

 لو  لت التوايل.ه،زة  لت ادلستوز ادلركزي و ا لي و ىو كا سنتناو أو  رصا  لت ذلك فرق  خصص 

 مالك الوقفية على المستوى المركزيألول9 األجهزة المكلفة بحماية األالمطلب ا

ادلربربربربربربربربربرب رخ ا  05/427وقربربربربربربربربربرباس مبوهربربربربربربربربربربب ادلرسربربربربربربربربربربوي التنفلربربربربربربربربربربذي رقربربربربربربربربربربم رقربربربربربربربربربرب  مت تنظربربربربربربربربربربلم ا دارة ادلركزيربربربربربربربربربربة لأل 

وقرباس جلنربة األكمربا أضربلفت  1وقرباس و احلربو و العمربرةة األالذي يتضما ادلفتشلة العاكربة و ك يريرب 07/11/2005

 .وىذا سلتم دراستو ا ثلث فرويففلما بع   

 ول9 المفتشية العامةالفرع األ

ادلعربربربرب ى و ادلربربربربتمم و ادلتعلربربربربا تنظربربربربلم ا دراة  2000/146 صربربربربت ادلربربربربادة األوىل كربربربربا ادلرسربربربربوي التنفلربربربربذي رقربربربربم  

لم،ربربربربا مبوهربربربربب كرسربربربربوي الربربربربت تنظ ربربربرب اث ادلفتشربربربربلة العاكربربربربة و أ إ لربربربربت  2ادلركزيربربربربة ا وزارة الشربربربرب ًو ال ينلربربربربة و األوقربربربرباس

 .18/1/20003ادل رخ ا  2000/371خر  و الذي ص ر حتت رقم آتنفلذي 

كربربربلو الوقفلربربربة كربربربا خربربربلى ادل،ربربرباي ادلسربربربن ة إلل،ربربربا و الربربرب  أو،ربربربا رقابربربربة األ م ربربربل دور ىربربربذه ادلفتشربربربلة ا محايربربربةويت 

 ادل سسات التابعة للوصاية وتفتلش،ا وإ  اد الترقارير ال ورية للوزير.

                            
  ادلتضما تنظلم ا دارة ادلركزيربةا وزارة الشرب ًو 2005لسنة  73ة الرمسلة الع د  اجلري 07/11/2005ادل رخ ا  05/427امبرسوي التنفلذي رقم  1 

 ال ينلة واألوقاس.
ادلتضربربما تنظربربلم ا دارة ادلركزيربربةا وزارة   2000لسربربنة  38ة الرمسلربربة العربرب د  اجلريربرب  28/06/2000ادلربرب رخ ا  2000/146التنفلربربذي رقربربم ادلرسربربوي  2 

 الش ًو ال ينلة واألوقاس.
ة العاكربربة ا    ادلتضربربما إ ربرب اث ادلفتشربربل2000لسربربنة  69ة الرمسلربربة العربرب د اجلريربرب   18/11/2000ادلربرب رخ ا  2000/371رقربربم  رسربربوي التنفلربربذيدلا  3

 وزارة الش ًو ال ينلة واألوقاس.
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 العمرةالحج و و وقاف والزكاة ديرية األم الفرع الثاني9

إسربتح ثت مبوهربب ارة الوقربر  لربت ادلسربتوز ادلركربزي و العمربرة ه،رباز  دوقاس واحلو و كذلك تعتا ك يرية األ

 ذلك مبوهب  ص ادلادة ال ال ة.و  07/11/2005ادل رخ ا  05/427م ادلرسوي التنفلذي رق

 ك،اي ىاتو ادل يرية فلمايلي: تتم لو 

 إ صائ،ا.كلو الوقفلة وتسجلل،ا وضماً إش،ارىا و الةحث  ا األ 

 1تنملت،اإست مارىا و و كلو الوقفلة دراة األإإ  اد الااكو ادلتعلرقة ب. 

 وىذه ادل يرية كنظمة ا شيتل ك يريتٌن وا:  كلو الوقفلةاألادل،اي ال  تلعب دور ا محاية ىاتو ىي 

 تسجيلهامالك الوقفية و الفرعية لحصر األ أوال9 المديرية

 وتتم ل ك،اك،ا فلمايلي:

 ضماً إش،ارىا.كلو الوقفلة وتسجلل،ا و الةحث  ا األ 

 العرقارية.كلو الوقفلة ادلنرقولة و األ كسك سجلت هرد 

 2لة ووضع بطاقة خاصة بيتل كلك وقفيكلو الوقفاألهرد. 

 تسجلل،ا.الوقفلة و  كلوكتابعة تسلًن األ 

  الوقفلة. كلوش،ار الش،ادات اخلاصة باألإكتابعة 

 .3كلو الوقفلة خاصة اجلرداألاية كل ىاتو ادل،اي مت ل مح

                            
 -تلمسربرباً–دارة ا للربربة  هاكعربربة أر بيتربربر بلرقايربرب  لربربل شربرب،ادة ادلاهلسربربتًن ا قربربا ًو ا دراة الوقربربر ا الرقربربا ًو اجلزائربربري  كربربذكرة لنإبربربا كشربربر ا خربربًن الربرب يا   1

 .116  ص 2011/2012
   الصادرة  ا وزير الش ًو ال ينلة و ا وقاس ادلتعلرقة بتسًن األكلو الوقفلة.03/08/2003  ادل رخة ا 143التعللمة الوزارية رقم  2

 .16  ص1999 لوة با تشاكر   صر األوقاس ومحايت،ا ا اجلزائر  زلاضرة ألرقلت ا دورة إدارة الوقر ا سلكلة باجلزائر    3
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 مالك الوقفيةثانيا9 المديرية الفرعية إلستثمار األ

 ادلتممة السالفة الذكر مبايلي:رقا لنص ادلادة ال ال ة ادلع لة و وىي ادليتلفة وف

 تنملت،ا.علرقة بإست مار األكلو الوقفلة و إ  اد ال راسات ادلت 

  ا اسةلة لأكلو الوقفلة وكراقةت،ا.العمللات ادلاللة و كتابعة 

  صلا ة األكلو الوقفلة.كتابعة حتصلل ا جيار و 

 .1األوقاساجل ي ة لوزارة الش ًو ال ينلة و التوه،ات نظلم ا داري إستجابة للتغًنات و ولرق  هاء الت

 ثالثا9 طرق البحث عن األمالك الوقفية و إسترجاعها

كلربربربك وقفربربربي أثنربربرباء دخربربربوى  2600الربربرب  كا ربربربت ترقربربرب ر  ربربربوايل اليتةربربربًن هربربرب ا لأكربربربلو الوقفلربربربة و  د بسربربربةب العربربرب 

األوقربرباس سلسربربلة كربربا رقربرب  أصربرب رت وزارة الشربرب ًو ال ينلربربة و ادلسربربتعمر الفر سربربي  جيربربب تيت لربربر طربربره الةحربربث  ن،ربربا ول

 :2ادلناشًن أو،اادلذكرات و 

  ماي باألكلو الوقفلة ادلنرقولة ىت  ادلتعلا بتوسلع دائرة ا 05/08/1996ادل رخ ا  56ادلنشور رقم

 العرقارية.و 

  ادلتضمنة تس،لل  مللة الةحث  ا األوقاس 25/08/1998ادل رخة ا  175/98كراسلة رقم  

 ووثائرق،ا.

 و أىم الطره ال  تسا   ا الةحث  ا األكلو الوقفلة ىي:

 ا افظات العرقارية.  ا تصاى مبصاحل أكلو ال ولة و ىل األرشلرإويف الره 

                            
 .23  ص 2001ي اهلل  إست مار األوقاس  رللة العصر  الع د األوى  السلسلة اخلاكسة  وزارة الش ًو ال ينلة و األوقاس  اجلزائر  غل اهلل بو لي  1
 .113الوقر  دار ىوكة  ص  -الوصلة -باشا  مر   رقود التا ات  اذلةة مح ي  2
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 1الو ياتبالةل يات و  ا تصاى. 

 29مالك الوقفيةإسترجاع األ -2

بسربربةب  ادل سسربربات العموكلربربة وذلربربك  ربرب اة ا ت،اكربربات كربربا طربربرس اخلربربواص و ىلإلرقربرب  تعرضربربت األراضربربي ادلوقوفربربة 

 اة ا سترقلى. الفراغ الرقا وين ادلوهود غ

الربذي  ربص ا و  1996سربنة ادلعرب ى و ادلربتمم  1989بع  فشل قا ًو ال ورة الزرا لة وص ور دسربتور ه يرب  

 ربربفاس  ربربا أصربربةل كربربا الضربربروري حتريربربر األوقربرباس كربربا كربربل يربرب  وضربربعت و  لربربت محايربربة األكربربلو الوقفلربربة وا كنربرب 52ادلربربادة 

ادلتعلربا  27/04/1991ادلرب رخ ا  91/10 لل،ا  وذلذا السةب بادرت وزارة الش ًو ال ينلربة بإ رب اد الرقربا ًو رقربم 

 باألوقاس.

 71/73تعربرباد األكربربلو الوقفلربربة ادل شلربربة ا إطربربار أ يتربرباي األكربربر رقربربم "كربربايلي:كنربربو  لربربت  38ادلربربادة ت و قربرب   صربرب

ىل إلطربربره الشربربر لة و الرقا و لربربة وتربرب وى ثةربربت أ ربربا بإ ربرب ز اادلتضربربما ال ربربورة الزرا لربربة إذا  1971 ربربوفما  08ادلربرب رخ ا 

 فة باألوقاس.اجل،ات ال  أوقفت  ل،ا أساسا وا  الة إ ع اي ادلوقوس  للو الشر ي ت وى اىل السلطة ادليتل

 اأكربربربا األوقربربرباس الربربرب  خضربربربعت لةلربربربع يسربربربتحلل إسربربربفهايف أصربربربل الوقربربربر ادل سربربرب   فتيتربربربًو كوضربربربويف تعربربربوي  وفرقربربرب

 .91/103كا الرقا ًو  2إلهراءات ادلعموى  ا كع كرا اة أ يتاي ادلادة ل

 الفرع الثالث9 لجنة األوقاف

 الصادر  ا وزير  21/02/1999اث ىذه اللجنة كج،از كركزي مبوهب الرقرار الوزاري ا  لرق  مت إ 

                            
 .115  ص كرهع سابا مر   مح ي باشا 1

 .106  ص 2001با رقلة با يوسر  شرح قا ًو ادلست مرات الفل لة  ال يواً الوطين لأشغاى الفبوية  اجلزائر    2
 .117سابا  ص  مر  كرهع  مح ي باشا  3
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ادلربربربربربربرب رخ ا  98/381كربربربربربربربا ادلرسربربربربربربربوي التنفلربربربربربربربذي رقربربربربربربربم  09  تطةلرقربربربربربربربا لربربربربربربربنص ادلربربربربربربربادة 1الشربربربربربربرب ًو ال ينلربربربربربربربة و األوقربربربربربربرباس

 ا  د لشروط إدارة األكلو الوقفلة ومحايت،ا وكلفلات ذلك. 01/12/1998

 قاف أوال9 تشكيلة لجنة األو 

شل لربٌن لرقطا ربات   كا إطربارات ا دارة ادلركزيربة للربوزارة 29تتشيتل ىذه اللجنة طةرقا لنص ادلادة ال ا لة كا الرقرار رقم 

 أخرز:

 رئلسا.  ك ير األوقاس 

 .ادل ير الفر ي  ست مار األكلو الوقفلة  كاتةا للجنة 

 التشريع   ضوا.الرقا و لة و  تادليتلر بال راسا 

  ئر ال ينلة   ضوا.الشعاك ير ا رشاد و 

 .ك ير إدارة الوسائل   ضوا 

 .ك ير ال رقافة ا سلكلة   ضوا 

 .شل ل كصاحل أكلو ال ولة   ضوا 

 .شل ل  ا وزارة الع ى   ضوا 

 .شل ل اجملل  ا سلكي   ضوا 

                       21ادل رخ ا  29ادلتمم للرقرار الوزاري رقم  11/11/2000ادل رخ ا  200وأضاس إلل،م الرقرار الوزاري رقم 

                            
إىل  1997الشرب ًو ال ينلربة و األوقرباس كربا أوى ينرباير  ةر اشربفكة و الرقربرارات الصربادرة  ربا وز كصربنر الرقربوا ٌن و ادلراسربلم الرئاسربلة و الرقربرارات الوزاريربة ادل  1
 .2003   شر وزارة الش ًو ال ينلة و األوقاس  اجلزائر 2003كاي  31
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  ثلثربة أ ضرباء ىربم 02صل لاهتا بع  تع يل ادلربادة ء جلنة األوقاس و حت ي  ك،اك،ا و ادلتضما إ شا 02/1999/

 التوايل:  لت

 .شل ل  ا الوزارة ال اخللة واجلما ات ا للة   ضوا 

 .شل ل  ا وزارة األشغاى العموكلة   ضوا 

  ضوا.ارة السيتا و العمراً  ز شل ل  ا و  

 ثانيا9 مهام لجنة األوقاف

التربربرب اوى ا  لربربربع النظربربربر و  1999لسربربربنة  29كربربربا الرقربربربرار الربربربوزاري رقربربربم  04تتربربربوىل ىربربربذه اللجنربربربة وفرقربربربا للمربربربادة 

 الرقضايا ادلعروضة  لل،ا وادلتعلرقة بش ًو إدارة األكلو الوقفلة وإست مارىا وتسلًنىا  وترقوي  لت اخلصوص برب:

 ساه  وادلشاريع ال ينلة وكلحرقاهتا ضما األوقاس العاكة  أي تسوية وضعلة كل أرض خصصت لةناء ادل

بنرقل كليتلة ىذه األراضي مبرقابل كةلغ ركزي خيصم كا  ساب األوقاس العاكة ولفائ ة ادلالك األصلي  

 91/10كا الرقا ًو رقم  43ادلادة و  98/381ا ادلرسوي التنفلذي رقم ك 04وىذا وفرقا لنص ادلادة 

 ادلتعلا باألوقاس.

  آلت إىل وقر  اي بع  إ رقطايف العرقب وإ رقراضو وأيضا ترقوي بتسوية  كلو الوقفلة ال ية وضعلة األتسو

وضعلة األكلو والعرقارات الوقفلة ال  ضمت اىل أكلو ال ولة أو أشلت ا إطار قا ًو ال ورة الزرا لة أو 

 .1ألشخاص وذلك بع   مللة إسفها ،اال  إستوىل  لل،ا ا

 98/381كا ادلرسوي التنفلذي  26  األكلو وا  دة  لت سةلل احلصر ا ادلادة تسوية وضعلة بع 

 ادلتعلا باألوقاس. 91/10كا الرقا ًو  08ادلادة ضما األوقاس العاكة ادلصو ة ا  دة ا 

                            
 .77ص   2010دار اذل ز للطةا ة والنشر  اجلزائر   رقا ًو الا الفرقو ا سلكي و  ست مارىاا ة  الرزاه بوضلاس  إدراة أكواى الوقر وسةل   1
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  كا  13  12  11  10ت رس أو تعتم  الوثائا النمطلة لعمل وكلء األوقاس ا ضوء أ يتاي ادلواد

 .98/381فلذي ادلرسوي التن

 .ا شراس  لت إ  اد دللل  مل النا ر 

  ًالرقلاي ب راسة أي إقفاح ي يل بو  ا ر الوقر ا زلل تسلًن الوقر بإ تةاره ادلس وى  لت ذلك و ذلا أ

 ت اتعتم  إذا كاً ا صلح الوقر  كما دييتن،ا تشيتلل جلاً ك قتة  تيتلر بفحص ودراسة احل

 .1ت،اء ادل،مة ال  أ شأت كا أهل،ارد إ اخلاصة  و حتل ىذه األخًنة مبج

 المطلب الثاني9 األجهزة المكلفة بحماية األمالك الوقفية على المستوى المحلي

ا إطربار الصربربل لات وادل،رباي الربرب   رب دهتا ادلراسربربلم التنفلذيربة ادلتعلرقربربة بربإدارة األوقربرباس و لربت وهربربو اخلصربوص ادلرسربربوي  

 كلفلات ذلك.األكلو الوقفلة و تسلًنىا ومحايت،ا و راة ا  د لشروط إد 98/381التنفلذي 

ولرقربربرب   ربربرب د ادلشربربربريف بالنسربربربةة لأه،ربربربزة ادليتلفربربربة بالتسربربربلًن و لربربربت وهربربربو اخلصربربربوص  مايربربربة األكربربربلو الوقفلربربربة  لربربربت 

ادلسربربربتوز ا لربربربي وليتربربربا اتلربربربر ىربربربذه األه،ربربربزة ف،نربربرباو كربربربا ىربربربي كيتلفربربربة بالتسربربربلًن واحلمايربربربة الغربربربًن كةاشربربربرة وىربربربي ك يريربربربة 

 وقاس وك سسة ادلسج  إضافة اىل وكلل األوقاس.الش ًو ال ينلة واأل

ة ادلةاشرة ف،ي تتم ل ا  ربا ر الوقربر وىربو كربا سربنتناولو ا الفربريف يالأه،زة ادليتلفة بالتسلًن واحلمأكا بالنسةة 

 األوى و ال اين.

                            
 .77كرهع سابا  ص     ة  الرزاه بوضلاس  1
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 الفرع األول9 األجهزة المكلفة بتسيير والحماية الغير مباشرة للملك الوقفي

 الدينية واألوقافأوال9 مديرية الشؤون 

كربربا ادلرسربربوي التنفلربربذي  10تتربربوفر كربربل و يربربة  لربربت ك يريربربة الشربرب ًو ال ينلربربة واألوقربرباس وىربربو كا صربربت  للربربو ادلربربادة 

98/381 

 صل لات ىذه ادل يرية ف،ي ترقوي برب: صوفلما خي

 .تنفلذ كل ت بًن كا شأ و ترقلة  شاطات الش ًو ال ينلة واألوقاس ودفع،ا 

 كمركز إشعايف ديين وتربوي وثرقاا وإهتما ي.الس،ر  لت إ ادة دور ادلسج   

 .كراقةة التسلًن والس،ر  لت محاية األكلو الوقفلة وإست مارىا 

 1كراقةة ادلشاريع ادلرقف ة لةناء ادل ارس الرقرآ لة وكشاريع األكلو الوقفلة. 

  ا طاء ادلوافرقة الصرحية ادلتعلرقة بادلشاريع ادلرقف ة لةناء ادلساه.  

 ة ادلسج ية للو يةا  اد اخلريط.  

 ابراي  رقود اجيار ا كلو  الوقفلة.  

ادلرب رخ  99/240تعمل ىذه ادل يرية حتت وصاية السلطة ادلركزية  ويرأس،ا ك ير كعٌن مبوهب ادلرسربوي الرئاسربي رقربم 

ادلصربرباحل تعتربربا ىربربذه ادل يريربربة ا ربرب ز العسربربيترية لل ولربربة  و ادلتعلربربا بربربالتعلٌن ا الو ربربائر ادل  لربربة و  27/10/1999ا 

 اخلارهلة لل ولة ادلشيتلة جملل  الو ية.

 يا9ً مؤسسة المسجدثان

   23/03/1991ادل رخ ا  91/81كا ادلرسوي التنفلذي رقم  02ادلسج  وقر  اي طةرقا لنص ادلادة 

                            
 .136سابا  ص با كشر ا خًن ال يا  كرهع   1
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 91/338م ادلربربربتمم بادلرسربربربوي التنفلربربربذي رقربربربادلتعلربربربا بةنربربرباء ادلسربربربج  وتنظلمربربربو وتسربربربلًنه وحت يربربرب  و لفتربربربو ادلعربربرب ى و 

ا ال ولربربربة  رصربربربا كربربربو  30/11/1992دلربربرب رخ ا ا 92/437بادلرسربربربوي التنفلربربربذي رقربربربم و  28/09/1991ا ادلربربرب رخ 

 أ شئت ك سسة ادلسج  ا كل و ية. لت تنظلم ىذا الوقر  وتوسلعا للنفع العاي  و 

 كمايلي: ىي   91/82ادلرسوي التنفلذي رقم  كا 05و ق  أوكلت ذلا ك،اي مبوهب ادلادة 

 صلا ت،اوادل ارس الرقرآ لة و اء ادلساه  العناية بةن.  

  العناية بعمارة ادلساه.  

 1محاية  ركت ادلساه  ومحاية أكلك،ا. 

 وكيل األوقاف ثالثا9

كربربربا  24 يتضربربما سربربلك وكربربلء ا وقربرباس رتةربربة وا ربرب ة ىربربي رتةربربة وكلربربل ا وقربرباس  وىربربو كربربا  صربربت  للربربو ادلربربادة

ادلتضربما الرقربا ًو األساسربي اخلرباص بعمرباى قطربايف الشرب ًو  27/07/1991ادلرب رخ ا  91/114ادلرسوي التنفلربذي 

  ويرب دي وكلربل األوقرباس ك،اكربو حتربت 02/03/2002ادل رخ ا  02/96ادلتمم بادلرسوي التنفلذي ادلع ى و  ال ينلة

 يلي: وتتم ل ك،اكو فلما  اس ك ير الش ًو ال ينلة واألوقاسإشر 

  كراقةة األكلو الوقفلة وكتابعت،ا  فالوكلل رلا  لت أً ينترقل بصفة دورية  هراء الرقابة ادلل ا لة  لت

 األكلو الوقفلة ا و يتو.

  الس،ر  لت صلا ة األكلو الوقفلة  ذلذا جيب أً تيتًو لو الرق رة  لت ترقللم العرقارات أو ا ستعا ة

 بادلختصٌن ا اجملاى.

                            
.139ص سابا الرهع ادلبا كشر ا خًن ال يا    1 
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  واحلسابات  وىو كا يتطلب كنو اخلاة ا اسةلة والت قلا ا اسيب وخاة ا  مللة كسك دفاتر اجلرد

 اجلرد.

 .كسك  سابات األكلو الوقفلة وضةط،ا 

 الفرع الثاني9 ناظر الوقف المكلف بالحماية المباشرة

ا خربلى ادلربربادة لرقرب  إ تمربرب  ادلشربريف  ربربا ر الوقربر كمسربربًن كةاشربر وكربربا بربٌن شربرب ًو التسربلًن محايربربة ادللربك الربربوقفي وىربذا كربرب

 ادلتعلا باألوقاس. 91/10كا الرقا ًو رقم  33

 أوال9 تعريف ناظر الوقف وشروط تعيينه

 قفتعريف ناظر الو  .0

ادلتعلربا باألوقرباس  و  ا ادلرسربوي التنفلربذي  91/10إً ادلشريف اجلزائري مل يعطي تعرير لنا ر الوقر   ا قربا ًو 

 رقصود بنظارة الوقر.السالر الذكر  وليتا إكتفت بتح ي  ادل 98/381

 ا ر الوقر ىو الذي يتوىل  ظارة ادلاى ادلوقوس  سب شروط العرق  و ادة كربا   "ولرق   رفو األستاذ الطلب داودي

 ." 1ا  لت كستحرقل،ا،مث  حتصلل إيرادات الوقر وتوزيع تيتًو النظارة كتم لة ا  مارة الوقر وإهارتو

 شروط تعيين ناظر الوقف .1

 وال   صت  لت  98/381كا ادلرسوي التنفلذي  17لرق   ص ادلشريف  لت شروط تعلٌن  ا ر الوقر ا ادلادة 

:"أ و:   يشفط ا الشخص ادلعٌن أو ادلعتم   ا ر لأوقاس أً ييتًو

 كسلما.  .1

                            
 ربربث كرقربرب ي ا لربربل شربرب،ادة ادلاهلسربربتًن ا الرقربربا ًو العرقربرباري  -دراسربربة كرقار ربربة– ربرباى الربرب يا كلمربربًو   ربربا ر الوقربربر ا الشربربريعة ا سربربلكلة والتشربربريع اجلزائربربري  1
 .04  ص 2004الزرا ي  كللة احلرقوه  هاكعة سع  د لب  الةلل ة  و 
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 هزائري اجلنسلة.  .2

 بالغا سا الرش .  .3

 سللم العرقل و الة ً.  .4

     أكلنا.  .5

 ذا كفاءة وق رة  لت  سا التصرس.  .6

 "ت ةت ىذه الشروط بالتحرقلا والش،ادة ادلستفلضة واخلاة

 ثانيا9 حقوق ناظر الوقف ومهامه

 حقوق ناظر الوقف9 .0

 إً ا لتزاكات ادللرقاة  لت  اتا  ا ر الوقر يرقابل،ا متتعو بع ة  رقوه وىي:

ا شربربربربربيتل  سربربربربربةة شلربربربربربا يربربربربربتم احلصربربربربربوى  للربربربربربو جيربربربربربوز أً تيتربربربربربًو كةلغربربربربربا كربربربربربا ادلربربربربرباى شربربربربرب،ريا أو سربربربربربنويا  و األجررررررة9 

ً كربربربربرباً ىربربربربربذا األهربربربربربر أك ربربربربربر كربربربربربا أهربربربربربر ادل ربربربربربل  أكربربربربربا إذا كربربربربرباً أقربربربربربل هربربربربرباز للرقاضربربربربربي أً و  ي،ربربربربربم إ 1كربربربربربا الغلربربربربربة

يرفعربربربربربربو إىل أهربربربربربربر ادل ربربربربربربل إذا طلربربربربربربب النربربربربربربا ر ذلربربربربربربك  كمربربربربربربا جيربربربربربربوز للرقاضربربربربربربي أً يعربربربربربربٌن لربربربربربربو أهربربربربربربرا إ  أً ادلشربربربربربربريف 

   .98/3812ادلرسوي كا  20   19  18اجلزائري  ص  لت  ا النا ر ا ادلواد 

 مهام ناظر الوقف9 .1

 إدارة ت ت خل ا إطار كا يعرس  ماية و الصل لا  اسن ت إللو رلمو ة كا ادل،اي و لرق

 01ادل رخ ا  98/381كا ادلرسوي التنفلذي  13 وتسلًن الوقر ولرق    دهتا ادلادة

                            
 .564  ص 1984 اليتويت  أمح  الغن ور  أ يتاي الوصلة وادلًناث والوقر ا الشريعة ا سلكلة  كيتتةة الفلح اليتويتلة  الطةعة األوىل  1
 .70  ص2000اهلل العمر  إس،اي الوقر ا العمل األىلي والتنملة ا هتما لة   شر األكا ة العاكة لأوقاس  اليتويت  ف اد  ة   2
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   وىي زل دة  لت سةلل الذكر   احلصر  لت النحو التايل:12/1998/

 ادلوقربربربربربربربوس  لربربربربربربربل،م وضربربربربربربرباكنا ليتربربربربربربربل   ربربربربربربربا  لربربربربربربربت العربربربربربربربٌن ادلوقوفربربربربربربربة وبالتربربربربربربربايل ييتربربربربربربربًو وكلربربربربربربربل السربربربربربربرب،ر

 ترقصًن.

 .ا افظة  لت ادللك الوقفي  وكلحرقاتو وتوابعو كا  رقارات وكنرقو ت 

  مل يفل  ادللك الوقفي أو ادلوقوس  لل،م. الرقلاي بيتل 

 لواقر.دفع الضرر  ا ادللك الوقفي كع الترقل  بالتنظلمات ادلعموى  ا وبشروط ا 

 .الس،ر  لت صلا ة ادللك الوقفي ادلةين  وتركلمو وإ ادة بناءه  ن  ا قتضاء 

 وإستصربربربربربربربل ،ا وزرا ت،ربربربربربربربا   لربربربربربربربوقفي واألراضربربربربربربربي الفل لربربربربربربربة والوقفلربربربربربربربةالسربربربربربربرب،ر  لربربربربربربربت محايربربربربربربربة ادللربربربربربربربك ا

 .19911أفريل  27ادل رخ ا  91/10كا الرقا ًو  45وفرقا أل يتاي ادلادة 

 .حتصلل  ائ ات ادللك الوقفي 

  لربربربربربت أداء  رقربربربربربوه ادلوقربربربربربوس  لربربربربربل،م كربربربربربع كرا ربربربربرباة شربربربربربروط الواقربربربربربر بعربربربربرب  خصربربربربربم  فرقربربربربربات السربربربربرب،ر 

 ا افظة  لت ادللك الوقفي ومحايتو وخ كتو ادل ةتة قا و ا.

ر ايربربربربربربربة ادللربربربربربربربك الربربربربربربربوقفي وتشربربربربربربربفط لر ايتربربربربربربربو ر ايربربربربربربربة الرهربربربربربربربل العربربربربربربربادي احلربربربربربربربريص  لربربربربربربربت كالربربربربربربربو  كربربربربربربرباحلرص  لربربربربربربربت إصلربربربربربربرباز 

ل لربربربربربربة والرقلربربربربربرباي بعمللربربربربربربة التشربربربربربربجًن اللزكربربربربربربة ذلربربربربربربا  وإقتنربربربربربرباء ادلشربربربربربرباريع الوقفلربربربربربربة  واستصربربربربربربلح األراضربربربربربربي والةسربربربربربرباتٌن الف

 العتاد الفل ي وكل ادلستلزكات الزرا لة إذا تعلا األكر بأراضي زرا لة.

