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 1 ــتـــــــــباتىــ جامعـــــت

 

 ومقررا مشرفا

ـــــــامي بن حملــــــــــــــــــــس   عضوا جامعت قسىطيىت التعليم العاليأستاذ  تــــــــــــــ
 
 مىاقشا

ـــيد ساسرشــــــــــــــ   عضوا جامعت عىابـــــــــــــــــــــــــت التعليم العاليأستاذ  انــــــــــــــــــــــــــــ
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 :عهىً ػهْو اهلل صهَ اهلل سعٌل لال

 ّنتفغ ػهى ؤً جاسّح صذلح ،ثالث يٍ بال ػًهو اَمطغ آدو اتٍ ياخ "برا

 نو". ّذػٌ صاحل ًنذ ؤً ،تو

 .يغهى سًاه

   



 

 

 

 

 

 

 

 داءـــإه
 .انصغريجً انكثريج ػائهيت كم بىل املتٌاظغ انؼًم ىزا ؤىذُ

 ً كم األىم 

 ً األصذلاء

  



 تكديرو شكر

 :بىل اإليتناًٌ انشكش آّاخ تإمسَ ؤتمذو

 ػهًَ ،األطشًدح ىاتو ملنالشح ػعٌّتياً بششافيا ػهَ "انٌاعؼح صاحلِ صساسج ؤ.د"

 انكهْح. هلاتو رخشا ؤدايياً اهلل دفظيا ،صربىاً انمًْح تٌجْياهتا

 ىزه ينالشح ثٌهلىل ػهَ - تامسو كم - املنالشح جلنح اءألػع تانشكش ؤتٌجو كًا

 كم ػهَ يغثما ؤشكشىىً ،نمشاءهتا خصصٌه انزٍّ انثًني ًلتيى ػهًَ ،األطشًدح

 .انثناءجً انمًْح املالدظاخً انتصٌّثاخ

 بجناص يف تؼْذ يٍ ؤً لشّة يٍ عاػذًَِ شجؼين يٍ كم كزنك ؤشكش ؤٌ ّفٌتين ال ً

 األطشًدح. ىزه
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 الدراسة مجاؿك  كعبالمكض التعريؼ 

 ،عامػةك  شخصػية منػافع مػف ذلػؾ فػي لمػا أمػكالمـ كقػؼ عمػ  المسػمميف اإلسبلـ حث لقد
 حيػػػث ،الكثيػػػر بػػػالخير المجتمػػػع عمػػػ  يعػػػكدك  ،المػػػكت بعػػػد لصػػػاحب  الثػػػكابك  األجػػػر يػػػديـ فمػػػك

 ثابتػػةك  دائمػػة ماليػػة مػػكارد مػػف يؤمنػػ  بمػػا المجتمػػع طبقػػات بػػيف التكافػػؿك  التضػػامف قػػيـ يرسػػخ
 غيرها.ك  الغذائيةك  التعميميةك  الصحيةك  الدينية حاجيات ك  المجتمع متطمبات لتمبية

 إلػػ  ،الخيػػرك  البػػر أكجػػ  مػػف كجمػػاك  ،اإلسػػبلمية الماليػػة األنظمػػة أهػػـ أحػػد الكقػػؼ يعػػد ك
 عرفػ  قػدك  ،الجزائػرم التشػريع فػي لمممكية قانكنيا صنفاك  ،التبرعات عقكد مف عقدا ككن  جانب

 باألكقػػػاؼ المتعمػػػؽ 1991أفريػػػؿ 77 فػػػي المػػػؤرخ 11-91 القػػػانكف مػػػف 3 المػػػادة فػػػي المشػػػرع
 ،التأبيػػػد كجػػػ  عمػػػ  التممػػػؾ عػػػف العػػػيف حػػػبس هػػػك "الكقػػػؼ :فيمػػػا جػػػاء التػػػيك  ،المػػػتمـك  المعػػػدؿ

 بالصػدقة الكقػؼ يعػرؼك  الخيػر".ك  البػر كجػك  مػف كج  عم  أك الفقراء عم  بالمنفعة التصدؽك 
 الجارية.
 باألكضػاع ذلػؾ فػي متػأثرا ،متميػزة تاريخية بمراحؿ ؼالكق إدارة مرت فقد ،الجزائر في ك

باعتبارهػػا دكلػػة مػػف دكؿ  مظاهرهػػا أهػػـ أحػػد الكقػػؼ كػػافف ،اإلجتماعيػػةك  اإلقتصػػاديةك  السياسػػية
 ،الجزائػر فػي الحكػـ لمقاليد األتراؾ تكلي إثر عم  العثمانية الدكلة عمد فيك  ،العالـ اإلسبلمي

 ،الػػكطف أرض الفرنسػػي المعمػػر أقػػداـ كطئػػت أف إلػػ  ،الػػذركة مػػداخيمماك  األكقػػاؼ ازدهػػار بمػػ 
 كانػت التػي الكقفية األمبلؾ لتصفية جائرة تشريعات عدة بإصدار الفرنسية السطات قامت أيف
 أمػػاـ نفسػػما الجزائػػر كجػػدت فقػػد ،اإلسػػتقبلؿ بعػػد أمػػا الجزائػػرم. الشػػعب تضػػامفك  كحػػدة عكػػست

 إدراج اإلنتقاليػة الفتػرة هػذ  خػبلؿ فتـ ،اريةالعق التشريعية المنظكمة سيما ال رهيب قانكني فراغ
 بصػػدكر تعػػززت ،باألكقػػاؼ متعمقػػة تشػػريعات عػػدة إصػػدار بينمػػا مػػف تشػػريعية إصػػبلحات عػػدة

 عمػػ  الكقفيػػة األمػػبلؾك  عمكمػػا العقاريػػة لمممكيػػة اإلعتبػػار أعػػاد الػػذم ،العقػػارم التكجيػػ  قػػانكف
 الخصكص. كج 

 لػذلؾ تطبيقاك  ،الكقفية لؤلمبلؾ ةالقانكني ايةالحم إقرار إل  تكرمالدس المؤسس عمد قد ك
 عػػدة خػػبلؿ مػػف األمػػبلؾ مػػف القػػانكني الصػػنؼ لمػػذا القػػانكني اإلطػػار كضػػع إلػػ  المشػػرع عمػػد

 التنمػػػػػػكم اإلدارم الجانػػػػػػب بينمػػػػػػا مػػػػػػف ،جكانػػػػػػب عػػػػػػدة تعػػػػػػال  تنظيميػػػػػػةك  تشػػػػػػريعية نصػػػػػػكص
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 األمبلؾ. لمذ  اإلستثمارمك 
 تسػيير عمػ  المشرفة القانكنية األجمزة عم  بتنص الدراسة هذ  أف إل  اإلشارة تجدر ك
 األكقػػاؼ تكظيػؼ بمػػا يػتـ التػػي األسػاليب كػػذاك  ،مركزيػة أك محميػػة ،مباشػرة كانػػت سػكاء الكقػؼ

 إلدارة القانكنيػػػة "اآلليػػػات :ب مكسػػػكما البحػػػث جػػػاء لػػػذلؾ ،تنميتمػػػاك  اسػػػتثمارهاك  بمػػػا اإلنتفػػػاعك 
 ،"اإلدارة"ك القانكنيػػة" "اآلليػػات صػػطم م أف أسػػاس عمػػ  هػػذاك  ،الجزائػػرم" التشػػريع فػػي الكقػػؼ

 العناصر. هذ  لكؿ مستغرقاك  شامبل يعد
 المكضكع أهمية 

 منػػذ ذلػػؾك  ،اإلسػػبلمية األمػػة حضػػارةك  تػػاريخ فػػي عريقػػةك  عظيمػػة مكانػػةك  أهميػػة لمكقػػؼ
 ،البالغػة بالعنايػة الغراء اإلسبلمية الشريعة أحاطت  فقد ،اإلسبلمية الدكلة لقياـ األكل  البدايات

 حيػػث ،سػػمـك  عميػػ  اهلل صػػم  - اهلل رسػػكؿ خطػػ  عمػػ  التػػابعيفك  الصػػحابة أكقػػاؼ تكالػػت قػػدك 
 اإلسبلمي. العالـ دكؿ جؿ تبنت  إدارم نظاـ لؤلكقاؼ أصب 
دارتػػػ ك  عمكمػػػا الكقػػػؼ مكضػػػكع يثيػػػر ك  فػػػي البػػػاحثيفك  الفقمػػػاء إهتمػػػاـ ،خاصػػػة بصػػػفة ا 
 ذلػؾك  ،الػكاقفيف جممػكرك  باألكقػاؼ مفػةالمك السمطة كذاك  ،كالقانكف اإلقتصادتاريخ، ال، الشريعة

 حػؿ عمػ  الكقػؼ نظػاـ يعمػؿ حيػث ،األمبلؾ مف الصنؼ لمذا اإلنسانيةك  الشرعية لمقيمة نظرا
 جانػب إلػ  األميةك  البطالةك  الفقر كمحاربة ،المياديف مختمؼ في اإلنسانية المشاكؿ مف العديد
 المسػػاجد بنػػاءك  الجسػػكر كمػػد يالعمرانػػ القطػػاعك  المستشػػفيات كبنػػاء الصػػحي القطػػاع فػػي دكر 

 .السكف...إلخ أزمة لحؿ العماراتك 
دارتػ ك  ك تتجسد أهمية الكقػؼ  اسػتمرار األجػر تنميتػ ، فػي ككنػ  يحقػؽك  ثمار سػبؿ اسػتك  ا 

 استمرار المنفعة لممكقكؼ عمي .ك  الثكاب لمكاقؼ في حيات  أك بعد مكت ،ك 
 قػػانكني كصػػنؼ لػػ  المشػػرع تصػػنيؼ هػػك لمكقػػؼ الفعػػاؿ الػػدكرك  األهميػػة هػػذ  يؤكػػد مػػا ك

 جػديرا جعمػ  مػا هػكك  ،اقتصػاديةك  اجتماعيػة كظيفػة لػ  ،العقاريػة الممكية أصناؼ مف بذات  قائـ
 البحث.ك  بالدراسة
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 المكضكع اختيار أسباب 

 مكضكعية. أخرلك  ذاتية أسباب ،أسباب لعدة المكضكع اختيار تـ
 :في عالمكضك  اختيار في الذاتية األسباب تتمؿ :الذاتية األسباب -
 أكثػر التعمػؽك  الماجستير( لمذكرة )إستكماال الكقفية األمبلؾ مجاؿ في البحث مكاصمة-

 مػف الصػنؼ لمػذا التنمػكمك  اإلدارم الجانػب فػي المتمثػؿك  الجكانػب أهػـ إحػدل في التخصصك 
 .لمبحث خصبا فضاء يشكؿ جزئيات  بمختمؼ الكقؼ ككف جانب إل  ،األمبلؾ
 ،الباحػػػث نفػػػس فػػػي الكقػػػؼ يحتممػػػا لتػػػيا األهميػػػةك  المعنكيػػػةك  اإلنسػػػانية ،الدينيػػػة القيمػػػة-
 مصػال  عميمػا تبنػ  كسػيمة ككنػ  جانػب إلػ  ،جػؿك  عػز اهلل إل  التقربك  كابالثك  األجر ابتغاء
 التسػيير ظػؿ فػي المجتمػع أفػراد بيف اإلجتماعي افؿالتك مظاهر مف الكقؼ يجسد  ماك  ،الناس
 الكقؼ. ألمكاؿ األمثؿ
 ال التػػيك  ،كمسػػمميف نحػػف القػػكيـ منمجنػػا ،اإلسػػبلمية بالشػػريعة الكقػػؼ مكضػػكع ارتبػػاط-
 لمباحػػث فرصػػة الدراسػػة هػذ  تشػػكؿك  ،أحكاممػػا عمػػ  اإلطػبلع أك بالدراسػػة سػػكاء إهمالمػػا يجػب

 الشخصية. اإلستفادةك  لئلطبلع
 :يمي فيما إجمالما يمكفك :المكضكعية األسباب -
 األكقػػػاؼ قطػػػاع مشػػاكؿك  ،قػػػاؼباألك  المكمفػػة السػػػمطة إلنشػػػغاالت حمػػكؿ إيجػػػاد محاكلػػة -
 لممجتمػػػع الدينيػػػة الحيػػػاة يجسػػػد ككنػػػ  ،الكقػػػؼ بػػػإدارة يتعمػػػؽ فيمػػػا بالغػػػة أهميػػػة يكتسػػػي الػػػذم

 عميما. باألكقاؼ المكمفة السمطة الطبلع باقتراحات المتكجة الدراسة هات  تكجي ك  ،الجزائرم
 قديمػة عظممػام لككف ،باألكقاؼ المتعمقة القانكنية النصكص بعض في تعديبلت إقتراح -

 خمت. سنكات منذ تعديؿ أم عميما يطرأ لـك 
 الدراسة أهداؼ 

 :إل  الدراسة هذ  تمدؼ
 اإلصػبلحاتك  ،الكقفيػة التشػريعية المنظكمة تعترم التي النقائصك  الخمؿ عم  الكقكؼ *

 بالقطاع. لمنمكض باألكقاؼ المكمفة السمطة بما تقـك التي المساعيك 
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 إلدارة المشػػػػرع حػػػػددها التػػػػي القانكنيػػػػة اآلليػػػػات ؿتفعيػػػػك  تجسػػػػيد مػػػػدل عمػػػػ  الكقػػػػكؼ *
 الكقفية. األمبلؾ
 مػػػػف هامػػػػا جانبػػػػا تعػػػػال  متخصصػػػػة قانكنيػػػػة بدراسػػػػة القانكنيػػػػة المكتبػػػػة إثػػػػراء محاكلػػػػة *
 .الكقؼ إلدارة المشرع رصدها التي القانكنية اآلليات في المتمثؿك  ،الكقؼ جكانب
 السابقة الدراسات 

 الدراسػػػات مػػػف مجمكعػػػة عمػػػ  اإلعتمػػػاد خمفيػػػة عمػػػ  عالمكضػػػك  هػػػذا تنػػػاكؿك  إختيػػػار تػػػـ
 :أهمما مف نذكرك  ،العامةك  منما المتخصصة السابقة
 ،الجزائػػر( حالػػة )دراسػػة األكقػػاؼ قطػػاع لمؤسسػػات اإلدارم اإلصػػبلح ،منصػػكرم كمػػاؿ -
 هػػيك  ،7111 ،1ط ،الككيػػت ،لؤلكقػػاؼ العامػػة األمانػػة – الخارجيػػة العبلقػػاتك  الدراسػػات إدارة

 تناكلػػت حيػػث ،الشػػقيقة الككيػػت بدكلػػة لؤلكقػػاؼ العامػػة األمانػػة قبػػؿ مػػف منشػػكرة ا دكتػػكر  رسػػالة
 صػػػميـ فػػػي اقتصػػػادية طبيعػػػة ذات دراسػػػة هػػػيك  ،األكقػػػاؼ قطػػػاع كاقػػػع بإسػػػماب لرسػػػالةا هػػػذ 

 هاتػ  تضػمنتما التػي المامػة لممسػائؿ القػانكني الطابع إضفاء سأحاكؿ أني حيف في ،المكضكع
 السابقة. الدراسة
 التطبيقػػاتك  اإلسػػبلمي الفقػػ  فػػي األكقػػاؼ عمػػ  النظػػارة نظػػاـ ،الممػػدم يػػةعط د.محمػػد -

 األمانػػػة – الخارجيػػػة العبلقػػػاتك  الدراسػػػات إدارة ،نمكذجػػػا( المغربػػػي الػػػكقفي )النظػػػاـ المعاصػػػرة
 منشػركرة دكتكرا  رسالة عف عبارة كذلؾ الدراسة هذ ك  ،7111 ،1ط ،الككيت ،لؤلكقاؼ العامة
 كعنصػػر دراسػػتنا بمػػا سنسػػتمؿ التػػي الكقػػؼ عمػػ  النظػػارة تعػػال  هػػيك  ،الػػذكر سػػالفة الجمػػة مػػف
 بػػػػيف النظػػػػارة أحكػػػػاـ لتشػػػػاب  عميمػػػػا اإلعتمػػػػاد تػػػػـ قػػػػدك  ،األكؿ البػػػػاب مػػػػف األكؿ الفصػػػػؿ فػػػػي

 حيػث ،اإلسبلمي الفق  أحكاـ نفس تطبيؽ كذاك  ،مسائؿ عدة في المغربيك  الجزائرم يفالتشريع
 هاتػػػػ  مػػػػايميز أف إال ،عمكمػػػػا العربػػػػي مغػػػػربال دكؿ فػػػػي المطبػػػػؽ هػػػػك المػػػػالكي المػػػػذهب يعػػػػد

 مػػػف الكقػػػؼ عمػػػ  النظػػػارة سػػػأتناكؿ أنػػػي حػػػيف فػػػي ،الشػػػرعي الطػػػابع عميمػػػا يغمػػػب أنػػػ  الدراسػػػة
 الدراسة. طبيعة تقتضي  لما نظرا ،القانكني الجانب
 عػػف تطبيقيػػة دراسػػة- اإلسػػبلـ فػػي تمكيمػػ ك  الكقػػؼ اسػػتثمار فقػػ  ،عػػزكز بػػف القػػادر عبػػد -
-أصػكل ك  الفقػ  تخصص ،اإلسبلمية العمـك في الدكتكرا  درجة لنيؿ رسالة ،-الجزائرم الكقؼ
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 الدراسػػػػػة هػػػػػذ ك  ،7113/7114 ،الجزائػػػػػر جامعػػػػػة-اإلسػػػػػبلمية العمػػػػػـك كميػػػػػة-الشػػػػػريعة قسػػػػػـ ،
 لػـ أنمػا الدراسػة هاتػ  يميػز مػاك  ،البحػث مػف الثػاني البػاب فػي عميمػا اإلعتمػاد تػـ المتخصصة

 الكقػػت نفػػس فػػيك  األكقػػاؼ قػػانكف فػػي كردت التػػي اإلسػػتثمار صػػي  بعػػض فػػي تفصػػؿك  تتنػػاكؿ
 دراسػػة حصػػرا سػػتتناكؿ دراسػػتي أف حػػيف فػػي ،القػانكف هػػذا فػػي كاردة غيػػر أخػػرل صػػي  تناكلػت
 األكقاؼ. قانكف في المشرع كرسما التي اإلستثمار صي 

 البحث إنجاز في الصعكبات 

 تػـ فقػد ،اسػةالدر  هػذ  بخصكصك  ،الباحث تكاج  صعكبات مف دراسة أية تخمك تكاد ال -
 :أهمما الصعكبات بعض تسجيؿ
 الدراسػػػػات أف ذلػػػػؾ ،الكقفيػػػػة األمػػػػبلؾ إدارة فػػػػي المتخصصػػػػة القانكنيػػػػة الدراسػػػػات قمػػػػة -
 قانكنية. منما أكثرك اقتصادية  شرعيةك  عامة مجممما في جاءت المتناكلة
نجميزية(ك  )فرنسية األجنبية بالمغة المراجع ندرة -  العامػة منمػا سػكاء ،الكقػؼ تتنػاكؿ التي ا 

 بشػكؿ المكضػكع تخػدـ ال تقريبػا فمي ،العامة األجنبية لممراجع بالنسبة حت ك  ،المتخصصة أك
 عاـ. بشكؿ اإلسبلمي اإلقتصاد معظمما في تتناكؿ ألنما ،خاص
 خاصػة ،القانكنيػة المػكاد مف العديد تشرح تفسيريةك  تطبيقية قانكنية نصكص كجكد عدـ -
 األكقاؼ. كاستثمار تنمية بما ـيت التي بالعقكد المتعمقة تمؾ منما

ذلػػؾ لكػػكف ك  اإلحاطػػة بمػػا تسػػتدعي اإللمػػاـ بػػأكثر مػػف تخصػػص،ك  دراسػػة يليػػات الكقػػؼ -
 الثقػػػػػػافيك  اإلقتصػػػػػػادمك  مؤسسػػػػػػة تجمػػػػػػع فػػػػػػي يف كاحػػػػػػد التخصػػػػػػص القػػػػػػانكنيك  الكقػػػػػػؼ كيػػػػػػاف

 التاريخي. ك 
 المعدلة.ك  الجديدة القكانيف كفؽ الكقفية الدراسات مف يدالعد تحييف عدـ -
 المنظكمػػة بخصػػكص ،األكقػػاؼك  الدينيػػة الشػػؤكف لػػكزارة اإللكتركنػػي المكقػػع حيػػيفت عػػدـ -

 تػػػـ التػػػي بػػػالكقؼ المتعمقػػػة التنظيميػػػةك  القانكنيػػػة النصػػػكص أف حيػػػث ،سػػػنكات منػػػذ ،القانكنيػػػة
دراجماك  تجميعما  .7119 سنة غاية إل  فقط هي المكقع في ا 

-  
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 المكضكع إشكالية 

 إشػػػكاليات عػػػدة الجزائػػػرم" التشػػػريع فػػػي الكقػػػؼ ةإلدار  القانكنيػػػة "اآلليػػػات مكضػػػكع طػػػرحي
 :التالية اإلشكالية طرح -خاصة بصفة - المكضكع هذا معالجة سبيؿ في ارتئينا قدك  ،عمكما

 اآلليػات كفايػة مػدل مػاك  ،الكقػؼ أمػكاؿ إدارة فػي الجزائػرم المشرع كفؽ مدل أم إلى
 مفعمػػة اآلليػػات هػذ  هػػؿك  ،األمػكؾ مػػف القػػانكني الصػنؼ هػػذا إلدارة رصػدها التػػي القانكنيػة

 األكقاؼ. بقطاع لمنهكض عمميا
 :التالية الفرعية التساؤالت إدراج ،أعبل  اإلشكالية ضكء في يمكف ك
 عمػػػػ  المشػػػػرؼك  القػػػػائـ اإلدارم الجمػػػػاز يتعػػػػدد أساسػػػػما عمػػػػ  التػػػػي المعػػػػايير هػػػػي مػػػػا -
 ؟ الكقفية األمبلؾ

 ؟ األكقاؼ إدارة في تمانجاع مدلك  ،لمرقابة اإلدارية األجمزة هذ  خضكع مدل ما -

 األمػػبلؾ تنميػػةك  اسػػتثمارك  إسػػتغبلؿ بمػػا يػػتـ التػػي صػػي الك  األسػػاليب مضػػمكف هػػك مػػا -
 .الكقفية

سػػػتجابةك  مبلءمػػػة مػػػدل مػػػا -  مػػػف القػػػانكني الصػػػنؼ هػػػذا لطبيعػػػة صػػػي الك  أسػػػاليب هػػػذ  ا 
 ؟تكريس  لما في المشرع قصدها التي اإلعتبارات هي ماك  ،األمبلؾ
 اسةالدر  في المتبع المنهج 

 :التالية المناه  تكظيؼ المكضكع دراسة تقتضي
 ،مضػػمكنما تحميػػؿك  القانكنيػػة المػػكاد أحكػػاـ اسػػتقراء خػػبلؿ مػػف ذلػػؾك  ،التحميمػػي المػػنم  -

 البحث. عناصر جميع في تقريبا ذلؾك 
 عناصػػػر مختمػػػؼ فػػػي تكظيفػػػ  تػػػـ الػػػذمك  ،القانكنيػػػة لمدراسػػػات المبلئػػػـ الكصػػػفي المػػػنم  -
 خصػػػػائصك  ألحكػػػػاـ تناكلنػػػػا إطػػػػار فػػػػي الثػػػػاني البػػػػاب فػػػػي الخصػػػػكص كجػػػػ  عمػػػػ ك  ،البحػػػػث

 الكقفية. األمبلؾ تنميةك  إستثمار بما يتـ التي األساليب
 المػػػكاد بعػػض أحكػػاـ مقارنػػػة خػػبلؿ مػػف ذلػػػؾك  ،المقػػارف المنم بػػ اإلسػػػتعانة جانػػب إلػػ  -
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 جميػػػع فػػػي ذلػػػؾك  ،الفقميػػػة( )المػػػذاهب اإلسػػػبلمي الفقػػػ  أحكػػػاـك  العامػػػة القكاعػػػد مػػػع القانكنيػػػة
 البحث. مف الثاني الباب فصكؿ
 المكضكع تقسيـ 
 إلػػ  البحػػث تقسػػيـ تػػـ ،سػػالفة الػػذكر الفرعيػػة التسػػاؤالت عػػف اإلجابػػةك  اإلشػػكالية معالجػػةل
 :بابيف
 الكقؼ. إدارة أجمزة :األكؿ الباب -

 األجمػػػزة أسػػػاس عمػػػ  مكضػػػكعيا تقسػػػيما فصػػػكؿ ثبلثػػػة إلػػػ  البػػػاب هػػػذا تقسػػػيـ تػػػـ حيػػػث
 التسػػيير جمػػاز لدراسػػة األكؿ الفصػػؿ خصػػصف ،كقػػؼال دارةإل المشػػرع رصػػدها التػػي القانكنيػػة
 إنتمػاء ،المحميػة لؤلجمػزة تخصيصػ  فػتـ الثػاني الفصػؿ أمػا ،الكقؼ ناظر في المتمثؿ المباشر
 شػػػكؿ فػػػي فرعيػػػة عناصػػػر فصػػػؿ كػػػؿ ضػػػمف تنػػػدرجك  ،الثالػػػث الفصػػػؿ فػػػي المركزيػػػة بػػػاألجمزة
 كما.ك  نكعا لمعمكماتا تقتضي  لما كفقا ،أخرل تفريعاتك  فركعك  مطالبك  مباحث
 الكقؼ إدارة يبأسال :الثاني الباب -
 لتسػػيير المشػػرع عميمػػا نػػص التػػي العقػػكد مػػف جممػػة فػػي القانكنيػػة الصػػي  هػػذ  تتجسػػد ك

 غػػػرار عمػػػ ك  ،البػػػاب هػػػذا فصػػػكؿ عمػػػ  تكزيعمػػػا تػػػـ التػػػيك  ،الكقفيػػػة األمػػػبلؾ ميػػػةتنك  اسػػػتثمارك 
 الفصػؿ تخصػيص تػـ حيػث ،فصػكؿ ثبلثػة إلػ  الثػاني البػاب تقسيـ تـ فقد ،األكؿ الباب الباب
 مػػف تسػييرها يػتـ األكقػػاؼ مػف معتبػرة نسػػبة أف أسػاس عمػ  الكقفيػػة األمػبلؾ إيجػار لعقػد األكؿ
 ختامػػا ،الكقفيػػة األمػػبلؾ اسػػتثمار عقػػكد إلػػ  الثػػاني الفصػػؿ فػػي التطػػرؽ تػػـك  ،تأجيرهػػا خػػبلؿ

 لكػػؿ فرعيػػة عناصػػر إدراج تػػـ قػػدك  ،العامػػة األكقػػاؼ تنميػػة لعقػػكد المخصػػص الثالػػث بالفصػػؿ
 مكضػكعية لمعػايير كفقػا أخػرل( تفريعػاتك  فركعك  مطالبك  )مباحث الثبلثة الفصكؿ مف فصؿ
 .الكقفي الممؾ نكعك  طبيعة أهمما

 تقػػػديـ كػػػذاك  ،النتػػػائ  مػػػف مجمكعػػػة تتضػػػمف بخاتمػػػة البحػػػث إنمينػػػا ،الدراسػػػة ختػػػاـ فػػػي ك
 .اإلقتراحات بعض



 
 
 
 
 
 

 األوه الباب

 الوقف رةإدا أجهزة
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 إلػ  الكقػؼ أمػكاؿ تحتػاج إذ ،مكقكفػة عػيف لكػؿ قانكنػاك  شرعا امقرر  احق الكقؼ إدارة تعد
 الكقػػؼ انعقػػاد بمجػرد أنػػ  ذلػػؾ ،منػ  المرجػػكة المقاصػػد تتحقػؽ لكػػي ،شػػؤكنما تتػكل ك  ترعاهػػا يػد

 الحاجػػة أتنشػػ هنػػا مػػفك  ،معنكيػػة شخصػػية يكتسػػبك  ،صػػاحب  ممكيػػة عػػف يخػػرج فإنػػ  ،صػػحيحا
 أمػكاؿ عمػ  اإلشػراؼ عػف الكػبلـ فػي القانكفك  الشريعة فقماء أسمب قدك  ،شؤكن  يدير مف إل 

 .الكقؼ
 بمػا تضػطمع التػيك  ،ة"النظػار " أك "الكالية"ب الكقؼ أمكاؿ عم  اإلشراؼ عم  يصطم  ك
 لػ  بمػا مصػمحت  تحقيػؽك  الكقػؼ شػؤكف بتسػيير األجمػزة هػذ  تقػـك حيػث ،معينػة قانكنيػة أجمزة
 .معينة معاييرك  ضكابط كفؽك  خصكصية مف

 نصػػكص عػػدة خػػبلؿ مػػف ،الكقػػؼ إلدارة قانكنيػػة أجمػػزة رصػػد بػػدكر  الجزائػػرم المشػػرع ك
 أجمػزة ثبلثػة فػي إجمالما يمكف أن  إال ،صراحة يحددها لـ المشرع أف رغـ ،تنظيميةك  تشريعية
 :في تتمثؿ
 األكؿ. الفصؿ في سنتناكل ك  ،"الكقؼ ناظر " المباشر التسيير جماز -

 الثاني. الفصؿ في إليما سنتطرؽك  ،المحمية األجمزة -

 الثالث. الفصؿ في ،المركزية األجمزة -
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 األوه الفصن

 الوقف ناظر

 فعػػ يعبػػر نائػػب أك شػػخص كجػػكد لمكقػػؼ المعنكيػػة الشخصػػية عػػف المترتبػػة النتػػائ  مػػف
 شؤكن . كؿ يتكل ك  ،إرادت 

 ؼالكقػ نػاظر يسػم  مباشػر بشػكؿ المكقػكؼ الماؿ هذا إدارة إلي  تككؿ الذم الشخص ك
 التنفيػػذم المرسػػـك مػػف 17 المػػادة فػػي لػػذلؾ قانكنيػػا أساسػػا الشػػرع جعػػؿ قػػدك  ،الكقػػؼ متػػكلي أك

 الكقفيػػػػة األمػػػػبلؾ إدارة شػػػػركط يحػػػػدد الػػػػذم 1998 ديسػػػػمبر 11 فػػػػي المػػػػؤرخ 381-98 رقػػػػـ
 لمممػػػؾ المباشػػػر التسػػػيير رعايػػػة "تسػػػند :عمػػػ  تػػػنص التػػػيك  ،ذلػػػؾ كيفيػػػاتك  حمايتمػػػاك  تسػػػييرهاك 

 أفريػػؿ 77 يفػػ المػػؤرخ 11-91 رقػػـ القػػانكف أحكػػاـ إطػػار فػػي الػػكقفي مػػؾالم نػػاظر إلػػ  الػػكقفي
1991...." 
 عمػ  النظػارة يثػارك  ،أكؿ مبحػث في الكقؼ ناظر مفمـك إل  الفصؿ هذا في سنتطرؽ ك
 .الثاني المبحث في الكقؼ

 األكؿ المبحث
 الكقؼ ناظر مفهكـ

 فػي المتمثػؿك  ،الكقػؼ إلدارة نمكذجػا لمكقػؼ المباشػر لمتسػيير كجمػاز الكقؼ ناظر يجسد
 الفػػردم الشػػكؿ بغمبػػة النمػػكذج هػػذا يتميػػزك  ،األمػػبلؾ مػػف الصػػنؼ لمػػذا التقميديػػة اإلدارة نمػػكذج

 فػػرد عمػػ  هنػػا ارةاإلد نظػػاـ فيعتمػػد ،القضػػاء إشػػراؼ مػػع المؤسسػػاتي الشػػكؿ عمػػ  البلمركػػزم
 الناظر. هك مستقؿ
 رقػـ التنفيػذم المرسػـك ؿخػبل مػف الكقػؼ عمػ  النظػارة قكاعػد الجزائرم المشرع حدد قد ك
 كتسػػييرها الكقفيػػة األمػػبلؾ إدارة شػػركط يحػػدد الػػذم 1998 ديسػػمبر 11 فػػي المػػؤرخ 98-381
 ،ذلؾ كيفياتك  حمايتماك 

 فػػي تعيينػػ  أحكػػاـك  ،أكؿ مطمػػب فػػي الكقػػؼ نػػاظر تعريػػؼ المبحػػث هػػذا فػػي سػػنتناكؿ ك
 الثاني. المطمب
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 األكؿ المطمب
 هاتكييفك  الكقؼ عمى النظارة تعريؼ

 يسػند الػذم الشػخص هػك الكقػؼ نػاظرك  ،مسير أك مدير إل  تحتاج كقؼال أمكاؿ حتاجت
 ،الكقػػؼ عمػ  النظػارة قكاعػد بتنظػيـ التشػريعك  الفقػ  إهػتـ فقػد لػذا ،لمكقػؼ المباشػر التسػيير إليػ 
 تعريػػؼ إلػػ  المطمػػب هػػذا فػػي سػػنتطرؽك  ،عميمػػا يػػنص لػػـ لػػكك  حتػػ  لمكقػػؼ ثابتػػة هػػي التػػيك 

 :التكالي عم  مستقميف فرعيف في ييفماتكك  الكقؼ عم  النظارة
 الكقؼ ناظر تعريؼ األكؿ: الفرع

 اآلتػػي فػػي ،القػػانكنيك  الفقمػػيك  المغػػكم تعريفػػ  إلػػ  التطػػرؽ الكقػػؼ نػػاظر تعريػػؼ يقتضػػي
 :بيان 

 المغكم التعريؼ أكال:
 (1)حافظػ  :غيرهمػا أك النخػؿ أك الػزرع ناظر فيقاؿ ،الحافظ عم  المغة في الناظر يطمؽ

 .(2)الحارس ب  يرادك  طمؽي كما ،
 الفقهي التعريؼ ثانيا:
دارة المكقكفػة األعيػاف رعايػة فػي الحؽ ل  يككف "مف :بأن  الكقؼ ناظر يعرؼ  شػؤكنما كا 

جراءك  استغبللماك   .(3)المستحقيف" إل  غمتما صرؼك  البلزمة العمارة ا 
  عمػػػ يػػػد  كضػػػع عمػػػ  القػػػدرة لػػػ  تثبػػػت مػػػف هػػػك الكقػػػؼ عمػػػ  الػػػكلي أك الكقػػػؼ نػػػاظر ك

                                                           
المجمد الثالث، دار لساف العرب، بيركت، باب الراء، فصؿ النكف،  المحيط، لساف العرببف منظكر جماؿ الديف محمد، ا (1)

 .718ص 

نقبل عف: محمد عطية، نظاـ النظارة عم  األكقاؼ في الفق  اإلسبلمي كالتطبيقات المعاصرة )النظاـ الكقفي المغربي  (2)
 .79، ص7111، 1مانة العامة لؤلكقاؼ، ط نمزذجا(، رسالة دكتكرا  منشكرة، األ

زكي الديف شعباف كأحمد الغندكر، أحكاـ الكصية كالميراث كالكقؼ في الشريعة اإلسبلمية، مكتبة الفبلح، انظر:  (3)
أنظر كذلؾ: أحمد فراج حسيف كجابر عبد المادم سالـ الشافعي، مسائؿ األحكاؿ  .564، ص 1984، 1الككيت، ط

 .357، ص 7115، 1الحمبي الحقكقية، طالشخصية، منشكرات 
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دارةك  ،المكقكؼ  .(1)المستحقيف إل  ريع  صرؼك  عمارةك  استغبلؿ مف شؤكن  ا 
صػبلح ك  الكقػؼ برعايػة محدكدة سمطة ل  الذم الشخص :بأن  الكقؼ ناظر يعرؼ اكم  ا 

نفاؽك  استغبلل ك   كجكهما. في غبلت  ا 
 فمػك ،مراميػ ك  أهدافػ  الكقػؼ بمػا يحقػؽ التػي األداة يعػد الكقؼ ناظر فإف المعن  بمذا ك
 .(2)إليما الريع صرؼ المقرر الجماتك  المكقكفة العيف بيف كصؿ همزة بمثابة

 فػي الشػائع أف غيػر ،الكقػؼ نػاظر عمػ  "القيـ"ك (3)الكقؼ" "متكلي تسمية كذلؾ تطمؽ ك
 الكقؼ". "ناظر تسمية إطبلؽ العربية الببلد بعض

 .(4)ميماع ينص لـ لكك  حت  لمكقؼ ثابتة هي ،الكقؼ عم  الكالية أك النظارة ك
 الكقػػػؼ لنػػػاظر تعريػػػؼ اسػػػتخبلص يمكػػػف ،الػػػذكر سػػػابقة الفقميػػػة التعػػػاريؼ خػػػبلؿ مػػػف ك

 ريعػػ  صػػرؼك  عمارتػػ ك  رعايتػػ ك  الػػكقفي الممػػؾ إدارة سػػمطة لػػ  تسػػند الػػذم الشػػخص هػػك" :بأنػػ 
 ."قانكناك  شرعا المقررة بالطرؽ لممستحقيف
 التشريعي التعريؼ ثالثا:

 لمنظػارة العػاـ المفمػـك حدد لكن ك  ،مباشرة بصفة ؼالكق ناظر الجزائرم المشرع يعرؼ لـ
 1998ديسػػػمبر 11 فػػػي المػػػؤرخ 381-98 رقػػػـ التنفيػػػذم المرسػػػـك مػػػف 17 المػػػادة خػػػبلؿ مػػػف
 ذلؾ. كيفياتك  حمايتماك  تسييرهاك  الكقفية األمبلؾ إدارة شركط يحدد الذم

                                                           
أحمد فراج حسيف، أحكاـ الكصايا كاألكقاؼ في الشريعة اإلسبلمية، الدار الجامعية لمطباعة كالنشر، د.س.ط، ص  (1)

357. 

النظارة عم  األكقاؼ في الفق  اإلسبلمي التطبيقات المعاصرة )النظاـ الكقفي المغربي نمكذجا(، إدارة محمد عطية،  (2)
 .انظر كذلؾ:79، 76ص، 7118، 1دراسات كالعبلقات الخارجية، األمانة العامة لؤلكقاؼ، دكلة الككيت، طال

Dr.Eissa Zaki, A Summary of Waqf Regulations, AWQAF, Kuwait Awqaf Public Foundation, State of 

Kuwait, 2010 AD- 1431 AH, p11. 
 أنظر: (3)

Nacereddine Saidouni, Le Waqf En Algèrie à L’époque Ottomane, AWQAF, la fondation publique 

des awqaf, Koweit, 1430 H-2009, p 60,61. 
 أنظر كذلؾ:

Nacereddine Saidouni, « Les fonctionnaires des fondations du waqf dans l’Algèrie à la fin del’époque 

ottomane », AWQAF, la fondation publique des awqaf, Koweit, n 11, année 6, novembre 2006, p 13. 
 .337.س.ط، ص داإلماـ أبك زهرة، محاضرات في الكقؼ، دار الفكر العربي، القاهرة،  (4)
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 مػا الػنص هػذا صمب في الكقؼ بنظارة "يقصد :عم سالفة الذكر  7 المادة نصت حيث
 :يأتي

 حمايت ." ،حفظ  ،استغبلل  ،عمارت  ،رعايت 
أعمػاؿ قانكنيػة يكمػؼ بمػا ب الكقػؼ نػاظريتض  مف هذ  المادة أف المشرع ربػط مفمػـك  ك

 .الكقفي الممؾ حمايةك  حفظك  استغبلؿك  عمارةك  رعاية هذا األخير، ك المتمثمة
 المعنكيػػػػة صػػػػيةالشخ فكػػػػرة مػػػػف تنحػػػػدر الكقػػػػؼ عمػػػػ  النظػػػػارة أف إلػػػػ  اإلشػػػػارة تجػػػػدر ك

 شػػػخص الكقػػػؼ ألف ،المػػػدني القػػػانكف مػػػف 51ك 49 لممػػػادتيف تطبيقػػػا ،عنمػػػا المترتبػػػة النتػػػائ ك 
 الكقؼ. ناظر قانكناك  شرعا يمثم  معنكم
 باسػتثناء ،قانكنيػا تفسػيرا النظػارة جكانػب لنػا يكضػ لػـ ك  يعػرؼ لـ المشرع أف المبلحظ ك
 :ب المقصكد فإف ذلؾ عم ك  ،الكقؼ عمارة

 العػػػادم الرجػػػؿ عنايػػػة بػػػ  ةالعنايػػػك  الكقػػػؼ عػػػيف عمػػػ  المحافظػػػة هػػػك :لكقػػػؼا *رعايػػػة1
 لكازم ....إلخ. تكفيرك  تحسين ك  بصيانت  ذلؾك  ،ألمكال 
 عنػػ  ينػػت  مػػا اسػػتغبلؿ كػػذاك  ،تنميتػػ ك  اسػػتثمار ك  تكظيفػػ  خػػبلؿ مػػف ذلػػؾك :*اسػػتغكل 2

 أسػػاليبك  صػػي  عػػدة المشػػرع حػػدد فقػػد اإلطػػار هػػذا يفػػك  عائداتػػ . تحسػػيفك  لتطػػكير  ريػػع مػػف
 .-الثاني الباب في بالدراسة سنتناكلما التيك - (1)األكقاؼ. قانكف في قانكنية
 لػػذا ،الخػػرابك  الضػػياع مػػف الػػكقفي الممػػؾ أصػػؿ عمػػ  الحفػػاظ بػػ  المقصػػكدك :*حفظػػ 3

 الكقػػػؼ حفػػػظ عمػػػ  الريػػػع يصػػػرؼ أف هػػػي فاألكلكيػػػة ،ريػػػع مػػػف الكقػػػؼ عػػػف ينػػػت  مػػػا كػػػؿ فػػػإف
 كػاف إذا إال مػثبل يخػر بكقػؼ استبدال  عدـك  ،استثمار ك  ت لتنمي يرصد الفائضك  األكل  بالدرجة
 عمػػ  األكقػػاؼ قػػانكف مػػف 74 المػػادة فػػي الػػكاردة الحػػاالت إحػػدل هػػذ ك  ،منػػ  أفضػػؿ أك ممػػاثبل
 الحصر. سبيؿ

 اإلطػػػار هػػػذا فػػيك  ،الكقػػػؼ بعػػيف اإلضػػػرار شػػػأن  مػػف مػػػا كػػؿ بابعػػػاد ذلػػػؾك :*حمايتػػ 4
 عمػػػ  اإلعتػػػداء حالػػػة فػػػي الكقػػػؼ لحسػػػابك  باسػػػـ ضػػػيالتقا حػػػؽ الكقػػػؼ لنػػػاظر القػػػانكف يخػػػكؿ

                                                           
 مف قانكف األكقاؼ. 11مكرر  76مكرر إل   76المكاد  (1)
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 الكقفي. الممؾ
   :ب  يقصدك :*عمارت 5
 ترميم .ك  الكقفي الممؾ صيانة-

 اإلقتضاء. عند الكقفي الممؾ بناء إعادة -

 .(1)غير ك  الفسيؿ بغرس زراعتماك  الكقفية األراضي إستصبلح -

  التنفيػػػػػذم ـكالمرسػػػػػ مػػػػػف 5 فقػػػػػرة 13 المػػػػػادة فػػػػػي كػػػػػذلؾ الكقػػػػػؼ عمػػػػػارة مفمػػػػػـك نجػػػػػد ك
 الػػكقفي الممػػؾ "...عمػػارة :فيمػػا جػػاء حيػػث الكقػػؼ نػػاظر ممػػاـ عػػف تحػػدثت التػػيك  ،98-381

عػػػػادةك  بصػػػػيانت   الطػػػػابع ذات األخػػػػرل التجديػػػػد أكجػػػػ  كػػػػؿ اسػػػػتحداثك  اإلقتضػػػػاء عنػػػػد بنائػػػػ  ا 
 التنمكم..."

 خػبلؿ مػف ذلػؾ يكػكف أف يمكػفك  ،اسػتمرار ك  ديمكمتػ  سػبيؿ فػي لمنفقػات بحاجة الكقؼ ك
 الكقفيػػػة المبػػػاني صػػػيانة فػػػي المسػػػاهمة عمػػػ  المقتػػػدريف حػػػث خػػػبلؿ مػػػف أك نفسػػػ  الكقػػػؼ ريػػػع
 .(2)ترميمماك 

 إلػػ  الصػػرؼ عمػػ  مقدمػػة بأنمػػاك  ،لمكقػػؼ البلزمػػة بالعمػػارة القيػػاـ النػػاظر عمػػ  يتعػػيف ك
فك  حتػػ  إلػػيمـ الصػػرؼ مػػف أكلػػ  هػػي بػػؿ ،ذلػػؾ عمػػ  الكاقػػؼ يػػنص لػػـ لػػكك  المسػػتحقيف  لػػـ ا 

 فشػيئا شػيئا يخػرب فإنػ  يعمػر لػـ إذا الكقؼ ألف ذلؾ ،العمارة عم  يممـتقد عم  الكاقؼ ينص
 سػكاء ،غيرهػا عمػ  مقدمػة الكقػؼ عمػارة كانت لذلؾك  ،الكاقفيف ثكاب انقطعك  ب  اإلنتفاع فاتك 

 (3)سكت. أـ تقديمما عم  الكاقؼ نص
 إذا إال عميمػػا كػػاف التػػي حالتػػ  عػػف الكقػػؼ عمػػارة فػػي يزيػػد أف لمنػػاظر يجػػكز ال أنػػ  إال

                                                           
 سالؼ الذكر. 381-98التنفيذم  مف المرسـك 18المادة  (1)

 .39، ص 7111لبناف، ط  –مير الصباغ، تنمية الكقؼ، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت ليث عبد األ (2)

، األمانة العامة أكقاؼاإلسبلمية بيف نظريات العمارة كنظرية جكدة الخدمات"،  "نمكذج العمارة الكقفيةكماؿ منصكرم،  (3)
كأحمد الغندكر، أحكاـ  زكي الديف شعبافلؾ: . أنظر كذ41، 39، ص 7119، السنة التاسعة، نكفمبر 17لؤلكقاؼ، العدد 

 .576ص، 1984، 1الكصية كالميراث كالكقؼ في الشريعة اإلسبلمية، مكتبة الفبلح، الككيت، ط
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 .(1)بذلؾ المستحقكف رضي أك ذلؾ الكاقؼ اشترط
 الكقؼ عمى النظارة تكييؼ الثاني: الفرع
 إلػػػ  أكال التطػػػرؽ يجػػػب ،الكقػػػؼ نػػػاظر كاليػػػة أك نظػػػارة طبيعػػػة تحديػػػد فػػػي الخػػػكض قبػػػؿ

 الكالية. نكعي تحديد
 الكالية أنكاع أكال:

 خاصةك  عامة :نكعاف الكالية
نفاذك  الغير لزاـإ عم  سمطة هيك :العامة الكالية أ/  ،منػ  تفكيض بدكف عمي  التصرؼ ا 
 أجػؿ مػف شػؤكنماك  العامػة الحيػاة مرافػؽ عمػ  تميمفك  الماؿك  النفسك  الدنياك  الديف بأمكر تتعمؽ
 عنما. المفاسد درءك  لؤلمة المصال  جمب

 عمػػػ  القضػػػاة إلػػػ  مفكضػػػة هػػػيك  ،العامػػػة األكقػػػاؼ كاليػػػة النػػػكع هػػػذا إطػػػار فػػػي ينػػػدرج ك
 بأمكرهػا القيػاـ لزمػ ك  ،ذلػؾ صػ  إليػ  فكضػماك  لمػا يصػم  مػف اإلماـ بما صخ فإف ،اإلطبلؽ

 األخيػػػرة هػػػذ  ألف ،الخاصػػػةك  العامػػػة األكقػػػاؼ بػػػيف ذلػػػؾ فػػػي فػػػرؽ الك  ،مصػػػالحما فػػػي النظػػػرك 
 شػػركطماك  بمصػػالحما قػػائميف الخاصػػة األكقػػاؼ أهػػؿ كػػاف فػػإذا ،العامػػة األكقػػاؼ إلػػ  سػػتؤكؿ
ذاك  ،عميمػا أقرهـ  يمػنعمـك  لػذلؾ يرشػدهـ مػف إلػيمـ ضػـ أك ،غيػرهـ إلػ  افكضػمك  مػنمـ نزعمػا ا 
 ضياعما. مف

 ،معػػاف ثػػبلث عمػػ  الفقمػػي اإلصػػطبلح فػػي الخاصػػة الكاليػػة تطمػػؽ :الخاصػػة الكاليػػة ب/
 يممنا. ما هيك  ،الكقؼ عم  الناظر كالية هي إحداها
 ،أصػػبل بػػالنفس لمػػا عبلقػػة ال أنػػ  كمػػا ،األهميػػة نقػػص عػػف ناشػػئة ليسػػت الكاليػػة هػػذ  ك

نمػػػاك   ناميػػػا صػػػالحا إبقائػػػ  عمػػػ  العمػػػؿك  ،المكقػػػكؼ المػػػاؿ بحفػػػظ صػػػاحبما يفػػػكض كاليػػػة هػػػي ا 
 الكاقؼ. شركط بحسب

 عنػػػد العامػػػة كاليتػػػ  بمقتضػػػ  السػػػمطاف إلػػػ  تنتقػػػؿ لمنظػػػار الخاصػػػة الكاليػػػة هػػػذ  أف كمػػػا
ةَ، َعْه َعائَِشتَ،ك ،عػدممـ ََ ِزّيِ، َعْه ُعْز ٌْ ٍَْماَن ْبِه ُمَُسى، َعِه الزُّ قَالَْج: قَاَل َرُسوُُل ِهِ  عْه ُسلَ

                                                           
 .578، صالسابؽالمرجع  كماؿ منصكرم،(1)
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َسوولَِ :  ََ  ًِ وو ٍْ ووا بَاِ وو   »َصوولِى  ُ َعلَ ٍَ ُِ ووا، ََىَِتا ٍَ اِلٍ َُ َِْن َم ووِز َِ ٍْ ، رَووَثَد َمووِزاثك «أٌََُّمووا اْمووَزأَةك وََتَ ووْج بِ َ

ا، ََإِْن حََشاَجُزَا» ٍَ ا بَِما أََصاَب ِمْى ٍَ ُز لَ ٍْ ا ََاْلَم ٍَ ََا ََإِْن دََخَ  بِ وْل ًِ لَوًُ ََالسُّ ِلو ََ ًُّ َموْه َ   ِلو ََ  ،(1) "«ُن 
 تفسػيرك  ،عميػ  المػكل  لمصػمحة نحكهـك  قضاةك  كالة مف نكاب  أحد بكاسطة أك بنفس  فيمارسما

 بمنزلت . نكاب  أف عم  الناس تعارؼك  ،المسمميف بمصال  القياـ ب  منكط السمطاف أف ذلؾ
 العامة الكالية مف الخاصة الكالية مرتبة ثانيا:
 ذلػؾك  ،منمػا أقػكل لككنمػا العامػة الكالية عم  مقدمة تعد كجكدها عند الخاصة كاليةال إف
 العامة". الكالية مف أقكل الخاصة "الكالية الفقمية لمقاعدة إستنادا
 ،عامػػة إليػػ  بالنسػػبة القاضػػي كاليػػةك  ،خاصػػة كاليػػة هػػي أسػػمفنا كمػػا الكقػػؼ نػػاظر كاليػػة ك

 المسمميف. إماـ كالية هي منما أعـ كك 
 ،المسػمميف إماـ كالية مف أقكل االخير هذا كاليةك  ،القاضي كالية مف أقكل الناظر كاليةف

 بشػػيء المرتبطػػة الكاليػػة كانػػت فكممػػا ،امتبلكػػاك  تػػأثيرا أقػػكل كػػاف اشػػتراكا أقػػؿ كػػاف مػػف كػػؿ ألف
 فػي افكقمػ ممػف الشػيء ذلػؾ فػي تػأثيرا أقػكل كانػت ،كحػد  ب  ارتباطما بسبب فكقما مما أخص
 إال لمػا يبػؽ لػـك  ،الخاصػة الكاليػة ل  خصصت عما انفكت كأنما العامة الكالية تككفف ،العمـك

 الرتبة. ال الخصكصية بحس تككف القكة أف ذلؾ ،اإلشراؼ
 الخػػاص الػػكلي كجػػكد مػػع يتصػػرؼ أف لمقاضػػي يجػػكز ال فإنػػ  ،األصػػؿ هػػذا عمػػ  بنػػاء ك

 الك  العامػة لمكاليػة تػأثير فػبل شػيء فػي الخاصػة الكاليػة كجػدت إذا أن  ،يخر بمعن  أك ،أهميت ك 
 نافذ. غير هك الخاص الكلي كجكد عند العاـ الكلي تصرؼ أفك  ،لصاحبما عمؿ

 إذا الخاصػة بالكاليػة المتعمقػة الشػؤكف فػي التػدخؿ حػؽ اإلقتضػاء عند العاـ لمكلي أف إال
 حػػػؽ لػػػ ك  ،المسػػػمميف بمصػػػال  القيػػػاـ ممامػػػ  ألف ،منمػػػا تضػػػييعا أك تقصػػػيرا أك خيانػػػة الحػػػظ

 األكصػػػػياء يحاسػػػػب أف لػػػػ  فػػػػإف ،األسػػػػاس هػػػػذا عمػػػػ ك  ،الكاليػػػػات سػػػػائر عمػػػػ  العػػػػاـ اإلشػػػػراؼ
 منمـ. الخائف يعزؿك  ،المتكليفك  النظارك 

                                                           

ل مٍد، المتخبت سىه أبً داَد، ح قٍق: دمحم م ًٍ الدٌه عبد ا ٌـ(:572 أبُ داَد )سلٍمان به األشعذ المخَُى:ركا   (1)

ِ، ِدٌذ رق :552، ص5العصزٌت، صٍدا، بٍزَث، )د.ث(،ج ًّ ِل َُ .5802 ، بَاب  ًَِ اْل
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 ،الخاصػػة الكاليػػة ضػػركب مػػف ضػػرب أنمػػا عمػػ  تكيػػؼ لػػذلؾ كفقػػا الكقػػؼ عمػػ  النظػػارةف
 (1)العامة. الكالية مف أقكلك  مقدمة أنماك 

 نػاظر يتكالهػا التػيك  ،لمكقؼ التقميدية اإلدارة نمكذج زيمي ما أهـ أف إل  اإلشارة تجدر ك
 النػاظر بشخصػية النظػارة إرتبػاط بسػبب ،المؤسسػاتي بشػكم  التنظيمػي البعػد غيػاب هػك الكقؼ

 شػػركط تحقيػػؽ مػػف القضػػاء إشػػراؼ تحػػت لؤلكقػػاؼ التقميديػػة اإلدارة أتاحػػت قػػدك  بمػػا. اسػػتئثار ك 
 الكقفيػة لػئلدارة التقميػدم النػكذج هػذا أف جانػب لػ إ ،الكاقؼ مف المسطرة لمغايات كفقا الكاقفيف
 حتػػ  ،بمػػا كجػػكدهـ اءنػػأثك  األتػػراؾ مجػػيء قبػػؿ الجزائػػر فػػي الكقػػؼ إدارة فػػي فػػاعبل دكرا لعػػب

 النمػػػكذج هػػػذا ميػػػزات بفضػػػؿ ،اإلدارة لمػػػذ  مؤسسػػػيا بنػػػاء عػػػرؼ الػػػذم العثمػػػاني الحكػػػـ أكاخػػػر
 النػػاظر اختصاصػػات فػػي التػػدخؿ عػػدـك  اإلدارة فػػي اإلسػػتقبلليةك  التنظػػيـ بسػػاطة فػػي المتمثمػػة
 .(2)التسيير مف النمكذج عم  كسمطة القضاء اعتمادك  ،الكقؼ عقد حسب ل  المخكلة

 الثاني المطمب
 الكقؼ ناظر تعييف حكاـأ

 أصػحاب تحديػد ثـ تعيين  شركطك  ،الكقؼ ناظر تعييف كيفيات المطمب هذا في سنتناكؿ
 مستقؿ. بفرع ناصرالع هذ  مف كبّل  سنخصك  ،النظارة في الحؽ

 الكقؼ ناظر تعييف كيفيات األكؿ: الفرع
 تنظيمػػػي نػػػص "يحػػػدد :عمػػػ  باألكقػػػاؼ المتعمػػػؽ 11-91 القػػػانكف مػػػف 34 المػػػادة تػػػنص

 ."تصرفات  حدكدك  الكقؼ ناظر تعييف شركط الحؽ
 الكقػػؼ نػػاظر تعيػػيف كيفيػػات فػػي أحالػػت األكقػػاؼ قػػانكف مػػف 34 المػػادة أف المبلحػػظ ك

 "يعػػػيف :عمػػػ  381-98 المرسػػػـك مػػػف 1 فقػػػرة 16 المػػػادة نصػػػت لػػػذلؾ يقػػػاتطبك  ،التنظػػػيـ إلػػػ 
 فػػػي المػػػذككرة األكقػػػاؼ لجنػػػة رأم رأم اسػػػتطبلع بعػػػد بقػػػرار الدينيػػػة بالشػػػؤكف المكمػػػؼ الػػػكزير
 أك الػػكقفي لمممػػؾ نػػاظر يعتمػػد كمػػا ،كقفيػػة أمػػبلؾ لعػػدة أك كقفػػي لممػػؾ نػػاظر ،أعػػبل  9 المػػادة
 ." ... الدينية الشؤكف ناظر اقتراح إل 

                                                           
 .86-84محمد عطية الممدم، المرجع السابؽ، ص  (1)

 .51-48، ص 7116خير الديف بف مشرنف، اإلدارة المركزية لؤلكقاؼ العامة في الجزائر، دار الخمدكنية، ط  (2)
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 يتضػػ  ،381-98 التنفيػػذم المرسػػـك مػػف 1 فقػػرة 16 المػػادة نػػص اسػػتقراء خػػبلؿ مػػف ك
 قػػرار بمكجػػب يػػتـك  ،األكقػػاؼك  الدينيػػة بالشػػؤكف كزيػػر اختصػػاص مػػف الكقػػؼ نػػاظر تعيػػيف أف

 األخيػػرة هػػذ  -باألكقػػاؼ خاصػػة كطنيػػة لجنػػة هػػيك  ،األكقػػاؼ لجنػػة رأم اسػػتطبلع بعػػد كزارم
 .- الباب هذا مف الثالث الفصؿ يف بالدراسة سنتناكلما التي

 تعيينػػػ  يمكػػػف بػػػؿ ،فقػػػط كاحػػػد كقفػػػي بممػػػؾ يخػػػتص ال الكقػػػؼ نػػػاظر أف أيضػػػا يتضػػػ  ك
 .كقفية أمبلؾ لعدة اناظر 

 اعتمػاد أك اسػتخبلؼ باألكقػاؼ المكمفػة لمسػمطة القػانكف خػكؿ فقػد ،ذلؾ إل  باإلضافة ك
 الكقػؼ نػاظر عمػ  فيمػا يتعػذر التػي الحالة في هذاك  ،تككيم  يقترح بمف أك الكقفي لمممؾ ناظر

 .(1)ممام  استئناؼ إمكانية تتكفر حت  ،مؤقتة أك دائمة بصفة ممام  ممارسة
 يكقفػػ ممػػؾ عمػػ  النظػػار تعػػدد حالػػة يعػػال  لػػـ الجزائػػرم المشػػرع أف المبلحظػػة تجػػدر ك
 رةإدا فػػي النظػػار تعػػدد جػػكاز مػػدل مسػػألة إلػػ  الفقمػػاء تطػػرؽ قػػدف ،الفقميػػة الناحيػػة مػػفك  ،كاحػػد

 التكاكػػػػؿك  ،األطمػػػػاع فػػػػي التنػػػػافس إلػػػػ  مػػػػدعاة نظػػػػرهـ فػػػػي يشػػػػكؿ مػػػػا هػػػػكك  ،الكاحػػػػد الكقػػػػؼ
 بالتعدد. المصمحة فيما تقتضي حاالت تصكر يمكف أن  غير ،التخاصـك 

 نػاظر مػف أكثػر اختيػار حػؽ لمكاقػؼ اإلسػبلمية الشػريعة فقمػاء أجػاز ،األصؿ حيث فمف
 الشػػرط مػػاداـ ،األكقػػاؼ إدارة فػػي المطمكبػػة ميػػةاأله فػػيمـ افرك تتػػ كانػػت إذا السػػيماك  ،كقفػػ  عمػػ 

 ذلػػػؾك  ،"الشػػػارع كػػػنص الكاقػػػؼ نػػػص" المشػػػمكرة الفقميػػػة القاعػػػدة عمػػػ  بنػػػاء ذلػػػؾك  ،مشػػػركعا
 فػػي النصػػيف بػػيف التشػػبي  هػػؿ ،القاعػػدة هػػذ  تفسػػير فػػي الحاصػػؿ الخػػبلؼ عػػف النظػػر بصػػرؼ
 معا. فيمما أك الداللةك  الفمـ في أـ اإلتباع كجكب
 - اهلل رسػػػكؿ بنػػػت فاطمػػػة عػػػف ركم ممػػػا مشػػػركعيت  عميػػػ  المتفػػػؽ مبػػػدأال هػػػذا يسػػػتقي ك
 .- كجم  اهلل كـر – لعمي كقفما في النظر جعمت أنما ،- كسمـ عمي  اهلل صم 

 يكثػػػر لمػػػاذا ،هػػػذ  التعػػػدد مسػػػألة فػػػي الكاقػػػؼ نيػػػة بخصػػػكص مطركحػػػا التسػػػاؤؿ يبقػػػ  ك
 مػػداخيؿ مػػف مممػػة أجػػكر اعاقتطػػ إلػػ  سػػيؤدم التعػػدد أف يعمػػـ هػػكك  ،النظػػار عػػدد مػػف الكاقػػؼ
 بمصػال  الضػرر أكبر يضر الكقؼ إدارة في معا يشترككف الذيف النظار تعدد أف كما ،الكقؼ

                                                           
 سابؽ الذكر. 381-98مف المرسـك التنفيذم  15أنظر المادة  (1)
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 اإلدارة. في الفشؿك  النزاع دكاعي أكبر مف اعتبار  يمكفك  ،مستحقي ك  الكقؼ
 هػذ  سيكلة تنضب ال حت  ناظرا الكقؼ مكارد مف مكرد كؿ عم  الكاقؼ يجعؿ قدك  كما
 أف أك ،لمػػػـ الممػػػاـ مػػػف يقيػػػد أك يطمػػػؽك  ،األشػػخاص مػػػف لجماعػػػة النظػػػر يجعػػػؿ قػػػدك  ،المػػكارد
 .(1)بالتكالي أك كاحدة مرة لمـ النظر يجعؿ

 عمػ  ،مسػتبعد تصػكر هػذاك  ،األكؿ ألغ  لمثاني النظر بجعم  يككف أف إما أن  فالمبلحظ
 النظػػػر إيقػػػاؼ فػػػي المطمػػػكب اإلجػػػراء اتخػػػاذك  ،الكاقػػػؼ إفصػػػاح إلػػػ  يحتػػػاج اإللغػػػاء أف أسػػػاس
 مػػف عنػػد هػػذاك  ،لػػ  المػػكالي أقػػرك  األكؿ نظػػر عػػف تخمػػ  أنػػ  مػػثبل العقػػد فػػي يشػػمد بػػأف ،األكؿ
الك  ،السمطة تمؾ يخكل  مػاك  ،الفقمػاء بعػض عنػد من  محرـك فمك ا   بإحداثػ  قصػد قػد يكػكف أف ا 
 نيػػػة مػػػف يػػػراد مػػػا غالبػػػاك  ،تصػػػرف  مػػػف الحػػػدك  السػػػابؽ النػػػاظر سػػػمطة إضػػػعاؼ المػػػكالي النظػػػر

 هػػذ  اجتمعػػت إذا رأم مػػف خيػػر رأم مػػف أكثػػر ألف ،الكقػػؼ أمػػكاؿ لمصػػمحة النظػػر قفتقكيػػةالكا
 .حكمةك  سداد في  بما الكقؼ ممتمكات لتسيير اآلراء

 عمػ  الػكاردة التصػرفات ترشػيد إلػ  يمػدؼ ناظر مف ألكثر النظر بجعم  يككف أف إما ك
نمػاك  حفػظ في تتضافر يراء باجتماع ذلؾك  ،الكقفية الممتمكات  لفائػدة الممتمكػات هػذ  تثميػرك  ءا 

(2)عميمـ المكقكؼك  الكقؼ
. 