 ثالثا9 إنهاء مهام ناظر الوقف ومسؤوليته

 دلراقةة  ا ر الوقر ا شلارسة ك،اكو وضع حتت رقابة وكلل األوقاس الذي يتوىل كتابعتو بصفة 

                            
 ادلتعلا باألوقاس. 1991أفريل  27ادلوافا  1411شواى  12ادل رخ ا   91/10كا الرقا ًو  45ادلادة  1
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رة حتربربربربربربربت إشربربربربربربربراس  ربربربربربربربا ر الشربربربربربربرب ًو ال ينلربربربربربربربة  وا  الربربربربربربربة كربربربربربربربا إذا تعربربربربربربربذر  لربربربربربربربت  ربربربربربربربا ر الوقربربربربربربربر دائمربربربربربربربة وكسربربربربربربربتم

 شلارسة ك،اكو بصفة دائمة أو ك قتة  دييتا للسلطة ادليتلفة باألوقاس إااذ قرار إستخلفو.

غربربربربًن أ ربربربربو إذا ثةربربربربربت أً  ربربربربا ر الوقربربربربربر ادلعربربربربٌن أو ادلعتمربربربرب  غربربربربربًن قربربربربادر  لربربربربربت كةاشربربربربرة ادل،ربربربرباي ادلنوطربربربربربة لربربربربو بسربربربربربةب 

و  رقربربربربربربربص كفاءتربربربربربربربربو فإ ربربربربربربربو يتعربربربربربربربرض إىل  رقوبربربربربربربربربة تتم ربربربربربربربل ا إ ربربربربربربرباء ك،اكربربربربربربربربو وقربربربربربربرب  تتعربربربربربربرب ز العرقوبربربربربربربربربة إىل  ربربربربربربرب ي ق رتربربربربربربربو أ

 كس وللتو.

 إنهاء مهام ناظر الوقف .0

 تن،ي ك،اي  ا ر الوقر بطريرقتٌن وا:

 لربربربربربربربت أ ربربربربربربربو يربربربربربربربتم إ فربربربربربربرباء  ربربربربربربربا ر  98/381كربربربربربربربا ادلرسربربربربربربربوي التنفلربربربربربربربذي  21رقربربربربربربرب   صربربربربربربربت ادلربربربربربربربادة لاإلعفررررررراء9  .أ 

 ا احلا ت التاللة: ادللك الوقفي كا ك،اكو وتةطل تصرفاتو

 .إذا كرض كرضا أفرق ه الرق رة  لت كةاشرة العمل أو أفرق ه ق رتو العرقللة 

 وإذا الربربربربربربت  لربربربربربربت كنصربربربربربربةو مبحربربربربربرب  إرادتربربربربربربو شربربربربربربريطة أً يةلربربربربربربغ السربربربربربربلطة 1إذا أثةربربربربربربت  رقربربربربربربص كفاءتربربربربربربو

 برغةتو ا ا سترقالة  ن  تاريخ كغادرتو. كتابلا  السلملة

  شارو بأفعالو ا ألعاب ادللسر.إذا ثةت أ و تعاطت كسيتراً أو سل را  أو 

  إذا تعرضربربربربربت العربربربربربٌن ادلوقوفربربربربربة إىل رىربربربربربا كلربربربربربي أو هزئربربربربربي أو إقربربربربرب اي  ربربربربربا ر الوقربربربربربر بةلربربربربربع كسربربربربربتغلت

 ادللك الوقفي دًو إذً كتار كا السلطة ادليتلفة باألوقاس أو ادلوقوس  لل،م.

سربربربربربربربوي كربربربربربربربا ادلر  21 ربربربربربربرب دت  ربربربربربربربا ت إ ربربربربربربرباء ادل،ربربربربربربرباي الفرقربربربربربربربرة ال ا لربربربربربربربة كربربربربربربربا  ربربربربربربربص ادلربربربربربربربادة إنهررررررراء المهرررررررام9  .ب 

 وىي: 98/381

                            
 .112  ص 2006ردية واجلما لة  هسور للنشر والتوزيع  الطةعة ال ا لة  اجلزائر   لقة العمل الف–بشًن ى ا  الوهلز ا شرح قا ًو العمل  1
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 .إذا ثةت أً النا ر يضر بش ًو ادللك الوقفي أو كصلحة ادلوقوس  لل،م 

 .إذا تةٌن أً  ا ر الوقر ق  إرتيتب هناية أو هنحة 

 مسؤولية ناظر الوقف .1

قربربربربربربرب  يتعربربربربربربربرض النربربربربربربربا ر للمسربربربربربربرب وللة أثنربربربربربربرباء شلارسربربربربربربربتو دل،اكربربربربربربربو واتلربربربربربربربر بربربربربربربربإختلس اخلطربربربربربربربأ كمربربربربربربربا قربربربربربربرب   تمربربربربربربربع ا 

 بعص احلا ت:

إً  ربربربربربربا ر الوقربربربربربربر بإ تةربربربربربرباره ادلسربربربربربربًن ادلةاشربربربربربربر للملربربربربربربك الربربربربربربوقفي الربربربربربربذي أوكلربربربربربربت لربربربربربربو 9 مدنيررررررةالمسررررررؤولية ال .أ 

ك،ربربربرباي لتحرقلربربربربا كرقاصربربربربرب  الوقربربربربر  فنربربربربا ر الوقربربربربربر كلربربربربزي بربربربربأداء ك،اكربربربربربو ادلوكلربربربربة إللربربربربو لر ايربربربربربة و فربربربرب  األ لربربربربرباً 

ادلوقوفربربربربربربربة بإ تةربربربربربربربار أً ادلشربربربربربربربريف اجلزائربربربربربربربري إ تربربربربربربربا  ربربربربربربربا ر الوقربربربربربربربر أكلنربربربربربربربا  لربربربربربربربت ادللربربربربربربربك الربربربربربربربوقفي ووكربربربربربربربلل  لربربربربربربربت 

 ادلستحرقٌن.

و لربربربربربربربت ىربربربربربربربذا األسربربربربربربرباس حتربربربربربربرب د ادلسربربربربربربرب وللة ادل  لربربربربربربربة  أي كربربربربربربرب  ييتربربربربربربربًو ضربربربربربربرباكنا دلربربربربربربربا ديلربربربربربربربك ا يربربربربربربرب ه وكربربربربربربرب    

تربربربربربربو وقربربربربربرب  ييتربربربربربًو كسربربربربربرب وى شخصربربربربربلا أو  ربربربربربربا أ مربربربربربرباى ترقصربربربربربًنه ا ك،اكربربربربربربو وسلالفتربربربربربو إلتزاكايضربربربربربما ا  الربربربربربربة 

 ويفتب  ا كس وللتو التعوي . 1تابعلو

األوقربربربربرباس  لربربربربربت أ ربربربربربو يعاقربربربربربب كربربربربربل كربربربربربا كربربربربربا قربربربربربا ًو  36كربربربربربا خربربربربربلى  ربربربربربص ادلربربربربربادة 9 المسرررررؤولية الجزا يرررررة .ب 

لربربربربربربك وقفربربربربربربي وقربربربربربرب  ييتربربربربربربًو النربربربربربربا ر أ ربربربربربرب  األشربربربربربربخاص ي بتزويربربربربربربر وإخفربربربربربرباء زلربربربربربربررات تتعلربربربربربربا مبيشربربربربربربغل أو يرقربربربربربربو 

 الرقائمٌن  اتو اجلردية فلتعرض للجزاء الذي سوس  تعرض لو ا ادلةحث ال اين.

   المسؤولية التأديبية .ج 

  العزى أو احلركاً كا األهرة أو وتوقع ىذه ادلس وللة كا طرس السلطة الوصلة وتتم ل آثارىا ا

                            
 .625ةة  رلمو ة ادلةادئ الرقا و لة ال  قررهتا زليتمة النرق  ا مخسٌن  اكا  اجلزء ال الث  دار ادلطةو ات اجلاكعلة  كصر  ص لأ ور ط  1
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 ا  اء أو ا سرقاط.

 المبحث الثاني9 الحماية القانونية والقضا ية للوقف

لو  ا كا  لث كيتا ت،ربا  لربت عة تيتاد تلرق  أوىل ادلشريف اجلزائري أولة بالغة لأكلو الوقفلة وهعل،ا ا كرتة

يلربي  وسربنتعرض فلمربا جيعربل ذلربا ادليتا ربة ال ينلربة اللئرقربة  ربايين التعةرب ي الربذي  األكلو العاكة وىربذا بسربةب طابع،ربا الرب

ألىربربربم الرقوا ربربرب  الرقا و لربربربة والتربربرب خلت الرقضربربربائلة الربربرب  كفل،ربربربا الرقربربربا ًو اجلزائربربربري كربربربا أهربربربل إضربربربفاء احلمايربربربة  لربربربت ادلليتلربربربة 

 الوقفلة وىو كا سنتعرض لو ا:

 ادلطلب األوى: احلماية الرقا و لة

 ادلطلب ال اين: احلماية الرقضائلة 

 األول9 الحماية القانونية المطلب

 لربربربت أً: "األكربربربلو الوقفلربربربة وأكربربربلو اجلمعلربربربات 1996كربربربا ال سربربربتور اجلزائربربربري لسربربربنة  52لرقربربرب   صربربربت ادلربربربادة 

 .اخلًنية كعفس  ا وحيمي الرقا ًو اصلص،ا"

 يلي: وكا مث فإً رلمو ة كا الرقوا   الرقا و لة وضعت كا أهل محاية ادلليتلة الوقفلة وتتم ل فلما

 بالتقادم واالكتسابالفرع األول9 عدم قابلية تعرض الملك الوقفي للتصرف والحجز 

 1أوال9 عدم قابلية التصرف

يتمتع الوقر بالشخصلة ادلعنوية وىو كا جيعربل لربو ذكربة كاللربة كسربترقلة وكلرباً كسربترقل  ربا كربل شربخص طةلعربي 

 يتصرس.جيعلو خارج  ا كليتلت،م  لعا وكا مث فإً كا   ديلك   أو كعنوي وىو كا

                            
 .116  ص 2006اذل ز للطةا ة والنشر والتوزيع  زلم  كنازة  الوقر العاي ا التشريع اجلزائري  دار  1
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 لً كل تصرس دي  أصل الوقر وكا ىذا األساس هاءت الرقا  ة الفرق،لة بإ ايف  لع فرق،اء األكة بةط

وقرب   ربص  وىي الرقا  ة الرقا و لة ال  أخذت  ا كل الترقنلات ادلنظمة للوقر ا كل ال وى ال   رفت  ظرباي الوقربر

قربربا ًو األوقربرباس الربرب  تربربنص  لربربت أ ربربو: "  جيربربوز  كربربا 23ادلشربربريف اجلزائربربري  لربربت ىربربذه الرقا ربرب ة صربربرا ة مبوهربربب ادلربربادة 

 التصرس ا أصل ادللك الوقفي ادلنتفع بو  بأي صفة كا صفات التصرس سواء بالةلع أو اذلةة أو التنازى أو غًنىا"

 1ثانيا9 عدم قابلية الملك الوقفي للحجز

بلع،ربا بربادلزاد العلربين ا كربا ادلسربترقر  للربو أً احلجربز ييتربًو  لربت األكربلو الرب  يصربل التصربرس فل،ربا  رب  دييتربا 

 الربربة  ربرب ي إسربربتلفاء الربرب يا ولطادلربربا أً الوقربربر  جيربربوز التصربربرس فلربربو بربربأي  ربرباى كربربا األ ربربواى وبربربأي شربربيتل كربربا أشربربيتاى 

أل و ييتًو دًو ه وز كما أً فلو إضرار بادلوقوس  لل،م  كمربا أ ربو غربًن قابربل  التصرس فإً  جزه أيضا غًن شليتا

لربربذي يشربربفيو  رقربربب الةلربربع بربربادلزاد العلربربين وىربربذا إخربربلى بالطربربابع األبربرب ي اىل الشربربخص ا للتملربربك واحلجربربز وتربرب وى كليتلتربربو

للوقر  غربًن أ ربو وشلربا جيرب ر ا شربارة إللربو أ ربو كرباً كربا الواهربب  لربت أً يربنص صربرا ة  لربت  رب ي قابللربة للحجربز  لربت 

 غرار ادلليتلة الوطنلة.

 2ثالثا9 عدم قابلية الملك الوقفي لإلكتساب بالتقادم

كا الزكا  لت  ا أقره النظاي  دًو أً ديارسو صربا ةو  فلسربرقط  رقربو بادلطالةربة بربو يرقص  بالترقادي كرور ك ة 

 .3ي دي اىل سرقوط احلا ا ادلطالةة بع  ذلك  وىو األكر الذي

 الفرقو ا سلكي ك،ما طاى أك  السيتوت  نو  فل أكا ا الفرقو ا سلكي فإ و   يرقوي احلا و  ينرقضي ا 

                            
 .40  ص 2000 اجلزائر   9 مر بو لسة  الوقر ا الرقا ًو اجلزائري  كرقاى كنشور مبجلة ادلوثا  الع د   1
  1996 اديربربربة براىلمربربربي  الوقربربربر و لقتربربربو بنظربربرباي األكربربربواى ا الرقربربربا ًو اجلزائربربربري  كربربربذكرة كاهلسربربربتًن  فربربربريف  رقربربربود وكسربربرب وللة  كللربربربة احلرقربربربوه بربربربا  يتنربربربًو   2

 .204ص
 .350  ص 2012العرر بلحاج  أ يتاي ا لتزاي ا ضوء الشريعة ا سلكلة  الطةعة األوىل  دار ال رقافة   3
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الترقربادي  وليتربا حلا ولسرقوطو إستنادا اىل الرقا  ة الفرق،لربة ااحلربا   يسربرقط بييتفي كرور الزكا و  ه لنشوء ا

 الذي يسرقط ىو ادلطالةة الرقضائلة بو أكاي الرقضاء  دًو إ تةار دلضي ادل ة.

الرقربربا ًو  827ة ادلنصربربوص  لل،ربربا بربربادلواد ز ادليتسربربب ييتربربًو سربربةب احللربربا إً إكتسربرباب ادلليتلربربة العرقاريربربة بالترقربربادي

ادلتضربربربما  1983كربرباي  21ادلربرب رخ ا  83/352ىا وقربرب  أصربربرب ر ادلشربربريف اجلزائربربري ادلرسربربربوي وكربربربا بعربرب  ادلربرب ين اجلزائربربري

 الترقادي وإ  اد  رق  الش،رة ادلتضما ا  فاس بادلليتلة  غًن أ و إست ىن كا  طاه الترقربادي ادليتسربب إثةات إهراءات

كربربا  وى  ربربا كيتتربربب التوثلربرباكنربربو: "يلربربتم  ادلوثربربا ادلسربرب   3األكربربلو الوطنلربربة وأغفربربل األكربربلو الوقفلربربة إذ  صربربت ادلربربادة 

العرقربار الرقا و لربة  رئل  اجملل  الشربعيب الةلرب ي و ائربب كرب ير الشرب ًو العرقاريربة وأكربلو ال ولربة ا الو يربة حت يرب  وضربعلة

ا  ظربربربر األ يتربربرباي التشربربربريعلة والتنظلملربربربة  سربربربلما السربربربارية كن،ربربربا  لربربربت ال ربربربورة الزرا لربربربة وا  تلاطربربربات العرقاريربربربة للةل يربربربة 

الرقربربا ًو اجلزائربربري صربربرا ة  لربربت  ربرب ي قابللربربة الوقربربر لإلكتسربرباب بالترقربربادي  لربربت غربربرار بعربرب  وأكربربلو الوقربربر" ومل يربربنص 

 .1العربلة كالرقا ًو اللليب" اتنالترقنل

  وليتربربا بربربالرهويف اىل 2سربربنة 36وا الوقربربت  فسربربو مل يرقربربل  وازىربربا كمربربا فعربربل ادلشربربريف اللةنربرباين وذلربربك مبربربرور كربرب ة 

ولربو طالربت ادلرب ة  الشريعة ا سلكلة صل  أً الفرق،اء قالوا بأً األوقاس كا  رقوه اهلل تعرباىل  الرب    تسربرقط باحللربازة 

 .3كما أً د وز ديًو الوقر   تسرقط بترقادي الزكا وىو رأي  ،ور الفرق،اء

 75/74فف العرقرباري والرب  سربن،ا األكربر وأيضا بالنسةة لت ةلت احللربازة  ربا طريربا إهربراءات ادلسربل وتسربللم الرب 

ادلتضربما إ رب اد كسربل األراضربي العرباي وتأسربل  السربجل العرقرباري وكربذلك ادلرسربوي رقربم  1975 وفما  12ادل رخ ا 

                            
 .1999زلم  طرفاين  قراءة قا و لة ا تنظلم الوقر ا اجلزائر  زلاضرة كلرقاة ا دورة األوقاس ا سلكلة باجلزائر   1
 .678  ص 1999 كصر  كوسو ة األوقاس  كنشأة ادلعارس  ا سيتن رية  اجلزء ا وى أمح  أكٌن  ساً وفتحي  ة  اذلادي   2
 .2004هواً  6 اصر با  ة  اهلل ادللماً  ديًو الوقر  رللة أوقاس  األكا ة العاكة لأوقاس  اليتويت  الع د  3
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 لربربث أ ربربو كربربا أساسربربلات  ادلتعلربربا بتأسربربل  السربربجل العرقربرباري ادلعربرب ى وادلربربتمم 1976كربربارس  25ادلربرب رخ ا  76/63

احللازة الرقلاي بتحرقلرقات كل ا لة دلعاينة احلائزيا و رقوق،م و ع كربل ادلعلوكربات  إرساء قوا   ت ةلت ادلليتلة  ا طريا

ادلتعلرقربربربة بسربربربربًن  مللربربربات كسربربربربل  1998كربربربرباي  24ادل رخربربربة ا  16تطةلرقربربربربا للتعللمربربربة رقربربربربم  ادلتعلرقربربربة بالعرقربربربربارات ا ربربربازة

ء ادلتةربع ا ذلربك يربتم بواسربطة العاكربة لأكربلو الوطنلربة  غربًن أً ا هربرا  يريربةادلاألراضي والفقلم العرقرباري الصربادرة  ربا 

تضما إضافة اىل  ًو كا ا افظة العرقاريربة وأ ربواً فرقربة كسربل األراضربي و ربًو كربا أكربلو ال ولربة و ربًو  فرقة سلتصة

  وكربربا ه يربرب  فربربإً األكربربلو 1كربربا أهربربل اليتشربربر  ربربا احلرقربربوه ا تملربربة لل ولربربة أو الةل يربربة كربربا الةل يربربة ادلختصربربة إقللملربربا

والتملك غًن الشر ي ا غلاب شل ل  ا ىلئة األوقاس  لذلك فإ ربو كربا  ة، دة باحللاز الوقفلة تةرقت ا ىذا ا طار ك

وقربرباس ضربربما فرقربربة ادلسربربل وكربربا ه،ربربة كصربرباحل األ ابالنسربربةة  دكربرباج  ربربًو كربرب األهربرب ر أخربربذ ىربربذا األكربربر بعربربٌن ا  تةربربار

كرباي  21 رخ ا ادلرب 83/352سربل إهربراء تعرب يل  لربت ادلرسربوي ادلبالنسةة للمناطا ال  مل تنطلا فل،ا  مللربة  زأخر 

وىربربربذا بربربربإلزاي ادلوثربربربا بطلربربربب رأي ىلئربربربة األوقربربرباس قةربربربل حتريربربربر  رقربربرب  الشربربرب،رة  لربربربت غربربربرار كصربربرباحل أكربربربلو ال ولربربربة  1983

 ربا طةلعت،ربربا وىربربي  ربرب ي قابللت،ربا للتملربربك بربربأي سربربةب كربربا وقربرباس وكصرباحل الةل يربربة  وىربربذا  فا ربربا  لربت  ربرب ي إخربربراج األ

 األسةاب.

 اإلثباتالفرع الثاني9 إلزامية التوثيق والشهر وحرية 

 أوال9 إلزامية التوثيق والشهر

يربربراد بربو الترقربرب اىل اهلل وطلربربب األهربر وال ربواب كنربربو   وقربربر كربا  رقربود التربربايف وىربو تصربرس لربت الربرغم كربا أً ال

إ  أً ادلشريف  لت الرغم كا ذلك هعل كسألة توثلرقو كا ا هراءات الواهةة وىذا زيربادة ا محايت،ربا كربي   يتعربرض 

                            
 العاكة لأكلو الوطنلة.الصادرة كا ادل يرية  1998كاي  24ادل رخة ا  16  كا التعللمة رقم 3  2  1فرقرة ا 1
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 لربربت: "جيربربب  لربربت الواقربربر أً يرقلربرب  الوقربربر بعرقربرب  لربرب ز ادلوثربربا وأً يسربربجلو  41نص ا ادلربربادة لإلسربربتللء والضربربلايف فربرب

ادليتلفربربربة  لربربرب ز ادلصربربرباحل ادليتلفربربربة بالسربربربجل العرقربربرباري ادللزكربربربة بترقربربرب ًن إثةربربربات لربربربو بربربربذلك وإ الربربربة  سربربربخة كنربربربو اىل السربربربلطة 

 .باألوقاس"

غربًن ادلشرب،رة ولعربل ذلربك ألً غًن أ و وكا ه،ة أخرز مل يربنص صربرا ة  لربت هربزاء كعربٌن للعرقربود غربًن ادلوثرقربة و 

كربا قربا ًو  9كستوفلة ألركا ا ادلنصوص  لل،ا مبوهب ادلربادة  إرادة ادلشريف اجلزائري  تتجو اىل إبطاذلا أل ا صحلحة

األوقاس  لت  يت  كاذىب إللو الةع  شلا قالو بةطل ا قلاسربا  لربت العرقربود الناقلربة للمليتلربة ا احلرقربوه العرقاريربة  

تصربربرس إ فربربرادي  سربربرقاط ادلليتلربربة والتربربايف بادلنفعربربة  والرقربربوى بةطل ربربا قربرب  يضربربر بالطربربابع اخلربربًني بلنمربربا  رقربرب  الوقربربر ىربربو 

باألوقربرباس والربربرب  كفربربربل ذلربربربا  لغرضربرب،ا والصربربربحلل أً ادلسربربرب وللة ا  الربربة  ربربرب ي توثلرق،ربربربا وشربربرب،رىا ترقربربع  لربربربت اذللئربربربة ادليتلفربربربة

وقف،ربا مبربا ا ذلربك إقربرار أصربحا ا الرقا ًو كافة الوسائل كا توثلا وش،ر لأوقاس مبجرد تربوفر أي إثةربات يرب ى  لربت 

 .1سواء بعرقود  رفلة أو بش،ادات شفوية

كربربربا قربربربا ًو األوقربربرباس  ف،ربربربي كربربربا ادلسربربربائل الربربرب  أثارىربربربا رللربربرب  األكربربربة كربربربا  41أكربربربا بالنسربربربةة لغمربربربوض  ربربربص ادلربربربادة 

 .2أ ضائو ا شأً  اهة ىذه ادلادة اىل التع يل خلى ت خلت

 ثانيا9 حرية اإلثبات

اي كا كساس وضلايف ألىربم وسربائل إثةاتربو الرمسلربة ذلربو سربةب كرباا لفربتل رلرباى طربره إً كا تعرض لو الوقر الع

دلربا وضربعت اأً األوقرباس ط ذلربك إثةاتو بيتافة الوسربائل ادلميتنربة  وىربو كربا األكربور الرب  ي يرب ىا ترباريخ الفرقربو ا سربلكي

العرب ى أً تنحصربر حتت رقابة ووصاية الرقضاء الذي يعتم  إ تمادا كللا  لت ا ثةات ك،مربا كرباً شربيتلو  ولربل  كربا 

                            
 .120/121زلم  كنازة  كرهع سابا  ص  1
 .2001ال ورة الربلعلة  05جملل  األكة  اجلري ة الرمسلة دل او ت رلل  األكة   د  2001كاي  12زلضر اجللسة العلنلة ادلنعرق ة بتاريخ  2
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الوقر ا العرقود الرمسلة مبختلر أ وا ،ا كع ك رة األوقاس ادلتعارس  لل،ا كربع غلرباب ا ثةاتربات سربوز  وسللة إثةات

كربربا  35اجلزائربربري وحلمايربربة األوقربرباس قربرب  أرسربربت قا ربرب ة  ريربربة ا ثةربربات فتربربنص ادلربربادة  شربرب،ادة الشربرب،ود لربربذلك فالرقربربا ًو

كربربا  08وقربرب   صربربت ادلربربادة  1ا ثةربربات الشربربر لة والرقا و لربربة ..."  لربربت: "ي ةربربت الوقربربر  ملربربع طربربره 91/10الرقربربا ًو 

  لت احلصر الرقا وين لأوقاس العاكة ادلصو ة.  ف  الرقا ًو

كيترر كا  ف  الرقا ًو  لت ضرورة إخضايف األكلو الوقفلة جلربرد  رباي  سربب الشربروط  8كما  صت ادلادة 

باألكلو الوقفلربة تسربجل  الغرض سجل  رقاري خاصواألشيتاى الرقا و لة والتنظلملة ادلعموى  ا كما أ  ث لنف  

 العرقارات الوقفلة.فلو 

 الفرع الثالث9 عدم قابلية الوقف للنزع أو التخصيص أو التغيير

 أوال9 عدم قابلية الوقف للنزع أو التخصيص

نفعربربة هربرباا  نربربو للمبأ ربربو  ركربرباً كالربربك العرقربربار كربربا كيتلربربو  ادلرقصربربود بربربالنزيف  ربربزيف ادلليتلربربة للمنفعربربة العموكلربربة ويعربربرس

 لربت ادلليتلربة العموكلربة  العاكة و األصل أً  زيف ادلليتلة للمنفعة العموكلة يرد  ا ادلليتلة اخلاصة بلنما يربرد التخصربلص

غًن أً الوقر العاي   يستجلب ألي إهراء كا ىربذه ا هربراءات و  دييتربا إخربراج ادللربك الربوقفي  ربا طابعربو بسربةب 

توسربلع طريربا  رباي ففربي  ةوىربي  الرب 24ا رب ة مبوهربب  ربص ادلربادة و  ة  أورد  الربالعاكة غًن أً قا ًو الوقر قرب نفعةادل

 .احلالة تتغًن طةلعة ادللك الوقفي كا طابع الوقر اىل طابع ادللك العاي ذهى

                            
  السالر الذكر.  قاسادلتعلا باألو  91/10كا الرقا ًو  35ادلادة  1
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 ثانيا9 عدم قابلية الوقف للتغيير

 وادلرقصربربود بربربالتغلًن تغربربًن طابعربربو الربربوقفي فم،مربربا تعربربرض الوقربربر اىل التغلربربًن ادلربربادي فإ ربربو حيربرباف   لربربت ىربربذا الطربربابع

كا قا ًو األوقاس  لت: "كل تغلًن حي ث بناًءا كاً أو غرسا  يلحا بربالعٌن ادلوقوفربة  25الوقفي وق   صت ادلادة 

 .ويةرقت الوقر قائما شر ا ك،ما كاً  ويف ذلك التغلًن"

 المطلب الثاني9 الحماية القضا ية

ه ال ابتربربربة لأشربربربخاص احلرقربربربو  لربربربع إً الرقضربربرباء ىربربربو صربربربا ب الرقابربربربة ادلسربربربترقلة وادلوضربربربو لة الربربرب  تةسربربربط حلمايربربربة 

  فربإً لربربو مت لربل قضربربائي للتأسرب  للرب فايف  ربربا  رقوقربو كربرب  لا أو 1قربر بوصربربفو يتمتربع بالشخصربربلة ادلعنويربةو واذللئربات  وال

دلرب يريات   ودي لو ا ذلك وزير الش ًو ال ينلربة واألوقرباس كمربا دييتنربو تفربوي  سربلطات للمرب راء الربو ئلٌن ك  ت  للو

وقربربرب   شربربربأ الوقربربربر اخلربربربًني حتربربربت ر ايربربربة الرقضربربرباء وحتربربربت رقابتربربربو  كربربربة  لربربربت األوقربربرباسو يربربربة  ااألوقربربرباس كمربربربا أً للرقضربربرباء 

ووصايتو وىو كاساىم ا تأثر الرقوا ٌن ادلتعلرقة باألوقاس  ربذه الو يربة الرقضربائلة مبربا ا ذلربك الرقربا ًو اجلزائربري  و للربو 

 فرويف 4دييتا أً  تطره للحماية الرقضائلة كا خلى 

 الفرع األول9 والية القضاء

ء ديربربربارس و يربربربة  اكربربربة فلمربربربا يتعلربربربا مبصربربربلحة الوقربربربر وشربربربروط الربربربواقفٌن وقربربرب   ،ربربربرت ىربربربذه الو يربربربة كربربربا إً الرقضربربربا

 ربا ت كعلنربة وإً كا ربت إ الربة الرقربا ًو  لربت الشربريعة  افلما يتعلربا حت يرب  ادلتعلا باألوقاس 91/10خلى الرقا ًو 

 :ا سلكلة ترقتضي ب ةوت أي  الة أخرز طةرقا للفرقو ا سلكي وىذه احلا ت ىي

                            
  2013 اجلزائر وكة الرقا وين والتنظلمي ألكلو الوقر ا اجلزائر  دراسة كرقار ة بأ يتاي الشريعة ا سلكلة  الطةعة ال ال ة  دار ىراكوى  ا طار خال   1

 .50ص 
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 أوال9 الشرط الذي يخالف مقتضى اللزوم

كما ىربو كتعربارس  للربو طةرقربا للرقوا رب  العاكربة  ا جيرباب يعربا  نربو صربا ةو  لربت وهربو هربازي  ربا إرادتربو ا إبربراي 

 .1 رق  كعٌن   لث إذا إقًف بو قةوى كطابا إ عرق  العرق 

ً يرقربوى أريرب  إبربراي  رقرب  وقربر  و   يعتا العرض إجيابا جيب أً يتضما حت ي  طةلعة العرق  ادلراد إبراكربو  كربأ

كسربربألة اللربربزوي ىربربي األخربربرز زلربربل خربربلس بربربربٌن  العناصربربر األساسربربلة الربرب   بربرب  توافرىربربا  بربربراي العرقربربرب  وإً كا ربربت وتةلربرباً

  فربالوقر  نرب ىم مب ابربة العاريربة الرب  تعتربا  نلفربة الع ي  كا فرق،اء الشريعة  فما بٌن الرقائلٌن بعرب ي لربزوي الوقربر أبربو

ادلنفعة ىي ه،ة الوقر  وتةرقت العٌن  لت كلك الواقر  بل إً ا كرباي أر  نلفربة يرقربر بلربزوي  هائزة غًن  زكة فتعتا

 الوقر ا ثلث  ا ت ىي:

 .إذا  يتم الرقاضي بلزوكو 

 .أً ييتًو الوقر كسج ا إذ ينرقطع    الواقر بإقاكة الشعائر 

 2أً خيرج الوقر سلرج الوصلة  فللزي الوقر إذ أخرج كا ال لث. 

كستن يا ا ذلربك اىل احلرب يث لرقربوى رسربوى اهلل صربلت  زوكلة الوقر  وىم الشافعلة واحلنابلةلر بوىناو كا أق

 توىربربربربب و  أصربربربربل،ا وتصربربربرب قت  ربربربربا  فتصربربربرب ه  ربربربربا  مربربربربل  لربربربربت أً  تةربربربربايف و  "إً شربربربربئت  ةسربربربربت اهلل  للربربربربو وسربربربربلم:

 توىب دالة قاطعة  لت لزوي الوقر وكنع التصرس فلو. ف  لة   تةايف و  تورث..."

كربربا  213اىل  ربربص ادلربربادة  لربربذي أخربربذ بربربو ادلشربربريف اجلزائربربري  نربرب  تنظلمربربو للوقربربر   لربربث بربربالرهويفوىربربو الربربرأي ا

 قا ًو األسرة اجلزائري ال  تنص  لت: "الوقر  ة  ادلاى  ا التملك ألي شخص  لت وهو التأبل  والتص ه".

                            
 .108  دار اذل ز  اجلزائر  صالعرق  وا رادة ادلنفردة  ب ًو طةعة زلم  صاي السع ي  الواضل ا شرح الرقا ًو ادل ين  كصادر ا لتزاي  1
 .09ييتا  الوقر ا الشريعة ا سلكلة والرقا ًو  دار الن،ضة للطةا ة والنشر  ص زى ي  2
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شربربربفط،ا : "جيربربوز للرقاضربربربي أً يلغربربي أي شربربربرط كربربا الشربربربروط الربرب  يكربربربا قربربا ًو األوقربربرباس 16وكربربذلك ا ادلربربادة 

 .الواقر ا وقفو إذا كاً كنافلا دلرقتضت  يتم الوقر الذي ىو اللزوي..."

 الضار بمحل الوقفثانيا9 الشرط 

  فربلميتا أً للواقربر أً يضربع كاشرباء كربا 1زلل أي  رق  كا العرقود ىو العمللة الرقا و لة ال  يري  ادلتعاق اً حترقلرق،ربا

إذا إ تربربرباج اىل يعمربربربر الوقربربربر  سلالفربربربا دلرقتضربربربت الوقربربربر  وقربربرب  إشربربربفط الواقربربربر أً   ييتربربربًو ا شربربربفاطات بشربربربرط أً  

فربإً ىربذا  ءه وإسربتمراره ا أداء دوره وبالتربايلاالوقر ألً  مربارة الوقربر ضربرورة لةرقربوك ل ىربذا الشربرط ضربار برب 2التعمًن

 ودييتا للرقاضي احليتم بصحة الوقر وإلغاء الشرط. 3الشرط يعتا باطل

 الضار بمصلحة الموقوف عليه ثالثا9 الشرط
ادل ربربل الوقربربر بربربأي تربربا خيتربرباره  ربرب  ولربربو أقربربل كربربا إجيربربار  ط إشربربفاط الواقربربر  ربربا النربربا ر ا تربربأهًنو ه الشربربر ذوك ربرباى ىربرب

الشربرط يربربنرقص كربا ريربربع الوقربر وبالتربربايل يضربربر مبصربلحة ادلوقربربوس  للربو شلربربا جيعلربو قربربابل لإللغرباء كربربا طربربرس  ابيت ربًن  ف،ربربذ

 الرقاضي.

سربربتحرقٌن كربربا مل ىربربو أصربربلل لربربو وللم ىل كربرباادللربربك الربربوقفي ا ت: "يصربربل تغلربربًن وه،ربرب04وادلربربادة  26  صربربت ادلربربادة

ي يصربرب ر  يتمربربا يرا ربربي كصربربلحة ذوهربربود كربربا ع يلجربربأ اىل الرقاضربربي الربرب   وا  الربربةاقربربرو دينربربع ذلربربك شربربرط كربربا شربربروط ال

"،الوقر وادلوقوس  لل،م  وفرقا لأ يتاي وا هراءات ادلنصوص  لل  .ا ا الرقا ًو

                            
 .44  ص 2005 اجلزائر  ٌن   رق  الةلع ا الرقا ًو ادل ين اجلزائري  الطةعة الرابعة  ديواً ادلطةو ات اجلاكعلة نزلم   س 1
 .144  ص 1997 مار  كصطفت أمح  الزرقا  أ يتاي الوقر ا الشريعة ا سلكلة  الطةعة األوىل  دار  2
لرقربربربادر  بربرباوين زلمربربرب   الشربربروط اجلعللربربربة ا  رقربربود ادلعربربرباكلت الشربربر لة   ربربربث كرقربرب ي لنلربربربل شربرب،ادة ادلاهلسربربربتًن ا الشربربريعة ا سربربربلكلة  هاكعربربة األكربربربًن  ةربرب  ا 3

 .211اىل  201  ص 1988قسنطلنة  
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األصربربل أً الرقا ربربرب ة ترقتضربربي بربربربأً الشربربرط الواقربربربر كربربنص الشربربرباريف وقربرب   ربربربا الرقربربا ًو اجلزائربربربري  ربربا  يتربربربم ىربربربذه 

كا قا ًو األوقرباس الرب  تربنص  لربت أ ربو: "إشربفاطات الواقربر الرب  يشربفط،ا  14مبوهب  ص ادلادة الرقا  ة وأك ىا 

 .و ىي ال  تنظم الوقر كا مل يرد ا الشريعة  ي  ن،ا"ا وقف

كربربا قربربا ًو األسربربرة: "ينفربربذ شربربرط الواقربربر كربربا مل يتنربرباس وكرقتضربربلات الوقربربر  218 نربربو ادلربربادة  وىربربذا كربربا  صربربت

 .شر ا..."

رغربربم صربربحتو كربربا أهربربل  وليتربربا  لربربت الربربرغم كربربا كربربل ذلربربك فربربإً الرقضربرباء لربربو و يربربة للتربرب خل  لغربرباء شربربرط الواقربربر

 ىو أصلل. تغلًن وه،ة ادللك الوقفي اىل كا

 الفرع الثاني9 الحماية القضا ية المدنية

ى درهربربات الترقاضربربي  لربربت سربربلم النظربرباي الرقضربربائي  وتتحربربرو العربرباي كربربا خربربلالرقضربرباء العربربادي محايربربة للوقربربر يربربوفر 

كربا قربا ًو األوقرباس  48دهتا ادلادة  ترفع اىل زليتمة ا ختصاص  ال   آللة ىذه احلماية بناًءا  لت د وز قضائلة 

األوقربرباس  ل  ربربا الوقربربر أو  ربربا ىلئربربة لربربت أ ربربا زليتمربربة زلربربل الوقربربر  كربربا قةربربل وزيربربر الشربرب ًو ال ينلربربة واألوقربرباس كمم ربرب

 يلي: ً ال ينلة ودييتا أً  تناوى ىذه ال  اوز  لت اخلصوص فلماو لش   سب احلالة ودي لو و ئلا ك راء ا

 ٌن أو لربربلء  لربت األكربربلو الوقفلربة كربا طربربرس أشربخاص طةلعلإسربفداد كلربك وقفربربي: قرب  حيرب ث وأً يربربتم ا سربت

زارة الشربرب ًو ال ينلربربة رفربربع د ربربوز إسربربفداد أكربرباي الرقضربرباء  وا ىربربذا الصربرب د دييتربربا ألي أ ربرب  أً دي ربربل و كعنربربويٌن

 .1العرقار اختصاص،ا رقار فليتًو أكاي ا يتمة الواقع ا دائرة  ادل ين وإذا كاً زللو

 دييتربربربربا اللجربربربربوء اىل الرقضربربربرباء ا  الربربربربة  ربربربرب ي تسربربربرب ي  ادلسربربربربتأهر لإلجيربربربربار ادلطالةربربربربة  رقربربربربوه إجيربربربربار كلربربربربك وقفربربربربي :
  للو حتصللو    ولو  ا طريا الرقضاء. والشخص ادلخوى لو تأهًن ادللك الوقفي جيب

                            
 .179  ص 2010هسور للنشر والتوزيع  اجلزائر  ىلى شعوة  الوهلز ا شرح  رق  ا جيار ا الرقا ًو ادل ين  الطةعة األوىل   1
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  إلغاء أو فسخ  رق  إجيار وغًن ذلك كا العرقود ادلرتةطة بالوقر: دييتا للشخص ادل ىل سواء كاً  ا ر 

 بفسخ  رق  ا جيار وذلك  تلجة لع ي تنفلذ ادلستأهر  واألوقاس أً يطالب أو ك ير الش ًو ال ينلة 
   ت،اء ك تو ك ل.أو بإلغاء  رق  ا جيار  ظرا  1 لتزاكو

  د وز الطرد كربا السربيتا الربوقفي: كربأً ديتنربع كسربتأهر  ربا اخلربروج كربا السربيتا كربع إ ت،رباء كرب ة ا جيربار  أو

أً يسربربربتويل  للربربربو بطريرقربربربة غربربربًن قا و لربربربة ويربربربرف  اخلربربربروج كنربربربو وبالتربربربايل دييتربربربا اللجربربربوء اىل الرقضربربرباء ادلربربرب ين لطربربربرد 

 الشاغل كا السيتا الوقفي.

  تادلتعلربا باألوقرباس  لرب 91/10كربا الرقربا ًو  23وقفي:  لث  صت ادلادة إلغاء تصرس واقع  لت كلك 

أوى هربربواز التصربربرس ا ادللربربك الربربوقفي بربربأي طريرقربربة كربربا طربربره التصربربرس  وىربربو كربربا إسربربتن ت إللربربو زليتمربربة   ربرب ي

درهربة بةوسربعادة   لربربث قضربت بإبطربرباى  رقرب  الشربرب،رة ادلتضربما ا  ربفاس بادلليتلربربة  لربت أسربرباس الترقربادي  لربربت 

 .2ة اذلاكلزلة  لصاحل زاوي  رقار

 سربربربربربب  وغربربربربربًن ذلربربربربربك كربربربربربا الربربربربرب  اوز الربربربربرب  تتمربربربربربايز كربربربربربا د ربربربربرباوز  رقاريربربربربربة  و اريربربربربربة وأ ربربربربربواى شخصربربربربربلة وك  لربربربربربة

اسربربعة وشربرباكلة ألغلربربب أ ربربواى ادللربربك الربربوقفي ولشربرب ًو و جيعربربل محايربربة الرقضربرباء ادلربرب ين محايربربة   شلربربا 3لنربربو ياختصربرباص ا 

إدارتربربو وتسربربلًنه وكربربا قربرب  ت ربربًنه كربربا  زا ربربات كاسربربة مبصربربلحة الوقربربر أو كصربربلحة ادلوقربربوس  لربربل،م أو  ربرب   لئربربة األوقربرباس 

 .4بوصف،ا صا ةة النظارة وا دراة قا و ا

 الفرع الثالث9 الحماية القضا ية اإلدارية

                            
 .179كرهع سابا  ص  ىلى شعوة  1
 .105  ص 56   شرة الرقضاء  الع د 16/07/1997  قرار صادر بتاريخ 57310كلر رقم   2
 .4  ص1975الغوثي با كلحة  الرقا ًو الرقضائي اجلزائري  ديواً ادلطةو ات اجلاكعلة   3
 .124ص زلم  كنازة  كرهع سابا   4
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 اوز ادلتعلرقربة باألوقرباس غالةربا كربا ترفربع كربا طربرس ك يريربة الشرب ًو ال ينلربة الرب   لت إ تةار ادلعلار الشيتلي فإً

كربا قربا ًو ا هربراءات ادل  لربة وا داريربة فربإً الرقضرباء ا داري  800وىي ك سسة إدارية  موكلربة وتطةلرقربا لربنص ادلربادة 

ت هعربربربل التصربربربور أً الرقضربربرباء ا داري صربربربا ب ا ختصربربرباص األصربربربلل ا كربربربل كناز ربربربا   وىربربربذا كربربربااىربربربو ادلخربربربتص قا و ربربرب

 الغالربربربب اذللئربربربة ا األوقربربرباس  ليتربربربا الصربربربحلل أً كناز ربربربات األوقربربرباس يةاشربربربرىا كربربرب ير الشربربرب ًو ال ينلربربربة والربربربذي   دي ربربربل

 السربربابرقة الربربذكر  800العموكلربربة أو الشخصربربلة ادلعنويربربة لل ولربربة بربربل دي ربربل شخصربربا كعنويربربا آخربربر كسربربتةع  كربربا  ربربص ادلربربادة 

ً األخربذ بادلعلربار ادلوضربو ي والربذي جيعربل أغلربب وكا ذلك فإً ادلعلربار الشربيتلي كسربتةع  ا ك ربًن كربا األ لرباً وييتربو 

ال  اوز ادلتعلرقة باألوقاس ىي كا إختصاص الرقضاء العادي وليتا  لت الرغم كا ذلك فإً رقابربة ومحايربة الرقاضربي 

 ا داري للوقر تنظم ا ك ًن كا ادلسائل ولعل أو،ا:

 .إلغاء قرارات جلنة ا سفهايف الرقاضلة بع ي إسفهايف الوقر ادل كم 

 قربربربر اغربربرباء قربربربرارات ىلئربربربة األوقربربرباس الضربربربارة مبصربربربلحة الوقربربربر بنربربرباًءا  لربربربت د ربربربوز يرفع،ربربربا ادلوقربربربوس  للربربربو أو الو إل

  فسو.

  د ربربربربوز التعربربربربوي  الراكلربربربربة بتعربربربربوي  كلربربربربك وقفربربربربي غربربربربًن قابربربربربل لإلسربربربربفهايف كربربربربا طربربربربرس ال ولربربربربة أو اجلما ربربربربات

 ا قللملة.

  يا  اي.د وز التعوي  الراكلة لتعوي   ادى  ا وقر كنزويف كليتلة لفائ ة توسلع طر 

 1طالةة برقسمة  رقار شللوو فلو  صة كشا ة لفائ ة ال ولة أو ىلئة إقللملةد وز ادل. 

 أربعة أش،ر التابعة لتةللغ الرقرار ادلطعًو فلو  أو كا يوي  شره  و لت إثر وترفع د وز الوقر ا دارية خلى 

                            
 .125  ص  زلم  كنازة  كرهع سابا  1
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 األطراس  اولة الصلل ا ك اة أقصاىا ثلثة أش،ر. باست  اءذلك ترقوي الع الة 

ئناس  ليتنربربو غربربًن ث يصربرب ر الرقربربرار وىربربو قابربربل لإلسربربتلربرب الصربربلل يرهربربع ادللربربر ليتتابربربة الضربربةط  وا  الربربة  ربرب ي 

 ا توقلر األ يتاي. ايخ التةللغ لإلشارة فإً ا ستئناس   ييتًو سةةر للمعارضة ا خلى ش،ر وا   كا تاقابل 

كربربنظم السربربلطة والسربربلادة  أي يعمربربل باسربربم وحلسربرباب ال ولربربة  وبالتربربايل يعربرب  شخصربربا كربربا ير كمربربا قربرب  يظ،ربربر الربربوز 

 .1اشخاص الرقا ًو العاي  فففع ال  وز أكاي رلل  ال ولة با تةاره سلطة كركزية

 الفرع الرابع9 الحماية القضا ية الجزا ية

لك كربل العرقوبربات  ذفتنطةربا  لل،ربا بربأكواى بصفة  اكة ت خل األكواى الوقفلة ضما احلماية اجلزائلة ادلرقررة ل

كربا قربا ًو األوقرباس ولربذلك  36وادلربادة  3كيتربرر  160أكا بصفة خاصة فلم تنص  ن،ا إ  كادة وا  ة ىي ادلربادة 

 سنتناوى اجلرائم الواقعة  لت األكلو العرقارية ا احلاى واجلرائم الواقعة  لت  رقود أو وثائا الوقر.

 األمالك العقارية في الحالأوال9 الجرا م الواقعة على 

 وتت مل ىذه اجلرائم ا هرديتٌن:

 أو تخريب أو تدنيس أماكن العبادةجريمة هدم  .0

ئر ا: "األكرباكا الرب  ترقرباي فل،ربا الشربعكربا قربا ًو األوقرباس أ ربو كربا بربٌن األوقرباس العاكربة ادلصربو ة 8هاء ا ادلادة 

ال ينلربربة"  أي أكربرباكا العةربربادة تعتربربا كربربا األكربربلو العرقاريربربة الوقفلربربة  وبالتربربايل فجرديربربة ىربرب ي أو اريربربب أو تربرب  ل  أكربرباكا 

 اجلزائلة للمليتلة العرقارية الوقفلة.العةادة تعتا وسللة كا وسائل احلماية 

 أركان الجريمة .أ 

                            
ةو ربات اجلاكعلربة   مار  واب ي  النظرية العاكة للمناز ات ا دارية ا النظاي الرقضربائي اجلزائربري  اجلربزء ال رباين   ظريربة الرب  وز ا داريربة   شربر ديربًو ادلط  1

 .264  ص 1995طةعة 
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  9والربرب  تربربنص: "يعاقربربب  كربربا قربربا ًو العرقوبربربات 3كيتربربرر  160يتم ربربل ا  ربربص ادلربربادة الررركن الشرررعي

دج كل كربا قرباي  مرب اً  100.000إىل  20.000باحلة  كا سنة إىل مخ  سنوات وبغراكة كا 

 بتخريب أو ى ي أو ت  ل  األكاكا ادلع ة للعةادة".

 ويتيتًو كا ي9دالركن الما: 

 . التخريب أو الت  ل 

 لرقا ًو كو ربا أكرباكا زلل اجلردية ويتم ل ا أكاكا العةادة وال  تعتا كرق سة  يتم ال يا وا

 .سلصصة للصفاء الرو ي والسمو الوه اين بالنف  الةشرية

 وأكاكا العةادة تشتمل  لع أكاكا العةادة ليتل ال يا ات.

وإً النص مل حي د ب قة إً كاً كيتاً العةادة كةين أو غًن كةربين  وإً كرباً ا سربلي يعتربا كربل األرض كيترباً 

 .1 لل،ا أداة للط،ارة  فلع  ادلسج  كيتاً للعةادة واليتنلسة للعةادة وكل كا

  9ة  م يربة  ديرببربات فربإً اجلر و كربا قربا ًو العرق 3كيتربرر  160ادلربادة  سب كربا ورد ا الركن المعنوي

 و للو يشفط توافر الرقص  اجلنائي ا الفا ل.

 الجزاء9  .ب 

هنحربربة  قربربا ًو العرقوبربربات بأ ربرباكربربا  3كيتربربرر 160توصربربر هرديربربة ىربرب ي أو تربرب  ل  أكربرباكا العةربربادة طةرقربربا للمربربادة 

إىل  20.000سربربربربربربنوات وغراكربربربربربربة كربربربربربربا  5كربربربربربربا سربربربربربربنة إىل   فربربربربربرب  ادلربربربربربربادة بربربربربربرباحلة  يويعاقربربربربربربب كرقفف،ربربربربربربا طةرقربربربربربربا أل يتربربربربربربا

 دج. 100.000

                            
 .86  ص 2006ار  اجلرائم الواقعة  لت العرقار  دار ىوكة  فاضل مخ  1
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 الوقفي بطريقة مستترة أو تدليسيةجريمة إستغالل ملك  .1

 أركان الجريمة9 .أ 

 ادلتعلا باألوقاس  لت: "يتعرض كل  91/10كا الرقا ًو  36 صت ادلادة 9 الركن الشرعي 

إىل اجلربزاءات ادلنصربوص  لل،ربا فربي بطريرقربة كسربتفة أو ت للسربلة كلربك وق باسربتغلىشخص يرقربوي 

 .ا قا ًو العرقوبات"

 9الربربص هلل تعربربرباىل وكليتلربربربة  ربربربا   لربربربايتلربربة الرقةربربربة و لتشربربربتمل كليتلربربة الوقربربربر  لربربربت ك الررركن المرررادي

  وقربرب  1نرقسربربم إىل  ربربا إسربربتعماى  و ربربا إسربربتغلىيادلوقربربوس  لربربل،م أو الربربذي يتمتربربع بربربو ا  تفربربايف 

ييتًو ادلوقوس  لل،م أشخاص طةلعلٌن أو كعنويٌن فلنتفعًو بالعٌن ادلوقوفربة  وبعرب  إ رقطربا ،م 

 تنترقل ادلنفعة إىل اجل،ة ال   لن،ا الواقر.

و  دييتربربا  2لربربل،م أو النربا روبالتربايل   دييتربا ذلربربم التصربرس ا العربٌن ادلوقوفربربة سربواء كربرباً ادلتصربرس ادلوقربوس  

 ً قا وين أو  رق .ذآخر دًو إأً يتم إستغلذلا كا طرس شخص 

  9يتم ربربل ا إ صربربراس إرادة الفا ربربل إىل إرتيتربرباب اجلرديربربة و لمربربو بصربربنر ادلليتلربربة الررركن المعنرروي

 ال  يرقوي بالتصرس فل،ا.

 الجزاء .ب 

 كا قا ًو األوقاس  لت التحرًن دًو العرقوبة وأ الت إىل قا ًو العرقوبات للصةل  36 صت ادلادة 

                            
 .122  ص 2013 مار  لوي  ادلليتلة والنظاي العرقاري ا اجلزائر  الطةعة السابعة  دار ىوكة    1
 .320  ص 1992أمح  سراج  أ يتاي الوصايا واألوقاس ا الفرقو ا سلكي والرقا ًو  طةع و شر ديواً ادلطةو ات اجلاكعلة    2
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 رقوبربة التعرب ي  لربت ادلليتلربة  لربث اجلربزاء العرقارية الوقفلربة فتطةربا  للربو كربا تع يا  لت ادلليتلة  ا ستغلىالتصرس أو 

سربربربنوات وغراكربربربة كربربربا  5كربربربا سربربربنة إىل كربربربا قربربربا ًو العرقوبربربربات وىربربربي احلربربربة   386العرقاريربربربة والربربرب   صربربربت  ن،ربربربا ادلربربربادة 

 دج. 100.000إىل  20.000

 ثانيا9 الجرا م المنصبة على عقود أو وثا ق أو مستندات الوقف

 أو كستن ات الوقر وهردية تزوير  رقود أو وثائا أو كستن ات الوقر. وتتم ل ا هردي  إخفاء  رقود

 يمة إخفاء عقود أو مستندات الوقفجر  .0

 أركان الجريمة .أ 

  9ادلتعلربا باألوقرباس والرب  تربنص: "يتعربرض   91/10كربا الرقربا ًو  36ويتم ربل ا  ربص ادلربادة الركن الشرعي

وقربربر أو وثائرقربربو أو كسربربتن اتو... إىل اجلربربزاءات ادلنصربربوص  لل،ربربا ا قربربا ًو  كربربل شربربخص ... أو خيفربربي  رقربربود

 .العرقوبات ..."

 9الركن المادي   

ف،ربربذه بربات و كربا قربربا ًو العرق 387 لل،ربربا ا ادلربادة ا شربارة أو  إىل هرديربربة ا خفرباء ادلنصربوص   رب ر
تعتربربا زلربربل ابرقة سربربواء هنحربربة أو هنايربربة ا  ربربٌن سربربا كربرباً زلربربل ا ختفربرباء كصربرب ره هرديربربة األخربربًنة  ترقربربوي إ  إذ

علرقربة مبلربك وقفربي ا خفاء ا اجلردية ال  ىي كوقع دراستنا اآلتلربة زلصربورة ا  رقربود ووثربائا أو كسربتن ات كت
لة كا هردية سربابرقة فربإً كا ربت كربذلك ا طةربا  لربت الواقربع النظر  ا كو ا كتحصبغ   دًو باقي األشلاء 

العرقوبربات ووصربر إخفرباء أو هنحربة طةرقربا لرقربا ًو خفاء أشلاء كتحصربلة كربا هنايربة إللجردية وصر وصفٌن 
 أً  أو كستن ات أو وثائا الوقر طةرقا لرقا ًو األوقاس و لن،ا يتابع اجلاين  لت اجلرديتٌن إ   رقود

 وهود لوصر أش . فل 1ي  فس،ا تلك ادلرقررة جلردية التع ي  لت األكلو العرقاريةالعرقوبة ى

                            
 .85  ص 2004والنشر  اجلزائر   مر مح ي باشا  محاية ادلليتلة العرقارية اخلاصة  دار ىوكة للطةا ة  1
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 9ىي هردية  م ية يشربفط لرقلاك،ربا قصربً ا هنائلربا يتم ربل ا  لربة واردة إخفرباء  رقلرقربة ادلليتلربة  الركن المعنوي

 .1الوقفلة وتعم  ذلك كع إخفاءىا

 جزاءلا .ب 

يعتا تع يا  لت كليتلة  رقارية وبالتايل  طةربا  لربت ىربذه دلا كاً ا خفاء كا شأ و حتويل ادلليتلة الوقفلة ف،ذا 

للملربربربربك الربربربربوقفي أ  وىربربربربي األ يتربربربرباي  ادلسربربربربتف أو التربربربرب لل لربربربرب  طةرقناىربربربربا  لربربربربت هنحربربربربة ا سربربربربتغلى اجلرديربربربربة األ يتربربربرباي ا

 .كا قا ًو العرقوبات 386ادلنصوص  لل،ا ا ادلادة 

 عقود أو وثا ق أو مستندات الوقف جريمة تزوير .2

 أركان الجريمة .أ 

  9كربا قربا ًو األوقرباس  لربث  صربت: "يتعربرض كربل شربخص يرقربوي  36ويتم ل ا  ص ادلادة الركن الشرعي

بإسربربتغلى كلربربك وقفربربي بطريرقربربة كسربربتفة أو تربرب لل  أو خيفربربي  رقربربود وقربربر أو وثائرقربربو أو كسربربتن اتو أو يزورىربربا  

لعرقوبربربات"  ومبربربا أً ىربربذه ادلربربادة مل توضربربل األركربرباً ادليتو ربربة جلرديربربربة إىل اجلربربزاءات ادلنصربربوص  لل،ربربا ا قربربا ًو ا

إىل قا ًو العرقوبات فإً تطةلرق،ا يلزكنربا إىل الرهربويف التزوير و  الطره ادلستعملة فلو كما أ الت فلما خيص 

للرقوا ربرب  العاكربربة ا قربربا ًو العرقوبربربات وبالتربربايل سربربلتم دراسربربت،ا  لربربت ضربربوء الرقربربا ًو   شربربًن إىل أً التزويربربر شربربأ و 

ادلليتلربة العرقاريربة الوقفلربة ومبربا  شأً ا خفاء وا ستغلى  ربا طريربا الترب لل  و التسربف الغربرض كنربو ىربو حتويربل

ا ربربرارت مبختلربربر  ا وكسربربتن ات الوقربربر  قربرب  تيتربربًو رمسلربربة أو إداريربربة و ربرب   رفلربربة  سربربنتناوىأً  رقربربود ووثربربائ

 أ وا ،ا.