 الكقؼ عمى النظارة في الحؽ أصحاب :نياالث الفرع
 تثبػػػت الػػػذيف ألشػػػخاصا 381-98التنفيػػػذم مػػػف المرسػػػـك  16 فػػػي المػػػادة المشػػػرع حػػػدد

 :هـ األشخاص هؤالءك  ،اعتبارات لعدة ،(3)ذات  بالكاقؼ بدءا الكقؼ عم  النظارة في أحقيتمـ
 الكاقؼ أكال:
 يرجػع ذلػؾك  ،لمكاقػؼ الكقػؼ عمػ  النظػارة تكػكف أف إلػ  صػراحة الجزائػرم المشػرع أشار

 إذا خاصػة ،كقفػ  مصػمحة عمػ  النػاس أحػرص يبقػ  الكاقؼ أف أهمما مف لعؿ اعتبارات لعدة
 تطبيقػػػا هػػػذاك  ،الػػػنفس عمػػػ  الكقػػػؼ يجيػػػز الجزائػػػرم المشػػػرع ألف ،المنتفعػػػيف مػػػف الكاقػػػؼ كػػػاف

                                                           
 .118، 117ص محمد عطية الممدم، المرجع السابؽ،  (1)

 .119، 118، ص نفس المرجع  (2)

 سالؼ الذكر. 381-98مف المرسـك التنفيذم  7فقرة  16المادة  (3)
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 لمقػػانكف المػػتمـك  المعػػدؿ 7117 ديسػػمبر 15 فػػي المػػؤرخ 11-17 القػػانكف مػػف ررمكػػ 6 لممػػادة
 األسرة. قانكف مف 714 المادة كذاك  ،باألكقاؼ المتعمؽ 91-11

 الكقػؼ عمػ  الكالية ثبكت مسألة في اختمفكا الذيف اإلسبلمية المذاهب فقماء بخبلؼ هذا
 عمػ  الكاليػة أف -الحنفيػة مػذهب فػي بػ  المفتيك  الراج  هك رأي ك  - يكسؼ أبك فيرل ،لمكاقؼ
ليػػػ ك  تصػػػدر كعنػػػ  ،لمكاليػػػة األكؿ المالػػػؾ هػػػك فػػػالكاقؼ ،حيػػػا مػػػاداـ لمكاقػػػؼ أكال تثبػػػت الكقػػػؼ  ا 
 أك عنمػػا سػػكت أك لغيػػر  اشػػترطما أك الكقػػؼ انعقػػاد كقػػت لنفسػػ  الكاليػػة اشػػترط سػػكاءك  ،تعػػكد
 كقفػػ  إلػػ  النػػاس قػػربأ هػػك الكاقػػؼ أف ذلػػؾ فػػي العمػػةك  ،الكقػػؼ عمػػ  لػػ  كاليػػة ال بأنػػ  صػػرح

 شػػؤكف يتكلػػكف الصػػحابة كػػاف قػػدك  ،(1)منػػ  بػػالغرض أدراهػػـك  مصػػالح  رعايػػة عمػػ  أحرصػػمـك 
 .(2)بأنفسمـ أكقافمـ

 الحيػػػازة شػػػرط ذلػػػؾ لمنافػػػاة كقفػػػ  عمػػػ  نػػػاظرا يكػػػكف فأ لمكاقػػػؼ يجيػػػزكا مػػػـف المالكيػػػة أمػػػا
 تصػ  ال الكاقػؼ يػةكال أف لػديمـ األرجػ ك  ،لمحيػازة مػانع بكجػكد الكقػؼ يبطػؿ حيث ،الصحيحة

دارت ك  الكاقؼ فكالية ،مطمقة أك كانت مقيدة  عميمـ. لممكقكؼ أك الكاقؼ يشترط  لمف تككف ا 
 عمػػ  بالكاليػػة احتفاظػػ  باشػػتراط  إال لمكاقػػؼ تثبػػت ال النظػػارة أف إلػػ  الشػػافعية يػػذهب ك
دارتػػ ك  كقفػػ   الكاليػػة تكانػػك  ،ألحػػد - النظػػارة أم - يجعممػػا لػػـ فػػإف ،كقفػػ  إنشػػاء عنػػد ذلػػؾك  ،ا 

 ألحد. حق  يسقط لـ ألن  لمكلقؼ يبق  النظر أف يرل ففريؽ ،شاغرة
 لمػف عنػدهـ فالكاليػة ،الكاليػة حػؽ تقريػر في الحنابمة مذهب الشافعية مذهب مف قريب ك
 (3)غير . أـ هك كاف سكاء الكاقؼ شرط 
 أك فسػمـأن الػكاقفيف قبػؿ مػف تػدار اإلسػبلـ ظمكر مف مبكرة فترة في األكقاؼ كانت قد ك

                                                           
دارة الدراسات كالعبلقات ، إ-دراسةحالة الجزائر -كماؿ منصكرم، اإلصبلح اإلدارم لمؤسسات قطاع األكقاؼ  (1)

عبد اهلل محمد الجبكرم، الكجيز في أحكاـ .أنظر كذلؾ: 37، ص7111الخارجية، األمانة العامة لؤلكقاؼ، دكلة الككيت، 
. كأيضا: كهبة الزحيمي، الكصايا كالكقؼ في 63دبي، ص  -الكقؼ في الفق  اإلسبلمي، دا القمـ، اإلمارات العربية المتحدة

. ككذلؾ: أحمد محمكد الشافعي، الكصية كالكقؼ في 731، ص 1993، 7سكرية، ط -، دار الفكر، دمشؽالفق  اإلسبلمي
 .181، ص 7111الفق  اإلسبلمي، الدار الجامعية لمطباعة كالنشر، بيركت، 

 .195، ص 1993محمد سراج، أحكاـ الكقؼ في الفق  كالقانكف، اإلسكندرية،  (2)

 .41، 41ص ،السابؽالمرجع كماؿ منصكرم،  (3)



 انٌلف بداسج ؤجيضج  األًل انثاب

 

71 

 .(1)فيما النظرك  إلدارتما عنمـ ينكب مف
 جػكاز فػي الحنبمػيك  الشػافعيك  الحنفػي المػذهب كافػؽ قػد الجزائػرم المشرع أف المبلحظ ك
 ذلػؾ ،العربػي المغػرب فػي السػائد هػك أنػ  رغػـ ،المػالكي المذهب مخالفا ،لمكاقؼ النظارة إسناد
 فػػي المػػذهبي التنػػكع تبنػػ  قػػد عامػػة بصػػفة األكقػػاؼ لتشػػريعات سػػن  فػػي الجزائػػرم المشػػرع أف

 خػبلؿ الجزائػر فػي انتشػر الػذم الحنفػي المػذهب خاصةك  بالكقؼ، المتعمقة المسائؿ مف الكثير
 .(2)الحنفي المذهب عم  أكقافمـ الجزائرييف مف الكثير أسس حيث العثماني، التكاجد فترة

 الكقؼ عقد عمي  نص مف ثانيا:
 مػف عقبػ  ذاتمػأك الكاقػؼ سػكاء ،إرادتػ  بحسػب كقفػ  فػي الكاقػؼ يعين  شخص كؿ هك ك
 الكاقؼ. يحدد  يخر شخص أم أك ،القرابة أك ،األهؿ أك ،اإلناثك  الذككر

 عميهـ المكقكؼ ثالثا:
 قػػدك  ،(3)المسػػتفيد منػػ ك  الكقػػؼ فػػي المنفعػػة حػػؽ لػػ  تثبػػت مػػف عميػػ  مكقكؼالبػػ المقصػػكد

 منػػػ  13 المػػػادة خػػػبلؿ فمػػػ األكقػػػاؼ قػػػانكف فػػػي عميػػػ  المكقػػػكؼ طبيعػػػة صػػػراحة المشػػػرع حػػػدد
 الشػريعة يخػالؼ مػا اليشػكب  معنكم شخص هك القانكف هذا مفمـك في عمي  "المكقكؼ :بقكلما

 .(4)" اإلسبلمية
فػػالكقؼ  ،الخػػاص الكقػػؼ عمػػ  الكقػػؼ العػػاـ يشػػجع المشػػرع أف المػػادة هػػذ  مػػف يتضػ  ك

 المكقػػكؼ الخيريػػة الجمػػة فػػي المتمثػػؿك  مباشػػرة عميػػ  المكقػػكؼ تحديػػد فيػػ  يػػتـ الػػذمالعػػاـ هػػك 
   معنكم. شخص هي التيك  عميما،

                                                           
، ص 7113، 1فكزم أميف يحي  الطائي، الخدمات الكقفية في العراؽ كببلد الشاـ، المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبناف، ط (1)
37. 

 .1986لمتفصيؿ أكثر أنظر: ناصر الديف سعيدكني، دراسات في الممكية العقارية، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر،  (2)

 أنظر كذلؾ: ألكقاؼ.مف قانكف ا17المادة  (3)
Mohammed Elbachir Ettouati (traduit et annoté par: Jules Abribat), Recueil De Droit 

Musulman Et D’Actes Notariés: Judiciaires Et Extrajudiciaires, Librairie Papeterie 

J.DANGUIN, Tunis,1896, p 61. 

 
 .نكف المدني، أدرج الكقؼ ضمف األشخاص اإلعتباريةمف القا 49كذلؾ فإف المشرع في المادة  (4)
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 فػػػي النظػػػارة جعمػػػكا إذ ،الػػػكاقفيف قبػػػؿ مػػػف لمعقػػػب الكقػػػؼ إدارة تػػػكرث كانػػػت مػػػا غالبػػػا ك
 الكقفيػة اإلدارة اكتسػبت فقػد بالتػاليك  ،الحاكمػة السػمطة تدخؿ دكف بقائما مع ،ذكيمـ أك أبنائمـ
 .(1)األهمي العائمي الطابع

 راشديف محصكريف معينيف كانكا إذا عميهـ قكؼالمك  يختار  مف رابعا:
 يباشػرها ،عميػ  المكقػكؼ بمػد مػف أم ،محميػة أهمية نظارة أنما الكقفية النظارة في األصؿ

 لػػذا ،جمتػػ  أهػػؿ مػف نػػاظرا لمػػا يعػيف أك ،أقربائػػ  أك أبنائػػ  مػػف يختػار ك  يشػػترط  مػػف أك الكاقػؼ
 األقػػرب أك ،الكاقػػؼ أهػػؿ مػػف األرشػػدف األرشػػد "يػػكل  :مثػػؿ عبػػارات الفقمػػاء مصػػنفات فػػي نجػػد

 لػذكم فيػ  النظػر أف - عنػ  اهلل رضػي - الخطاب بف عمر كقؼ حجة في كرد فقد ،فاألقرب"
 .(2)أهم  مف الرأم

 فيػػتـ ،(3)راشػػديف كممػػـ الكقػػؼ عقػػد فػػي المػػذككريف المعينػػيف عمػػيمـ المكقػػكؼ كػػاف إذا ك
 عمػػػيمـ المكقػػػكؼ اختيػػػار عمػػػ  بنػػػاء ،الغيػػػر مػػػف أك أحػػػدهـ إلػػػ  الكقػػػؼ عمػػػ  النظػػػارة إسػػػناد

جماعمـك   .الكقؼ مصمحة يحقؽ بما ،حكمة األكثر اختيار سيتـ  أن يفترضك  ،عمي  ا 
 راشديف غير محصكريف معينيف كانكا إذا عميهـ المكقكؼ كلي خامسا:

 عقػػػد فػػػي المػػػذككريف عميممػػػالمعينيف المكقػػػكؼ بػػػيف مػػػف يكػػػف لػػػـ إذا ،الحالػػػة هػػػذ  ففػػػي
 كلػػي فػػي يشػػترككف كػػانكا إذا ،عػػنمـ يالػػكل إلػػ  النظػػارة تسػػند أف كجػػب ،راشػػد هػػك مػػف ،الكقػػؼ
 الػػػكلي إلػػػ  النظػػػارة إسػػػناد تقتضػػػي الكقػػػؼ مصػػػمحةك  فػػػالمنطؽ ،أكليػػػاؤهـ تعػػػدد إذا أمػػػا ،كاحػػػد
 (4)الكقؼ. شؤكف إدارة عم  قدرةك  حكمة األكثر

  كالصكح الخير أهؿ مف لنفس  النظارة يطمب لـ مف سادسا:
 محصػػكر غيػػر معينػػا أك معػػيف، غيػػر عميػػ  المكقػػكؼ فيمػػا كػػكفي التػػي الحالػػة فػػي ذلػػؾ ك

                                                           
 .51-48خير الديف بف مشرنف، المرجع السابؽ، ص  (1)

 .39كماؿ منصكرم، المرجع السابؽ، ص  (2)

بشرط التمتع بكامؿ القكل  مف القانكف المدني 41تطبيقا لممادة  (19سف الرشد في التشريع الجزائرم تسعة عشر سنة ) (3)
 العقمية. 

، السنة 9، األمانة العامة لؤلكقاؼ، دكلة الككيت، العدد أكقاؼأشرؼ محمد دكاب ، "تصكر مقترح لمتمكيؿ بالكقؼ"،  (4)
 .55، ص 7115الخامسة، نكفمبر
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 الكاقػػؼ ال ،الكقػؼ  عمػ النظػارة لمنصػب أحػد يترشػ  أال يتصػكر قػدف لػ . كلػي الك  راشػد غيػرك 
 منصػػب يبقػػ  أف يتصػػكر ال أخػػرل جمػػة مػػفك  ،جمػػة مػػف هػػذا ،كلػػيمـ الك  عمػػيمـ المكقػػكؼ كال

 مػف شػخص أم إلػ  النظػارة إسػناد لػةالحا هػذ  فػي المشػرع فرض فقد لذا ،شاغرا الكقؼ ناظر
 فػي معػيف غيػر عميػ  المكقػكؼ فيمػا يكػكف التي الحالة في كذلؾك  ،بالصبلح ل  مشمكد ،الغير
 (1)كلي. ل  ليسك  راشد غيرك  محصكر غير معينا أك الكقؼ عقد

 لمكقؼ ناظر تعييف شركط الثالث: الفرع
 عمػ  النظػارة لتػكلي الشخص في تكافرها الكاجب الشركط بتقرير التشريع كذاك  الفق  إهتـ

 مػػػف الشػػػركط هػػػذ  المشػػػرع حػػػدد قػػػدك  ،المنصػػػب هػػػذا حساسػػػيةك  خطػػػكرةك  يتناسػػػب بمػػػا ،الكقػػػؼ
 :عم  نصت التي ك،الذكر سالؼ 381-98 المرسـك نفس مف 17 المادة خبلؿ
 :يككف أف لؤلكقاؼ ناظرا المعتمد أك المعيف الشخص في يشترط "
 ،مسمما -1
 الجنسية جزائرم -7

 ،رشدال سف بالغا -3
 ،البدفك  العقؿ سميـ -4
 ،أمينا عدال -5
 التصرؼ. حسف عم  قدرةك  كفاءة ذا -6

 الخبرة".ك  المستفيضة الشمادةك  بالتحقيؽ الشركط هذ  تثبت
 :يمي كما ،التفصيؿ مف بشيء أعبل  الشركط ذ لم التعرض سيتـ ك

 اإلسكـ أكال:
 فمػػػف لؾلػػػذ ،غيػػػرهـ دكف المسػػػممكف بػػػ  يخػػػتص فريػػػد نظػػػاـ الكقػػػؼ أف القػػػكؿ سػػػبؽ لقػػػد

                                                           
سمير صبحي، أحكاـ الكقؼ في ضكء الشريعة اإلسبلمية كفقا لمقانكف السعكدم، المركز القكمي لئلصدارات القانكنية،  (1)

 .185-187، ص 7115، 1القاهرة، ط
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 :جػػؿك  عػز المػكل  لقػكؿ تكليػػ  المسػمـ لغيػر يجػكز فػبل ،مسػػمما الكقػؼ نػاظر يكػكف أف البػديمي
ٌَ ِنْهَكهافِ       " ٌْ َكها ًَِب ٍْ َيَؼُكهْى  ٍَ انهَّهِو َلهاُنٌا َؤَنهْى ََُكه ٌَ َنُكْى َفْتٌخ ِي ٌْ َكا ٌَ ِتُكْى َفِة ٍَ ََّتَشتَُّصٌ ٍَ انَِّزّ ِشّ

ٌِْر    ٍْ   ََِصهٌْة َلههاُنٌا َؤَنههْى ََْغهَتْذ ًََنهه ٌَْو اْنمَِْاَيههِح  ًُهْاِيِننَي َفانهَّههُو َّْذُكههُى تَْْهَنُكْى َّهه ٍَ اْن ًْههَنْؼُكْى ِيهه ًَََ َػَهههُْْكْى 

ًُْاِيِننَي َعِثًْم ٍَ َػَهَ اْن  .(1)"ا(141)َّْجَؼَم انهَُّو ِنْهَكاِفِشّ

 فػػي اإلسػػبلـ اشػػتراط مسػػألة فػػي اإلسػػبلمية المػػذاهب فقمػػاء يراء اختمفػػت فقػػد هػػذا مػػع ك
 الكقؼ. ناظر

 ذلػػػؾ فػػػي كافقمػػػـ قػػػدك  ،قػػػادراك  بالغػػػا كػػػاف إذا المسػػػمـ لغيػػػر الكقػػػؼ تػػػكلي أجػػػازكا فالحنفيػػػة
 مسػػمميف عمػػيمـ المكقػػكؼ كػػاف فػػإذا ،المسػػمميف غيػػر مػػف عمػػيمـ المكقػػكؼ كػػكف بشػػرط الحنابمػػة

 الكافر. كالية تجكز فبل
الك  لكقؼا ناظر في اإلسبلـ اشترطكا فقد ،المالكية بخبلؼ   .كاليت تص  فبل ا 

 ذلػػؾ ،الخصػػكص هػػذا فػػي لمػػالكيا المػذهب سػػمؾ عنػػدما الجزائػػرم المشػػرع فعػػؿ حسػنا ك
 أحمػػػد الشػػػيخ فتػػػكل بمكجػػػب ذلػػػؾك  ،مػػػالكي جتمػػػعم هػػػك الجزائػػػرم المجتمػػػع فػػػإف جمػػػة مػػػف أنػػ 

 قيمػػةك  حقيقػػة المسػػمـ غيػػر يػػدرؾ أف يعقػػؿ ال رأيػػي ففػػي جمػػة مػػفك  ،(2)- اهلل رحمػػ  - حمػػاني
 .شؤكن  سيرع   أن يتصكر فبل ،أحكام ك  الكقؼ

 الجزائرية الجنسية ثانيا:

 داخػػػػؿ المكجػػػػكدة لؤلكقػػػػاؼ بالنسػػػػبة النػػػػاظر فػػػػي الجزائريػػػػة الجنسػػػػية شػػػػرط المشػػػػرع أدرج
 الجزائر.
 لكػػفك  ،الشػػرعي الفقػػ  أحكػػاـ فػػي كارد غيػػر الكقػػؼ عمػػ  النظػػارة فػػي كشػػرط الجنسػػية ك

 الضػػركرية الشػػركط المشػػرع حػدد قػػدك  ،الػػدكؿ لكػػؿ الكطنيػة بالسػػيادة متعمقػػة سياسػػية العتبػارات
 القانكف. بمكجب الجزائرية جنسيةبال لمتمتع

 فمػػػك بالتػػػاليك  ،الجزائريػػػة الجنسػػػية لشػػػرط تحديػػد  فػػػي يفصػػػؿ لػػػـ المشػػػرع أف المبلحػػظ ك
                                                           

 .141اآلية  النساء، (1)

 .747-713، ص 1993، منشكرات كزارة الشؤكف الدينية، الجزائر، 7راجع: أحمد حماني، فتاكل، ج (2)
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 المتضػػمف 1971 ديسػػمبر 15 فػػي المػػؤرخ 86-71 رقػػـ األمػػر إلػػ  مباشػػرة غيػػر بصػػفة يحيػػؿ
7115 فيفرم 77 في المؤرخ 11-15 رقـ باألمر المتمـك  المعدؿ (1)الجنسية قانكف

(2). 
 يكضػ  لػـ المشرعك  مكتسبة، تككف قدك  أصمية تككف قد الجنسية أف إل  اإلشارة تجدر ك

 الػػػذم ؤلجنبػػػيل يجػػػكز أنػػػ  أـ األصػػػمية الجزائريػػػة الجنسػػػية الكقػػػؼ نػػػاظر فػػػي يشػػػترط هػػػؿ لنػػػا
  الكقؼ. عم  النظارة منصب تكلي الجزائرية الجنسية اكتسب
 يكػكف أف بشػرط الجزائريػة، الجنسػية اكتسػب الػذم األجنبي تكلي مف مانع ال بأن  أرل ك
   مسمما.

 الرشد سف بمكغ ثالثا:
 ال الصػغير ألف ،الكقػؼ عمػ  الصػغير كالية صحة بعدـ القانكفك  الشريعة فقماء أقر لقد
 كلػػي. إلػػ  بحاجػػة األصػػؿ فػػي هػػك بػػؿ غيػػر  مػػاؿ إدارة يتػػكل  أف لػػ  فكيػػؼ ،مالػػ  إدارة يتػػكل 

دارةك  رعايتػػ  الكقػػؼ عمػػ  النظػػارة مػػف المقصػػكد ألفك   أهػػبل لػػيس البمػػكغ قبػػؿ فالصػػبي ،شػػؤكن  ا 
 لذلؾ.

 تجػكز ال أنػ  غيػر ،الكاقػؼ مػف كانت إذا لمصغير التكلية انعقاد بجكاز الحنفية أقر قد ك
 مػػػاداـ شػػػؤكن  يػػػدير مػػػف الكقػػػؼ عمػػػ  القاضػػػي يػػػكليك  ،البمػػػكغ بعػػػد إال الكقػػػؼ لشػػػؤكف كاليتػػػ 

 فػػػي داـ مػػػا لرغبتػػػ  تحقيقػػػاك  الكاقػػػؼ لشػػػرط تنفيػػػذا ذلػػػؾك  الكاليػػػة لػػػ  صػػػحت بػػػرك فػػػإذا صػػػغيرا.
 تنفيذها. اإلمكاف
تسػػعة  هػػي الكقػػؼ نػػاظر فػػي الجزائػػرم المشػػرع يشػػترطما التػػي الرشػػد سػػف أف المبلحػػظ ك
 (3)كاممة. ( سنة19عشر )
 مػػا بػػيف تجمػػع كاليػػة باعتبارهػػا ،الكقػػؼ عمػػ  النظػػارة مكضػػكع فػػي لمرشػػد حقيقػػة أنسػػب ك

 اعتبػار عمػ  ،األكؿ القػكؿ أصػحاب إليػ  ذهػب مػا هػي ،كاحػد يف فػي مػالي هػك مػاك  دينػي كه
 هػك لػيس الكقػؼ عمػ  الكاليػة مػف المػدؼ أف إذ ،لمالػ  مضػيعا كػاف لدينػ  مضػيعا كاف مف أف

                                                           
 1971ديسمبر  18المؤرخة في  115ج.ر  (1)

 .7115فيفرم  77المؤرخة في  15ج.ر  (2)

 مف القانكف المدني. 41المادة  (3)
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 .(1)األخبلؽك  المبادلء فيما تراع  دينية غايات تحقيؽ بؿ ،فحسب المالية اإلدارة
 البدفك  العقؿ سكمة :رابعا

 البدف. سبلمة ثـ العقؿ سبلمة كالأ سنتطرؽ
 العقؿ سكمة - أ

 القػػػانكفك  الشػػرع خكلمػػا فقػػد ،اإلدارةك  التسػػيير بأعمػػاؿ تتعمػػؽ الكقػػؼ عمػػ  النظػػارة لكػػكف
 فقمػػاء عميمػػا أطمػػؽ التػػيك  التصػػرؼ حسػػف عمػػ  التامػػة القػػدرة بالعقػػؿ نعنػػيك  ،العاقػػؿ لمشػػخص
 البلزمة. الكفاية اإلسبلمية الشريعة
 أف ذلػػؾ ،الكقػػؼ عمػػ  نػػاظرا -مػػثبل– المجنػػكف تكليػػة يصػػ  ال فإنػػ  ،لمخالفػػةا بمفمػػـك ك

 ألفك  ،غيػػػر  مػػػاؿ عمػػػ  لػػػ  كاليػػػة فػػػبل بالتػػػاليك  مالػػػ  عمػػػ  لػػػ  كاليػػػة ال األصػػػؿ فػػػي المجنػػػكف
دارةك  رعايتػ  هػك -أسػمفنا كمػا– الكقػؼ عمػ  الكاليػة مػف المقصكد  لػيس المجنػكف فػإف ،شػؤكن  ا 

 أصبل. كاف تصرؼ ألم الك  لمنظارة أهبل
 ،الضػار مػف النػافع الك  الفاسػد مػف الصػال  تمييػز يمكن  ال العاقؿ غير أف في شؾ ال ك

َكِد، َعفأ َعاِئَشػَة َرِضػَي ك ،الدينية األمكر في التكميؼ عن  رفع الحكيـ الشارع أف كما َسأ َعِف األأ
ـَ َقا ـُ َعفأ َثَكَثٍة: َعِف النَّػاِئـِ َحتَّػى المَُّ  َعنأَها، َأفَّ َرُسكَؿ المَِّ  َصمَّى اهلُل َعَميأِ  َكَسمَّ َؿ: "ُرِفَع الأَقَم

ُبػرَ  ػػِبيك َحتَّػى َيكأ ػَتيأِقَظ، َكَعػِف الُمبأَتَمػػى َحتَّػى َيبأػػَرَأ، َكَعػِف الصَّ ذاك  .(2)"َيسأ  فػػإف ،كػذلؾ األمػر كػػاف ا 
 أكل . باب مف يككف الدنيكية األمكر في عن  التكميؼ رفع

 ،عاقػػػؿ غيػػػر كػػػاف إذا مالػػػ  فػػػي التصػػػرؼ مػػػف يمنػػػع فاإلنسػػػاف ،ذلػػػؾ إلػػػ  باإلضػػػافة ك
 (3)الغير. ماؿ في التصرؼ مف يمنع أف فاألكل 

                                                           
، نظاـ النظارة عم  األكقاؼ في الفق  اإلسبلمي كالتطبيقات المعاصرة )النظاـ الكقفي المغربي محمد عطية الممدم (1)

 .141، ص 1نمكذجا(، إدارة الدراسات كالعبلقات الخارجية، األمانة العامة لؤلكقاؼ، دكلة الككيت، ط

حمد محيي الديف عبد الحميد، هػ(: سنف أبي داكد، تحقيؽ: م275بك داكد )سميماف بف األشعث المتكف : خرج  أأ (2)
، ِكَتاب اْلُحُدكِد، َباٌب ِفي اْلَمْجُنكِف َيْسِرُؽ َأْك ُيِصيُب َحدًّا، حديث 139، ص4المكتبة العصرية، صيدا، بيركت، )د.ت(،ج

 .4398رقـ: 
 .139محمد عطية الممدم، المرجع السابؽ، ص  (3)
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 بعػد الجنػكف عميػ  طػرأ ثػـ الكقفي الممؾ تكلي  عند عاقبل الناظر كاف إذا ما حالة في أما
 لكنمػػػاك  ،صػػػحيحة نشػػػأت ألنمػػػا باطمػػػة ليسػػػتك  القػػػانكف نظػػػر فػػػي صػػػحيحة نظارتػػػ  فػػػإف ،ذلػػػؾ

 مػػف النظػػارة إليػػ  عػػادت ،-النػػاظر أم- عقمػػ  إليػػ  عػػاد فػػإف الجنػػكف. ببسػػب فاسػػدة أصػػبحت
 (1)جديد

 البدف سكمة - ب
 عاهػػة كػػؿ مػػف البػػدف سػػبلمة أيضػػا الكقػػؼ نػػاظر فػػي يشػػترط ،العقػػؿ سػػبلمة جانػػب إلػػ 

 كج . أكمؿ عم  الكقؼ عم  النظارة دكف تحكؿ أخرل عاهة ةأي أك العم ك  الصمـك  كالبكـ
 كاألمانة العدؿ خامسا:

 .(2)الجكر ضد هكك  ،مستقيـ أن  نفكسال في قاـ ما هكك  ،العدؿ مف :المغة في دالةالع
 :بما فالمقصكد ،اإلصطبلح في العدالة أما
 العدالػػة مػػدلكؿ عػػرؼ قػػدك  ،الشػػرعية المػػذاهب تمثمػػ  الػػذمك  :الشػػرعي اإلصػػطبلح فػػي 
 الكاحد. المذهب داخؿ بؿ ،فحسب المذاهب بيف ليس ،المفاهيـ مف مجمكعة

 :بأنما عرفت :المالكي مذهبال ففي -
 عرفا. يشين  ماك  البدعة مكصكفما تمنع حكمية صفة /1
 هػك العػدؿ بػأف قيػؿ لػذلؾك  ،الخسػة صػغائرك  رئالكبػا اقتػراؼ مف صاحبما تمنع مكةم /7
 فػػي الصػػغائر الػػذنكب يتقػػيك  ،نحكهػػاك  السػػرقةك  كالشػػرب ،دائمػػا الكبػػائر الػػذنكب يجتنػػب الػػذم
 المشػيك  السػكؽ فػي كاألكػؿ ،المػركءة فػي يقػدح الػذم المباح مراأل أيضا يتقيك  ،أحكال  غالب
 ذلؾ. في  يفعؿ ال بمد في حافيا

 العدالػػػػػة أهػػػػػؿ مػػػػػف عميمػػػػػا القػػػػػائـ يكػػػػػكف أف تقتضػػػػػي عمكمػػػػػا كالتسػػػػػيير اإلدارة أعمػػػػػاؿ ك
دارة كاألمانػػة،  -النػػاظر - عميمػػا القػػائـ يكػػكف أف تتطمػػب -الخصػػكص عمػػ – الػػكقفي الممػػؾ كا 

 عميمـ. المكقكؼ بيف بالقسطاس الريع هذا تكزيع في كعادال كريع ، سبلمت  عم  أمينا
                                                           

 573ص، المرجع السابؽ، كأحمد الغندكر زكي الديف. شعباف (1)

 .431، 431ص المرجع السابؽ، لساف العرب، باب البلـ، فصؿ العيف، ابف منظكر جماؿ الديف محمد،  (2)
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 أف اعتبػػار عمػػ  ،الكقػػؼ نػػاظر فػػي األمانػػةك  العدالػػة المالكيػػة يشػػترط ،المػػالكي الفقػػ  ففػػي
 الشخصية. لمصمحت  منصب  استغبلؿ مف النفسية استقامت ك  عدالت  تعصم  العادؿ اإلنساف
فك  - المالكيػػة فقمػػاء ك  أنمػػـ إال ،-عنػػدهـ الكقػػؼ أبػػكاب فػػي الشػػرط ذابمػػ يصػػرحكا لػػـ ا 
 فيػػػ  يشػػػترط ،معمػػػـك هػػػك كمػػػا األخيػػػر هػػػذاك  ،الكصػػػي شػػػركط عمػػػ  النػػػاظر شػػػركط فػػػي أحػػػالكا
 .(1)انتماءك  ابتداء العدالة
 أمينػػػا يكػػػكف أف الكقػػػؼ نػػػاظر فػػػي كػػػذلؾ المشػػػرع يشػػػترط ،العدالػػػة شػػػرط جانػػػب إلػػػ  ك
 ،الكقػؼ شػؤكف تسػيير فػي الخػداعك  لغػشا عػف متكرعػاك  ،إدارتػ  فػي مخمصػا ،عمم  في صادقا

 ضػػػميرك  حػػػي بكجػػػداف عميمػػػا المحافظػػػة عميػػػ  يجػػػب التػػػيك  ،أمكالػػػ  صػػػرؼ فػػػي الخيانػػػة عػػػفك 
 .(2)سميـ

 هػك الكقػؼ نػاظر فػي األمانػةك  العػدؿ صػفتي تػكافر كجكب يؤكد فإنما ،الصدد هذا في ك
 هػػػػذ  المشػػػػرع خكلػػػػ  الػػػػذم األكقػػػػاؼ ككيػػػػؿ طػػػػرؼ مػػػػف لمرقابػػػػة ألخيػػػػرا هػػػػذا أعمػػػػاؿ خضػػػػكع

 .الباب هذا مف الثاني الفصؿ في بشأن  الحديث نرج ء الذمك  ،الصبلحية
 التصرؼ حسف عمى القدرةك  الكفاءة :سادسا
 اشػترط فقػد ،يمػدد  خطػر أم مػف الػكقفي لمممؾ البلزمة الحماية ضماف عم  من  حرصا

 يكػػكف أفبػػ التصػػرؼ حسػػف عمػػ  القػػدرةك  البلزمػػة بالكفػػاءة تمتعػػ  -النػػاظر– متكليػػ  فػػي القػػانكف
 ذلؾ. عم  يعمؿك  الكقؼ مصمحة يحقؽ بما تامة دراية عم 

دارةك  الكقػػؼ رعايػػة عػػف عػػاجزا النػػاظر كػػاف إذا ،المخالفػػة بمفمػػـك ك  تصػػ  ال ،شػػؤكن  ا 
 عمي . الكالية مف المقصكد الغرض تحقؽ ال الكقؼ ادارة عف العاجز كالية ألف ،نظارت 
 تطبيقػػا الجزائػػرم التشػػريع فػػي لمكقػػؼ نػػاظرا المعتمػػد أك المعػػيف الشػػخص كفػػاءة تثبػػت ك
 الخبػػػػرةك  رماإلدا بػػػػالتحقيؽ الػػػػذكر سػػػػالؼ 381-98 المرسػػػػـك مػػػػف األخيػػػػرة الفقػػػػرة 17 لممػػػػادة

 .(3)المستفيضة الشمادةك 

                                                           
 .151، 149محمد عطية الممدم، المرجع السابؽ، ص : نقبل عف (1)

 .84. ص 7116، 1لبناف، ط-حقي إسماعيؿ النداكم، الكقؼ في الشريعة كالقانكف، منشكرات زيف الحقكقية، بيركت (2)

 انظر كذلؾ بخصكص شركط تعييف ناظر الكقؼ:  (3)
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 مػػف فػػي الشػػركط بعػػض الفقمػػاء أضػػاؼ فقػػد ،ذكرهػػا سػػبؽ التػػي الشػػركط إلػػ  باإلضػػافة
 ،(1)المرمكقػة المكانػةك  الحسػنة السػمعةك  الخبػرة ذكم مف يككف بأف استثمار ك  الكقؼ إدارة يتكل 
 نػكعيف إلػ  يحتػاج إذ ،الكقػؼ بأحكػاـ عالمػا النػاظر يكػكف أف هكك  ،ممـ يخر شرط جانب إل 
 الػذم بػالنكع دقيػؽك  مفصػؿ خػاص عمػـك  ،...إلػخ الكصػيةك  الكقؼ بأحكاـ عاـ عمـ :العمـك مف

 الكقػػؼ قيػػاـ اسػػتمرار فػػؿتك التػػي الطػػرؽك  ،المعػػارؼ مػػف فيػػ  يسػػتجد مػػا يخػػرك  ،نظارتػػ  يتػػكل 
 يػػتـ ال مػػاك  ،بػػ  إال النظػػارة بكظيفػػة القيػػاـ يمكنػػ  ال كاجػػب لمنػػاظر العمػػـ أف ذلػػؾ ،ريعػػ  زيػػادةك 

 الكقػػؼ مػػف النفػػع كػػاف كممػا ،أكبػػر أمانتػػ ك  النػػاظر عمػػـ كػاف كممػػاك  ،كاجػػب فمػػك بػػ  إال الكاجػب
 .(2)أكبر

 سػػػػبيؿ عمػػػػ  ذكرسػػػػالفة الػػػػ الكقػػػػؼ نػػػػاظر شػػػػركط حػػػػدد المشػػػػرع أف المبلحظػػػػة تجػػػػدر ك
 مثػػؿ ،المشػػرع لمػػا يتطػػرؽ لػػـ التػػي الشػػركط بعػػض عػػف التسػػاؤؿ ريثػػا دقػػ أنػػ  غيػػر ،الحصػػر
  .الكقؼ ناظر في شرطا تعتبر مثبل الذككرة صفة فمؿ ،المتكلي جنس

 .(3)الكقؼ عم  ناظرا األنث  فتعيي دكف يحكؿ نص يكجد ال القانكنية الناحية مف
 عػػدـ أك جػػكاز يتنػػاكؿ نػػص فيػػ  يػػرد لػػـ فإنػػ  ئػػرم،الجزا األكقػػاؼ تشػػريع إلػػ  بػػالرجكع ك
 المسألة. لمذ  يتطرؽ لـ القضائي لئلجتماد بالنسبة حت ك  الكقؼ، لنظارة األنث  تكلي جكاز

 فقػػػد ،فقػػػط الرجػػاؿ صػػػاصتاخ مػػػف ليسػػت الكقػػػؼ عمػػػ  فالنظػػارة ،فقميػػػةال الناحيػػػة مػػف ك
 نػػاظر شػػركط أحػػد الػػذككرة تعػػد ال حيػػث ،الكقػػؼ إدارة مسػػؤكلية المػػرأة تتػػكل  أف الفقمػػاء أجػػاز
 "...فمػك :فقػاؿ الكقػؼ نظػارة المػرأة تكليػة يفيػد مػا لمبمػكتي" القناع "كشاؼ في جاء فقد ،الكقؼ
 .(4)عدال..." امرأة كاف...أك رشيدا مكمفا كاف إذا بالنظر أم بذلؾ ب  أحؽ

 لمػػاطاك  ذلػػؾ، يحظػػر لػػـ المشػػرع أف طالمػػا لمكقػػؼ األنثػػ  نظػػارة مػػف مػػانع ال بأنػػ  أرل ك
                                                                                                                                                                                     
Dr.Eissa Zaki,op,cit , p11,12. 

. أنظر كذلؾ: أسامة عبد المجيد العاني، إحياء دكر الكقؼ لتحقيؽ 37فكزم أميف يحي  الطائي، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .159 ، ص7111، 1مستمزمات التنمية، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بدكلة قطر، ط

، األمانة العامة لؤلكقاؼ، أكقاؼنكر بنت حسف بف عبد الحميـ قاركت، "كظائؼ ناظر الكقؼ في الفق  اإلسبلمي"،  (2)
 .149، 148، ص 7113، السنة الثالثة، أكتكبر 5العدد 

 .779، صمرجع السابؽحقي إسماعيؿ النداكم، ال (3)

 .38كماؿ منصكرم، المرجع السابؽ، ص  (4)
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فك  األكقػاؼ، قػانكف مػف 14 لممػادة كفقػا الكقػؼ تنظـ التي هي الكاقؼ إرادة أف  األمػر اسػتمـز ا 
 الشأف. بمذا األعم  اإلسبلمي المجمس مف فتكل إصدار
 نػاظر فػي الفقمػاء يشػترط ،المشػرع يتناكلمػا لػـ التي األخرل الشركط بعض عم  زيادة ك
 منطقػػة أهػػؿ مػػف يكػػكف بحيػػث ،منقطعػػة غيبػػة غائبػػا يكػػكف ال بحيػػث ،مكجػػكدا يكػػكف أف الكقػػؼ
 القاضػػػػي أم ،المكقػػػػكؼ بمػػػػد لقاضػػػػي فمػػػػي ،لمقاضػػػػي النظػػػػر كاليػػػػة يلػػػػت إذا كػػػػذلؾك  ،الكقػػػػؼ
 .(1)الكقفية اإلدارة محمية يؤكد ما هذاك  ،غير  مف أكل  فمك عمي ك  ،المحمي
 الكقػػػؼ منطقػػػة أهػػػؿ مػػػف النػػػاظر فكػػػكف ،ضػػػركرمك  منطقػػػي الشػػػرط هػػػذا أف رأينػػػا فػػػي ك
 ،الكقػػؼ منطقػػة أعػػراؼك  شػػؤكن  إدارة عمػػ  غيػػر  مػػف أقػػدرك  أدرل ألنػػ  ،الكقػػؼ صػػمحةم يحقػػؽ

 الكقؼ. تسيير في مركنة يضفي ما هذاك 
 الثاني المبحث

 الكقؼ عمى النظارة ثارآ
 هػػذ  تتمثػػؿك  قانكنيػػة، يثػػار قانكنػػا لػػ  المخكلػػة بممامػػ  الكقػػؼ نػػاظر قيػػاـ بمناسػػبة تترتػػب

 الكقػػؼ نػػاظر يتعػػرض بإخبللمػػا التػػيك  األخيػػرة هػػذ  ،ؼالكقػػ نػػاظر كاجبػػاتك  حقػػكؽ فػػي رثػػااآل
 إلػ  الحػاالت مف كثير في تؤدم قدك  ،قانكنية مسؤكلية ذلؾ جراء تترتبك  ،معينة جزاءات إل 

 مطالػػػب، ثبلثػػػة فػػػي إليػػػ  ؽالتطػػر  سػػػيتـما هػػػذاك  العاديػػػة، األحػػاؿ فػػػي انتمائمػػػا أك ممامػػػ  إنمػػاء
 سػػػنتناكؿ الثػػػاني المطمػػػب فػػػي أمػػػا كقػػػؼ،ال نػػػاظر كاجبػػػاتك  حقػػػكؽ األكؿ المطمػػػب فػػػي نتنػػػاكؿ

  الكقؼ. ناظر مماـ إنتماء إل  الثالث المطمب في لنتطرؽ الكقؼ، لناظر القانكنية المسؤكلية
 األكؿ المطمب

 الكقؼ ناظر كاجباتك  حقكؽ
 الحقػكؽ مػف بجممػة النػاظر تمتػع هك الكقؼ عم  النظارة عم  يترتب قانكني أثر أهـ إف

 حيػػث المطمػػب، هػػذا فػػي سػػنتناكل  مػػا هػػذاك  المشػػرع، حػػددها تزامػػاتإل لعػػدة تحممػػ  جانػػب إلػػ 
   الثاني. الفرع في كاجبات ك  األكؿ، الفرع في الكقؼ ناظر حقكؽ سنتناكؿ

                                                           
 .39، صالسابؽلمرجع اصكرم، كماؿ من (1)
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 الكقؼ ناظر حقكؽ األكؿ: الفرع
 الفػرع فػي المشػرع أدرجمػا بحقكؽ تمتع  الكقؼ ناظر عاتؽ عم  الممقاة اإللتزامات يقابؿ
 الػػكقفي الممػػؾ نػػاظر "حقػػكؽ :ب المعنػػكف 381-98 المرسػػـك مػػف الثػػاني الفصػػؿ مػػف السػػادس

 :في الكقؼ ناظر حقكؽ تتمثؿك  .71 ،19 ،18 المكاد في ذلؾك  انتمائما"ك  ممام  أداء كيفيةك 
 األجرة في الحؽ أكال:

 يجػكز مػالي مقابؿ هيك  ،األجرة في الحؽ الكقفي الممؾ لناظر 19ك 18 لممادتيف تطبيقا
 تػػػاريخ مػػػف بػػػدءا  يسػػػير  الػػػذم الػػػكقفي الممػػػؾ غمػػػة مػػػف يحػػػددك  يقػػػدر اسػػػنكي أك شػػػمريا يكػػػكف أف

 الػػػذم الػػكقفي الممػػؾ مػػكارد غيػػر مػػف لؤلجػػػرة النػػاظر اسػػتحقاؽ يجػػكز اإلقتضػػاء عنػػدك  ،تعيينػػ 
   نظارت . يتكل 
 عقػػد فػػي عميػػ  منصػػكص هػػك مػػا حسػػب السػػنكم أك الشػػمرم المقابػػؿ يحػػدد أف األصػػؿك 
 نسػبة شػكؿ فػي األجرة تككف أف كذلؾ يجكز ،العقد مي ع ينص لـ إذا حالة في أن  إال ،الكقؼ
 .(1)األكقاؼ لجنة استشارة بعد الدينية بالشؤكف المكمؼ الكزير يحددها
 ،شػؤكن  تسػييرك  الكقػؼ رعايػة فػي إليػ  المسػندة باألعمػاؿ قيامػ  بمناسػبة الكقػؼ ناظر ك

 مقػدار لػ  لػيس األجػر هػذاك  ،األجػر فيسػتحؽ أجيػرا يكػكف قػدك  ،لػ  أجر فبل متبرعا يككف قد قد
 دفػع ضػركرة عمػ  الفقػ  اسػتقر قػدك  ،األعػراؼك  العػادات حسػب ،المثػؿ بأجر يحدد لكن  ،شرعا
 .(2)النقكد مف أك ،الغمة مف إما األجرة هذ 

 لقػػػػاء يتمقػػػػكف ،إمػػػػرتمـ تحػػػػت يعممػػػػكف الػػػػذيف المكظفػػػػكفك  األكقػػػػاؼ نظػػػػار كػػػػاف قػػػػديما ك
 مػفك  ألخػرل مدينػة مػف مقػدارها إختمػؼ ،نقديػة ؿأمكا بيف تفاكتت ،(3)ثابتة غير أجكرا أعمالمـ

 ،عميمػا يشػرفكف التػي الكقفيػة الممتمكػات مػداخيؿ مػف نسػبة أم عينية أمكاؿ بيفك  ،ألخرل سنة

                                                           
 سالؼ الذكر. 381-98مف المرسـك  9المادة  (1)

، 7119، 1الجزائر، ط -محمد باكني، أحكاـ الحجر كعقكد التبرعات في الفق  كالقانكف، منشكرات مكتبة إقرأ، قسنطينة (2)
 .137ص 

 أنظر:  (3)

Nacereddine Saidouni, op.cit, p 64. 
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 .(1)المكافك  الزماف بحسب تختمؼ األخرل عي النسبة هذ  ككانت
 يالتػ األكقػاؼ جميػع مػف المثػؿ أجػر يسػتحؽ فإنػ  ،أكقػاؼ عػدة يتػكل  الناظر كاف إذا ك
 .(2)عميما يشرؼ
 - الخطػػاب بػػف عمػػر فعمػػ  مػػا إلػػ  الكقػػؼ نػػاظر أجػػرة فػػي األصػػؿ الفقمػػاء أرجػػع قػػد ك
 فعمػ  مػا كػذلؾك  ،مػاال متمػكؿ غير من  يأكؿ أف كقف  عم  لمكالي جعؿ حيث -عن  اهلل رضي
 كػػاف فػػإذا ،أكقػػافمـ فػػي التػػابعيفك  الصػػحابة مػػف غيػػر ك  -عنػػ  اهلل رضػػي- طالػػب أبػػي بػػف عمػػي

 النػػاظر هػػذا أكػػاف سػػكاء ،المثػػؿ أجػػر مػػف أكثػػر كػػاف لػػكك  لػػ  فمػػك أجػػرا لمنػػاظر عػػيف قػػد الكاقػػؼ
 القاضي. قبؿ مف أك الكاقؼ قبؿ مف معينا

 يخػػرج ال ،القاضػػي طػػرؼ مػػف أك الكاقػػؼ طػػرؼ مػػف كػػاف سػػكاء ،النػػاظر أجػػرة تحديػػد ك
 كأ ،يزيػػػد أك ،المثػػػؿ أجػػػرة يسػػػاكم مػػػا بمقػػػدار األجػػػر يحػػػدد أف إمػػػا ،ثػػػبلث حػػػاالت إحػػػدل عػػػف

 :كالتالي ،الخاصة أحكامما حالة لكؿك  ،عنما ينقص
 المثؿ أجرة يساكم بما التحديد :األكلى الحالة *أ

 المثػػػؿ بػػػأجرة النػػػاظر القاضػػػي أك الكاقػػػؼ خػػػص إذا أنػػػ  عمػػػ  اإلسػػػبلـ فقمػػػاء تفػػػؽا فقػػػد
 :اثنيف لبلعتباريف ذلؾك  ،استحقما
 .شرعيا أمرا تخالؼ ال مادامت تراع  الكاقؼ شركط أف :أكلمما -

 العمػػؿ بػػ  جػػرل مػػا هػػكك  ،المثػػؿ ألجػػرة مسػػاكية تكػػكف أف األجػػرة فػػي األصػػؿ أف :ثانيممػػا
 .(3)بالمغرب المالكية متأخرم عند

 .المثؿ أجرة يفكؽ بما التحديد :الثانية الحالة*ب
 مػػف يكػػكف الػػذم بػػيفك  ،الكاقػػؼ قبػػؿ مػػف يكػػكف الػػذم ،التحديػػد بػػيف الحالػػة هػػذ  فػػي نميػػز

                                                           
ـ( كدكر  في الحياة 15-13في المغرب اإلسبلمي ما بيف القرنيف السابع كالتاسع المجرييف )ؽعبيد بكداكد، الكقؼ  (1)

 .459، ص 7111، 1اإلقتصادية كاإلجتماعية كالثقافية، مطتبة الرشاد لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، ط

، 6امة لؤلكقاؼ، دكلة الككيت، العدد، األمانة العأكقاؼمحمد مصطف  الزحيمي، "مشمكالت أجرة الناظر المعاصرة"،  (2)
 .18ص 7114السنةا الثالثة، جكاف 

 . 197محمد عطية الممدم، المرجع السابؽ، ص  (3)
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 القاضي. قبؿ
 لكاقؼا مف التحديد-1

 حػػؽ الفقمػػاء لػػ  أجػػاز ثػػـ مػػفك  ،تحبيسػػما قبػػؿ لمعػػيف المالػػؾ هػػك ،األصػػؿ فػػي الكاقػػؼ إف
 عػيف إذا أنػ  ،ذلػؾ عمػ  ينبنػيك  ،شػرعيا أمػرا تخػالؼ ال دامػت مػا الشػركط مف شاء ما اشتراط
 أف اعتبػػار عمػػ  ،المثػػؿ أجػػرة مػػف أكثػػر كػػاف لػػكك  ،(1)اسػػتحق  النظػػر مقابػػؿ فػػي شػػيئا لمنػػاظر
نماك  ،معيف دح ل  ليس األجر  ليقػـك ،الكقػؼ عقػدة عنػد الجعػؿ مػف الناس تعارف  ما عم  هك ا 

 ذلؾ. غيرك  غبلت بيعك  استغبلؿك  عمارة مف بمصالح 
 القيػػاـ عميػػ  يشػػترط أف غيػػر مػػف لػػ  الكاقػػؼ جعمػػ  لػػك ألنػػ  ،األمػػر هػػذا فػػي غرابػػة ال ك
 المثػػؿ أجػػر مػػ ع الزيػػادة هػػذ  أف غيػػر ،الشػػرط مػػع جػػكاز  أمػػر بػػديميا فيبقػػ  ،الكقػػؼ بشػػؤكف
 ،العمػػػؿ عمػػػ  أجػػػرا ال ،المسػػػتحقيف أحػػػد باعتبػػػار  الكقػػػؼ فػػػي اسػػػتحقاقا الحالػػػة هػػػذ  فػػػي تعتبػػػر

 لػ  المشػركط كػاف سػكاء ،مطمقػا أجػرة النػاظر يأخذ  ما يعتبركف الذيف الشافعية بعض باستثناء
 هػػذ  مػػاـأ - الحنابمػػة عنػػد يبقػػ  أنػػ  كمػػا ال. أـ لؤلخػػذ احتػػاج سػػكاءك  ،أكثػػر أـ مثمػػ  أجػػرة بقػػدر
 أمنػاء مػف الكقػؼ إليػ  يحتػاج مػا عمػ  الزيػادة تمؾ مف يصرؼ أف الناظر عم  متعينا -الحالة

 خالصا. الكاقؼ ل  شرط  إذا إال ،غيرهـك 
 الزيػػادة فػي لػ  حػؽ ال فإنػػ  ،الكاقػؼ هػك النػاظر كػاف إذا مػػا حالػة الشػافعية اسػتثن  قػد ك
 .(2)استحقاقا بارهااعت عم  الك  أجرا اعتبارها عم  ال ،المثؿ أجرة عم 

 القاضي مف التحديد-2

 فػإف ،المثػؿ أجػرة فيػ  يتعػدل ال فإنػ  ،(3)القاضػي طػرؼ مػف النػاظر أجػرة تحديد كاف إذا
 مػػػف لمكاقػػػؼ يجػػػكز أنػػػ  ذلػػػؾ أسػػػاسك  ،المثػػػؿ أجػػػرة عػػػف الزائػػػد عنػػػ  يمنػػػع فإنػػػ  ،أكثػػػر لػػػ  عػػػيف

 عميػ  يجػرم ال فإنػ  ،لمنػاظر الغمػة كػؿ جعػؿ يجػكز أنػ  باعتبػار ،لمحػاكـ يجكز ال ما التصرؼ
                                                           

 أنظر:  (1)

Ghaouti Benmelha, Le Droit Patrimonial Algérien De La Famille, Office des publications 

universitaires, Alger, p 248. 
 .198، 197، ص المرجع السابؽ دم،محمد عطية المم (2)

 أنظر:  (3)
Ghaouti Benmelha, op.cit, p 248. 
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 مػػػػف لػػػػ  يجػػػػكز فػػػػبل ،المسػػػػمميف لمصػػػػال  نػػػػاظرا نصػػػػب القاضػػػػي فأل ،اإلسػػػػتحقاؽ بقػػػػدر إال
 مصمحة. في  ما إال التصرؼ
 ،القاضػي قبػؿ مػف المعينػة النػاظر أجػرة فػي القيػد بمػذا يصرح مف المالكية عند يرد لـ ك

 بحسػب األجػرة يرتقػد فػي القاضػي اجتمػاد إلػ  مككػكؿ األمػر أف فػي صريحة نصكصمـ لكفك 
 أم ،النػػاظر عمػػؿ بحسػػب تكػػكف األجػػرة تحديػػدك  األئمػػة. فعػػؿ ذلػػؾ فػػي حجػػتمـك  ،النػػاظر عمػػؿ
 المثؿ. أجرة بقدر تحدد أنما

 المثؿ أجرة عف يقؿ بما التحديد :الثالثة *الحالةج
 بغػػض ،أمثالػػ  أجػػرة عػػف يقػػؿ بمػػا الكقػػؼ لنػػاظر زهيػػدا أجػػرا الكاقػػؼ يحػػدد أف يحػػدث قػػد
 األمػر يبقػ  ،الحالػة هذ  فيك  ال. أـ حاجيات  لسد يكفي المقدر األجر هذا افك إذا عما النظر
 أك يقبػػؿ أف فػػي الخيػػار كامػػؿ فمػػ  ،األجػػر ذلػؾ بقبػػكؿ ممػػـز فمػػكغير ،نفسػػ  النػػاظر إلػػ  مككػكال
 يرفض.