                            
  نربربلص صربربفلة  احلمايربربة اجلزائلربربة لأكربربلو العرقاريربربة  كربربذكرة لنلربربل كربربذكرة كاسربربف  قربربا ًو  رقربرباري  كللربربة احلرقربربوه  هاكعربربة حيربربي فربربارس  ادل يربربة محلربرب ة أيربربوب   1

 .63ص  اجلزائر 
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 9ويتيتًو كا أربع  ناصر الركن المادي 

  زلربربربربل التزويربربربربر: يتم ربربربربربل ا ا ربربربربرر الربربربربذي يرقربربربربربع  للربربربربو تغلربربربربًن احلرقلرقربربربربربة وىربربربربو ا ىربربربربذه اجلرديربربربربربة العرقربربربربود  الوثربربربربربائا
أً يتخربربذ شربربيتل اليتتابربربة ك،مربربا كا ربربت الطريرقربربة ادلسربربتعملة وأً وادلسربربتن ات ادلتعلرقربربة بادلليتلربربة الوقفلربربة   لربربت 

  وإمنا كا  ربا  ربا كضربمو و  كمربا خبط ي ه أو كا طةعو ييتًو كص ر ا رر  اىرا ىذا   يعين أً ييتًو
صربربفتو  بربل ييتفربربي الوقربوس  ربربا ذلربك ادلصربرب ر بطريرقربة قاطعربربة    يشربفط أً حيصربربل توقلعربو أو ذكربربر إمسربو أو

 .1أو تعةًنا  ا إرادةوجيب أً تتضما سردا لواقعة 

 ترقربوي هرديربربة التزويربر إذا كا ربت احلرقلرقربربة ىربي الرب  كتةربربت ا ربرر  ولربو كربرباً كربا كتة،ربا يعترقربرب  : تغلربًن احلرقلرقربة  

لرقربا ًو خطأ أ و ي ًو احلرقلرقة ال  كتةت ا ا رر  ويرقص  بتغلًن احلرقلرقة إب اذلا مبا خيالف،ا  و  يتطلربب ا

 ا التغلًن.ر األدىن ك التغلًن اليتلي بل فرقط الرق

  طربربرس التزويربربر:   يرقربربوي التزويربربر إ  بأ ربرب  الطربربره ا ربرب دة  لربربت سربربةلل احلصربربر واتلربربر الطربربره  سربربب  ربربويف

ييتربًو التزويربر إكربا كربادي أو كعنربوي فليتربًو األوى بوضربربع  2ا ربرر  فةالنسربةة للمحربرارت العموكلربة أو الرمسلربة

أكربا ال رباين فليتربًو ا طةربايف واقعربة أو توقلع كزور أو  ذس أو إضافة أو تغلًن كضمًو ا رر أو بإصربطنا و  

صربطنايف ا ربرر إب   أكربا ا ربررات ا داريربة  فليتربًو التزويربر كاديربا فل،ربااتفاه خلربايل او ا تحرباى شخصربلة الغربًن

كربا قربا ًو العرقوبربات الرب   صربت  لربت كعاقةربة كربل كربا قلرب  تلربك ا ربررات  222والتغلًن فلو  سب ادلادة 

أو زيف،ربربربا  وييتربربربًو التزويربربربر ادلعنربربربوي بربربربا د ء بربربربإقرارات كاذبربربربة أو با تحربربرباى اسربربربم كربربرباذب أو صربربربفة   أو زروىربربربا

 .3أو بترق ًن كعلوكات أو ش،ادات أو إقرارات كاذبة كاذبة

                            
 .241 240  ص2004نائي اخلاص  اجلزء ال اين  دار ىوكة للطةا ة والنشر  ا شرح الرقا ًو اجلأ سا بوسرقلعة  الوهلز  1
 .57  ص2009دار ىوكة     الطةعة السادسة ادلليتلة العرقارية واحلرقوه العلنلة العرقارية ا التشريع اجلزائري ة  احلفل  با  ةل ة  إثةات  2
 .240سابا  ص الرهع ادلأ سا بوسرقلعة   3
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اضربربربافة أو ا تحربربرباى شخصربربربلة طنايف زلربربربرر أو ا ربربرب اث صربربربا ربربربررات العرفلربربربة بالترقللربربرب  أو بإالتزويربربربر ا وييتربربربًو 

 220تعاقربب ادلربادة  16/12/1986ا  كرب رخ35276يتمة العللا رقربم قرار ا  الغًن  وىذا كا هاء ا

 216إذا ارتيتب بإ  ز الطربره ادلنصربوص  لل،ربا ا ادلربادة كا قا ًو العرقوبات  لت التزوير ا رر العرا 

 .1وا تحاى شخصلة الغًنأو ا صطنايف أو ا ضافة  يوال  ىي الترقلل كا  ف  الرقا ًو  

  اربربربربربربربربربربربكعلنربة كحيمل،ربا الرقربا ًو دًو اشربفاط بلربربوغ درهربة ار  ربربا أو كصربلحة الضربرر: يتم ربل الضربرر ا اىرب 
 وا تةرباره كمربا قرب  ييتربًو زلرقربا اذا 2وشربرفاجلسرباكة  وقرب  ييتربًو كاديربا يصربلةو ا كالربو أو كعنويربا يصربلةو ا 

 .أو زلتمل اذامل يتحرقا الضرر فعل استعمل ا رر ادلزور 

 9يتم ربل الرقصرب  العرباي هردية التزوير كا اجلرائم العم ية تتطلب قصرب ا هزائلرباً  اكرباً وخاصرباً   الركن المعنوي

 لل،ربا قا و ربا  ا إرادة تغلًن احلرقلرقة كع  لم اجلاين بأً ىذا التغلًن يتم ا زلربرر وبإ رب ز الطربره ادلنصربوص 

ادلربزور إىل اسربتعماى ا ربرر  لربة بلنمربا يتم ربل الرقصرب  اخلرباص ا إ رباه   وكا شأ و ترتلب ضرر فعلي أو زلتمل

 .ادلزور فلما زور كا أهلو أو دفع كضرة  نو أو  ا غًنه

 زاءالج  

 رات لعة ا رر ادلزور  وهعل ادلشريف التزوير ا ا ر خيتلر اجلزاء بإختلس صفة اجلاين وطة

 باقي ا ررات هنحة.العموكلة أو الرمسلة هناية والتزوير ا 

اإذا كا ربت  رقربود أو وثربائا أو كسربتن ات الوقربر ذات طةلعربة  ات العموكلة والرمسلربة بالنسةة للتزوير ا ا رر 

  . موكلة أو رمسلة

                            
 .40  ص2007  15  دفعة ة تو سي  احلماية اجلزائلة للمليتلة العرقارية  كذكرة لنلل إهازة ادل رسة العللا للرقضاءللل 1
 .162  ص 1998ديواً ادلطةو ات اجلاكعلة  -كصادر ا لتزاي ا الرقا ًو ادل ين اجلزائري- لي  لي سللماً  النظرية العاكة لإللتزاي 2
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فتربو تيتربًو العرقوبربة كو ربر أو قربائم بو لفربة  موكلربة أثنرباء تأديربة و ل رتيتربب التزويربر كربا طربرس قاضربي أوإإذا 

 .السجا ادل ب 

جا كربا  شربر التزوير كا طرس أي شخص   ا األشخاص ادلذكوريا سابرقا تيتًو العرقوبة الس رتيتبإذا إ

 .دج2000000دج إىل 1000000ا سنة والغراكة: سنوات إىل  شري

 بالنسةة للتزوير ا ا ررات العرفلة 

 سنوات. 5سنة "إىل 1احلة : كا 

 دج.100000إىل  20000الغراكة: كا 

كربربا قربربا ًو العرقوبربربات  14يتربربم  لربربت اجلربرباين باحلركربرباً كربربا  ربربا أو أك ربربر كربربا احلرقربربوه الربربواردة ا ادلربربادة وجيربربوز احل

 06/23كربربا الرقربربا ًو رقربربم  62كربربا  فربرب  الرقربربا ًو إ  أً  فربرب  ادلربربادة ألغلربربت مبوهربربب ادلربربادة  08الربرب  ذكرهتربربا ادلربربادة 

 61لعرقوبربات  و صربت ادلربادة ادلتضربما قربا ًو ا 66/156ادلع ى و ادلتمم لأكر رقم:  20/12/2006ادل رخ ا: 

كربربربربا الرقربربربربا ًو  01كيتربربربربرر  09با  الربربربربة إىل ادلربربربربادة  66/156كربربربربا األكربربربربر  08كربربربربل إ الربربربربة إىل ادلربربربربادة  لربربربربت إسربربربربتة اى  

    كا قا ًو العرقوبات. 220وبالتايل تطةا  لت اجلاين كا  صت  للو ادلادة  06/23



 

: الثاني الفصل
 المحافظة قواعد

 الملك أصل على
  الوقفي
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التصللللللللكجياجياؼبفلللللللكجيالللللللل ذه جيلفكللللللل جيرللللللل   جي  جيو جي للللللل  جياله للللللللةجي  تللللللل جيللزللللللل جيلللللللل جيجياألصللللللل جيوزللللللل جي جي للللللل ز

حيللللللقجي  ايعفلللللل جيال كفلللللل  جي زللللللللااجيألقيلللللل جياإ اللللللل جيافللللللوجياألصلللللل  جيال ذهيلللللل  جيربلللللل   جي دارةجياألللللللل  جيال ذهيلللللل جي للللللل جي

 جي لللللل  جيالإ رلللللل جيدجي دراججيا جللللللتافا جيراحللللللفجي للللللل  جيالتصلللللللكجياللللللل اردةجيافللللللوجيوصلللللل جياؼبفللللللكجياللللللل ذه  جي ذجير تلللللل جيخلللللل 

جي جيف جيلفحه ظجيافوجي جتكلارر جيال ذف.

اؼبللللللللللللل رخجياجيجي98/381لللللللللللللل جياؼبلجللللللللللللل  جيالت هيللللللللللللل  جيجي13ركللللللللللللل جي اللللللللللللل طجياؼب للللللللللللللعجياعب ا لللللللللللللل جياجياؼبللللللللللللل دةجي

 ذلللللللفجيلللللللل جيخللللللل  جيذي لللللللل جي  الا  للللللل جياجياإلللللللفدجيل لللللللل طجي دارةجياأللللللللل  جيال ذهيللللللل جيافلللللللوجيزللللللل  لجيالجي01/12/1998

 طلللل رجياكلللل رةجيال ذللللفجي الللللنجيالللل دةجيللللل جي  لللل  جيل صللللا جيافللللوجي  كللللط جي حهللللل جي دبلللل جيو جياغبلللل جياجيالا لللل  جيلللللل ا جي ر الللل طجي

رلللللل  جيافللللللوجيالبللللللف  جياؼب فهلللللل جي  أل ذلللللل كجيللاالللللل ةجيالعلللللل از جياؼب لكلللللل جيللللللل جي زعصللللللفجيجيجي لا الللللللجي  كفيلللللل جياغبهلللللل جي الت كللللللط

جي  لكجيذ ز  جيالتفئي جي الت كط.

تجيالتفئيللللللل جياجياإ الللللللل جيافلللللللوجيوصللللللل جيا   جيدراجللللللل جيا جلللللللتافا جياجياؼباحلللللللقجياأل  جي د رجيذللللللللارجيلللللللل لكجيجللللللل ح

جياؼبفكجيال ذه جياجياؼباحقجيال  ين.

جي

جي

جي

جي

جي

جي

جي

جي
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 على أصل الملك الوقفية للمحافظة طريقك المبحث األول: اإلستبدال

ال ذلللللللفجيالللللللل  جيجي الللللللل  جير تللللللل جيلللللللل جيذايللللللل جي  للللللل  جيازعضللللللل   التصللللللللكجياجيوصللللللل جياؼبفلللللللكجيالللللللل ذه جيرللللللل د جي  جي

جي الف   .جيخي لفجيلعتضي تجيال ذفجيالنجي  جيالتا يف

 ربلللللفدجياغب للللل جيررللللل جيالهعفللللل  جيافلللللوجيذ الللللفةجيوج جلللللي جيل ل اللللل جي  للللل جيو جياللللللطجيال اذلللللفجيرللللل  جيال للللل رعجيجي لعلللللف

رلللللللت جي حللللللل ا جيال اذلللللللفجيلللللللل جيدالللللللل جي جيال ذهيللللللل جي للللللل  جيال لللللللل ط جي ذللللللللكجيحلصللللللل جيافلللللللوجيحهللللللل جيال ذلللللللف.جي   لتللللللل  جي

جي زبف جيل جياللف جيلفك ذ كجيافيف . ت  رضجيلعجيوح   جيال لر  جياإلج لي جي ربع جيلصفح جيال ذفجي

  جيل لللللل  لجيال ذلللللللفجيدبه لهلللللل جيلللللللل جي الللللل ط جيال اذلللللللفجي ذاجير زلللللل جيالللللللل طجيل لللللل جياجيلع  لللللل جيذللللللللكجيظبلللللل جيالهعفللللللل

جي  د جي  جيزبلبجيال  جياؼب ذ ا .

جي.1 ذف جيالهعف  جياإ ال جيافوجيواي  جيال ذفجيا جيو جيالطجيلف اذف

 اللللللللطجياإلجلللللللتافا جيلللللللل جيال لللللللل طجيال  للللللللةجياللللللللنجي  للللللل جيو جي لللللللته جي للللللل جيلفكح الللللللل جيافلللللللوجيوصللللللل جياؼبفلللللللكجي

 ضلللللللل ا  جيصللللللللحت جياجياؼب فلللللللل جياأل  جي ريهيلللللللل جيجيللللللللل لكجيجلللللللل فرسجياجي لللللللل اجياؼباحللللللللقجي  لرللللللللفجياإلجللللللللتافا اللللللللل ذه جي

جي  هي جياكفي جياإلجتافا جياجياؼب ف جيال  ين.

 المطلب األول: تعريف اإلستبدال وضوابط صحته

ر اإلللللل جيل لالللللل جياؼبعصلللللل دجي  إلجللللللتافا جيو   جي دبلللللل جيو جياإلجللللللتافا جيللللللل جيا اللللللل جي علللللل  جيال ذللللللفجي اإ اللللللل جيافيلللللل جي

جيل جيض ا  جيلصحت .جيل اجي  ف

 الفرع األول: تعريف اإلستبدال

                                       
 جياألل زلللللللل جيال  للللللللل جيلو ذلللللللل ك جيال ا لللللللل جياأل  جي  لبللللللللتف ل تجيالت كيلللللللل جي""جيال للللللللل طجياإلذتصلللللللل در جيجيالللللللل ادجيااللللللللفجيا جيال كللللللللل جياجللللللللت ك رجياألللللللللل ا جياؼب ذ الللللللل جي1

 .58-55صجيجي 2007ال  ر  جي
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لعللللللفجي ضللللللعجيالهعفلللللل  جيلاجللللللتافا جياللللللف ةجي  لرهلللللل تجيل فلللللل :جي" صلللللللكجيرعصللللللفجي لللللل جي يللللللعجيو جي ز للللللفا جيرر لللللل جيللللللل جي

 جي الللللا جيوخللللل جياللللالللل جيل ذ جيجي يللللع جي الللللكجي ازلللل :جي"1ال ذللللفجي إلللللضجيالللللا جيللللل جي لللل جيواضلللل جيل لللل جي ل فلللل جي ذهلللل جيل  زلللل "

جي جي رلللللل لكجير لللللللكجي  زلللللل :جي" يللللللعجيللللللل  جيال ذللللللف جي ر لللللل  2 لللللل  " ربلللللل جيؿبففلللللل  جي ذللللللفجي  لللللل  جيللللللل جيل بللللللف جيو جي جي

 لللللل ل ك جيللللللل  جي ذهلللللل جيرخلللللللجيرت كللللللفجيللللللل هإلجيالإلللللللضجياألصللللللف جيلف ذللللللف جيلللللللعجياإل علللللل  جيافللللللوجياإللتلللللل ا جي بلللللل  لجياللللللل طجي

جي.3ال اذف"

جياجياغبعيعلللللللل جي لعللللللللفجيل لللللللل جياإلجللللللللتافا جيللللللللل جيال للللللللل طجيال  لللللللللةجي  جيل زلللللللل جياإل للللللللفا جي  جيو جيرلللللللل جيل فكلللللللل 

لهعفللللل  جيافللللل جيربلللللت كف  جيالفهلللللل جيل للللل جيوحلللللفق جيل للللل  جياقخلللللل جياجيربلللللتف  جيل للللل جياقخلللللل جياللللل جيالللللل جي ي فكللللل جيا لللللف

ذرللللللجياإل لللللفا جي حلللللف جيا زللللل جير للللل،جي يلللللعجياللللل جي ذهيللللل جي اللللللا جيوخلللللل  جيلتحللللل جيؿبففللللل  جي رللللل لكجياغبللللل  جي  ل بلللللا جيجياللللل ذا

 .4لاجتافا جي ذاجيذرلجي حف 

  جللللللعجيرخللللللل  جيايلللللل جي  جياؼبع رضلللللل جيا لالللللل  جيافللللللوجيوزلللللل :جي"وخلللللل جيالللللل جي للللللف جيال لللللل جياؼب ذ الللللل جي ل ففلللللل جي ذهلللللل جي

فبلللل جي  لللل جياإلجللللتافا جيرللللت جي للللل جياي لللل جي ذلللللكجيدبع رضلللل جيال لللل جياؼب ذ الللل جي للللاخل جي صللللا جي ذهلللل جي للللف جيل فلللل  جيجي5 "ل   لللل

جي  ل جي ايعجيال  جياؼب ذ ا جي زبصي جيال ك جيل لا جيا جيوخل جي صا جي ذه جيورض .

جي رتض جيل جيخ  جيالت  ررفجيالب  ع جيو جياإلجتافا جيرعتض جي ايعجيال  جياؼب ذ ا جيو جيلع رضتف .

 اإلستبدال صحة الثاني: ضوابطالفرع 

                                       
صجيجي بلللللل   اللللللللعجياؼبجياألل زللللل جيال  للللللل جيلو ذللللل ك جي "جيال لللللل طجياإلذتصلللللل در جي لبلللللتف ل تجيالت كيللللل جي"جياأللللللل ا جياؼب ذ اللللل اجللللللت ك رجيجي اللللل ادجياالللللفجيا جيال كللللللجيجي1

62. 
 .26 جيص1998راي جير زإلجياؼبصل  جياأل ذ كجياعف جي اذتص دا جيدارجياؼب تيب جيدل   جيجيجي2
 .244 جيصجي2006دل   جيج رر  جيجي ل  رجيذحف جيال ذفجياإلج ل جي"   ر  جيادار   جي  كيت " جيدارجياله ل جيال ا  جيال  زي جيجي3
جيؿبكلللللفجياالللللفجياغبفلللللي جياكلللللل جيذبل للللل جي دارةجيال ذلللللفجياجيصبف ررللللل جيلصللللللجيال ل يللللل  جياؼب فلللللفجياإلجللللل ل جيلفاحللللل ثجي التلللللفررإلجيالتللللل  عجيلفا لللللكجياإلجللللل ل جيلفت كيللللل  جي4

 .18 جيصجي2004لفة جياؼبكف  جيال ل ي جيالب  در  جي
 .62جيب    جيصالللعجياؼبا ادجياافجيا جيال كل جيجي5
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جيرعتصلجي صلكجي  جتافال جيدب جي ع جياؼبصفح جي رضك جي جتكلارجيزه   جيذلكجيو جي  اجيالتصلكجيل جي

 جي لعللللللفجيحللللللفدجيالهعفلللللل  جيلاجللللللتافا جيضلللللل ا  جيؿب كلللللل جي بلللللل افجيافللللللوجيل لللللل جيا اللللللل جي علللللل  جيال ذللللللفجي اإ اللللللل جيافيلللللل 

لللللللل ا جي  ل لللللله جيط للللللل جيجي لللللل  جيال كفيلللللل جي صلللللل جياجيلعصللللللف  جيال لللللللا جياللللللل  جيرظبلللللل جيال اذللللللف جياك فلللللل جيللللللل جي لللللل 

جياإلجتافا  جي ل ف جيل جي  جيلتص جي  ؼب  جياؼب ذ كجيؿب جياإلجتافا  جي رخلجي  لاف .

 : الشخص طالب االستبدالأوال

 طجيالللللوذللللللجيالهعللللل جياإلجللللل ل جيلللللل ازجيا جلللللتافا جياجيالللللفةجيحللللل  تجيفبيللللل اجيايفللللل جي للللل جيو جير للللل  جيال اذلللللفجيذلللللفجي 

جي   :جي1اإلجتافا جياجياعفجي ذه جيو جي وجيا  

 :واقف اإلستبدالراط التحالة إش .1

ذلللللللفجير للللللل طجيال اذلللللللفجياإلجلللللللتافا جيل هبللللللل جيو جيلإلللللللط  جيو جيل هبللللللل جي  لللللللط  جياللللللل ذاجي اللللللل طجياإلجلللللللتافا جيل هبللللللل جي

اعلللللل جيللللللل زجيللللللل جيد  جي للللللط جيو جيربللللللتاف جي لللللل ل  جياؼب ذ الللللل جي ط لللللل  جي للللللليإلجيللللللل جيو جير لللللللرجياإلجللللللتافا جي  جي ذاجي الللللل طجي

تاف جي لللللل ؼب ذ كجي للللللط  جي  ذاجياالللللل طجيللللللل زجيلفك للللللل طجيللللللل جيو جيربللللللجيل هبلللللل جيالت لللللللار جي  ذاجياالللللل طجياإلجللللللتافا جيلإللللللط 

اجي للللللل  جيجياإلجلللللللتافا جيل هبللللللل جي لإلللللللط جيل للللللل  جيلللللللل زجيؽبكللللللل جيو جير للللللل ر جي للللللل  جي  للللللل زجيلف اذلللللللفجيو جير هللللللللدجي  إلجلللللللتافا 

اغب لللللل  جي ل للللل جي جي للللل زجيلإلللللط جيا زهللللللادجي للللل  جي  جي للللل زجيؼبللللل جيااللللل طجيلللللل جياإلجلللللتافا جيو جير صللللل جي للللل اجياغبللللل جيألحللللللفجي

افلللللللوجيذللللللللكجي  للللللل زجياجيرللللللل جياألحللللللل ا جيؼبللللللل جيااللللللل طجيللللللللل جيجي  لللللللفجي ا  للللللل جي  جي ذاجي للللللللفجيزللللللل جيصللللللللر جيلللللللل جيال اذلللللللف

جي ري .جياإلجتافا جيو جي  رسجي  اجياغب جي  هب جيو جي  اج  

 :حالة سكوت الواقف عن اإلستبدال أو نهيه عنه .2

جي جي  زجيلف اذفجيو جياؼبت  جياجي   جياغب ل جي للا جياإلجتافا جيحىتجي ل جيزبل  جياك رةجيال ذفجيو جي

                                       
 .523 جيصجي1982افيب جيوح   جيال ص ر جي األ ذ ك جيالفارجياعب ل ي جيلف ا ا جي ال  ل جيال ا  جياللا    جي ط ت جيؿبكفجيلص هوجيجي1



 د المحافظة على أصل الملك الوقفيالفصل الثاني: قواع
 

14 
 

جي  اجياغب جيلفع ض جياجيح لنجيق :ولب جي طجيص غب جيلف راا  جي ر  دجيل  جي

 :إذا خرج الموقوف عن اإلنتفاع به .وجي

ركلللللل جيللللللل جيوصللللللاح جياألرضجياؼب ذ الللللل جيد  جي فلللللل جيو جيذاتجي فلللللل جيضللللللئيف جي جي هلللللل جي ت لللللل ليفجيصللللللي زتف  جيو جي ذاجي

 ملجير للللللل جيلف ذلللللللفجيررلللللللعجي  كللللللللجي للللللل جي ملجيرل للللللل جيوحلللللللفجياجي جلللللللتئ  ر  جي ر  للللللل جيالالللللللف جيلت كللللللللجي للللللل  جيجيخل للللللل جياللللللللفار

و جيربلللللللتاف جي للللللل ل  جياؼب ذ اللللللل جياي للللللل جيوخلللللللل جيربللللللل جيل   للللللل جيلتحعللللللل جيجي جياغب لللللللل  للللللل جياي للللللل زجيلفع ضللللللل جيال للللللللا جيا

جيالضل رة.

 :إذا كان الموقوف منتفعا به .بجي

 لللللل جياي لللللل جيوخللللللل جي  لللللل  جيور لللللللجي رلللللللادجي وللللللل  جيل ه لللللل جيلف ذللللللف جيافلللللل جيلصللللللفح جيرلللللللادجيجيبللللللتاف   منللللل جيرلللللللادجيو جي

جيربعيعف .

ل جياجيرفتللللللل جياغبللللللل لت  جي ز لللللللطجي  للللللل جي  جيو جيصللللللل ح جياغبللللللل جياجي جلللللللتافا جيال ذلللللللفجيملجي لللللللفد جياؼب للللللللعجياعب ا للللللل
 جيفب فلللل جياجيلفرلرللللل جي للللطجيوزلللل جي اجي طللللل رجيال  رلللل جيال  للللل جيلللللل زارةجيال لللل   جيالفر يللللل جي األ ذلللل كجيا زلللل جير اللللل جيؽبلللل جي لللل اجياغبللللل

اللللللنجي  تللللل جياعبفللللل جيال صلللللي جيافلللللوجياأل ذللللل كجيافلللللوجياؼببلللللت  جياإفللللل جي ذهللللل جيلللللل  جياؼبللللل دةجيجيال للللل   جيالفر يللللل جي األ ذللللل ك
جياإللللللللفدجيل للللللللل طجي دارةجياألللللللللل  جيال ذهيلللللللل جي21/12/1998جياؼبلللللللل رخجياجي98/381للللللللل جياؼبلجلللللللل  جيالت هيلللللللل  جيجي10

اللللللنجي عضللللل جي ا للللل جي للللل جياعبفللللل جياللللللنجي بلللللفلجيافلللللوجياكفيللللل جي بللللليط  جي ضب رتفللللل  جيل للللل جيلللللل جيالضلللللل ر جي اللللللا جيزللللل  لجي
للللللل جيذاتجياؼبلجلللللل   جيذلللللللكجيو جيزلللللل  لجياؼبفللللللكجياللللللل ذه جي لللللل جيجي16ال ذللللللفجياؼب لللللل جي علللللللارجي زار جيدب للللللل جيزلللللل جياؼبلللللل دةجي

جيل جيجي جي و جي  اجياألخط98/381ل جياؼبلج  جيجي12جيذه جيطاع جيل  جياؼب دةاؼببطجياإف جياؼبا الجيلفكفكجيال جي
جي.1لف ل جياإ ال جيافوجياؼبفكجيال ذه جي   ا   جي لفحع   

 ثانيا: المال الموقوف محل اإلستبدال

جي  ه جيالهعف  جيافوجيل ازجي جتافا جيال ذفجي ذاجي   ف جيل  ا  جي ر ز جي    جيلصفح جيرالح جياجي

                                       

 جي.234خطجيالفر جي  جيل لز  جيلللعجيج    جيصجيجي1جي
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جي لضي .جي جتافال  جي  لا حجيذلكجي  جيل جع

ا ؼب ل يللللل جي ال للللل ا ي جي  لللللفدجياجي جلللللتافا جيال ذلللللفجي ذصلللللل  جيافلللللوجيصللللل رجيؿبلللللف دةجي لللللف رجياجياألاللللل جياأل فللللل جي

جي   ف جيل ه  جيال ذف.جيافوجيح ل جيالضل رةجيلفكصفح جيال  ل جير  جيطلر جيو جيا فل 

ل لللللل طجياغب لللللل جياؼبصللللللفح  جياكللللللىتجيجيا ل فلللللل جيجي وللللللل جياغب   فلللللل جي األح لللللل كجياعللللللفجي جلللللل  جياجي ذللللللفجي للللللطجياؼببلللللل ف

رو اجيو جياؼب لللللعجيلللللل جيا جلللللتافا جيذلللللفجي للللللجي  جيلهبلللللفةجيذلللللفجي للللل د جي  جيزعصللللل  جيلللللل زجياإلجلللللتافا  جي جيجي للللللفتجياؼبصلللللفح 

جيل  اعجيال ذفجيو جي   يفف جيرفي .