 أجػػرة عػػف يقػػؿ الػػذم بالقػػدر متبرعػػا عندئػػذ يعتبػػرك  ،إشػػكاؿ أم يثػػار ال قبكلػػ  حالػػة ففػػي
 ابتغػػػاء مطمقػػػا أجػػػكرا يتقاضػػػكف ال بػػػؿ ،المسػػػمؾ هػػػذا يسػػػمككف مػػػف لنظػػػارا مػػػف الكثيػػػرك  ،المثػػػؿ
 فمػـ ،بمػا يتبرعػكف أعيانا يممككف ال دامكا ما إذ ،- شأن  عبلك  جؿ - اهلل مف األخركم األجر

 .-جؿك  عز - اهلل رضكاف ابتغاء ،زهيد رمزم بثمف أك مجانا بالنظر يتبرعكف
مػاك  ،شػأنماك  اإلدارة أمػر تاركا ينسحب أف فإما ،يقبؿ لـ إذا أما  مطالبػا مشػتكيا يقػـك أف ا 
 .(1)حقكق  مف حؽ ذلؾ أف اعتبار عم  ،أمثال  أجرة إل  أجر  بإيكاؿ كضع  بتسكية
 المصػمحة رأل فػإف ،األمػر في ينظر القاضي أف عم  الحالة هذ  في الفقماء اتفؽ قد ك

 الػػذم القػػدر فػػي ةكثػػر  الك  تكسػػع غيػػر مػػف ذلػػؾ فػػي يقتصػػدك  ،فعػػؿ ممػػ  أجػػر لػػ  يكمػػؿ أف فػػي
 بشػرط هػذاك  ،لمكقػؼ نظػرا غالبػا القػكاـ فيػ  يتسػام  بقميػؿ دكنػ  فما ،المثؿ أجر بقدر بؿ ،يزيد 
 يزيػػػػد  فػػػػبل طمػػػػب بػػػػدكف أمػػػػا ،بالطمػػػػب يسػػػػتحقما عمػػػػؿ أجػػػػرة ألنػػػػ  ،ذلػػػػؾ النػػػػاظر يطمػػػػب أف

                                                           
 .711محمد عطية الممدم، المرجع السابؽ، ص  (1)
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 .(1)القاضي
 الظػػػػركؼ تغيػػػػر مػػػػع يتناسػػػػب بمػػػػا تقػػػػدر ،الكقػػػػؼ نػػػػاظر أجػػػػرة أف إلػػػػ  اإلشػػػػارة تجػػػػدر ك

 كػذاك  ،اإلختصػاصك  الخبػرةك  العممػي التأهيػؿك  العمػؿ طبيعػة بحسبك  ،اإلجتماعيةك  اإلقتصادية
 .(2)الريع مف نسبة أك محددا مبمغا األجرة هذ  تككف أف يجكزك  ،العرؼ

 اإلجتماعي كالضماف التأميف اللتزامات الخضكع في الحؽ ثانيا:
 عمػؿ "يخضػع عم : الذكر سالؼ 381-98 رقـ التنفيذم المرسـك مف 71 المادة تنص

 بما. المعمكؿ التنظيمات حسب اإلجتماعي الضمافك  التأميف اللتزامات الكقفي الممؾ ناظر
 المسػػػتحؽ المقابػػؿ مػػف تقتطػػػعك  اإلجتمػػاعي الضػػمافك  التػػػأميف ألجمػػزة اإلشػػتراكات تػػدفع
 أعبل ". 19 المادة في المذككر
 الكقػؼ نػاظر عمػؿ خضػكع اعتبػر المشػرع أف يتضػ  71 المػادة نص استقراء خبلؿ مف

 فػػي شػػأن  لمنػػاظر، حقػػا بالمقابػػؿ يعػػد الحقيقػػة فػػي بينمػػا ،إلتزامػػا اإلجتمػػاعي الضػػمافك  متػػأميفل
 لممؤمف. اإلجتماعية الحماية إطار في يدخؿ ألن  ،المكظؼك  العامؿ شأف ذلؾ

 التنظيمػػػػاتك  القػػػػكانيف عمػػػػ  تحيمنػػػػا الػػػػذكر سػػػالفة 1 فقػػػػرة 71 فالمػػػػادة أخػػػػرل جمػػػػة كمػػػف
 في: المتمثمةك  اإلجتماعي، الضمافك  التأميف مجاؿ في بما المعمكؿ

 اإلجتماعيػػػػة بالتأمينػػػػات المتعمػػػػؽ 1983 جكيميػػػة 7 فػػػػي المػػػػؤرخ 11-83 رقػػػػـ *القػػػانكف
  الكفاةك  العجزك  الكالدةك  المرض عم  التأميف يشمؿ الذمك  ،(3)المتمـك  المعدؿ

                                                           
المرجع : زكي الديف شعباف كأحمد الغندكر، أنظر كذلؾ. 711، 199، ص السابؽالمرجع محمد عطية الممدم،  (1)

 .379-371أجرة ناظر الكقؼ: اإلماـ أبك زهرة، المرجع السابؽ، ص في أحكاـ  أنظر كذلؾ. 584، 583، ص السابؽ

 13-11يعد ذلؾ مف القرارات كالفتاكل المتكصؿ إليما في: منتدل قضايا الكقؼ الفقمية األكؿ، المنعقد في الككيت في ك  (2)
 .415، 414، ص 7117، 7، نشر األمانة العامة لؤلكقاؼ، دكلة الككيت، ط7113أكتكبر 

  1994أفريؿ  11المؤرخ في  14-94(، المعدؿ بالمرسـك التشريعي رقـ 1983جكيمية 15مؤرخة في  78 )ج.ر (3)
 1996جكيمية  16المؤرخ في  17-96المتمـ باألمر رقـ ك  (، المعدؿ1994أفريؿ  13مؤرخة في  71)ج.ر 

  7118في جان 73المؤرخ في  11-18(، المتمـ بالقانكف رقـ 1996جكيمية  17مؤرخة في  47)ج.ر  
  7111جكاف  15المؤرخ في  18-11المتمـ بالقانكف رقـ ك  (، المعدؿ7118جانفي  77مؤرخة في  14)ج.ر 
 (.7111جكاف  18مؤرخة في  73)ج.ر 
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 .المتمـك  المعدؿ بالتقاعد المتعمؽ 17-83 رقـ *القانكف
 األمػراضك  العمؿ بحكادث المتعمؽ 1983 جكيمية 17 في المؤرخ 13-83 رقـ نكف*القا

 .(1)الممنية
 فػػي المكمفػػيف بالتزامػػات المتعمػػؽ 1983 جكيميػػة 17 فػػي المػػؤرخ 14-83 رقػػـ نكف*القػػا

 .(2)اإلجتماعي الضماف مجاؿ
 سػػػػالفة 381-98 التنفيػػػذم المرسػػػػـك مػػػف 71 المػػػادة مػػػػف 7 فػػػالفقرة أخػػػػرل جمػػػة مػػػف ك
 إشػتراكات يحػدد الػذم 1985 فيفػرم 19 فػي المؤرخ 34-85 رقـ المرسـك عم  تحيمنا ،الذكر

   .(3)المتمـك  المعدؿ لمـ المؤمف مف خاصة ألصناؼ اإلجتماعي الضماف
 عمي  المحظكرة كالتصرفات الكقؼ ناظر كاجبات الثاني: الفرع
 عػػدة جانػػب  إلػػ عاتقػػ  عمػػ  ممقػػاة كاجبػػات عػػدة الػػذكر سػػالفة الكقػػؼ نػػاظر حقػػكؽ يقابػػؿ
 :يمي كما ذلؾ تفصيؿك  ،النظارة بأعماؿ قيام  بمناسبة عمي  محظكرة تصرفات

 الكقؼ ناظر كاجبات أكال:
 :في المتمثمةك  الكقؼ ناظر صبلحياتك  مماـ 381-98 المرسـك مف 13 المادة حددت

 لكػػؿ ضػػماناك  عمػػيمـ المكقػػكؼ عمػػ  ككػػيبل بػػذلؾ يكػػكفك  ،المكقكفػػة العػػيف عمػػ  *السػػمر
 تقصير.

 .(4)منقكالتك  عقارات مف تكابع ك  ممحقات ك  الكقفي الممؾ عم  *المحافظة
                                                           

 .1983جكيمية  15مؤرخة في  78ج.ر  (1)

  7114فمبر نك  11المؤرخ في  17-14المتمـ بالقانكف رقـ ك  (، المعدؿ 1983جكيمية  15مؤرخة في  78)ج.ر  (2)
 (.7114نكفمبر  13مؤرخة في  77)ج.ر 

 1997 جكيمية 16المؤرخ في  775-97رقـ  التنفيذم(، المعدؿ بالمرسـك 1985 فيفرم 74مؤرخة في  19)ج.ر  (3)
  1994 ديسمبر 17المؤرخ في  437-94رقـ  بالمرسـك التنفيذم(، االمتمـ 1997 جكيمية 18مؤرخة في  57)ج.ر  

  1998 فيفرم 75المؤرخ في  79-98رقـ  بالمرسـك التنفيذم المعدؿ(، 1994 ديسمبر 71ي مؤرخة ف 83)ج.ر 
 .(1998 مارس 14مؤرخة في  17 )ج.ر

أنظر في ذلؾ أيضا: السيد عبد الكهاب عرفة، مكسكعة األكقاؼ كاألحكار، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية،  (4)
 .41، ص 7114
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 عميمـ. المكقكؼ أك الكقفي الممؾ يفيد عمؿ بكؿ *القياـ
 الكاقؼ. بشركطك  بما المعمكؿ بالتنظيمات التقيد مع ،الكقفي الممؾ عف الضرر *دفع

عػػادةك  ميمػػ تر ك  المبنػػي الػػكقفي الممػػؾ صػػيانة عمػػ  *السػػمر  فػػأكؿ اإلقتضػػاء. عنػػد بنائػػ  ا 
 .(1)الكقؼ عمارة هك الناظر ب  يقـك كاجب

 زراعتمػػاك  استصػػبلحماك  الكقفيػػة الفبلحيػػة األراضػػيك  الػػكقفي الممػػؾ حمايػػة عمػػ  *السػػمر
 الكاقػػػػؼ شػػػػركطك  إرادة مراعػػػػاة مفادهػػػػا التػػػػيك  ،األكقػػػػاؼ قػػػػانكف مػػػػف 45 المػػػػادة ألحكػػػػاـ كفقػػػػا

 اإلسبلمية. الشريعة مقاصدك 
 الكقفي. الممؾ عائدات *تحصيؿ
 نفقػػات خصػػـ بعػػد الكقػػؼ شػػركط مراعػػاة مػػع عمػػيمـ المكقػػكؼ حقػػكؽ أداء عمػػ  *السػػمر

 قانكنا. المثبتة خدمت ك  حمايت ك  الكقفي الممؾ عم  المحافظة
 أف ،الػذكر سػالؼ 381-98 المرسػـك مػف 13 لمػادةا أحكػاـ استقراء خبلؿ مف يتض  ك
 ،الخصػكص..." "...عم  :بقكل  صرالح ال المثاؿ سبيؿ عم  الكقؼ ناظر مماـ حدد المشرع
 مصػمحة تقتضػيما أخػرل بممػاـ القيػاـ عميػ  يتكجػب قػدك  ،متعػددة الكقػؼ نػاظر مماـ أف بمعن 
 الكقؼ.

 لؤلمػػػبلؾ المباشػػػر التسػػػيير إطػػػار فػػػيك  ،الػػػكقفي الممػػػؾ نػػػاظر أف ،الممػػػاـ هػػػذ  مػػػف *ك
 تصػب بحيػث ،دالصػد هػذا فػي يسػير  الػذم الػكقفي الممػؾ ريكع حسابات بمسؾ مكمؼ ،الكقفية
   (2)لمكالية. الكقفية األمبلؾ حساب في المحصمة المبال 
 ككيػؿ متابعةك  لرقابة ممام  أداء بمناسبة يخضع الكقؼ ناظر أف هي الثانية المبلحظةك 
 إضػافة ،النػاظر تعسػؼ مف حمايت ك  الكقؼ عم  لمنظارة الحسف لمسير ضمانة هيك  ،األكقاؼ

 سػنتطرؽ التػيك  ،بأدائمػا المكمػؼ بالكاجبػات إخبللػ  حالػة في المشرع قررها التي الجزاءات إل 
 الحؽ. عنصر في إليما

                                                           
حمدم محمد محمكد، إستثمار أمكاؿ الكقؼ كتطبيقات  المعاصرة، دار الكتب القانكنية/ دار أنظر في ذلؾ أيضا: عماد  (1)

 .81، ص 7117اإلمارات،  -شتات لمنشر كالربمجيات، مصر

 المتضمف إنشاء صندكؽ مركزم لؤلمبلؾ الكقفية. 1999مارس  17مف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  17المادة  (2)
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 الكقػػؼ نػػاظر أداء فػػإف ،381-98 المرسػػـك مػػف 14 لممػػادة تطبيقػػاك  الصػػدد هػػذا فػػي ك
 طائمػػػػة تحػػػػت ذلػػػػؾك  شػػػػركط ك  الكاقػػػػؼ إلرادة كفقػػػػا يكػػػػكف الخػػػػاص الكقػػػػؼ حالػػػػة فػػػػي لممامػػػػ 

 السػػمطة أمػػاـ كػػذاك  ذلػػؾ اشػػترط إف الكاقػػؼك  عمػػيمـ المكقػػكؼ أمػػاـ مسػػؤكال يكػػكف إذ ،المسػػؤكلية
 باألكقاؼ. المكمفة
 أك دائمػػة بصػػفة ممامػػ  ممارسػػة الكقػػؼ نػػاظر عمػػ  تعػػذر إذا فإنػػ  ،ذلػػؾ جانػػب إلػػ  ك
 ،تككيمػ  يقتػرح بمػف أك يخػر نػاظر اعتمػاد أك باستخبلف  باألكقاؼ المكمفة السمطة تقـك ،مؤقتة

 المرسػػػػـك مػػػػف 15 لممػػػػادة كفقػػػػا هػػػػذاك  ،ممامػػػػ  ةممارسػػػػ اسػػػػتئناؼ إمكانيػػػػة تتػػػػكفر حتػػػػ  ذلػػػػؾك 
 .(1)الذكر سالؼ 98-381 

 الكقؼ ناظر عمى المحظكرة التصرفات ثانيا:
 الدراسػػػاتك  التشػػػريعات أسػػػمبت التػػػيك  ،الكقػػػؼ نػػػاظر ممػػػاـك  كاجبػػػات إلػػػ  التطػػػرؽ بعػػػد
 تضػػر قػػد التػػي التصػػرفات بعػػض النػػاظر عمػػ  يحظػػر ،ذلػػؾ عمػػ  زيػػادةك  ،تقريرهػػا فػػي الفقميػػة
 :أهمماك  ،الكقؼ حةبمصم
 عػف العجػز عنػد الكقػؼ بطػبلف إلػ  يػؤدم ذلػؾ ألف ،الكقؼ عقارات رهف جكاز عدـ -1
 لسداد . الرهف بيعك  ،الديف سداد

 مرتبػػػػات فػػػػي يزيػػػػد أك ،عقاراتػػػػ  يسػػػػتبدؿ أك ،الكقػػػػؼ عمػػػػ  يسػػػػتديف أف لمنػػػػاظر لػػػػيس -7
 القاضي. أك الكاقؼ ل  شرط إذا إال ،الكظائؼ أصحاب

 شػػرط إذا إال ،عميمػػا هػػك التػػي حالتػػ  عػػف الكقػػؼ عمػػارة فػػي يزيػػد أف لنػػاظر يجػػكز ال -3
 .(2)بذلؾ المستحقكف رضي أك ،الكاقؼ

                                                           
 ص ناظر الكقؼ: أنظر كذلؾ بخصك  (1)

Dr.Eissa Zak,op,cit ,p12 
، الكقؼ اإلسبلمي في لبناف: إدارت  كطرؽ استثمار ، إدارة الدراسات كالعبلقات الخارجية  (2) األمانة  –محمد قاسـ الشـك

أنظر كذلؾ: عبد الرزاؽ بف عمار بكضياؼ، مفمـك الكقؼ كمؤسسة مالية  .87، ص7117، 1العامة لؤلكقاؼ، الككيت، ط
. كأيضا: زكي الديف شعباف كأحمد الغندكر، 94، 93، ص 7111الفق  اإلسبلمي كالتشريع، دار المدل، الجزائر،  في

 .578المرجع السابؽ، ص 
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 الثاني المطمب
 الكقؼ لناظر القانكنية المسؤكلية

 مػا عمػ  أمينػا يعػد ،القاضػي قبػؿ مػف أك الكاقػؼ قبػؿ مػف مػكلي كػاف سػكاء الكقػؼ ناظر
 ،أجػػػكر  أك محصػػػكالت  أك ،بدلػػػ  أمػػػكاؿ أك ،أعيانػػػ  كانػػػت سػػػكاء ،الكقػػػؼ أمػػػكاؿ مػػػف يػػػد  فػػػي

 عميمػػا يػػد  كضػػعك  ،األمػػكاؿ هػػذ  إدارة تػػكل  الكقػػؼ نػػاظر بػػأف يكسػػؼ أبػػي قػػكؿ عمػػ  إسػػتنادا
 مػا عمػ  أمينػا يعد الككيؿك  ،أحدهما عف الككيؿ بمنزلة فمك ،القاضي عف أك الكاقؼ عف نيابة
 .في  ككؿ الذم الماؿ مف يد  في

 يعػػد الكقػػؼ فنػػاظر ،مػػا حػػد إلػػ  النيابػػة أك الػػةالكك فكػػرة مػػف الكقػػؼ نظػػارة فكػػرة تقتػػرب
 ،تجاكزهػػا عػػدـك  اإلنابػػة هػػذ  حػػدكد بػػاحتراـ ممػػـز هػػكك  ،عممػػ  مجػػاؿ فػػي غيػػر  عػػف نائبػػاك  ككػػيبل

 تصػػرفات ليسػػت الكقػػؼ أمػػكاؿ فػػي -النػػاظر أم - تصػػرفات  أف بينممػػا الجػػكهرم الفػػرؽ أف إال
 المالؾ.
 العقكبػة تكقيػعك  لممسػؤكلية نفسػ  رضيعػ فمػك ،اإلنابػة هػذ  عف الناظر خركج حالة في ك
 أمينا. بصفت  عمي  المناسبة
 مػػػػف صػػػدر الػػػذم الجػػػـر تكييػػػؼ بحسػػػب مدنيػػػػة أك جزائيػػػة تكػػػكف قػػػد المسػػػؤكلية هػػػذ  ك
 الناظر.

 الكقؼ لناظر الجزائية المسؤكلية األكؿ: الفرع
 بػػػ إرتكا نتيجػػػة جزائيػػػة عقكبػػػات عميػػػ  تسػػػميط الكقػػػؼ لنػػػاظر الجزائيػػػة بالمسػػػؤكلية المػػػراد

 قيامػػ  بمناسػػبة ذلػػؾك  ،باألكقػػاؼ الخػػاص التشػػريعك  العقكبػػات قػػانكف فػػي قانكنػػا مجرمػػة ألفعػػاؿ
 الكقؼ. عم  النظارة بأعماؿ
 فػػػي الكقػػػؼ لنػػػاظر الجزائيػػػة المسػػػؤكلية مسػػػالة أحػػػاؿ المشػػػرع أف إلػػػ  اإلشػػػارة تجػػػدر ك
 خيػػػراأل هػػػذا إلػػػ  الرجػػػكع معػػػ  يتعػػػيف ممػػػا ،العقكبػػػات قػػػانكف عمػػػ  صػػػراحة األكقػػػاؼ تشػػػريع

سػػقاطماك  الجزائيػػة األحكػػاـ بعػػض السػػتخبلص باألكقػػاؼ الخػػاص التشػػريعك   الممػػؾ نػػاظر عمػػ  ا 
 ،الكقفي
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 قػػػانكف مػػػف 36 المػػػادة خػػػبلؿ مػػػف الكقػػػؼ لنػػػاظر الجزائيػػػة المسػػػؤكلية المشػػػرع قػػػرر قػػػد ك
 أك متسػترة بطريقػة كقفػي ممػؾ باسػتغبلؿ يقػـك شػخص كػؿ يتعػرض" :عم  تنص التي األكقاؼ
 المنصػػػكص الجػػػزاءات إلػػػ  يزكرهػػػا أك مسػػػتندات  أك كثائقػػػ  أك كقػػػؼ عقػػػكد يخفػػػي أك تدليسػػػية
 ."العقكبات قانكف في عميما

 ذلػؾ فػي بمػا شػخص كػؿ أف ،الػذكر سػالفة األكقػاؼ قػانكف مػف 36 المػادة مػف يتض  ك
 قػػػػانكف عمػػػػ  تحيػػػػؿ التػػػػيك  ،36 المػػػػادة فػػػػي الػػػػكاردة المجرمػػػػة باألفعػػػػاؿ يقػػػػـك ،الكقػػػػؼ نػػػػاظر

 النظارة. بأعماؿ قيام  بمناسبة لؾذك  تقـك الجزائية ؤكليت مس فإف ،(1)العقكبات
 تتمثػؿ جػرائـ ثبلثػة فقط تناكلت أنما ،36 المادة أحكاـ استقراء خبلؿ مف كذلؾ يتض  ك

 في:
 تدليسية. أك مستترة بطريقة الكقفي الممؾ إستغبلؿ -

 مستندات . أك كثائق  أك الكقؼ عقكد إخفاء -

 مستندات . أك كثائق  أك الكقؼ عقكد تزكير -

 قػانكف عمػ  تحيمنػا 36 المادة ألف المثاؿ، سبيؿ عم  جاءت الجرائـ هذ  أف المبلحظ ك
 فػي كردت التػي الجػرائـ لكػف لمػا، المقررة ءاتالجزاك  الجرائـ مف العديد تناكؿ الذمك  العقكبات،

  العقكبات. قانكف في الكاردة لمجرائـ الحرفية غةاالصي بنفس ليست 36 المادة
 العقكبػػاتك  الجػػرائـ حػػدد المشػػرع بػػأف يتضػػ  الجزائػػرم، العقكبػػات قػػانكف إلػػ  عبػػالرجك  ك
 إسػقاط إلػ  يػدفعنا ممػا بالذكر، الكقؼ ناظر يخص أف دكف عامة، بصفة لؤلشخاص الجزائية
 عػػف األمثمػػة بعػػض إدراج اإلطػػار هػػذا فػػي يمكػػفك  الكقػػؼ، نػػاظر عمػػ  العقكبػػات قػػانكف أحكػػاـ
 مػف 36 المػادة يمػاإل أشارت التيك  لما، المقررة العقكباتك  لكقؼا ناظر يرتكبما قد التي الجرائـ
 الذكر. سالفة األكقاؼ قانكف

 مػف 714 المػادة في عميما المنصكص الرسمية أك العمكمية المحررات تزكير جريمة 
 مػف بغرامػةك  سػنة، 71 إلػ  سػنكات 11 مػف المؤقػت بالسجف عميما المعاقبك  العقكبات، قانكف

                                                           
 .المتضمف قانكف العقكبات المعدؿ كالمتمـ 1966جكاف  8المؤرخ في  155-66األمر رقـ  (1)
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   العقكبات. قانكف مف 716 لممادة تطبيقا هذاك  دج7.111.111 إل  دج1.111.111

  قػػانكف مػف 386 المػادة فػي عميمػا المنصػكص العقاريػة الممكيػة عمػ  التعػدم جريمػة 
 مػػػػف بغرامػػػػةك  سػػػػنكات خمػػػػس إلػػػػ  سػػػػنة مػػػػف بػػػػالحبس "يعاقػػػػب عمػػػػ : تػػػػنص التػػػػي العقكبػػػػات
 بطػػػرؽ أك سػػػةخم ذلػػػؾك  لمغيػػػر مممككػػػا عقػػػارا انتػػػزع مػػػف كػػػؿ دج،111.111 إلػػػ  دج71.111
   .التدليس"

 سػنكات ثػبلث إلػ  أشػمر ثبلثػة مػف بػالحبس عميمػا المعاقػبك  (1)األمانػة خيانة جريمة 
 حػؽ مػف بالحرمػاف الجاني عم  الحكـ جكاز مع دج،111.111 إل  دج71.111 مف بغرامةك 
 األقػػؿ عمػػ  سػػنة لمػػدة اإلقامػػة مػػف المنػػع إلػػ  العقكبػػة تمتػػد قػػدك  المدنيػػة، الحقػػكؽ مػػف أكثػػر أك
   .(2)األكثر عم  سنكات خمسك 

 الكقؼ لناظر المدنية المسؤكلية :الثاني الفرع
 لنػػػػاظر المدنيػػػػة المسػػػػؤكلية إلػػػػ  صػػػػراحة تتطػػػػرؽ لػػػػـ باألكقػػػػاؼ الخاصػػػػة التشػػػػريعات فإ
 العامة. لمقكاعد الرجكع يقتضي ما كهك ،الكقؼ
 تتحػػػػدد أمانتػػػػ  أسػػػػاس فعمػػػػ  ،أمػػػػكاؿ مػػػػف بيػػػػد  مػػػػا عمػػػػ  أمينػػػػا لكقػػػػؼا نػػػػاظر داـ مػػػػا ك

 يضػمف ال متػ ك  الكقػؼ أمػكاؿ مػف يػد  فػي يممػؾ ما يضمف مت  يعرؼ أم ،المدنية مسؤكليت 
 .ذلؾ

 حالػػة ففػػي ،حػػدكد الكقػػؼ أمػػكاؿ عمػػ  لكاليتػػ ك  ،أمػػيف الكقػػؼ نػػاظر أف العامػػة القاعػػدة ك
 ،كاليتػػ  حػػدكد التصػػرؼ فػػي تجػػاكز  عػػدـك  ،عميمػػا تعديػػ  عػػدـك  ،األمانػػة حفػػظ فػػي تقصػػير  عػػدـ
 أك ،األمانػػة تعديػ  أك الحفػػظ فػي تقصػػير  حالػة فػػي أمػا منمػػا. يػد  فػػي ممػؾي مػػا يضػمف ال فمػك

 ،األسػػباب هػػذ  مػػف بسػػبب يػػد  فػػي يممػػؾ مػػا بضػػماف ممػػـز فمػػك ،مشػػركع غيػػر تصػػرفا تصػػرف 
 الكقؼ. لناظر المدنية بالمسؤكلية عمي  يصطم  ما هذاك 

 أثنػاء تصػرفات  عف الكقؼ ناظر مسؤكلية :بأنما الكقؼ لناظر المدنية المسؤكلية كتعرؼ

                                                           
 أنظر:  (1)

Tayeb Belloula, Droit Pénal Des Affaires, Berti Editions, Alger, 2011 ,p 167. 
 مف قانكف العقكبات. 376أنظر المادة  (2)
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 تجػػا  معنكيػػة أك ماديػػة أضػػرار مػػف عنمػػا ينػػت  مػػاك  الػػكقفي المرفػػؽ عمػػ  النظػػارة بمممػػة قيامػػ 
 .(1)شرعا الضماف يكجب معنكم أك طبيعي شخص
 :يمي يماف الكقؼ لناظر المدنية المسؤكلية صكر إجماؿ يمكف ك
 بتبديػد  مػثبل قاـ بأف ،الكقؼ أمكاؿ مف يد  في مما ماؿ عم  الناظر تعدم حالة في -1

 ل . ضامنا كاف ،نفس  شؤكف في صرف  أك

 بإيػػداع يقػػـك كػػأف ،الكقػػؼ أمػػكاؿ مػػف يػػد  فػػي مػػا حفػػظ فػػي تقصػػير ك  إهمالػػ  حالػػة فػػي -7
 مثمػ  فيػ  يحفػظ ال مكػاف فػي المحصػكؿ بتػرؾ قػاـ أك ،أمػيف غيػر اإليرادعنػد أكمػاؿ البػدؿ ماؿ
 ل . ضامنا كاف ،عادة

 ،منػػ  طمبػػك  أف بعػػد مػػكغ بغيػػر لممسػػتحقيف ؼالكقػػ ريػػع تسػػميـ عػػف امتناعػػ  حالػػة فػػي -3
 الطمػب بعػد حػؽ بغيػر امتناعػ  ألف ،اسػتممؾ أك همػؾ سػكاء ،مطمقػا الريػع هذا لمـ ضامنا كاف
 حاؿ. كؿ في ضامف الغاصبك  ،غاصب إل  أميف مف حكل  المستحقيف مف

 في . يصرف  أف شرعا ل  يسكغ ال فيما الكقفي الممؾ لريع صرف  حالة في -4

 كػاف ،مػالي إلتػزاـ بمكجبػ  عميػ  ترتػبك  ،شػرعا ل  سائ  غير بتصرؼ ام قي حالة في -5
 تكػف لػـك  ،الكقػؼ عمػ  دينػا باإلسػتدانة النػاظر يقػـك أف ذلػؾ مثػاؿك  ،الكقػؼ دكف ب  الممـز هك
 هػػك يكػػكف ،اسػػتئذان  مػػف تمكنػػ  مػػع ،القاضػػي بػػإذف الك  الكاقػػؼ شػػرط بمكجػػب اإلسػػتدانة هػػذ 

 القاضػػي بػػإذف الكقػػؼ عمػػ  دينػػا النػػاظر يسػػتديف كػػأف ،صالخػػا مالػػ  مػػف بالػػديف ممزمػػا عندئػػذ
 عنػدماك  ،الزراعػة معػداتك  البػذكر لشػراء أك ،الرسـكك  الضرائب دفع لسبب أك ،ضركرية لعمارة
 تترتػػػػب الحالػػػػة هػػػػذ  ففػػػػي ،لممسػػػػتحقيف صػػػػرف  بػػػػؿ ،الػػػػديف منػػػػ  يسػػػػدد لػػػػـ الريػػػػع عمػػػػ  حصػػػػؿ

 ريػػع النػػاظر قػػاـ إذا أيضػػا مسػػؤكليةال هػػذ  تترتػػبك  مالػػ . مػػف الػػديف بتسػػديد المدنيػػة مسػػؤكليت 
 أعطػػػػا  مػػػا بقػػػدر ممزمػػػا فيكػػػكف ،ضػػػركرية عمػػػػارة إلػػػ  أعيانػػػ  حاجػػػة مػػػع لممسػػػتحقيف الكقػػػؼ

 ،حقمػػـ لػػيس ممػػا أعطػػاهـ بمػػا المسػػتحقيف عمػػ  يرجػػع هػػكك  ،العمػػارة فػػي ليصػػرؼ لممسػػتحقيف
 سػػدادك  يػػرالتعم مصػػاريؼ اسػػتيفاء بعػػد الزائػػد أك المتبقػػي القػػدر هػػك إنمػػا المسػػتحقيف حػػؽ ألف

                                                           
عبد القادر بف عزكز، "المسؤكلية المدنية لمنظارة عم  المرفؽ الكقفي في الفق  اإلسبلمي )دراسة تطبيقية في المذهب  (1)

 .17، ص 7111ام ، السنة العاشرة، م18، األمانة العامة لؤلكقاؼ، العدد أكقاؼالمالكي("، 
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 الصػفة عػف الكقػؼ لمعػالـ قيامػ  حالػة فػي النػاظر عمػ  المسػؤكلية ذات أيضا تترتبك  الديكف.
 الك  القاضػػي بػػإذف الك  األخيػػر هػػذا بشػػرط التغييػػر يكػػف لػػـك  ،الكاقػػؼ عمػػد فػػي عميمػػا كػػاف التػػي

 .(1)ل  السائ  غير التغيير هذا في أنفق  بما الناظر يمـز فمنا ،المستحقيف برضاء

 ضػػػمف الكقػػػؼ لنػػػاظر الجزائيػػػةك  المدنيػػػة المسػػػؤكلية تنظػػػيـ المشػػػرع عمػػػ  كػػػاف نػػػ بأ كأرل
  الكقفية. لؤلمبلؾ القانكنية الحماية لضماف باألكقاؼ، الخاص التشريع

 الثالث المطمب
 الكقؼ ناظر مهاـ هاءان

 التنفييػذم المرسػـك مػف 71 المػادة خػبلؿ مػف الكقؼ ناظر مماـ انماء عم  المشرع نص
 ،أخػػرل أحيانػػا الممػػاـ هػػذ  بإسػػقاطك  أحيانػػا ممامػػ  مػػف باعفائػػ  ذلػػؾك  الػػذكر سػػالؼ 98-381
 حػػػػاالت األكؿ الفػػػػرع فػػػػي سػػػػنتناكؿ حيػػػػث ،التػػػػالييف الفػػػػرعيف خػػػػبلؿ مػػػػف ذلػػػػؾ التطػػػػرؽ سػػػػيتـك 

 الثاني. الفرع في اإلسقاط حاالت ثـ اإلعفاء،
 األكؿ الفرع
 اإلعفاء حاالت

 الكقػػؼ نػػاظر إعفػػاء حػػاالت 381-98 التنفيػػذم المرسػػـك مػػف 7فقػػرة 71 المػػادة حػػددت
  عم : تنص التيك  ممام ، مف

 القػػػدرة أفقػػد  مرضػػا مػػرض إذا تصػػرفات  تبطػػؿك  ممامػػ  مػػف الػػكقفي الممػػؾ نػػاظر يعفػػ "
 العقمية. قدرت  أفقد  أك العمؿ مباشرة عم 

 بمحػػػض منصػػب  عػػػف تخمػػ  إذا أك كفاءتػػػ  نقػػص ثبػػػت إذا ممامػػ  ممارسػػػة مػػف يعفػػ  ك
 مغادرت . تاريخ عند اإلستقالة في برغبت  كتابيا السممية السمطة  يبم أف شريطة إرادت ،

 الممػػػؾ رهػػػف أك الميسػػػر لعػػػب أك مخػػػدر أك مسػػػكر أم تعػػػاط  أنػػػ  ثبػػػت إذا يعفػػػ  كمػػػا
 المكمفػػػػة السػػػػمطة مػػػػف إذف دكف الػػػػكقفي الممػػػػؾ مسػػػػتغبلت بػػػػاع أك منػػػػ ، جػػػػزء أك كمػػػػ  الػػػػكقفي

                                                           
سمير صبحي، أحكاـ الكقؼ في ضكء الشريعة اإلسبلمية كفقا لمقانكف السعكدم، المركز القكمي لئلصدارات القانكنية،  (1)

 .717، 716، ص 7115، 1القاهرة، ط
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 الثقػة خػاف أك الكقفي الممؾ مف جزء في خاصة كيةمم دع إ أك عميمـ، المكقكؼ أك كقاؼباأل
  الكقؼ". شؤكف أهمؿ أك في  المكضكعة

 أف 381-98 التنفيػذم المرسػـك مف 7ةفقر  71 المادة أحكاـ استقراء خبلؿ مف يتض  ك
 التصػرفات أف كمػا ،الحصػر سػبيؿ عمػ  جػاءت ممامػ  مػف الػكقفي الممػؾ نػاظر إعفاء حاالت
   البطبلف. عنما رتبيت المشار الحاالت في بما يقـك التي

 أك عضػػػكم بمػػػرض الكقػػػؼ نػػػاظر إصػػػابة حالػػػة فػػػي سػػػكاء يتقػػػرر اإلعفػػػاء أف يبلحػػػظ ك
 ،(1)الجنػػكف هػػك العقميػػة القػػدرة بفقػػداف المقصػػكد ربمػػاك  ،ممامػػ  مباشػػرة عمػػ  القػػدرة يفقػػد  عقمػػي

 لقدرتػػػ  النػػػاظر اسػػػتعادة فػػػيك  المتقطػػػع الجنػػػكف حالػػػة فػػػي التسػػػاؤؿ يثػػػكر قػػػد أخػػػرل جمػػػة مػػػفك 
 .جديد مف لمنظارة يترش  أف في لحؽا ل  فمؿ ،يةالعقم

 حالػة فػي الكقػؼ نػاظر بمػا قػاـ التػي التصػرفات أف المتقطػع لمجنػكف بالنسػبة بأن  أرل ك
 تقريػر عمػ  بنػاء نمائيػة بصػفة العقميػة لقدرت  استعادت  حالة فيك  قانكنا، صحيحة تعتبر إفاقت 
 الحػؽ ممامػ  مػف المعفػ  لمنػاظر زيجك  العقمية، األمراض في مختص مف عمي  مصادؽ طبي
 جديد. مف لمنظارة الترش  في

 األفعػػػاؿ لػػػبعض النػػػاظر ارتكػػػاب حالػػػة فػػػي كػػػذلؾ يترتػػػب اإلعفػػػاء أف أيضػػػا المبلحػػػظ ك
 أك المسػػكر تعػػاطي مثػػؿ ،7 فقػػرة 71 المػػادة إليمػػا أشػػارت التػػيك  القػػانكفك  الشػػرع فػػي المحظػكرة
 العقكبػات قػانكف فػي المشػرع كيفمػا التػيك   ،فيػ المكضػكعة الثقة خيانةك  الميسر، لعب المخدر،
 كػػذاك  ،الػذكر سػػالفة العقكبػات قػانكف مػػف 376 المػادة عميمػػا نصػت التػي األمانػػة خيانػة بجنحػة
 المرسػـك مػف 7فقػرة 71 المػادة في المشرع عنما عبر التي العقارية الممكية عم  التعدم جنحة
  .الكقفي" لممؾا مف جزء في خاصة ممكية ب:"إدعاء الذكر سالفة 98-381

 الثاني الفرع
 اإلسقاط حاالت

 المرسػـك مػف 3فقػرة 71 المػادة خػبلؿ مػف الكقػؼ نػاظر مماـ إسقاط حاالت المشرع حدد
                                                           

ة أنظر بخصكص عزؿ الناظر لمجنكف المطبؽ: عبد اهلل محمد الجبكرم، المختصر في أحكاـ الكقؼ اإلسبلمي، مكتب (1)
 .67، ص 7117الجامعة، الشارقة، 
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   عم : تنص التي 381-98 التنفيذم
 بمصػػمحةك  الػػكقفي الممػػؾ بشػػؤكف يضػػر أنػػ  ثبػػت إذا الػػكقفي الممػػؾ نػػاظر ةمػػمم تسػػقط "

 ارتكػػب إذا أك ،مػػكارد  أك الػػكقفي الممػػؾ بمسػػتقبؿ ضػػررا يمحػػؽ أنػػ  تبػػيف أك ،عمػػيمـ المكقػػكؼ
 جنحة. أك جناية

 بقػكة بػاطميف عالبيػ أك الػرهف يعتبػر ،كتػابي إذف دكف المسػتغبلت بيع أك رهف حالة في ك
 ." تصرف  تبعات ناظرال يتحمؿك  القانكف
 المشػػرع ريػػقر ت أفسػػالفة الػػذكر،  3 فقػػرة 71 المػػادة أحكػػاـ اسػػتقراء خػػبلؿ مػػف يتضػػ  ك
 اإلعفػػػاء، حػػػاالت فػػػي كػػػذلؾ يػػػدخؿ جنحػػػة، أك لجنايػػػة ارتكابػػػ  حالػػػة فػػػي نػػػاظر ممػػػاـ طإسػػػقا

   اإلسقاط. حاالتك  اإلعفاء حاالت بيف لمتفرقة دقيقا معيارا لنا يحدد لـ المشرع بالتاليك 
 حػػاالت بػػإدراج المشػػرع اكتفػػ  لػػك  أنػػ يتبػػيف اإلسػػقاط،ك  اإلعفػػاء حػػاالت فػػي بػػالتمعف ك
 مػػف حػػدا تبمػػ  الك  مػػا نكعػػا بسػػيطة ألنمػػا اإلعفػػاء حػػاالت ضػػمف فمػػ األكلػػ  الثبلثػػة اإلسػػقاط
 يػػػدرج أف عميػػػ  كػػػاف بالمقابػػػؿك  ،اإلسػػػقاطك  اإلعفػػػاء حػػػاالت بػػػاقي مػػػع خمطمػػػا لدرجػػػة الجسػػػامة
 بشػػكؿ تتناسػػبك  تتشػػاب  التػػيك  ،اإلسػػقاط حػػاالت ضػػمف اإلعفػػاء مػػف األخيػػرة الثبلثػػة الحػػاالت
 قػانكف فػي المجرمػة لؤلفعاؿ بالنسبة خاصةك  ،األخيرة هذ  ضمف المدرجة الحاالت مع منطقي

 حػػػاالت فػػػي التكػػػرار سػػػبيؿ عمػػػ  المشػػػرع أدرجمػػػا التػػػيك  جنحػػػة، أك بجنايػػػة المكيفػػػةك  العقكبػػػات
 اإلسقاط.ك  اإلعفاء بيف لمتفرقة معيار كضع المشرع فعم  اإلسقاط،ك  اإلعفاء
 خػػبلؿ مػػف اإلسػػقاطك  اإلعفػػاء حػػاالت إثبػػات طػػرؽ حػػدد المشػػرع أف إلػػ  اإلشػػارة تجػػدرك  
 مػػػف 7 الفقػػػرة فػػػي المبينتػػػاف الحالتػػػاف تثبػػػت "ك عمػػػ : تػػػنص التػػػيك  األخيػػػرة، الفقػػػرة 71 المػػػادة
 كذلػػؾ كاإلقػػرار، كالخبػػرة كالشػػمادة الميدانيػػة كالمعاينػػة التحقيػػؽ بكاسػػطة يػػتـ فإنػػ  أعػػبل ، المػػادة
 ."األكقاؼ لجنة إشراؼ تحت

 حػاالت إثبات مجاؿ كسع قد رعالمش أف المادة هذ  أحكاـ استقراء خبلؿ مف المبلحظ ك
سػػقاط،ك  إعفػػاء  األكقػػاؼ، لجنػػة إشػػراؼ تحػػت ذلػػؾك  اإلثبػػات، طػػرؽ بجميػػع اإلثبػػات يػػتـ حيػػث ا 
1999 فيفػرم 71 فػي المػؤرخ 79 رقػـ الكزارم القرار مف 5 فقرة 4 المادة تنص حيث

   عمػ :(1)
                                                           

 المتضمف إنشاء لجنة األكقاؼ كتحديد ممامما كصبلحياتما. 1999فيفرم  71المؤرخ في  79القرار الكزارم رقـ  (1)



 انٌلف بداسج ؤجيضج  األًل انثاب

 

46 

 لكػػؿ نمطيػػة ؽكثػػائ تعتمػػدك  الكقفيػػة األمػػبلؾ نظػػار ممػػاـ إنمػػاء حػػاالت األكقػػاؼ لجنػػة تػػدرس "
 الكػبلـ سػنرج  ك- ..."،381-98 رقـ التنفيذم المرسـك مف 71 المادة أحكاـ ضكء في حالة
   .-الباب هذا مف الثالث الفصؿ في األكقاؼ لجنة عف

 العػاـ الكقػؼ فػي الػكقفي الممػؾ نػاظر ممػاـ إنمػاء بكاسػطتما يػتـ التػي الكيفيػات ختمؼت ك
 الخاص. الكقؼ في عن  يختمؼ

 المكمػؼ الػكزير مػف صػادر قػرار بمكجب يككف المماـ إنماء فإف ،العاـ كقؼال حالة ففي
 71 المػػادة مػػف 1لمفقػػرة تطبيقػػا ذلػػؾك  ،األشػػكاؿ تػػكازم لقاعػػدة كفقػػا األكقػػاؼك  الدينيػػة بالشػػؤكف
 أعبل .

 قضػػائي حكػػـ بمكجػػب يكػػكف الكقػػؼ نػػاظر ممػػاـ انمػػاء فػػإف ،خاصػػا الكقػػؼ كػػاف إذا أمػػا
 يشترط لـ إذا ذات  الكاقؼ أك عميمـ المكقكؼ مف بطمب تصةالمخ القضائية الجمة مف صادر
 قػػاـك  الكقػؼ عقػد فػي النظػارة لنفسػ  اشػترط قػد كػاف إذا أمػا ،الكقػؼ انعقػاد حػيف النظػارة لنفسػ 
 هػػذا لكػػكف القضػػاء إلػػ  المجػػكء دكف مباشػػرة عزلػػ  لػػ  يجػػكز فإنػػ  ،بدلػػ  الغيػػر بتكليػػة ذلػػؾ بعػػد

 .(1)شاء مت  كيؿالك  عزؿ -عامة كقاعدة– ل  يجكز المككؿك  ،عن  ككيبل الغير
 األخيػػر، هػػذا عػػزؿ الكقػػؼ نػػاظر ممػػاـ بإنمػػاء قصػػد المشػػرع أف سػػبؽ ممػػا نسػػتخمص ك

 فػي المجرمػة األفعػاؿ مػف لفعػؿ ارتكابػ  حالػة فػي لمنػاظر الجزائيػة بالمتابعة اإلخبلؿ دكف هذاك 
   العقكبات. قانكف

                                                           
 هذا أيضا ما يتكافؽ مع القكاعد العامة.ك  (1)
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 الثاني الفصن

 الوقف إلدارة احملمية األجهزة

دارةك  سػػيير إطػػار فػػيك  ،اإلدارم التركيػػز عػػدـ لمبػػدأ اتكريسػػ  عمػػد فقػػد ،الكقفيػػة لؤلمػػبلؾ ا 
 مػػػف القػػػانكني الصػػػنؼ لمػػػذا اإلدارة مممػػػة لمػػػا تسػػػند محميػػػة أجمػػػزة نشػػػاءإل الجزائػػػرم المشػػػرع
 :في األجمزة هذ  حصر يمكفك  ،زةاألجم هذ  عم  المماـ تكزيع مع ،األمبلؾ
 فػػي سػػنتناكل  مػػا هػػكك  الكقفيػػة، األمػػبلؾ بػػإدارة شػػرةالمبا العبلقػػة ذات المحميػػة األجمػػزة 
 الفصؿ. هذا مف األكؿ المبحث
 سػنتناكل  مػا هػكك  الكقفيػة، األمػبلؾ إدارةبػ المباشرة غير العبلقة ذات المحمية األجمزة 

 الثاني. المبحث في
 األكؿ المبحث

 الكقفية األمكؾ إدارةب المباشرة العكقة ذات المحمية األجهزة
 المحمػػي المسػػتكل عمػػ  المشػػرع اسػػتحدث فقػػد الكقفيػػة، لؤلمػػبلؾ األمثػػؿ ييرالتسػػ لضػػماف

 تتمثػؿك  األمػبلؾ، مػف القػانكني الصػنؼ هػذا بػإدارة مختصػةك  مباشػرة عبلقػة ذات محميػة أجمزة
 سػتنناكل  مػا هػكك  المسػجد، مؤسسػةك  األكقاؼك  الدينية الشؤكف مديرية في المحمية األجمزة هذ 
 األكقػػاؼ،ك  الدينيػػة الشػػؤكف لمديريػػة األكؿ المطمػػب يفػػ تطرؽسػػن حيػػث مسػػتقميف، مطمبػػيف فػػي
 الثاني. المطمب في المسجد مؤسسةك 

 األكؿ المطمب
 األكقاؼك  الدينية الشؤكف مديرية

 صػػػبلحياتماك  األكقػػػاؼك  الدينيػػػة الشػػػؤكف مديريػػػة تنظػػػيـ إلػػػ  المطمػػػب هػػػذا فػػػي سػػػنتطرؽ
 فػػػي المباشػػػرك  الممػػػـ دكر لػػػ كقػػػاؼاأل ككيػػػؿ إلػػػ  الثػػػاني الفػػػرع فػػػي لنتطػػػرؽ ،األكؿ( الفػػػرع )فػػػي
دارةك  تسيير  المحمي. المستكل عم  كقفيةال األمبلؾ ا 
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 كصكحياتها كاألكقاؼ الدينية الشؤكف مديرية تنظيـ األكؿ: الفرع
 البلمركػػػػػزم التسػػػػػيير مظػػػػػاهر مػػػػػف مظمػػػػػرا األكقػػػػػاؼك  الدينيػػػػػة الشػػػػػؤكف مػػػػػديريات تمثػػػػػؿ
 فػػػػػي المػػػػػؤرخ 711-7111 رقػػػػػـ مالتنفيػػػػػذ المرسػػػػػـك بمكجػػػػػب حداثماسػػػػػتإ تػػػػػـ قػػػػػدك  ،لؤلكقػػػػػاؼ

 الكاليػػػػػة فػػػػػي األكقػػػػػاؼك  الدينيػػػػػة الشػػػػػؤكف مصػػػػػال  تنظػػػػػيـ لقكاعػػػػػد المحػػػػػدد 7111جكيميػػػػػة 76
 (1)عممما.ك 

 الػكزير كصػاية تحػت تعمػؿك  األكقػاؼك  الدينيػة بالشػؤكف المكمفػة الكزارة المديرية هذ  تتبع
 تتمتػػع ال المديريػػةك  ،(2)رئاسػػي مرسػػـك بمكجػػب تعيينػػ  يػػتـ مػػدير يرأسػػماك  ،المركزيػػة( )السػػمطة

 تتبعمػػػػا التػػػػي الػػػػكزارة طريػػػػؽ عػػػػف الدكلػػػػة شخصػػػػية مػػػػف تسػػػػتمدها فمػػػػي ،المعنكيػػػػة بالشخصػػػػية
 .(3)مركزيا
 :يمي كما ،صبلحياتماك  األكقاؼك  الدينية الشؤكف مديرية تنظيـ الفرع هذا في سنتناكؿ ك

 كاألكقاؼ الدينية الشؤكف مديرية تنظيـ أكال:
 تجمػػػػع ،الػػػػذكر سػػػػالؼ 711-7111 التنفيػػػػذم لمرسػػػػـكا مػػػػف 17 المػػػػادة لػػػػنص تطبيقػػػػا

 التػػػيك  ،األكقػػػاؼك  الدينيػػػة لمشػػػؤكف مديريػػػة فػػػي الكاليػػػة فػػػي األكقػػػاؼك  الدينيػػػة الشػػػؤكف مصػػػال 
 .(4)مكاتب في مميكمة مصال  تتضمف
 مصػػمحة كػػؿ تضػػـ أف يمكػػفك  ،مصػػال  (3) ثػػبلث عػػددهاف ،المصػػال  هػػذ  بخصػػكص ك
 .(5)بما المكمفة األعماؿ يةأهم حسب األكثر عم  مكاتب (3) ثبلثة

 المصػال  هػذ  711-7111 التنفيػذم المرسػـك مػف 1فقػرة 15 المادة بدكرها حددت قدك  

                                                           
 83-91جب المرسـك التنفيذم رقـ كقبؿ ذلؾ كانت تسمية هذ  الميئات المحمية: "نظارات الشؤكف الدينية"، كذلؾ بمك  (1)

 .-ممغ  -المتضمف إنشاء نظارة لمشؤكف الدينية في الكالية كتحديد تنظيمما كعممما 1991مارس  73المؤرخ في 

المتعمؽ بالتعييف في الكظائؼ المدنية كالعسكرية لمدكلة  1999أكتكبر  77المؤرخ في  741-99المرسـك الرئاسي رقـ  (2)
 (1999لسنة 76)ج ر ع 

المؤرخ في  19+18مف القانكف رقـ  811أخضع المشرع أعماؿ المديرية لمرقابة القضائية، كتككف ممثمة بالكزارة.المادة  (3)
 المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 7118فيفرم  75

 مف هذ  األطركحة. 11أنظر: الممحؽ رقـ  (4)

 سالؼ الذكر. 711-7111مف المرسـك التنفيذم رقـ  4أنظر: المادة  (5)
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 :في المتمثمةك 
 المحاسبة.ك  الكسائؿك  المستخدميف مصمحة 

 تممنا التي المصمحة هيك  - األكقاؼك  الشعائرك  اإلرشاد مصمحة-. 

 مية.اإلسبل الثقافةك  التككيفك  القريني التعميـ مصمحة 

مػػف  7فقػػرة 5 المػػادة نصػػت فقػػد ،مكاتػػب شػػكؿ فػػي المصػػال  هػػذ  تنظػػيـ يخػػص فيمػػا أمػػا
 بقػػرار أعػػبل  المػػذككرتيف 5ك 4 المػػادتيف أحكػػاـ تنفػػذ " عمػػ : 711-7111المرسػػـك التنفيػػذم 

 المحميػػة الجماعػػاتك  الداخميػػةك  الماليػػةك  األكقػػاؼك  الدينيػػة بالشػػؤكف المكمفػػيف الػػكزراء بػػيف كزارم
   ". العمكمي بالكظيؼ لمكمفةا السمطةك 

 المػػؤرخ المشػػترؾ الػكزارم القػػرار بمكجػػب المكاتػب هػػذ  حداثسػػتإ تػـ قػػدف لػػذلؾ، تطبيقػا ك
 المتضػمف 7113مػام  11 فػي المػؤرخ المشػترؾ الػكزارم لمقػرار المتمـ 7116جكيمية  77 في

 هػك يممنػا امػ أف غيػر ،مكاتػب فػي األكقػاؼك  الدينيػة لمشػؤكف الكالئيػة المديريات مصال  تنظيـ
 :التالية المكاتب تضـ التيك  ،األكقاؼك  الدينية الشعائرك  اإلرشاد مصمحة
 الديني. اإلرشاد مكتب -
 الدينية. الشعائر مكتب -
 الزكاة. مكتب -
 ،األكقػػاؼ قطػػاع أهميػػة رغػػـ ،باألكقػػاؼ خػػاص تػػبمك إسػػتحداث يػػتـ لػػـ أنػػ  المبلحػػظ ك

 ،ذلػػؾ منمػػا يستشػػؼ الػػكزارة تسػػمية حتػػ  نػػ أل ،الػػكزارة اهتمػػاـ نصػػؼ يشػػغؿ أنػػ  يفتػػرض الػػذمك 
 ".األكقاؼ"ك الدينية" "الشؤكف :شطريف إل  مقسمة أنما يفترض فمي

 ،األكقػاؼك  الدينيػة لمشػؤكف كالئيػة مديريػة كػؿ مسػتكل عمػ  أنػ  ،عمميػا كػذلؾ المبلحػظ ك
 الدينيػػة الشػػؤكف مػػدير مػػع المباشػػر بالتنسػػيؽ يعمػػؿ الػػذم ،األكقػػاؼ بككيػػؿ خػػاص مكتػػب يكجػػد

 األكقاؼ.ك 
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 كاألكقاؼ الدينية الشؤكف مديرية صكحيات ثانيا:
 ،قانكنيػة نصػكص عػدة ضػمف األكقػاؼك  الدينيػة الشػؤكف مديريػة صػبلحيات المشرع حدد

 :يمي كما ذلؾ تفصيؿك 
 215-44رقـ التنفيذم المرسكـ مف 33 مادةال بمكجب المحددة اإلختصاصات-1

 رقػػػػـ  التنفيػػػػذم سػػػػـكالمر  مػػػػف 7 فقػػػػرة 3 المػػػػادة اإلختصاصػػػػات هػػػػذ  عمػػػػ  أحالػػػػت قػػػػد ك
 الدينيػػػة مصػػػال  تنظػػػيـ قكاعػػػد تحديػػػد المتضػػػمف 7111 فيفػػػرم 74 فػػػي المػػػؤرخ 7111-711

 مػػػف 31 المػػػادة بمكجػػػب المحػػػددة باإلختصاصػػػات المقصػػػكدك  ،عمممػػػاك  الكاليػػػة فػػػي األكقػػػاؼك 
715-94 رقـ التنفيذم المرسـك

 ،اؼاألكقػك  الدينية الشؤكف لمدير المخكلة الصبلحيات تمؾ (1)
 :في تتمثؿ هذهاإلختصاصات تتمثؿك  ،الكالية مجمس في اعضك  بصفت  ذلؾك 

 مراقبتما.ك  تقيمماك  تنسيقماك  تنشيطماك  األكقاؼك  الدينية الشؤكف مصال  عمؿ برمجة 

 المعمػػكؿ التنظيمػػاتك  لمقػػكانيف األكقػػاؼك  الدينيػػة الشػػؤكف مصػػال  تنفيػػذ عمػػ  السػػمر 
 .بما

 ذلػؾك  ،الكاليػة فػي األكقػاؼ قطػاع بتنميػة الخاصػة التقػديراتك  المشاريع دراسةك  إعداد 
 المعنية. المياكؿك  المصال  مع باإلتصاؿ

 إنجازها. تنسيؽك  التنمية برام  تنفيذ حسف عم  اختصاص  حدكد في السمر 

 التػػػي الػػػكطني أك الجمػػػكمك  المحمػػػي الطػػػابع ذات العمميػػػات تصػػػكر فػػػي الػػػرأم إبػػػداء 
 إنجازها. تصكر يفك  ،الكالية تراب عم  بما القياـ يعتـز

 عدادك  األكقاؼك  الدينية الشؤكف مصال  نشاط تقكيـ  الدكرية. الحصائؿ ا 

 الميئػػػػاتك  المقػػػػاكالتك  المؤسسػػػػات إلػػػػ  القػػػػانكف يسػػػػندها التػػػػي الصػػػػبلحيات ممارسػػػػة 
 لمكالية. التابعةك  ،األكقاؼك  الدينية الشؤكف بقطاع المرتبطة العمكمية

 األهميػة ذات الخاصػةك  العمكمية الميئاتك  المقاكالتك  المؤسسات عمؿ تقكيـك  متابعة 

                                                           
 هياكمما.ك  الذم يضبط أجمزة اإلدارة العامة في الكالية 1994جكيمية  73المؤرخ في  715-94المرسـك التنفيذم رقـ  (1)
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 الكالية تراب في بعضما أك أنشطتما كؿ تمارس التيك  ،الكطنية أك المحمية
 أنمػػػػػا كمػػػػػا ،المثػػػػػاؿ سػػػػػبيؿ عمػػػػػ  محػػػػػددة بأنمػػػػػا اإلخصاصػػػػػات هػػػػػذ  حػػػػػكؿ المبلحػػػػػظ ك

 أحكػػاـ اسػػتقراء خػػبلؿ مػػفك  ،األكقػػاؼك  الدينيػػة الشػػؤكف قطػػاع لكػػؿ شػػاممة عامػػة إختصاصػػات
 الدينيػػة لمشػػؤكف الكالئيػػة المديريػػة صػػبلحيات أهػػـ اسػػتخبلص يمكػػف ،الػػذكر سػػالفة 31 المػػادة

 ،الكقفيػػػة بػػػاألمبلؾ المتعمقػػػة التنظيمػػػاتك  القػػػكانيف تنفيػػػذ عمػػػ  السػػػمر فػػػي المتمثمػػػةك  ،األكقػػػاؼك 
عػػدادك   السػػمر كػػذاك  ،الكاليػػة فػػي الكقفيػػة األمػػبلؾ بتنميػػة الخاصػػة التقػػديراتك  المشػػاريع دراسػػةك  ا 

 إنجازها. تنسيؽك  الكقفية األمبلؾ تنمية برام  نفيذت حسف عم 
 391-49 التنفيذم المرسكـ مف 13 المادة بمكجب المحددة اإلختصاصات-2

 نظػػػػارة اختصاصػػػػاتك  ممػػػػاـ المشػػػػرع نظػػػػـ فقػػػػد ،الػػػػذكر سػػػػالفة الصػػػػبلحيات جانػػػػب إلػػػػ 
 رقػػـ مالتنفيػػذ المرسػػـك خػػبلؿ مػػف ذلػػؾك  ،األكقػػاؼ تسػػيير مجػػاؿ فػػي األكقػػاؼك  الدينيػػة الشػػؤكف
 تسػػػييرهاك  الكقفيػػػة األمػػػبلؾ إدارة لشػػػركط المحػػػدد 1998 ديسػػػمبر 11 فػػػي المػػػؤرخ 98-381
 الدينيػػة الشػػؤكف نظػػارة "تسػػمر :عمػػ  نصػػت التػػي منػػ  11 المػػادة فػػي ذلػػؾ كيفيػػاتك  حمايتمػػاك 
 تكثيقمػػػاك  جردهػػاك  عنمػػا البحػػثك  حمايتمػػاك  الكقفيػػة األمػػبلؾ تسػػيير عمػػ  الكاليػػة فػػي األكقػػاؼك 

 ب ". المعمكؿ تنظيـلم طبقا إداريا
 أف يتضػػػػػ  الػػػػذكر، سػػػػػالؼ 381-98 التنفيػػػػذم المرسػػػػػـك مػػػػف 11 المػػػػػادة نػػػػص مػػػػف ك

 في: تتمثؿ األكقاؼك  الدينية الشؤكف مديرية صبلحيات
 الكقفية. األمبلؾ تسيير*7-1

 فاختصاصػػما ،الكاليػػة مسػػتكل عمػػ  مماممػػا األكقػػاؼك  الدينيػػة الشػػؤكف مػػديريات تباشػػر 
 المػديريات هػذ  تكمػؼ حيػث ،يالمحمػ المسػتكل عم  يككف الكقفية مبلؾاأل تسيير في اإلقميمي
 البشرية.ك  المادية هياكم  بكؿ ،األمبلؾ مف الصنؼ لمذا الحسف السير بضماف
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 الكقفية. األمبلؾ حماية*7-7

 (1)الدسػػتكرية بالحمايػػة بػػدءا ،الكقفيػػة األمػػبلؾ عمػ  متميػػزة قانكنيػػة حمايػػة المشػػرع أضػف 
 عمػػػ  اإلداريػػػة الرقابػػػة فػػي تتجسػػػد التػػػي اإلداريػػػة الحمايػػة جانػػػب إلػػػ  ،(3)ائيػػػةالجز ك  (2)المدنيػػةك 

 األمػػػبلؾ عمػػػ  اإلداريػػػة الحمايػػػة تتجسػػػد المثػػػاؿ سػػػبيؿ عمػػػ ف ،الكقػػػؼ أمػػػبلؾ اسػػػتغبلؿك  تسػػػيير
 لؤلراضػػػػي الػػػػكطني لمػػػػديكاف المخكلػػػة اإلداريػػػػة رقابػػػػة خػػػػبلؿ مػػػف لمفبلحػػػػة المخصصػػػػة الكقفيػػػة
 لمػػذا الفبلحيػػة الكجمػػة حمايػػة بمػػدؼ خاصػػة الفبلحيػػة، يػػةالكقف األراضػػي بخصػػكص الفبلحيػػة
 الممكية. مف القانكني الصنؼ
 المتضػػمف 1996 أكت 15 فػػي المػػؤرخ 56 رقػػـ المنشػكر صػػدر فقػػد اإلطػػار، هػػذا فػي ك
 هػػػػذ  مكانػػػػة عمػػػػ  بنػػػػاء ،(4)العقاريػػػػةك  منمػػػػا المنقكلػػػػة الكقفيػػػػة بػػػػاألمبلؾ اإلهتمػػػػاـ دائػػػػرة تكسػػػػيع

 اإلسػػػػتغبلؿك  التصػػػػرؼ أنػػػػكاع كػػػػؿك  التجػػػػاكزات جميػػػػع مػػػػف لمػػػػا ةحمايػػػػك  الجزائػػػػر فػػػػي األمػػػػبلؾ
 فعالػػػػة حمايػػػػة كضػػػػع أجػػػػؿ مػػػػفك  ،اإلسػػػػبلمية الشػػػػريعة ألحكػػػػاـك  المحبسػػػػيف إلرادة المناقضػػػػيف

 :يجب فإن  ،الكطني المستكل عم  الكقفية لؤلمبلؾ
 بالنسػػػبة ،حػػػؽ كجػػػ  بػػػدكف عميمػػػا كضػػػعت يػػػد كػػػؿ مػػػف الكقفيػػػة األمػػػبلؾ جميػػػع تحريػػػرأ*
 القضػائية المتابعػة بحػؽ اإلحتفػاظ مػع سػالؼ الػذكر 56 المنشػكر صػدكر قبػؿ اقعةالك  لمحاالت

 األكقاؼ. قانكف مف 36 لممادة طبقا

 األشػخاص قبػؿ مػف الكقفيػة األمبلؾ عم  الكاقعة التجاكزاتك  اإلعتداءات جميع منعب*
 الطبيعييف.

                                                           
 11-16المعدؿ بمكجب القانكف  1996الجممكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  مف دستكر3فقرة  64المادة  (1)

 .7116مارس  16المؤرخ في 

 لسنة قانكف الماليةك  مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 7فقرة  636مف القانكف المدني كالمادة  689إل  674المكاد  (2)
 .مف قانكف األكقاؼ 73كالمادة  7118

 .مف قانكف األكقاؼ 36المادة  (3)

ف مصال  رئيس الحككمة المكجمة إل  الصادرة ع 1996جكيمية  16المؤرخة في  المراسمةصدر هذا المنشكر عم  إثر  (4)
كزارة الشؤكف الدينية المتعمقة بتسيير األمبلؾ الكقفية، كالتي مضمكنما تذكير عناية السمطات المحمية بالترتيبات التشريعية 
كالتنظيمية التي تحكـ أمبلؾ الكقؼ، ككذا تحسيس هذ  السمطات بالجكانب المرتبطة بالمحافظة عم  هذ  أمبلؾ الكقؼ 

 لعقارية كاستعمالما لككنما مرصكدة لمآالت خاصة.ا
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 التعػػرؼ بػػؿق األراضػػي بيػػع إطػػار فػػي البمػػديات بمػػا تقػػـك التػػي العمميػػات جميػػع إيقػػاؼج*
 مػػػع ،ال أـ كقفيػػػة أراضػػػي ككنمػػػا حيػػػث مػػػف – القػػػانكني صػػػنفما أم - القانكنيػػػة طبيعتمػػػا عمػػػ 

 بػػأم يمكػػف الك  ،المنشػػكر هػػذا صػػدكر قبػػؿ الكاقعػػة المماثمػػة لمحػػاالت القانكنيػػة بالتسػػكية اإللتػػزاـ
 قػؼالك  كػكف ،كقفيػا ممكػا العقػار كػكف تثبػت رسػمية كثػائؽ كجػكد بعػدـ التػذرع األحػكاؿ مف حاؿ
 أحكػاـك  ،األكقػاؼ قػانكف مػف 35 لممػادة اسػتنادا القانكنيػةك  الشػرعية اإلثبػات طػرؽ بجميع يثبت
 القانكف. نفس مف 5 فقرة 8 المادة

 الػػكقفي الممػػؾ ثبػػكت حالػػة فػػي البمػػديات بمػػا تبػػادر أف يمكػػف التػػي التسػػكية إطػػار فػػيد*
 التػي األكقػاؼ قػانكف مػف 73 المػادة أحكػاـ احتػراـ يجػب ،عامػا ممكا ككنما بيعما سبؽ ألراض
 صػػفات مػػف صػػفة بػػأم بػػ  المنتفػػع الػػكقفي الممػػؾ أصػػؿ فػػي التصػػرؼ يجػػكز "ال :عمػػ  تػػنص

 الممػؾ اسػترجاع يجػب الحالػة هػذ  فػيك  .غيرهػا" أك التنػازؿ أك المبػة أك بػالبيع سكاء ،التصرؼ
 74 ادةالمػ بأحكػاـ اإلمكػاف قػدر التقيػد يجػب كمػا ،المبػرراتك  الحاالت كانت ممما ذات  الكقفي

 ال حيػػث ،أخػر بممػؾ المكقكفػػة العػيف تعػكيض أك السػػتبداؿ تعػرض التػيك  ،األكقػػاؼ قػانكف مػف
 :التالية الحاالت في إال ذلؾ يجكز

 اإلندثار. أك لمضياع تعرض  حالة 

 إصبلح . إمكانية مع الكقفي الممؾ منفعة فقداف حالة 

 بػ  تسػم  مػا دحػدك  فػي ،عػاـ طريػؽ أك مقبػرة أك مسػجد كتكسيع ،عامة ضركرة حالة 
 اإلسبلمية. الشريعة

 تعكيضػػ  شػػريطة ،قػػط بنفػػع إتيانػػ  انتفػػاءك  المكقػػكؼ العقػػار فػػي المنفعػػة انعػػداـ حالػػة 
 من . أفضؿ أك مماثبل يككف بعقار

 بعػػػد لمكاليػػػة الدينيػػػة الشػػػؤكف نػػػاظر يصػػػدر  بمقػػػرر الحػػػاالت هػػػذ  جميػػػع تثبػػػت أف يجػػػب
 الخبرة.ك  المعاينة
 ة.الكقفي األمبلؾ عف البحث*7-3

 سػػػبيؿ فػػػيك  ،باألكقػػػاؼ المكمفػػػة لمسػػػمطة الشػػػاغؿ الشػػػغؿ الكقفيػػػة األمػػػبلؾ صػػػرح يعتبػػػر
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 كيفيػػػة المتضػػػمنة 1994 أكتػػػكبر 73فػػػي المؤرخػػػة 35 رقػػػـ ةالمػػػذكر  صػػػدرت فقػػػد ،ذلػػػؾ تحقيػػػؽ
 هػػذا مػػف الثالػػث الفصػػؿ فػػي الخصػػكص بمػػذا الكػػبلـ رج سػػنك - ،الكقفيػػة األمػػبلؾ عػػف البحػػث
 .-الباب
 يةالكقف األمبلؾ جرد*7-4

 القانكنيػػة األشػػكاؿك  الكيفيػػاتك  الشػػركط حسػػب عػػاـ جػػرد لعمميػػة الكقفيػػة األمػػبلؾ تخضػػع
 عقػػػارم سػػػجؿ الدكلػػػة المػػػبلؾ المعنيػػػة المصػػػال  لػػػدل يحػػػدث حيػػػث ،بمػػػا المعمػػػكؿ التنظيميػػػةك 

 .(1)بذلؾ باألكقاؼ المكمفة السمطة تشعرك  الكقفية العقارات في  تسجؿ الكقفية باألمبلؾ خاص
 7113 فيفػػػرم 14 فػػػي المػػػؤرخ 51-13 رقػػػـ التنفيػػػذم المرسػػػـك صػػػدر ،لػػػذلؾ تطبيقػػػا ك
 إلي . المشار 17-11 القانكف مف مكرر 18 المادة أحكاـ تطبيؽ كيفيات يحدد الذم

 باألكقػاؼ المختصػة المصػال  تعػد 51-13 التنفيػذم المرسػـك مػف 17 لممػادة كفقا حيث
 المػزارة األماكف في المكضكعة النقدية رغيك  النقدية المنقكلة الكقفية األمبلؾ أمكاؿ جرد عممية

 .(2)المقابرك  كاألضرحة
 األمػػػبلؾ لجػػػرد الجػػػرد" "سػػػجؿ األكقػػػاؼك  الدينيػػػة الشػػػؤكف مديريػػػة مسػػػتكل عمػػػ  يكجػػػد ك
 7113 أكت 13 فػي المؤرخػة 143 رقػـ لمتعميمػة تطبيقػا هػذاك  ،الػكطف داخػؿ المكجػكدة الكقفية

 .(3)الكقفية العقارية األمبلؾ تسيير المتضمنة
 قػػرار بمكجػػب جردهػػا كيفيػػات فتحػػدد ،بالخػػارج المكجػػكدة الكقفيػػة األمػػكاؿ بخصػػكص أمػػا
 .(4)الخارجية كزيرك  األكقاؼك  الدينية بالشؤكف المكمؼ الكزير بيف مشترؾ
، غاية إل  7113 سنة منذ أن  المبلحظ ك  المشػترؾ الػكزارم القػرار هػذا يصػدر لػـ اليػـك

                                                           
أفريؿ  77المؤرخ في  11-91يعدؿ كيتمـ القانكف  7111مام  77المؤرخ في  17-11مكرر مف القانكف  18المادة  (1)

 المتعمؽ باألكقاؼ: 1991

مكرر  18أحكاـ المادة الذم يحدد كيفيات تطبيؽ  7113-7-4المؤرخ في  51-13مف المرسـك التنفيذم رقـ  7المادة  (2)
 المتعمؽ باألكقاؼ المعدؿ كالمتمـ. 1991-4-77المؤرخ في  11-91في القانكف رقـ 

، 7114األكقاؼ بسعيدة، ك  تحسيف مستكل إطارات إدارة الشؤكف الدينيةك  الدليؿ القانكني لمكقؼ، المدرسة الكطنية لتككيف (3)
 .715ص 

 .سالؼ الذكر 51-13مف المرسـك التنفيذم رقـ  3المادة  (4)
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 حصػػر عمػػ  سػػمبا يػػؤثر مػػا هػػكك  بالخػػارج، المكجػػكدة يػػةالكقف األمػػبلؾ جػػرد كيفيػػات يحػػدد الػػذم
 المجاؿ. هذا في باألكقاؼ المكمفة السمطة مساعي يبددك  الجزائر، في الكقفية األمبلؾ

 العقػػارم السػػجؿ إعػػداد عمميػػة إطػػار فػػي تسػػتعيف أف العقػػارم الحفػػظ لمصػػال  يمكػػف كمػػا
 الغػػرض لمػػذا يعيػػنمـ ،يةاإلسػػبلم الشػػريعة فػػي متخصصػػيف بػػأعكاف ،الكقفيػػة بػػاألمبلؾ الخػػاص
 سػالؼ 51-13 المرسػـك مػف 5 لممػادة تطبيقػا هػذاك  ،ؼاألكقاك  الدينية بالشؤكف المكمؼ الكزير
 الذكر.
 إداريا. الكقفية األمبلؾ تكثيؽ*7-5

 السػمطة تقػـك حصػرها إطػار فػيك  ،لمغايػة مممػة مسػألة الكقفيػة األمػبلؾ تكثيػؽ مسألة إف
جػػػراءاتك  يليػػػات بعػػػدة مػػػيالمح المسػػػتكل عمػػػ  باألكقػػػاؼ المكمفػػػة  كثيقػػػة إعػػػداد أهممػػػا كنيػػػةقان ا 
 .(1)الكقفي الممؾ إلثبات المكتكب اإلشماد
 لتكثيػؽ ممفػات إعػداد عمػ  األكقػاؼك  الدينية الشؤكف كزارة أكدت فقد ،اإلطار نفس في ك
 حصػر لعمميػة الحسػف السير لضماف فعالةك  مكحدة طريقة إل  لكصكؿا بغية ،الكقفية األمبلؾ
 الػذمك  ،كقفػي ممػؾ بكػؿ خػاص ممػؼ فػت  خبلؿ مف ذلؾك  ،الكاليات كؿ مستكل عم  األكقاؼ
 :مف يتككف
 األقؿ( عم  إشمادات )أربعة الممكالكقفي إلثبات المكتكب اإلشماد كثائؽ 

 العقارم الخبير محضر أك تقرير 

 العقار حدكد مخطط 

 الكقفي بالممؾ الخاصة الرسمية الشمادة 

 المستغمة لؤلمبلؾ لنسبةبا الكقفي لمممؾ اإليجار عقد 

 اإليجار بطاقة 

 التعريؼ( لبطاقة األصؿ طبؽ نسخة أك الميبلد )شمادة المستأجر هكية تثبت كثائؽ 

                                                           
المتضمف إحداث كثيقة اإلشماد المكتكب إلثبات  7111أكتكبر  76المؤرخ في  336-7111المرسـك التنفيذم رقـ  (1)

 الممؾ الكقفي كشركط ككيفيات إصدارها كتسميمما
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 كجد إف تحبيس  قبؿ الكقفي لمممؾ الممكية عقد 

 الكقفي. لمممؾ الحبس عقد 

 :يجب ذلؾ عم  زيادة ك
 مقكل كرؽ عم  الكقفي الممؾ ممؼ نمكذج يسحب أف 

 الممفات. بتسجيؿ الخاص السجؿ في ترتيب  حسب الممؼ يرقـ أف 
 التنفيػػػػذم الرسػػػػـك مػػػػف 11 المػػػػادة فػػػػي عميمػػػػا المنصػػػػكص الصػػػػبلحيات جانػػػػب إلػػػػ  ك

 الكاليػػػة فػػػي الدينيػػػة الشػػػؤكف نػػػاظر أف عمػػػ  منػػػ  36 المػػػادة تػػػنص ،سػػػالؼ الػػػذكر 98-381 
 فػي ألخيػرا هػذا عف الكبلـ سنرج ءك  ،المركزم الصندكؽ في األكقاؼ أمكاؿ دفع عم  يسمر
 الباب. هذا مف الثالث الفصؿ
  التنفيػػػػػػذم المرسػػػػػػكـ مػػػػػػف 3 المػػػػػػادة فػػػػػػي عميهػػػػػػا المنصػػػػػػكص اإلختصاصػػػػػػات-3
2333-233. 

 مديريػػػػػة تطػػػػػكر ،الػػػػػذكر سػػػػػالؼ 711-7111 التنفيػػػػػذم المرسػػػػػـك مػػػػػف 3 لممػػػػػادة تطبيقػػػػػا
 يػةالدين الشػؤكف نشػاطات ترقيػة شػأن  مػف تػدبير كػؿ تنفػذك  الكاليػة فػي األكقاؼك  الدينية الشؤكف

 دفعما.ك  األكقاؼك 
 بمجػاؿ عبلقػة لمػا أغمبمػا مماـ بعدة الكالية في االكقاؼك  الدينية الشؤكف مديرية تكمؼ ك
 :يمي بما الخصكص عم  تكمؼ حيث ،الكقفية األمبلؾ
 اجتماعي.ك  ثقافيك  تربكمك  ديني إشعاع كمركز دكر  المسجد إعادة عم  لسمر*ا3-1

 المسجدم. النشاط كظيفة طكير*ت3-7

 استثمارها.ك  الكقفية األمبلؾ حماية عم  السمرك  التسيير مراقبة*3-3

 المسػاجد فػي التربكمك  الديني لمنشاط الحسف السير لضماف البلزمة التدابير إتخاذ*3-4
 لمقطاع. التابعة المستمر التككيف مراكزك  القريني التعميـ مؤسساتك 

 القطاع. كصاية تحت العاممة المؤسسات أعماؿ تنسيؽ*3-5
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 لمػػا السػػماح بمػدؼ تكطيػػدهاك  المسػجد مؤسسػػة تعػدها التػػي البػرام  تطبيػػؽ متابعػة*3-6
 ممامما. بتأدية

 لمتشػػػػريع طبقػػػػا الكاليػػػػة مسػػػػتكل عمػػػػ  المعتمػػػػدة الدينيػػػػة الجمعيػػػػات عمػػػػؿ متابعػػػػة*3-7
 بمما. المعمكؿ التنظيـك 

 كػذاك  ،ةالكقفيػ األمػبلؾ مشػاريعك  القرينيػة المػدارس لبنػاء المقترحػة المشاريع مراقبة*3-8
بداءك  اإلسبلمي الثقافي المركز فركع  بشأنما. الرأم ا 

 المساجد. لبناء المقترحة بالمشاريع المتعمقة الصريحة المكافقة إعطاء*3-9

 ب . المعمكؿ لمتنظيـ طبقا لمكالية المسجدية الخريطة إعداد*3-11

 التشػػريع حمػػايمن التػػي الحػػدكد فػػي اسػػتثمارهاك  الكقفيػػة األمػػبلؾ إيجػػار عقػػكد إبػراـ*3-11
 بمما. المعمكؿ التنظيـك 

 مجالسما.ك  المسجد مؤسسة مكتب رئاسة تكلي*3-17

 ممامما. تأدية عم  القريفك  العمـ زكاياك  المعتمدة الدينية الجمعيات مساعدة*3-13
 التنفيػذم المرسػـك مػف 3 المػادة حػددتما التػي اإلختصاصػات حػكؿ مبلحظت  يمكف ما ك
 األمػبلؾ حػكؿ معظممػا انصػبتك  ،المثػاؿ سػبيؿ عمػ  جاءت ابأنم ،الذكر سالفة 7111-711
 المماـ. هات  كؿ يتكل  باألكقاؼ خاص مكتب كجكد عدـ مع يتناقض مما ،الكقفية
 األكقػاؼك  الدينيػة الشػؤكف مديريػة اختصاصػات حػكؿ ذكػر  سػبؽ مػا كؿ إل  باإلضافة ك
 المسػػػتغميفك  المسػػػتأجريفك  المػػػكاطنيف باسػػػتقباؿ مطالبػػػة األكقػػػاؼ مصػػػال  فػػػإف ،أعػػػبل  المبينػػػة
 السػتقباؿ محػددة أكقاتك  يـك يخصص حيث ،انشغاالتمـ في النظرك  ،استقباؿ أحسف لؤلكقاؼ
 .أسبكعيا الجممكر
 بصػفة - المحمػي المستكل عم  لؤلكقاؼ األمثؿ التسيير إطار فيك  أن  اإلشارة تجدر ك
 مػػف(1)تنظيميػػة جيمػػاتتك ك  تػػدابير عػػدة األكقػػاؼك  الدينيػػة الشػػؤكف كزارة أصػػدرت فقػػد ،-خاصػػة
 أجػػػؿ مػػػف ذلػػػؾك  ،الحديثػػػة العمميػػػة اإلداريػػػة باألسػػػاليب األكقػػػاؼ قطػػػاع لتنظػػػيـ التػػػدخؿ خػػػبلؿ

                                                           
 .المتضمنة تكجيمات تنظيمية إلدارة األكقاؼ 1997جانفي  15المؤرخة في  11-97المذكرة رقـ  (1)



 انٌلف بداسج ؤجيضج  األًل انثاب

 

58 

 :التالية األهداؼ تجسيد
 األمثػؿ اإلسػتمرار ضػماف عمػ  العمػؿك  الكقفيػة لؤلمبلؾ الفعمية القدرات عم  التعرؼ 

 لما.

 أدائمـ. تحسيفك  األكقاؼ بتسيير المكمفيف ترشيد 

 تػػػذليمما عمػػػ  العمػػػؿك  ،األكقػػػاؼ مصػػػال  منمػػا تعػػػاني التػػػي النقػػػائص جػػػ أك  تشػػخيص 
 حالة. لكؿ المبلئمة العبلج أساليب بكضع ،المتاحة بالكسائؿ

 اإلدارية. القرارات فعالية مف تزيد التي الجديدة المعطياتك  المعمكمات تكفير 
 ممػؼ لكػؿ يةمعمكمات بطاقة في الكضعيات تسكيةك  اإلداريةك  التقنية التعديبلت إدخاؿ 

 األكقاؼ. تنظيـك  إحصاء في اآللي اإلعبلـ نظاـ إلدخاؿ استعدادا ،األكقاؼ ممفات مف

 المماثمػة الحػاالت دراسػة فػي مركنػة يػكفر بمػا ،األكقػاؼ تنظيـك  تسيير أساليب تكحيد 
 الكاليات. مختمؼ بيف المعمكمات تبادؿك 

 مػػف يعػػاني خصكصػػا اؼاألكقػػك  عمكمػػا الدينيػػة الشػػؤكف قطػػاع أف إلػػ  اإلشػػارة تجػػدر ك
ضػػفاءك  القطػاع تحػػديث يخػص فيمػػا قصػكر  المػػديريات مسػتكل عمػػ  خاصػة عميػػ  التكنكلكجيػا ا 
 الكالئية.

 األكقاؼ ككيؿ الثاني: الفرع

 عبلقػة لػ ك  ،تسػييرها كحسػف الكقفيػة األمػبلؾ عمػ  رقابيػة هيئة بمثابة األكقاؼ ككيؿ يعد
 خػبلؿ مػف سػنتطرؽك  المحمػي، المسػتكل مػ ع األمػبلؾ مػف القانكني الصنؼ هذا بإدارة مباشرة

 . ممام حديدتك  األكقاؼ ككيؿ تعييف إل  الفرع هذا
 األكقاؼ ككيؿ تعييف :أكال

7118 ديسػمبر 74 فػي المؤرخ 411-18 المرسـك مف 9 المادة تنص
 تطبيقػا " :عمػ (1)

 القػػانكف المتضػػمف 7116 جكيميػػة 15 فػػي المػػؤرخ 13-16 رقػػـ األمػػر مػػف 84ك 83 لممػػادتيف
                                                           

المتضمف القانكف األساسي الخاص بالمكظفيف المنتميف  7118ديسمبر  74المؤرخ في  411-18رسـك التنفيذم رقـ الم (1)
 (. 7118ديسمبر  78مؤرخة في  73األكقاؼ )ج.ر ك  لؤلسبلؾ الخاصة باإلدارة المكمفة بالشؤكف الدينية
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 التػي الرتػبك  األسػبلؾ فػي يكظفػكف الػذيف المترشػحكف يعػيف العمكميػة، لمكظيفة العاـ ألساسيا
 الحالػة، حسػب مقػرر، أك قػرار بمكجػب متربصػيف بصفة الخاص األساسي القانكف هذا يسيرها

 مدتػػ  الػػذم التجريبػػي التػػربص باسػػتكماؿ يمزمػػكفك  التعيػػيف، صػػبلحية لمػػا المخػػكؿ السػػمطة مػػف
 ". كاحدة سنة

 المبػػدأ حيػػث مػػف يخضػػع عمػػكمي، مكظػػؼ هػػك األكقػػاؼ ككيػػؿ أف 9 المػػادة مػػف  يتضػػ
-18 التنفيػذم المرسػـك ألحكاـ يخضع التفاصيؿ حيث مفك  الذكر سالؼ 13-16 رقـ لؤلمر
 صػبلحية لمػا المخػكؿ اإلداريػة السػمطة مػف إدارم قرار بمكجب تعيين  يتـ لذلؾ تطبيقاك  ،411

   التعييف.
 " عمػ : الػذكر سػالؼ 411-18 رقػـ التنفيػذم المرسػـك مػف 7ك1 فقػرة 6 لمػادةا تنص ك

 الشػمادات الحػائزيف المترشحيف بيف مف األكقاؼ ككبلء ...ك أسبلؾ في الترقيةك  التكظيؼ يتـ
 اآلتية: التخصصات في اإلجازات أك

 قانكفك  شريعة فرع :اإلسبلمية العمـك. 

 اإلداريةك  القانكنية العمـك. 

 المالية. العمـك 

 جاريةالت العمـك 

 اإلقتصادية العمـك 

 رالتسيي عمـكك  المانجمنت 

 بػيف مشػترؾ بقػرار اإلقتضػاء، عنػد المػذككرة، التخصصات قائمة تتمـ أك تعدؿ أف يمكف
   ". العمكمية بالكظيفة المكمفة السمطةك  األكقاؼك  الدينية بالشؤكف المكمؼ الكزير
 يكظػػؼ " عمػػ : 411-18 التنفيػػذم المرسػػـك مػػف 31 المػػادة تػػنص اإلطػػار نفػػس فػػي ك
 المترشػػػحيف بػػػيف مػػػف اإلختبػػػارات أسػػػاس عمػػػ  المسػػػابقة طريػػػؽ عػػػف األكقػػػاؼ ككػػػبلء بصػػػفة

 في المذككرة التخصصات أحد في بمعادلتما معترؼ شمادة أك الميسانس شمادة عم  الحائزيف
  ". 411-18 المرسـك مف 6 المادة
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 يضػػـ " عمىػػ : الػػذكر سػػالؼ 411-18 رقػػـ التنفيػػذم المرسػػـك مػػف 77 المػػادة تػػنص ك
 اثنتيف: (7) رتبتيف األكقاؼ ككبلء سمؾ
 األكقاؼ. ككيؿ رتبة -

 ". الرئيسي األكقاؼ ككيؿ رتبة -

 لمشػػػؤكف مديريػػػة كػػػؿ مسػػػتكل عمػػػ  أنػػػ  77 المػػػادة أحكػػػاـ اسػػػتقراء خػػػبلؿ مػػػف يتضػػػ  ك
 فػػي اإلخػػتبلؼ هػػذا عمػػ  يترتػػبك  رئيسػػي، أكقػػاؼ ككيػػؿك  أكقػػاؼ ككيػػؿ يكجػػد األكقػػاؼك  الدينيػػة
 لممماـ. النكعي التكزيع في ختبلؼاإل الرتبة

 األكقاؼ ككيؿ مهاـ :ثانيا
 تطبيقػا ذلػؾك  ،األكقػاؼ ككيػؿ إلػ  الكقفيػة األمػبلؾ إدارة عمػ  الرقابة مممة المشرع أسند

 الذكر. سالؼ 381-98 التنفيذم المرسـك مف 13ك 11 المادتيف ألحكاـ
 األكقػػاؼ ككيػػؿ ب"يراقػػ :عمػػ  381-98 التنفيػػذم المرسػػـك مػػف 11 المػػادة تػػنص حيػػث

 أعمػػاؿ يتػػابعك  الػػكقفي الممػػؾ مكقػػع ،الدينيػػة الشػػؤكف نػػاظر إشػػراؼ تحػػت مقاطعتػػ  صػػعيد عمػػ 
 114-91 رقػػـ التنفيػػذم المرسػػـك مػػف 75 المػػادة ألحكػػاـ كفقػػا يراقبمػػاك  الكقفيػػة األمػػبلؾ نظػػارة
 .(1)أعبل " المذككرك  1991 أفريؿ 77 في المؤرخ
 بػػدكرها 381-98 رقػػـ التنفيػػذم المرسػػـك مػػف 13 المػػادة أسػػندت فقػػد ،ذلػػؾ جانػػب إلػػ  ك
 تضػػمنت  مػػا كػػذلؾ هػػكك  ،(2)الكقػػؼ نػػاظر أعمػػاؿ عمػػ  الرقابػػةك  المتابعػػة مممػػة األكقػػاؼ لككيػػؿ
 صػػندكؽ إنشػػاء المتضػػمف 1999مػػارس 17 فػػي المػػؤرخ المشػػترؾ الػػكزارم القػػرار مػػف 8 المػػادة
 11 المػادة إطػار فػي الكقفيػة األمػبلؾ ككيػؿ "يتابع عم : تنص التيك  الكقفية، لؤلمبلؾ مركزم

   يراقب ".ك  الكقفي الممؾ ناظر أعماؿ 381-98 رقـ التنفيذم المرسـك مف
 فإنػػ  الصػػفة بمػػذ ك  ،الكقفيػػة لؤلمػػبلؾ الػػكالئي الحسػػاب أمانػػة األكقػػاؼ ككيػػؿ يتػػكل  كمػػا

                                                           
المتضمف القانكف األساسي الخاص بعماؿ  1991 أفريؿ 77المؤرخ في  114-91تـ إلغاء أحكاـ المرسـك التنفيذم رقـ  (1)

 7118ديسمبر  74المؤرخ في  411-18مف المرسـك التنفيذم رقـ  79قطاع الشؤكف الدينية المعدؿ كالمتمـ بمكجب المادة 
 المتضمف القانكف األساسي الخاص بالمكظفيف المنتميف لؤلسبلؾ الخاصة باإلدارة المكمفة بالشؤكف الدينية كاألكقاؼ.

 عم : "يباشر ناظر الممؾ الكقفي عمم  تحت مراقبة ككيؿ األكقاؼ كمتابعت ..." 11الفقرة  13تنص المادة  (2)
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 .(1)المحاسبية الدفاترك  السجبلت بمسؾ يكمؼ
 ،األكقػػػاؼ ككػػػبلء سػػػمؾ فػػػي مػػػاـالم تحديػػػد إلػػػ  المشػػػرع عمػػػد فقػػػد ،اإلطػػػار نفػػػس فػػػي ك
 ديسػػػػمبر 74 فػػػػي المػػػػؤرخ 411-18 رقػػػػـ التنفيػػػػذم المرسػػػػـك مػػػػف 79ك 78 المػػػػادتيف بمكجػػػػب
 بػػػاإلدارة الخاصػػة لؤلسػػبلؾ المنتمػػيف بػػػالمكظفيف الخػػاص األساسػػي القػػانكف المتضػػمف 7118
 :يمي كما ،الرتبة بحسب المماـ تختمؼ حيث ،األكقاؼك  الدينية بالشؤكف المكمفة
 األكقاؼ كككء رتبة مهاـ*1
 يكمػػػؼ" عمػػػ : تػػػنص التػػػيك  411-18 التنفيػػػذم المرسػػػـك مػػػف 78 المػػػادة حػػػددتما قػػػد ك
 :يأتي بما الخصكص عم  ،األكقاؼ ككبلء
 دارةك  تسيير متابعةك  مراقبة  الزكاة.ك  الكقفية األمبلؾ ا 

 لترميمما. تدابير كؿ اقتراحك  الكقفية األمبلؾ صيانة عم  السمر 

 األكقاؼ. استثمارك  فيةالكق الحركة ترقية 

 حصاؤها.ك  المصنفة غير الكقفية األمبلؾ عف البحث  ا 

 الكقفية. باألمبلؾ المتعمقة المنازعات متابعة" 

 الرئيسييف األكقاؼ كككء رتبة مهاـ*2
 تػػػنص التػػػيك  الػػػذكر، سػػػالؼ 411-18 التنفيػػػذم المرسػػػـك مػػػف 79 المػػػادة حػػػددتما قػػػد ك
 ،الرئيسػػيكف األكقػػاؼ ككػػبلء يكمػػؼ ،األكقػػاؼ ككػػبلء إلػػ  المسػػندة الممػػاـ عمػػ  زيػػادة " عمػػ :
 :يأتي بما الخصكص عم 

 الكقفية. األمبلؾك  بالزكاة المتعمقة اإلستثمار مشاريع اقتراح 

 الكقفية. األمبلؾك  الزكاة نفقاتك  إليرادات السنكية الحصائؿ مختمؼ إعداد 
 مسجد.ال لمؤسسة الخيرات سبؿك  التجميزك  البناء مجمسي نشاط في المساهمة " 
 411-18 التنفيػػذم المرسػػـك مػف 79ك 78 المػػادتيف أحكػػاـ اسػتقراء خػػبلؿ مػػف يتضػ  ك

                                                           
 المتضمف إنشاء صندكؽ مركزم لؤلمبلؾ الكقفية. 1999مارس  17مف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  6المادة  (1)
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 المبلحػظ أف إال ،الحصػر ال المثػاؿ سػبيؿ عمػ  محددة رتبت  كانت أيا األكقاؼ ككيؿ مماـ أف
 أكسػع ممامػ  فمجػاؿ بالتػاليك  األكقػاؼ، ككيػؿ ممػاـ مػف أكثر الرئيسي األكقاؼ ككيؿ مماـ أف
 فمسػػؤكليت  أخػػرل جمػػة مػػفك  المحمػػي، المسػػتكل عمػػ  الكقفيػػة األمػػبلؾ تسػػيير راقبػػةمك  إدارة فػػي

 األكقاؼ. ككيؿ مسؤكلية مف أكبر تككف
 المقػاببلتك  ،باتنػة لكالية األكقاؼك  الدينية الشؤكف لمديرية تنقمي خبلؿ مف الحظت قد ك

 العمػؿ حجػـ اؼاألكقػ ككيػؿ السػيدك  الرئيسػي األكقػاؼ ككيػؿ السػيد مػع أجريتمػا التػي الشخصية
 .بالمديرية األخرل المصال  يباق مع بالمقارنة ذلؾك  ،بما المكمفيف األعباءك 

 الثاني المطمب
 المسجد مؤسسة

 لمخػكضك  ،الكقفية األمبلؾ بإدارة مباشرة عبلقة ل  جمازمحمي ثاني المسجد مؤسسة تعد
 فػػػي بمػػػا طػػػةالمنك  اإلختصاصػػػاتك  التكػػػكيفك  المفمػػػـك حيػػػث مػػػف سػػػنتناكلما ،المطمػػػب هػػػذا فػػػي

 التطػػػرؽ إلػػػ  مفمػػػـك مؤسسػػػة المسػػػجد )الفػػػرع األكؿ(، خػػػبلؿ مػػػف ذلػػػؾك  ،األكقػػػاؼ إدارة مجػػػاؿ
صػػػبلحيات مؤسسػػػة المسػػػجد فػػػي إدارة األمػػػبلؾ الكقفيػػػة )الفػػػرع الثػػػاني(، ثػػػـ تكػػػكيف مؤسسػػػة ك 

 مداكالت مؤسسة المسجد )الفرع الرابع(.ك  أخيرا دكراتك  المسجد )الفرع الثالث(،
 المسجد مؤسسة كـمفه األكؿ: الفرع
 73 فػػػػي المػػػػؤرخ 87-91 رقػػػػـ التنفيػػػػذم المرسػػػػـك بمكجػػػػب المؤسسػػػػة هػػػػذ  إحػػػػداث تػػػػـ
1991مػػػارس

 بالشخصػػػية تتمتػػػع ،كاليػػػة كػػػؿ مسػػػتكل عمػػػ  محدثػػػة إسػػػبلمية مؤسسػػػة هػػػيك  ،(1)
 العاـ. النفع غايتماك  المالي اإلستقبلؿك  المعنكية
 بػػػ  الجػػػارم لمتشػػػريع تخضػػػعك  ،الغيػػػر مػػػع عبلقاتمػػػا فػػػي تػػػاجرة غيػػػر المسػػػجد مؤسسػػػة ك
 يكػكفك  ،87-91 المرسػـك مػف 17ك 11 لممػادتيف تطبييقػا ذلػؾك  ،المرسػـك هػذا ألحكػاـك  العمؿ
 .(2)الكالية مركز في هامقر 

                                                           
المؤرخة في  16.رالمتضمف إحداث مؤسسة المسجد )ج 1991مارس  73المؤرخ في  87-91المرسـك التنفيذم رقـ  (1)
 (.1991أفريؿ  11

 سالؼ الذكر. 87-91مف المرسـك التنفيذم  6أنظر المادة  (2)
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 يخػػكؿ أنػػ  غيػػر ،الكاليػػة تػػراب عبػػر -عامػػة كقاعػػدة – نشػػاطما المؤسسػػة هػػذ  تمػػارس ك
 حالػػة فػػي كاليػػة مػػف رأكثػػ إلػػ  المؤسسػػة نشػػاط مجػػاؿ تكسػػيع صػػبلحيات الدينيػػة الشػػؤكف كزيػػر
 فػػػي مؤسسػػػة مػػػف أكثػػػر إنشػػػاء صػػػبلحية كػػػذلؾك  ،الكاليػػػات إحػػػدل فػػػي المؤسسػػػة إحػػػداث تعػػػذر
 .(1)اإلقتضاء عند الكاحدة الكالية
 الشػػؤكف كزيػػر مػػف بقػػرار لمػػا فركعػػا ،اإلقتضػػاء عنػػد تنشػػ  أف المسػػجد لمؤسسػػة يمكػػف ك
 .(2)الدينية
 لممديريػة القػانكف خكلمػا فقػد ،جدالمسػ مؤسسػة رئاسة بخصكص أن  إل  اإلشارة تجدر ك
 رقػـ التنفيػذم المرسػـك مػف 17 فقػرة 3 لممػادة تطبيقػا هذا كك  ،األكقاؼك  الدينية لمشؤكف الكالئية
 المسػػػجد مؤسسػػػة مكتػػػب رئاسػػػة تػػػكلي ... " :عمػػػ  تػػػنص التػػػيك  ،الػػػذكر سػػػالؼ 7111-711

 ". مجالسماك 
 التبرعػػػات، المحميػػػة، الجماعػػػاتك  الدكلػػػة مسػػػاعدة مػػػف المسػػػجد مؤسسػػػة مػػػكارد تتشػػػكؿ ك
 هػذ  جميػع تصػبك  ،الػكاقفيف شػركط مراعػاة مػع األكقاؼ ريع إل  باإلضافة الكصايا،ك  المبات
 البنػػػػػاء مجمػػػػػس أمػػػػػيفك  األكقػػػػػاؼك  الدينيػػػػػة الشػػػػػؤكف مػػػػػدير يفتحػػػػػ  كحيػػػػػد حسػػػػػاب فػػػػػي المػػػػػكارد

   .(3)التجميزك 
 يحػددها لتيا األهداؼ لتحقيؽ البلزمة النفقات جميع فتشمؿ المسجد، مؤسسة نفقات أما
 .(4)المؤسسة في لمعامميف المستحقة التعكيضات إل  باإلضافة ،87-91 المرسـك

 الكقفية األمكؾ إدارة في المسجد مؤسسة صكحيات الثاني: الفرع

 المسػػجد مؤسسػػة تضػػطمع ،سػػالؼ الػػذكر 87-91 المرسػػـك مػػف 15 المػػادة لػػنص تطبيقػػا
 بمجػػػاؿ عبلقػػػة لمػػػا التػػػي الممػػػاـ ذكربالػػػ منمػػػا سػػػنخصك  متعػػػددة، مجػػػاالت فػػػي متعػػػددة بممػػػاـ

 .األكقاؼ

                                                           
 سالؼ الذكر. 87-91التنفيذم رقـ  مف المرسـك 13ك 17المادتيف (1)

 سالؼ الذكر. 87-91التنفيذم رقـ  مف المرسـك 14ة الماد (2)

 .87-91التنفيذم رقـ  مف المرسـك 78ك 77ادتيف الم (3)

 .87-91مف المرسـك التنفيذم  79لمادة ا (4)
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 :التجهيزك  البناء مجاؿ في -أكال
 ضػػػكء فػػػي صػػػيانتماك  تجميزهػػػا فػػػي المسػػػاهمةك  ،القرينيػػػة المػػػدارسك  بالمسػػػاجد العنايػػػة 
 تنظيمػػ ك  المسػػجد ببنػػاء المتعمػػؽك  1991 مػػارس 73 فػػي المػػؤرخ 81-91 رقػػـ المرسػػـك أحكػػاـ

 كظيفت . تحديدك  تسيير ك 

 :الخيرات سبؿ مجاؿ في -ثانيا 
 أمبلكما. حمايةك  المساجد عم  الحفاظ 

 األكقاؼ. استثمار ترشيدك  الكقفية الحركة تنشيط 

كالمقصػكد بسػػبؿ الخيػػرات هػػك عمػـك الخيػػرات، كهػػي كػػؿ عمػؿ خيػػرم يعػػكد عمػػ  الكاقػػؼ 
 .(1)بالثكاب كاألجر، كعم  المجتمع كأفراد ، كيقدـ في ذلؾ األهـ فالممـ

 مقتضػبة جػاءت أنمػا ،الكقفيػة األمبلؾ مجاؿ في المسجد مؤسسة مماـ حكؿ المبلحظ ك
 عمػػؿ كيفيػػة يبػػيف لػػـ المشػػرع أف كمػػا ،المسػػاجد حػػكؿ معظممػػا اقتصػػرت حيػػث ،مفصػػمة غيػػرك 

 األكقاؼ. استثمار ترشيد في المسجد مؤسسة

 المسجد مؤسسة تككيف الثالث: الفرع
 .(2)مكتبك  مجالس ةأربع مف المسجد مؤسسة تتككف
   مف: يتككفك :العممي مسالمج أكال:
 فقماء -

 عالية إسبلمية ثقافة ذكم عمماء -

 اإلسبلمية. العمـك في عممية شمادات حامميف -

                                                           
أحمد محمد عبد العظيـ الجمؿ، دكر نظاـ الكقؼ اإلسبلمي في التنمية اإلقتصادية المعاصرة، دار السبلـ، القاهرة،  (1)
 .57، ص 7117، 1ط

 سالؼ الذكر87-91مف المرسـك التنفيذم  18المادة  (2)
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 مف: يتككفك :التجهيزك  البناء مجمس ثانيا:
 طريػؽ فػي هػي التػي الخيريػة، المؤسسػاتك  القرينيػة المػدارسك  المسػاجد جمعيات رؤساء -
 اإلنجاز.

   تخصصمـ. حسب يختاركف الكفاءات ذكم -

 مف: يتككفك :المسجدم التعميـك  إقرأ مجمس ثالثا:
 األئمة -

 الكريـ القريف معممي -

 اإلسبلمية التربية أساتذة -

 الزكايا في بالتعميـ القائميف -

 القرينية المدارس تبلميذ أكلياء -

   تخصصمـ. حسب يختاركف الكفاءات ذكم -

 مف: يتككفك :الخيرات سبؿ مجمس رابعا:
 األئمة -

 اإلسبلمي الطابع ذات يةالخير  الجمعيات أعضاء -

 المسجدية. ياتعالجم -
 أهممػا مػف ،األكقػاؼ مجػاؿ فػي اختصاصػات عػدة لػ  الخيػرات سػبؿ مجمػس أف يبلحظك 
 .(1)العمني المزاد بطريؽ الكقفية األمبلؾ إيجار عم  اإلشراؼ

 الشػػؤكف كزيػػر عميػػ  يكافػػؽك  أعضػػائ  بػػيف مػػف المجمػػس يختػػار  أمػػيف مجمػػس كػػؿ سيػػرأ
 الدينية.
 ،الخيػػػرات سػػػبؿ مجمػػػس أمػػػيفك  المسػػػجد مؤسسػػػة مكتػػػب رئػػػيس أف إلػػػ  إلشػػػارةا تجػػػدر ك

                                                           
 سالؼ الذكر. 381-98مف المرسـك التنفيذم  73دة الما (1)
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 يمػػػريف بصػػػفتمـ ،منػػػ  بتفػػػكيض األكقػػػاؼك  الدينيػػػة الشػػػؤكف كزيػػػر باسػػػـ التكقيػػػع فػػػي يشػػػترككف
 بمراعػػاة ،لمػػا المقػػرر التخصػػيص حػػدكد فػػي ذلػػؾك  ،الكقفيػػة األمػػبلؾ إليػػرادات ثػػانكييف بصػػرؼ
 سػػالؼ 381-98 التنفيػػذم سػـكالمر  مػػف 3 فقػرة 37 المػػادة لػنص تطبيقػػا هػذاك  ،الكاقػػؼ شػركط
 سػػالؼ 1999مػػارس 17 فػػي المػػؤرخ المشػػترؾ الػػكزارم القػػرار مػػف 9 المػػادة نػػص كػػذاك  ،الػػذكر
 الذكر.
 المصػػػػػاريؼ لتػػػػػدكيف خػػػػػاص سػػػػػجؿ بمسػػػػػؾ المسػػػػػجد مؤسسػػػػػة صػػػػػندكؽ أمػػػػػيف يكمػػػػػؼ ك

 .(1)األكقاؼ ريع مف المقتطعة اإلستعجالية
 المسجد مؤسسة تبمك مداكالتك  دكرات :الرابع الفرع
 مػػػدير مػػػف اسػػػتدعاء عمػػػ  بنػػػاء الشػػػمر، فػػػي كاحػػػدة مػػػرة المسػػػجد مؤسسػػػة مكتػػػب يجتمػػػع

 .(2)األكقاؼك  الدينية الشؤكف
 بنػػاء أشػمر، (3) ثبلثػػة كػؿ مػػرة العممػي المجمػػس أعضػاء إلػػ  المكسػع المكتػػب يجتمػع ك
 هػذا مف بطمب الضركرة دعت كمما يجتمع كما األكقاؼ،ك  الدينية الشؤكف مدير استدعاء عم 

 أغمبيػػة مػػف بطمػػب أك أيضػػا، منػػ  بطمػػب ذلػػؾ إلػػ  الضػػركرة دعػػت كممػػا يجتمػػع كمػػا األخيػػر،
 .(3)أعضائ 

 فػي مػرتيف عاديػة، دكرة فػي مجمس، كؿ أميف مف بدعكة المسجد مؤسسة مجالس تجتمع
 الدينيػػػة الشػػػؤكف مػػػدير مػػػف بطمػػػب الضػػػركرة، عنػػػد عاديػػػة، غيػػػر دكرات عقػػػد يمكنمػػػاك  السػػػنة،

 .(4)أعضائ  أغمبية مف أك المجمس أميف أك األكقاؼك 
 األقػؿ عمػ  السػنة فػي مرة مشتركا تنسيقيا اجتماعا األربعة المسجد مؤسسة مجالس تعقد

 الػػداخمي النظػػاـ حسػػب المجػػالس مػػداكالت تجػػرلك  األكقػػاؼ،ك  الدينيػػة الشػػؤكف مػػدير مػػف بػػدعكة
 حضػػػكر  فػػػي ئػػػدةفا يػػػرل شػػػخص أم يػػػدعك أف المجمػػػس ألمػػػيف يمكػػػف كمػػػا المسػػػجد، لمؤسسػػػة

                                                           
النفقات الخاصة ك  الذم يحدد كيفيات ضبط اإليرادات 7111أفريؿ  11مف القرار الكزارم المؤرخ في  7فقرة  7المادة  (1)

 باألمبلؾ الكقفية.

 .87-91مف المرسـك التنفيذم  1فقرة 71لمادة ا (2)

 .87-91ذم مف المرسـك التنفي 7فقرة 71لمادة ا (3)

 .87-91مف المرسـك التنفيذم  71لمادة ا (4)
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 كؿجػػػػػػد فػػػػػػي المدرجػػػػػػة المسػػػػػػائؿ فػػػػػػي اختصاصػػػػػ ك  كفائتػػػػػػ  إلػػػػػػ  نظػػػػػػرا المجمػػػػػػس، اجتماعػػػػػات
   .(1)األعماؿ
 سػػـكالمر   عمػػ قانكنيػػة تعػػديبلت أيػػة اءفبإضػػ يقػػـ لػػـ المشػػرع أف ،مبلحظتػػ  يمكػػف مػػا ك
 األمػػػر ،سػػػنة 77 منػػػذ األكقػػػاؼ قػػػانكف صػػػدكر تػػػاريخ مػػػف أم ،1991 منػػػذ 87-91 التنفيػػػذم

 األكقاؼ. قطاع تطكير عدـ  إل يؤدم الذم
 الثاني المبحث

 الكقفية األمكؾ بإدارة المباشرة غير العكقة ذات المحمية األجهزة
 عػػدة إشػػراؾ حػػاكؿ المشػػرع أف يتضػػ  ،الخاصػػة القانكنيػػة النصػػكص بعػػض إلػػ  بػػالرجكع

 ممػػػػاـ عػػػػدة إسػػػػناد خػػػػبلؿ مػػػػف ،مباشػػػػر غيػػػػر بشػػػػكؿ الكقفيػػػػة األمػػػػبلؾ إدارة فػػػػي محميػػػػة أجمػػػػزة
 البمديػة فػي المتمثمػة المحميػة الجماعػات :األجمزة هذ  مف نذكرك  ،المجاؿ هذا في ياتصبلحك 
 منمػا نخػصك  ،الماليػة لػكزارة التابعػة تمػؾ خاصػة ،أخػرل أدارية أجمزة عدة جانب إل  ،الكاليةك 

 نتناكؿسػػػػك  ،الضػػػػرائب مديريػػػػةك  ،الدكلػػػػة أمػػػػبلؾ مديريػػػػة ،العقاريػػػػة المحافظػػػػة مػػػػف كػػػػؿ بالػػػػذكر
 المطمػػب فػػي الماليػػة لػػكزارة التابعػػة اإلداريػػة األجمػػزةك  األكؿ، المطمػػب فػػي يػػةالمحم الجماعػػات

 الثاني.
 األكؿ المطمب
 المحمية الجماعات

 البمديػػة هػػي لمدكلػػة اإلقميميػػة "الجماعػػات :عمػػ  الجزائػػرم الدسػػتكر مػػف 16 مػػادةال نصتػػ
 فػػي دكرهػػاك  اإلقميميػػة الجماعػػات عبلقػػة تكضػػي  المطمػػب هػػذا خػػبلؿ مػػف سػػنحاكؿك  ،الكاليػػة"ك 

 فػػػػرعيف فػػػػي ،الكاليػػػػة إلػػػػ  ثػػػػـ البمديػػػػة إلػػػػ  أكال سػػػػنتطرؽ عميػػػػ ك  ،الكقفيػػػػة األمػػػػبلؾ إدارة مجػػػػاؿ
 الثاني. الفرع في الكاليةك  األكؿ الفرع في البمدية سنتناكؿ حيث ،مستقميف

                                                           
 .87-91مف المرسـك التنفيذم  74، 73، 77لمكاد ا (1)
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 البمدية األكؿ: الفرع
 فية.الكق األمبلؾ إدارة مجاؿ في صبلحياتما إل  ثـ البمدية مفمـك إل  أكال سنتطرؽ

   البمدية مفهكـ أكال:
 فػػي المػػؤرخ(1)11-11 رقػػـ القػػانكف مػػف األكلػػ  المػػادة خػػبلؿ مػػف البمديػػة المشػػرع عػػرؼ

 القاعديػػة اإلقميميػػة الجماعػػة هػػي "البمديػػة :عمػػ  تػػنص التػػي بالبمديػػة المتعمػػؽ 7111جػػكاف77
 كف".القان بمكجب تحدثك  ،المستقمة المالية الذمةك  المعنكية بالشخصية تتمتعك  ،لمدكلة

 ،البلمركزيػػة اإلقميميػػة القاعػػدة هػػي "البمديػػة :عمػػ  البمديػػة قػػانكف مػػف 7 المػػادة تػػنص كمػػا
 العمكمية". الشؤكف تسيير في المكاطف مشاركة إطار تشكؿك  ،المكاطنة لممارسة مكافك 

 1فقػر 16 المػادة خػبلؿ مف الدستكر في أكال ةلمبدي القانكني األساس المشرع ضعك  قد ك
 نفػػس مػػف 7 الفقػػرة فػػي ككػػذا ،البمديػػة..." هػػي لمدكلػػة اإلقميميػػة الجماعػػات" :عمػػ  تػػنص التػػي
 القاعدية". الجماعة هي "البمدية :المادة

 رقػػـ القػانكف فػي يتمثػػؿ خػاص تشػريع خػبلؿ مػػف قانكنيػا أساسػا لمبمديػػة المشػرع جعػؿ كمػا
 الذكر. سالؼ 11-11

 الكقفية األمكؾ إدارة مجاؿ في البمدية صكحيات ثانيا:
 مجػػاؿ فػػي لمبمديػػة المسػػندة اإلختصاصػػات بعػػض عمػػ  البمديػػة قػػانكف فػػي لمشػػرعا نػػص
 :في المتمثمةك  ،الكقفية األمبلؾ
 ضػػػمافك  ،ترابمػػػا عمػػػ  المتكاجػػػدة القرينيػػػة المػػػدارسك  المسػػػاجد صػػػيانة فػػػي المسػػػاهمة*1

 (3)رالمقػػاب تميئػػةك  الجنائزيػػة بالخػػدمات .التكفػػؿ(2)بالعبػػادة الخاصػػة الممتمكػػات عمػػ  المحافظػػة
 .(4)تقنية عمكمية مصال  إحداث خبلؿ مف ذلؾك  ،الشمداء مقابر فيما بما صيانتماك 

                                                           
 (.7111جكيمية  13مؤرخة في  37المتعمؽ بالبمدية )ج.ر  7111جكاف  77المؤرخ في  11-11لقانكف رقـ ا (1)

 المتعمؽ بالبمدية. 7111جكاف  77رخ في المؤ  11-11فقرة ما قبؿ األخيرة مف القانكف رقـ  177المادة  (2)

 .المقابر تعتبر أمبلؾ كقفية عامة (3)

 مف قانكف البمدية. 17ك 7فقرة  149المادة  (4)
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 صيانتما.ك  لمدفف الضركرية األراضي تخصيصك  إقتناء*7

386-81 رقػػػػـ المرسػػػػـك مػػػػف 7 المػػػػادة أحكػػػػاـ إلػػػػ  بػػػػالرجكع أنػػػػ  كمػػػػا
 البمديػػػػة فػػػػإف ، (1)

 تاريخيا. طابعا تكتسي التي المساجد عم  المحافظةب أيضا تختص
 ،األكقػػػاؼ بمجػػػاؿ البمديػػػة عبلقػػػة مظػػػاهر مػػػف يخػػػر مظمػػػر كجػػػكد إلػػػ  اإلشػػػارة تجػػػدر ك

 ضػػمف كالئيػػة مػػديريات عػػدة مػػع األكقػػاؼك  الدينيػػة الشػػؤكف مديريػػة عضػػكية فػػي ذلػػؾ يتجسػػدك 
 التابعػة لممسػائؿ دائمػة لجانػا أعضػائ  بػيف مػف يشػكؿ الػذمك  ،الػكالئي الشػعبي المجمػس تشكيمة
 (2).إختصاص  لمجاؿ

 ،األكقػاؼك  الدينيػة لمشػؤكف الكالئيػة المديرية مع بالتنسيؽ البمدية تختص ،ذلؾ نبجا إل 
 خصصػػػػت التػػػػي الكقفيػػػػة األمػػػػبلؾ كضػػػػعية لتسػػػػكية البلزمػػػػة اإلسػػػػتعجالية اإلجػػػػراءات باتخػػػػاذ

 البطاقػػات اسػػتغبلؿك  حصػػر عمميػػة إطػػار فػػي ذلػػؾك  ،لمسػػقكط اآليمػػة أك كالمنمػػارة بالمبلحظػػات
 .(3)الكقفية باألمبلؾ الخاصة التقنية

 الكالية الثاني: الفرع
 الكقفية. األمبلؾ إدارة في صبلحياتما إل  ثـ الكالية مفمـك إل  أكال سنعرض

   الكالية مفهكـ أكال:
 :عمػػ  تػػنص التػػي (4)17-17 رقػػـ القػػانكف مػػف األكلػػ  المػػادة فػػي الكاليػػة المشػػرع عػػرؼ

 المستقمة. المالية الذمةك  لمعنكيةا بالشخصية تتمتعك  ،لمدكلة اإلقميمية الجماعة هي "الكالية
 لتنفيػػػذ فضػػػاء الصػػػفة بمػػػذ  تشػػػكؿك  لمدكلػػػة الممركػػػزة غيػػػر اإلداريػػػة الػػػدائرة أيضػػػا هػػػي ك

 الدكلة.ك  اإلقميمية الجماعات بيف التشاكريةك  التضامنية العمكمية السياسات
 لثقافيػػةاك  اإلجتماعيػػةك  اإلقتصػػادية التنميػػةك  اإلقمػػيـ تميئػػةك  إدارة فػػي الدكلػػة مػػع تسػػاهـ ك

                                                           
الذم يحدد صبلحيات البمدية كالكالية كاختصاصاتمما في قطاع  1981ديسمبر  76المؤرخ في  386-81المرسـك رقـ  (1)

 الشؤكف الدينية

 مف قانكف البمدية 8فقرة  33المادة  (2)

 7116مام  18المؤرخة في  16-17المذكرة رقـ  (3)

 (. 7117فيفرم  79مؤرخة في  17ج ر )المتعمؽ بالكالية  7117فيفرم  71المؤرخ في  17-17القانكف رقـ  (4)
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 لممكاطنيف. المعيشي اإلطار تحسيفك  ترقيةك  حماية كذاك  البيئة حمايةك 
 هػػػػك شػػػػعارها ،القػػػػانكف بمكجػػػػب لمػػػػا المخكلػػػػة اإلختصػػػػاص مجػػػػاالت كػػػػؿ فػػػػي تتػػػػدخؿ ك
 القانكف". بمكجب تحدثك  ،لمشعبك  بالشعب

 مػػف 1 فقػػرة16 المػػادة خػػبلؿ مػػف الجزائػػرم دسػػتكرال إلػػ  لمكاليػػة القػػانكني األسػػاس يعػػكد
 األسػاس جانػب إلػ  ،"الكاليػةك  ... هػي لمدكلػة اإلقميميػة "الجماعػات :عمػ  تػنص التي ستكردال

 .الذكر سالؼ 17-17 رقـ قانكفال في يالقانكن
 الكقفية األمكؾ إدارة مجاؿ في الكالية صكحيات ثانيا:

 إلػػ  بػػالرجكعك  أنػػ  إال ،األكقػػاؼ بمجػػاؿ عبلقتمػػا إلػػ  يشػػير مػػا الكاليػػة قػػانكف فػػي يػػرد لػػـ
 :يمي فيما الخصكص هذا في الكالية إختصاصات إبراز يمكف ،التنظيماتك  القكانيف بعض
 مػػف ،الدكلػػة حػػكزة فػػي هػػي التػػي العامػػة العقاريػػة الكقفيػػة األمػػبلؾ تسػػكية فػػي اإلسػػماـ*1
 يترأسػػما التػػيك  ،الكالئيػػة المجنػػة إجتمػػاع محضػػر عمػػ  بنػػاء التسػػكية قػػرار الػػكالي إصػػدار خػػبلؿ
 .(1)ممثم  أك الكالي

 إختصاصػػات بعػػض الػػذكر سػػالؼ 386-81 رقػػـ المرسػػـك مػػف 13 المػػادة حػػددت كمػػا
 :في المتمثمةك  ،األكقاؼ مجاؿ في الكالية
 الشػػػػؤكف كزيػػػػر يضػػػػبط التػػػػيك  ،التػػػػاريخي أك الػػػػكطني الطػػػػابع ذات المسػػػػاجد صػػػػيانة*7
 بقرار. قائمتما الدينية

 التنمية. مخطط في المسجمة القرينية المساجدالمدارس إنجاز*3

 .التبرعات جمع رخص تسميـ*4

 المعنية. السمطات مع باإلتفاؽ التاريخي الطابع ذات المساجد ترميـ*5

 لمشػؤكف الكالئيػة المديريػة مػع بالتنسيؽ البمدية غرار عم  الكالية تختص ،ذلؾ جانب إل 
 التػي الكقفيػة األمبلؾ كضعية لتسكية البلزمة اإلستعجالية اإلجراءات باتخاذ ،األكقاؼك  الدينية

                                                           
مبلؾ الكقفية المتعمقة بتحديد كيفيات تسكية األ 7116مارس  71المؤرخة في  11-16التعميمة الكزارية المشتركة رقـ  (1)

 العقارية العامة التي هي في حكزة الدكلة.
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 .(1)لمسقكط اآليمة أك كالمنمارة بالمبلحظات خصصت

 الثاني المطمب
 المالية لكزارة التابعة اإلدارية األجهزة

 أخػرل إداريػة أجمػزة تبػرز الكقفيػة، األمػبلؾ إدارة فػي المحميػة الجماعػات دكر جانب إل 
 لػػػكزارة ابعػػػةالت اإلداريػػػة األجمػػػزة فػػػي تتمثػػػؿك  األمػػػبلؾ، هػػػذ  بػػػإدارة مباشػػػرة غيػػػر عبلقػػػة ذات

 المديريػػػةك  الدكلػػػة ألمػػػبلؾ الكالئيػػػة المديريػػػة العقػػػارم، لمحفػػػظ الكالئيػػػة المديريػػػة أهممػػػاك  ،الماليػػػة
 .ةمستقم فركع بثبلثة منما كبل سنخصك  لمضرائب، الكالئية

 العقارم لمحفظ الكالئية المديرية األكؿ: الفرع
 إدارة فػي اختصاصػاتماك  اصػبلحياتم إلػ  ثػـ العقاريػة المحافظػة مفمػـك إل  أكال سنتطرؽ

 .الكقفية األمبلؾ
 العقارية المحافظة مفهكـ أكال:

 (2)الكطنيػػػػة لؤلمػػػبلؾ العامػػػػة لممديريػػػة تابعػػػػة عمكميػػػة مصػػػػمحة هػػػي العقاريػػػػة المحافظػػػة
 خػػبلؿ مػػف ،القانكنيػػة أصػػنافما بمختمػػؼ العقاريػػة الممكيػػة حمايػػة فػػي تتمثػػؿ األصػػمية كظيفتمػػا

 مػف حػؽ تعػديؿ أك إنشاء أك نقؿ المتضمنة لمشمر لخاضعةا المحررات مختمؼك  ،العقكد حفظ
 قيػدهاك  شمرها ذلؾ بعدك  ،تبعية أك أصمية كانت سكاء األخرل العينية الحقكؽك  ،الممكية حقكؽ
عػدادك  ،العقاريػة البطاقػػات مجمكعػة فػي  الحقيقيػػة ةالمكيػ يعكػس الػػذم العقػارم السػجؿ ضػػبطك  ا 

 الممػاـ مػف بمجمكعػة يضػطمع عقػارم محػافظ ةالعقاريػ المحافظػة تسػيير عمػ  يشػرؼك  لمعقار.
 كػاف مػا كثيرا كالذم الرهكف، مصمحة باسـ كذلؾ العقارية المحافظة تعرؼك  .القانكف بمقتض 
 .(3)الفرنسي التشريع في مستعمبل هذا يكمنا إل  زاؿ كما اإلستعمارية، الفترة أثناء يستعمؿ

                                                           
 7116مام  18المؤرخة في  16-17المذكرة رقـ  (1)

تعمؿ المديرية العامة لؤلمبلؾ الكطنية تحت السمطة السممية لكزير المالية، كهي الميئة التي تشرؼ عم  كؿ العمميات  (2)
دارة األمبلؾ التي تخص األمبلؾ الكطنية، كيكجد مقرها بالجزائ ر العاصمة. أنظر في ذلؾ: عبد العظيـ سمطاني، تسيير كا 

 .47، ص 7111الكطنية في التشريع الجزائرم، دار الخمدكنية، الجزائرم، ط 

لمتفصيؿ أكثر، أنظر: خالد رمكؿ، المحافظة العقارية كآلية لمحفظ العقارم في التشريع الجزائرم، قصر الكتاب، البميدة،  (3)
 .66أنظر كذلؾ: عبد العظيـ سمطاني، المرجع السابؽ، ص ، 81، 77، 76، ص7111
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 "تحػدث :عمػ  تػنص التػيك  ،(1)74-75 رقػـ األمػر مف 71 مادةال عمي  نصت ما هذا ك
تمػاـك  العقارم السجؿ بمسؾ مكمفكف عقاريكف محافظكف يسيرها عقارية محافظات  اإلجػراءات ا 
 بمكجػب المؤسػس الجديد اإلشمار نظاـ في الشركع أجؿ مف ذلؾك  ،العقارم باإلشمار المتعمقة

 المتعمػػؽ 1976 مػارس 75 فػي المػػؤرخ 63-76 رقػـ المرسػـك مػف 1 المػػادة كػذاك  ،األمػر" هػذا
 أمػبلؾ لشػؤكف لمكالية الفرعية المديرية لدل تحدث" :عم  تنص التي ،العقارم السجؿ بتأسيس
 ."عقارم محافظ يسيرها عقارية محافظة العقارية الشؤكفك  الدكلة

 رقػـ المرسػـك بمكجػب اإلقتصػاد كزارة كصػاية تحػت سػابقا العقاريػة المحافظػة كانت قد ك
 غايػػػة إلػػػ  اإلقتصػػػاد، كزيػػػر صػػػبلحيات يحػػػدد الػػػذم 1991 جػػػكاف 73 فػػػي المػػػؤرخ 91-189

 العقاريػػة. كالشػػؤكف الدكلػػة ألمػػبلؾ العامػػة المديريػػة كصػػاية تحػػت ذلػػؾ بعػػد لتكضػػع التسػػعينات
 (2)54-95 رقػـ التنفيػذم المرسػـك بمكجبك  ،حاليا العقارية المحافظات كضعت قدف حاليا، أما

 فػي أعمالػ  لمراقبػة كذلػؾ ،الماليػة لػكزارة ةالتابع الكطنية لؤلمبلؾ العامة المديرية كصاية تحت
 .(3)،الحفظ مجاؿ

 الكقفية األمكؾ إدارة في العقارية المحافظة صكحيات ثانيا:
 :يمي فيما صبلحياتما إجماؿ يمكف
 ال حيػث ،عقػار عمػ  يػرد الػذم الكقؼ عقكد إشمار خبلؿ مف الكقفية األمبلؾ تكثيؽ*1
 .(4)تكثيق  بعد إال الكقؼ إستثمار مرحمة في الدخكؿ يمكف
 الخػػاص العقػػارم السػػجؿ يأخػػذك  ،(5)الكقفيػػة بػػاألمبلؾ الخػػاص العقػػارم السػػجؿ مسػػؾ*7
 1976مػام  77 فػي المػؤرخ القػرار بمكجػب المحػددة العقاريػة البطاقات شكؿ الكقفية باألمبلؾ

                                                           
 المتضمف إعداد مس  األراضي العاـ كتأسيس السجؿ العقارم 1975نكفمبر  17مؤرخ في ال 74-75مر رقـ األ (1)

 الذم يحدد صبلحيات كزير المالية 1995فيفرم  15المؤرخ في  54-95مرسـك التنفيذم رقـ ال (2)

 .96، 95، ص السابؽالمرجع الد رمكؿ، أنظر: خ (3)

المتضمنة تعريؼ لبعض المصطمحات الخاصة بالكقؼ المعركؼ  7111نكفمبر  17المؤرخة في  681المذكرة رقـ  (4)
 كالكقؼ المجمكؿ كالتسكية القانكنية لما.