  لللللللل لكجيا لللللللل ازجياجللللللللتافا جيال ذللللللللفجي لللللللل جيالضللللللللل رةجي اؼبصللللللللفح جياللالحلللللللل  جي أل جيال   رلللللللل جيللللللللل جي دارةجيوللللللللل ا جي

جي.1ل  اعجياؼب ذ كجيافيف  جيجي ال ذفجي  جياإ ال جيافيف جي   كيتف جيؼب جياي جيل جيربعي جيؼبع صفجيال اذه

در للللللل جي دزيلللللللل  جي ل  اللللللل جي ل لللللللل د جيجي اؼبصلللللللفح جي للللللل جيلفلللللللل جيزهلللللللعجيو جيدالللللللعجيضلللللللللر جيألزللللللل جيذلللللللل ا جياإلزبللللللل  جيا
  زللللفا عجياؼب لللل اع جي اؼبصللللفح جياؼب تللللل ةجيالللللنجي  لللل جيو جي للللل  لجي حبصلللل  جياػبللللطجي  زللللفا عجيال لللللل جي ذلللللكجيحبصلللل  جياؼب  للللل جي

لهبلللللفةجي  لاللللل جير فللللل جيدرمل للللل جياللللللا  جياللللل ذاجيملجيفافللللل جياللللللا  جيو جياجيال ذلللللفجي للللل جياؼبصلللللفح جيالإ لاللللل جي اللللللنجير فللللل جيل
 تحعللللل جي فاللللل جياؼبصلللللفح جيافلللللوجياؼبهبلللللفة جياللللل  جياإل عللللل  جيافلللللوجيوصللللل جيال ذلللللفجي للللل جياإلللللت  جي ذجيليبللللل جيرللللل جيلصلللللفح جي
ا رضلللل جي  للللل جيو جي  الللل عجيوررللللل  جيال ذللللف جي  صللللللكجيولهللللل ظجيال اذللللفجياللللل جيل اضلللل ف  جي ربلللللل جيالإلللل تجياللللل جيل اذ ف للللللجي

 جي الع ضلللللل جيال لللللللا  جيرلللللل جي لللللل   جيحببلللللل جياألحلللللل ا جيرتحعلللللل جيللللللل جي للللللل دجياؼبصللللللفح جي لللللل جيال لللللل  لجي اإلللللللل جي اللللللل  
جيجيجيافر جيعافيف جيو جيرجياا لئك جي ال طجيال اذه جي اللل كجيال ل زي جي اؼب  زي جي ز عجياؼبص حلجيالنجيرت  لف  

جي.2رلح زي جياؼبصفح جي  فاتف جيافوجياؼبه جفجيالنجيذفجي   اجيا جيالتصلكجياجيال ذف
جيألدا جياؼب ذلللللل كجيافلللللليف  جي   للللللفجيو جي  للللل  جيال لللللل جياؼب تهللللللعجي لللللل جيصلللللل غب جياللللل ل ذفجي ضللللللعجيللللللل جيوللللللل جياإلزتهللللل ع

اؼب ه لللللل جيالللللللنجي ذهلللللل جيللللللل جيولففلللللل  جيللللللل اجي ذاجياز للللللفل جياؼب ه لللللل جياؼبلللللللل ةجيل فلللللل جيللللللل زجي جللللللتافاؽب جيرللللللا جي صللللللا جياألرضجي
                                       

الهللللل ةجيوايللللل  جيال ذلللللفجي للللل جياؼبصلللللفح جي اإلجلللللتي   جيحبلللللقجيذلللللف جيلفكللللل سبلجيال  للللللقجيلو ذللللل ك جياؼب  علللللفجياجيؿبكلللللفجي للللل جياي للللل جي للللل جيابلللللطجيالهللللل   جياجلللللتافا جيجي1
جي.20 19 جيص جياعب ل  جياإلج لي  جياؼبفر  جياؼب  رة2010ر  رلجيجي5  3ل جي

لللللللللللعجيجلللللللل    جيجياألل زلللللللل جيال  للللللللل جيلو ذلللللللل ك جي "جيال للللللللل طجياإلذتصلللللللل در جي لبللللللللتف ل تجيالت كيلللللللل جي"جياجللللللللت ك رجياألللللللللل ا جياؼب ذ الللللللل جي الللللللل ادجيااللللللللفا جيال كلللللللللجي2
 .64ص
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ال راالللللل  جي لبللللللال جياللللللف جيالصلللللل حي جي  الللللل جي  لللللل جيال للللللل جيجياؼب ذ الللللل جي للللللطجيصلللللل غب جيلف راالللللل جي رلللللل  جيل ضلللللل عجي ذهفلللللل 

ع ضللللل جيال للللللا  جيركللللل جيو جيالللللف جيذلللللفرةجياؼبللللل  جياؼب ذللللل كجيافلللللوجي ا للللل  جياؼب ه للللل جيال  ايللللل جياللللللنجي هللللل جي زبضلللللعجيللذ  للللل جيال

لللللللفاخي جيال ذللللللف جي  لللللل  جيجيللللللللااجيحتكيلللللل جيرت لللللل ذ ا للللللفجيالعبللللللك جيحبعلللللل  جياؼببللللللتحع جياجيال ذللللللفجي  لللللل جي جللللللتافاؽب جيو

جي.1اغب  تجي ت ف جي  جتافا جيال ذفجياجي طجياؼبب فجي ذاجير  جيخلا  

جي27/04/1991اؼبللللللللل رخجياجيجي91/10لللللللللل جيذللللللللل ز  جياأل ذللللللللل كجيجي24اجياؼبللللللللل دةجي حلللللللللفدجياؼب للللللللللعجياعب ا لللللللللل جي

جيلل ا  جي  ؼب  جياؼب ذ كجيؿب جياإلجتافا  جيحيقجيزص جيافوجيل جيرف :ح  تجيور عجي

جي  جياجياغب  تجياق ي :جي" جي  زجيو جي   ضجيا جيل ذ ا جيو جيربتاف جي  جيلفكجيرخل 

 .ح ل جي  لضجيلفضي عجي اإلزف  ر 

  لعجياف جيال   جي ص ح .جيح ل جياعفا جيل ه  جياؼبفكجيال ذه 

 ح للللل جيضللللل رةجيا للللل جيرت جلللليعجيلبلللل فجيو جيلعلللل ةجيو جيطلرلللل جيالللل  جياجيحللللف دجيللللل جي بللللك جي لللل جيال لللللر  جي

 اإلج لي .

 اللللللللر  جي  للللللل ر جي  عللللللل رجي هلللللللعجيذللللللل  جياؼب ذللللللل كجي ازتهللللللل  جيا ي زللللللل جي جيح لللللللل جياز لللللللفا جياؼب ه للللللل جياجيال عللللللل ر

 .ر   جيفب   جيو جيواض جيل  ..."

 جي جياللللل جيواؼببللللل فجياعلللللفجيا هللللل جيالهعفللللل  جيجياجلللللتافا  لللللطجياؼببللللل ف جيولللللل جيجياجي2  للللل  جياغبللللل  تجيذرل للللل جيالهعللللل 

ال صلللللل صجياللللللل اردةجياجيل للللللعجيالتصلللللللكجياجيال ذللللللفجي جللللللتافا جياجياؼببلللللل فجياللللللل  جيملجي ت  لللللل جيل  ا لللللل جي ذلللللللكجيل كلللللل  جي

جي ايعجيو جي ط .

                                       
 .390ؿبكفجيلص هوجيافيب جيلللعجيج    جيص جي1

 .11صجيجيج    جيلللعجيؿبكفجيطلا ين  2
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  جيائتلللللل جيائلللللل جي جيل  ا لللللل جيرففلللللل جيو جي  ضللللللف  جيالللللل ختفه اجياجيح لللللل جياجللللللتافا جي ولللللل جياؼببلللللل فجياللللللل  جي   فلللللل جي

رخللللللجياياعلللللوجيلبللللل فاجيا جياؼببللللل فجي لللللا جيحللللل  جيلللللل جياألحللللل ا جي لللللل جياجلللللتإ جيا للللل جيال للللل سجيلا للللل  جيلبللللل فجيذبيللللل جياجلللللتاف

لبللللل فجيرخللللللجي  جيلفلللللكجيالاللللل  جي  ر تللللل جي  جي للللل زجيزعللللل جيل لللللل جي  جي  جير للللل دجيجي و لللللفجي  جيذيللللل  جيالبللللل ا ح يهللللل جيجيا لللللفجيوي

جي   فللللل جيالللللل  جيبللللل فاؼبجي اجلللللتافا جي يلللللعجيذبيللللل جي ائللللل جي ال للللل ا ي  جياؼب ل يللللل جيذللللل  جي  للللل جي جللللل ا جيرللللل ز اجيرصلللللف  جيايللللل جيو جي 

جي.1اغب   ف جي ل ذ  جيرفي جيل  ا  

  جيوح لللللللل  جيال لللللللللر  جيجي يلللللللل جيغب لللللللل جياجللللللللتافا جياؼببلللللللل فجيللللللللل جيافللللللللل  جيفبلللللللل  ملجيرت للللللللل جياؼب لللللللللعجياعب ا للللللللل جي

جي.ل  ا جيد  جيرخلجياجي طجياؼب ص صجيافي جياإلج لي جيدب ا اف جياألر   جير ز جيملجي فد

 البدل أو الثمن ثالثا:

جي للللللل جيالللللللل ع  جي اؼبللللللللادجي للللللل جيو جينب جي الإلللللللحشجياللللللل   إلللللللااللللللل اطجيالهعللللللل جياإلجللللللل ل جيو جير للللللل  جياإلجلللللللتافا جيجي

اجيؿبللللل جيجي الللللجيلعللللل   جي اذللللل جيفبللللل جيربللللل  ر جياجيالبللللل   جيو جيوزللللل جيالللللف جيالت للللل د جياؼبللللل د  جيافللللل ر للللل  جيوحلللللفجيال  ضللللل جي

جيجيا حش.نبجيربطجي  نبال عفجي جياجيؿب جياإلدارةجي   جيذبك  جي 

جيلللللل  جيو للللل جياػبللللل ةجياجيؿبللللل جيال علللللف جي الإلللللنبجيالهللللل حشاؼبعللللل ل جيو جي علللللفرلجيجياللللل لإنبجياليبلللللطجيرلللللفخ جياجي عللللل ًن

ر جيصبيللللللعجياؼبعلللللل ل جيدبلللللل جيرهلللللل  جياأللللللللف جي ملجيرللللللفخ جياجي علللللل ًنجيو لللللل جياػبلللللل ة جيالللللل ذاجي لللللل عجيالللللله جياعلللللل راجي للللللالفجي ذللللللف

ولللللللفجي   ضللللللف جي800الللللل لإنبجيالللللل حشجي  ل بللللللا جيلفالللللل  ع جيوللللللل جي ذاجيذللللللفر جي  ضللللللف جيبرعللللللفر جيوحللللللفجي للللللالفجيو جيد  لللللل جي

خبكلللللللإلجيذيكللللللل جيال عللللللل ر جيأل جيال عللللللل دجياللللللللنجير للللللل  جي حلللللللفد جيالهعفللللللل  جيجي2 لللللللالفجياللللللل لإنبجيربلللللللط  للللللل لا  جي جي900ب

                                       
 جيؾبفلللللللإلجيال  للللللللجيال فكللللللل  جي77جيح للللللل جياجلللللللتافا جياأل ذللللللل كجياجياؼبللللللل ا  جيالهعفيللللللل  جيؾبفللللللل جيال للللللللر  جي الفراجللللللل تجياإلجللللللل لي  جيال لللللللفدجيؿبكلللللللفجياؼبفلللللللف  جي1

 جي.396 جيص2009ل ل  جيال  ر جي
 جي.394 جيص1996الع  لة جيلصل جيجيلر جيال عفجياجيال لر  جياإلج لي  جيدارجياله لجيال لي لاؼبف ي جي زجيز ل و  جيؿبكفجيجي2
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 للللللي جيو جيالؽبلللللل  جي للللللليإلجيللللللل جياؼبصللللللفح جيال ذللللللفجي لللللل جيو جي  لللللل  جياجيدا لللللللةجياؼبصللللللفح جياللالحلللللل جيل ضلللللل اف جيوللللللل ا جيجي

جيايف جيل جي نبجيا حش.جيلعجيل  ع دجيل  عفجي   جيا

رجي إللللللنبجير رللللللفجيالللللل جياػبكللللللإلجياففالللللل  عجي"جي ذاجي يللللللعجياعلللللل للللللل جيالعلللللل ز  جياؼبللللللفينجيافللللللوجيوزلللللل :جي358و جياؼبلللللل دة قبللللللفجي

  للللل جيلتعلللللفرلجيلللللل جي ذاجيرللللل  جيالإلللللنبجياللللل جياػبكلللللإلجيو جيرعللللل  جيجي  جيور  للللل جيوطبللللل سجياؼب للللل جياغبللللل جياجيطفللللل جي  كفللللل جيالللللل ك 

علللللف جي الللللا جي ذلللللفجيرخللللللجيزحببللللل جيذيكتلللل جي ذللللل جيالايللللع" جي  للللل اجي ذاجيدجياإلجللللتافا جياللللل جيطلرلللل جيالايلللللعجي لللل ك جيال علللل رجي

اي لللللل جيوزلللللل جيرلاالللللل جياإلجللللللتافا جيالللللل جيطلرلللللل جياؼبع رضلللللل جيجي جي وللللللل جي ذاجيرلللللل  رلللللل  جيافيلللللل جياأل  جير لللللل  جي ذهلللللل جيافللللللوجيللللللل 

زللللل عجيالالللللف  جياللللل ذاجيااللللل طجيال اذلللللفجياربللللل دجيلللللل إلجيالالللللف جيللللللعجيلللللل إلجيال ذلللللفجيلللللل  جي للللل اجياللللللطجيال اذلللللفجي  ل بلللللا جي  جي

زراايللللل  جي  ذاجيرللللل  جيداراجياتبلللللتاف جي لللللفار جياللللل ذاجيرللللل  جيال ذلللللفجيورضللللل جيزراايللللل جي لللللل جيو جي بلللللتاف جي لللللارضجي ال للللللط

زللللللللاجيلاطلللللل   جي للللللطجيجي لللللل ألرضجيدارجي   لللللللفارجيورض   ذاجيملجير لللللل طجيال اذللللللفجيجياربلللللل دجياعبلللللل إلجياي لللللل زجيو جي بللللللتاف جي

 لللللل اجياألللللللللجيجي بللللللتاف جي لللللل جيدارجيوخللللللل  جي ملجير لللللل طجيال اذللللللفوزلللللل جي ذاجير زلللللل جيالللللللفارجياؼب ذ الللللل جيلفبلللللل  جياي لللللل جيو جي

 جي1 الللللل جيورضجياضلللللل    لبلللللل  جي ذاجياجللللللتافل جي  لللللللفارجياؼب ذجيصلللللللاح  جي ذجي جيربللللللت يعجياؼببللللللتحع  جي جللللللت ك  جيحعفلللللل 

 لللللإخلجياللللل  جيلللللل  جيالالللللف جير اإللللل جيو جير للللل  جيلت  كللللل جيللللللعجياؼبللللل  جياك للللل طجي للللل اجيال للللللطجيوزللللل جي ذاجيو لللللف جياؼبللللل  جياؼب ذللللل كجي

جيوات جي ا  جيا ح   جيل زجيلفكإا  جيابه جي با جيالإنبجيل فع .اؼب ذ كجياألصف  جي   جي

 جيلللللل جيو جيواضللللل جي  عللللل دجيفب  لللللااللللل طجي هللللل ر جيال عللللل رجياؼب ذللللل كجيالللللل  جياز لللللفل جيل ه تللللل جيجي اؼب للللللعجيجياعب ا لللللل 

 جي   جي  لللللللل جياإلجللللللللتافا جي ذبللللللللفرجياإلالللللللل رةجي  جي91/10األ ذلللللللل كجيللللللللل جيذلللللللل ز  جيجي24ل لللللللل جيدب للللللللل جيزلللللللل جياؼبلللللللل دةجيجي

 الللللل اطجيالهعفلللللل  جياللللللف جي  زرللللللعجيشبلللللل جيال ذللللللفجياؼبالللللل عجيافللللللوجياؼببللللللتحع جيخ الللللل جيللللللل جيضللللللي عجيشبلللللل جيال ذللللللفجيذالللللل جيالللللللا جي

 ا جي إفللللللل جيال ذلللللللفجي جي للللللل جيؿبللللللل جيال عللللللل رجياؼباللللللل ع جي أل جيحللللللل جياؼببلللللللتحع جيلللللللللجيجيالالللللللف جيو جيذاللللللل جياللللللللا جياعللللللل رجيرخلللللللل
                                       

التصلللللللكجي لللللل ألرضجياأللطرلللللل  جياعبلللللل  جيال لللللل ين جيل تالللللل جيزرلللللل جياغبع ذيلللللل جي األد يلللللل  جي د اردجيايللللللف جياغبعلللللل  جيال ي لللللل جيال ع ررلللللل جياألصللللللفي  جياإلر هلللللل   جيال ذللللللف جيجي1
 .520 جيص1980لا    جي
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 جيللللل لكجيللللل جياألاضلللل جيو جيرصلللل جيشبلللل جيال ذللللفجياؼبتحصلللل جيافيلللل جيللللل جياكفيلللل جياإلجللللتافا جي ذالللل جيالللللا جيلفرللللفجي اصللللف 

لي للللللل  جي لللللللف جيال عللللللل رجياؼباللللللل عجياجيحبللللللل بجيالصللللللل ف  جياؼبلرللللللل  جيلو ذللللللل كجيالللللللل  جيوز لللللللا  جي زارةجيال للللللل   جيالفر يللللللل جي

جيل   جيلعجي زارةجياؼب لي .جي األ ذ كجي علار

 طجيوخلللللللل جياجي جلللللللتافا جيال ذلللللللفجي  للللللل جيو جي  للللللل  جيداخفللللللل جياجيال لللللللل طجي للللللل اجي ذلللللللفجي اللللللل طجيالهعفللللللل  جياللللللللجي

جيجيجي:1األخل جيو جيز ذب جيا ف  جيل ف 

 .  و جي جير   جي    جيررعجيلف ذفجير كلجي 

  عاللللل جيالللللف دل جيلفكبلللللتاف جي  للللل جيوصللللل ل جيجيو جي جي صللللل جيالايلللللعجيالللللل  جيرلللللت جياإلجلللللتافا جياللللل جيطلرعللللل جيؼبللللل جي 

 ال اللللل جي ز لللللل  جي  ذاجيدجيالايلللللعجيؽبللللل جي لللللار لجيلللللل جيذيكللللل جيال للللل جيلللللل زجيإلزتهللللل  جيال لللللاف  جيولللللل جي ذاجي  اللللل جيدب للللل جي

 ذيك جيال  جيملجي  جي لو جيويجيح يه .

  اؼبتللللل  جياللللل جي اللللل  جياللللللفر جيجي صللللل جيالايلللللعجيللللللفا  جياؼببلللللتاف جي اللللل  جي فر للللل  جيألزللللل جياجيحللللل  جيا للللل جي للللل جيو جي

 رضيعجيال ذ .

جيذاجي  االتجيالض ا  جيالب له جيال رلجي ذعجياإلجتافا جي   جير  جي  ط .ا 

 المطلب الثاني: كيفية تنفيذ عملية اإلستبدال

ملجيرضلللللللعجياؼب للللللللعجياعب ا للللللللل جي لللللللللا اتجيخ صللللللل جي  إلجللللللللتافا جيركللللللل جيا للللللل جيلللللللللعجياإللللللللل زةجيال  درللللللل جيلوللللللللل  جي

ال ذهيلللللل جي   اتالللللل رجيال  للللللل جيالللللللنجيرب ز لللللل جياإللللللفدجيل للللللل طجي دارةجياألللللللل  جيجي98/381ال ذهيلللللل جياجياؼبلجلللللل  جيالت هيلللللل  جي

 زارةجيال لللللل   جيالفر يلللللل جي األ ذلللللل كجيافللللللوجياألللللللل  جيال ذهيلللللل جيالللللللا جياكفيلللللل جياإلجللللللتافا جي للللللت جي الللللل جي للللللللا اتجي داررللللللل جي

جي  ا جيدب لاف جيل ل اي .

                                       
 .529 جيصجي1989 جياعب  جيال  ل  جيدارجياله ل جيدل   جيج رر  جييف  جيالهع جياإلج ل جي ودلت   ا جيال حجي1
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جي اإلللا اتجيال حع .جياإلجتافا ل لكجيج فرسجياإلللا اتجياأل لي جيلت هي جياكفي جي

 ملية اإلستبدالالفرع األول: اإلجراءات األولية لع

لفعيللللللل  جي  كفيلللللللل جياإلجللللللللتافا جيرعللللللللف جيزلللللللل  لجيال ذللللللللفجيطفالللللللل جي  جيلللللللللفرلجيال لللللللل   جيالفر يلللللللل جي األ ذلللللللل كجيلف  رلللللللل جي

ل للللل  جي  اللللللفجيال عللللل رجياؼبللللللادجي جلللللتافال  جي رعللللل  جي للللل اجياؼبلللللفرلجي ت للللل ر جيعب للللل جي ت للللل  جيلللللل جي ريللللل جياأل ذللللل كجي لللللل  ه جي

  ل بللللللا جيلف ذللللللف جيالللللل ذاجي ااعلللللل جيالف  لللللل جياجياإلدارة جي  علللللل  جي لللللل  جيالف  لللللل جي فراجلللللل جي ل  زيلللللل جياإلجللللللتافا جي لللللللف ا جي

 جيرصللللللفرجيلللللللفرلجيال لللللل   جيالفر يلللللل جي األ ذلللللل كجيذلللللللارااجير الللللل جيايلللللل جي حللللللف جياغبلللللل  تجيافللللللوجيالعيلللللل  جي  كفيلللللل جياإلجللللللتافا 

اؼبت فلللللللل جي  أل ذللللللللل كجي ذلللللللللكجي  للللللللفجياؼب  ر للللللللل جي اػبلللللللل ة جي الللللللللنجي لللللللللت جيجي91/10لللللللللل جيالعلللللللل ز  جيجي24اؼباي لللللللل جياجياؼبلللللللل دةجي

ربفرللللللللفجيو جيال ذللللللللفجيخلللللللللبجي جي  لللللللل جياك ر لللللللل جيو جي صلللللللل ح جيو جيو جيجياؼبهتصلللللللل جياجي  إلجللللللللت  ز جي لللللللل إلدارةجي اؽبيئلللللللل ت

رللللللللل ػب ا جياػب صللللللللل جيال للللللللل جياؼبف لللللللللفس جياػبالللللللللطجيال عللللللللل ر  جي... جي  دارةجياغبك رللللللللل جياؼبفزيللللللللل جيجيجياؼبصلللللللللفح جياجي جلللللللللتافال  

ضلللللللت جيدبللللللل  جيرخلللللللل جير ايلللللللعجياؼبللللللل  جياؼب ذلللللل كجيو جيلع جيلي لللللللعجياجياإلجلللللللتافا  جي رلللللللت جي جللللللتافا جيال ذلللللللفجي  للللللللرعت جي للللللل 

 جي1  جيرعصللللللل  جياإلجللللللتافا جيافللللللوجيالايللللللعجيد  جياؼبع رضلللللل جيأل لللللل جيرللللللل  جياللللللف جيلللللللف  جيذلللللللكافللللللوجيجيو جي  لللللل جيالهعفلللللل

صللللل ح جيال علللللل رجياؼبلللللفرجيللللللل جيرعللللل  جي  جللللللتافا جياعللللل ر جي للللللإخلجيخللللللبجي  جي ذاجيرلللللل  جيجللللل ل جيل ههضالللللل جي  إلضلللللل ا جيجيو جي ذ

 اي للللل جيللللللفرااجي للللل جيجي جي ل للللل جير للللل  جي جلللللتافا جيال ذلللللف2خللللللبجي بلللللا جي جلللللتافا جياعللللل رجيصللللل حجي لللللإخلجي  جياؼبهللللل طلة

لرللللل جياؼبللللل ادجيال فللللل،جي و جير للللل  جياللللل جيطلرللللل جيال اضللللل  جيا لللللل  جيرعلللللف جيورللللل جياللللللضجي للللل جيالللللل  جيرلجللللل جيو جيرلللللت جياللللل جيط

جي زتهللللللل   جي  جلللللللتافا جيال ذلللللللفجياللللللل جي لللللللل جياؼبللللللل ادجيكافيللللللل جياؼبللللللل ادجيال فللللللل، جي  ذاجيملجي عللللللل جيجياؼبللللللل ادجيالضللللللل جيليلللللللفاجيربللللللل

جي.3لصفح جيال ذف

                                       
 .217ز ف جير   جيلللعجيج    جيصجيجي1
 .65صجي جي جيال كل جيلللعجيج   ا ادجياافاجي2
 .188وضبفجيول جيحب  جي اتح جياافاؽب د  جيلللعجيج    جيصجيجي3
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اؼبفلللللكجيالللللل ذه جياؼبللللللادجي لللللطجيو جياؼب للللللعجياعب ا لللللل جيملجيرللللل  جيافلللللوجي لللللللا اتجيخ صللللل جيجللللل ا جي ايلللللعجيو جيلع رضللللل جي

اؼبت فللللللل جيجي21/02/1999 جيل للللللل جي لللللللتهح جيد رجيعب للللللل جياأل ذللللللل كجياؼبتضلللللللك جيالعللللللللارجيالللللللل زار جياؼبللللللل رخجياجي جلللللللتافال 

ل للللل جيسب حفللللل جيحللللل جي ز للللل  جيعبللللل  جيل ذتللللل جيجي04 جيعب للللل جياأل ذللللل كجي ربفرلللللفجيلف لللللل جي صللللل حي ل  جيقبلللللفجيو جياؼبللللل دةجي   ز للللل

 جي فراجلللللل جيلفهلللللل تجيهللللللخ صلللللل جي ت  هحلللللل جي دراجلللللل جيحلللللل  تجيخ صلللللل  جيللللللل اجيللللللل جياأللللللللفرجي ز لللللل  جيعبلللللل  جيجي  فللللللف

اللللللل ذه جيذبلللللل  جيحعلللللل  جياؼب ذلللللل كجيافلللللليف جي ذجيذللللللفجيجياإلجللللللتافا جي ذلللللللكجيػب لللللل رةجي لللللل  جيال كفيلللللل جيافللللللوجيلبللللللتعا جياؼبفللللللك

جي.1  د جي  جي    جيال ذف جي و جيلصفح جيال ذفجي عتض جيالتفذي جياجياكفي جي جتافال 

 جيرلللللال فللللل،جيو جي  لجيطلللللل جيا للللل رجياأللللللل  جيال ذهيللللل جيالللللل جي للللل ؼب ادجيحببللللل جيجي لللللل لكجي  للللل جيو جي لللللل جياإلجلللللتافا 

اإللللللللفدجيجي28/381لللللللل جياؼبلجلللللللل  جيالت هيللللللل  جيجي25عب للللللل جياأل ذللللللل كجيطاعلللللللل جيلفكللللللل دةجيال اضللللللل جي  لللللللفجياجللللللللت  عجيرو جي

اؼبصلللللل حلجياؼبهتصلللللل جيجييللللللعجي  للللللفجياجللللللت  عجيرو  لجيودىنجيلفاال ذهيلللللل  جيايحللللللفدجيجلللللل لجياؼب لللللل جيربللللللجيادارةجياألللللللل  ل للللللل طجي

دجياجيالصلللللللللح ا جيال ط يللللللللل جيو جيطللللللللللكجي ر فللللللللل جياؼبللللللللل ا جي98/381جياجيادارةجيولللللللللل  جيالف لللللللللل جيلللللللللل جياؼبلجللللللللل  جيالت هيللللللللل  

جلللللتافا جياللللل دةجيلللللل جيرلللللت جي  لرللللل جيال اضللللل  جيلللللل جيزهلللللإلجياؼبلجللللل  جي  جيو جياإلجي23جياإلاللللل  جياألخلللللل جيطاعللللل جيلللللل  جياؼبللللل دة

جي ك  جياع راجيرخلجي  جيلي   جي شب  جيليفجيالايعجيل جيال ع رجيحيقجيراحقجيز  لجياؼبفكجيالعه جيا جيل جيرفاعجي

جيؿب جيال ع رجياؼببتاف .