مكرر  8بيؽ أحكاـ المادة الذم يحدد كيفيات تط 7113فيفرم  4المؤرخ في  51-13المرسـك التنفيذم رقـمف  4المادة  (5)
 المتعمؽ باألكقاؼ المعدؿ كالمتمـ. 1991أفريؿ  77المؤرخ في  11-91مف القانكف 
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 بػػػالمكف تكػػػكف كالتػػػي العقاريػػػة، المحافظػػػات قبػػػؿ مػػػف المسػػػتعممة العقاريػػػة بالبطاقػػػات المتعمػػػؽ
   .(1)األزرؽ

 العقػػػارم السػػػجؿ إعػػػداد عمميػػػة إطػػػار فػػػي اإلسػػػتعانة العقػػػارم الحفػػػظ لمصػػػال  يمكػػػف ك
 لمػػػذا تعييػػػنمـ يػػػتـ ،اإلسػػػبلمية الشػػػريعة فػػػي متخصصػػػيف بػػػأعكاف ،الكقفيػػػة بػػػاألمبلؾ الخػػػاص
 .(2)األكقاؼك  الدينية بالشؤكف المكمؼ الكزير طرؼ مف الغرض
 ،الدكلػػػة حػػػكزة فػػػي هػػػي التػػػي العامػػػة عقاريػػػةال الكقفيػػػة األمػػػبلؾ تسػػػكية فػػػي المسػػػاهمة*3

 التسػػػكية بعمميػػػة المكمفػػػة المختصػػػة الكالئيػػػة المجنػػػة عضػػػكية فػػػي المشػػػاركة خػػػبلؿ مػػػف ذلػػػؾك 
 مػدير مػع بالتنسػيؽ إنتمػاء ،العقػارم لمحفػظ الػكالئي المدير يمثمما حيث ،الكقفي لمممؾ القانكنية
 بالممػػػؾ الخػػػاص اإلدارم الممػػػؼ دادإلعػػػ المعنيػػػة المػػػديريات بػػػاقيك  األكقػػػاؼك  الدينيػػػة الشػػػؤكف
 لمممػػػؾ اإلدارم العقػػػد فػػػإف أخػػػرل جمػػػة مػػػفك  جمػػػة. مػػػف هػػػذا ،التسػػػكية مكضػػػكع العػػػاـ الػػػكقفي
 مسػػػػتكل عمػػػػ  تػػػػتـ التػػػػيك  العقػػػػارم الشػػػػمر إلجػػػػراءات يخضػػػػع ،التسػػػػكية محػػػػؿ العػػػػاـ الػػػػكقفي

 .(3)العقارية المحافظة
 الدكلة ألمكؾ الكالئية المديرية الثاني: الفرع

 األمػػػبلؾ إدارة فػػػي صػػػبلحياتما إلػػػ  ثػػػـ الدكلػػػة أمػػػبلؾ مديريػػػة مفمػػػـك إلػػػ  أكال سػػػنتطرؽ
 الكقفية

 الدكلة مكؾأل الكالئية مديريةال مفهكـ أكال:
 قػػدك  ،الدكلػة ألمػبلؾ الػكالئي المػدير يسػيرها ،عمكميػػة مصػمحة هػي الدكلػة أمػبلؾ مديريػة

 فػػي المػػؤرخ 54-95 رقػػـ التنفيػػذم المرسػػـك بمكجػػبك  ،حاليػػا الدكلػػة أمػػبلؾ مػػديريات كضػػعت
 لؤلمػبلؾ العامػة المديريػة كصػاية تحػت ،الماليػة كزيػر صػبلحيات يحدد الذم 1995 فيفرم15

 .المالية لكزارة التابعة الكطنية
                                                           

الذم يحدد شكؿ كمحتكل السجؿ العقارم الخاص  7113نكفمبر  15مف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  7المادة  (1)
 باألمبلؾ الكقفية.

 سالؼ الذكر. 51-13ـ مف المرسـك التنفيذم رق 5المادة  (2)

المتعمقة بتحديد كيفيات تسكية األمبلؾ الكقفية  7116مارس  71المؤرخة في  11-16التعميمة الكزارية المشتركة رقـ  (3)
 العقارية العامة التي هي في حكزة الدكلة.
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 ألمػبلؾ الجمكيػة المفتشػية بعػد الثانيػة المرتبػة فػي الدكلػة ألمػبلؾ الكالئيػة المديريػة تعد ك
 المكمػؼ الػكزير مػف اقتػراح عمػ  بنػاء ،تنفيػذم سـكمر  بمكجب يعيف كالئي مدير يرأسما ،الدكلة
 .(1)لمدكلة تابعة عميا كظيفة الكالئي المدير كظيفة تعدك  ،الطريقة بنفس ممام  تنم ك  بالمالية

 الكقفية األمكؾ إدارة في الدكلة أمكؾ مديرية صكحيات ثانيا:
 :في الكقفية بلؾاألم مجاؿ في الدكلة ألمبلؾ الكالئية المديرية صبلحيات أهـ تتمثؿ

 العقػػارات لتسػػجيؿ مخصػػص هػػكك  ،الكقفيػػة بػػاألمبلؾ الخػػاص العقػػارم السػػجؿ مسػػؾ*1
 .(2)بذلؾ باألكقاؼ المكمفة السمطة إشعار مع الكقفية

 ،الدكلػػػة حػػػكزة فػػػي هػػػي التػػػي العامػػػة العقاريػػػة الكقفيػػػة األمػػػبلؾ تسػػػكية فػػػي المسػػػاهمة*7
 التسػػػكية بعمميػػػة المكمفػػػة المختصػػػة ةالكالئيػػػ المجنػػػة عضػػػكية فػػػي المشػػػاركة خػػػبلؿ مػػػف ذلػػػؾك 

 مػدير مػع بالتنسػيؽ إنتمػاء ،الدكلػة ألمػبلؾ الػكالئي المػدير يمثممػا حيث ،الكقفي لمممؾ القانكنية
 بالممػػػؾ الخػػػاص اإلدارم الممػػػؼ إلعػػػداد المعنيػػػة المػػػديريات بػػػاقيك  األكقػػػاؼك  الدينيػػػة الشػػػؤكف
 .(3)التسكية مكضكع العاـ الكقفي

 لمضرائب الكالئية ةالمديري الثالث: الفرع
 الكقفية. األمبلؾ بإدارة عبلقتما إبراز ثـ الضرائب مديرية مفمـك إل  بإيجاز سنتطرؽ

 الضرائب مديرية مفهكـ أكال:
 باشػػػػػػرتك  ،الماليػػػػػػة كزارة كصػػػػػػاية تحػػػػػػت عمؿةتإداريػػػػػػ مصػػػػػػمحة هػػػػػػي الضػػػػػػرائب مديريػػػػػػة
 الػػكالئي بالمػدير ممثمػػة هػيك  ،كاليػػة كػؿ مسػػتكل عمػ  أم المحمػػي المسػتكل عمػػ  ااختصاصػاتم
 لمضرائب.

                                                           
 .57عبد العظيـ سمطاني، المرجع السابؽ، ص  (1)

 سالؼ الذكر. 17-11مف القانكف  8المادة  (2)

 .سالفة الذكر 7116مارس   71المؤرخة في  11-16التعميمة الكزارية المشتركة رقـ  (3)
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   الكقفية األمكؾ إدارة في الضرائب مديرية إختصاص ثانيا:

 قػدك  ،(1)المضػافة القيمػة عػؿ الرسـ دفع إل  الكقفية األمبلؾ بناءك  حفظ عمميات تخضع
 71-11 رقػػػـ القػػػانكف مػػػف 37 لممػػػادة تطبيقػػػا الرسػػػـ هػػػذا اسػػػترجاع عمػػػ  الحقػػػا المشػػػرع نػػػص

 .7117 لسنة المالية قانكف المتضمف 7111ديسمبر 73 في المؤرخ
 إلػػ  الرسػػـ هػػذا اسػػترجاع كيفيػػاتك  شػػركط بخصػػكص المشػػرع أحػػاؿ اإلطػػار هػػذا فػػي ك
757-13 رقػػـ التنفيػػذم المرسػػـك

 المرسػػـك هػػذا يحػػدد " عمػػ : منػػ  11 المػػادة تػػنص حيػػث ،(2)
 عمػ  الرسـ باسترجاع المتعمقة 7117 لسنة المالية قانكف مف 37 المادة أحكاـ تطبيؽ كيفيات
 القػػانكف فػػي محػػددة هػػي كمػػا بنائمػػاك  الكقػػؼ أمػػبلؾ بنػػاءك  حفػػظ عمميػػات عمػػ  المضػػافة القيمػػة
 باألكقاؼ". المتعمؽ 11-91 رقـ

 ذات لمدكلػػػػة العامػػػػة اإليػػػػرادات مصػػػػادر إحػػػػدل المضػػػػافة القيمػػػػة عمػػػػ  الرسػػػػـ يشػػػػكؿ ك
 دكريػػة بصػػفة لدكلػػةا خزينػػة تػػدخؿ التػػي الماليػػة المػػكارد مػػف بككنمػػا تتميػػزك  ،الخاصػػة األهميػػة
 المنػافع تحقيػؽك  العامة نفقاتما تمكيؿ في باستعمالما العمكمية السمطات تقـك ثـ مفك  ،منتظمة
 .(3)العامة
 يعػد الرسػـ هػذا بػأف القػكؿ يمكػف لػذلؾ ، المضػافة القيمة عم  الرسـ يعرؼ لـ المشرع ك

 تجػػػا  حياديػػػةال عنصػػػر تػػػكفر التػػػي الجبايػػػة أشػػػكاؿ مػػػف شػػػكؿك  المباشػػػرة غيػػػر الضػػػرائب مػػػف
 .(4)لما الخاضعيف أك المؤسسات

 إحصػػاء فػػي المتمثمػػة الحفػػظ عمميػػات كػػذاك  ذاتمػػا البنػػاء عمميػػات :اإلسػػترجاعب يقصػػد ك
 .(5)جيدة حالة في عميما الحفاظك  الكقفية األمبلؾ

                                                           
، كهي متعمقة بكؿ 1997الرسـ عم  القيمة المضافة يعد مف الضرائب غير المباشرة، تـ تطبيقما في الجزائر سنة  (1)

 العمميات ذات الطابع الصناعي كالتجارم كالخدمي.

مف قانكف  37الذم يحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة  7113جكيمية  77المؤرخ في  757-13رقـ  المرسـك التنفيذم (2)
 بناء أمبلؾ الكقؼ.ك  المتعمقة استرجاع الرسـ عم  القيمة المضافة لفائدة عمميات حفظ 7117المالية لسنة 

 .131، ص 7117، 5محرزم محمد عباس، إقتصاديات المالية العامة، ديكاف المطبكعات الجامعية، ط (3)

 .738، ص السابؽالمرجع  ،محرزم محمد عباس (4)

 سالؼ الذكر. 757-13 مف المرسـك التنفيذم 7المادة  (5)
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 ،الكقػػؼ أمػػبلؾ بنػػاءك  حفػػظ عمميػػات لفائػػدة المضػػافة القيمػػة عمػػ  الرسػػـ اسػػترجاع يػػتـ ك
 ذلػؾك  ،التي يقع في دائرة اختصاصما األمبلؾ المعنية لمضرائب الكالئية ةالمديري مستكل عم 
 ،بالمرسػػـك المرفػػؽ النمػػكذج حسػػب ،األخيػػرة لمػػذ  الكقػػؼ أمػػبلؾ مسػػير يقدمػػ  طمػػب عمػػ  بنػػاء
 :مف يتككف بممؼ الطمب إرفاؽ يجبك 

 المنجزة. العمميات طبيعة *1

 متخصص. خبرة مكتب عميما ؽيصد المنجزة الدراسات أك لؤلشغاؿ التقديرية الكمفة*7

 .(1)الغرض لمذا المسممة الفكاتير في المبيف المضافة القيمة عم  الرسـ مبم *3

 اسػػترجاع يػػتـ" عمػػ : الػػذكر سػػالؼ 757-13 التنفيػػذم المرسػػـك مػػف 14 المػػادة تػػنص ك
 الرئيسػػػي الخزينػػػة أمػػػيف طػػػرؼ مػػػف المػػػذككر الممػػػؼ دراسػػػة بعػػػد المضػػػافة القيمػػػة عمػػػ  الرسػػػـ
 المضػػافة القيمػػة عمػػ  لمرسػػـ مباشػػر "اسػػترجاع بعنػػكاف 15-13 الفصػػؿ حسػػاب عمػػ  ،لمجزائػػر

 تبرر التي بالنفقات اإللتزاـ أساس  عم  تـ الذم الحساب لفائدة المشتركة التكاليؼ ميزانية مف
 ."اإلسترجاع

 يػػػتـ أف يمكػػػف" عمػػػ : 757-13 المرسػػػـك مػػػف 15 المػػػادة تػػػنص ،اإلطػػػار نفػػػس فػػػي ك
 المجػاف أك الجمعيػات لفائدة ،أعبل  4 المادة في المحددة الشركط لنفس طبقا أيضا اإلسترجاع
 المعنيػة النفقات ككف حالة في ذلؾك  ،-كقؼ نكع مف- األمبلؾ لنفس المسيرةك  قانكنا المعتمدة

 الخاصة. أمكالما حساب عم  بما اإللتزاـ تـ قد
 األكقػػاؼك  الدينيػػة الشػػؤكف كزارة فػػي المؤهمػػة المصػػال  تقػػـك أف الحالػػة هػػذ  فػػي يجػػبك  ك
 التػػي لمعمميػػات الفعمػػي اإلنجػػاز عمػػ  التصػػديؽ مػػع ،اإلسػػترجاع طمبػػات عمػػ  مسػػبقا بالتأشػػير

 ." اإلسترجاع أساسما عم  من 
 تسػييرك  إدارة مجاؿ في لمضرائب الكالئية المديرية اختصاص يتجم  ،السياؽ نفس فيك  
 عمػػػ  الحصػػػكؿ يخػػػص مػػػا فػػػي تسػػػميبلت تقػػػديـ فػػػي المسػػػاهمة خػػػبلؿ مػػػف ،الكقفيػػػة األمػػػبلؾ

 تجسػيداك  ،بالكاليػات الضػرائب مػديريات مسػتكل عمػ  المكجػكدة الحبكس عقكد مف مستخرجات

                                                           
 .سالؼ الذكر 757-13مف المرسـك التنفيذم  3المادة  (1)
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 بمممػػة أكامػػر إعػػداد ،األكقػػاؼك  الدينيػػة لمشػػؤكف الكالئيػػة المػػديريات مسػػتكل عمػػ  تػػـ فقػػد لػػذلؾ
 لمسػػتك  عمػػ  الكقفيػة األمػػبلؾ عػػف البحػث مجػػاؿ فػػي العمػؿ مباشػػرة أجػػؿ مػف األكقػػاؼ لػككبلء
 ذلػػؾك  ،المكتشػػفة الكقفيػػة لؤلمػػبلؾ القانكنيػػة لمتسػػكية ممفػػات إعػػداد ثػػـ مػػفك  ،الضػػرائب مصػػال 

 الكقفيػػة األمػػبلؾ عػػف بالبحػػث المتعمػػؽ كاألكقػػاؼ الدينيػػة الشػػؤكف كزارة برنػػام  تنفيػػذ إطػػار فػػي
 التكصػػيات فػػي جػػاء مػػا عمػػ  كبنػػاء الكقػػؼ، ألهػػداؼ كفقػػا اسػػتغبللما أجػػؿ مػػف كاسػػترجاعما،

 فػػػي المتبعػػػة كالطػػػرؽ الكيفيػػػات حػػػكؿ األكقػػػاؼ، لػػػككبلء الػػػكطني التكػػػكيني اليػػػـك عػػػف المنبثقػػػة
 بتػػاريخ المنعقػػد كتقنيػػة، إداريػػة إجػػراءات مػػف بمػػا يتصػػؿ كمػػا الكقفيػػة لؤلمػػبلؾ القانكنيػػة التسػػكية
 .(1)غميزاف بكالية 7113ديسمبر 17

 تمعػػب الماليػة زارةلػك  التابعػػة اإلداريػة األجمػزةك  المحميػة الجماعػػات بػأف القػكؿ يمكػف ك  
 اتالتشػػػريع فػػػي دكرهػػػا يػػنظـ أف المشػػػرع عمػػػ  كػػػاف ذالػػ الػػػكقفي، األمػػػبلؾ إدارة فػػػي فعػػاال دكرا

   باألكقاؼ. ةالخاص
 

                                                           
رائب. المتضمنة ؼ/م عقكد الحبكس المكجكدة عم  مستكل مصال  الضك  ،7114الكزارية المؤرخة في  المذكرة انظر:  (1)

المتضمنة ؼ/م طمب نسخ  7114كزارة المالية إل  السيد كزير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ المؤرخة في  مراسمةانظر كذلؾ: 
 عقكد الحبكس.
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 الثالث الفصن

 الوقفية األوالك إلدارة املركزية األجهزة

 الدينيػػػة الشػػػؤكف كزارة فػػػي الكقفيػػػة األمػػػبلؾ إدارة عمػػػ  المشػػػرفة المركزيػػػة األجمػػػزة تتمثػػػؿ
 جعممػػا ممػػا ،لممػػكاطف الدينيىػػةك  الركحيػػة الحيػػاة خدمػػة فػػي الدكلػػة أداة تعتبػػر التػػيك  ،كقػػاؼاألك 

 ذاتمػا حػد فػي (1)الكزارة تسمية مف حت  كاض  هذاك  ،األكقاؼ إدارة أهمما كبرل بمماـ تظطمع
 الكقفي. لممجاؿ الثانيك  ،الدينية لمشؤكف مخصص األكؿ :قسميف إل  المقسمةك 

 المكظػػؼ بصػػفت  الػػكزارة رأس عمػػ  األكقػػاؼك  الدينيػػة بالشػػؤكف ؼالمكمػػ الػػكزير يكػػكف ك
 مكمػػػؼ هػػػكك  ،(2)رئاسػػػي مرسػػػـك بمكجػػػب تعيينػػػ  يػػػتـك  ،لمػػػكزارة اإلدارم المػػػـر فػػػي رتبػػػة األعمػػػ 
 يحدد الذم1989 جكاف 77 في المؤرخ 99-89 رقـ التنفيذم المرسـك بمكجب األكقاؼ بإدارة

 الدينية. الشؤكف كزير صبلحيات
 حيػػػث ،األكقػػػاؼ مجػػػاؿ فػػي األخيػػػر هػػػذا صػػػبلحيات إلػػ  99-89 المرسػػػـك أشػػػار قػػد ك
 يػنظـ اإلطػار هذا في ينظـ كما ،األكقاؼ إدارة تحقيؽ قصد عمؿ أمك  دراسة بأية القياـ يخكؿ

 .(3)ياإلسبلم العالـ مع المجاؿ هذا في الممتقيات
                                                           

كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ تعد إحدل الدكائر الكزارية ضمف مختمؼ الميئات الحككمية منذ استقبلؿ الجزائر، حيث  (1)
 في تسميتما:عرفت عدة تغييرات 

 : كزارة األكقاؼ1965سنة  -

 : كزارة التعميـ األصمي كالشؤكف الدينية1971سنة  -

 : كزارة الشؤكف الدينية1981سنة  -

.7111سنة -  : كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ، كاحتفظت بمذ  التسمية إل  غاية اليـك

بالتعييف في الكظائؼ المدنية كالعسكرية لمدكلة  المتعمؽ 1999أكتكبر  77المؤرخ في  741-99المرسـك الرئاسي رقـ  (2)
 (.1999أكتكبر  31مؤرخة في  76)ج.ر 

ذلؾ في إطار تنفيذ برنام  كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ المتعمؽ بالبحث عف األمبلؾ الكقفية كاسترجاعما، مف أجؿ ك  (3)
ثقة عف اليـك التككيني الكطني لككبلء األكقاؼ، حكؿ استغبللما كفقا ألهداؼ الكقؼ، كبناء عم  ما جاء في التكصيات المنب

 17الكيفيات كالطرؽ المتبعة في التسكية القانكنية لؤلمبلؾ الكقفية كما يتصؿ بما مف إجراءات إدارية كتقنية، المنعقد بتاريخ 
بكس المكجكدة عم  المتضمنة ؼ/م عقكد الح 7114المذكرة الكزارية المؤرخة في سنة بكالية غميزاف.انظر: 7113ديسمبر 
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 ثػـ أكؿ(، مبحػث باألكقػاؼ)في المكمفة لمكزارة التابعة األجمزة الفصؿ هذا في سنتناكؿ ك
 (.نيثاال مبحثال) الكقفية األمبلؾ لحصر القانكنية اآلليات

 األكؿ المبحث
 األكقاؼك  الدينية الشؤكف ةر اكز ل التابعة األجهزة

 اسػػػػتحدث فقػػػػد ،األكقػػػػاؼك  الدينيػػػػة الشػػػػؤكف كزارة فػػػػي المركزيػػػػة اإلدارة تنظػػػػيـ إطػػػػار فػػػػي
 المػػؤرخ 477-15 رقػػـ التنفيػػذم ـالمرسػػك  بمكجػػب محػػددة بممػػاـ كمفمػػاك  جديػػدة هياكػػؿ المشػػرع

 78 فػػي المػػؤرخ 146-7111 رقػػـ التنفيػػذم لممرسػػـك المػػتمـك  المعػػدؿ 7115نػػكفمبر  17 فػػي
 .(1)األكقاؼك  الدينية الشؤكف كزارة في المركزية اإلدارة تنظيـ المتضمف 7111 جكاف

 جمػزةاأل :فػي تتمثػؿ ،(2)الكقفيػة األمػبلؾ إلدارة مركزيػة أجمػزة المرسػـكهػذا  تضمف حيث
 ،األكؿ( المطمػػب فػي سػػنتناكلما التػي )ك األكقػػاؼك  الدينيػة الشػػؤكف كزيػر لنشػػاط مباشػرة التابعػة

 األكقػػػػاؼ لجنػػػػةك  الثػػػػاني(، المطمػػػػب )فػػػػي األكقػػػػاؼ بمجػػػػاؿ العبلقػػػػة ذات الكزاريػػػػة المػػػػديرياتك 
  الثالث(. )المطمب

 األكؿ المطمب
 كقاؼاأل ك  الدينية الشؤكف كزير لنشاط مباشرة التابعة األجهزة

 ،سػػالؼ الػػذكر المػػتمـك  المعػػدؿ 146-7111 المرسػػـك مػػف األكلػػ  المػػادة ألحكػػاـ تطبيقػػا
 أجمػػػزة عمػػ  الػػػكزير سػػمطة تحػػػت األكقػػاؼك  الدينيػػػة الشػػؤكف كزارة فػػػي المركزيػػة اإلدارة تشػػتمؿ
 مػػػػا كهػػػك ،العامػػػة المفتشػػػيةك  الػػػػديكاف، العامػػػة، األمانػػػة كهػػػي ،الػػػػكزير بنشػػػاط مباشػػػرة مرتبطػػػة
 :التالية الثبلثة الفركع خبلؿ مف سنتناكل 

                                                                                                                                                                                     

كزارة المالية إل  السيد كزير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ المتضمنة ؼ/م طمب  مراسمةمستكل مصال  الضرائب. انظر كذلؾ: 
 .سالؼ الذكر 99-89مف المرسـك التنفيذم  6ك 5فقرة  المادة. أنظر كذلؾ: نسخ عقكد الحبكس

المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في  1994ديسمبر  75المؤرخ في  471-94تـ إلغاء أحكاـ المرسـك التنفيذم رقـ  (1)
 (.7111لسنة  38ج ر  )146-7111مف المرسـك التنفيذم  9كزارة الشؤكف الدينية بمكجب المادة 

 مف هذ  األطركحة. 17أنظر: الممحؽ رقـ  (2)
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 العامة األمانة األكؿ: الفرع

 البريػػد مكتػػب بػػ  يمحػػؽك  ،لمدراسػػات (7) مػػديراف بمسػػاعدة العػػاـ األمػػيف عميمػػا يشػػرؼ ك
 .(1)اإلتصاؿك 

 الديكاف الثاني: الفرع
 :بمساعدة الديكاف رئيس يرأس  ك
 يمي بما يكمفكفك  ،التمخيصك  بالدراسات مكمفيف (5) خمسة: 
 تنظيمما.ك  الحككمة أعماؿ في يرالكز  مشاركة تحضير -
 .تنظيمماك  الخارجية تالعبلقا ميداف في الكزير أعماؿ تحضير -
 العمكمية. الميئات مع اإلتصاؿ -

 الكزارة. نشاطات حصائؿ كؿ إعداد -

 .لمكزارة القانكني النشاط متابعة -

 .تنظيمماك  اإلعبلـ بأجمزة لكزيرا عبلقات تحضير -

 التابعػػػة المؤسسػػػات فػػػي العمػػػؿ تشػػػريع تطبيػػػؽك  الممنيػػػةك  ماعيػػػةاإلجت العبلقػػػات متابعػػػة -
 لمكصاية.

 .تنظيمماك  الجمعيات بمختمؼ كزيرال عبلقات تحضير -

 (2)بالديكاف ممحقيف (4) أربعة. 

 العامة المفتشية الثالث: الفرع

 المفتشػػػية عمػػػؿك  تنظػػػيـ فػػػي المػػػتمـك  المعػػػدؿ146-7111 رقػػػـ التنفيػػػذم المرسػػػـك أحػػػاؿ

                                                           
 المتمـ.ك  المعدؿ 146-7111مف المرسـك التنفيذم  7فقرة 11المادة  (1)

 المتمـ سالؼ الذكر.ك  المعدؿ 146-7111مف المرسـك التنفيذم  3فقرة  11مادة ال (2)



 انٌلف بداسج ؤجيضج  األًل انثاب

 

81 

371-7111 رقـ التنفيذم سـكالمر  عم  العامة
(1). 

 دكر الػػػػػذكر سػػػػػالؼ 371-7111 التنفيػػػػػذم المرسػػػػػـك مػػػػػف (2)17 المػػػػػادة حػػػػػددت قػػػػػد ك
 :اآلتي عم  تنصب مراقبة بزيارات الكزير سمطة تحت القياـ في المتمثؿ العامة المفتشية
 بالقطاع. الخاصيف بمما المعمكؿ التنظيـك  التشريع تطبيؽ فعالية مدل -
 لمكصاية. التابعة الميئاتك  المؤسساتك  لممياكؿ الحسف لسيرا مف مف التأكد -

 التابعػػة المياكػػؿ تصػػرؼ تحػػت المكضػػكعة المػػكاردك  لمكسػػائؿ األمثػػؿك  الرشػػيد اإلسػػتعماؿ -
 األكقاؼ.ك  الدينية الشؤكف لكزارة

 الدينيػػػػة الشػػػػؤكف كزيػػػػر إليمػػػػا يصػػػػدرها التػػػػي التكجيمػػػػاتك  القػػػػرارات تنفيػػػػذ مػػػػف التحقػػػػؽ -
 األكقاؼ.ك 

 تنسيقما.ك  التفتيش برام  ،الكالئييف المديريف مع تصاؿباإل تنشيط -

 مػف إجػراءات أيػة أك تكصػيات ،زياراتما إثر عم  أيضا العامة المفتشية تقترح أف يمكف -
 تفقدتما. التي المؤسساتك  المياكؿك  المصال  عمؿ تنظيـك  تحسيف في تساهـ أف شأنما

عك  تفقدهاك  الكقفية األمبلؾ إستغبلؿ مشاريع متابعة -  ذلؾ. عف دكرية تقارير دادا 

 أيػة أك تصػكرم عمػؿ بػأم القيػاـ ،ذلػؾ عمػ  زيػادة العامة المفتشية مف يطمب أف يمكف -
 صػبلحيات ضػمف تػدخؿ عػرائض أك خاصػة كضػعيات أك محػددة ممفػات لمراقبػة ظرفيػة مممة
 األكقاؼ.ك  الدينية الشؤكف كزير

 رقػػػػػـ التنفيػػػػػذم المرسػػػػػـك مػػػػػف 13 لممػػػػػادة كفقػػػػػا العامػػػػػة المفتشػػػػػية تػػػػػدخؿ بخصػػػػػكص ك
 عمػػػ  تعرضػػػ  لمتفتػػػيش سػػػنكم برنػػػام  أسػػػاس عمػػػ  يكػػػكف فإنػػػ  ،الػػػذكر سػػػالؼ 7111-371

                                                           
يتضمف إحداث المفتشية العامة في كزارة الشؤكف  7111نكفمبر  18المؤرخ في  371-7111المرسـك التنفيذم رقـ  (1)

 (. 7111لسنة  69ر .ج)الدينية كاألكقاؼ كتنظيمما كسيرها 

الذم يحدد هياكؿ اإلدارة  1991جكاف  73المؤرخ في  188-91المرسـك التنفيذم رقـ مف  17ذلؾ عمبل بالمادة ك  (2)
 .المركزية كأجمزتما في الكزارات
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 .(1)عمي  ليكافؽ الكزير
 الكزير. طمب عم  بناء فجائية بصفة أيضا التدخؿ يمكنما كما
 تسييرها. تتكل  التي الكثائؽك  المعمكمات سرية عم  بالحفاظ العامة المفتشية تمـز ك

 بتقريػر -371-7111 المرسػـك مػف 14 لممػادة كفقػا– مراقبػة أك تفتػيش مممػة كػؿ كتتكج
 الكزير. إل  العاـ المفتش يرسم 

 يبػدم ،الػكزير إلػ  يرسػم  النشػاط عػف سػنكيا تقريػرا ذلػؾ عمػ  زيػادة العػاـ المفػتش يعد ك
 أدائما. نكعيةك  لمكصاية التابعة المؤسساتك  المصال  بسير المتعمقة اقتراحات ك  مبلحظات  في 

 تحػت 371-7111 المرسػـك مػف 15 لممػادة تطبيقا - ممامما العامة المفتشية تمارس ك
 :يأتي بما يكمفكف مفتشيف (7) سبعة يساعد  ،عاـ مفتش إشراؼ
 مؤسسػػات ك  األكقػػاؼك  الدينيػة الشػػؤكف قطػاع هياكػػؿ لػػدل الفجػائي أك المنػػتظـ التفتػيش*1

 هيئات .ك 

 تقييمما.ك  الكاليات في لممفتشيف الدكرية التفتيش برام  متابعة*7

 الدينية. اإلطارات لتككيف اإلسبلمية المعاهد تفتيش*3

 بالقطاع. المتعمقة اإلنجاز مشاريع تفتيش*4

 تنسػػيؽك  بتنشػػييط 371-7111 المرسػػـك مػػف 16 لممػػادة تطبيقػػا – العػػاـ المفػػتش يقػػـك ك
 السممية. السمطة عميمـ يمارس الذيف المفتشيف نشاطات
 صبلحيات . حدكد في اإلمضاء العاـ لمفتشا الكزير يفكض كما
 المفػػػتش اقتػػػراح عمػػ  بنػػػاء المفتشػػػيف عمػػؿ برنػػػام ك  الممػػػاـ تكزيػػع الػػػكزير يحػػػدد أخيػػرا ك
 العاـ.

                                                           
مكجمة إل  مديرم الشؤكف الدينية كاألكقاؼ لمكاليات، في  7111ديسمبر  75ـ/ع المؤرخة في  184المذكرة الكزارية رقـ (1)

، 7111النشرة الرسمية، كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ، السداسي الثاني لسنة : 7117إطار برنام  المفتشية العامة لسنة 
 .71ص 
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 الثاني المطمب
 األكقاؼ بمجاؿ العكقة ذات الكزارية المديريات

 عمػػ  دراسػػتنا سػػنركز أننػػا إال ،مػػديرات عػػدة عمػػ  األكقػػاؼك  الدينيػػة الشػػؤكف كزارة تشػػتمؿ
 ،األكقػػاؼ بمجػػاؿ عبلقػػة لمػػا التػػي فرعيػػةماالمديرياتك  ،العمػػرةك  الحػػ ك  الزكػػاةك  األكقػػاؼ مديريػػة

 :التالييف الفرعيف خبلؿ مف إلي  سنتطرؽ ما هذاك 
 العمرةك  الحجك  الزكاةك  األكقاؼ مديرية :األكؿ الفرع
 بػإدارة كمػؼم يخر جماز عم  األكقاؼك  الدينية الشؤكف كزارة في المركزية اإلدارة تشتمؿ

 ليسػػت مػػديريات عػػدة جانػػب إلػػ  ،العمػػرةك  الحػػ ك  الزكػػاةك  األكقػػاؼ مديريػػة فػػي يتمثػػؿ ،األكقػػاؼ
 .(1)األكقاؼ بمجاؿ مباشرة عبلقة لما

 األكلػػ  المػػادة خػػبلؿ مػػف العمػػرةك  الحػػ ك  الزكػػاةك  األكقػػاؼ مديريػػة المشػػرع حدثاسػػت قػػد ك
477-15 رقػػـ التنفيػػذم المرسػػـك مػػف

 األمػػبلؾ إفػػراد عػػدـ حػػكؿ التسػػاؤؿ يثػػكر قػػد أنػػ  غيػػر .(2)
 فػي السػبب يعػكد ربمػاك  ،كالعمػرة الحػ ك  الزكػاة شػؤكف مػع دمجمػاك  ،بمػا خاصػة بمديرية الكقفية
 عمػ  األكقػاؼ شػؤكفك  عمكمػا األكقػاؼك  الدينيػة الشػؤكف لػكزارة المكجمػة الميزانيػة لضػعؼ ذلؾ
 الخصكص. كج 

 مديريػة تظطمػع ،الػذكر سػالؼ 477-15 التنفيػذم المرسػـك مػف 1 فقرة3 لممادة طبيقات ك
 إدارة مجػػػاؿب عبلقػػػة لػػػ  مػػػا الممػػػاـ هػػػذ  مػػػفك  ،مختمفػػػة ممػػػاـ العمػػػرةك  الحػػػ ك  الزكػػػاةك  األكقػػػاؼ
 :في تتمثؿك  ،الكقفية األمبلؾ
حصائما.ك  إشمارها ضمافك  تسجيمماك  الكقفية األمبلؾ عف البحث -  ا 

 ميتما.تنك  استثمارهاك  الكقفية األمبلؾ بإدارة المتعمقة البرام  إعداد -

                                                           
مديرية التكجي  الديني كالتعميـ القريني، مديرية الثقافة اإلسبلمية.، مديرية التككيف كتحسيف تتمثؿ هات  المديريات في:  (1)

 477-15خيرة التي أصبحت بمكجب المرسـك التنفيذم ، هذ  األمديرية األكقاؼ كالح ، المستكل، مديرية إدارة الكسائؿ
 مديرية الدراسات القانكنية كالتعاكف. 477-15تسم  مديرية األكقاؼ كالزكاة كالح  كالعمرة، كما أضاؼ المرسـك التنفيذم 

المؤرخ  146-7111المعدؿ كالمتمـ لممرسـك التنفيذم رقـ  7115نكفمبر  7المؤرخ في  477-15المرسـك التنفيذم رقـ  (2)
نكفمبر  9مؤرخة في  73كالمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ )ج.ر  7111جكاف  78في 
7115.) 
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 .(1)صرفما طرؽ تحديدك  الكقفية األمبلؾ مكارد تحصيؿ متابعة -

 الكقفية. لؤلمبلؾ المحاسبيك  المالي التسيير تحسيف -

 الكقؼ. عم  التشجيعك  التحسيس برام  إعداد -

 تنفيذها. متابعة ضمافك  ،الكقفية باألمبلؾ المتعمقة اإلتفاقياتك  الصفقات إعداد -

 .ةالكقفي األمبلؾ لجنة أمانة ضماف -

 األكقاؼ بمجاؿ العكقة ذات الفرعية المديريات الثاني: الفرع

 تضػػػـ ،الػػػذكر سػػػالؼ 477-15 التنفيػػػذم المرسػػػـك مػػػف 7 فقػػػرة 3 المػػػادة لػػػنص تطبيقػػػا
 يممنػػػا مػػػا أف إال ،فرعيػػػة مػػػديريات (4) أربػػػع بػػػدكرها العمػػػرةك  الحػػػ ك  الزكػػػاةك  األكقػػػاؼ مديريػػػة

 الفرعيػػػػة المديريػػػػة :همػػػػاك  األكقػػػػاؼ مجػػػػاؿب عبلقػػػػة لممػػػػا فػػػػرعيتيف (7) مػػػػديريتيف بخصكصػػػػما
 الكقفية. األمبلؾ الستثمار الفرعية المديريةك  ،تسجيمماك  الكقفية األمبلؾ لحصر

 كتسجيمها الكقفية األمكؾ لحصر الفرعية المديرية :أكال

 :يأتي بما تكمؼ ك
شػمارهاك  تسػجيمماك  الكقفية األمبلؾ عف البحث -  هػك عقػار عمػ  الػكارد الكقػؼ أف ذلػؾ ،ا 

 .(2)العقارم، لئلشمار يخضع شكمي، عقد
 .(3)المنقكلةك  العقارية الكقفية األمبلؾ جرد سجبلت مسؾ -

 األمػػػبلؾ تخضػػع حيػػث ،كقفػػي ممػػؾ بكػػؿ خاصػػة بطاقػػة كضػػعك  الكقفيػػة األمػػبلؾ جػػرد -
 .(4)عاـ جرد لعماية الكقفية
 الكقفية. األمبلؾ تسيير متابعة -

                                                           
 أم أكج  نفقات األمبلؾ الكقفية، كعمارة الكقؼ لما األكلكية قبؿ اإلنفاؽ. (1)

 مف قانكف األكقاؼ. 41كفقا لممادة هذا ك  (2)

مكرر  8الذم يحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة  7113فيفرم  4المؤرخ في  51-13المرسـك التنفيذم رقـ مف 7المادة  (3)
 المتعمؽ باألكقاؼ المعدؿ كالمتمـ. 1991أفريؿ  77المؤرخ في  11-91مف القانكف 

 المتضمنة تسيير األمبلؾ العقارية الكقفية. 7113أكت  13المؤرخة في  143تعميمة رقـ ال (4)
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 ممك . كقؼ في يرغب شخص لكؿ إدارم ممؼ تككيف عم  المساعدة -

 .(1)الكقفية باألمبلؾ الخاصة الشمادات إشمار متابعة -
 يتعمػؽ فيمػا خاصػة ،المديريػة هػذ  صػبلحياتك  ممػاـ مف كسع قد المشرع أف المبلحظ ك
 اإلدارية. التسميبلت خبلؿ مف الكقفية الحركة تنشيطك  أمكالمـ كقؼ عم  األشخاص بتحفيز
 عمػػػد فقػػػد ،لسػػػير  النػػػكعي التحسػػػيف كك  األكقػػػاؼ بقطػػػاع نمكضػػػاك  ،اإلطػػػار نفػػػس فػػػي ك
 مػػف 13 المػادة لػػنص تطبيقػا كهػذا ،مكاتػػب شػكؿ فػي الفرعيػػة المديريػة هػذ  تنظػػيـ إلػ  المشػرع
 اإلداريػػػػة المكاتػػػػب تنظػػػػيـ المتضػػػػمف 7111-11-71 فػػػػي المػػػػؤرخ المشػػػػترؾ الػػػػكزارم القػػػػرار

 :في المتمثمةك  ،األكقاؼك  الدينية الشؤكف بكزارة المركزية
 تسجيمما.ك  الكقفية األمبلؾ فع البحث مكتب -

 .*التعاكفك  التقنية الدراسات مكتب -

 التقنيػػػة لمدراسػػػات الفرعيػػػة المديريػػػة هيكمػػػة بعػػػدك  اإلطػػػار هػػػذا فػػػيك  ،المنازعػػػات مكتػػػب -
 األكؿ النمػكذج يخص اإلحصائيات: مف نمكذجيف الكزارة استحدثت فقد كتنظيمما، كالمنازعات

 منفػػػردة قضػػػية متابعػػػة بجػػػدكؿ فيتعمػػػؽ الثػػػاني أمػػػا ،القضػػػائية الجمػػػات أمػػػاـ المرفكعػػػة القضػػػايا
  .(2)الجمسات سير في المعطيات تطكر حسب

 الكقفية األمكؾ الستثمار الفرعية المديرية :ثانيا

 :يأتي بما المديريية مذ  تكمؼ ك
 تنميتما.ك  الكقفية األمبلؾ باستثمار المتعمقة الدراسات إعداد -

 مراقبتما.ك  الكقفية لؤلمبلؾ المحاسبيةك  المالية العمميات متابعة -

                                                           
تعتبر الشمادة الرسمية الخاصة بالممؾ الكقفي طريقة مف طرؽ إثبات ، كتخضع لئلشمار العقارم، كقد استحدثما المشرع  (1)

 بمكجب القرار الكزارم

شرعت كزارة الشؤكف الدينية بإجراء اتفاقية مع مكتب دراسات معتمد مختص في التحقيقات العقارية، مف أجؿ البحث عف  *
ج المتضمنة  1997جكيمية  19المؤرخة في  17-97راء مس  عاـ لؤلكقاؼ. أنظر: المذكرة رقـ العقكد كالمخططات كا 

 الحرص عم  تنمية كتثميف األمبلؾ الكقفية.
 سالفة الذكر. 17-97أنظر المذكرة رقـ  (2)
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 الكقفية. األمبلؾ صيانةك  اإليجار تحصيؿ متابعة -

 تنفيذها. متابعةك  الكقفية األمبلؾ باستثمار المتعمقة اإلتفاقياتك  الصفقات إعداد -
شماريةك  إعبلمية يليات كضع -  الكقفي. الممؾ استثمار لمشاريع ا 

 :اآلتية المكاتب الفرعية المديرية هذ  تضـ ،اإلطار نفس في ك
 الكقفية. األمبلؾ تنميةك  استثمار مكتب -

 الكقفية. األمبلؾ نفقاتك  مكارد تسيير مكتب -

  .(1)الكقفية األمبلؾ صيانة مكتب -

 رئيسػية مديريػة المشػرع اسػتحدث فقػد ،العمػرةك  الحػ ك  الزكػاةك  األكقػاؼ مديريػة جانب إل 
 المرسػػـك مػػف 5 المػػادة جػػببمك  هػػذاك  ،التعػػاكفك  القانكنيػػة الدراسػػات مديريػػة فػػي تتمثػػؿ أخػػرل

 :يمي بما تكمؼك  ،الذكر سالؼ 747-15 رقـ التنفيذم
 الدينيػػػػػة الشػػػػػؤكف بقطػػػػػاع المتعمقػػػػػة التنظيميػػػػػةك  التشػػػػػريعية النصػػػػػكص مشػػػػػاريع إعػػػػػداد -

 األكقاؼ.ك 

 المبػادئك  ،لمقطػاع التنظيميػةك  التشػريعية النصػكص بػيف التطابؽك  اإلنسجاـ عم  السمر -
 زائرم.الج لمتشريع القانكنية األسسك 

 إلبػداء ،القطػاع عمػ  المعركضػة التنظيميػةك  التشريعية النصكص مشاريع في المشاركة -
ثرائما.ك  فيما الرأم  ا 

 يخػػص فيمػػا حسػػاسك  ممػػـ دكر لمػػا التعػػاكفك  القانكنيػػة الدراسػػات مديريػػة أف المبلحػػظ ك
 مػػع تػػتبلءـ التػػي القػػكانيف مشػػاريع اقتػػراح خػػبلؿ مػػف ذلػػؾك  ،األكقػػاؼ قطػػاع كتحسػػيف مسػػتقبؿ

 تكػػكف أف ال ،فعميػػةك  جديػػة قانكنيػػة حمػػكؿ إيجػػاد فػػي تسػػمـك  الجزائػػر فػػي األكقػػاؼ قطػػاع كاقػػع
 كرؽ. عم  حبرا

 مباشػرة عبلقػة ذات لمديريػة تنظيمػ  خػبلؿ مػف المشػرع بػأف القػكؿ يمكف ،بيان  سبؽ مما

                                                           
 سالؼ الذكر. 477-15مف المرسـك التنفيذم  3تطبيقا لنفس المادة  (1)
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 لتسػػػكية أساسػػػا يمػػػدؼ كػػػاف لمػػػا، تابعػػػة فرعيػػػة مػػػديريات جانػػػب إلػػػ  الكقفيػػػة، األمػػػبلؾ بػػػإدارة
 حػػد كضػػع كػػذاك  ،لمػػا األمثػػؿ اإلسػػتغبلؿك  القانكنيػػة الحمايػػة ضػػمافك  الكقفيػػة األمػػبلؾ يةكضػػع

 رغػـ - ،الكقفيػة األمػبلؾ حصػر فػي المتمثػؿك  ،باألكقػاؼ المكمفػة السػمطة يػؤرؽ الػذم لمماجس
 .-لؤلكقاؼ كزارية لمديرية تخصيص  عدـ المشرع عم  يؤخذ أن 

 الح ك  الزكاةك  األكقاؼ مديرية تحديداك  قاؼباألك  المكمفة السمطة فإف ،اإلطار هذا في ك
 مكاتػػػب تسػػػخيرك  إداريػػػة هيئػػػات عػػػدة مػػػع التنسػػػيؽ خػػػبلؿ مػػػف جمػػػكدك  مسػػػاعي تبػػػذؿ ،العمػػػرةك 

 بمػا تقػـك التػي المشػاريع جانب إل  ،حصرهاك  الكقفية األمبلؾ عف لمبحث المختصة لمدراسات
 .الخصكص هذا في دكلية هيئات مع الجزائرية الدكلة

 لثالثا المطمب
 األكقاؼ لجنة

 كزارة فػػي المركزيػػة اإلدارة تنظػػيـ إطػػار فػػي المشػػرع اسػػتحدثما التػػي األجمػػزة جانػػب إلػػ 
 لؤلكقػػاؼ لجنػػة فػػي يتمثػػؿ الغػػرض لػػنفس يخػػر جمػػازا اسػػتحدث فقػػد ،األكقػػاؼك  الدينيػػة الشػػؤكف
 ،بممػػػا المعمػػػكؿ التنظػػػيـك  التشػػػريع إطػػػار فػػػي حمايتمػػػاك  تسػػػييرهاك  الكقفيػػػة األمػػػبلؾ إدارة تتػػػكل 

 يحػػدد الػػذم ،األكقػػاؼك  الدينيػػة بالشػػؤكف المكمػػؼ الػػكزير مػػف قػػرار بمكجػػب المجنػػة هػػذ  تنشػػأك 
 381-98 التنفيػػذم المرسػػـك مػػف 19 المػػادة لػػنص كفقػػا ذلػػؾك  ،صػػبلحياتماك  كمماممػػا تشػكيمما
 الذكر. سالؼ
 المػػتمـ 7111 نػػكفمبر 11 فػػي المػػؤرخ 711 رقػػـ الػػكزارم القػػرار صػػدر ،لػػذلؾ تطبيقػػا ك
 تحديػػدك  لؤلكقػػاؼ لجنػػة إنشػاء المتضػػمف 1999 فيفػػرم 71 فػػي المػؤرخ 79 رقػػـ لػػكزارما لمقػرار
 صبلحياتما.ك  ممامما
 األكقػاؼ لجنػة ممػاـ ثـ األكؿ(، )الفرع األكقاؼ لجنة تشكيؿ المطمب هذا في سنتناكؿ ك
 )الفػػػرع األكقػػػاؼ لجنػػػة دكرات أخيػػػراك  الثالػػػث(، )الفػػػرع األكقػػػاؼ لجنػػػة تنظػػػيـك  ،الثػػػاني( )الفػػػرع

 لرابع(.ا
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 األكؿ الفرع
 األكقاؼ لجنة تشكيؿ

 79 رقػػػـ الػػػكزارم القػػػرار مػػػف 7 المػػػادة خػػػبلؿ مػػػف األكقػػػاؼ لجنػػػة تشػػػكيمة المشػػػرع حػػػدد
 ،صػػبلحياتماك  مماممػػا تحديػػدك  لؤلكقػػاؼ لجنػػة إنشػػاء المتضػػمف 1999 فيفػػرم 71 فػػي المػػؤرخ
 األكقػػػاؼك  ينيػػػةالد الشػػػؤكف لػػػكزارة المركزيػػػة اإلدارة إطػػػارات مػػػف األكقػػػاؼ لجنػػػة تتشػػػكؿ حيػػػث

 :كالتالي ،أخرل لقطاعات ممثميفك 
 رئيسا ،األكقاؼ مدير -

 لمجنة كاتبا ،الكقفية األمبلؾ الستثمار الفرعي المدير -

 عضكا ،التشريعك  القانكنية بالدراسات المكمؼ -

 عضكا ،الدينية الشعائرك  اإلرشاد مدير -

 عضكا ،الكسائؿ إدارة مدير -

 عضكا ،اإلسبلمية الثقافة مدير -

 عضكا ،الدكلة أمبلؾ مصال  عف ممثؿ -

 عضكا ،البحرم الصيدك  الفبلحة كزارة عف ممثؿ -

 عضكا ،العدؿ كزارة عف ممثؿ -

 (2).عضكا ،(1)األعم  اإلسبلمي المجمس عف ممثؿ -
 سػػػالؼ 711 رقػػػـ الػػػكزارم القػػػرر أضػػػاؼ فقػػػد ،أعػػػبل  المػػػذككرة التشػػػكيمة جانػػػب إلػػػ  ك
 :في المتمثميفك  أعضاء (3) ثبلثة ،الذكر
 عضكا ،المحمية الجماعاتك  الداخمية كزارة عف ممثؿ -

 عضكا ،العمكمية األشغاؿ كزارة عف ممثؿ -

                                                           
 مف الدستكر. 195بمكجب المادة   سسة دستكرية استشارية، أنشالمجمس اإلسبلمي األعم  هك مؤ  (1)

 سالؼ الذكر. 79مف القرار الكزارم رقـ  1فقرة  7 المادة (2)
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 عضكا ،العمرافك  السكف كزارة عف ممثؿ -

 مػػا لػػ  كزارات عػػدة مسػػتكل عمػػ  األكقػاؼ لجنػػة تشػػكيمة تنػػكع أف إلػػ  المبلحظػػة تجػدر ك
 ،لػػػكزاراتا هػػػذ  مػػػع التنسػػػيؽ عمػػػ  يعتمػػػد الػػػذم المجنػػػة عمػػػؿ لمتطمبػػػات اسػػػتجابة فمػػػك ،يبػػػرر 
 اإلداريػة مصػالحما عميػ  تتػكفر لمػاك  ،الكقفية األمبلؾ عف الميداني بالبحث يتعمؽ فيما خاصة

 األمبلؾ. هذ  عف البحث بعممية الصمة ذات كثائؽ مف
 سػػبيؿ عمػػ  األكقػػاؼ لجنػػة أعضػػاء يحػػدد لػػـك  يضػػبط لػػـ المشػػرع أف ،كػػذلؾ المبلحػػظ ك
 .(1)أشغالما في يفيدها أف يمكف شخص بأم تستعيف أف لمجنة يجكز إذ ،الحصر

 الثاني الفرع
 األكقاؼ لجنة مهاـ

 79 رقػػـ الػػكزارم رارالقػػ مػػف 4 المػػادة فػػي األكقػػاؼ لجنػػة صػػبلحياتك  ممػػاـ المشػػرع حػػدد
 فػػي التػػداكؿك  النظػػر المجنػػة تتػػكل  حيػػث ،الحصػػر ال المثػػاؿ سػػبيؿ عمػػ  ذلػػؾك  ،الػػذكر سػػالؼ
 تسػييرهاك  اسػتثمارهاك  الكقفيػة األمػبلؾ دارةإ بشػؤكف المتعمقػةك  ،عميمػا المعركضة القضايا جميع

 :ب الخصكص عم  تقـكك  ،حمايتماك 
 ضكء في اإلقتضاء عند الخاصةك  العامة الكقفية األمبلؾ كضعية تسكية حاالت دراسة -
 ديسػػػمبر 11 فػػػي المػػػؤرخ 381-98 التنفيػػػذم المرسػػػـك مػػػف 16-15-14-13 المػػػكاد أحكػػػاـ
 ة.حد عم  حالة لكؿ نمطية محاضر تعدك  ،1998

-11 المػػكاد أحكػػاـ ضػػكء فػػي األكقػػاؼ ككػػبلء لعمػػؿ النمطيػػة الكثػػائؽ اعتمػػاد أك دراسػػة -
 سػػػػػالؼ 1998 ديسػػػػػمبر 11 فػػػػػي المػػػػػؤرخ 381-98 تنفيػػػػػذم اؿ المرسػػػػػـك مػػػػػف 11-17-13

 .الذكر

 الكثػػػائؽك  ،اقتراحػػػ  اعتمػػػاد أك الػػػكقفي الممػػػؾ نػػػاظر عمػػػؿ دليػػػؿ إعػػػداد عمػػػ  اإلشػػػراؼ -
 .381-98 لتنفيذما المرسـك مف 14-13 المادتيف اـأحك ضكء في ،لذلؾ البلزمة النمطية
 ،اإلقتضػػاء عنػػد اسػػتخبلفمـك  اعتمػػادهـ أك الكقفيػػة األمػػبلؾ نظػػار تعيػػيف حػػاالت دراسػػة -

                                                           
 سالؼ الذكر. 79الكزارم رقـ  الفقرة األخيرة مف القرار 7المادة  (1)
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 بكثػائؽ أدائمػا كيفيػاتك  71-19-18-17-16-15 المػكاد أحكػاـ ضػكء فػي كاحػد كؿ حقكؽك 
 معتمدة. نمطية

 فػي ،حالػة لكػؿ نمطيػة كثػائؽ اعتمػادك  ،الكقفية األمبلؾ نظار مماـ إنماء حاالت دراسة -
 .381-98 التنفيذم ـكالمرس مف 71 المادة أحكاـ ضكء
 :عف الكقفية األمبلؾ بإيجار المتعمقة النمطية الكثائؽ اعتمادك  دراسة -
o العمني المزاد طريؽ 

o التراضي طريؽ 

o المثؿ إيجار مف بأقؿ 

 تنفيػػػذمال المرسػػػـك مػػػف 77-76-75-74-73-77 المػػػكاد أحكػػػاـ ضػػػكء عمػػػ  ذلػػػؾ ك -
98-381. 