و جيجيزللللللل جياللللللل جيال  زيللللللل جيالللللللللا جيلع رضللللللل جيلفلللللللكجي ذهللللللل جي لللللللإخلجياللللللللطللللللللعجياإلاللللللل رةجيو جياؼب للللللللعجياعب ا لللللللل جي

جيل جيذ ز  جياأل ذ ك.جي24ر   جيفب   جيل جيو جيواض جيل  جيطاع جيل  جياؼب دةجي

 اإلجراءات الالحقة لعملية اإلستبدال الفرع الثاني:

                                       
 .67ا ادجياافا جيال كل جيلللعجيج    جيصجيجي1
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 علللللل ر جياؼب للللل  جيو جياؼبعلللللل ر جي  جيحفللللل  جيال لللللل جياؼبافلللللل جيؿبلللللل جيال للللل جياؼببللللللتافل جيربلللللتف  جياكفيلللللل جيالتبللللل ي جيلف

اجيالبلللللل  جيال علللللل ر جياػبلللللل صجي لللللل ألل  جيال ذهيلللللل جيطاعلللللل جيللللللل  جياؼبلللللل دةجياأل  جيللللللل جيالعلللللللارجياللللللل زار جياؼب لللللل  جياؼبلللللل رخجي

رجللللللللل جيجي   هللللللللل جياأللللللللللل  جيال ذهيللللللللل جيال  لللللللللل جيلللللللللل اإلللللللللفدجيللللللللللف جيلصللللللللل حلجياغبهللللللللل جيال عللللللللل ر  جيجي14/11/2003ا

لللللل جي اػبلللللطجيجللللل ا جياجياكفيللللل جيالايلللللعجي ال للللللا جيالتبللللل ي جي الضللللللا  جي اللجللللل  جياألخلللللل جيل   للللل جياكللللل جيلللللل جيواكللللل  جيا

جيل جيذ ز  جياأل ذ ك.جي44و جياجياكفي جياؼبع رض جيطاع جيلفك دةجي

ايلللل  جي رللللت جي ضللللعجي   ذلللل جيخ صلللل جيلف علللل رجياللللل ذه جياعبفرللللفجياجيجلللل  جياعبلللللد جياي  للللوجيللللل جيرذلللل جيحبلللل جي ل يالللل جي

الللللللفادجي   ذللللللل تجي جي خ صللللللل جيا1431ال زاررللللللل جيرذللللللل   للللللل جيالللللللللذ جيالللللللل  جيربكفللللللل جيالا  ذللللللل جيطاعللللللل جيؼبللللللل جي ردجياجيالت فيكللللللل جي

اؼبفللللللللكجيال علللللللل ر جياللللللللل ذه جيال علللللللل راتجيال ذهيلللللللل جي الللللللللنجيربتلللللللل  جيافللللللللوجيؾبك الللللللل جي ي زلللللللل تجيضللللللللل رر جيلتحفرللللللللفجيلت يلللللللل جي

 ر لللللل  جيال علللللل رجياللللللل ذه جياؼببللللللتاف جيللللللل جيجلللللل  جياعبلللللللدجي الا  ذلللللل جي لللللل لف  جياألضبلللللللجيالللللل جيطلرلللللل جيلعلللللللرةجيللللللل جيطلللللللكجي

جيللاللللللعجياؼبعللللللرةجيال زاررللللل جي  اعلللللوجي زرللللللجيال للللل   جيالفر يللللل جي األ ذللللل كجي  للللل ذ احجيلللللل جياؼبلللللفرلجيالللللل     جيحبيلللللقجير للللل رجي  

جي.ؿبه   جيضك جيلففجيال ع رجيال ذه جيال  جيدجيا ا 

اؼبت فعللللللللل جي  للللللللل  جيجي23/09/2006اؼب رخللللللللل جياجيجي03/06  للللللللل جياأللللللللللللجيالللللللللل  جي ضلللللللللحت جياؼبللللللللل رلةجيرذللللللللل جي

جياألل  جيال ذهي  جياحفدتجيال     جيال زل جياطف جي   ي جيلفكجي ذه جي اؼبتك ف جيايك جيرف :

 ل ض عجيال   جي طجيل  ا جيافي جيـبفه تجياإل  ر  يع جي  ا جيو جي  اجيال ع رجي 

 ض جيرورف جياجياؼب ض ع.  يع جيل جياعبف تجيالتع ي جياؼبهتص جي   

 .ذ جي ع ي جيلفكفكجيال ذه جيل ض عجيال   جيطاع جيلف ك ذججياؼبلا جي  ؼب رلة    

 : ؿبضلجيل فجيل جيطلكجيعب  جيخ ص جيلفراج جيا  جيلفكجي ذه جي  ت   جي   جيالف   جيل 

                                       
جي جياؼبتضك  جيا  جياألل  جيال ذهي .23/09/2006اؼب رخ جياجيجي03/06اؼب رلةجيرذ جيجي1
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 ذ كجياجير يب  .لفرلجيال    جيالفر ي جي األ  

 . ر يإلجيلصفح جياأل ذ كجي الت لي جيالفر،اجياض ا 

 . ري جياأل ذ كجيو جياؼب ففجي  جياجياض ا  

 . لهتشجيالت في جياؼبب ف جيلفكع ط  جيالنجيرععجيايف جيال ع راجياض ا 

 . ر يإلجيالف   جيالفر ي جيلفكب فجي ذاجير  جيال ع رجيل جيلفحع تجياؼبب فجيااض ا 

 لفحع تجياؼبب ف.ال  جياؼبب فجي ذاجير  جيال ع رجيل جي 

 لتك للللللل جياكفيللللللل جياللللللل  جياأللللللللل  جيال ذهيللللللل جياجي طللللللل رجيضلللللللا جي رببللللللل جي بللللللليطجياأللللللللل  جيال ذهيللللللل جي  لللللللا جي

جيال    جي ل ايفجياكفي جي حص  جياألل  جيال ذهي جياإلدارةجياؼبلر ر جيل جياجتصفارجيلعلراتجي

ح للللللللل جيوخللللللللل جيملجي  لللللللل جيل ل الللللللل جياجيال لللللللللر  جياإلجلللللللل لي جي  لللللللل جياغبفر لللللللل جيرلللللللل لكجيجي وضلللللللل ا جيالت لللللللللر  ت

ل ذ اللللللل جيلفك ه للللللل جيال عللللللل رجياؼبلاللللللل  جيلفك ه للللللل جيال  لللللللل  جياللللللل ذاجياجلللللللتكف  جياإلدارةجيال  لللللللل جيورضللللللل جيجي1لللللللل جياجلللللللتك  ح 

 عيكلللللل جي لللللل اجيالت لللللل ر جيال  للللللل جي دا لللللل جي   رضلللللل جيالللللل جيذلللللللكجيالللللل  جيال لللللل  لجير لللللل د جيلاللللللف ي جيذيكلللللل جياألرضجياي لللللل  جي

 .2ت  ر جيافوجياؼببتحع اع راجيرصا جي ذه جيل   جيال ع رجياؼببتكفكجي  جي  زجي  اجيال

ح لللللل جيالضلللللل رةجيال  لللللل جيرت جلللللليعجي  ل بلللللا جيلفك للللللعجياعب ا لللللل جيا  لللللف جيذلللللفجيواللللل رجي  جي ل  زيللللل جي   يلللللفجيولللللل جي

للللللل جيجي24للللللل  جياؼبلللللل دةجي اجيحللللللف دجيللللللل جي بللللللك جي لللللل جيال لللللللر  جياإلجلللللل لي جيطاعلللللل جيلعلللللل ةجيو جيطلرلللللل جيالللللل   جيجي ولبلللللل فجي

الت ايلللللللل جيلفعيلللللللل  جي  كفيلللللللل جياإلجللللللللتافا جيلفللللللللكجي ذهلللللللل جي إلللللللللضجياؼب ه لللللللل جيال  للللللللل  جيل لللللللل جيجي91/10ذلللللللل ز  جياأل ذلللللللل كجي

جي91/11ال كفلللللل جيو الللللل جيو جي جللللللتافا جياأل ذلللللل كجياجياعب ا لللللللجيرللللللت جي لللللل لت  ر جيال عللللللف جي اجي طلللللل رجيوح لللللل  جيالعلللللل ز  جي

                                       
اللضبلللللل  جيالللللل ا   جياللللللللخ جياإلداررلللللل جياجيالت لللللللرعجياعب ا للللللل  جيرجلللللل ل جيدرتلللللل را جياجيالعلللللل ز  جيال لللللل   جيرفيلللللل جياغبعلللللل  جي لللللل جيا  لللللل   جيل ل لللللل جياعب ا للللللل جيااللللللفجيجي1

 .605 جيصجي2007
 .527 د اردجيايف جيلللعجيج    جيصجيجي2
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اي تفلللللل جيال ذللللللف جي البللللللا جياجيذلللللللكجي لللللل جيلفلللللل جيال اذلللللللفجيو جيت فلللللل جي  لللللل عجياؼبف يلللللل جيللللللل جيوللللللل جياؼب ه لللللل جيال  للللللل  جياؼب

ز للللللفا جيالت بللللللي جي لللللل جياؽبيئلللللل تجي لفلللللل جيال لللللل لف جياجياػب ر لللللل  جي اللللللف جيافلللللل جياؼبصلللللل حلجياؼب فهلللللل جي  أل ذلللللل كجيإلرب رفلللللل جي

جي.1فب جيرهت جي    جيرخلجيلضي عجياأل ذ كاؼبهتفه جي

افلللللللللوجياأللللللللللل  جيال ذهيللللللللل  جي  للللللللل لل  جيلللللللللل جيربعيللللللللل جيلع صلللللللللفجيال للللللللللر  جياإلجللللللللل لي جي الللللللللل اذه جياجياإ الللللللللل جي

اجيلصلللللل راف جيال لللللللاي جيللللللل جيخلللللل  جي  ايلللللل جياكفيلللللل جياإلجللللللتافا  جيرلللللل  جيؽبلللللل  جياألخللللللطةجير لللللل رجيجللللللفاي جي صلللللللكجيرر فلللللل جي

جي.2اإلجتافا جير رر  جيلاجتي  جيافوجياأل ذ كو لز  جيازب ذجي

التلللللللالي جياللللللللنجي  اللللللللل جي  للللللل جيصللللللل رجياإلجلللللللتي  جيافلللللللوجياأل ذللللللل كجياجيال صللللللللجياغبلللللللفرقجياكفيللللللل جي لللللللل جي للللللل جي

دب لاللللللل جيلصللللللل درةجيال فرلللللللفجيلللللللل جياأل ذللللللل كجياػبطرللللللل جير زللللللل جي  لللللللل جيجيدجياعب ا للللللللجي ذاللللللللف  جيال ل يللللللل  جي لللللللل جيضلللللللك ف جي

لتتحلللللل  جياجي طلللللل رجي لللللل  جيال كفيلللللل جي  جيوللللللل  جيح صلللللل  جيد  جيصللللللإ رجياؼبلللللل ارا  جيعبفلللللل تجياللللللل جيليللللللت جي  زر فلللللل جيافللللللوجي

جي.3األ ذ كجيجياؼبص درةجي  لاف جيال عف    ر جي

وللللللل ز جيالهعفلللللل  جي  ل بللللللا جيلوللللللل  جيال ذهيلللللل جياؼبإصلللللل   جي ذاجيا لللللل جياؼبتلللللل  جيالللللل جياجلللللل دادجيالللللل لت  ر جيال عللللللف جي

 للللا جيرللللفاعجيؽبلللل اجياألخللللطجياؼبتلللل  جيصللللفح جيجي ذهلللل جيإلز للللفا جيالايئلللل جيلفرلللل  جي رلرللللفجيالإ صلللل جيو جير فلللل جياػبلللل كجي ي لللل جي  لللل 

لافإلللللل جيللللللل جيال علللللل دجيإلسبلللللل  جياؼبصللللللفح  جي   جيرلللللل  جي لللللل اجياؼبافلللللل جيد  جيذيكلللللل جيال ذللللللفجياؼبإصلللللل ب جي لللللل ل للجيلفضللللللل رةجيأل جي

ايهصللللل جياؼبتللللل  جياؼبافللللل جياؼبعاللللل ضجياؼبتللللل  جي جي للللل زجيدللللللي جيافلللللوجيصلللللح جيال ذلللللفجي لللللل جي جيافلللللوجيلللللل جي صلللللا جيل للللل  جي

جي.4إص بل لا جياع رجيرصا جي ذه جي ف جيل جيال ع رجياؼب

                                       
 .12ؾبكفجيطلا ين جيلللعجيج    جيصجيجي1
 .36 ي  جيجي  جيابطجياله   جيلللعجيج    جيصجيؿبكفجي  جيافجي2
لللللللللعجيجلللللل    جيصجيجياألل زلللللل جيال  للللللل جيلو ذلللللل ك جي "جيال للللللل طجياإلذتصلللللل در جي لبللللللتف ل تجيالت كيلللللل جي"جياجللللللت ك رجياألللللللل ا جياؼب ذ الللللل جيااللللللفجيا جيال كللللللل الللللل ادجيجي3

67. 
 .230ز ف جير   جيلللعجيج    جيصجيجي4
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 جي91/10ذللللل كجي جيلللللل جيذللللل ز  جياألجي38اجيالهعللللللةجيال  زيللللل جيلللللل جياؼبللللل دةجيجي  للللل جيلللللل جيذ للللل جي ليللللل جياؼب للللللعجياعب ا لللللل 

 جللللللل ل عجيال للللللل جياؼب ذ اللللللل جي لللللللل جي   رضلللللللف جي اعللللللل جيلالللللللللا اتجيجيحيلللللللقجيزصللللللل :"جي لللللللل جياللللللل تجيل فللللللل جي  جلللللللتح ل 

جياؼب ك  جي  ".

 لك الوقفيفي المحافظة على أصل المدور قرارت التهيئة والتعمير  المبحث الثاني:

  لللللل  جيا ذلللللل جي طيللللللفةجي لللللل جيذلللللل ز  جيالت ليلللللل جيال علللللل ر جي ذلللللل ز  جيالتفيئلللللل جي الت كللللللطجي ذلللللل ز  جي  لللللل جيالعلللللل  جيو جي

الل يبلللللللل جياجيللللللللل دةجي  لللللللل جياللللللللل  جياؼبلل لللللللل جيجي90/25الت ليلللللللل جيال علللللللل ر جي ذلللللللللكجي  اتالللللللل رجيو جيذلللللللل ز  جيجياأل ذلللللللل ك 

جي.الع ز ينجياعب ا ل التفيئ جي الت كطجي الا   جياجيال ل  جي

لفتلللللللللاططجي للللللللل جيل  فلللللللل جيو جيذللللللللل ز  جيالت ليلللللللل جيال علللللللل ر جيمنللللللللل ذججي  ايعلللللللل جيلتهصلللللللل جيلفعللللللللل ز  جيالتلللللللل ليف جي

العللللللل ز ينجيلواكللللللل  جيالع ز زيللللللل جياللللللللنجي عللللللل  جي للللللل جياإلدارةجيو جياألاللللللللادجياجيؾبللللللل  جيؿبلللللللفدجي للللللل جيالا للللللل  جي الت كلللللللطجي  للللللل جيلللللللل جي

هفللللل  جي للللل اجيالعللللل ز   جيلللللل جيذللللل ز  جيالت ليللللل جيال عللللل ر جي لللللا جياألراضللللل جيالع  فللللل جيلفت كلللللطجياجيلجي21اؼبللللل دةجيجيواللللل رتجي ليللللل 

 للللللل جيرللللللل جيالع لللللللعجياألرضلللللللي جياؼبهصصللللللل جيلفت كلللللللطجياجيرلللللللل  جيل ي للللللل جي  اجللللللل  جيود اتجيالت كلللللللطجي اللللللللنجيافلللللللوجيروجلللللللف جي

جيذ ز  جيالتفيئ جي الت كطجي جيال ص صجياؼب اع جيل .

جي90/25 لللللل جيالعلللللل ز  جي   جياؼب لللللللعجياجللللللت فجياجياصللللللفار جيلعلللللل ز  جيالتفيئلللللل جي الت كللللللطجي  جيللل يلللللل تجير يبللللللي جي

 لعللللللفجيوذلللللللجياؼب لللللللعجياؼبت فلللللل جي  أل ذلللللل كجياللللللل  جيرللللللل ا جي لللللل جيل ضلللللل عجيحب  لللللل جيجي91/10علللللل ر جي اؼبتضللللللك جيالت ليلللللل جيال 

و جياؼبا يللللل جي  اجللللل  جياعللللل دجيوقفللللل جياعلللللفجيال للللللي جي الت كلللللطجيلفا للللل  جي جيفلللللالع  ال ذهيللللل جيال عللللل راتجيجي ل  زيللللل جياغبهللللل ظجي   كلللللط

يللللل  جي  للللل جيلللللل جيجللللليت جيال ذهيللللل جياؼبا يللللل  جي رخصللللل جيالا للللل  جياجيال عللللل راتجيال ذهيللللل جيالإلللللطجيلا  للللل اجيايكللللل جيخيللللل جيال عللللل راتجي

جيدراجت .

 المطلب األول: عقد الترميم والتعمير
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 الفرع األول: تعريف عقد الترميم والتعمير

 أوال: تعريف عقد الترميم

ر جي   ايعللللللل جيلع االللللللفجيالا  رللللللل تجياؼب ذ اللللللل جياجيطلرعفللللللل جيلفهللللللللابجي اإلزلللللللف   اللللللل دةجي  للللللل  جي  صلللللللفي جيجيرعصلللللللفجي للللللل 

عجيافلللللوجيال الفللللل جياػب صللللل جي للللل إ تجي البللللل   تجيا  للللل جيحب لللللل جياللللل  جيال ليكللللل تجيال للللل  جياللللللنجي علللللالتفيئللللل جي الت كلللللط جي

 جيدب حفللللل  جي اؼبهتصللللل جي ذفيكيللللل جيورللللل جيرت اللللللفجيال عللللل رجي   جيجيلللللل جيطللللللكجيالبلللللف  تجياؼبهتصللللل جياإفيللللل  جيرخصللللل جيصلللللل  جي

اؼب   عللللل  جياؽبلللللف  جيرع الللللفةجيا لللللل جي جي تللللل ججي  جيالللللف دةجيو جيرخصللللل جي لا ررللللل جيالللللف دةجيالت كلللللط جيرللللل  جياعلللللفجيال للللللي جيجي

جي.1العبك 

ال ذهيللللللل جيل للللللللرجيافلللللللوجيوزللللللل :"جي  للللللل جيو جي بلللللللتإ جي  بلللللللت كلجي   كللللللل جيال عللللللل راتجيجي26 لعلللللللفجيزصللللللل جياؼبللللللل دةجي

لللللللي جيو جيذيكلللللل جيال جياؼبا يلللللل جياؼب لضلللللل جيلفهلللللللابجي اإلزللللللف  رجي  عللللللفجيال لللللللي جي الت كللللللطجياللللللل  جيرللللللفاعجيدب لالللللل جيللللللل جيرعلللللل ربجي

جيل جيلاف جياإل  رجيلبتعا ".الت كط جيلعجيخصكف جي

 تعريف عقد التعمير  ثانيا:

اؼبللللللللللل رخجياجيجي01/07ل للللللللللللرجيلللللللللللل جيالعللللللللللل ز  جي26اؼبللللللللللل دة للللللللللللعجياؼبعصللللللللللل دجي  علللللللللللفجيالت كلللللللللللطجياجيملجي لللللللللللفدجياؼب

اؼبلللللللللللللل رخجياجيجيجي90/29 ل لللللللللللللل جي لللللللللللللل جي لللللللللللللل جياللللللللللللللل  جيزلللللللللللللل جيافيلللللللللللللل جياؼب لللللللللللللللعجياجيالعلللللللللللللل ز  جي جي2001للللللللللللللل  22

طاي للللللل جيو جيافلللللللو:"جي  للللللل جيل للللللل جياللللللله جيجي51 دةجيؼبلللللللاؼبت فللللللل جي  لتفيئللللللل جي الت كلللللللطجيدب لللللللل جياجي1990دربلللللللك 01

جي اإلر ه ذللللل تجياللللللنجيزبضلللللعالللللف دةجيلفت كلللللطجي  للللل جيحع ذللللل جياجيالا للللل  جيجيل  للللل  جيذاللللل جيال لللللل عجي  لفراجللللل تجيو جير فللللل 

 جيالإللللللطجيضللللللارجياألؽبلللللل جياألرضجياؼب  يلللللل ..."جي   لللللل جيرعصللللللفجي لللللل جياللللللف دةجيالت كللللللط جي  لللللل  جياألخللللللطةجي جي بللللللف جي  جيافللللللوجي
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 جيجيافلللللوجيو جياعلللللفجيالت كلللللطجيخيللللل جيال عللللل راتجياؼبا يللللل جي7ل للللللرجيجي26اؼب للللللعجياجيزللللل جياؼبللللل دةجيلا يللللل جيا لللللإلجيلللللل جيذرلللللل جي

جي.1 اؼب لض جيلفهلابجي اإلزف  ر

ركللللل جيرعصلللللفجي  علللللفجيال للللللي جي الت كلللللطجيذيللللل  جيالبلللللف  جياؼب فهللللل جي  أل ذللللل كجي للللل  لا جياعلللللفجيا للللل رجيجيللللللعجياللللله جي

 جياتفتللللل  جي للللل اجيال علللللفجيخللللل ص جيرفتللللل  جيدب لاللللل جياؼببلللللتاللجي لللللفاعجيلافللللل جيلللللل  جيرعللللل ربجيذيكللللل طاي للللل جيو جيل  للللل  جياللللل  جيو جي

اإل لللللل رجيجيافلللللوجيو جيخيصللللل جيلافللللل ال للللل جيؿبللللل جيال للللللي جي الت كلللللطجي  جياؼببلللللتالل جياؼببلللللف  جياؼب فهللللل جي  أل ذللللل كجي   للللل رجي

 ا لللللفجياجلللللتف  جيلافللللل جيال للللللي جيلافللللل جياإل للللل رجياؼبتهللللل جيافيللللل جيلللللل جياؼبافللللل جيالللللل  جيذفلللللل جياؼببلللللتالل جيافلللللوجيو جيخيصللللل جي

اؼبلللللفينجي اإل للللل ر  جياؼبت فعللللل جي   للللل رجياإللللل تجي الت كلللللطجير للللل دجيربلرللللللجياعلللللفجيا للللل ر جياللللل د جيخيضلللللعجيألح للللل  جيالعللللل ز  جي

جيالب  ي جي الت  رر .

 الللللللنجي لللللل جيالضلللللل جياإل لللللل رجيوزلللللل اعجيجي لللللللي جي الت كللللللطجي لللللل جيزلللللل عجيخلللللل صجيللللللل  ذبللللللفرجياإلالللللل رةجي  جيو جياعللللللفجيال

  تللللل ججي  جيال عللللفجي  جيلفضلللللل رةجيالعصلللل   جيركلللل جيلللللل جيرلللل  جي  لللل  جيال ذلللللفجيخطرلللل جيجيجي اػبلللللاب جي  جيرف لللللاجيؽبلللل اجيلازللللف  ر

 جي  جير  لللللل جيالللللل جي لللللل اجيال عللللللفجي  جي2ال زللللللل جيللللللل لكجيجي  جير لللللللفجيللللللل جيربللللللتالل جي رللللللفاعجيال هعلللللل تاكلللللل رةجيضللللللل رر جي

 للللللليإلجيلفكبلللللللتاللجيو جياؼب للللللل  جيإلللللللطجيولل لللللل جي ا للللللل جيلتإللللللطجيوللللللللةجيلفكبلللللللتاللجياجيذللللللل جيال ذللللللف جي  جي تحلللللل جيالللللله جي

لفللللكجيلف ذللللف جيفبلللل جيذلللل  جي لللل جيصلللل ح جي لللل اجيحلللل جيايلللل،جي جيافللللوجياألرضجي  جيافللللوجيللللل جيا ذفلللل جيللللل جي  لللل  جي لللل جيرلللل جيذلللللكجي

ابللللللدجيال عللللللفجي للللللل جيافللللللوجيال اذللللللفجيو جير لللللل ضجي جيرل لللللل جيللللللل جي  جيحلللللل جيالفا  يلللللل  جيالللللل ذاجيللللللل جيدجي جي للللللللي جياغبلللللل جيللللللل

جياؼب ذ الللل جي  للللل لكجيافلللل جيالللللاي جياعللللفجياؼبلصللللفجيلللللل جيحيللللقجياغبللللل جياؼببللللتاللجيال هعلللل تجياللللللنجيصلللللاف جياجي صللللل حجيجيال لللل 

ت للللييفجي لللل جيدرلللل جي اللللل جيال الللل  جي لللل  جي خيتفللللفجيا لللل جيللللل جيحيللللقجيو جياعللللفجياؼبلصللللفجيرللللت جي اؼب  لللل جيافللللوجياؼبفللللكجياللللل ذه جي

                                       
 .148خ لفجيرال   جياؼبللعجيالب    جيصجيجي1
 .514 د اردجيايف جيلللعجيج    جيصجيجي2



 د المحافظة على أصل الملك الوقفيالفصل الثاني: قواع
 

44 
 

راتجيللللللل جيذالللللل  جياجيحلللللل جيو جياعللللللفجيالت كللللللطجي ال لللللللي جيرعللللللعجيافللللللوجيصللللللي ز جي  صلللللل حجياعلللللل    رلللللل جيملجي  لللللل جيل للللللل دةجي

جي ذهي جيلا ي جيذفجي    جيل ل دةجيلعفل جي ليإلجي ز   جي   ر تجيلفرفة.

 افللللوجيخلللل كجيذلللللكجيحلللل جيال لللللي جي الت كللللطجي جي   لللل جيالت لللل ز جيالللل جيحعلللل جيركلللل جيخيتفللللفجيا لللل جي للللا جيصلللل ح جي

 الت لللللل ز جي ذاجيدجياإل هلللللل  جياؼببللللللا جيافللللللوجيذلللللللك جي   لتلللللل  جيقبللللللفجيصلللللل ح جيحلللللل جياؼبلصللللللفجي فللللللكجيحلللللل جي  ررللللللقجيحعلللللل جي

اللللل جيطلرللللل جي يللللل  جي  للللل جي للللل لكجير  للللل جيدا للللل جيذ رللللل جيإلجلللللتكلارر جيال ذلللللفجياعلللللفجيالت كلللللطجي ال للللللي جيلفرللللل جيطللللل  عجيخللللل صجي

جي.1ال لي جي الت كط جي ضب رت جيل جيال  ا 

 الترميم والتعمير : شروط ابرام عقدالفرع الثاني

جيجي:   جي فجيل جي  االجيؾبك ا جيل جيال ل طجيالت كطجي ال لي  جيجير جير  عفجياعفجيا  رجيال ذفجيا جيطلر 

 ح جي  لليكللللل  جي  للللل لكجير للللل  جي اإلزلللللف  رجي للللل جي صلللللر للللل طجيايللللل جي لللللل دجياعللللل رجيلاللللل،جيل للللللضجيلفهللللللابجي .1

 .7رل لجيجي26 ل جياجياؼب دةجي جي   اجيل جيذ  جي لي جياؼب لعجياعب ا لا جي  اجيال عفؿب جيإل

 رجيال  ر جياؼبفة. از فا جي   ر جي   رااجيا در  جيرإ،جيا جي  اجياإل   طجيورض جير .2

رللللل ل جي للللل جياكللللل رةجيرلللللت جيالف للللل  جي  جي للللل اجيال للللل عجيلللللل جيال عللللل دجياجيح لللللل جيالللللف جي لللللل دجيلللللل  جيخللللل صجي للللل ل ذفجي .3
 جيجي.ال ذف

  لللللللللف جيالف  للللللللل جيالللللللللف جي ل  زيللللللللل جي  للللللللللا جياعلللللللللفجيال للللللللللي جي الت كلللللللللطجيذاللللللللل جياغبصللللللللل  جيافلللللللللوجيؿبضللللللللللجيل  ر للللللللل جي .4
ؼبفرلرلللللللللل جيال لللللللللل   جيالفر يلللللللللل جي األ ذلللللللللل كجيالللللللللللنجيرعللللللللللعجياجيدا لللللللللللةجياختص صللللللللللف جياؼبفللللللللللكجياإلداررلللللللللل جيالت   لللللللللل جي

 تحعي جيل جيح ل جياإلزف  رجي اػبلاب. ذلكجيلفجيال ذه  
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  لللللل  جياؼب  ر لللللل جيجيربلللللل جير  جلللللل جي ريلللللل جياأل ذلللللل ك جي لللللل اجي  إلضلللللل ا جي  جياؼبصلللللل حلجياؼبهتصلللللل جيرلللللل دارةجيوللللللل  جي .5

 .1الف ل جي لفرلر جيالا   جي الت كط

 لللللل  لا جياعللللللفجياإل لللللل رجيطاعلللللل جي  لللللل  جيؼبفرلرلللللل جيال لللللل   جيالفر يلللللل جي األ ذلللللل كجيصلللللله جيللللللل لل جيافلللللل جيللللللل جي علللللل  جي .6

اإلللللللفدجيلع االللللللفجيجي26/06/2000اؼبللللللل رخجياجيجي2000/200لللللللل جياؼبلجللللللل  جيالت هيللللللل  جيرذللللللل جي03لفكللللللل دةجي

 .2  لي جيلص حلجيال    جيالفر ي جي األ ذ كجياجيال  ر جي اكفف 

 الت كللللللطجيأل جيلافللللل جيال هعلللللل تجي لللللل جيلعللللللفارجياكفيللللل جيال لللللللي جي للللل جيربفرللللللفجي  يلللللل  جيال هعللللل تجيالللللللنجيربت لفلللللل جي .7

 .3 عف ف جيافوجيلفةجياإل  رافوجياؼببتاللجيال ال جياألللةجيالنجير  جيل جي

 الفرع الثالث: آثار عقد الترميم والتعمير 

حيللللللقجيرفتلللللل  جي لللللل اجياألخللللللطجيجي  جياعللللللفجيال لللللللي جي الت كللللللطجي  لللللل جيافللللللوجيالللللل   جياؼببللللللتاللجيالت اللللللل تجيلت للللللفدة 

جيال لي جي الت كطجي  فاعجياألللة. فاعجيذيك جي

 أوال: االلتزام بدفع قيمة الترميم والتعمير

جياؼبفكجيال ذه جيل جيول جي ص حجي  جيافوجياؼببتاللجيو جيرفاعجيلافإ جيرع ربجيذيك جيال لي جي الت كطجي

حبلللل جيطاي لللل جيال علللل رجياللللل ذه جي درللللل جيزبل لللل جي   يلللل جيذيكلللل جيللللل جيرعفللللل جي  لللل  جياؼبالللل،جياؼب لللللضجيلفهلللللابجي اإلزللللف  ر جي

  جيال لللل  لجياللللل  جي لللل  جياؼب  ر لللل جي  اجلللل  جيخاللللطجياعلللل ر  جيركلللل جيرفتلللل  جياؼببللللتاللجي للللفاعجيذلللللكجياؼبافلللل جي  للللت جي  زللللف  ر  جي

                                       
لللللللل جياؼبلجللللللل  جيالت هيللللللل  جيجي11رلاذللللللل جي ريللللللل جياأل ذللللللل كجيافلللللللوجيصللللللل يفجيلع ط تللللللل جي ضللللللل ي جياؼبفلللللللكجيالللللللل ذه جي رتللللللل  عجيواكللللللل  جيال للللللل  لجيطاعللللللل جيلللللللل  جياؼبللللللل دةجيجي1

98/381. 
 .2000 ج  جي47 جياعبلرفةجياللظبي جيال فدجي2000/200ل جياؼبلج  جيالت هي  جيجي3اؼب دةجيجي2
درتلللللل را  جيرفيلللللل جيال فلللللل  جياإلجلللللل لي  جياعب ا للللللل جيجي  جللللللت ك رجيال ذللللللفجي سب رفلللللل جياجياإلجلللللل   جيدراجلللللل جي  ايعيلللللل جياجياعب ا للللللل جيرجلللللل لااللللللفجيالعلللللل درجيالللللل  ز جياعلللللل جيجي3

 .189 جيصجي2004
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الللل جياعللللفجياغب لللللجياللللل  جيرفتلللل  جيايلللل جياؼببللللتاللجيجيرعلللل  جي  صلللل حجيال ذللللفجيال لللل  جيللللل جيذلللللكجياؼبافلللل  جي افيلللل جيافلللل جيخيتفللللف

جي.1ل جيرع ربجيذيك جياألرضجي ذ جيال عفجي ر لكجيداعجياألللةجيالب  ر 

 تزام المستأجر بدفع األجرةثانيا: إل

جيرفتلللللل  جيايلللللل جياؼببللللللتاللجي للللللفاعجيلافلللللل جياإل لللللل رجي ر لللللل  التلللللل ا جيل  علللللل جي  اتالللللل رجيال عللللللفجي لللللل جياعللللللفجيا لللللل رجي  لللللل جي

جيو جيو جي   جيذفلللللللل جياؼببلللللللتالل جيافلللللللوجيو جيخيصللللللل جيل للللللل جيذيكللللللل جيال للللللللي جي الت كلللللللطجيالللللللل  للللللل راجيالللللللفلر جيركللللللل جياجياغب لللللللل

جيرلللللل  جي ذاجيلللللل جيالللللل رلجيالبللللل له جي 7ل للللللرجي26جياؼبللللل دةجياجي لللللفدجيملجياعب ا لللللل جي اؼب للللللعجيلعلللللفل  جيذفلللللل جيلللللل جيذيكللللل جي رعلللللا

جيافلر .جيو جيج  ر جياإل  رجيلاف جيرفاعجياؼببتالل

زبصللللل جيركافللللل جي  للللل رجي لللللفر  جي  اتاللللل ر جيدر للللل جيللللللعجيال فللللل جيو جيذيكللللل جيال للللللي جي الت كلللللطجياللللللنجيدا فللللل جياؼببلللللتاللجي

 للللل اجيا جلللللتإ  جي اجيلع  للللل جي للللل اجيو اللللل جيلفكبلللللتاللجيجيالللللل  جيذللللل  جي  ليكللللل جي  صللللل ح  افلللللوجياؼبفلللللكجيالللللل ذه جياؼباللللل،جي

جيذب ر  .جيل اي ت جي ز ا اج ،  ذلكجي اع جي

تإللللطجياألللللللةجي  األللللللةجي  لللل  جياجي لللل اجيال لللل عجيللللل جيال علللل دجيال   تلللل جي جي تإللللطجيا للللإلجياغب لللللجياللللل  جي تإللللطجيايلللل جي

 ر لللللللللل  جيال للللللللللل  جي اللللللللللللل ك جي خيضللللللللللعجي بللللللللللفي جياألللللللللللللةجي  جياألح لللللللللل  جياػب صلللللللللل جي  إل لللللللللل رجيال لللللللللل د جيلف ذللللللللللف جي

دب لاللللللل جيحللللللل جياللللللله جيافلللللللوجياللللللل جي جيال للللللل جياللللللللنجيوصلللللللفح  جي ر  للللللل جيلفكبلللللللتاللجيحع ذللللللل جي تك للللللل جياجياجلللللللتإ 

ال ذللللللفجي  ط لللللل  جي  جي لللللل زجيالت لللللل ز جيا لللللل جي   رر لللللل  جي  جيوزلللللل جير لللللل  جيلف ر لللللل جياؼب  لالللللل جي تبللللللفرفجيالللللللفر  جيالللللللنجيافللللللوجي

 الت كللللللط جيذي جلللللل جيافللللللوجيعيكلللللل جيال لللللللي جي   للللللفدجيال عللللللفجيزصلللللل جيؽبلللللل جي ل  لللللل جي  جي ركلللللل  جياجللللللتف  جيال ذللللللفجيؼبلللللل ر ف  جي

جياإل  رجيال  د .

                                       
 .169ز ف جير   جيلللعجيج    جيصجيجي1
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لللللللل جيدجي صللللللل ح  جي الللللللل  جير للللللل  جي اعللللللل جي تفللللللل جياعلللللللفجيال للللللللي جي الت كلللللللطجي  زتفللللللل  جيللللللللفةجياجلللللللتف  جيذيكللللللل جي ر

جي.ال ل جي    جيال  جياؼب ذ ا جي الهبدجيال  ل جيإلزتف  جياعفجياإل  ر جير رب دلفع اافجي

أل جياؼب للللللعجياعب ا لللللل جيملجي لللللفدجيحللللل  تجيازتفللللل   جير علللللفجيخللللل ص جيركللللل جيذلللللفجير تفللللل جي تبلللللفرفجياللللللفر جياؼب  للللل جي

 .1ل ذه جيل جيذا جيالبف  جياؼب فه جي  أل ذ كافوجياؼبفكجيا

 رخصة البناء المطلب الثاني:

اإ الللللللل جيافلللللللوجياؼبفلللللللكجيلا للللللل  جي اللللللللنجيؽبللللللل جيد رجيرالللللللطجياجيذللللللللاراتجيالتفيئللللللل جي الت كلللللللطجيرخصللللللل جياجيلللللللل جي للللللل جيو للللللل 

جيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجي خص صيتف جياجياؼبفكجيال ذه .جيال ذه جي   كط  جيل اجيج ح   جيو جيزت لضجيؼبهف  جيرخص جيالا   

 الفرع األول: مفهوم رخصة البناء

يللللللل جياللللللللنجي لللللللل  جيحللللللل جيز  جيال  ذللللللل جيالع ز جي عتضللللللل جياكفيللللللل جيا ؼبللللللل  جيدبهفللللللل  جيرخصللللللل جيالا للللللل  جيضلللللللل رةجيالت لللللللل جي

اػب صلللللل جي  ؼبفللللللكجياللللللل ذه جي جياؼبف يلللللل جيال ع ررلللللل جيرع اللللللفةجيا للللللل  جي الللللللنجي لللللللدجيافيفلللللل جياجللللللت    اتجير ل ضلللللل ي جيالا لللللل  جيحبلللللل

جيجي. ال ع ر  جي جيا زتع  جي  جي  لرفجيرخص جيالا  

 أوال: عالقة حق البناء بحق الملكية العقارية

ر تللللل جيحللللل جيالا للللل  جيلللللل جياغبعللللل  جياؼبل ا للللل جيحبللللل جياؼبف يللللل جياؼب للللل كجي للللل جيدجلللللت رر  جي اجيالعللللل ز  جياؼبتهصللللل جياجي

 ربفرللللفجي  ؼبف يلللل جيال ع ررلللل  جي الللللنجيسب لللل جيجي صصلللل  لللللي جيحلللل جياؼبف يلللل جي  لللل جيالعلللل ز  جياؼبللللفين جي رللللل ا جيافللللوجي للللل جياػب

 للللل جياجياأل لللللل جياؼبهيلللللفةجيلللللل  جياحللللل جيالا للللل  جيرت فللللل جيحبللللل جياجلللللت ك  جيجلللللتإ  جي اإلزتهللللل عجيا  جياؼب للللللكجيلللللل جيا جلللللت ك  جي

 اإلجلللللللتإ  تجياؼبهتفهلللللل جير لبللللللل  جيو جيالت للللللل رةجيو جيجيا جللللللت ك  تال علللللل رجي  لا للللللل  جيافيلللللل جي   لللللللييفجيالا  رللللللل تجيذاتجي

ايلفللللللللجيلللللللل  جيل للللللللكجياألرضجياله حيللللللل جيصلللللللهت جيرك للللللللكجي  جلللللللت ك  جيحعللللللل جياجيالا للللللل  جيالللللللل  جي للللللل جيلللللللل جيالصللللللل  ا جي

                                       
 .247ل  رجيذحف جيلللعجيج    جيصجيجي1
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رضجيلللللللل جيلفللللللل جي لللللللل جيلفللللللل جيوخلللللللل جيوداةجيلتإيلللللللطجي لفتفللللللل  جيو جيلللللللل جيال لفللللللل جياله حيللللللل جي  جيتجي جلللللللتإ  جياألود ا

جي.1ورضجيلا ي 

 دبللللل جيو جي لللللفخ جيالبلللللف  جياإلداررللللل جيوصللللللا جيولللللللاجيضلللللل رر جياجي للللل جيالف لللللل جياغبفر لللللل جيلللللل جيولللللل جيضب رللللل جيال للللللل  جي

ال  للللللل جي اعللللللل جيلت لللللللر  تجيالضلللللللا جيجيا زلللللل جيرعتضللللللل جيالللللللضجي  لللللل جيالضللللللل ا  جيافللللللوجياغبعللللللل  جي اغبلرلللللل تاجياجملتكللللللع جي

الللللللنجيلللللللفكجيلعللللللفجي حللللللف جي  لللللل  فجيالف للللللل جياألج جللللللي جيالضللللللا جياإلدار جيالللللللنجي لللللل جيللللللل  لجيزللرلللللل جيالع  كلللللل  جي  لللللل اجي

لللللل جيالتللللل از جي للللل جيجياغبلرللللل جي البلللللف   جياذجياغبلرللللل جي للللل جياألصللللل جي العيللللل دجيالللللل اردةجيافيفللللل جيزللللل عجي  جيخفللللل جيلللللل جيخ ؽبللللل جي

ال ع ررللللل جي  خلللللي جيواكللللل  جيالا للللل   جي للللل جيو  جي هيللللل جيحللللل جياؼبف يللللل جي ر تللللل جي لللللفخ جيالف لللللل جياغبفر للللل جي تا جلللللت     جيسب للللل جي

اؼبف يللللللل جيملجير لللللللفجيحعللللللل جيجياحللللللل  جياللللللللنجيدجي عييلللللللف  جيلتحعيللللللل جيو لللللللفاكجيال لللللللل  جيال للللللل   جي2اغبعللللللل  جي اغبلرللللللل تجيالهلدرللللللل 

 لللللل جي  لللللفاجيرتصلللللفجي  ل بلللللاي جيالللللاز جياجيذللللللكجيالللللا جيو جيحلرللللل جيو جيحللللل جيرخلللللل جيلللللل دجيافيللللل جيالللللفةجيذيللللل دل فعللللل جي للللل جي

و جيللللل جي ي فللللل جيال لللللل  جيال للللل  جياعبكللللل  جيجيلللللل  جيال لللل  جي ا  للللل د جيالتعفيفرللللل جي اغبفر للللل جي اللللللنال جي ي فلللل جيلللللل جي هلضللللل جيلعتضلللللي ت

ال جللللللليف جيجيزلللللللل  جيالل زللللللل جي اللللللللل ادجي  للللللل جيربفرلللللللفجياجيؾبللللللل  جيال كللللللللا  جياللللللل جي لللللللللا اتجيالدرللللللل  جي  للللللل جيرخصللللللل جيالا للللللل  

كجي جللللللللت  دجيواكلللللللل  جيالا لللللللل  جي  جياؼبا الللللللللةجيؼبك رجلللللللل جيواكلللللللل  جيصلللللللل حي تجيالضللللللللا جياإلدار جياجيؾبلللللللل  جيال كلللللللللا  جيذللللللللل

 داررللللللل جيسب للللللل جياألاللللللللادجيلللللللل جي فايللللللل جيح ليللللللل ل جياؼبهتفهللللللل جيلللللللل جيالا للللللل  جي اإ الللللللل جياجيال ذللللللل جيذا للللللل جيافلللللللوجيجيال اخلللللللي 

جيلعتضي تجيضب ر جيالايئ جي اإلجتإ  جيال ع ينجيلف ع ر.

 ؼبلللللل جير زلللللل جيرخصلللللل جيالا لللللل  جي  لللللل  جيا صلللللللاجيا لللللل  جياجياجمللللللل  جيال كلللللللاين جياللللللا جي اكلللللل  جيحلللللل جيرت ذللللللفجيافللللللوجي

اؼب للللللل،جي للللللل ألللجي صللللللل ح جياؼبصلللللللفح جياجيذللللللللكجيلف يللللللل جيال عللللللل رجي ذ لللللللل جياإلز للللللل  اتجيافيللللللل  جي  للللللل جيل زصللللللل جيجي  اللللللل ت

جياؼبتضك جيذ ز  جيالتفيئ جي الت كط.جي01/12/1990اؼب رخجياجيجي90/29ل جيالع ز  جيجي50افي جياؼب دةجي
                                       

 .39صجيجي 2010ز رةجيل ص ر  جيذ اافجيالتفيئ جي الت كطجي ا جيالت لرع جيدارجياؽبف  جياعب ا ل جيجي1
 .131 جيصجي2005الت جع جي صفرجيا جيؾبفإلجياألل جياعب ا ل  جيجي جيال ل  جيالع ز ينجيللخص جيالا   جياجيالت لرعجياعب ا ل  جيال فدال ر ا ر جيجيجي2
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 للللللطجيو جياإلجللللللت ك  جي اإلجللللللتإ  جي  لا لللللل  جي جيرعتصلللللللجيافللللللوجياؼب لللللللكجي حللللللف  جي لللللل جي تللللللفجي  جي للللللط جيفبلللللل جيؽبلللللل جي

للللللل جياإلالللللل اكجيحبلللللل جيالا لللللل  جي   جيملجي صلللللل جيدرللللللل جيجيي لةجيالع ز زيلللللل جيافللللللوجيال علللللل ر جيايبللللللتهيف  جي لللللل جياقخللللللل  البلللللل

ا ذلللللللتف جي  ل علللللللل رجيحللللللللفجياؼبف يلللللللل  جي  للللللل اجياجي طلللللللل رجيال  يالللللللل تجي اإلللللللللللا اتجياللللللللنجي لللللللل  جيافيفلللللللل جيذلللللللل ز  جيالتفيئلللللللل جي

ارجيالتهصللللللي جيخللللللل جيال  صبلللللل جيالللللل جيو ضلللللل عجيذ ز زيلللللل جيوخللللللل جيرعلللللللجي لللللل جيذللللللفجير تهلللللل جي لللللل غبع  جيال ي يلللللل جياألجي الت كللللللط 

زبصلللللل جيدب لالللللل جيذ  لللللل جيورضجيعبفلللللل جيل ي لللللل جيد  جي الللللل اطجي صلللللل  جيال  ذلللللل جيالع ز زيلللللل جي لللللل جياغبلللللل   جيصلللللل ح جيجياللللللل  

  للللل جيجي 1الف يللللل جياللذاللللل  جياؼبصلللللفح جياجيطفللللل جيرخصللللل جيالا للللل  جي ذ  للللل جياألرضجياؼب ي للللل جي  لا للللل  جي  جيدرلللللل جيحللللل جياؼبف يللللل 

 زيلللللل جيخ صللللللل جي  لللللل جياكفيللللللل جي قبللللللل زجيللخصللللللل جيالا لللللل  جيزل لللللللل جيذ زاألللللللللجيالللللللل  جيرللللللف جيدبللللللل جي جيرللللللفعجيؾبللللللل  جيلف للللللكجيو جي

افلللللللوجياأللللللللل  جيال ع ررللللللل جياؼبكف رللللللل جيلف يللللللل جيخ صللللللل جيو جياؼببلللللللتاللةجيو جيوالللللللإ  جيالتفيئللللللل جي الا للللللل  جي الت جللللللليعجي ال للللللللي جي

األخلللللللل جياػب صللللللل جيذاتجيال  ذللللللل جياإلللللل زةجيحيللللللل زةجيذ ز زيللللللل جي  ل للللللل  جيو جياللالللللللعجياإلللللللفدجياجيالعللللللل ز  جياؼبلللللللفينجي العللللللل از جي

جي.2اؼبا الةجي  لا   

اللللللللنجي ضلللللللك جيحللللللل جيالا للللللل  جيجي01/07اؼب لللللللف جي اللللللللتك جي  لعللللللل ز  جيجي91/10 جياأل ذللللللل كجي لللللللل جيضلللللللك ف جيذللللللل ز جي

علللللل راتجيال ذهيلللللل جياؼبا يلللللل جي الع  فلللللل جيلفا لللللل   جيألصللللللح بجيال علللللل دجيالت كطرلللللل جياػب صلللللل جيالللللللنجي  صلللللل جيافللللللوجيال الللللللنجيز للللللاجي

 ورضلللللل جيحلللللل  تجيالا لللللل  جيالللللللنجيذللللللفجيرا اللللللل  جياؼببللللللتاللجياجياإل لللللل رجيال لللللل د  جي اك للللللل جيرلللللل جياألاكلللللل  جيذاتجيال  ذلللللل جي

جيا الةجي  لا   جي النجير   جيؿبفف جيلفكجي ذه جياع ر .اؼب

 ثانيا: تعريف رخصة البناء

رتح الللللللوجياؼب للللللللعجي  لاللللللل جياػبللللللل ضجياجيلبلللللللال جي  لرلللللللفجي  للللللل جياؼب ضللللللل ا تجيركللللللل جي للللللل جياغبللللللل  جياجيرخصللللللل جي

الا للللل  جيا جلللللح جياجملللللل  جيلفهعللللل جي العضللللل   جير  كللللل جياللللل دةجيلللللل جيرعلللللفل  جي  للللل ررفجيل ل للللل جيل اراللللل جيؼببلللللت فاتجياؼب ضللللل عجي
                                       

 .584جي جيصلللعجيج   اافجياللضب  جيا ا   جيجي1
 .260خطجيالفر جي  جيل لز  جيلللعجيج    جيصجيجي2
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 الت لللللفر جياؼبت اصلللللف  جي لللللل جي للللل جيالت للللل ررفجيالعضللللل  ي جي الهعفيللللل جيللخصللللل جيالا للللل  جيلللللل جي ضللللل  جيالعضللللل  جيذيلللللفجيالت للللللرعجي

 ا لللللللل :جي" لللللللللخي جي دار جي  للللللللللا جيللللللللل جيجي07/02/1974الهلزبلللللللل جياجيح لللللللل جيصلللللللل درجيالللللللل جيؿب كلللللللل جي  للللللللل زجياجي

 ليبلللللل جيؽبلللللل جيا ذلللللل جيحبلللللل جيجيال خللللللي جي  كلللللل جيو جيالبللللللك حجي  لعيلللللل  جي  ل كلللللل  جي للللللللا اتجيالضللللللا جياإلدار  جي   لللللل،

يللللل  جيو جيو للللل جي جيسبللللل  جيحعللللل جي  ؼبف يللللل  جي لللللليإلجيلللللل جيو جيو للللللجيايكللللل جيرت فللللل جيدبف يللللل جياألرض جيركللللل جيو للللل جيليبللللل جيلللللل جياؼبف 

جيجيجيجياألاي  جيالع  ف جيلفايع.

 الافلللل جيالهعلللل جي ا لللل :جي"ذلللللارجي للللفجيللللل جيجللللف  جياؼب لللللكجيالهلللللدجيافللللوجيلف لللل  جي  صللللا جيالف للللل جيضلللل ل  جيؼبت فالللل تجي
و للللللل :جي"جي حلللللللف جياإللللللللللا اتجيال ذ  يللللللل جياللللللللنجيربلللللللفدجيل  يللللللل جياؼباللللللل جيجي جي الاللللللل جيرللللللل لكاغب لللللللل جياعبك ايللللللل جيلفبللللللل  "

اؼبللللللللخ جي للللللل  جي ذرللللللللجيل اصللللللله    جي  يللللللل  جيالإللللللللضجيل للللللل جيجللللللل ،جيو جيخلللللللفل جيو جيذبللللللل ر  جي  بلللللللتهفلف جيجلللللللف  تجي
جيفب رج جيحلر جيجي النجيذفجي    جيال جياألضلارجيالضا جياإلدار جياجيالف ل جي إلضجي ذ ر جير جيوالادجياجملتكعجي

جي.1" اػب ص جيالدر جي ضب ر جياؼبص حلجيال  ل 

ال  يعللللل جياللظبيللللل جياللللللنجي  اللللل جيحللللل جيو جياللللله جيطاي للللل جيو جيل  للللل  جياجي ذ لللللل جيو جي للللل :جي"جي اجي  لرلللللفجيرخلللللل

 جيو جي  للللل  جيلفرلللللفجيلفكللللل جير زللللل جيوقيتللللل جيحلللللىتجي لللللل جيرللللل  جيااللللل رةجياللللل جيللللللفارجيحللللل ل جيافلللللوجيجللللل ح جيو جيطلرللللل جياكللللل ل 

 جيؼبفرلرلللللل جيالا لللللل  جي الت كللللللط  فيلللللل جيو جي  جلللللليعجي  لللللل  جيذلللللل    جي بللللللفكف جيالاففرلللللل جي  للللللفجياللللللللو جي  ؼب ااعلللللل جيلفكصلللللل حلجيالتع يلللللل جي

جي.2  فجيو جي تحع جيل جي ح ا جيذ اافجيالت كطجياؼب اع جي  ؼب  ع جياؼب ي  "

جي  جيرعلارجي دار جي تك  جياجياق :جي  اجيب جيافوجي   جيالت  ررفجيا  جيا  صلجيافرفةجيسبي جيرخص جيالا 

    ةجيط  عجي جتا ذ جياااك  جيالا   جيربت ججي  جي جتصفارجيرخص جيالا   جيذا جيلا الجيجيللخص جيالا 

جيطاع جيلع اافجيجيت هي الز   جي جياإلاألاإ  جيل ض عجيال ف  جي ذلكجيؼبك رج جياللذ   جياؼبباع جيافوجي

                                       
رجللللللل ل جيل يللللللل جيدرلللللللل جيدرتللللللل را جياجيالعللللللل ز  جياػبللللللل ص جيرفيللللللل جياغبعللللللل   جيجيالت للللللللرعجياعب ا لللللللل  جي  جيرخصللللللل جيالا للللللل  جيرلللللللاداةجيغبك رللللللل جيالا للللللل  جيالل صللللللل رجيؾبللللللل جي1

 .122 جيصجي2008ل ل  جيج فجيدحف  جيالافيفة جي
 .11 جيصجي2000 جيالإلا جيال ط ي جيلفك  ع  جياعب ا ل جي10زرفا جي  ر رإل جيا ذ جيالت  ي جي  ل   طجيال كلاين جيؾبف جياؼب    جيال فدجيجي2
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 ذ ز زي جيؿب ك .

 حعلللللل  جيالإللللللط جيحيللللللقجيو جي بللللللفي جي لللللل  جيجياحلللللل ا جيجياالللللل اط ترخصلللللل جيالا لللللل  جي بللللللف جيدا كلللللل جيربلللللل جيط  فلللللل جي

العللللللل ز  جي ر ه ذللللللل تجيحللللللل ا جياربللللللللجيو جي ضللللللل لا  تجياجياعبللللللل ارجي جياللخصللللللل جيخيضلللللللعجيلضلللللللل رةجيالللللللف جي حلللللللفاثجيجي

 .اػب ص

 طللللللل  عجيحعيعللللللل جي اذ للللللل جي ذجيو للللللل جي جي بلللللللف جيجملفللللللل   جي  للللللل جيلل ا للللللل جي ع  للللللل جيورضجيجللللللليت جيجي جيالا للللللل  صلللللللللخ

   ييفجي    جيافيف  جيو جيرب ر جي    جيل ل د.

الللل جيجلللللف  جي داررلللل جيـبتصللللل جيذ ز زلللل جيذاللللل جيال للللل عجياجيواكللللل  جي افيلللل جياعللللللارجيرخصلللل جيالا للللل  جيذلللللارجي دار جيصللللل درجي

جيو  ي جيد  جيرخ جي     جي اجيز   جيحفد جياؼب لعجياعب ا ل .إلذ ل جيل اجي جيرهب جياجمل  جيجيالا    

 الفرع الثاني: خصوصية رخصة البناء في الملك الوقفي

 جي  جيرعلللللللف جيلللللللل جيذاللللللل جيواللللللله صجيل ي للللللل صلللللللفرجيرخصللللللل جيالا للللللل  جي اللللللل جي لللللللللا اتجيل ي للللللل  جياتالللللللفوجي  فللللللل جي

جياعبف تجياإلدارر جياؼبهتص جيذا جيالعي  جي ا جياك جيل جيواك  جيالا   .

 جي  جيو جيؽبلللللل جيخص صللللللي جي1صللللللفارجيرخصلللللل جي  لللللل  جيلفللللللكجي ذهلللللل جت زهللللللإلجياإلللللللللا اتجيالللللللنجي  الللللل جياجيح للللللل جي 

جيل اجيج  ض جيوصح بجياغب جياجي    جياؼبب لف: جياجيح ل جي    جياؼبب لف

 أوال: أصحاب الحق في بناء الملك الوقفي
 السلطة المكلفة باألوقاف: .4

رحللللللل جيللللللللل ا جيحبللللللل جي جلللللللت ك  جي  جلللللللتإ  جيسبفلللللللكجيالصللللللله جيالع ز زيللللللل جياللللللللنجي   ففللللللل جيل فللللللل جيرخصللللللل جيالا للللللل  جيجي
 علللل دجيالت كطرلللل جياػب صلللل جيال  درلللل جي الجيالت كطرلللل جي  لللل اجي لللل جياؼب كلللل  جي لللل جيورضلللل جياعلللل دجياإل لللل راؼبفللللكجياللللل ذه جيال علللل ر  جي

                                       
 .271خطجيالفر جي  جيل لز  جيلللعجيج    جيصجيجيجي1
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اؼبت فللللللللل جي  أل ذللللللللل كجي اللللللللللنجيؿبففللللللللل جياأللللللللللل  جيجي91/10اؼب لللللللللف جي اؼبلللللللللتك جيلفعللللللللل ز  جيجي01/07اجيالعللللللللل ز  جيالللللللللل اردةجي
جي .ال ذهي جياؼبا ي جيو جيالع  ف جيلفا  

 لللللل جيالللللللطجي ذ جيزبللللللتهف جيو جيحلللللل جياؼبف يلللللل جيللللللليإلجيالللللللطجيللللللل زعجيلفتعللللللف جيلفحصلللللل  جيافللللللوجيرخصلللللل جيالا لللللل   جي

لللللللل جيالللللللل طجياغبللللللل جيذلللللللفجيربللللللل جيؿبفللللللل جيلللللللل دا جيط لللللللل جيرخصللللللل جيالا للللللل  جياجي ضللللللل ي جيذ ز زيللللللل جيصلللللللحيح جي لللللللل جيالبلللللللي لةجي

افلللللللوجيال عللللللل رجيؿبللللللل جيطفللللللل جيال خلللللللي جي  لا للللللل   جيفبللللللل جي  حللللللل جيالصللللللله جياجيطفللللللل جيرخصللللللل جيالا للللللل  جيرللللللل للا جيجيالع ز زيللللللل 

جيالت كط. جيل جي للا اتجيالضا جياإلدار جياؼبت فع جي ت لي جيواك  جيالا   جي جي جتا ذ

 مستأجر الملك الوقفي: .4

جيبتاللجياؼبفكجيال ذه جياغب جياجيالا   جي ذلكجيلفكح ال جيافوجياؼبفكجيال ذه  جي  جيافي جيلجي ؼبك رج

صللللل حا جيالصللللله جياألصلللللفي جيجياغبصللللل  جيافلللللوجي للللللخي جيصللللللر جي ل تللللل بجيلللللل جيالبلللللف  جياؼب فهللللل جي  أل ذللللل كجي  اتا ر للللل 

جي.1اجيطف جيرخص جيالا   جيافوجيال ع رجيال ذه 

اؼب فهللللللل جيو جياؼب لللللللتع جياللللللللنجي   للللللل جيجي لللللللطجيو جي للللللل  جيالصللللللله جيالع ز زيللللللل جيجللللللل ا جياألصلللللللفي جياللللللللنجيرب ز للللللل جيالبلللللللف  

اجي جي ت ذلللللفجيافلللللوجي رادةجيال ذلللللفجياللللللنجياللللل جيا فللللل جيتاللجياؼبفلللللكجيالللللل ذه جيال عللللل ر جيلفا للللل  جيافيللللل جياجي طللللل رجي  كلللللط لبللللل

جي.ال عف

 :الحق في بناء المساجدأصحاب  .4

جيزللاجيلفف رجيال  جيل ا جيال ذفجي  جير ا جير ت جيلصفرجيالل يب جيلا   جياؼبب لفجياجيـبتففجيالاع عجي

  ز  ذلللللللل جيجي92/437   ؼبلجلللللللل  جيجي91/338 جيصللللللللفرجياؼبلجلللللللل  جيالت هيلللللللل  جياؼب للللللللف جي اؼبتللللللللت جي  ؼبلجلللللللل  جياإلجلللللللل لي 

ل لللل جي الللللنجي لللل  جيافللللوجيوزلللل :جي"رعللللل  جيجي5اغبلللل جياجي  لللل  جياؼببلللل لفجيدب للللل جياؼبلللل دةجيللللل جي لللل اجياؼبلجلللل  جيحللللفدجيوصللللح بجي

جي    جياؼبب لف:جي
                                       

 .272صجيجي جيخطجيالفر جي  جيل لز  جيلللعجيج   جي1
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 . الف ل 

 .اعبك ي ت 

   و جياؼب   ر  .جياألاه صجيال اي ي 

جي لااوجيذا جيال ل عجياجي    جياؼبب فجيال ل طجياق ي :

 .و جير   جياؼبب فجي ضلار 

 . و جي    جياعبك ي جيل تكفةجيذ ز ز 

 ال   يللللللل جياؼب فهللللللل جي  ل للللللل   جيو جي صللللللل جياألاللللللله صجيال اي يللللللل  جيافلللللللوجياإلذ جياإلدار جيلللللللل جياعبفللللللل جي

 .1"الفر ي 

جيوصح بجياغب جياجي    جياؼبب لفجي  :جيو جي5 ربت تججيل جيز جياؼب دةجي

 األاللللللللله صجيال اي يللللللللل  جياؼبلللللللللاذ  جيؽبللللللللل جيجيالف لللللللللل  جياعبك يللللللللل تجياؼب جبللللللللل جيذ ز زللللللللل  جياألاللللللللله صجياؼب   رللللللللل  جي

اإلللللفدةجياجياؼبللللل دةجي تجي داررللللل جيلللللل جياعبفللللل جيال   يللللل جياؼب فهللللل جي  ل للللل   جيالفر يللللل  جي لللللطجيو جي  للللل  جياؼببللللل فجيلللللل جيذاللللل جيالهئللللل

ذلللللفجيرلللللت جيافلللللوجياعللللل رجي لللللطجي ذهللللل جير ل عللللل رجياؼبكفللللل  جيلفهللللل اصجيو جياألرضجياؼبهصصللللل جيدب لللللل جيذللللللارجيالتهصلللللي جيجيجي5

للللللل جي  لللللل   جيضللللللك جياألللللللل  جيال ذهيلللللل جيجيركالللللل جيليللللللت جي دللللللل ججياؼببلللللل فجي للللللل جيرفحلللللل جي لللللل جيللللللل جيللاالللللل جيدب لللللللدجياإلزتفلللللل  

جيال  ل .

 ثانيا: شروط إضافية لتسليم رخصة بناء المسجد

 اؼبت ف جي ا   جياؼبب لف:جيجي91/81ل جياؼبلج  جيجي7 جي5 ح ا جياؼب د  جيجيالتارفجيل  .1

جي:حيقجي  جيو جي تضك 
                                       

ال للللللللفدجياؼبت فلللللللل جي ا لللللللل  جياؼببلللللللل فجي   ليكلللللللل جي  بلللللللليط جي ربفرللللللللفجي  يهتلللللللل  جياعبلرللللللللفةجياللظبيلللللللل جيجي23/03/1991اؼبلللللللل رخجياجيجي91/81اؼبلجلللللللل  جيالت هيلللللللل  جيجي1
16.  
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 رللللللللل جيالللللللللل  جيجللللللللليع  جي  لا للللللللل  :جيذلللللللللفجي  للللللللل  جيالف لللللللللل  جيو جياعبك يللللللللل تجياؼب تكلللللللللفةجيو جياألاللللللللله صجي  

 ال اي ي  جيو جياؼب   ر  .