 فػػي... اعتمػػاد أك فيػػةالكق األمػػبلؾ إليجػػار نمػػكذجي شػػركط دفتػػر إعػػداد عمػػ  اإلشػػراؼ -
 .381-98 التنفيذم ـكالمرس مف 73 المادة ألحكاـ تطبيقا ،التنظيماتك  األكقاؼ فق  ضكء
-79-78-77 المػكاد أحكاـ إطار في العادية غير اإليجار عقكد تجديد حاالت دراسة -
 .381-98 التنفيذم ـكالمرس مف 31

 ،اإلسػتعجالي اإلنفػاؽك  المتػاح األكقػاؼ لريػع العػادم اإلنفاؽ أكلكيات الدراسة بعد تقترح -
 الكثػػػػائؽ تعتمػػػػدك  ،381-98 التنفيػػػػذم ـكالمرسػػػػ مػػػػف 34-33-37 المػػػػكاد أحكػػػػاـ ضػػػػكء فػػػػي

 لذلؾ. البلزمة النمطية

 دراسػػةك  بفحػػص تكمػػؼ ،مؤقتػػة لجػػاف تشػػكيؿ األكقػػاؼ لمجنػػة يمكػػف ،سػػبؽ عمػػا زيػػادة ك -
 أجمما. مف أنشئت التي المممة انتماء بعد المجاف هذ  تحؿك  ،خاصة حاالت

 فكػرة تكػرس أنمػا األكقػاؼ لجنػة ممػاـ بخصػكص ،منصكرم كماؿك  مسدكر د.فارس يرل
ل  ذلػػؾك  ،الجزائػػر فػػي الكقفيػػة األمػػبلؾ إدارة فػػي المركزيػػة  بالمرسػػـك الخاصػػة األحكػػاـ بػػالنظرا 
 ،الجزائػػر فػػي األكقػػاؼ إلدارة اختػػزاؿ كأنمػػاك  المجنػػة هػػذ  بػػأف يػػكحي ممػػا ،381-98 التنفيػػذم

 هػػـك  ،األكقػػاؼ بػػإدارة مباشػػرة عبلقػػة لمػػـ مػػنمممف عناصػػر مػػف يتشػػكمكف أعضػػائما بػػأف عممػػا
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 مػف ليسػكاك  ،األكقػاؼ بػإدارة مباشػرة عبلقػة لمـ ليست الباقكف األعضاء بينما ،الكاتبك  الرئيس
 بقػػػػػرارات متعمقػػػػػة قضػػػػػايا يدرسػػػػػكا أك حكمػػػػػكاي أف لمػػػػػـ يتسػػػػػن  فكيػػػػػؼ ،ذلػػػػػؾ فػػػػػي المختصػػػػػيف
 إلػ  الحاجػة عػف التسػاؤؿ يثيػر مػا هػكك  ،نمطيػة كثػائؽ إصػدار أك التقيػيـ إعػادة أك ،اإلستثمار

 .(1)المجنة هذ  مثؿ
 الثالث الفرع

 األكقاؼ لجنة تنظيـ
 سػالؼ 79 الػكزارم القػرار مف -15 المكاد في كقاؼاأل لجنة تسييرك  تنظيـ المشرع حدد

 :التالية النقاط في ذلؾ إجماؿ يمكفك  ،الذكر
 األمػػػػػبلؾ لبلسػػػػػتثمار الفرعيػػػػػة المديريػػػػػة ،األكقػػػػػاؼ لمجنػػػػػة التقنيػػػػػة الكتابػػػػػة ممػػػػػاـ تتػػػػػكل  -
 :ب الصفة بمذ  تكمؼك  ،إليما التطرؽ سبؽ التيك  ،(2)الكقفية
 دراستما. قصد المجنة عم  تعرض التي الممفات تحضير *

 المجنة. اجتماعات جدكؿ إعداد *

 بعممما. المتعمقة الكثائؽ كؿك  المجنة مداكالتك  اضرمح حفظ *
 الرابع الفرع

 األكقاؼ لجنة دكرات
 األقػؿ عم  (7) شمريف كؿ (1) كاحدة مرة عادية دكرة في جمساتما األكقاؼ لجنة تعقد -

 .(3)رئيسما مف استدعاء عم  بناء

 مػف كقػاؼاأل لجنػة أعضػاء بػيف مػف يعػيف أف األكقػؼك  الدينيػة بالشػؤكف المكمػؼ لمكزير -
 .(4)الضركرة عند رشيسما يخمؼ

                                                           
، األمانة العامة لؤلكقاؼ، دكلة ؼأكقافارس مسدكر ككماؿ منصكرم، "األكقاؼ الجزائرية: نظرة في الماضي كالحاضر"،  (1)

 .89، ص 7118، السنة الثامنة، نكفمبر 15الككيت، العدد 

 سالؼ الذكر. 79مف القرار الكزارم رقـ  5ك 7المادتيف  (2)

 .سالؼ الذكر 79رقـ  مف القرار الكزارم 1الفقرة  6المادة  (3)

 .79رقـ   مف نفس القرار الكزارم 7المادة  (4)
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 الدينيػة بالشػؤكف المكمػؼ الػكزير عمػ  يعرضػ  أعمػاؿ جػدكؿ األكقاؼ لجنة رئيس يحدد -
 .(1)األكقاؼك 

 لؤلعضػاء بتبميغػ  المجنػة رئػيس يقـك ،المجنة أعماؿ جدكؿ عم  األخير هذا مكافقة بعد -
 .(2)األقؿ عم  الدكرة انعقاد قبؿ أسبكعا
 .(3)ذلؾ إل  ضركرة دعت كمما عادية غير دكرة في اإلجتماع اؼاألكق لمجنة يمكف -
 .(4)أعضائما أغمبية بحضكر المجنة مداكالت لصحة القانكني النصاب المشرع حدد -
 عميػػ  يكقػػعك  عميػػ  مؤشػػرك  مػػرقـ ،خػػاص سػػجؿ فػػي األكقػػاؼ لجنػػة مػػداكالت تػػدكيف يػػتـ -
 .(5)الحاضركف المجنة أعضاء
 األسػبكع خػبلؿ ،األكقػاؼك  الدينيػة بالشػؤكف المكمػؼ رلمػكزي األكقاؼ لجنة مداكالت ترفع -
 .(6)عميما المصادقة قصد اإلجتماع لتاريخ المكالي
 حمايػةك  تسييرك  إدارة عم  القائميف لجميع ممزمة عميما المصادؽ المجنة مداكالت تككف -
 .(7)المناسبة اإلدارية بالكيفيات تنفذك  ،الكقفية األمبلؾ

 الثاني المبحث
 الكقفية األمكؾ لحصر ةكنيالقان اآلليات

 لمسػمطة الشػاغؿ الشػغؿ تعػد التيك  الكقفية، األمبلؾ لحصر يليات الجزائرم المشرع حدد
 التسػػيير ضػػبط خػػبلؿ مػػف ،جمػػكدك  مسػػاعي عػػدة ذلػػؾ سػػبيؿ فػػي تبػػذؿ هػػيك  ،باألكقػػاؼ المكمفػػة
 إلػػػ  سػػػنتطرؽ األسػػػاس هػػػذا عمػػػ ك  ،عنمػػػا لمبحػػػث يليػػػات عػػػدة انتمػػػاج كػػػذاك  لؤلكقػػػاؼ المػػػالي
 )المطمػػب الكقفيػػة األمػػبلؾ عػػف البحػػث ثػػـ األكؿ(، )المطمػػب الكقفيػػة لؤلمػػبلؾ المػػالي التسػػيير
 .الثاني(

                                                           
 مف نفس القرار الكزارم. 7لفقرة ا 6المادة  (1)

 مف نفس القرار الكزارم. 1الفقرة  6المادة  (2)

 مف نفس القرار الكزارم. 3الفقرة  6المادة  (3)

 مف نفس القرار الكزارم. 1الفقرة  8المادة  (4)

 مف نفس القرار الكزارم. 7الفقرة  8المادة  (5)

 مف نفس القرار الكزارم.9المادة  (6)

 .سالؼ الذكر 79 مف القرار الكزارم 11 المادة (7)
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 األكؿ المطمب
 الكقفية لألمكؾ المالي التسيير

 صػػندكؽ إنشػػاء مظػػاهر  مػػف كػػاف ،الكقػػؼ إدارة فػػي المركػػزم النظػػاـ المشػػرع انتمػػاج إف
 المرسػػػػـك مػػػػف 1 فقػػػػرة35 المػػػػادة فػػػػي يالقػػػػانكن أساسػػػػ  نجػػػػد الػػػػذمك  ،الكقفيػػػػة لؤلمػػػػبلؾ مركػػػػزم
 لؤلمػػػبلؾ مركػػػزم صػػػندكؽ "ينشػػػأ :عمػػػ  تػػػنص التػػػي ،الػػػذكر سػػػالؼ 381-98 رقػػػـ التنفيػػػذم
 لمتشػريع طبقػا ،بالمالية المكمؼ الكزيرك  الكصي الكزير بيف مشترؾ كزارم قرار بمكجب الكقفية

 بمما". المعمكؿ التنظيـك 
 الفػػرع فػػي) لمفمكمػػ  التطػػرؽ خػػبلؿ مػػف ،الكقفيػػة لؤلمػػبلؾ المركػػزم الصػػندكؽ سػػنتناكؿ ك
 فػي) الصػندكؽ هػذا نفقػاتك  إيػرادات كػذاك  ،(الثػاني الفػرع فػي) عميػ  المشرفة الميئاتك  ،(األكؿ
 .(الثالث الفرع

 الكقفية لألمكؾ المركزم الصندكؽ مفهكـ األكؿ: الفرع 
 35 المػػادة نػػص بمكجػػب الكقفيػػة لؤلمػػبلؾ المركػػزم الصػػندكؽ إنشػػاء عمػػ  المشػػرع نػػص

 الصػندكؽ لمػذا القػانكني األسػاس نجػد كػذلؾ .(1)الذكر سالؼ 381-98 التنفيذم المرسـك مف
 مركػػػزم صػػػندكؽ إنشػػػاء المتضػػػمف 1999 مػػػارس 7 فػػػي المػػػؤرخ المشػػػترؾ الػػػكزارم القػػػرار فػػػي

 إلػػ  القػػرار هػػذا "يمػػدؼ :عمػػ  تػػنص التػػيك  ،منػػ  األكلػػ  المػػادة خػػبلؿ مػػف ،الكقفيػػة لؤلمػػبلؾ
 مػػف 35 المػػادة ألحكػاـ تطبيقػػا ،تسػػيير  كيفيػات تحػػددك  الكقفيػػة مػبلؾلؤل مركػػزم صػػندكؽ إنشػاء

 فػػػي يػػػدع ك  ،أعػػػبل  المػػػذككرك  1998 ديسػػػمبر أكؿ فػػػي المػػػؤرخ 381-98 التنفيػػػذم المرسػػػـك
 المركزم*". *الصندكؽ النص صمب

 الكقفية لألمكؾ المركزم الصندكؽ تعريؼ أكال:
 التنفيػػػػػذم المرسػػػػػـك مػػػػػف 7فقػػػػػرة 35 المػػػػػادة خػػػػػبلؿ مػػػػػف الصػػػػػندكؽ هػػػػػذا المشػػػػػرع عػػػػػرؼ

 ،الكقفيػػػة بػػػاألمكاؿ الخػػػاص الحسػػػاب الصػػػندكؽ بمػػػذا يقصػػػد "ك :عمػػػ  تػػػنص التػػػي 98-381
 الصندكؽ". هذا إل  لمكقؼ التابعة األمكاؿ تحكؿك 

                                                           
عم : "ينشأ صندكؽ مركزم لؤلمبلؾ الكقفية بمكجب قرار كزارم  381-98مف المرسـك التنفيذم  1فقرة 35تنص المادة  (1)

 مشترؾ بيف الكزير الكصي كالكزير المكمؼ بالمالية، طبقا لمتشريع كالتنظيـ المعمكؿ بمما".
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 المشػػػترؾ الػػػكزارم القػػػرار مػػػف 1 فقػػػرة 7 المػػػادة نػػػص فػػػي دقػػػة أكثػػػر يخػػػر تعريفػػػا نجػػػد ك
 حسػاب هػك المركػزم "الصػندكؽ :عمػ  تػنص التيك  ،الذكر سالؼ 1999 مارس 7 في المؤرخ
 المكمػػؼ الػػكزير مػػف بمقػػرر الماليػػة المؤسسػػات إحػػدل فػػي المركػػزم المسػػتكل عمػػ  يفػػت  جػػار

 الدينية". بالشؤكف
 الكقفية لألمكؾ المركزم بالصندكؽ الخاصة األحكاـ تطبيؽ مجاؿ ثانيا:
 األمػػػبلؾ عمػػػ  فقػػػط تسػػػرم الكقفيػػػة لؤلمػػػبلؾ المركػػػزم بالصػػػندكؽ الخاصػػػة األحكػػػاـ إف
 الػكزارم القػرار مػف 13 المػادة فػي المخالفػة بمفمػـك المشػرع عميػ  نص ما هذاك  ،العامة الكقفية

 هػػػذا أحكػػػاـ تسػػػرم "ال :عمػػػ  13 المػػػادة تػػػنص حيػػػث ،1999 مػػػارس 7 فػػػي المػػػؤرخ المشػػترؾ
 الخاصة". الكقفية األمبلؾ عم  القرار

 الكقفية لألمكؾ المركزم الصندكؽ تمكيؿ مصدر ثالثا:
 :التالية المكارد مف المركزم الصندكؽ كفيتك
 الدينيػػػة الشػػػؤكف نظػػػارات مسػػػتكل عمػػػ  المحصػػػمة(1)الكقفيػػػة األمػػػبلؾ مػػػكاردك  إيػػػرادات -
 التنفيػػذم المرسػػـك مػػف 33 المػػادة ألحكػػاـ طبقػػا بمػػا المػػرخص النفقػػات خصػػـ بعػػد ،بالكاليػػات

98-381
(2). 

 .(3)المركزم الصندكؽ إل  تحكيمما خبلؿ مف لمكقؼ التابعة األمكاؿ -
 التسػػػػيير إطػػػػار فػػػػي ،حسػػػػاباتما النػػػػاظر يمسػػػػؾ التػػػػي المحصػػػػمة الػػػػكقفي الممػػػػؾ ريػػػػكع -
 ،أعػػبل  381-98 التنفيػػذم المرسػػـك مػػف 13 المػػادة ألحكػػاـ طبقػػاك  الكقفيػػة لؤلمػػبلؾ المباشػػر
 .(4)لمكالية الكقفية األمبلؾ حساب في المحصمة المبال  تصب بحيث

                                                           
يرادات  في المادة  381-98مف المرسـك التنفيذم  31في المادة  حدد المشرع: مكارد الكقؼ (1) مف القرار المؤرخ في  7كا 
 الذم يحدد كيفيات ضبط اإليرادات الخاصة باألمبلؾ الكقفية. 7111أفريؿ  11

 .1999مارس  7مف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  5المادة  (2)

 .381-98مف المرسـك التنفيذم  7فقرة  35المادة  (3)

 سالؼ الذكر. 1999مارس  7مف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  7المادة  (4)
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 هػػػذا تحكيػػػؿ خػػػبلؿ مػػػف ،سػػػنكيا يقفػػػؿ الػػػذم (1)اإلسػػػتعجالية المصػػػاريؼ حسػػػاب فػػػائض -
 ..(2)سنة كؿ مف ديسمبر 31 تاريخ قبؿ المركزم الصندكؽ إل  الفائض
 مػف كػؿ فػي المكضػكعة األمػكاؿ رصيد ،الكقفية لؤلمبلؾ المركزم الحساب إل  يحكؿ -
 :المركزية بالخزينة المفتكحيف الحسابيف
 .19711761 :رقـ الكقفية األمبلؾ حساب -
19711514 :رقـ المباتك  األضرحة بحسا -

(3). 
 المكدعػة الماليػة األرصدة تحكيؿ إجراءات إتماـ بعد ،أعبل  المذككراف الحساباف يمغ  ك

 .(4)الكقفية لؤلمبلؾ المركزم الحساب إل  بمما
 الكقفية لألمكؾ المركزم الصندكؽ عمى المشرفة الهيئات الثاني: الفرع
 :في الميئات هذ  تتمثؿ
 األكقاؼ(ك  الدينية لمشؤكف الكالئي )المدير الكالية في الدينية الشؤكف اظرن :أكال

 .(5)المركزم الصندكؽ في األكقاؼ أمكاؿ دفع عم  يسمر
 .(6)المركزم لمحساب المالية العمميات يلية يتكل  :بالصرؼ اآلمر :ثانيا
 يفاآلمػػػر  جانػػػب إلػػػ  الرئيسػػػي بالصػػػرؼ اآلمػػػر :بالصػػػرؼ اآلمػػػريف مػػػف نػػػكعيف يكجػػػد ك
 :كالتالي ،الثانكييف بالصرؼ
 ،األكقػػاؼك  الدينيػػة بالشػػؤكف المكمػػؼ الػػكزير فػػي يتمثػػؿك  :الرئيسػػي بالصػػرؼ اآلمػػر * أ

 .381-98 المرسـك مف 1 فقرة 37 المادة حسب هذاك 

                                                           
 سالؼ الذكر. 7111أفريؿ  11مف القرار المؤرخ في 6ك 5حدد المشرع النفقات اإلستعجالية كفقا لممادتيف  (1)

 ت كالنفقات الخاصة باألمبلؾ الكقفيةالذم يحدد كيفيات ضبط اإليرادا 7111أفريؿ  11مف القرار المؤرخ في  8المادة  (2)

 1999مارس  7مف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  11المادة (3)

 1999مارس  7مف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  17الماد  (4)

 .381-98مف المرسـك التنفيذم  36المادة  (5)

 1999مارس  7مف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  7فقرة  7المادة  (6)
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 :في يتمثمكفك  :الثانكيكف بالصرؼ اآلمركف *ب
 يفػكض أف اؼاألكقػك  الدينيػة بالشػؤكف المكمػؼ لمػكزير يمكػف إذ :األكقػاؼ لجنة رئيس -1
 .(1)ثانكيا بالصرؼ يمرا بصفت  األكقاؼ لجنة رئيس إل  إمضاء 
 تفػكيض خػبلؿ مف ثانكييف بالصرؼ يمريف فيككنكف :المسجد مؤسسة مكاتب رؤساء -7
 .(2)باسم  التكقيع في ليشترككا إمضاء  إليمـ األكقاؼك  الدينية بالشؤكف المكمؼ الكزير
 ثػػانكيكف بالصػػرؼ يمػػركف يعتبػػركف كػػذلؾ :الكاليػػات فػػي الخيػػرات سػػبؿ مجػػالس أمنػػاء -3
 .(3)التكقيع في باسم  اشتراكمـك  ،إليمـ األكقاؼك  الدينية الشؤكف كزير إمضاء بتفكيض
 بآليػػػػة المػػػػزدكج التكقيػػػػع إجػػػػراء حسػػػػب المؤهمػػػػكف الثػػػػانكيكف بالصػػػػرؼ اآلمػػػػركف يقػػػػـك ك
 الحسػاب أمػيف قبػؿ مف الصؾ تأشيرة عقب ،لمكالية الكقفية األمبلؾ لحسابات المالية العمميات
 .(4)الكالئي
 .(5)الكقفية األمبلؾ حسابات فت  المتضمف المقرر ضمف ،المكقعيف صفة تحدد ك

 الكقفية لؤلمبلؾ المركزم الحساب أميف :ثالثا
 تتػػكفر الػػذيف المػػكظفيف بػػيف مػػف ،الكقفيػػة األمػػبلؾ لجنػػة مػػف اقتػػراح عمػػ  بنػػاء تعيينػػ  يػػتـ

 األكقاؼ. ككيؿ لممم  يبيستجك  ،المحاسبي التأهيؿ شركط فيمـ
 مكمػؼ هػكك  ،المركػزم لمحسػاب الماليػة العمميػات يليػة اآلخػر هػك يتكل  الحساب أميف ك
 .(6)المركزم لمحساب المحاسبية الدفاترك  السجبلت بمسؾ
 مػػف مقتبسػػة هػػي التػػيك  ،العامػػة األكقػػاؼ عمػػ  الماليػػة الرقابػػة مػػف نكعػػا يشػػكؿ مػػا هػػذا ك

                                                           
 .381-98مف المرسـك  7فقرة  37المادة  (1)

 .381-98مف المرسـك  3فقرة  37المادة  (2)

 .381-98مف المرسـك  3فقرة  37المادة  (3)

 .1999مارس  7مف القرارالكزارم المشترؾ المؤرخ في  9المادة  (4)

 1999مارس  7مف القرارالكزارم المشترؾ المؤرخ في  11المادة  (5)

 .1999مارس  7مف القرارالكزارم المشترؾ المؤرخ في  3كالمادة  7فقرة  7المادة  (6)
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 .(1)العمكمية النفقات عم  العمكمي لممحاسب المالية الرقابة نظاـ
 الصػػفة بمػػذ ك  ،(2)الكقفيػػة لؤلمػػبلؾ الػػكالئي الحسػػاب أمانػػة يتػػكل  :األكقػػاؼ ككيػػؿ :رابعػػا

 .(3)المحاسبية الدفاترك  السجبلت بمسؾ يكمؼ
 الكقفية لألمكؾ المركزم الصندكؽ كنفقات إيرادات الثالث: الفرع
 مػػػػف ءبشػػػػي سػػػػنتناكلما ،نفقػػػػاتك  داتإيػػػػرا الكقفيػػػػة لؤلمػػػػبلؾ المركػػػػزم الصػػػػندكؽ يشػػػػمؿ

 .التفصيؿ
 الكقفية األمكؾ إيرادات أكال:

 التنفيػػػذم المرسػػػـك مػػػف 31 المػػػادة لػػػنص تطبيقػػػا الكقفيػػػة األمػػػبلؾ إيػػػرادات المشػػػرع حػػػدد
 خػػبلؿ مػػف ،المثػػاؿ سػػبيؿ عمػػ  أخػػرل إيػػرادات المشػػرع أضػػاؼ كمػػا ،الػػذكر سػػالؼ 98-381

7111 أفريؿ 11 في المؤرخ الكزارم القرار مف 7 المادة
 :في اإليرادات هذ  تتمثؿك  ،(4)

يجارها.ك  الكقفية األمبلؾ رعاية عف الناتجة العائدات -  ا 

 المخصصػة المحتممػة الحسػنة القػركض كػذاك  ،األكقػاؼ لػدعـ المقدمػة الكصاياك  المبات -
 تنميتما.ك  الكقفية األمبلؾ الستثمار

 إلػػ  اآليمػػة األرصػػدة كػػذاك  ،يػػةالدين المشػػاريعك  المسػػاجد لبنػػاء الممنكحػػة التبرعػػات أمػػكاؿ -
 أنشػئت التػي المممػة انتمػاء أك المسػجدية الدينيػة الجمعيػات حؿ عند باألكقاؼ المكمفة السمطة

 أجمما. مف

 األمػػبلؾ مػػف باعتبارهػػا كاألضػػرحة المػػزارة األمػػاكف ألهميػػة نظػػراك  ،اإلطػػار نفػػس فػػي ك
 مػػف ،تنظيممػػا إلػػ  بالمشػػرع دفػػع مػػا هػػذا ،األخيػػرة هػػذ  إيػػرادات مػػف تعػػد التػػيك  ،العامػػة الكقفيػػة

                                                           
 .57، ص 7115المغرب، ط  -صابرينا البجداني، القكاعد اإلجرائية في مدكنة األكقاؼ، منشكرات المعارؼ، الرباط (1)

ساب لؤلمبلؾ الكقفية بمقرر مف عم : "يفت  ح 1999مارس  7مف القرارالكزارم المشترؾ المؤرخ في  4تنص المادة  (2)
 الكزير المكمؼ بالشؤكف الدينية عم  مستكل نظارة الشؤكف الدينية"

 .1999مارس  7مف القرارالكزارم المشترؾ المؤرخ في  6المادة  (3)

 ةلذم يحدد كيفيات ضبط اإليرادات كالنفقات الخاصة باألمبلؾ الكقفي 7111أفريؿ  11القرار الكزارم المؤرخ في  (4)
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 .(1)األضرحة إيرادات بتنظيـ المتعمقة 7114 أفريؿ 78 في المؤرخة 153 رقـ التعميمة خبلؿ
 قبػؿ ذلؾك  ،المحمي المستكل عم  يمماتحص يتـ األضرحة إيرادات أف إل  اإلشارة مع -
 الكقفية. لؤلمبلؾ المركزم الحساب إل  تحكيم 
 تتشػكؿك  األضػرحة، تبرعػات بجمػع مكمفػة خاصة لجنة شكيؿت تـ فقد ،اإلطار هذا في ك

 :مف المجنة هذ 
 رئيسا. ،األكقاؼك  الدينية الشؤكف مدير -

 عضكا. ،األكقاؼ ككيؿ -
 عضكا. ،((2)الضري  منطقة )مف إماـ -

 عضكا. ،(3)المقاطعة مفتش -
 عضكا. ،المسجد مؤسسة عف ممثبل -

 عضكا. ،كجد( )إف الضري  عائمة عف ممثبل -

 :في األضرحة تبرعات بجمع المكمفة الخاصة المجنة ـمما تنحصر ك
 األضرحة. صناديؽ فت  مكاعيد تنظيـ*

عػػدادك  ،باألضػػرحة الخاصػػة التبرعػػات أمػػكاؿ حسػػاب*  المرفػػؽ النمػػكذج حسػػب محضػػر ا 

                                                           
الدليؿ القانكني لمكقؼ، المدرسة الكطنية لتككيف كتحسيف مستكل إطارات إدارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ بسعيدة، مكتبة  (1)

 .713-711، ص 7114الرشاد لمطباعة كالنشر، الجزائر، 

اكرت ، كتشميرا لما عادة ما تقاـ بجكار ضري  كلي مف األكلياء أك صال  مف الصالحيف زاكية، فتنسب إلي  تبركا بمج (2)
بشمرة مف بنيت بجكار ، مع العمـ بأف الزكايا تعد كذلؾ مف األكقاؼ العامة. انظر: د.خالد بكشامة، "زاكية مجاجة كدكرها 

 ، 7117، العدد الثاني، السنة الخامسة، كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ، الجزائر، أكت رسالة المسجدالعممي كالجمادم"، 
 .67ص 

 بلحظ أف المشرع لـ يكض  المقصكد ب: "المقاطعة"، إال أن  تـ إحداث المقاطعة بمكجب المرسـك الرئاسي رقـالم (3)
المتضمف إحداث مقاطعات إدارية داخؿ بعض الكالياتك تحديد القكاعد الخاصة  7115مام  77المؤرخ في  15-141

 (7115مام  31مؤرخة في  79المرتبطة بما )ج.ر 
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 .(1)لمضري ( بما المتبرع األمكاؿ حصر )محضر بالتعميمة
 ،األضػػػػػرحة إيػػػػػرادات تنظػػػػػيـ إجػػػػػراءات الػػػػػذكر سػػػػػالفة 153 رقػػػػػـ التعميمػػػػػة حػػػػػددت قػػػػػد ك
 في: كالمتمثمة

 الضري . عم  مشرؼ تعييف -

 غمقمػاك  ،(2)التبرعػات حفػظك  لجمػع ،األضػرحة أمػاكف فػي بقفمػيف حديدية صناديؽ كضع -
 األكقاؼ. ككيؿ لدل الثانيك  ،... لدل األكؿ يككف بحيث بمفتاحيف

 الػػػػكطني البنػػػػؾ لػػػػدل المفتػػػػكح األضػػػػرحة حسػػػػاب فػػػػي المحصػػػػمة الماليػػػػة المبػػػػال  صػػػػب -
 .599.711.651.477 /65 رقـ تحت لجزائرما

 ،الحػ ك  األكقػاؼ مديرية إل  المجنة أعضاء قبؿ مف المكقع المحضر مف نسخة إرساؿ -
 المحصمة. لممبال  الدفع بكصؿ مرفكقة

 الكقفية األمكؾ نفقات :ثانيا
 خػػبلؿ مػػف -تحديػػدا - العػػاـ الكقػػؼ مصػػارؼك  نفقػػات ألكجػػ  عامػػا إطػػارا المشػػرع كضػػع

 عمػ  العػاـ الكقػؼ لقسػمي تحديػدها فػي اعتمػدت :التػيك  ،(3)11-91 رقـ القانكف فم 6 المادة
 :إل  ينقسـ حيث ،الكقؼ مصرؼ معيار
 صػرف  يصػ  الك  ،الجمػة محػدد عامػا كقفا فيسم  ،لريع  معيف مصرؼ في  يحدد كقؼ -
 استنفذ. إذا إال الخير كجك  مف غير  عم 

 محػػػدد غيػػػر عامػػػا كقفػػػا فيسػػػم  ،ؼالكاقػػػ أراد  الػػػذم الخيػػػر كجػػػ  فيػػػ  يعػػػرؼ ال كقػػػؼ -
                                                           

 مرفقة كذلؾ بنمكذج لمبطاقة الفنية لمضري . 153التعميمة  (1)

قبؿ ذلؾ تقـك المصال  المختصة باألكقاؼ عممية جرد أمكاؿ األمبلؾ الكقفية المنقكلة النقدية كغير النقدية المكضكعة ك  (2)
 7113فيفرم  14المؤرخ في  51-13مف المرسـك التنفيذم رقـ  7ممادة كفقا ل في األماكف المزارة كاألضرحة كالمقابر
المتعمؽ باألكقاؼ  1991أفريؿ  77المؤرخ في  11-91مكرر مف القانكف رقـ  18المحدد لكيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة 

كزارم يصدر الحقا كفقا  المعدؿ كالمتمـ، كبالنسبة لؤلمكاؿ الكقفية المكجكدة بالخارج، فتحدد كيفيات جردها بمكجب قرار
 الؼ الذكر.س 51-13مف المرسـك التنفيذم  13لممادة 

المؤرخ في  11-17بالقانكف رقـ  المتعمؽ باألكقاؼ المعدؿ كالمتمـ 1991أفريؿ  77المؤرخ في  11-91القانكف  (3)
 .من  3المادة  في 7117ديسمبر 14
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 الخيرات. سبؿ فيك  في  البحث تشجيعك  العمـ نشر في ريع  يصرؼك  ،الجمة
 التنفيػذم المرسػـك مػف 37 المػادة لػنص تطبيقػا الكقفيػة األمبلؾ نفقات المشرع حدد قد ك
 خػػبلؿ مػػف ،المثػػاؿ سػػبيؿ عمػػ  أخػػرل إيػػرادات المشػػرع أضػػاؼ كمػػا ،الػػذكر سػػالؼ 98-381

 ،النفقػات هػذ  تشػمؿك  ،الػذكر سػالؼ 7111 أفريػؿ 11 فػي المؤرخ الكزارم القرار مف 3 المادة
 :يمي كما تفصيمماك  ،إستعجالية أخرلك  عادية نفقات

 العادية النفقات أ/
 :العادية النفقات تشمؿ ك
 فػػي المػػؤرخ الػػكزارم القػػرار مػػف 3 المػػادة بمكجػػب المحػػددة العامػػة األكقػػاؼ نفقػػات*1

  2333 أفريؿ13
 صيانتما.ك  األضرحة رعاية اتنفق*1-1

 اإلقتضاء. عند الكطنية التنمية مشاريع مختمؼ تمكيؿ في المساهمة نفقات*1-7

 لمسيارات. كقفية حظيرة إقامة نفقات*1-3

 الدينيةكترقيتما. المؤسسات إنشاء نفقات*1-4

 نشر .ك  عمي  المحافظةك  اإلسبلمي التراث عم  البحث نفقات*1-5

 أعمالما. طبعك  دراسية أياـك  ،اإلسبلمي الفكر حكؿ ياتممتق تنظيـ نفقات*1-6

 أحكػاـ مراعػاة مػع ،المثػاؿ سبيؿ عم  محددة أعبل  النفقات هذ  أف إل  اإلشارة تجدر ك
 المبػػال  خصػػـ بعػػد أم ،الػػذكر سػػالؼ 381-98 رقػػـ التنفيػػذم المرسػػـك مػػف 18ك 4 المػػادتيف

 "تسػػكل عمػػ : 4 المػػادة تػػنص حيػػث ،الػػذكر سػػالفتي 18ك 4 المػػادتيف فػػي الػػكاردة المسػػتحقاتك 
 الدينيػة المشػاريع أك المسػاجد لبنػاء خصصػت كقػؼ أرض كضػعية كػؿ العامػة األكقاؼ ضمف

 أك شػػػمرم مقابػػػؿ فػػػي الحػػػؽ الػػػكقفي الممػػػؾ لنػػػاظر " عمػػػ : 18 المػػػادة تػػػنصك  ممحقاتمػػػا...".ك 
 .اعتماد ..." أك تعيين  تاريخ مف ابتداء يسير  الذم الكقفي الممؾ ريع مف يحددك  يقدر سنكم
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 .391-49 رقـ التنفيذم المرسكـ مف 32 المادة بمكجب المحددة النفقات*2
 :التالية المجاالت خصكصا تشمؿك  ،المثاؿ سبيؿ عم  محددة كذلؾ هي ك
 المكقكفة العيف عم  الحماية مجاؿ في*7-1
 اإلصبلح.ك  الترميـك  الصيانة نفقات -

 اإلقتضاء. عند ،البناء إعادة نفقات -

 األكقاؼ رعايةك  البحث جاؿم في*7-7
 ؽ.الكثائك  العقكد إستخراج نفقات -

 مسػػػػػػ ك  العقاريػػػػػةك  التقنيػػػػػة التحقيقػػػػػاتك  ،الخبػػػػػػراتك  ،التقنيػػػػػة الدراسػػػػػات أعبػػػػػاءك  نفقػػػػػات -
 .ياألراض

 الكقفية. المشاريع إنجاز نفقات -

 العتػػػاد اقتنػػػاء أعبػػػاء كػػػذاك  ،المشػػػجرةك  الفبلحيػػػة البسػػػاتيفك  األراضػػػي إستصػػػبلح نفقػػػات -
 الزراعة. ستمزماتمك  الفبلحي

 الكقفية. المحبلت تجميز نفقات -

 .الكقفية لؤلمبلؾ اإلشمارية اإلعبلنات نفقات -

 المنازعات مجاؿ في*7-3
 .القضائييف المحضريفك  المكثقيفك  المحاميف أتعاب -

 المختمفة. المصاريؼك  النفقات -
 األكقاؼ لجنة تحددها التي العامة األكقاؼ نفقات*3
 مػػػف "تعتبػػػر :عمػػػ  7111 أفريػػػؿ 11 فػػػي المػػػؤرخ الػػػكزارم القػػػرار مػػػف 14 المػػػادة نصتػػػ
 مػػػف 33 المػػػادة ألحكػػػاـ طبقػػػا األكقػػػاؼ لجنػػػة تحػػػددها التػػػي النفقػػػات لؤلكقػػػاؼ العامػػػة النفقػػػات
 ...".381-98 رقـ التنفيذم المرسـك
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 تحػػدد " عمػػ : 381-98 التنفيػػذم المرسػػـك مػػف 1 فقػػرة 33 المػػادة تػػنص ذلؾلػػ تطبيقػػا ك
 ...مػع11-91 القػانكف مػف 6 المػادة إطػار فػي العامػة الكقفيػة األمبلؾ األكقاؼ...نفقات لجنة

 يأتي: فيما الخصكص عم  لممساهمة الكاقؼ شركط مراعاة
 مؤسسات . ترقيةك  عمكم ك  الكريـ القريف خدمة*3-1

 المساجد. رعاية*3-7

 الصحية. الرعاية*3-3

 األسرة. رعاية*3-4

 المحتاجيف.ك  الفقراء رعاية*3-5

 الكطني. فالتضام*3-6

 ." الثقافةك  الفكر قضاياك  العممية التنمية*3-7

 الػػػكاردةك  ،أعػػػبل  المبينػػػة النفقػػػات أكجػػػ  تحديػػػد فػػػي األكقػػػاؼ لجنػػػة سػػػمطة أف المبلحػػػظ ك
 المدرجػػة الكاقػػؼ شػػركطك  إرادة تنفيػػذك  بػػاحتراـ مقيػػدة هػػي بػػؿ ،مطمقػػة ليسػػت المثػػاؿ سػػبيؿ عمػػ 
 "... :عمػػػ  تػػػنص التػػػي 11-91 القػػػانكف مػػػف 5 المػػػادة لػػػنص تطبيقػػػا هػػػذاك  ،الكقػػػؼ عقػػػد فػػػي
 إال األكقػػاؼ إيػػرادات صػػرؼ يجػػكز ال كمػػا ،تنفيػػذها"ك  الكاقػػؼ إرادة احتػػراـ عمػػ  الدكلػػة تسػػمرك 

 .(1)لما المقرر التخصيص حدكد في
 اإلستعجالية النفقات ب/

 تحديػػػد صػػػبلحية ،المػػػزـك عنػػػد األكقػػػاؼك  الدينيػػػة بالشػػػؤكف المكمػػػؼ لمػػػكزير المشػػػرع خػػػكؿ
 التنفيػػذم المرسػػـك مػػف 7 فقػػرة 33 المػػادة بمكجػػب العامػػة لؤلكقػػاؼ اسػػتعجالية صػػرؼ مجػػاالت
 مػػػف ينفػػػؽ أف ،الكاليػػػة فػػػي األكقػػػاؼك  الدينيػػػة الشػػػؤكف لنػػػاظر فيمػػػا يػػػرخص بحيػػػث ،98-381

 فػي البلزمػة المبػال  تػدفع الحالػة هػذ  فيك  ،المركزم الصندكؽ في إيداعما قبؿ الكقؼ إيرادات
 المرسػػػػـك مػػػػف 31 ،79 ،78 ،77 المػػػػكاد ألحكػػػػاـ بقػػػػاط تصػػػػرؼك  ،المسػػػػجد مؤسسػػػػة حسػػػػاب
 الذكر. سالؼ 87-91 رقـ التنفيذم

                                                           
 .381-98مف المرسـك التنفيذم  38المادة  (1)
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 78 المػػػػادةك  ،-إليمػػػا التطػػػػرؽ سػػػبؽ– المسػػػػجد مؤسسػػػة بمػػػػكارد 77 المػػػادة تتعمػػػػؽ حيػػػث
 الدينيػػة الشػػؤكف نػػاظر يفتحػػ  كحيػػد حسػػاب فػػي المسػػجد مؤسسػػة مػػكارد جميػػع صػػب تتضػػمف

 سػػبؽ التػػي ك– المسػػجد مؤسسػػة نفقػػات فتعتبػػر 79 المػػادة أمػػا التجميػػز.ك  البنػػاء مجمػػس أمػػيفك 
 لمػـ المخػكؿ األشخاص 31 المادة تتضمفك  اإلستعجالية،ك  البلزمة النفقات مف -إليما التطرؽ
 أمػػػيفك  األكقػػػاؼك  الدينيػػػة الشػػػؤكف مػػػدير فػػػي المتمثمػػػكفك  اإلنفػػػاؽ،ك  الصػػػرؼ عمميػػػات مباشػػػرة
   التجميز.ك  البناء مجمس
 مصػحكبا الكصػية السػمطة إل  ينجزها عممية كؿ عف ريراتق الدينية الشؤكف ناظر يقدـ ك
 الثبكتية. باألكراؽ

 مػف 5 المػادة إلػ  (1)العامػة لؤلكقػاؼ اإلسػتعجالية النفقػات ضػبط فػي المشرع أحاؿ قد ك
 :في المتمثمةك  ،الذكر سالؼ 7111 أفريؿ 11 في المؤرخ الكزارم القرار
صػػػبلحك  الصػػػحية الصػػػيانة نفقػػػات -  نفقػػػاتك  ،الخشػػػبيةك  المائيػػػةك  ئيػػػةالكمربا التجميػػػزات ا 

 اإلقتضاء. عند ،الزكاياك  الفرينية المدارسك  بالمساجد المتعمقة الصغيرة الترميمات

 األكقاؼ. تسيير كثائؽ إلعداد المكاـز إقتناء نفقات -

 التسػػػػيي  مثػػػػؿ ،الزراعػػػػة مسػػػػتمزماتك  الفبلحػػػػي لمعمػػػػؿ الصػػػػغيرة األدكات إقتنػػػػاء نفقػػػػات -
 الفجائية. راعيةالز  اآلفات عبلجك  التنقيةك 

 عنػػد ،األئمػػة تكػػكيفك  األميػػة محػػكك  القرئػػاني لمتعمػػيـ البيداغكجيػػة األدكات إقتنػػاء نفقػػات -
 اإلقتضاء.

 عنػػػػػد ،فجائيػػػػػة طارئػػػػػة ظػػػػػركؼ فػػػػػي اإلجتمػػػػػاعي التكافػػػػػؿك  التعػػػػػايش إطػػػػػار فػػػػػي نفقػػػػات -
 اإلقتضاء.

 القضائية. بالمصاريؼ المتصمة النفقات -

 .اإلشمارية باإلعبلنات المتصمة النفقات -

 األكقػػاؼ ريػػع مػػف %75 نسػػبة باقتطػػاع ،سػػالفة الػػذكر اإلسػػتعجالية النفقػػات ؿيػػتمك  يػػتـ ك
                                                           

 .كذلؾ هي ليست كاردة عم  سبيؿ الحصر (1)
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 محضػػر بمكجػب المسػجد مؤسسػػة حسػاب إلػ  المقتطػػع المبمػ  تحكيػؿ يػػتـك  ،الكاليػة فػي العامػة
 مجمػػس أمػػيفك  الدينيػػة الشػػؤكف نػػاظر يكقعػػ ك  ،المؤسسػػة مكتػػب بإعػػداد  يقػػـك تحكيػػؿك  إقتطػػاع

 .(1)الخيرات سبؿ

 سػػػجؿ فػػػت  مػػػع ،إنفػػػاؽ محضػػػر بمكجػػػب اإلسػػػتعجالية النفقػػػات لتغطيػػػة الصػػػرؼ ـيػػػت ك
 صػػندكؽ أمػػيف لػػدل بمػػا المسػػمكح األكقػػاؼ ريػػع مػػف المقتطعػػة المصػػاريؼ هػػذ  لتػػدكيف خػػاص
 .(2)المسجد مؤسسة

 الصػػػندكؽ إلػػػ  فائضػػػ  يحػػػكؿك  سػػػنكيا اإلسػػػتعجالية المصػػػاريؼ حسػػػاب ذلػػػؾ بعػػػد يقفػػػؿ
 .(3)سنة كؿ مف ديسمبر 31 قبؿ ،لؤلكقاؼ المركزم
 ،إنفػػاؽ عمميػػة كػػؿ انتمػػاء بعػػدك  ،بالكاليػػة الدينيػػة الشػػؤكف نػػاظر أف إلػػ  اإلشػػارة تجػػدر ك

 :مف مككف ممؼ بتقديـ الكصية السمطة أماـ ممـز
 المنجزة. العممية عف تقرير -

 المسجد. مؤسسة صندكؽ أميف طرؼ مف عمي  مؤشر إنفاؽ محضر -

 .(4)لممصاريؼ الثبكتية الكثائؽ -
 ثانيال المطمب

 الكقفية األمكؾ عف البحث
حصػػػائماك  منمػػػا المفقػػػكدة عػػػف البحػػػثك  الكقفيػػػة األمػػػبلؾ حصػػػر سػػػبيؿ فػػي  عمػػػدت فقػػػد ،ا 
 ،الجزائػػر" فػػي الكقػػؼ ممتمكػػات "حصػػر مشػػركع بإعػػداد العمػػرةك  الحػػ ك  الزكػػاةك  األكقػػاؼ مديريػػة

117-11 رقػػـ الرئاسػػي المرسػػـك إطػػار فػػي هػػذاك 
 قػػؼالك  ممتمكػػات حصػػر كعمشػػر  لتمكيػػؿ ، (5)

                                                           
 .7111أفريؿ  11المؤرخ في  مف القرار الكزارم 6المادة  (1)

 القرار الكزارم نفس مف 7المادة  (2)

 القرار الكزارم نفس مف 8المادة  (3)

 مف نفس القرار الكزارم 9المادة  (4)

المتضمف المكافقة عم  اتفاؽ المساعدة الفنية )قرض  7111أفريؿ 76لمؤرخ في ا 117-11المرسـك الرئاسي رقـ  (5)
 لبناف بيف الجممكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كالبنؾ اإلسبلمي لمتنمية -ببيركت 7111مبرنكف 18كمنحة( المكقع في 
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 .(1)لمتنمية اإلسبلمي البنؾ مع باإلتفاؽ ،الجزائر في
 .(2)الجزائر خارج حت  الممتمكات هذ  عف البحث في اإلتفاؽ هذا يساهـ كما

طػػار عمميػػة حصػػر األمػػبلؾ الكقفيػػة، فقػػد صػػدرت عػػدة تعميمػػات  ك تجػػدر اإلشػػارة أنػػ  كا 
رة عف المديرية العامػة الصاد 7119أكتكبر  13المؤرخة في  111917مف بينما التعميمة رقـ 

لؤلمػػػبلؾ الكطنيػػػة، بخصػػػكص تسػػػكية الكضػػػعية القانكنيػػػة لمقطػػػع األرضػػػية المخصصػػػة إلدارة 
الشػػػػؤكف الدينيػػػػة كاألكقػػػػاؼ لبنػػػػاء المسػػػػاجد كممحقاتمػػػػا ك/أك المػػػػدارس القرينيػػػػة، كتمػػػػدؼ هػػػػذ  

إعػداد  التعميمة إل  كضع إجراء مكحد لمتكفؿ عم  المستكل الػكطني بمػذ  العمميػة، كذلػؾ بغيػة
دراجمػػػػا ضػػػػمف األمػػػػبلؾ الكقفيػػػػة العامػػػػة  عقػػػػكد إداريػػػػة ناقمػػػػة لممكيػػػػة هػػػػذ  القطػػػػع األرضػػػػية كا 

 المصكنة.

 كزارةك  المعنيػػػػة لممديريػػػػة المختصػػػػة المصػػػػال  بػػػػيف التنسػػػػيؽ تػػػػـ فقػػػػد ،لممشػػػػركع تنفيػػػػذا ك
 نػيالتق بالتنسػيؽ العمػؿ تـ أخرل جمة مفك  جمة. مف هذا ،لمتنمية الجزائرم البنؾ كذاك  المالية

 قػػدـ الػػذم ،بنػػاء" "المنػػار العقاريػػة الخبػػرةك  المعماريػػة المندسػػة فػػي مخػػتص دراسػػات مكتػػب مػػع
 الفتػرة فػي ،العاصػمة بػالجزائر المنعقدة ،األكقاؼ لككبلء التككينية الدكرة خبلؿ نشاط  حصيمة
7111 نكفمبر 18 إل 15 مف الممتدة

 المعنػي الدراسػات مكتػب عمؿ يليات إجماؿ يمكفك  ،(3)
 هػػػذا مػػػف األكؿ الفػػػرع خػػػبلؿ مػػػف سػػػنتناكل  مػػػا هػػػكك  ،األمػػػبلؾ هػػػذ  عػػػف لمبحػػػث احػػػؿمر  فػػػي

 .الثاني الفرع في الكقفية األمبلؾ كثائؽ مصادر إل  التطرؽ جانب إل  ،المطمب

                                                           
البنؾ اإلسبلمي لمتنمية هك: مؤسسة مالية دكلية، أنشئت تطبيقا لبياف العـز الصادر عف مؤتمر كزراء مالية الدكؿ  (1)

، كتتمثؿ أهداف  1975أكتكبر 31ح البنؾ رسميا بتاريخ ، كتـ افتتا1973اإلسبلمية الذم عقد في مدينة جدة في ديسمبر 
في اإلسماـ في عمميات التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية كدعمما في الدكؿ األعضاء كالمجتمعات اإلسبلمية لمنمكض 

 دكلة، كمقر  55بمستكل المعيشة طبقا لمبادئ الشريعة اإلسبلمية السمحة، كيبم  عدد دكل  األعضاء خمسا كخمسيف 
 .الرئيسي بمدينة جدة بالمممكة العربية السعكدية

المؤرخة  96-17. أنظر كذلؾ: التعميمة رقـ 117-11مف الممحؽ األكؿ مف المرسـك الرئاسي رقـ  7المادة األكل  فقرة  (2)
 المتضمنة اإللتزاـ بإرساؿ التقارير المالية. 1996جكيمية  17في 

 كقد تـ طبع أعمالما.الدكرة خاصة بتككيف ككبلء األكقاؼ،  (3)
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 الكقفية األمكؾ عف البحث مراحؿ األكؿ: الفرع
 :هي مراحؿ ثبلثة كفؽ الكقفية األمبلؾ عف البحث يتـ

 الكقفية الكثائؽ عف البحث مرحمة أكال:
 تتػكل ك  ،(1)دراسػتماك  بالعقار المتعمقة الكثائؽ عف البحث يتـ ،األكلية المرحمة هذ  خبلؿ

 البحػث "فػرؽ تسػم ك  ،الخبػرة مكتب يشكمما متخصصة فرؽ الكقفية الكثائؽ عف البحث عممية
 معمكمػاتال كافػة لجمػع المعنيػة اإلداريػة بالمصػال  باإلتصػاؿ األخيػرة هذ  تقـك حيث ،المكج "
 عمػػػ  المتػػػكفرة تمػػػؾك  ،البحػػػث قيػػػد هػػػي التػػػي األمػػػبلؾك  ،المعركفػػػة الكقفيػػػة بػػػاألمبلؾ المتعمقػػػة
 كقفي. ممؾ حالة كؿ حسب ،اإلدارية المصال  هذ  لدل عميما العثكر تـ أك ،أكلية معمكمات
 األمػػبلؾك  الكثػػائؽ عػػف البحػػث عمميػػة العػػاـ" البحػػث "فػػرؽ تسػػم  أخػػرل فػػرؽ تباشػػر كمػػا
 ،األكقػػاؼ بمجػاؿ عبلقػػة لمػا التػػيك  المعنيػة اإلداريػة المصػػال  مختمػؼ لػػدل(2)مجمكلػةال الكقفيػة

 ،المجمػكؿ الكقػؼ مفمػـك 681 رقػـ المػذكرة حػددت قػدك  .بشػأنما كثػائؽ تحػكز أف يحتمػؿ التيك 
   كؿ: المذكرة هذ  مفمـك في مجمكال اكقف يعتبر حيث

 معينة. معطيات بلؿخ مف بكجكدها نعمـ كلكف معمكمات أية حكل  تتكفر ال *ممؾ

 كقػػػؼ فيعتبػػػر كالحػػػدكد، المكقػػػع مجمػػػكؿ كهػػػك كثيقػػػة أك معمكمػػػات حكلػػػ  تػػػكفرت *ممػػػؾ
 البحث. قيد مجمكؿ

 كمػا الكقفيػة، الممكيػة أصػؿ تثبػت التػي الكثيقػة كلديػ  معمكمات حكل  تكفرت كقفي *ممؾ
 مكتشفا. كقفيا ممكا أصب  هنا كحدكد ، مكقع  يعرؼ

 دانيةالمي المعاينة مرحمة ثانيا:
 تقػػػـك حيػػث ،الخبػػرة مكتػػب مػػػف مكجمػػة متخصصػػة تقنيػػة فػػػرؽ الميدانيػػة المعاينػػة تتػػكل 
 معالمػػػػ  تحديػػػػدك  الػػػػكقفي العقػػػػار مسػػػػاحات حسػػػػاب أجػػػػؿ مػػػػف الطكبػػػػكغرافي المسػػػػ  بعمميػػػػات

                                                           
 .بحيث يتـ تكظيؼ المعمكمات المتحصؿ عميما في تحديد الصنؼ القانكني لمعقار، كأصؿ الممكية (1)

المتضمنة تعريؼ لبعض المصطمحات الخاصة بالكقؼ المعركؼ  7111نكفمبر  17المؤرخة في  681المذكرة رقـ  (2)
 .كالكقؼ المجمكؿ كالتسكية القانكنية لما
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 طبيعػػة تحديػػد بمػػدؼ ذلػػؾك  ،المكػػاف عػػيف فػػي الميػػداني بػػالتحقيؽ القيػػاـ جانػػب إلػػ  ،الحدكديػػة
حصػػػاءك  ،العقػػػار حصػػػاءك  ،الػػػكقفي لمممػػػؾ اسػػػتغبللمـ تػػػاريخك  لػػػ  فالمسػػػتغمي ا   المتػػػكفرة الكثػػػائؽ ا 

 إمكانيػػػة إلػػػ  إضػػػافة ،المجػػػاكريف المسػػػتغميف حتػػػ  ليشػػػمؿ الميػػػداني التحقيػػػؽ يمتػػػدك  ،بحػػػكزتمـ
 ،المػػػكاطنيفك  المسػػػاجد أئمػػػةك  الدينيػػػة الجمعيػػػات تصػػػريحات خػػػبلؿ مػػػف كقفيػػػة أمػػػبلؾ اكتشػػػاؼ

 .الكقفي لمممؾ أكلية تقنية بطاقية جازإن الميدانية المعاينة هذ  حصيمة تتكجك 
 التحقيؽ مرحمة ثالثا:

 تحميػػػؿك  الكثػػػائؽ فحػػػصك  بدراسػػػة تظطمػػػع التػػػي الخبػػػرة خميػػػة مسػػػتكل عمػػػ  التحقيػػػؽ يػػػتـ
 الخبػػرة خميػػة تتػػكل  كمػػا ،إليمػػا اإلشػػارة سػػبقت التػػي الفػػرؽ قبػػؿ مػػف إليمػػا المتكصػػؿ المعمكمػػات
 مختمػػػػػؼك  ،األمػػػػػاكف حالػػػػػة مخططػػػػػات عػػػػػدادإ عمميػػػػػة الميدانيػػػػػة المعاينػػػػػة فػػػػػرؽ مػػػػػع بالتنسػػػػػيؽ
 حصػػيمة ليتػػكج ،األخيػػر لمػػذا تقنيػػة بطاقػػة إعػداد جانػػب إلػػ  ،الػػكقفي لمممػػؾ المقارنػػة مخططػات

 بشػػػأنما التػػػي النتػػػائ ك  الدراسػػػاتك  المعمكمػػػاتك  الكثػػػائؽ كافػػػة يتضػػػمف خبػػػرة بإنجػػػازمقرر ذلػػػؾ
 المستخرجة. الكثائؽك  بالمخططات إرفاق  مع ،إليما المتكصؿك 

 الكقفية األمكؾ كثائؽ مصادر الثاني: عالفر 
 البحػث كيفية المتضمنةك  1994 أكتكبر 73 في المؤرخة 35 رقـ الكزارية لممذكرة تطبيقا

 باسػػػػترجاع الخػػػػاص باسػػػػترجاع الخػػػػاص البرنػػػػام  تجسػػػػيد إطػػػػار فػػػػيك  ،الكقفيػػػػة األمػػػػبلؾ عػػػػف
يمانػػك   فإنػػ ،11-91 رقػػـ األكقػػاؼ قػػانكف كفػػؽ حمايتمػػاك  الكقفيػػة األمػػبلؾ  دفػػع بحتميػػة منمػػا اا 
 تنميػػػػةك  تسػػػػييرها فػػػػي الػػػػتحكـك  الكقفيػػػػة بػػػػاألمبلؾ لمنمػػػػكض ،العقبلنػػػػيك  الجػػػػاد النشػػػػاط حركيػػػػة

 األكقػاؼك  الدينيػة الشػؤكف كزارة عمػدت فقػد ،اإلسػبلمية الشػريعة أحكػاـك  يتماشػ  بمػا استثمارها
 الماليػػػػة )كزارة اإلقتصػػػػاد كزارة منمػػػػا نػػػػذكر المعنيػػػػة القطاعػػػػات مختمػػػػؼ لػػػػدل اتصػػػػاالت بعػػػػدة
 الكقفيػة الكثػائؽك  العقػكد عف البحث عممية لتسميؿ ذلؾك  ،(1)الفبلحة كزارةك  العدؿ كزارة ،حاليا(

 األكقاؼ. لقانكف طبقا ،استرجاعما عم  العمؿك 
 مكافقتمػاك  اسػتعدادها رسػميا أعػبل  المػذككرة الجمػات إبػداء بعػدك  فإنػ  ،اإلطػار هذا في ك
 المػػديريات فػػإف ،العمميػػة هػػذ  لتسػػميؿ بالكاليػػات كقػػاؼاألك  الدينيػػة الشػػؤكف مػػديريات لمسػػاعدة

                                                           
 .اليا بكزارة الفبلحة كالتنمية الريفيةتعرؼ ح (1)
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عػػدادك  عمػػؿ فػػرؽ بتشػػكيؿ تكمػػؼ المعنيػػة  المصػػال  لػػدل األكقػػاؼ عػػف البحػػث لعمميػػة برنػػام  ا 
 :التالية الكالئية
 بالكالية. العقارية المحافظاتك  الدكلة أمبلؾ مصال  -

 لممكثقيف. الجمكية الغرفةك  لمكالية اإلقميمية المحاكـ -

 الفبلحة. رةكزا مصال  -

 :مستكل عم  ،الذكر سالفة 35 رقـ الكزارية لممذكرة تطبيقا األكقاؼ عف البحث يتـ ك
 العقارية المحافظاتك  الدكلة أمكؾ مصالح*1

 المغتػػػيف تحسػػػف ،مؤهمػػػة عناصػػػر اختيػػػار األكقػػػاؼك  الدينيػػػة الشػػػؤكف مػػػديرم عمػػػ  يتعػػػيف
 أك العقػػارم الشػػمر دفػػاتر ضػػمف كدةالمكجػػ المراجػػعك  المعمكمػػات كػػؿ لتسػػجيؿ الفرنسػػيةك  العربيػة

 الفرنسػػي اإلحػتبلؿ فتػرة إلػػ  تاريخمػا يعػكد التػػيك  ،( sommiers de consistance) يسػم  مػا
 ،المدينةك  مكة أكقاؼ ،الزكاياك  لممساجد التابعة األمبلؾ كؿ استخراجك  ،هذا يكمنا إل  ـ1831

 ال المثػػاؿ سػػبيؿ عمػػ  تػػذكر التػػي التسػػميات تحػػت المقيػػدةك  ،الػػديني الطػػابع ذات األمػػبلؾ كػػؿك 
 :الحصر

- Corporation religieuse      -Biens Habous 

- Corporation           -Fondation religieuse 

- Mecque et Medine        -Zaouia 

- Biens religieux          -Marabout 

- Mosquée             -Cemetiere 

- Biens mosquée          -Biens Wakf 

- Habous              -Wakf 
 الخاصػػة المعمكمػػات هػػذ  تسػػتخرجك  ،العمميػػة هػػذ  لقيػػد مخصصػػة سػػجبلت إعػػداد يػػتـ ك

 .الذكر سالفة الكزارية المذكرة ضمف المرفؽ النمكذجي لمجدكؿ كفقا ،أعبل  المذككرة باألكقاؼ
 لممكثقيف الجهكية الغرؼك  القضائية المجالسك  المحاكـ*2

 اإلقميميػػػة المحػػػاكـ باسػػػتعداد القاضػػػيةك  ،العػػػدؿ كزارة عػػػف رةالصػػػاد التعميمػػػات عمػػػ  بنػػػاء
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 المسػػػاعدة يػػػد تقػػػديـك  الفعالػػػة بالمسػػػاهمة لممػػػكثقيف الجمكيػػػة الغرفػػػة كػػػذاك  ،بالكاليػػػة المختصػػػة
 األخيػػػرة هػػػذ  مػػػديرم عمػػػ  يتعػػػيف فإنػػػ  ،األكقػػػاؼك  الينيػػػة لمشػػػؤكف الكالئيػػػة المػػػديريات لمصػػػال 
 المسػتنداتك  العقكد عف لمبحث ،العممية هذ  في الشركع حاؿ بالكالية القضائية الجمات إشعار

 مكػػػاف ،الكقػػػؼ تػػػاريخ ،)الكاقػػػؼ( المحػػػبس اسػػػـ ذكػػػر :أم ،الدكلػػػة بػػػأمبلؾ الخاصػػػة المرجعيػػػة
 المكقكؼ. العقار نكعك  نكعيت ك  الكقؼ
 الفكحة كزارة مصالح*3

 الشػؤكف كزارة بػيف 1997 جػانفي 14 فػي المػؤرخ 11 رقـ المشترؾ ارمالكز  لمقرار تطبيقا
 فيمػػػا ،األكقػػػاؼ قػػػانكف مػػػف 38 المػػػادة تطبيػػػؽ كيفيػػػة تحديػػػد المتضػػػمف ،الفبلحػػػة كزارةك  الدينيػػػة
 مراسػػمة(1)النظػػار عمػػ  يتعػػيف فإنػػ  ،الزراعيػػة كرةثػػال قػػانكف إطػػار فػػي المؤممػػة األراضػػي يخػػص

 ،لؤلراضػي المسػتغميف كضػعية تسػكيةك  التػأميـ قػرارات عػف لمبحػث ،بالكاليػات الفبلحة مديريات
 أعبل . المذككر المشترؾ الكزارم القرار أحكاـ كفؽ

 إيجابيػػة نتػػائ  إلػػ  تػػؤدم أف شػػأنما مػػف بالغػػة أهميػػة تكتسػػي العمميػػة هػػذ  فػػإف لئلشػػارة ك
 األكقاؼ. لقانكف كفقا ااستثماره لتمكيف ،استرجاعماك  الكقفية األمبلؾ إلحصاء
 النظػػػػػار(2)األكقػػػػاؼك  الدينيػػػػػة الشػػػػؤكف كزارة دعػػػػػت فقػػػػد ،قكلػػػػػ  سػػػػبؽ مػػػػػا عمػػػػ  تأكيػػػػدا ك

 عقػػكد عمػػ  بانتظػػاـ البحػػث عمػػ  الػػدائـ الحػػرص بضػػركرة الكقفيػػة األمػػبلؾ بتسػػيير المكمفػػيفك 
 اسػػتثمارهاك  القانكنيػػة كضػػعيتما تسػػكية عمػػ  العمػػؿك  ،الجمػػات مختمػػؼ مػػع األكقػػاؼ مسػػتنداتك 

رادةك  يتماش  بما  المعنيػة ارةالػكز  تأكيد تـ فقد ،اإلستثمارك  اإلدارة مجاؿ فيك  لذلؾ ،المحبسيف ا 
 اسػػتثمارها ليكاكػػب ،نكعيػػة لحركػػة يخضػػع أف البػػد األكقػػاؼ كاقػػع أف عمػػ  مناسػػبات عػػدة فػػي

 مػف هذاك  ،األكقاؼ قضايا معالجة في الجدية المتابعة أساسا ذلؾ يتطمبك  ،اإلقتصادية الحياة
 :خبلؿ
 أدائمـ. تحسيفك  األكقاؼ بتسيير المكمفيف ترشيد -

                                                           
 )سابقا( أم مديرم الشؤكف الدينية كاألكقاؼ (1)

المتضمنة الحرص عم  تنمية كتثميف األمبلؾ  1997جكياية  19المؤرخة في  17-97ذلؾ في إطار المذكرة رقـ ك  (2)
 .الكقفية
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 الكقفيػػة المسػػتنداتك  العقػػكد عػػف البحػػث لمكاصػػمة يػػدةالجد المعطيػػاتك  المعمكمػػات تػػكفير -
 الذكر. سالفة 35 رقـ المذكرة في المحددةك  ،المعنية اإلداراتك  الميئات مستكل عم 

 المحكػػػػـ اإلدارم التنظػػػػيـ كاجػػػػب ،األكقػػػػاؼ تسػػػػييرك  بػػػػإدارة المكمفػػػػيف عمػػػػ  يتعػػػػيف كمػػػػا
 فػي المؤرخػة11-97رقػـ كرةالمػذ بمكجػب المحػددة اإلداريػة التكجيمػات بتطبيػؽ ذلؾك  ،لؤلكقاؼ
 ممفػػات تنظػػيـك  مسػػؾ كيفيػػةك  األكقػػاؼ إلدارة تنظيميػػة تكجيمػػات المتضػػمنة 1997 جػػانفي 15

 :التالية المحاكر تحدد التيك  ،الكقفية األمبلؾ
 بالمكاطف. األكقاؼ مسير عبلقة -

 - التقنػي المحػكر -اإلدارم )المحػكر الثبلثػة بمحاكرهػا األكقاؼ تسييرك  تنظيـ مجاالت -
 .(المالي حكرالم

 كمػػا الػػذكر سػػالفة 11-97 التعميمػػة حػػددتما التػػيك  الثبلثػػة المحػػاكر لماتػػ  التطػػرؽ كسػػيتـ
 يمي:

 اإلدارم المحكر أكال*

 اإلحصػػػائية البطاقػػػة كػػػذاك  ،الكقفيػػػة الممكيػػػة بإثبػػػات المرتبطػػػة القانكنيػػػة ؽالكثػػػائ كيشػػػمؿ
 الممػػؾ تطػػكر حسػػب يصػػنؼك  يػػنظـ الػػذم الػػدكرم العػػادم البريػػد إلػػ  باإلضػػافة ،الػػكقفي لمممػػؾ
 أك تػػرميـ إجػػراء أك تجػػارم نشػػاط تغييػػر طمػػب :مثػػؿ ،شػػأنما فػػي اإلدارة رد بيػػاف مػػع ،الػػكقفي
 :نذكر ،تكافرها الكاجب الكثائؽ أهـ بيف مفك  ،إلخ ... بناء أك تكسيع
 :تشمؿ أف يمكفك  :الممكية إثبات كثائؽ-1
 تكثيؽ. مكتب أك محكمة عف الصادر الحبس عقد*1-1

 سابقا. المؤممة الفبلحية لمعقارات بالنسبة أراضي استرجاع قرار*1-7

 الممكية. أصؿ تثبت الدكلة أمبلؾ عف صادرة عقكد*1-3 

 الكقفية. ممكيةال تثبت عمكمية هيئة عف صادرة رسمية كثيقة أية*1-4 

 نػص إلػ  استنادا ،كقفي" "ممؾ إلثبات المنطقة ألهالي جماعية أك فردية شمادات*1-5
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 األكقاؼ. قانكف مف 18 المادة

 :يشمؿك :باإلحصاء الخاص الكشؼ-2
 ... لمنمكذج كفقا ،العقار رمز تحمؿ التي الكقفي الممؾ استمارة -

 :يمي ما يشمؿك :العادم البريد-3
 الشكاكل.*3-1

 ،المكقكفػػػػػة العػػػػػيف تػػػػػرميـ أك بتكسػػػػػيع بػػػػػالترخيص الخاصػػػػػة المسػػػػػتأجريف طمبػػػػػات*3-7
 التجارم. النشاط غييرت أك الحماماتك  لممرشات بالنسبة التجميز

 شأنما. في اتخذت التي القراراتك  الطمبات مكضكع في اإلدارة ردكد*3-3

 إلخ. ... لممستأجريف المكجمة اإلعذارات أك اإلستدعاءات*3-4 
 التقني المحكر ثانيا*

 :يمي ما يضـ ك
 تسػجؿ حيػث ،الػكقفي" لمممػؾ الميدانيػة المعاينػة "بطاقػة تسػم ك  ،نمكذجيػة فنية بطاقة -1

 المكقكفة. بالعيف الحقت التي التحسينات كذاك  التغييراتك  المستجدات كؿ يماف

 الميدانية. المعاينات محاضر -7
 الترميـ. تكاليؼ تقدر التي المختصة الجمات عف الصادرة التقاكيـ -3

 المكقكفة. بالعيف الخاصة المخططاتك  التصاميـ -4

 المالي المحكر ثالثا*

 :التالية الكثائؽ المحكر هذا يشمؿ ك
 مديريػة ةكثيقػ فػي المعتمػد النمػكذج حسب المستأجرك  النظارة بيف المبـر اإليجار عقد -1
 قيمػة مراعػاة مػع تجديػد ك  ،"1996 جكيميػة 73 إلػ  71 مػف ممتقػ " فػي بمػا المسػاهـ األكقاؼ
 العقد. مدة انتماء قبؿ المقررة اإليجار
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 بصػػػفة اإليجػػػار بػػػدؿ تسػػػديد مػػػداخيؿ بمتابعػػػة المتعمقػػػة النمكذجيػػػة المسػػػتأجر بطاقػػػة -7
 كضعيتمـ. لتسكية المستأجريف استدعاءك  ،منتظمة

 بػ  يسػم  مػا حػدكد فػي ،المسػتأجريف طمبػات حسػب تسػمـ اإليجػار شمادات مف نسخ -3
 اإليجار. كضعية تسكية مف التأكد بعد ،القانكف

 مػػع ،اإليجػػار لحقػػكؽ تسػػديد  مقابػػؿ لممسػػتأجر المسػػممة اإليجػػار كصػػكالت مػػف نسػػخ -4
 فػي الكثػائؽ هػذ  مخػزكف انتمػاء غاية إل  المفعكؿ سارية تبق  القديمة التالكصك  بأف التذكير
 جديدة. كصكالت طبع انتظار
 هػػػذ  حصػػػر فػػػي باألكقػػػاؼ المكمفػػػة السػػػمطة جمػػػكد حػػػكؿ ذكػػػر  سػػػبؽ مػػػا عمػػػ  زيػػػادة ك
 األخيػػػػرة هػػػػذ  إحصػػػػاء لعمميػػػػة اسػػػػتكماالك  أنػػػػ  حيػػػػث ،المسػػػػاجد منمػػػػا بالخصػػػػكصك  ،األخيػػػػرة

 المسػػاجد جػػرد عمػػ  العمػػؿ تأكيػػد إلػػ  المعنيػػة الػػكزارة دعػػت فقػػد ،لمػػا ابعػػةالت الكقفيػػة األمػػبلؾك 
 .(1)األكقاؼك  الدينية الشؤكف مديرم قبؿ مف كالية كؿ مستكل عم  المكجكدة
 كثائقمػػػػا أف أك كثػػػػائؽ بػػػػدكف البحػػػػث محػػػػؿ الكقفيػػػػة األمػػػػبلؾ كانػػػػت إذا مػػػػا حالػػػػة فػػػػي ك
 التحقيػؽ خػبلؿ مػف عنما البحث فيتـ ،العقار حدكد مع مطابقة غير ككنما حالة أكفي ،ناقصة

عػػػدادك  الػػػكقفي الممػػػؾ حػػػكؿ أكليػػػة معمكمػػػات جمػػػعك  الميػػػداني  مصػػػادر مػػػف بشػػػأن  خبػػػرة تقريػػػر ا 
 :في تتمثؿ ،مختمفة

 الكطني األرشيؼ أكال:
 كثػػػػائؽ عػػػػدة إلػػػػ  لمكصػػػػكؿ الػػػػكطني لؤلرشػػػػيؼ الكثػػػػائقي الرصػػػػيد مػػػػف اإلسػػػػتفادة يمكػػػػف

 العثماني. الحكـ أياـ ئتأنش التي منما خاصة ،الكقفية لؤلمبلؾ
 العدؿ كزارة ثانيا:
 كقفيػػة ألمػػبلؾ العمنػػي المػػزاد فػػي لمبيػػع )أحكػػاـ القضػػائية المجػػالسك  أرشػػيفالمحاكـ كتضػػـ

 الشػػرعية المحػػاكـ أرشػػيؼ-عميمػػا الحصػػكؿ يمكػػف كلػػـ ،مكجػػكدة األحكػػاـ هػػذ  أف مبلحظػػة مػػع
 أمػػػػبلؾ كمصػػػػال  مجػػػػالسال عبػػػػر كمنتشػػػػرة مرتبػػػػة غيػػػػر كثائقػػػػ  أف غيػػػػر- كالحنفيػػػػة المالكيػػػػة

                                                           
 جرد عاـ لممساجد.المتضمنة إعداد  7111مارس  73المؤرخة في  711-11التعميمة رقـ  (1)
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 العدؿ. كزارة كأرشيؼ ،الدكلة(
 المالية كزارة ثالثا:

 ،الممكيػػػة أصػػؿ ،األرض طبيعػػة ،المسػػتغميف :)لمعرفػػػة األراضػػي مسػػ  مصػػال  تضػػـ ك
 أخػرل كثػائؽ كجػكد الممكػف مػفك  ،المسػم  المكػافك  القسػـ رقػـ ،القطعة رقـ ،الحدكد ،المساحة
 إحصػػػاء :أجػػػؿ )مػػػف األراضػػػي مسػػػ  كثػػػائؽك  ،دكد(الحػػػ معػػػالـ كضػػػع تقػػػاريرك  خبػػػرات كتقػػػارير

 األراضػػػي مسػػػ  مخططػػػات فػػػي البحػػػث ،لمعقػػػار التقنيػػػة البطاقػػػة دراسػػػة ،الحػػػالييف المسػػػتغميف
 )لدراسػػة الفرنسػػي اإلحػػتبلؿ فتػػرة خػػبلؿ األراضػػي مسػػ  أرشػػيؼ كثػػائؽك  ،بػػ ( الممحػػؽ السػػجؿك 

 بػػػػػػكغرافيالطك  مخطػػػػػػط ،plan cadastraleاألراضػػػػػػي مسػػػػػػ  مخطػػػػػػط :اآلتيػػػػػػة المخططػػػػػػات

 plan topographique، التجزيئػػػػػػػي المخطػػػػػػػط plan parcellaire، التحقيػػػػػػػؽ لجنػػػػػػػة 
d’enquêtecommission ، حػكش مخطػط plan haouch، ككنسػيمت سػيناتيس مخطػط plan 

senatus consult، دكالرم مخطط plan delarue). 
 الدكلة أمكؾ مصالح رابعا:

 إلػػػػ  لمكصػػػػكؿ إداريػػػة كثػػػػائؽك  الممكيػػػػة عقػػػكد )لدراسػػػػة العقاريػػػػة المحافظػػػة تضػػػػـ هػػػي ك
 ،العقاريػػػة المحافظػػػة أرشػػػيؼ كػػػذاك  ،العقػػػار( بمػػػا مػػػر التػػػي المراحػػػؿ كفػػػؽ األصػػػمييف المػػػالكيف

 .الضرائب مصال ك 
 الفكحة كزارة خامسا:

 الثػػكرة إطػػار فػػي تػػأميـ كثػػائؽ تضػػـ كهػػي ،الريفيػػة التنميػػةك  الفبلحػػة رةكزابػػ حاليػػا تعػػرؼ ك
 .الخاصةك  العامة األكقاؼ مف االلعديدك  ،لمزكايا بعةتا حبسية ألمبلؾ الزراعية

 المحمية كالجماعات الداخمية كزارة سادسا:
 كػػػذاك  ،بػػػالكقؼ تتعمػػؽ أف المحتمػػػؿ مػػف مخططػػػاتك  إداريػػة عقػػػكدك  ممكيػػة عقػػػكد تضػػـ ك
 الجمعيػات لصػال  لعقػارات تنػازؿ عقػكدك  ،قرينيػة مػدارسك  المسػاجد لبنػاء أراضػي تحكيػؿ عقكد
 هػذ  أغمػب أف حيػث ،المسػيحييفك  المسػمميف مقػابر تأسػيس يخػص فيمػا إداريػة ؽكثائك  ،الدينية
 كقفية. أمبلؾ عم  أسست المقابر
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 (1)كاإلعكـ الثقافة كزارة سابعا:
 سػجؿك  ،الكقفيػة لؤلمبلؾ العثمانييف سجؿ في المتمثمة الكطنية المحفكظات تضـ التي ك
 سػبؿك  كاألنػدلس دينيػة جمعيػاتك  دمسػاج لصال  مكقكفة أمبلؾ سجبلت كذاك  ،الكقؼ مداخيؿ
 العثماني. لمعمد تاريخما يعكد التيك  ،الماؿ بيت دفاترك  ،األعظـ الجامعك  الخيرات

 لمخرائط الكطني المعهد ثامنا:
 األماكف. تحديدك  البحث عممية تسمؿ خرائط عم  المعمد هذا يحتكم
 "Aix en provence"أنبركفنس أيكس أرشيؼ تاسعا:
 الفتػػػػرة خػػػػبلؿ كذلػػػػؾ ،الكقفيػػػػة األمػػػػبلؾ يخػػػػص فيمػػػػا هامػػػػة كائػػػػؽ ةالمؤسسػػػػ هػػػػذ  تمتمػػػػؾ
 إلػػ  تػػؤدم قػػد -بػػالجزائر متكاجػػد منمػػا الػػبعض -1967 إلػػ 1831 بػػيف الممتػػدة اإلسػػتعمارية

 حالػة فػي بػالجزائر الكقفيػة الكثػائؽ عػف لمبحػث مكممػة تككف أك ،مجمكلة كقفية أمبلؾ اكتشاؼ
 غيرهػاك  الكقػؼ أثػر عمػ  تػدؿ عقػكد ،عقاريػة سجبلت ،خرائط ،)مخططات إتبلفما أك نقصانما

 الكثائؽ(. مف
ضػافةك  ،السياؽ نفس في ك  ،الػذكر سػالفة 35 المػذكرة فػي الػكاردة أعػبل  المصػادر إلػ  ا 
 الككالػػة فػػي المتمثػػؿك  ،تسػػكيتماك  الكقفيػػة األمػػبلؾ لحصػػر ،يخػػر مصػػدر عمػػ  اإلعتمػػاد يمكػػف

 الدينيػػػػة الشػػػػؤكف كزارة بػػػػيفك  ينمػػػػاب إتفاقيػػػػة إبػػػػراـ بمكجػػػػب هػػػػذاك  ،األراضػػػػي لمسػػػػح الكطنيػػػػة
 األراضػػػي مسػػ  مخططػػػات مسػػتخرجات بتسػػميـ اإلتفاقيػػػة مضػػمكف يتعمػػػؽ حيػػث ،(2)األكقػػاؼك 
 ،التسػكية ممػؼ لتكػكيف الضػركريةك  الكقؼ بأمبلؾ المرتبطة المعمكمات كؿ كذاك  ،المصفكفاتك 
 ،عامػػة بصػػفة الكقفيػػة األمػػبلؾك  خاصػػة لممسػػاجد القانكنيػػة التسػػكية عمميػػة تسػػريع بغػػرض هػػذاك 

 .األراضي مس  مصال  طرؼ مف الكثائؽ لتسميـ المجاني الطابع عم  التأكيد مع
 الدينيػػػة الشػػػؤكف مػػػديريات تمثيػػػؿ يػػػتـ ،اإلتفاقيػػػة تنفيػػػذ أجػػػؿ مػػػفك  أنػػػ  إلػػػ  اإلشػػػارة مػػػع 

 ،األراضػي لمسػ  الكطنيػة لمككالػة بالنسػبة أما ،األكقاؼك  الدينية الشؤكف كزارة لمكالية األكقاؼك 
 األراضي. لمس  الجمكيةك  الكالئية المديريات مافتمثم

                                                           
 .يطمؽ عميما حاليا: كزارة الثقافة أما اإلعبلـ فيدخؿ ضمف اختصاصات كزارة اإلعبلـ كاإلتصاؿ (1)

 المتضمنة اإلتفاقية مع الككالة الكطنية لمس  األراضي 7117جانفي  18المؤرخة في  34المذكرة الكزارية رقـ  (2)



 انٌلف بداسج ؤجيضج  األًل انثاب

 

115 

 األراضػي مسػ  لمػديريات تقػدـ أف ،األكقػاؼك  الدينيػة لمشؤكف الكالئية مديرياتال تكمؼ ك
 إذا مكقعمػػػا تحديػػػدك  الكقفيػػػة األمػػػبلؾ عمػػػ  التعػػػرؼ فػػػي تسػػػاهـ التػػػي المعمكمػػػات كػػػؿ لمكاليػػػات
 ممسكحة. غير سكنية تجمعاتك  بمديات في كجدت
 ،منتػػديات بتنظػػيـ التعمػػيـك  التحسػيس بعمميػػات القيػػاـ مشػتركة بصػػفةك  إلتفاقيػػةا أجػازت ك

عبلميةك  دراسية أياـ  .(1)أفالش بمذا الخاصة الكثائؽ نشرك  ا 
ك فػػي إطػػار عمميػػة حصػػر األمػػبلؾ الكقفيػػة، فقػػد دعػػت المفتشػػية العامػػة مػػديرم الشػػؤكف 

تفعيػػؿ المجػػاف ك  ذ  األمػػبلؾ،تسػػريع حصػػر هػػك  األكقػػاؼ بالكاليػػات إلػػ  ضػػركرة متابعػػةك  الدينيػػة
 .  (2)الكالئية بمدؼ استرجاعما بالتنسيؽ مع الجمات المختصة

 األكقػػػاؼ، حصػػػر عمميػػػة تفعيػػػؿ سػػػبيؿ كفػػػي أنػػػ  اإلقتػػػراح، سػػػبيؿ  مػػػكع بػػػدكرم، أرل ك
 بانتمػػػاء األتػػػراؾ ألف كذلػػػؾ ،فيػػػ  البحػػػثك  التركيػػػة الدكلػػػة أرشػػػيؼ إلػػػ  كػػػذلؾ الرجػػػكع يتعػػػيف

 السػمطة عػاتؽ عمػ  يقػع العبػ  كهػذا الكقفيػة، الكثػائؽ مػف الكثيػر مػـمع أخػذكا قد ربما حكممـ،
 باألكقاؼ. المكمفة
 

                                                           
 سالفة الذكر. 34المذكرة الكزارية رقـ  (1)

األكقاؼ مكجمة ك  الصادرة مف المفتشية العامة بكزارة الشؤكف الدينية 7111مارس  11تعميمة الكزارية المؤرخة في ال (2)
 األكقاؼ بالكاليات.ك  لمديرم الشؤكف الدينية
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 األوه الباب خالصة

 إلػ  نخمػص الدراسػة، مػف األكؿ البػابهذا  في "إدارة الكقؼ أجمزة" حكؿ بيان  سبؽ مما
 ثػبلث عم  قانكنية أجمزة إستحدث األمبلؾ، لمذ  الحسف السير ضماف سبيؿ فيك  المشرع أف

 المحمػػػي المسػػػتكل عمػػػ ك  الكقػػػؼ، نػػػاظر اسػػػتحدث المباشػػػر التسػػػيير مسػػػتكل فعمػػػ  مسػػػتكيات،
 المحميػػػة األجمػػػزة مػػػع بالتنسػػػيؽ ،المسػػػجد مؤسسػػػةك  األكقػػػاؼك  الدينيػػػة الشػػػؤكف مديريػػػة تتػػػكل 
 الميئػاتك  المحميػة الجماعػات فػي المتمثمػةك  األكقاؼ بمجاؿ المباشرة غير العبلقة ذات األخرل
 المركزم المستكل عم ك  األمبلؾ، مف القانكني الصنؼ هذا إدارة المالية لكزارة التابعة اإلدارية
 الكقفيػػة األمػػبلؾ بػػإدارة أجمزتمػػا بمختمػػؼ األخػػرل هػػي األكقػػاؼك  الدينيػػة الشػػؤكف كزارة تكمػػؼ
 مػػديريتيماك  العمػػرةك  الحػػ ك  الزكػػاةك  األكقػػاؼ مديريػػةك  األكقػػاؼ لجنػػةك  العامػػة المفتشػػية خاصػػة

 فػي سػكاء قانكنيػة ترسػانة خػبلؿ مػف ذلػؾ يتجسػدك  ،األمػبلؾ هػذ  بػإدارة لعبلقػةا ذات الفرعيتيف
 األكقػػػاؼ، بمجػػػاؿ العبلقػػػة ذات الخاصػػػة القػػػكانيف مختمػػػؼ أك باألكقػػػاؼ الخاصػػػة التشػػػريعات

 بقطػػػاع لمنمػػػكض باألكقػػػاؼ المكمفػػػة السػػػمطة مسػػػاعيك  جمػػػكد خػػػبلؿ مػػػف أيضػػػا ذلػػػؾ يتجسػػػدك 
 هػذا يشػمدها التػي المشػاكؿك  العراقيػؿ ظػؿ فػيك  البشريةك  المادية إمكانياتما حدكد في األكقاؼ،
 القطاع.
 



 
 
 
 
 

 الثاني الباب

 الوقف إدارة أساليب
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 المشػػرفة القانكنيػػة األجمػػزة خػػبلؿ مػػف الكقفيػػة األمػػبلؾ إلدارة بتنظيمػػ  المشػػرع يكتػػؼ لػػـ
 لتطػػكير اسػػتراتيجية خطػػة كضػػع إلػػ  فعمػػد ،ذلػػؾ مػػف أبعػػد فػػي فكػػر بػػؿ ،األكقػػاؼ تسػػيير عمػػ 

 فػػػي كرسػػػما التػػػي التنمكيػػػةك  اإلسػػػتثمارية الصػػػي  مػػػف العديػػػد اسػػػتحداث خػػػبلؿ مػػػف ،األكقػػػاؼ
 ،التنظيميػػة النصػػكصك  األخػػرل الخاصػػة القػػكانيف مػػف العديػػدك  ،باألكقػػاؼ الخاصػػة التشػػريعات

 بمػا ،متنكعػة أخرل عقكدك  خاصة إيجارات عدةك  اإليجار بعقد بدءا عقكد عدة خبلؿ مف ذلؾك 
 من . الغرضك  نكع ك  كقؼال طبيعة مع يتناسب
 التنميػة مجػاؿ المشػرع فػت  فقػد ،اإلقتصػادم اإلنفتػاح سياسػة إطار فيك  ،الصدد هذا في

 المػؤرخ 11-91 األكقػاؼ قػانكف فػي ،الممكيػة مػف القانكني الصنؼ هذا بخصكص اإلستثمارك 
 بإيجػػػػار المتعمػػػػؽ 71-14 التنفيػػػػذم المرسػػػػـك كػػػػذاك  المػػػػتمـ،ك  المعػػػػدؿ 1991 أفريػػػػؿ 77 فػػػػي
 العامة. القكاعد في حت ك  ،التنظيمية النصكص مف العديدك  ،الفبلحية الكقفية راضياأل

 ثػػػػـ (،األكؿ الفصػػػػؿ) الكقفيػػػػة األمػػػػبلؾ إيجػػػػار إلػػػػ  البػػػػاب هػػػػذا خػػػػبلؿ مػػػػف سػػػػنتطرؽ ك
 )الفصػػػػؿ العامػػػػة الكقفيػػػة األمػػػػبلؾ تنميػػػػة أخيػػػراك  الثػػػػاني(، )الفصػػػػؿ الكقفيػػػة األمػػػػبلؾ اسػػػتثمار
 الثالث(.
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 األوه الفصن

 اإلجيار بأسموب الوقفية األوالك ةإدار

 الجزائػػرم المشػػرع نظػػـ قػػدك  الكقفيػػة، األمػػبلؾ إلدارة األسػػاليب أسػػمؿ مػػف اإليجػػار يعتبػػر
 1991 أفريػػؿ 77 فػػي المػػؤرخ 11-91 القػػانكف مػػف 47 المػػادة بمكجػػب الػػكقفي الممػػؾ إيجػػار

 لؤلحكػػاـ كفقػػا الكقفيػػة األمػػبلؾ "تػػؤجر :عمػػ  نصػػت التػػيك  المػػتمـك  المعػػدؿ باألكقػػاؼ المتعمػػؽ
   اإلسبلمية". الشريعة أحكاـ مراعاة مع ،المفعكؿ السارية التنظيميةك  التشريعية
  فػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػؤرخ 381-98 رقػػػػػػػػػـ لتنفيػػػػػػػػػػذما المرسػػػػػػػػػـك صػػػػػػػػػدر فقػػػػػػػػػػد ،لػػػػػػػػػذلؾ تطبيقػػػػػػػػػا ك
 ذلؾ. كيفياتك  حمايتماك  تسييرهاك  الكقفية األمبلؾ إدارة شركط يحدد الذم 1998ديسمبر 11

 الممػػؾ إليجػػار العػػاـ اإلطػػار الػػذكر سػػالؼ 381-98 مرسػػـكال مػػف 77 المػػادة تعتبػػر ك
 مشجرة. أك زراعية أرضا أك بياض أرض أك بناء كاف سكاء طبيعت  كانت ممما الكقفي

 مػػػف المسػػػترجعة الكقفيػػػة الفبلحيػػػة األراضػػػيك  الفبلحػػػي لمكقػػػؼ أفػػػرد قػػػد المشػػػرع أف غيػػػر
 مػف النػكع لمػذا تصػاديةاإلق لؤلهميػة ذلػؾك  ،خاصػا تنظيمػا الخصػكص كجػ  عمػ  الدكلة طرؼ

 هػكك  خػاص تشػريع خبلؿ مف ،لما المخصص الفبلحية الكجمة حماية بمدؼ كذلؾك  ،األكقاؼ
 إيجار كيفياتك  شركط يحدد الذم 7114فيفرم 11 في المؤرخ 71-14 رقـ التنفيذم المرسـك

 لمفبلحة. المخصصة الكقفية األراضي
 ثػػػـ ،األكؿ( )المبحػػػث كقفيػػػةال األمػػػبلؾ إيجػػػار إلػػػ  الفصػػػؿ هػػػذا خػػػبلؿ مػػػف سػػػنتطرؽ ك
 الكقفيػػة بػػاألمبلؾ الخػػاص اإليجػػار أخيػػراك  الثػاني(، )المبحػػث الفبلحيػػة الكقفيػػة األراضػػي إيجػار

  الثالث(. )المبحث الدكلة مف المسترجعة الفبلحية
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 األكؿ المبحث
 الكقفية األمكؾ إيجار

 اإلنتفػػػاع مػػػف المسػػػتأجر المػػػؤجر بمقتضػػػا  يمكػػػف عقػػػد هػػػك العامػػػة لمقكاعػػػد كفقػػػا اإليجػػػار
   .(1)معمـك إيجار بدؿ مقابؿ محددة لمدة بشيء
 التجاريػػة المحػػبلتك  لمسػػكف المعػػدة الكقفيػػة المحػػبلت إيجػػار عقػػكد المشػػرع أخضػػع قػػد ك
 .(2)17-11 القانكف مف 8 مكرر 76 لممادة كفقا هذاك  التجارم،ك  المدني القانكف ألحكاـ
 ثػـ أكؿ(، )مطمػب الكقفيػة مػبلؾاأل إيجػار طػرؽ إلػ  المبحػث هػذا خػبلؿ مػف سػنتطرؽ ك

 الثاني(. )المطمب الكقفية األمبلؾ إيجار يثار
 األكؿ المطمب

 الكقفية األمكؾ إيجار طرؽ
 سػػػالؼ 381-98 التنفيػػػذم المرسػػػـك مػػػف 75 إلػػػ  77 مػػػف المػػػكاد أحكػػػاـ إلػػػ  بػػػالرجكع

 تكػػكف نيػػةالثا الطريقػػةك  ،المػػزاد طريػػؽ عػػف األكلػػ  ،بطػػريقتيف يػػؤجر الػػكقفي الممػػؾ فػػإف ،الػػذكر
 :التالييف الفرعيف في سنتناكل  ما هكك  ،بالتراضي

 المزاد طريؽ عف الكقفي الممؾ إيجار األكؿ: الفرع
 الممػػػؾ "يػػػؤجر :عمػػػ  الػػػذكر سػػػالؼ 381-98 التنفيػػػذم المرسػػػـك مػػػف 77 المػػػادة تػػػنص

 1991أفريػػػؿ 77 فػػػي المػػػؤرخ 11-91 رقػػػـ القػػػانكف مػػػف 47 المػػػادة أحكػػػاـ إطػػػار فػػػي الػػػكقفي
 طريػػػؽ عػػػف مشػػػجرة أك زراعيػػػة أرضػػػا أك بيػػػاض أرض أك بنػػػاء كػػػاف سػػػكاء ،أعػػػبل  المػػػذككرك 

 المزاد...".
 74 ،73 ،77 المػكاد مػف المػزاد طريؽ عف الكقفي الممؾ تأجير أحكاـ استخبلص يمكف

 :يمي فيما إجمالما يمكفك  ،الذكر سالؼ 381-98 المرسـك مف

                                                           
 .المتضمف القانكف المدني المعدؿ كالمتمـ 1975سبتمبر  76المؤرخ في  58-75مف األمر رقـ  467المادة  (1)

 المتمـ.ك  المتعمؽ باألكقاؼ المعدؿ 7111مام  77المؤرخ في  17-11كف رقـ القان (2)



 انٌلف بداسج ؤعانْة انثاَِ انثاب

 

171 

 اإليجار: قيمة :أكال
 بإيجػار األدنػ  السػعر 381-98 المرسػـك مف 77 ادةالم في الجزائرم المشرع حدد لقد 
 يتعػػيف حيػػث األكقػػاؼ، إيجػػار دفػػع كيفيػػة (1)96-37 رقػػـ الكزاريػػة التعميمػػة حػػددت قػػدك  .المثػػؿ
 بريديػة حكالة في الكقفي الممؾ إيجار مستحقات لدفع البريد مكاتب إل  التكج  المستأجر عم 
 عمػػػػػ ك  "، 19711761 رقػػػػػـ األكقػػػػػاؼ حسػػػػػاب -الرئيسػػػػػية الخزينػػػػػة أمػػػػػيف "السػػػػػيد إلػػػػػ  تكجػػػػػ 

 لػ  تسمـ التيك  األكقاؼ،ك  الدينية الشؤكف مديرية إل  الدفع كصؿ أك كثيقة استظمار المستأجر
 الشػػؤكف لمديريػػة يجػػكز فػػبل الشػػكؿ، بمػػذاك  اإليجػػار. قيمػػة دفػػع عػػف كصػػؿ التػػدقيؽك  التأكػػد بعػػد

 ها.مستكا عم  نقدية سيكلة أك نقدم مبم  أم قبكؿ األكقاؼك  الدينية
 المكمفػػة لمسػػمطة يجػػكز إذ .ثابتػػة غيػػرك  فقػػط مبدئيػػة هػػي الكقفيػػة األمػػبلؾ إيجػػار قيمػػة ك

 الممحكظػة التطػكرات حسػب كػذاك  ،السكؽ تحميؿك  دراسة كفؽ منتظمة بصفة تحيينما باألكقاؼ
 .الميداف في

 عػػف 7115فيفػػرم 15 فػػي المؤرخػػة 74 رقػػـ الكزاريػػة المػػذكرة صػػدرت اإلطػػار هػػذا فػػيك  
 األكقػػػاؼك  الدينيػػػة الشػػػؤكف مػػػديرم إلػػػ  كجمػػػت التػػػي العمػػػرةك  الحػػػ ك  الزكػػػاةك  كقػػػاؼاأل مديريػػػة

 معتمػد عقػارم خبيػر تعيػيف فػي بمػا المعمػكؿ القانكنية اإلجراءات باتباع فيما تمزممـ ،بالكاليات
 العقارم. السكؽ سعر مع يتناسب ما حسب اإليجار تحييفك  بدراسة يقـك

 البلزمػة األهميػة إيبلء عدـ اإليجار ةقيم تحييف عدـ في السبب أف إل  اإلشارة تجدر ك
 ،الكقفيػػة األمػػبلؾ بمػػا تػػؤجر التػػي الرمزيػػةك  الزهيػػدة المبػػال ك  ،الكالئيػػة المػػديريات طػػرؼ مػػف لمػػا
 القػػائميف طػػرؼ مػػف اعتبارهػػا رد ينبغػػي التػػي األمػػبلؾ مػػف الصػػنؼ هػػذا حػػؽ فػػي إجحػػاؼ هػػكك 

 ظػػػاهرة مػػػف الػػػتخمص فػػػي اإلسػػػراع إلػػػ  المعنيػػػة الػػػكزارة دعػػػت فقػػػد ،اإلطػػػار هػػػذا فػػػيك  ،عميمػػػا
 .(2)الرمزم اإليجار

  الخبرة طريؽ عف المزاد يتـ أف :ثانيا

                                                           
 المتضمنة كيفية دفع إيجار األكقاؼ. 1996جكاف  17المؤرخة في  96-37التعميمة الكزارية رقـ  (1)

 ريخ بتا -مكظؼ بمديرية الزكاة كاألكقاؼ كالح  كالعمرة –شخصية أجريت مع السيد عبد الجميؿ بكعمي  مقابمة (2)
 سالفة الذكر. 16-11أيضا ما تضمنت  المذكرة الكزارية رقـ  هك.ك 17إل  19الساعة  7116جكيمية  76
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 رأم اسػػػػتطبلعك  المعاينػػػػة بعػػػد الخبػػػػرة طريػػػػؽ عػػػف (1)المػػػػزاد يػػػػتـ أف المشػػػرع اشػػػػترط لقػػػد
 (2)المختصة... األخرل الجمات أك الدكلة أمبلؾ إدارة في المختصة المصال 
   الدينية الشؤكف ناظر إشراؼ تحت المزاد يتـ أف :ثالثا

 مجمػس بمشػاركةك  ،الدينيػة الشػؤكف نػاظر إشػراؼ تحػت المػزاد يجػرل أف القػانكف يشترط 
 .(3)الدينية بالشؤكف المكمؼ الكزير يحدد  نمكذجي شركط دفتر أساس عم  الخيرات سبؿ

 لئلعبلف كسيمة أية أك الكطنية الصحؼ في المزاد إعبلف :رابعا
 (71) عشػريف قبؿ األخرل اإلعبلف طرؽ أك الكطنية الصحافة في دالمزا يعمف أف يجب

 الذكر. سالؼ 381-98 المرسـك مف 73لممادة كفقا هذاك  ،إجرائ  تاريخ مف يكما
 إمكانيػة عم  تنص التيك  ،381-98 المرسـك مف 73 المادة بأحكاـ اإلخبلؿ دكفك  هذا

 بػػديف مػثقبل كػاف إذا المثػؿ إيجػػار (5/4) أخمػاس بأربعػة ،الضػركرة عنػػد ،الػكقفي الممػؾ تػأجير
 تػػكفرت متػػ  المثػػؿ إيجػار إلػػ  يرجػػعك  ،المثػػؿ إيجػار مػػف أقػػؿ بقيمػػة إال فيػ  رغبػػة تسػػجؿ لػـ أك

 .(4)اإليجار عقد عندها يجددك  ،لذلؾ الفرصة
 المثػػػؿ أجػػػرة مػػػف بأقػػػؿ الػػػكقفي الممػػػؾ تػػػأجير يجػػػكز ،مسػػػتأجر أم كجػػػكد عػػػدـ حالػػػة ففػػػي

 .(5)لمصمحت  تحقيقا
 اإلعػػػػداد مراحػػػؿ ،الػػػػذكر سػػػالفة 11-97 رقػػػـ المػػػػذكرة حػػػددت قػػػد أنػػػػ  ارةاإلشػػػ تجػػػدر ك
 :في تتمخص التي العمنية لممزايدة

                                                           
نما بتحرير عقد كتابي  (1) اإلجتماد القضائي المغربي يرل بأف الكراء الحبسي )اإليجار الكقفي( ال ينعقد بمجرد المزايدة، كا 

، منشكرات مجمة القضاء المدني، 1كرياء العمارم، المنازعات الكقفية، جبيف النظارة كبيف الراسي عمي  المزاد. أنظر: ز 
 .83، ص 7113الرباط، 

 .381-98ـ التنفيذم رقـ مف المرس77المادة  (2)

 .381-98 التنفيذم مف المرسـك 73المادة  (3)

 .381-98مف المرسـك التنفيذم  74المادة  (4)

. أنظر كذلؾ: عبد 161، 161، ص 7111زائرم، دار المدل، الجزائر، محمد كنازة، الكقؼ العاـ في التشريع الج (5)
، ص 7113، 7القادر بف عزكز كسميماف كلد خساؿ، أحكاـ الميراث كالمبة كالكصية كالكقؼ، دار قرطبة لمنشر كالتكزيع، ط

 .97ق، ص  1388. كأيضا: زهدم يكف، الكقؼ في الشريعة كالقانكف، دار النمضة العربية لمطباعة كالنشر، ط 154
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 لمبطاقػة كفقػا المعمكمػات كػؿ تقييػد مػع ،المزايػدة مكضػكع لممحؿ ميدانية معاينة إجراء*1
 جػػػرد فػػػي التػػػدقيؽ ضػػػركرة مػػػع ،بالمػػػذكرة( المرفقػػػة) الميدانيػػػة بالمعاينػػػات الخاصػػػة النمكذجيػػػة

 المعاينة. عم  القائمكف يكقع  محضر إثرها عم  يحرر ،المكجكد العتادك  لتجميزاتا

شعار ك  اإلماـ مةسمرا*7  ل . تابع أك مسجد بجكار المحؿ كاف إذا ،ا 

 :يمي ما يتضمف الكطنية الصحافة إل  إعبلف إرساؿ*3
 مميػػػةع غمػػػؽ تػػػاريخ - يػػػةالعمن المزايػػػدة إجػػػراء مكػػػافك  تػػػاريخ -  عنكانػػػك  المحػػػؿ طبيعػػػة-
 كانػػػت إف محػػػؿ لكػػػؿ اإلفتتػػػاحي( )السػػػعر المزايػػػدة انطػػػبلؽ قيمػػػة تحديػػػد - الطمبػػػات اسػػػتقباؿ
 أحكامػ  يستمد الذم الشركط دفتر سحب إمكانية - التجميزاتك  لمعتاد الضماف قيمةك  ،متعددة

 النمكذجي. اإليجار عقد مف األساسية

 :مف تتككف التيك  ،اظرالن إشراؼ تحت المزايدة عممية عم  المشرفة المجنة تشكيؿ*4
o رئيسا         الدينية الشؤكف ناظر 

o مقررا      األكقاؼ بمصمحة مكمؼال 

o عضكا                  إماـ 

o عضكا            البمدية عف ممثؿ 

o عضكا         الكطني األمف عف ممثؿ 
 فصػػاحاإلك  الشػػركط لػػدفتر قػػراءة تميمػػا ،العمنيػػة الجمسػػة بافتتػػاح المزايػػدة عمميػػة تنطمػػؽ*5

 الطيبة. السمعةك  الحسف السمكؾ ذكم مف المقبكليف المشاركيف قائمة عف

 عميمػا يكقعك  الطمبات كصكؿ تاريخ حسب ةنمكذجي قائمة في المشاركيف طمبات تقيد*6
 )بطاقػػػػة البلزمػػػػة الكثػػػػائؽ باسػػػػتظمار الشخصػػػػي حضػػػػكرهـ إثبػػػػات مػػػػف التأكػػػػد بعػػػػد أصػػػػحابما
 السياقة(. رخصة أك التعريؼ

 المعمػػكؿ األسػػاليب باتبػػاع ،ممكػػف عػػرض بػػأعم  يتقػػدـ الػػذم الفػػائز اءعم اإلرسػػ يػػتـ*7
 ،مسػػبقا المحػػددة الضػػماف قيمػػة يقػػدـ أف الفػػائز عمػػ  يتعػػيفك  ،العمنيػػة المزايػػدة عمميػػة فػػي بمػػا



 انٌلف بداسج ؤعانْة انثاَِ انثاب

 

174 

 المدفكعة. بالقيمة كصؿ ل  يسمـك  الجمسة رفع قبؿ ذلؾك 

 النمكذجيػػػػة القائمػػػة فػػػي العمنيػػػػة المزايػػػدة عمػػػ  المشػػػرفة المجنػػػػة أعضػػػاء أسػػػماء تقيػػػد*8
 لقبػ ك  اسػم  المحػدد الفػائز عمػ  المزايػدة إرسػاء عػف أشػمادا عميمػا يكقعػكف ،بالمذكرة( )المرفقة
 بكضكح.

 ترسػػؿ ،الكقفيػػة لممحػػبلت المسػػتأجرة لؤلطػػراؼ ممزمػػا ليصػػب  المزايػػدة محضػػر يحػػرر*9
 مديريػػػػػػػة إلػػػػػػػ  المبػػػػػػػـر العقػػػػػػػد مػػػػػػػف نسػػػػػػػخة فيمػػػػػػػا بمػػػػػػػا المسػػػػػػػتأجر ممػػػػػػػؼ رفقػػػػػػػة منػػػػػػػ  نسػػػػػػػخة

 بالكزارة.(1)كقاؼاأل
 بالتراضي الكقفي الممؾ إيجار الثاني: الفرع

 الػػػػكقفي الممػػػػؾ تػػػػأجير يمكػػػػف فإنػػػػ  ،381-98 المرسػػػػـك مػػػػف 75 المػػػػادة لػػػػنص تطبيقػػػػا
 الػكزير مػف بترخيص ذلؾك  ،(2)الخيرات سبؿك  ،في  البحث تشجيعك  العمـ نشر لفائدة بالتراضي
 .األكقاؼ ةلجن رأم استطبلع عدبك  ،الدينية بالشؤكف المكمؼ

 الثاني المطمب
 الكقفية األمكؾ إيجار آثار

 كيمكػػػػػػف ،قانكنيػػػػػة يثػػػػػار عميػػػػػ  تترتػػػػػب ،مػػػػػػدني عقػػػػػد باعتبػػػػػار  (3)الػػػػػكقفي الممػػػػػؾ إيجػػػػػار
 سػالؼ 381-98 المرسػـك مػف 31 إلػ  76 مػف المػكاد أحكػاـ اسػتقراء خػبلؿ مف استخبلصما

 ذلػػؾ إلػػ  التطػػرؽ قبػػؿك  ار،اإليجػػ عقػػد طرفػػي حقػػكؽك  التزامػػات فػػي اآلثػػار هػػذ  تتمثػػؿك  ،الػػذكر
 ثػـ األكؿ(، الفػرع )فػي الػكقفي الممػؾ إيجػار عقػدل األساسػية العناصػر تحديػد أكال األمر يقتضي
  الثالث(. )الفرع المؤجر حقكؽك  التزاماتك  الثاني(، )الفرع المستأجر حقكؽك  التزامات

                                                           
 .حاليا تتمثؿ في مديرية األكقاؼ كالزكاة كالح  كالعمرة (1)

بسبؿ الخيرات عمـك الخيرات، كالذم يتسع ليشمؿ كؿ ما يجكز الكقؼ عمي  مف أكج  البر كالخير، أك كؿ ما المقصكد  (2)
تبلؼ األزماف كاألماكف. كلمتفصيؿ ينفع الناس في الديف كالدنيا، كبالتالي فعمـك الخيرات ال تدخؿ تحت حصر، كتتنكع باخ

أكثر أنظر: محمد عبد الحميـ عمر، بحث حكؿ: ضكابط صرؼ ريع األكقاؼ الخيرية كقكاعد ترتيب أكلكيات الصرؼ، 
،، نشر األمانة العامة 7119المممكة المغربية في  -مف منتدل قضايا الكقؼ الفقمية الرابع المنعقد بالرباط 3المحكر 

 .313-318، ص 7113، 1كيت، طلؤلكقاؼ، دكلة الك

 مف هذ  األطركحة التمضمف نمكذج عقد إيجار الممؾ الكقفي. 13أنظر: الممحؽ رقـ  (3)
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 الكقفي الممؾ إيجار لعقد األساسية العناصر األكؿ: الفرع
 :الكقفي الممؾ إيجار دعق طرفي أكال*

 خاصا. أك عاما معنكيا شخصا أك ،طبيعيا شخصا يككف قد :المستأجر*
 القكاعػػػد فػػػي الحػػػاؿ هػػػك كمػػػا الػػػكقفي الممػػػؾ مػػػؤجر صػػػراحة المشػػػرع يحػػػدد لػػػـ :المػػػؤجر*
 لكنػ ك  .(2)امعنكيػ اشخصػ باعتبار (1)ذات  الكقفي الممؾ هك المؤجر بأف القكؿ يمكف لذا ،العامة
 . (3)عميمـ المكقكؼ مف المؤجر يككف قدك  ،الكقؼ ناظرب نكناقا ممثبل يككف

 عمػػيمـ المكقػػكؼ يممكمػػا فػػبل ،النػػاظر إال يممكمػػا ال الكقػػؼ إجػػارة بػػأف السػػنمكرم يػػرل ك
 .(4)في  اإلستحقاؽ انحصرك  كاحدا كاف لكك 

 المػؤجر تمكػيف اإليجػار عقػد فػي بالمحػؿ يقصػد :الػكقفي اإليجار عقد في محؿال ثانيا*
 ،األراضػيك  بأنكاعمػا كالمبػاني ،عقػار عػف عبػارة المػؤجر الشيء يككف قدك  ،المؤجرة فالعي مف
 .(5)الكقفية األجمزةك  الميكانيكية كاآلالت منقكؿ عم  كاردا اإليجار يككف قدك 

 المرسػـك مػف 1فقػرة 77 المػادة عميمػا نصػت قػدك :الكقفي اإليجار عقد في مدةال ثالثا*
 حسػػػب تحػػػدد اإليجػػػار مػػػدةك  ،محػػػددة" غيػػػر لمػػػدة لػػػكقفيا الممػػػؾ تػػػأجير يصػػػ  "ال :98-381

 .(6)نكع ك  الكقفي الممؾ طبيعة
 ذلػؾك  ،الكقفي الممؾ مستأجر عم  يقع التزاـ أهـ هكك :الكقفي الممؾ إيجار بدؿ رابعا*

 .381-98 التنفيذم المرسـك مف 78 76 74 ،77 المكادك  العامة لمقكاعد كفقا

                                                           
 .381-98مف المرسـك  76هذا ما يستفاد مف نص لمادة ك  (1)

 مف القانكف المدني. 51المادة  (2)

 .381-98مف المرسـك  31المادة  (3)

، 6ي شرح القانكف المدني، العقكد الكاردة عم  اإلنتفاع بالشي : اإليجار كالعارية، جعبد الرزاؽ السنمكرم، الكسيط ف (4)
 .58لبناف، ص  -المجمد األكؿ، دار إحياء التراث العربي، بيركت

 .175، ص 7111عبد الرزاؽ بكضياؼ، إدارة أمكاؿ الكقؼ كسبؿ استثمارها، دار المدل، الجزائر،  (5)

 .381-98رسـك التنفيذم مف الم 7فقرة  77المادة  (6)
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 الكقفي الممؾ جرمستأ كحقكؽ إلتزامات :الثاني الفرع
 حقكق . ثـ الكقفي الممؾ مستأجر إلتزامات إل  الفرع هذا خبلؿ مف سنتطرؽ

 الكقفي الممؾ مستأجر إلتزامات أكال:
 ذمػػة فػػي إلتزامػػات لمجػػانبيف الممزمػػة العقػػكد مػػف باعتبػػار  الػػكقفي الممػػؾ إيجػػار عقػػد يرتػػب
 هي:ك  المستأجر
 فػإف ،الػذكر سػالؼ التنفيػذم المرسػـك مف 76 المادة لنص تطبيقا :اإليجار بدؿ دفع *1
 المػػادة هػػذ  تػػنص حيػػث ،األخيػػر هػػذا إيجػػار بػػدؿ تسػػديدك  بػػدفع ممػػـز الػػكقفي الممػػؾ مسػػتأجر

 "....فيالكق لمممؾ مدينا المستأجر "يعتبر :عم 

 المسػطرة األهػداؼ بمػكغ عمػ  باألكقػاؼ المكمفػة السمطة مف حرصاك  ،السياؽ نفس في ك
 الكالئيػة المػديريات طػرؼ مػف اإللتػزاـ يتعيف ،األمبلؾ مف صنؼال هذا تسيير مجاؿ ضبط في

 اإليجػػار تكػػاليؼ تسػػديد عمميػػة فػػي الفعمػػي الػػتحكـ إلػػ  التكصػػؿ بغيػػة المسػػتأجريف مػػع بالعمػػؿ
 إبػراز ضػركرة مػع ،األكقػاؼ إيػرادات عف مفصؿ مالي تقرير إرساؿ جانب إل  ،فيما اإلنتظاـك 

 إلزاميػػة مػػع الضػػركرية اإلجػػراءات تتخػػذ كػػيك  ،بعكفيتػػا كػػي الػػدفع فػػي المتخمفػػيف التقريػػر فػػي
 عمػػ  العمػػؿ إلػػ  كػػذلؾ الػػكزارة دعػػت كمػػا ،محتػػكا  تبػػيف التػػي الكثػػائؽ بمختمػػؼ التقريػػر إرفػػاؽ

 .(1)الكطف مستكل عم  لما تكحيدا ،التصميـ حيث مف جديدة بعقكد القديمة العقكد استبداؿ
  فػػػػػي المؤرخػػػػػة 17-7117 رقػػػػػـ الكزاريػػػػػة المػػػػػذكرة الخصػػػػػكص هػػػػػذا فػػػػػي صػػػػػدرت قػػػػػد ك
 .الكقفية لؤلمبلؾ اإليجار دفع عف الكشؼ بكيفية المتعمقة 7117 جانفي 19

ذا  مػةبغرا يعاقػب فإنػ  ،اإليجار بدؿ دفع في تأخر  أك بامتناع  بالتزام  المستأجر أخؿ كا 
 .اإليجار قيمة مف نسبتما تحدد مالية

 المػادة لػنص تطبيقػا ذلػؾك  ،كؽالسػ أسػعار مػع تماشػيا لمزيػادة قػاببل يكػكف اإليجار بدؿ ك
 سػػنة نمايػػة عنػػد اإليجػار عقػػد شػػركط مراجعػة "يمكػػف :عمػػ  تػػنص التػي المرسػػـك نفػػس مػف 78

 مدت ".ك  قيمت  السيماك  تجديد  عند أك العقد سرياف تاريخ

                                                           
 بإرساؿ التقارير المالية.  المتضمنة اإللتزاـ 1996جكيمية  17المؤرخة في  96-17أنظر: التعميمة رقـ  (1)
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 باعتبػػػػار  الػػػػكقفي الممػػػػؾ حمايػػػػة المػػػػادة نػػػػص خػػػػبلؿ مػػػػف قصػػػػد المشػػػػرع أف المبلحػػػػظ ك
 التػػي ،مداخيمػػ  تحسػػيف ؿخػػبل مػػف ذلػػؾك  ،فيػػ  يقػػع أف يمكػػف الػػذم الغػػبف مػػف معنػػكم شػػخص
 تثمير .ك  بتنميت  تطكير  ثـ عمارت  عم  األكل  بالدرجة تصرؼ

 تطبيقػػا فإنػػ  ،العامػػة القكاعػػد إلػػ  بػػالرجكع :المػػؤجر الػػكقفي الممػػؾ عمػػى المحافظػػة *2
 ،جرةالمػؤ  العػيف عمػ  بالمحافظػة ممػـز مسػتأجر كػؿ فػإف المدني القانكف مف 495 المادة لنص

 المخصػص الغػرض في باستعمال  ذلؾك  ،الكقفي الممؾ عم  بالمحافظة بدكر  ممـز مستأجرالك 
 خػبلؿ مػف ،لػ  يتعػرض قػد اعتػداء كػؿ مػف الػكقفي حمايػةالممؾ كػذاك  ،طبيعتػ ك  ماش يت بما ل 

 نػػػاظر ذلػػػؾ فػػػي كيمثمػػػ  ،معنكيػػػا شخصػػػا باعتبػػػار  لمكقػػػؼ المشػػػرع قػػػرر  الػػػذم التقاضػػػي حػػػؽ
 .الكقؼ
 ممػػـز عامػة كقاعػدة المسػتأجر :اإليجػار عقػد انتهػاء بعػد المػؤجر الػكقفي مػؾالم رد *3

 كػػذلؾك  ،تسػػممما كقػػت عميمػػا كانػػت التػػي بالحالػػة اإليجػػار عقػػد انتمػػاء بعػػد المػػؤجرة العػػيف بػػرد
 القػػػانكف مػػػف 1فقػػػرة 513 المػػػادة نصلػػػ تطبيقػػػا ذلػػػؾك  ،الػػػكقفي الممػػػؾ لمسػػػتأجر بالنسػػػبة األمػػػر

 المدني.
 الكقفي الممؾ مستأجر حقكؽ :ثانيا
 بحقػػكؽ لػ  يقػػر فمػك المسػػتأجر، ذمػة فػي إلتزامػػات الػكقفي الممػػؾ إيجػار عقػػد يرتػب مثممػا