 لارجيللللل جيالعللللجي6:جي ر تلللل جياؼببلللل فجيضلللللراجيدب للللل جيزلللل جياؼبلللل دةجيو جير لللل  جياؼببلللل فجياؼبلللللادجي  لللل   جيضلللللرا

رللللللللللادجيجي1 للللللللل جيلبللللللللل فلجياؼبتضلللللللللك جياػبلر للللللللل جياؼببللللللللل فر جي10/04/1999الللللللللل زار جياؼب للللللللل  جياجي

 لللللضجي  لللل مل جيضللللك جيؿبللللي جيجلللل  ينجيلتلللل الجيافللللوجيلبلللل فجيرهلللل جيح للللل جيالبلللل    جيو جيرلللل جيلبلللل فجي 

 لفهلذ .جي       جيجي ف ه ق حفةجياعبك ا جي جيجي    ه 

   فجيدراج جيلبت اي جيل  ا جيال ل طجيالتع ي .جي  الجيرخص جيالا   جيل جياؼبص حلجياؼبهتص   

 ل اليللللللللل جياؼبلاذاللللللللل جيالتع يللللللللل جيلاقبللللللللل ز جير للللللللللطجيوج جللللللللل جيؼبللللللللل  جياإلذ جي  ل لللللللللل عجياجيالا للللللللل  جير  لللللللللإلجي 

اػبص صللللي جيالللللنجيرتكتللللعجي لللل جيل للللل عجي  لللل  جيلبلللل ف جيا للللل دجي لللل  جياؼبلاذالللل جيإلقبلللل زجي لللل اجياؼب للللل عجياجي

صلللل جيلفلللل،جي ؿبلللل ك جي اللللل  جيربللللف جياجي  هيلللل جيواكلللل  جيالا لللل  جيللللل جيلفتلللل  جيلتهجي رالللل جيال كلللل جيولللللل

 ل جير   جياه جيرخلجي طجياؼبف فسجياؼب ك ر جي اؼبفين.

اؼبك لللللل جيو جي افللللللوجيال  للللللإلجيللللللل جيذلللللللكجي ذاجيدجي جلللللل  دجي لللللل اجيالت هيلللللل جي اإلقبلللللل زجي  جياكلللللل  جي بلللللل    جياكلللللل جيجي

ال زللللللللل  جي اجيذلللللللللكجيرفلللللللل جي هلللللللل دجيلف ذلللللللل عجياجيح للللللللل جيالت ايلللللللل جي للللللللطجير  لللللللل جيافيلللللللل جياللللللللف جياحلللللللل ا جيالع االلللللللفجياله يلللللللل جي

اؼببللللللللل لفجي بلللللللللا جيلا للللللللل  جي لضلللللللللك    جي  للللللللل اجيال للللللللللطجير تللللللللل جي  لجيرخصللللللللل جيالا للللللللل  جياؼبك  حللللللللل جيؼب اصللللللللله تالصللللللللحي جي

اإللللللفدجياللللللل طجيللللللل  جيرخصلللللل جيجي91/176اجللللللتفرار جيؼببللللللال جيملجي بللللللكف جياؼب لللللللعجياعب ا للللللل جياجياؼبلجلللللل  جيالت هيلللللل  جي

جي.2الا   

 تصب في إطار الشرط األولالشرط الثاني: توافر ثالث وثائق أساسية 
                                       

 اؼبتضك جياػبلر  جياؼبب فر جيالب   جيال رل. جي10/04/1999اؼب رخجياجي اؼب   جيالعلارجيال زار جيجي1
 .281خطالفر جي  جيل لز  جيلللعجيج    جيصجيجي2
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جي   :

 تحل جيالعاف   يع جيا لت ا جي  

 ل جيزهإلجيالعلارجيال زار جياؼب   جي05  يع جيا لت ا جي اح   جياؼب دةجي 

 ا لتللللللل ا جي  إ الللللللل جيافلللللللوجيال للللللل  عجياؼب كللللللل ر جياإلجللللللل ل جياألصلللللللي :جيافللللللل اجيا لتللللللل ا جياألخلللللللطجي  يعللللللل جي

 زارةجيال لللللل   جيالفر يلللللل جي األ ذلللللل كجيافللللللوجي  حيللللللفجيمن يلللللل جي  لللللل  جياؼببلللللل لفجيللللللل جيخلللللل  جير رللللللفجيحلللللللصجي

 ل حف. خض اف جيل ك جي ج ل جي

لبت للللللل رجي زرللللللللجيال للللللل   جيالفر يللللللل جي األ ذللللللل ك:"جي  جي زارةجيال للللللل   جيالفر يللللللل جي اللللللل جيالبلللللللا جياجيذللللللللك جيذللللللل  جي

لللللل جيلبللللل لفجي للللللفارسجيذلرزيللللل  جي  لللللفل جي األ ذللللل كجي بللللل وجيل ضلللللعجيداللللل جيالللللل طجيرللللل ل جيمن يللللل جي  للللل  جياؼبلااللللل جيالفر يللللل جي

دراجللللللي جي تللللللل رردجيجيا لكلللللل جي لللللللفارجياإلللللللل  جير لللللللل  حللللللل جيالللللللل زارةجياله ضللللللوجيال  رلللللللل جيالللللللنجيرتهلللللللا جيايفلللللل جيالع للللللل ع جي

ل ف للللللللل جياجيال ذلللللللل جي"جي اللللللللفادجيمن يلللللللل جي  لللللللل  جياؼببلللللللل لف" جي الللللللللنجي جيزبضللللللللعجيؼبعلللللللل ريإلجيل ضلللللللل ا جي12/07/2010

اػبللللل صجي ا للللل  جياؼببللللل لفجيجي91/81اغب ضلللللل جي ورضللللل جياكلللللفتجيالللللل زارةجي  جيربلرللللللجي  لللللفر تجيافلللللوجياؼبلجللللل  جيالت هيللللل  جي

جي.1ا   ال ذلكجيرف جياجي ط رجي ضعجيل  رطجيل حفةجياجي

 

جي

                                       
 .جي281ب    جيصجيالللعجياؼبخطالفر جي  جيل لز  جيجي1
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 الخاتمة:

نظاللل ع  للو  وللا  ذ  للد رلل ع ن تن ل   لل ة  للاغا نظاذظلل    لل ل   نظاملللق  يف ظللا نظاملللق نظينلللزائ ن  ن لل  

ليلل   ر لل  ظقاقللري نظللا فل زملل      للع ذ ينا اللع  للس ةقمللق  وللو نظينللانز   ذ ظللري وللو   للا  للا د منظفينهللل ظقا لل  

إتن يلل  ذ للة  للا ي   لةلل وللو ندلملل ا  ندل رلل   إ  ذذظ ف لع ن   ال  لل  ذن    لللتي  ذ ظلري  للو   يللة  للال   هل ل 

 غللل   ذندل ا قللل  يف  للللزا   هلللان ولللو نظملللقو  ظ لللا د مليللل   لزاز للل  ةلللانني يف نظاةللل ا   ذ يف  لللانز  نحملقلللل  ذرللل ن 

ن ع  ذ ذثل ينلع   ةل  يعل لل  ق هلل  إ لل   إ  ومل اا ندلقري نظا فل  ذ إغفللني  ة  الني  قى  س نإنظعينا لت نظ   

ذيف رلل ن نظ للات  للا وللا    لظ  لل ة   للع نحلاليلل  ندلاز لل  ذنظلل   ينمللل  عللاق إر مللل ع  لظ ينلللتق  ذ  لللحل    اللع  ذ 

 للع ن  هلل ل ذ جلل ا  هللارل وللو ذرلل ظري  عاللا رلحلاليلل  ن وللالو نظا ا لل  نظعااو لل    لندلشلل ن زفللم نحلاليلل  ندلينلل   

  اظ لل  غلللسنت  ينا للل  و انز للل    ولللل إ ةلللع ل هل ذ  للنب نظ لللن  اهلللل ولللو غلللالا إ  للا ر للل  ن ولللالو نظا ف للل  ذ 

يناالل  يف للل ا نظ  لل ة يف ندلقللري نظللا فل لللات  لظينان للا نظفينه لل  ندل    نظجحللع  اهللل ي هايللارل ذ اث ينهللل   ظللري 

را لل ل صلل   لللل نظا لل   عللا    يملل  اا زملللق ذاهلللت نظللس  إذ    رلل ن نظ  لل ة ذ ةللم  فللا ندلقللري نظللا فل  

 قل ه  نظل يو يين  ل  رينهل  يف ن ز فللن  ينلل   رلزع ذل ذ ع  ذذ يين     قلى نظان ل   ينلل  لا ة لا إ  ندلا لاة 

 وو ندللا ندلا اة.

نةل  الني ذ ظلري يف نظل   ينملل  علاق نظ  ل ة يف  فلا ندلقلري نظلا فل   د    ندلش ن  ا ذ نب  قى نظينل لال

   ذنظ   ي ا ا يف ن ة جانا ذنظ   يع س رأتنل ظقاحل م   قى ندلقري نظا فل. ذ نذلالورلظ   ع  ع ظإلزاثل  

ول   يف نحملل مل   قلى  فلا ندلقلري نظلا فل ذولو   هلل  ينلا نظع  رال ظعجت  ل ن نت نظ ه ةل  ذنظ عالد تذ نب رجلدن

 ذر ظري  غ   نظجالني ذيف زفم نظا ت رل   ق ظ  ادع.ذنظ عاد 
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  فللا  علل  ذ  لل  للذظلل  ندلشلل ن يف  مللل  ان للا ذز للاع هاللل ذهللل ي  قللى ندلقللري نظللا فل  للد  زللع  للا 

 يقل: لقا   ذو ر ع نظينلزائ ذنظ ش يعل  ذنظ    ا ا   اظندلان  نب نظ  لل       لظامج   

 ل ةللل جانا رالللل  علللا ولللنب ن  لللل ل نظعلتيللل  ظأولللالو نظا ف للل    ظلللري    رللل ن   لللاق ذ لللنب إ للل ننينت غلفللل 

نظيناةلل    درللل وللو  نظ  لل ة وللو  انوللا  ينلللني نظا لل  ذنحملل ملل   ق للع  ذ ظللري وللو غللالا إةلل جانا ن وللانا نظا ف لل 

 ن   ل  نظ لحل .

 ظا فل.ز   غلف  ا ة  ندلملس  لدلقري ن اق ذ نب ز اع  لزا 

 عاق لللل    اللللدع ذرفمللللع ن ولللل  نظلللل   يقلللل ق نظمللللقو  ندل قفلللل   نوجلللللل   لنظا لللل  ن  جل لللل ن  جلللللق نحلللللة يف  الللللني

 ندل عقة  لظ ه ة  ذنظ عاد ذندل نة   ندلوجين  ظع 00/90 ل ذ لة مب ن لل نظينانز  ندلاما  ظع ذنظ    هل  لزا  

 ظ ن  قى ندلش ن نظعاا  قى: 

 ندللة   لظا   ذنظ شات يف  ينا لهتل.ى ن  ن   ز اع  لزاز   وو  لزا  نظعينا لت  ا  ف نر   قذ نب 

عل  ظان وللع  ةلانني  قللري ندل عقينل   لظجللاا ن غل   عل  ن   جللل   لجع  نظشلل ذق ندلهال  ظ ينالل  ن ةل جانا ذ 

زينلللل  يف  املللل    اق لللل   ظ اف  يلللل  ظ  للللا  و نةلللل    مللللل ا  قللللىظقمللللقو  ن ذ رلللللذت ن ةلللل جانا  ذ ملللل  ن لللللا 

 ن ة جانا.

 نظمجا ظعال ل نظا   ظ  ا  ن ة جانا را نحلا ن غد. ظا   ظ ل  إتن ل ن فلنينة  

 ع.ف   ل ذ لة ذنحمللر  نظش     زم ن خلوا     ي ا  ن ة جانا  إ   نظمقو  ندل ق



 

 
المصادر و 

 المراجع
 



المصادر والمراجعقائمة   
 

75 
 

 المصادر والمراجع

 الكتب -

أمحدددددددور، أدددددددوصيوأواددددددالور، يفددددددعةوورسددددددمرتوور، فددددددووتور، دددددد   ةور  دددددد  عةيو ا  ددددددةور، دددددد  ور،ا   عددددددةيو .1

 .1984ر،ط  ةورألوىليو

أمحددددددوأ دددددحووعدددددادوو  وددددداوو ددددددورةدددددافييو   ددددد وةورألوفدددددا يو أ ددددد  ورس ددددداص يور  ددددداأدص ةيور ددددد  و .2

 .1999رالوليو

ورألوفدددددددددا وتور،  ددددددددد ور  ددددددددد  اوور، دددددددددا  ديو  ددددددددد وو  ددددددددد وف ددددددددد ردوأمحددددددددددو ددددددددد ر يوأوادددددددددالور، يفدددددددددا او .3

 .1992رسط  واتور ا  عةيو

أوعددددددددةو   دددددددد ع ةيور،دددددددد  ع وتو دددددددد  ور، ددددددددا  دور أددددددددا اور ددددددددا يور دددددددد  ور، ددددددددا يوفرصو   ددددددددةو، ط اوددددددددةو .4

 .2004ور،أ  يو

، ا،ددددد يوأ ددددد صو   دددددةيودئ ودددددةورس دددددافاور، ا   عدددددةور،ددددد وف ص ددددداو ائدددددةور،دددددأ  وتو عدددددحووا دددددايور ددددد  ور .5

 فرصورسط  واتور ا  عةيو ص .

ر، ددددددددددد كو  ودددددددددددا يوأوادددددددددددالور ، ددددددددددد رلوتوةددددددددددد  ور، ددددددددددد   ةور  ددددددددددد  عةيور،ط  دددددددددددةورألوىليوفرصور،  ا دددددددددددةيو .6

2012. 

 .1975ر،  ثاو ةو  وةيور، ا  دور، ضا اور  ر  ييوف  ردورسط  واتور ا  عةيو .7

ر، فدددددويور، صددددد  و ددددداألص ورأل م دددددةيور ددددد  وإفورصفووعدددددديورا ددددد لور، عأدددددةور،  اص دددددةورأليفددددد عةيور ص  ددددداليو .8

 .1980ر، ا يو ا  ةوز ةورا  فعةوورألف عةيو، أاديو

و فدددددددةور، ئددددددد ور،  ف دددددددةوور ئاوعدددددددةيو عددددددد صو، أ ددددددد و–  دددددددمو ددددددددتيور،ددددددد  ع وتو ددددددد  وفدددددددا  دور، ئددددددد و .9

 .2006ور،  ز  يور،ط  ةور، ا عةيور  ر  يو
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ر،ددددددددد  ردور،دددددددد  ،و،  دددددددد الور،    ددددددددةيو ددددددددةوصفعددددددددةو ددددددددةو   ددددددددويو دددددددد  وفددددددددا  دورسعدددددددد  ئ رتور،  وعددددددددةيو .11

 .2001ر  ر  يو

 .ر، فويوفرصو   ةو-ر، يفعةو-محديو ا اووئ يوو  فور، ربواتيورة ة .11

خا،دددددددددوصر دددددددد ليور  دددددددداصور، ددددددددا   وور، أمعئدددددددداوأل دددددددد  ور، فددددددددووتور  ر دددددددد يوفصر ددددددددةو  اص ددددددددةو  واددددددددالو .12

 .2013ر،    ةور    عةيور،ط  ةور، ا، ةيوفرصو   ةيو

 .1998ص ييورألوفا و  ااوورف صافريوفرصورسا ،ييوف  قيوص عقو   سورس .13

 ز ديو اةيور، فووتور،    ةور    عةوور، ا  ديوفرصور،أاضةو، ط اوةوور،أ  . .14

و دددددددورا دددددددعثو ددددددةوو عدددددددد يوإث دددددداتورس اعدددددددةور،  اص ددددددةوورا ددددددد لور، عأعددددددةور،  اص دددددددةوتور،  دددددد   ور  ر ددددددد ييو .15

و.2009فرصو   ةيوور،ط  ةور،عاف ةي

ر،ددددددد زرلو  ةدددددددعا يوإفصر وأ ددددددد رلور، فدددددددووو ددددددد  ور ددددددد  ئاص اوتور،  ددددددد ور  ددددددد  اوور، دددددددا  ديوفرصوو ددددددددو .16

 .2010رةدىو، ط اوةوور،أ  يور  ر  يو

ف دددددد ردو- صددددددافصور ، دددددد رلوتور، ددددددا  دورسددددددد ور  ر دددددد ي-و دددددداوو دددددداو دددددد عئاديور،أم  ددددددةور، ا ددددددةو، ، دددددد رل .17

 .1998رسط  واتور ا  عةيو

 2013لور،  اصيوتور  ر  يور،ط  ةور،عا  ةيوفرصو   ةيووئاصوو  ييورس اعةوور،أما .18

وئددددددداصوو ر ددددددددييور،أم  دددددددةور، ا دددددددةو، ئأازوددددددداتور فرص دددددددةوتور،أمدددددددالور، ضدددددددا اور  ر ددددددد ييور ددددددد  ور، دددددددا يو .19

 .1995 م  ةور،دو ىور فرص ةيو   وف  دورسط  واتور ا  عةيو   ةو

 .2004  ةو، ط اوةوور،أ  يور  ر  يووئ ومحديو ا ايومحا ةورس اعةور،  اص ةور ايفةيوفرصو  .21

 .2006 اة و اصيور  ر مور، رف ةوو ىور،  اصيوفرصو   ةيو .21
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 دددددددد رفوو دددددددددور ور، ئدددددددد يور دددددددد  ئاصورأل دددددددد رلورس ف  ددددددددةو ور، دددددددد و ور ف صدددددددداف ةوو عدددددددد    اتور، أئعددددددددةو يو .22

 .2007رأل ا ةور، ا ةو، وفا يور،ط  ةورألوىليور،ا  تيو

ر، فددددددووتور، ئدددددد ورأل  دددددداوور، أئعددددددةور   ئاوعددددددةيو  دددددد ورأل ا ددددددةور، ا ددددددةوو دددددددرفوو دددددددور ور، ئدددددد يوإ دددددداال .23

و.2000، وفا يور،ا  تيو

  ددددددةور،  دددددددوتور، دددددد   ةور  دددددد  عةيوفرصور، ادددددد ور، دددددد كيور، ددددددا   يو صدددددد يوم ئدددددددوأ دددددد وز دددددد يورس اعددددددةوو  .24

1996. 

ط  وددددداتور ا  عدددددةيو ئددددددووعدددددأحيوو ددددددور، عددددد وتور، دددددا  دورسدددددد ور  ر ددددد ييور،ط  دددددةور، ر  دددددةيوف ددددد ردورس .25

2005. 

 ئددددددويفدددددربيور،عددددد دييور، رةددددد،وتو ددددد  ور، دددددا  دورسدددددد يو صدددددافصور ، ددددد رليور،  ددددددوور صرف ورسأ ددددد ف يو .26

  دودو   ةيوفرصورةدىيور  ر  .

 ئددددددوو ددددددورا دددددعمووئددددد يوه  دددددةوإفرص ور، فدددددووتوما ص دددددةو صددددد ور،   عدددددةيورس اددددددور  ددددد  او،  وددددد تو .27

 .وو2004 او،  أئعةيو د يورسئ اةور،   عةور،ع  ف ةيوور، دص سور، ا  و،  أكور   

 .2006 ئدوكأاز يور، فوور، الوتور،     ور  ر  ييوفرصورةدىو، ط اوةوور،أ  وور،  ز  يو .28

 ئدددددددددو صددددددددط ىو دددددددد ،ييوأواددددددددالور، يفددددددددا اوورألوفددددددددا يور،دددددددددرصور ا  عددددددددةو، ط اوددددددددةوور،أ دددددددد يور،ط  ددددددددةو .29

 .1982ر، ر  ةيو موتيو

أوادددددددددددالور، فدددددددددددووتور، ددددددددددد   ةور  ددددددددددد  عةيور،ط  دددددددددددةورألوىليوفرصووئددددددددددداصيوو صدددددددددددط ىوأمحددددددددددددور، صفددددددددددداي .31

1997. 

 أددددددد صوفودددددددويور، فدددددددوور  ددددددد  او  طددددددد صعيورفرص ددددددد يو أئع ددددددد  يوفرصور، اددددددد يور،ط  دددددددةور، ا عدددددددةيوف  دددددددقيو .31

 .2006  ص ايو
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 .2010  ص و أص صييوف رودور، اعئةوور،  ئموو قور،     يوفرصورةدىيور  ر  يو .32

و دددددددد  وو دددددددددور ندددددددداصوتور، ددددددددا  دورسددددددددد يور،ط  ددددددددةورألوىليو عدددددددد صو، أ دددددددد و دددددددد لو دددددددد   يور،دددددددد  ع وت .33

و.2010ور،  ز  يور  ر  يو

 .1989و  ةور، وع ايور،   ور    اووأف،  يور   ور، ا ةيوفرصور، ا يوف  قيو  ص ايو .34

 الرسائل والمذكرات -

تور، دددددا  دور، ددددداليوك عدددددةوو ددددددور، محدددددادووددددد روييور،ددددد خاور فرص دددددةوتور،  ددددد   ور  ر ددددد ييوص دددددا،ةوفك ددددد صرعو .1

و.2007يورا  لو ةوواأ ديو ا  ةور  ر  

و ددددددددور، دددددددافصووددددددد وزيو  ددددددد وإ ددددددد  ئاصور، فدددددددووول   ددددددد وتور  ددددددد ليوفصر دددددددةو ط ع عدددددددةوتور  ر ددددددد يوص دددددددا،ةو .2

 .2004فك  صرعيوك عةور،   لور    عةيور  ر  يو

 ددددد ييوص دددددا،ةو،أعددددد وفص دددددةوفك ددددد صرعو أصددددد صوددددددا ايوصخصدددددةور، أدددددا وكددددد فر وائا دددددةور، أدددددا وتور،  ددددد   ور  ر .3

 .2008تور، ا  دور ا يوك عةورا  ليو ا  ةو  دوفو بيور،  عد يو

 دددددداو و ئددددددديور، دددددد و ور   عددددددةوتوو دددددد فورس ددددددا  تور، دددددد وعةيو دددددد و  دددددددلو،أعدددددد و ددددددااف ورسا ععدددددد مو .4

 .1988تور،    ةور    عةيو ا  ةورأل موو دور، افصيوفعأطعأةيو

يوإفصر ور، فدددددووتور، دددددا  دور  ر ددددد ييو ددددد ك  و،أعددددد و دددددااف ورسا ععددددد موتوفدددددا  دو دددددةو  ددددد  ةوخدددددمور،دددددد ة .5

 .2011/2012و-  ئعاد–ر فرص ورحمل عةيو ا  ةوأكو ا و   ا دو

 ددددد وو-فصر دددددةو  اص دددددة–مدددددالور،دددددد ةو عئددددد ديو ددددداإل ور، فدددددووتور، ددددد   ةور  ددددد  عةوور،  ددددد   ور  ر ددددد يو .6

،  ددددداصيوور، صرودددددايوك عدددددةورا ددددد ليو ا  دددددةو ددددد دوفو دددددبيو  ددددددلو،أعددددد و دددددااف ورسا ععددددد موتور، دددددا  دور

 .2004ر،  عد يو
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 اف دددددةو  ر عئدددددايور، فدددددوووو ف ددددد و أمدددددالورأل ددددد رلوتور، دددددا  دور  ر ددددد ييو ددددد ك  و ا ععددددد ميو ددددد  وو ددددد فو .7

 .1996و عدو،عةيوك عةورا  لو ةوواأ ديو

ص ددددددةور،  عدددددداو،  ضددددددا يوف  ددددددةو،ع ددددددةو   عددددددايورائا ددددددةور  ر عددددددةو، ئ اعددددددةور،  اص ددددددةيو دددددد ك  و،أعدددددد وإ دددددداز ورسد .8

 .2007يو15

محعدددددد وأ ددددد ييووأدددددعاويفددددد عةيورائا دددددةور  ر عدددددةو،  ددددد  ور،  اص دددددةيو ددددد ك  و،أعددددد و ددددد ك  و ا ددددد يوفدددددا  دو .9

 .63و اصييوك عةورا  ليو ا  ةوحياو اصسيورسد ةيو و

 المجالت والمداخالت

ر وغدددددددد لور يوإ دددددددد  ئاصورألوفددددددددا يود ددددددددةور، صدددددددد يور، دددددددددفورألوليور،ع عدددددددد ةور ا عددددددددةيووزرص وو ل دددددددد و .1

 .2001ر، دودور،د أعةووورألوفا يور  ر  يو

يور،   دددددددددةور،  أعدددددددددةو10ز ددددددددددردو ددددددددد صو سيوو فدددددددددةور،  ثعدددددددددقو ا،أ دددددددددا ور، ئددددددددد ر يود دددددددددةورس ثدددددددددقيور، ددددددددددفوو .2

 ، ئ ث حيور  ر  .

 .2000وي9ر  ر  ييو  الو أ  صومبج ةورس ثقيور، دفوووئ و  و  ةيور، فووتور، ا  د .3

 ئدددددددددددورسادددددددددددييوواددددددددددمور دددددددددد  درلورألوفددددددددددا وتورسدددددددددد ر بور،  اعددددددددددةيود ددددددددددةور، دددددددددد   ةوور،دصر دددددددددداتوو .4

 .2009يود سور،أ  ور،  ئايو ا  ةور،ا  تو77ر    عةيور، دفو

وفدددددا يور،ا  دددددتيور، ددددددفو ايفددددد و دددددةوو ددددددور ورسعئددددداديوف ددددد دور، فدددددويود دددددةوأوفدددددا يورأل ا دددددةور، ا دددددةو، و .5

 .2004  ردوو6

ودددددددد و و ددددددددةو  دددددددداك يووصدددددددد ورألوفددددددددا وومحا  ادددددددداوتور  ر دددددددد يو اةدددددددد  وأ، عددددددددتوتوفوص وإفرص ور، فددددددددووو .6

 .1999ر    عةو ا  ر  يو
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 ئدددددددددددو   ددددددددددا يوفدددددددددد ر  وفا   عددددددددددةوتو أمددددددددددعمور، فددددددددددووتور  ر دددددددددد يو اةدددددددددد  و   ددددددددددا وتوفوص ورألوفددددددددددا وو .7

 .1999ر    عةو ا  ر  يو

يو دددددد وفدددددددلوورال دددددد ع   ددددددةووع ددددددةو ددددددةووعددددددمور، دددددد ييور دددددد  درلوأوعددددددادور، فددددددوو ددددددحورسصدددددد وةوو ئددددددد .8

يور ا  ددددددةور  دددددد  عةيورسد أددددددةو2010 أددددددا  وو5إىل3، ئدددددددل ور، ا،دددددد و، وفددددددا يورسأ  دددددددوتور، دددددد  و ددددددةو

 رسأ ص .

 

 النصوص القانونية -

 النصوص التشريعية - أ

 يورس   قو األوفا .1991أ    وو27رس ر قوو1411  رلوو12يورسدصخوتو91/10ر، ا  دو .1

 النصوص التنظيمية - ب

رس   دددددددددقو  أدددددددددا ورسعدددددددددجدوو أمعئددددددددد وو عدددددددددعمعوو23/03/1991رسددددددددددصخوتوو91/81رس  ددددددددد لور، أ عددددددددد يو .1

 .16وحتد دووإلع   يور   د ور، مسعةور، دفو

و38يور   ددددددددددد ور، مسعددددددددددةور، دددددددددددفو28/06/2000رسدددددددددددصخوتوو2000/146رس  دددددددددد لور، أ عدددددددددد يوصفددددددددددمو .2

 تووزرص ور، دودور،د أعةوورألوفا . يورس ضئةو أمعمور فرص ورس ك  ة2000،عأةو

 .2000ي أةو47يور   د ور، مسعةور، دفو2000/200رس   لور، أ ع يو .3

و69يور   ددددددددددد ور، مسعددددددددددةور، دددددددددددفو18/11/2000رسدددددددددددصخوتوو2000/371رس  دددددددددد لور، أ عدددددددددد يوصفددددددددددمو .4

 .زرص ور، دودور،د أعةوورألوفا يورس ضئةوإودرتورس   عةور، ا ةوتوووو2000،عأةو

،عدددددددددأةوو73يور   دددددددددد ور، مسعدددددددددةور، ددددددددددف07/11/2005رسددددددددددصخوتوو05/427رس  ددددددددد لور، أ عددددددددد يوصفدددددددددمو .5

 تووزرص ور، دودور،د أعةوورألوفا . يورس ضئةو أمعمور فرص ورس ك  ة2005
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   أعة.ر،صافص و ةورسد   ةور، ا ةو،    ور،و1998 ايوو24رسدصخةوتوو16ر،   عئةوصفمو .6

يور،صدددددددددافص ووددددددددةووز دددددددد ور، دددددددددودور،د أعدددددددددةو03/08/2003يورسدصخددددددددةوتو143ر،   عئددددددددةور، زرص ددددددددةوصفددددددددمو .7

 ورألوفا ورس    ةو  ععمورأل   ور، ف عة.

 يورس ضئأةو طبورأل   ور، ف عة.23/06/2006رسدصخةوتوو03/06رس ك  وصفمو .8
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