 هي:ك 
 كقاعػدة مسػتأجر كػؿ :بهػا لإلنتفػاع صػالحة حالػة فػي المػؤجر الكقفي الممؾ تسمـ *1
 لػـ المشػرع أف المبلحػظك  ،(1)بمػا لئلنتفػاع صػالحة حالة في المؤجرة العيف تسمـ حق  مف عامة
 .381-98 المرسـك في الحؽ هذا إل  صراحة رؽيتط

 ركنػا المػدة تعتبػر التػيك  الزمنيػة العقػكد مػف اإليجػار عقػد يعتبر :اإليجار عقد تجديد *2
 77 المػادة نػص فػي ذلػؾ المشػرع أكػد قدك  ،المطمؽ البطبلف طائمة تحت فيما جكهريا عنصراك 

 لمػدة الػكقفي الممػؾ تػأجير  يصػ "ال :عم  تنص التي 381-98 التنفيذم المرسـك مف 1 فقرة
 محددة". غير

                                                           
 .46، ص 7111، 1عبد السبلـ ذيب، عقد اإليجار المدني، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية، ط (1)
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(1).نكع ك  الكقفي الممؾ طبيعة حسب اإليجار عقد مدة تحدد ك
 

 3 الفقػرة 77 المػادة لػنص تطبيقػا هػذاك  ،اإليجػار قػدع تجديػد فػي الحؽ لممستأجر يتقررك 
 (3) الثبلثػػػة شػػػمراأل خػػػبلؿ اإليجػػػار عقػػػد "يجػػػدد :عمػػػ  تػػػنص التػػػي 381-98 المرسػػػـك مػػػف

 ". ...مدت مف األخيرة
 الممػػؾ مصػػمحة تقتضػػي  مػػا حسػػب تجديػػد  حالػػة فػػي اإليجػػار عقػػد مػػدة مراجعػػة يمكػػف ك
 تػػػنص كالتػػػي الػػػذكر سػػػالؼ 381-98 المرسػػػـك مػػػف 78 المػػػادة مػػػف يسػػػتفاد مػػػا هػػػذاك  ،الػػػكقفي
 تجديػد ، عنػد أك العقػد سػرياف تػاريخ سػنة نمايػة عنػد اإليجار عقد شركط مراجعة "يمكف عم :

 ." دت مك  قيمت  سيما كال

 قػػد :المسػػتأجر كفػػاة حالػػة فػػي الكرثػػة لصػػالح كجكبػػا اإليجػػار عقػػد تحريػػر إعػػادة *3
 الكرثػة لحقػكؽ منػ  مراعػاةك  ،اإليجػار عقػد فسخ قانكنا عن  يترتبك  المستأجر يتكف  أف يحدث

 لممػدة ذلػؾك  ،لصالحمـ اإليجار عقد تحرير إعادة كجكبا المشرع قرر فقد ،لممستأجر الشرعييف
 .(2)مضمكن  مراعاة مع األكلي العقد فم المتبقية

 اإليجػار عقػد تحريػر يعػاد ،عمػيمـ المكقػكؼ مف كافك  المؤجر كفاة حالة في األمر كذلؾ
 مراعػػػػػػاة مػػػػػػع األكؿ العقػػػػػػد مػػػػػػدة انقضػػػػػػاء حتػػػػػػ  ذلػػػػػػؾك  ،األصػػػػػػمي المسػػػػػػتأجر لصػػػػػػال  كجكبػػػػػػا

 .(3)مضمكن 
 مسػتكل عمػ  ظمػرت التػي العديػدة لمحػاالت نظػراك  أنػ  ،اإلطػار هػذا في اإلشارة تجدر ك
 أك بالتنػػازؿ لؤلكقػاؼ المسػتغميف بتغييػػر اإليجػار كصػكالت بتغييػػر المتعمقػةك  ،النظػارات مختمػؼ

 صػػراحة تؤكػػد األكقػػاؼ قػػانكف مػػف 73 المػػادة أف حيػػثك  ،األصػػمييف المسػػتغميف كفػػاة حالػػة فػػي
 سػكاء التصػرؼ صػفات مػف صفة بأية ب المنتفع الكقفي الممؾ أصؿ في التصرؼ يجكز ال أن 

 األكقػػػػاؼ تسػػػيير فػػػػي الػػػتحكـ أجػػػػؿ مػػػفك  ،لػػػذلؾ تبعػػػػاك  ،غيرهػػػا أك التنػػػػازؿ أك المبػػػة أك بػػػالبيع
 كثيقػة مػف نمػكذج كضع إل  الكزارة عمدت فقد ،لممتاجرة عرضة لتصب  اإلنتقاؿ مف حمايتماك 

                                                           
 .381-98مف المرسـك  7الفقرة  77المادة  (1)

 .381-98مف المرسـك رقـ  79المادة  (2)

 .381-98 مف المرسـك 31المادة  (3)
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 عمػػ  كجكبػػا الكثيقػػة هػػذ  عمػػ  المصػػادقة يػػتـ أف عمػػ  ،كقفػػي ممػػؾ اسػػتغبلؿ حػػؽ عػػف التنػػازؿ
 .(1)اإليجار كصؿ تغيير يتـ اإلجراء هذا إل  استناداك  ،البمدية مستكل

 الكقفي الممؾ مؤجر كحقكؽ إلتزامات :الثالث الفرع
 هػك الػكقفي الممػؾ إيجػار عقػدك  عامػة كقاعػدة اإليجػار عقػد فػإف ،إليػ  اإلشػارة سػبقت كما

 تشػػػكؿك  ،المسػػػتأجرك  المػػػؤجر ذمػػػة فػػػي متقابمػػػة التزامػػػاتك  حقػػػكؽ يرتػػػب ،لمجػػػانبيف ممػػػـز عقػػػد
 إلتزامػػات ذاتمػػا هػػي -المػػؤجر أم – حقكقػػ  فػإف بالنتيجػػةك  ،المسػػتأجر احقكقػػ المػػؤجر لتزامػاتإ

 .المستأجر
 الحظػػت قػػد-األكقػػاؼك  الدينيػػة الشػػؤكف كزارة - المعنيػػة الػػكزارة أف إلػػ  اإلشػػارة تجػػدر ك

 بعػػػدك  ،الػػػكالئي المسػػتكل  عمػػػ األكقػػػاؼ إيػػرادات لحصػػػيمة ماليػػػةال التقػػارير عمػػػ  اإلطػػػبلع بعػػد
 الممتمػة غيػر المػديريات مػف الكثيػر أف ،كاليػة كػؿ بأكقاؼ الخاصة التقييمية البطاقات قراءاست

 أدنػ  تشػمد ال الكبيػرة الكاليػات بعض أفك  ،كاض  مبرر دكف الكقفية السكنات إيجار بتحصيؿ
 هػذا إلزالػة اإلسػراع ضػركرة إلػ  المعنية الكزارة دعت فقد لذا ،الدخؿ حيث مف لؤلكقاؼ تطكر
 (2)بالخصكص منما السكنيةك  ،الكقفية لؤلمبلؾ اإلعتبار ردك  ،الخمؿ

 الثاني المبحث
 الفكحية الكقفية األراضي إيجار

 نػػص فػػي لمفبلحػػة المخصصػػة الكقفيػػة األراضػػي إليجػػار القػػانكني األسػػاس المشػػرع حػػدد
 أحكػاـ مراعػاة "مػع :عمػ  تػنص التػيك  ،الػذكر سالؼ 17-11 القانكف مف 9 مكرر 76 المادة
 إيجػػػػار حػػػػؽ باألكقػػػػاؼ المكمفػػػػة لمسػػػػمطة ،أعػػػػبل  المػػػػذككرك  11-91 القػػػػانكف مػػػػف 14 المػػػػادة

 لمفبلحة. المخصصة الكقفية األراضي
 التنظيـ". طريؽ عف كيفياتماك  المادة هذ  تطبيؽ شركط تحدد

 7114 فيفػػرم 11 فػػي المػػؤرخ 71-14 رقػػـ التنفيػػذم المرسػػـك لػػذلؾ تطبيقػػا صػػدر قػػد ك
 لمفبلحة. المخصصة الكقفية األراضي ارإيج كيفياتك  شركط يحدد الذم

                                                           
 ر.سالفة الذك 17-97المذكرة رقـ  (1)

 سالفة الذكر. 16-11المذكرة الكزارية رقـ  (2)
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 إيجػار أحكػاـ إلػ  حػثالمب هػذا فػي سػنتطرؽ ،أعػبل  التنفيذم المرسـك أحكاـ باستقراء ك
 المطمػب) الفبلحيػة الكقفيػة األرض إيجػار قػدع يثػارك  ،أكؿ( )مطمػب الفبلحية الكقفية األراضي

 .(الثاني
 األكؿ المطمب

 الفكحية الكقفية األراضي إيجار أحكاـ
 كػذاك  ،إيجارهػا طػرؽك  ،بلحيػةالف الكقفية األراضي إيجار مفمـك المطمب هذا في سنتناكؿ

 هػػػػذ  مػػػػف كػػػػبل سػػػػنخصك  ،الكقفيػػػػة الفبلحيػػػػة األرض مسػػػػتأجر فػػػػي تكافرهػػػػا الكاجػػػػب الشػػػػركط
 مستقؿ. بفرع العناصر

 الفكحية الكقفية األراضي إيجار مفهكـ األكؿ: الفرع
 سػػرياف مجػػاؿك  ،الفبلحيػػة الكقفيػػة االراضػػي ارإيجػػ تعريػػؼ إلػػ  الفػػرع هػػذا فػػي سػػنتطرؽ

 الذكر. سالؼ 71-14 المرسـك

 الفكحية الكقفية االراضي إيجار تعريؼ أكال:
 مػف 1 فقرة 4 المادة في ذلؾ عم  بنص  الفبلحية الكقفية األراضي إيجار المشرع عرؼ

 هػذا أحكػاـ مفمػـك فػي لمفبلحػة المخصصة الكقفية االراضي بإيجار "يقصد :71-14 المرسـك
 كقفيػة أرضػا مسػتأجر شػخص إلػ  باألكقػاؼ المكمفػة السػمطة بمكجبػ  تػؤجر عقد كؿ ،المرسـك

 ".لمفبلحة مخصصة
 الكقفيػػػػػة األراضػػػػي أف عمػػػػ  71-14 المرسػػػػـك مػػػػف4 المػػػػػادة مػػػػف 7 الفقػػػػرة تػػػػنص كمػػػػا

 أمثػػػػؿ اسػػػػتغبلال اسػػػػتغبللماك  تنميتمػػػػا قصػػػػد بمػػػػا اإلنتفػػػػاع يكػػػػكف المػػػػؤجرة لمفبلحػػػػة المخصصػػػػة
 .فبلحية" كقفية "أراض النص صمب في تدع ك  منتجة اجعممك 

 إيجػػار عقػػد أركػػاف اسػػتخبلص يمكػػف 7 ك1 فقػػرة 4 المػػادة أحكػػاـ اسػػتقراء خػػبلؿ مػػف ك
   هي:ك  ،األساسية عناصر ك  الفبلحية الكقفية األرض
   هماك  :العقد طرفي*1
 الفبلحية. الكقفية لؤلرض ممثمة باألكقاؼ المكمفة السمطة هك :المؤجر -
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 . معنكم أك طبيعي شخص كؿ :أجرالمست -

 الفبلحية الكقفية األرض في تتمثؿك  :(المؤجرة العيف) العقد محؿ*7

 لكنػ  ،التشريعي سالؼ الػذكر التعريؼ في صراحة المشرع إلي  يشر لـ :اإليجار بدؿ*3
 العامة القكاعد إل  بالرجكع كذاك  ،71-14 المرسـك في الكاردة المكاد مختمؼ مف يستفاد
 قػػدك  ،التعاقػػد سػػبب مشػػركعية يشػػترط فالمشػػرع ،العامػػة لمقكاعػػد طبقػػا :لتعاقػػدا سػػبب*4

 ،المرسػػـك نفػػس مػػف 7 فقػػرة 4 المػػادة فػػي الفبلحيػػة الكقفيػػة األرض إيجػػار سػػبب المشػػرع حػػدد
 منتجة. جعمماك  أمثؿ استغبلال استغبللماك  تنميتما في يتمثؿك 

 لػـ لتشػريعي سػالؼ الػذكرا التعريػؼ أف أخػرل جمة مف المبلحظ أف غير العقد: مدة*5
مػف المرسػـك  16 المػادة أف إال ،األساسػية اإليجػار عناصر مف باعتبارها ،العقد مدة إل  يشر

تؤكػػد ذلػػػؾ صػػراحة، حيػػث تػػػنص عمػػ : "تػػؤجر األراضػػػي الكقفيػػة الفبلحيػػػة  71-14التنفيػػذم 
 لمدة محددة ".

 73-14 التنفيذم المرسكـ سرياف مجاؿ ثانيا:
 :عم  تسرم أحكام  فإف ،الذكر سالؼ 71-14 المرسـك مف 7 ةالماد لنص تطبيقا

 القػانكف مػف 8 المػادة فػي عميمػا المنصػكص لمفبلحػة المخصصة العامة الكقفية األمبلؾ
 :السيما ،المتمـك  المعدؿ 1991 أفريؿ 77 في المؤرخ 11-91 رقـ

 حصرها. تـ التي مةالعا الكقفية األمبلؾ -

 حػكزة فػي هػي التػي األخػرل الكقفيػة األمػبلؾك  (1)ةالدكلػ مػف المسػترجعة الكقفية األمبلؾ -
 (2)أشخاص شمادات أك رسمية كثائؽ عم  بناء عامة أكقاؼ أنما الحقا يتبيف التيك  الدكلة

 سػػػبيؿ عمػػ  المشػػػرع حػػددها باألسػػػاس العامػػة الكقفيػػػة األمػػبلؾ أف إلػػػ  اإلشػػارة تجػػدر ك
 تخضػػػع التػػػي لمفبلحػػػة خصصػػػةالم الكقفيػػػة األمػػػبلؾ أف كػػػذلؾ المبلحػػػظك  ،بالتبعيػػػةك  ،المثػػػاؿ
 هػي ،11-91 القانكف مف 8 المادة في إليما المشارك  ،الذكر سالؼ 71-14 المرسـك ألحكاـ

                                                           
 مف قانكف األكقاؼ. 38المادة  (1)

 المتعمؽ باألكقاؼ. 11-91مف القانكف  5فقرة  8المادة  (2)
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 المثاؿ. سبيؿ عم  كذلؾ محددة
 تطبيػػؽ مجػػاؿ مػػف المسػػتثناة الكقفيػػة األمػػكؾ حػػدد المشػػرع فػػإف ،أخػػرل جمػػة مػػف ك
 تطبيػؽ مجػاؿ مػف تسػتثن  حيػث ،71-14 المرسػـك مػف 3 المادة لنص تطبيقا هذاك  ،المرسكـ

 تسػػػػػييرها قكاعػػػػػدك  القػػػػػانكني نظاممػػػػػا يخضػػػػػع التػػػػػي الخاصػػػػػة الكقفيػػػػػة األراضػػػػػي األخيػػػػػر هػػػػػذا
 بمما. المعمكؿ التنظيـك  لمتشريع استغبللماك 

 الفكحية الكقفية األراضي إيجار طرؽ الثاني: الفرع
 حػػػػػيالفبل الػػػػػكقفي الممػػػػػؾ ذلػػػػػؾ فػػػػػي بمػػػػػا طبيعتػػػػػ  كانػػػػػت أيػػػػػا الػػػػػكقفي الممػػػػػؾ إيجػػػػػار يػػػػػتـ

 تناكل سػػن مػػا هػكك  ،بالتراضػػي تكػكف الثانيػػة الطريقػػةك  ،العمنػي بػػالمزاد تكػكف األكلػػ  :بطػريقتيف<
 :يمي فيما

 العمني بالمزاد اإليجار أكال:
 خػػػبلؿ مػػػف العمنػػػي بػػػالمزاد الفبلحيػػػة الكقفيػػػة األراضػػػي إيجػػػار أحكػػػاـ اسػػػتخبلص يمكػػػف

 :يمي فيما إجمالما يمكف لتياك  ،71-14 المرسـك مف 19 إل  14 مف المكاد أحكاـ استقراء
 الك  ،الفبلحيػة الكقفيػة األراضػي تػأجير فػي األصػؿ هػي العمنػي بػالمزاد اإليجار طريقة*1
ثبػػاتك  اسػػتنفاذها بعػػد إال أخػػرل طريقػػة إلػػ  يمجػػؤ  خػػبلؿ مػػف يستشػػؼ مػػا هػػذاك  ،جػػدكاها عػػدـ ا 
 يػػػػةالفبلح الكقفيػػػػة األراضػػػػي "تػػػػؤجر عمػػػػ : تػػػػنص التػػػػيك  ،71-14 المرسػػػػـك مػػػػف 71 المػػػػادة

 عمميتػػػػيف تنظػػػػيـ بعػػػػد األكقػػػػاؼ،ك  الدينيػػػػة بالشػػػػؤكف المكمػػػػؼ الػػػػكزير مػػػػف بتػػػػرخيص بالتراضػػػػي
 الجدكل". عدـ أثبتتا العمني المزاد طريؽ عف لئليجار متتاليتيف
 كفػؽ العمنػي المػزاد طريػؽ عػف باإليجػار المتعمقػيف الشػركط دفتػرك  اإليجػار عقد يحدد*7
 (1)الذكر لؼسا 71-14 بالمرسـك المرفؽ النمكذجي الشكؿ
 عػػف الفبلحيػػة األراضػػي تػػأجير بػػإجراءات كحػػدها باألكقػػاؼ المكمفػػة السػػمطة تخػػتص*3
 التنفيػذم المرسػـك مف 74 إل  77 مف المكاد بأحكاـ اإلخبلؿ دكف ذلؾك  ،العمني المزاد طريؽ

                                                           
. 3المادة ك  71-14 مف المرسـك 19المادة  (1)  مف الممحؽ األكؿ مف نفس المرسـك
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 .(1)الذكر سالؼ 381-98 رقـ

 يكمػا (71) فعشػري قبػؿ األخػرل اإلعػبلف بطريؽ أك الصحؼ في المزايدة إعبلف يتـ*4
 .(2)ب  المعمكؿ لمتنظيـ طبقا إجرائما تاريخ مف

مػػػاك  الشػػػفكية المزايػػػدات طريػػػؽ عػػػف إمػػػا العمنػػػي المػػػزاد يػػػتـ*5  ،(3)المختكمػػػة بالتعمػػػدات ا 
 :يمي كما ذلؾ تفصيؿك 

 :كالتالي أحكامماك :الشفكية المزايدات */1
 المػػذككر ركضالمعػػ األدنػػ  الػػثمف عػػف المزايػػدة جمسػػة يػػرأس الػػذم المكظػػؼ يعمػػف*1-1

 الممصقات. في
 القيمػة تتجػاكز لـ إذا دج( 7.111) دينار ألفيف عف يقؿ ال بمبم  المزايدات تككف*1-7
 دج( 5.111) دينػار يالؼ بخمسػةك  دج( 511.111) دينػار ألؼ خمسمائة المعركضة األدن 
 دج(. 511.111) دينار ألؼ خمسمائة المعركض األدن  الثمف يفكؽ عندما
 األدنػػػػ  الػػػػثمف بمبمػػػػ  األقػػػػؿ عمػػػػ  كاحػػػػدة مزايػػػػدة تػػػػتـ حتػػػػ  المػػػػزاد عػػػػبلفإ يػػػػتـ ال*1-3

 نفسما. الجمسة في القيمة هذ  تخفيض يمكف الك  ،المعركض
 فيمػػا تاريخمػػا يحػػدد جمسػػة إلػػ  يؤجػػؿك  اإليجػػار مػػن  يػػؤخر ،مزايػػدة أيػػة تػػتـ لػػـ إذا*1-4

 األكل . الجمسة أشكاؿ نفس كفؽ عنما يعمفك  بعد
 حقكقػا تخػكلمـ متسػاكية مزايػدات كاحػد يف فػي أشػخاص عػدة أك شخصاف قدـ إذا*1-5
 ،سػػكاهـ دكف األشػػخاص هػػؤالء فيمػػا يشػػارؾ جديػػدة مزايػػدات تجػػرل ،المػػزاد رسػػك فػػي متسػػاكية

ذاك   مكتػػب رئػػيس يحػػددها التػػي الكيفيػػة حسػػب بيػػنمـ القرعػػة تجػػرم ،جديػػدة مزايػػدة أيػػة تقػػع لػػـ ا 
(4)المزاد.

 

                                                           
 71-14 مف المرسـك 14المادة  (1)

 71-14 مف المرسـك 17المادة  (2)

بعنكاف: "نمكذج دفتر الشركط الذم يحدد البنكد كالشركط المطبقة  71-14مف الممحؽ األكؿ المرفؽ بالمرسـك  3المادة  (3)
 لؤلراضي الكقفية المخصصة لمفبلحة".عم  اإليجار عف طريؽ المزاد العمني 

 .71-14مف المرسـك  مف الممحؽ األكؿ 3المادة  (4)
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 :كالتالي اتماإجراء تتمخصك :المختكمة التعهدات */2
 معمكمػػػات باسػػػتمارة مصػػػحكبك  طػػػابع عميػػػ  تعمػػػد بكاسػػػطة اإليجػػػار عػػػرض يقػػػدـ*7-1
 يريػدكف الػذيف األشػخاص دفػع إثبػات مػع ،اإلدارة طػرؼ مػف تسػميم  يػتـ الذم لمنمكذج مطابقة

 الػدنيا القيمػة مبمػ  مػف بالمائػة 11 تمثػؿ مػالي ضػماف مبم  هيك  ،(1)كفالة المزاد في المشاركة
 تقػػػديـ المسػػػدد الطػػػرؼ عمػػػ  يجػػػبك  ،فيػػػ  مزايػػػديف يككنػػػكا أف يرغبػػػكف الػػػذم لمجػػػزء المعركضػػة

 المزايػػدات حالػػة فػػي المػػزاد مكتػػب إلػػ  بتقديمػػ  أك بتعمػػد  لػػ  المسػػمـ الكصػػؿ بإرفػػاؽ اإلثبػػات
 األكقاؼ. حساب إل  الكفالة هذ  دفع يتـك  ،العمميات بدء قبؿ الشفكية

 ثمػػف مػػف المػػزاد عميػػ  رسػػا الػػذم الشػػخص يدفعػػ  الػػذم الكفالػػة مبمػػ  يخصػػـ ،ذلػػؾ بعػػد
 المزايدة.
 عمػػػ  بنػػػاء ،حقػػػكقمـ لػػػذكم أك اآلخػػػريف لممزايػػػديف تسػػػممما التػػػي الكفالػػػة المحاسػػػب يػػػرد ك
 عبػػارة األكقػػاؼك  الدينيػػة لمشػػؤكف الػػكالئي المػػدير يضػػع أف بعػػد ،كصػػم  أك الػػدفع قسػػيمة تقػػديـ
 المكدع. لصال  إعبلن  يتـ لـ المزاد أف تشمد
 المديريػػة مقػػر فػػي مباشػػرة إيداعػػ  أك البريػػد بكاسػػطة اإليجػػار عػػرض إرسػػاؿ يمكػػف*7-7
 أجػؿ فػي اإلشػمارية اإلعبلنات في محدد هك لما كفقا المعينة األكقاؼك  الدينية لمشؤكف الكالئية
 يترتػبك  ،المكاتػب إغػبلؽ قبػؿ الفػرز عمميػة فيػ  تجرل الذم اليـك يسبؽ عمؿ يـك يخر أقصا 
 بذلؾ. كصبل المكدع يـتسم المباشر اإليداع عف

 مػػع عميمػػا مكصػػ  رسػػالة فػػي يكػػكف أف فيجػػب ،البريػػد طريػػؽ عػػف اإلرسػػاؿ كػػاف إذا أمػػا
 مػف "التعمػد :اآلتيػة العبػارة منممػا الػداخمي الظػرؼ يحمػؿ مزدكج ظرؼ فيك  ،باإلستبلـ إشعار
 في.....". المؤرخ رقـ.....المزاد إيجار.....الجزء أجؿ

 الشػػػػػػركطك  األعبػػػػػاء كػػػػػؿ المتعمػػػػػد قبػػػػػكؿ ،نكنػػػػػاقا اإليجػػػػػار عػػػػػرض عمػػػػػ  يترتػػػػػب*7-3
 الشركط. دفتر في المفركضة
 فػػػي المبػػػيف لئليػػػداع النمػػػائي األجػػػؿ تػػاريخ بعػػػد إلغػػػاؤ  الك  التعمػػػد سػػػحب يمكػػف ال*7-4

                                                           
 .71-14مف المرسـك  مف الممحؽ األكؿ 5المادة  (1)
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 اإلشمار.
 كفػؽ المثػؿ بإيجػار لئليجػار الػدنيا القيمة بتحديد باألكقاؼ المكمفة السمطة تختص*7-5

 رةإدا مصػػػال  رأم اسػػػتطبلع أك المعاينػػػة بعػػػد الخبػػػرة ؽطريػػػ عػػػف العقاريػػػة السػػػكؽ مقتضػػػيات
 .(1)الدكلة أمبلؾ
 يكػػكفك  ،لئليجػػار الػػدنيا القيمػػة يفػػكؽ عػػرض قػػدـ إذا إال المزايػػدة فػػي البػػت يػػتـ ال*7-6

 .(2)عرض أعم  يقدـ مف عم  المزاد رسك
 دفتػػػر أسػػػاس عمػػػ  ،باألكقػػػاؼ المكمفػػػة السػػػمطة إشػػػراؼ تحػػػت المزايػػػدة إجػػػراء يػػػتـ*7-7

 .(3)71-14 بالمرسـك المرفؽ النمكذجي كطالشر 
 فػػػي المختكمػػة التعمػػدات بفػػرز أك الشػػفكية المزايػػدات طريػػؽ عػػف المػػزاد يجػػرل ك*7-8
 لجنػػػة بكاسػػػطة المقػػػررة الكيفيػػػة حسػػػبك  الصػػػحفية اإلعبلنػػػاتك  الممصػػػقات فػػػي المبػػػيف التػػػاريخ
 :مف تتككفك  ،األظرفة( فت  )لجنة المزاد كمكتب تنصيب
 رئيسا. ،ممثم  أك بالكالية األكقاؼك  نيةالدي الشؤكف مدير 

 عضكا. ،ممثم  أك الفبلحية لؤلراضي الكطني لمديكاف الكالئي الفرع مدير 

 عضكا. ،بالكالية األكقاؼك  الدينية الشؤكف بمديرية مكظؼ 

ذاك *7-9  فػػػي إال المتعمػػػديف عمػػػ  يجػػػب ،المختكمػػػة التعمػػػدات طريػػػؽ عػػػف المػػػزاد كقػػػع ا 
 عػػف أك شخصػػيا العػػركض فػػرز جمسػػة إلػػ  يحضػػركا أف قػػاهرة ةقػػك  عػػف نػػات  مػػانع كقػػكع حالػػة
 71-14 المرسػـك مػف األكؿ الممحػؽ مػف 6 لممػادة كفقػا هػذاك  ،بككالػة يزكد ككيؿ تعييف طريؽ
 تػػكدع بككالػػة ذلػػؾ يثبػػت أف ،غيػػر  عػػف نائبػػا يتقػػدـ شػػخص كػػؿ عمػػ  "يجػػب :عمػػ  تػػنص التػػي
 الككيؿ". يصدقماك  المزاد مكتب لدل

 أك معػيف بجػزء المتعمػؽ الكحيػد العػرض تقبػؿ أف األظرفػة فػت  ةلجن عم  يجب *7-11

                                                           
 .71-14مف المرسـك  15المادة  (1)

 .71-14مف المرسـك  18المادة  (2)

 .71-14مف المرسـك  16المادة  (3)



 انٌلف بداسج ؤعانْة انثاَِ انثاب

 

136 

 نفس . بالجزء المتعمقة التعمدات تعدد حالة في األكقاؼ لحساب األنفع العرض
 كػػػؿ ليقػػػدـ ،مػػػنمـ الفػػػائز انتقػػػاء قصػػػد المتنافسػػػكف يػػػدع  ،العػػػركض تسػػػاكت إذا*7-11
 انعػػداـ حالػػة فػػيك  ،مػػذككرةال العػػركض عمػػ  اعتمػػادا المكػػاف عػػيف فػػي جديػػدا تعمػػدا مػػنمـ كاحػػد

 القرعة. بكاسطة المعنييف المتنافسيف بيف مف المزاد عمي  الراسي يعيف ،الجديد العرض
 )لجنػػة المػػزاد مكتػػب أعضػػاء يكقعػػ ك  ،نفسػػما الجمسػػة فػػي المػػزاد محضػػر يحػػرر*7-17

 ؽالممحػ مػف 9 المػادة عميػ  نصت ما أيضا هذاك  ،المزاد عميمـ أك عمي  الراسيك  األظرفة( فت 
 المػػزاد مكتػػب أعضػػاء اإليجػػار مػػن  محضػػر أصػػؿ عمػػ  حػػاال "يكقػػع :عمػػ  تػػنص التػػي األكؿ

ذاك  ،ممثمػػػ  أك المػػػزاد عميػػػ  الراسػػػي كػػذاك   فػػػي إليػػػ  يشػػػار ذلػػػؾ مػػػف األخيػػػراف هػػذاف يػػػتمكف لػػػـ ا 
 المحضر.
 كػؿ عميمػا يكقػعك  ممحػؽ عبػارة المػزاد بمحضػر ممحقػة تظػؿ التي األكراؽ تحمؿ أف يجب
 تحسػبك  األطػراؼ كػؿ عميما يكقعك  العقكد هامش عم  اإلضافاتك  حاالتاإل تكتب األطراؼ.
 األطراؼ". كؿ كذلؾ عميما يكقع عبارة بكاسطة بطبلنما يعمفك  المشطكبة الكممات
 قانكنػػػا المخػػػكؿ هػػػك المػػػزاد مكتػػػب رئػػػيس فػػػإف ،إحتجػػػاج أم تسػػػجيؿ حالػػػة فػػػيك *7-13
 بمناسػػػبة المػػػزاد كقػػػت تحػػػدث قػػػد التػػػي اإلحتجاجػػػات جميػػػع بتسػػػكية يقػػػـك حيػػػث ،فيمػػػا بالفصػػػؿ
 صػحة أك المػالي الكفػاء عمػ  يسػرهـ أك المزايػديف صػفة شأف في ،ل  تابعة تعد التي العمميات
 .(1)بالمزاد تتعمؽ أخرل أحداث أية أك المزايدات
ذاك *7-14  حقػػ  فػػي تسػرم المػػزاد عميػػ  الراسػي فػػإف ،احتجػػاج أم يسػجؿ لػػـك  المػػزاد تػـ ا 

 باإلرتفاقػػػػات ينتفػػػػع أخػػػػرل جمػػػػة مػػػػفك  ،الشػػػػركط دفتػػػػر فػػػػي دةالمحػػػػد اإللتزامػػػػاتك  الحقػػػػكؽ كػػػػؿ
 أف يمكػف التػي المنقطعػةك  الدائمػة ،الخفيػةك  منمػا الظػاهرة السػمبية اإلرتفاقػات يتحمؿك  اإليجابية

 تحػػت األخػػرل عػػف اعتػػذرك  ببعضػػما تػػذرع إذا إال ،اإليجػػار مػػن  محػػؿ األرضػػية القطعػػة تثقػػؿ
 أف دكفك  ،اإليجػػػار المانحػػػة األكقػػػاؼك  نيػػػةالدي الشػػػؤكف سػػػمطة ضػػػد طعػػػف أم دكف مسػػػؤكليت 

 الحقػكؽ عػف أكثػر مػن  مػف الشػرط هػذا يمكػف أف دكفك  ،األحكاؿ مف حاؿ بأم ضمانا يمتمس
 أك المػػزاد عمػػيمـ لمراسػػي سػػكاء ،المتقادمػػة غيػػر الشػػرعية السػػندات مػػف أك القػػانكف مػػف الناتجػػة

                                                           
 .71-14المرسـك مف  مف الممحؽ االكؿ 8المادة  (1)
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 .(1)لمغير
 ،عمػيمـ المػزاد رسك مف ابتداء تأجريفمس بالمزاد الفائزكف أك الفائز يعتبر أخيراك *7-15

 اإليجػػار هػػذا مكضػػكع الفبلحػػي الطػػابع ذات الكقفيػػة العقاريػػة بػػاألمبلؾ اإلنتفػػاع فػػي يػػدخمكفك 
 المػػزاد عمميػة مصػاريؼ بتسػديد يقكمػكا أف عمػ  ،األخيػرة لمػذ  الحقيقيػةك  الفعميػة الحيػازة بمجػرد
 .(2)العمني

 بالتراضي اإليجار ثانيا:

 73 إلػػ  71 مػػف المػػكاد اسػػتقراء خػػبلؿ مػػف بالتراضػػي اإليجػػار اـأحكػػ اسػػتخبلص يمكػػف
 :يمي فيما األحكاـ هذ  إجماؿ يمكفك  ،71-14 المرسـك مف

 اإليجػػػػار اسػػػػتنفاذ بعػػػػد إال إليمػػػػا المجػػػػكء يػػػػتـ ال اسػػػػتثنائية طريقػػػػة بالتراضػػػػي اإليجػػػػار /1
 .(3)لجدكلا عد أثبتتا االخير هذا مف متتاليتيف عمميتيف تنظيـ بعد العمني بالمزاد
 الدينيػػػػة بالشػػػػؤكف المكمػػػػؼ الػػػػكزير مػػػػف تػػػػرخيص بمكجػػػػب بالتراضػػػػي اإليجػػػػار يكػػػػكف /7

 .(4)األكقاؼك 
 ،المسػػتدامة المنتجػػة الفبلحيػػة اإلسػػتثمارات لتشػػجيع بالتراضػػي التػػأجير يػػتـ أف يمكػػف /3

 .(5)الذكر سالؼ 381-98 المرسـك مف 75 ةالماد أحكاـ مراعاة مع ذلؾك 
 تبعػػػػا التراضػػػػي بصػػػػيغة اإليجػػػػار قيمػػػػة بتحديػػػػد باألكقػػػػاؼ فػػػػةالمكم السػػػػمطة تخػػػػتص /4

 .(6)العقارية السكؽ لمقتضيات
 يحػػدد نمػػكذجي شػػكؿ كفػػؽ يعػػد شػػركط بػػدفتر يرفػػؽ بعقػػد بالتراضػػي اإليجػػار يكػػرس /5

                                                           
 .71-14مف المرسـك  مف الممحؽ األكؿ 11المادة  (1)

 .71-14الثاني مف المرسـك  الممحؽ (2)

 .71-14 مف المرسـك 71المادة  (3)

 .71-14 مف المرسـك 71المادة  (4)

 .71-14 مف المرسـك 71المادة  (5)

 .71-14 مف المرسـك 77المادة  (6)
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 .(1)األكقاؼك  الدينية الشؤكف كزير مف بقرار يحدد نمكذجي شكؿ كفؽ
 الشػػػكؿ هػػػذا يحػػػدد الػػػذم الػػػكزارم رالقػػػرا اآلف لحػػػد يصػػػدر لػػػـ أنػػػ  إلػػػ  اإلشػػػارة تجػػػدر ك

 بالتراضي. الفبلحية الكقفية األراضي إليجار النمكذجي
 الفكحية الكقفية األراضي إيجار عقد شركط الثالث: الفرع
 شكمية. أخرلك  مكضكعية شركطا ،الشركط هذ  تشمؿ
 الفكحية الكقفية األرض مستأجر في تكافرها الكاجب المكضكعية الشركط أكال:
 األراضػي اسػتئجار مػف لئلسػتفادة المترشػ  الشػخص فػي الشػركط مف جممة مشرعال حدد

 طبيعيػا شخصػا كػاف إذا فيمػا ،الشػخص طبيعػة حسػب الشػركط هذ  تختمؼك  ،الفبلحية الكقفية
 معنكيا. شخصا أك

 الطبيعي لمشخص بالنسبة أ/
 تػكافرت إذا الفبلحيػة الكقفيػة األراضي الستئجار الترش  الطبيعي لمشخص المشرع أجاز

 :كالتالي 71-14 المرسـك مف 7 المادة حددها التي الشركط في 
 .(2)الجنسية شمادة تقديـ خبلؿ مف ذلؾ إثبات يتـك  ،جزائرية جنسية مف يككف أف /1

 .7 الفقرة األكؿ الممحؽ مف 4 المادة في أيضا كرد ما هذا ك

 اطاتنشػػػػ يمػػػػارس طبيعػػػػي شػػػػخص "كػػػػؿ فبلحػػػػا يعتبػػػػرك  :(3)الفػػػػبلح صػػػػفة يثبػػػػت أف/7
 التنفيػػػذم المرسػػػـك مػػػف 7فقػػػرة 7 المػػػادة نفػػػس كماحػػػددت ،(4)عاديػػػة"ك  مسػػػتمرة بصػػػفة ،فبلحيػػػة
 اإلعتػػراؼ يطمػػب الػػذم الطبيعػي الشػػخص فػػي تكافرهػػا الكاجػب الشػػركط الػػذكر سػالؼ 96-63

 :في المتمثمةك  ،الفبلح بصفة
                                                           

 .71-14 مف المرسـك 73المادة  (1)

ديسمبر  18مؤرخة في  115المتضمف قانكف الجنسية )ج.ر  1971ديسمبر  15المؤرخ في  86-71األمر رقـ  (2)
 (.7115فيفرم  77مؤرخة في  15)ج.ر  7115فيفرم  77المؤرخ في  11-15( المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ 1971

 .71-14مف المرسـك  7مف الممحؽ األكؿ الفقرة  4المادة  (3)

الذم يعرؼ النشاطات الفبلحية كيحدد  1996-11-77المؤرخ في  63-96مف المرسـك التنفيذم رقـ  1فقرة 7ادة الم (4)
 شركط اإلعتراؼ بصفة الفبلح ككيفيات .



 انٌلف بداسج ؤعانْة انثاَِ انثاب

 

139 

 ـممػػػػا إدارة مسػػػػؤكليت  تحػػػتك  بنفسػػػػ  يتػػػػكل  ،الماشػػػية مربػػػػي أك أراض مالػػػػؾ يكػػػكف أف -
 يكػػكف الػػذم لمغيػػر التسػػيير أمػػر تفػػكيض لممالػػؾ يمكػػف أنػػ  غيػػر متابعتمػػا.ك  مراقبتمػػاك  التسػػيير
 مسؤكليت .ك  المالؾ سمطة تحت مكضكعا مسيرا ككيبل حينئذ

 اإلنتفػاع أك اإليجػار يكػكف أفك  ،المالػؾ مػع مبرمػا انتفػاع أك إيجػار عقػد حائزا يككف أف -
 عينا. أك نقدا بككن  مصرحا

 غرفػة كػؿ مسػتكل فػي يحػدث ،الفػبلح بصػفة اإلعتػراؼ قصػدك  فإنػ  ،اراإلطػ نفػس في ك
 ،الفبلحػة دفتػر فػي الفػبلح يسػجؿ عنػدماك  ،(1)الفبلحػيف أسػماء فيػ  تسػجؿ فبلحػي دفتر فبلحية
 البيانػػات عمػػ  تشػػتمؿك  ،تسػػجيم  مراجػػع تطػػابؽ الرقميػػة مراجعمػػا تكػػكف ممنيػػة بطاقػػة لػػ  تسػػمـ

 .(2)إليمما الفبلح ينتمي المذيف قطاع ك  النشاط بصنؼ المتعمقة
 يمكنػػ  ال الػػذم لممترشػػ  بالنسػػبة الفبلحػػي المجػػاؿ فػػي تأهيػػؿ أك تكػػكيف شػػمادة تقػػديـ /3
 .(3)فبلح صفة إثبات
 المرسػػػـك مػػػف 1 الفقػػػرة األكؿ محػػػؽالم مػػػف 4 حسػػػبالمادة أكيػػػدا مكطنػػػا لػػػ  أف إثبػػػات /4
 أف المػػزاد عميػػ  الراسػػي عمػػ  "يجػػب :عمػ  الممحػػؽ نفػػس مػػف 7 المػػادة نصػػت كػذلؾ ،14-71
 األكقاؼ...".ك  الدينية الشؤكف مديرية إختصاص إقميـ داخؿ مكطنا المزاد محضر في يعيف

 لمرسػـكا مػف 1 الفقػرة األكؿ ممحؽال مف 4 لممادة مالياتطبيقا الكفاء عم  يسر  اتإثب /5
14-71. 

 فمػػػػ1 الفقػػػػرة األكؿ الممحػػػػؽ مػػػػف 4 لممػػػػادة كفقػػػػا المدنيػػػػة بحقكقػػػػ  متمتعػػػػا يكػػػػكف أف /6
 .71-14 المرسـك

 رقػػػػػػـ المرسػػػػػػـك مػػػػػػف 65 المػػػػػػادة لػػػػػػنص تطبيقػػػػػػا هػػػػػػذاك  ،(4)األهميػػػػػػة كامػػػػػػؿ يكػػػػػػكف أف /7

                                                           
 سالؼ الذكر. 63-96مف المرسـك التنفيذم رقـ  1فقرة  9أنظر المادة  (1)

 سالؼ الذكر 63-96مف المرسـك التنفيذم رقـ  1فقرة  11أنظر المادة  (2)

 .71-14التنفيذم مف المرسـك  7مف الممحؽ األكؿ الفقرة  4المادة  (3)

: نمكذج عقد إيجار األراضي الكقفية المخصصة لمفبلحة عف 71-14 كرد هذا الشرط فيالممحؽ الثاني مف المرسـك (4)
 طريؽ المزاد العمني.
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 األشػػػػػخاص يخػػػػػص فيمػػػػػا ،الجػػػػػداكؿك  القػػػػػراراتك  العقػػػػػكد "إف :عمػػػػػ  تػػػػػنص التػػػػػي (1)76-63 
 الشػػػػػرط بتحديػػػػػد تسػػػػػم  التػػػػػي العناصػػػػػر جميػػػػػع إلػػػػػ  اإلشػػػػػارة تتضػػػػػمف أف يجػػػػػب ،الطبيعيػػػػػيف
 لؤلطراؼ. الشخصي

 لؤلطراؼ. المدنية باألهمية المرسـك هذا مفمـك حسب الشخصي شرطبال يقصد ك
 األصػػمية الصػػكرة أسػػفؿ فػػي الشخصػػي بالشػػرط المتعمقػػة البيانػػات صػػحة عمػػ  يصػػدؽ ك

 األطراؼ". لمكية بالنسبة الشركط نفس ضمف الجداكؿك  النسخك 
 المعنكم لمشخص بالنسبة ب/

 إذا الفبلحيػػة الكقفيػػة ألراضػػيا اسػػتئجار مػػف يسػػتفيد أف المعنػػكم لمشػػخص الشػػرع أجػػاز
 :كالتالي 71-14 المرسـك مف 8 المادة حددها التي الشركط في  تكافرت
 الجزائرم. لمقانكف خاضعا يككف أف /1

 شػػػػاطالن المشػػػػرع عػػػػرؼ قػػػػدك  .حػػػػةالفبل مجػػػػاؿ فػػػػي يمارسػػػػ  الػػػػذم النشػػػػاط يكػػػػكف أف /7
 التػيك  ،الػذكر سػالؼ 63-96 رقػـ التنفيػذم المرسػـك مػف 5ك 3ك 7 المػكاد خػبلؿ مف الفبلحي
 دكرة بسػػير يػػرتبط نشػػاط كػػؿ ،المرسػػـك هػػذا مفمػػـك فػػي ،فبلحػػي طػػابع ذا "يعتبػػر :عمػػ  تػػنص
 تكاثر ".ك  حيكاني أك نباتي منتكج نمك

 فػػػي ،فبلحػػػي طػػػابع ذا "يعتبػػػر :عمػػػ  63-69 التنفيػػػذم المرسػػػـك مػػػف 3 المػػػادة تػػػنص ك
 خػػػػزف سػػػػيما ال لػػػػ  امتػػػػداد هػػػػك أك اإلسػػػػتغبلؿ إلػػػػ  يسػػػػتند نشػػػػاط كػػػػؿ ،المرسػػػػـك هػػػػذا مفمػػػػـك

 المنتكجػػات هػػذ  تتكلػػد عنػػدما ،تكضػػيبماك  تسػػكيقماك  تحكيممػػاك  ،الحيكانيػػة أك النباتيػػة المنتكجػػات
 ."اإلستغبلؿ مف

 مرتبطػػػة أكانػػػت سػػػكاء ،الفبلحيػػػة بطبيعتمػػػا 3 المػػػادة فػػػي المػػػذككرة النشػػػاطات تحػػػتفظ ك
 المجمػز المسػتعممة الطػرؽ ابعطػ أك اإلقتصػادية أهميتمػا كانت ممماك  ،مرتبطة غير أـ بالتربة

 .(2)الطبيعية أك اإلصطناعية طبيعتما أك ،التقميدم أك

                                                           
 .يس السجؿ العقارمالمتعمؽ بتأس 1976مارس  75لمؤرخ في ا 63-76المرسـك رقـ  (1)

 سالؼ الذكر. 63-69مف المرسـك التنفيذم  4أنظر المادة  (2)
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 طػػػابع ذا كػػػذلؾ "تعتبػػػر :عمػػػ  63-69 التنفيػػػذم المرسػػػـك نفػػػس مػػػف 5 المػػػادة تػػػنص ك
 المػادة فػي عميػ  منصكص هك كما البحرم الصيد مؤسسات داخؿ المنجزة النشاطات ،فبلحي
 القكاعػػػد يحػػػدد الػػػذم 1994 مػػػام 78 فػػػي المػػػؤرخ 13-94 رقػػػـ التشػػػريعي المرسػػػـك مػػػف 17

 البحرم". بالصيد المتعمقة العامة
 الكقفية الفكحية األراضي إيجار عقد في الشكمية الشركط ثانيا:
 (17) سػػنة عشػػرة إثنتػػي الفبلحيػػة الكقفيػػة األرض إيجػػار مػػدة كانػػت إذا أنػػ  المشػػرع قػػرر

 7 الفقػرة 9 ادةالمػ لػنص تطبيقػا ما هذاك  ،العقارم الشمر إلجراءات يخضع فإن  ،فكؽ فما سنة
 رسميا. عقدا يعد الحالة هذ  في اإليجار عقد أف أم ،الذكر سالؼ 71-14 المرسـك مف

-75 األمػر مػف 17 المػادة أحكػاـ كذاك  العامة القكاعد مع يتكافؽ ما هذا أف المبلحظ ك
74
 الك  األطػراؼ بػيف أثػر أم لمػا يكػكف ال سػنة 17 لمػدة اإليجارات إف " :عم  تنص التي (1)
 .(2)" ...إشمارها عدـ حالة في الغير تجا  بما يحت 

 17 أقػػؿ مدتػػ  كانػػت إذا الفبلحيػػة الكقفيػػة األراضػػي إيجػػار عقػػد فػػإف المخالفػػة بمفمػػـك ك
 مكتكب. عقد فمك ،سنة

 المصػػاريؼ مػػف الفبلحيػػة الكقفيػػة األراضػػي إيجػػار عقػػد يعػػؼ لػػـ المشػػرع أف المبلحػػظ ك
شمار ك  بتسجيم  ةالمتعمق الرسـكك   ، كما هك الشأف بالنسبة لعقد الكقؼ العاـ.ا 

 الثاني المطمب
 الفكحية الكقفية األراضي إيجار آثار

 المسػػػتأجر مػػػف كػػػؿ التزامػػػاتك  حقػػػكؽ فػػػي الفبلحيػػػة الكقفيػػػة األرض إيجػػػار يثػػػار تتمثػػػؿ
 :التالييف فرعيفال خبلؿ مف سنتناكل  ما هكك  ،المؤجرك 

 الفكحية الكقفية األرض مستأجر ماتكالتزا حقكؽ األكؿ: الفرع

 ألزمػػػ  بالمقابػػػؿك  ،الحقػػػكؽ مػػػف جممػػػة الفبلحيػػػة الكقفيػػػة األراضػػػي لمسػػػتأجر المشػػػرع أقػػػر

                                                           
 .المتضمف إعداد مس  األراضي العاـ كتأسيس السجؿ العقارم 1975نكفمبر  17لمؤرخ في ا 74-75األمر رقـ  (1)

 .1975نكفمبر  18مؤرخة في  57ج.ر  (2)
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 :في إجمالما يمكف التيك  ،اإللتزامات مف بجممة
 الفكحية الكقفية األراضي مستأجر حقكؽ أكال:
 لممرسػػػـك الثػػػاني الممحػػػؽ كفػػػؽ الفبلحيػػػة الكقفيػػػة األراضػػػي مسػػػتأجر حقػػػكؽ المشػػػرع حػػػدد

 قػػدك  ،" المػػزاد عميػػ  الراسػػي المسػػتأجر كاجبػػاتك  حقػػكؽ يحػػدد شػػركط دفتػػر " :بعنػػكاف 14-71
 :هيك  الثاني الممحؽ مف 7 المادة في الحقكؽ هذ  كردت
 رسػك إعػبلف بعػد مباشرة ،كجدت إف ممحقاتماك  المؤجرة الكقفية الفبلحية األرض تسمـ*1
 المزاد.

 حالػة فػي المػؤجرة العػيف تسػمـ حقػ  مػف -عامػة كقاعػدة– المستأجر أف معمـك هك كما ك
 إنػػ  بػؿ ،الحػػؽ هػذا الفبلحػػي الكقػؼ لمسػتأجر يقػػرر لػـ المشػػرع أف غيػر ،بمػػا لئلنتفػاع صػالحة
 "يعتبػر :األكؿ الممحػؽ مػف 11 المػادة فػي كرد مػا هػذاك  ،كػاف سػبب ألم ضػماف أم مف جرد 
 ،اإليجػػػار عميمػػػا اكتسػػػب التػػػي رضػػػيةاأل بالقطعػػػة المعرفػػػة تمػػػاـ عارفػػػا المػػػزاد عميػػػ  راس كػػػؿ
 تخفػيض أم أك ضػماف أم يطمب أف دكف ،المزاد بدء يـك عميما هي التي الحالة في يأخذهاك 

 ".أخرل ألسباب أك التعييف في أخطاء أك اإلتبلؼ بسبب اإليجار في

 ممحقاتما.ك  الفبلحية لؤلرض الحر اإلستغبلؿ*7

 طبقػػػػا الفبلحيػػػػة الكقفيػػػػة لػػػػؤلرض أمثػػػػؿ السػػػػتغبلؿ الضػػػػركرية التميئػػػػات ك/أك البنػػػػاء*3
 بمما. المعمكؿ التنظيـك  لمتشريع

 العقد. مدة انتماء قبؿ سنة المؤجرة السمطة مف اإليجار عقد تجديد طمب*4

 المكمفػػػػػػة السػػػػػػمطة مػػػػػػف صػػػػػػريحة بمكافقػػػػػػة إال يتقػػػػػػرر ال اإليجػػػػػػار تجديػػػػػػد فػػػػػػي الحػػػػػػؽ ك
 .(1)باألكقاؼ

 المؤجرة. لمسمطة يكج  سبؽم إشعار بكاسطة لئليجار المسبؽ الفسخ طمب*5

 "يفسػخ :عمػ  71-14 المرسػـك مػف األكؿ الممحػؽ مػف 1 فقػرة 15 المادة تنص كذلؾ ك
 الطرفيف". باتفاؽ كقت أم في اإليجار

                                                           
 .71-14ـك مف المرس مف الممحؽ األكؿ 7الفقرة  14المادة  (1)
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 الفكحية الكقفية األرض مستأجر إلتزامات ثانيا:
 الحصػػر ال المثػػاؿ سػػبيؿ عمػػ  الفبلحيػػة الكقفيػػة األرض مسػػتأجر إلتزامػػات المشػػرع حػػدد

 الممحػؽ مػف 3 المػادة كػذلؾك  ،الػذكر سػالؼ 71-14 المرسػـك مػف 11ك 11 المػكاد خػبلؿ مف
 فيمػػا اإللتزامػات هػذ  إجمػػاؿ يمكػف ،المػكاد هػذ  اسػػتقراء خػبلؿ مػفك  ،المرسػػـك نفػس مػف الثػاني
 :يمي

 الشػػػػركط دفتػػػػرك  اإليجػػػػار عقػػػػد عػػػػف الناتجػػػػة التعاقديػػػػة لئللتزامػػػػات المسػػػػتأجر إحتػػػػراـ*1
 .(1)ب  الممحؽ

 .(2)الفبلحية الكجمة تغيير عدـ*7

 فػي يمكػف الك  ،الشػركط لػدفتر طبقػا الفبلحػي النشػاط فػي المػؤجرة األمبلؾ تستعمؿ حيث
 إلي . المكجمة الغرض غير في تستغؿ أك تستعمؿ أف األحكاؿ مف حاؿ أم

 األغػػراض غيػػر أخػػرل ألغػػراض جػػزء أك كػػؿ اسػػتعماؿ فػػي أك كجمتمػػا فػػي تغييػػر كػػؿ ك
 .(3)اإليجار فسخ عن  ينجر ،طالشرك  دفتر في المحددة
 .الذكر سالؼ 71-14 المرسـك مف األكؿ الممحؽ مف 7 المادة في كرد ما نفس هك ك

 "يتعمػػػػد :عمػػػػ 71-14 المرسػػػػـك مػػػػف 7 الممحػػػػؽ مػػػػف 5 الفقػػػػرة 3 المػػػػادة نصػػػػت كػػػػذلؾ
 ..." المؤجرة لؤلرض الفبلحي الطابع باحتراـ المتأجر
 صػػػنؼ كػػػاف أيػػػا الفبلحيػػػة الكجمػػػة حمايػػػة إلػػػ  يمػػػدؼ المشػػػرع أف إلػػػ  اإلشػػػارة تجػػػدر ك
 لمػػذا االقتصػػادية لؤلهميػػة هػػذاك  ،عامػػة ممكيػػة أك خاصػػة ممكيػػة أك كقفيػػة ممكيػػة سػػكاء ،الممكيػػة
 الكجمػة بتغييػر يقػـك الػذم الشػخص ضػد عقكبػات كضع المشرع أف لدرجة ،األمبلؾ مف النكع

 نصػػكص عػػدة دالصػػد هػػذا فػػي نجػػدك  ،المختصػػة المصػػال  مػػف رخصػػة دكف لػػؤلرض الفبلحيػػة
 تنظيمية.ك  قانكنية

                                                           
 .71-14 مف المرسـك 11المادة  (1)

 .71-14 مف المرسـك 11المادة  (2)

بعنكاف: "نمكذج دفتر الشركط الذم يحدد البنكد 71-14مف الممحؽ األكؿ المرفؽ بالمرسـك  1هذا تطبيقا لنص المادة ك  (3)
 ة لمفبلحة".كالشركط المطبقة عم  اإليجار عف طريؽ المزاد العمني لؤلراضي الكقفية المخصص
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 أال "يجػب :عمػ  تػنص التي (1)16-18 رقـ القانكف مف 77 المادة في المشرع نص فقد
 تغييػر إلػ  الفبلحيػة الكجمػة ذات األراضػيك  الفبلحية األراضي عم  الكاقعة التصرفات تفضي
 الفبلحية". كجمتما
 طػػرؼ مػػف سػػكاء - زراعيػػةال لؤلراضػػي الفبلحيػػة الكجمػػة تغييػػر فػػإف ،ذلػػؾ مػػف األكثػػر ك
 المشػرع عميػ  نػص مػا هػذاك  ،)جنحػة( جريمػة يشػكؿ أصػب  ،- المعنػكم أك الطبيعػي لمشخص

 خمػػس إلػػ  سػػنة (1) مػػف بػػالحبس "يعاقػػب :عمػػ  الفبلحػػي التكجيػػ  قػػانكف مػػف 87 المػػادة فػػي
 دينػػػػػػار ألػػػػػػؼ خمسػػػػػػمائة إلػػػػػػ  دج(111.111) دينػػػػػار ألػػػػػػؼ مائػػػػػػة مػػػػػػف بغرامػػػػػػةك  سػػػػػنكات (5)
 كجمػػػػػػة ذات أك فبلحيػػػػػة مصػػػػػػنفة ألرض الفبلحػػػػػي الطػػػػػابع يغيػػػػػػر مػػػػػف ؿكػػػػػ دج( 511.111)

 أحكػػاـ بمكجػػب "يمنػػع :عمػػ  تػػنص التػػيك  ،القػانكف" هػػذا مػػف 14 المػػادة ألحكػػاـ خبلفػػا ،فبلحيػة
 فبلحية". كجمة ذات أك فبلحية كأرض مصنفة ألرض فبلحي غير استعماؿ كؿ القانكف هذا

 يكػػػػكف أف "يمكػػػػف :عمػػػػ  ذكرالػػػػ سػػػػالؼ 16-18 القػػػػانكف مػػػػف 89 المػػػػادة تػػػػنص كػػػػذلؾ
 ألحكػاـ كفقػا ،القػانكف هػذا فػي عميمػا المنصػكص الجػرائـ عػف جزائيا مسؤكال المعنكم الشخص

 العقكبات. قانكف مف مكرر 51 المادة
 المقػػػػررة لمغرامػػػػة األقصػػػػ  الحػػػػد عػػػػف مػػػػرات (4) أربعػػػػة عػػػػف تقػػػػؿ ال بغرامػػػػة يعاقػػػػب ك
 سػالؼ16-18 القػانكف مػف 88ك 87 المػادتيف أحكاـ في عميما المنصكص الطبيعي لمشخص

 .الذكر
 المػادة في عميما المنصكص التكميمية العقكبات مف أكثر أك كاحدة إل  أيضا يتعرض ك
 .(2)العقكبات" قانكف مف مكرر 18

 .(3)مسبقا السنكم اإليجار مقابؿ تسديد*3

 "يتعمػػػػػد :عمػػػػػ 71-14 المرسػػػػػـك مػػػػػف 7 الممحػػػػػؽ مػػػػػف 4 الفقػػػػػرة 3 المػػػػػادة نصػػػػػت كمػػػػػا

                                                           
 (.7118أكت  11مؤرخة في 46ج ر )المتضمف التكجي  الفبلحي  7118أكت  13لمؤرخ في ا 16-18القانكف رقـ  (1)

 المتضمف قانكف العقكبات المعدؿ كالمتمـ  1966جكاف  8المؤرخ في  155-66مف األمر رقـ  51المادة  (2)
 من . 18ك المادة 

 .71-14مف المرسـك  11المادة  (3)
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 عمي ". المتفؽ األجؿ في اإليجارية األعباءك  السنكم اإليجار مبم  بدفع المستأجر
 مػف الممحػؽ نفس مف 17 المادة كذاك  األكؿ الممحؽ مف 16 المادة ذلؾ عم  أكدت كما
 عمميػػػة عػػػف النػػػاجـ المبمػػػ  يمثػػػؿ سػػػنكم إيجػػػار دفػػػع مقابػػػؿ اإليجػػػار "يمػػػن  :71-14 المرسػػػـك
 المزاد.

 األكقاؼ. لحساب امسبقك  سنكيا المقابؿ هذا يدفع
 القانكنية". الطرؽ بكؿ الحؽ تحصيؿ يتـ ،الدفع في التأخر حالة في ك
 ،عائداتػ  تحصػيؿ يضػمفك  الفبلحػي الكقؼ مصمحة يحقؽ حت ك  المشرع أف المبلحظ ك

 خػػبلؿاإل حالػػة فػػي الجبػػرم التحصػػيؿ طائمػػة تحػػت المسػػبؽك  السػػنكم بالػػدفع المسػػتأجر ألػػـز فقػػد
 اإللتزاـ. بمذا

 مػػف األكؿ الممحػػؽ مػػف 17 المػػادة لػػنص تطبيقػػاك  أنػػ  حيػػث :اإليجػػار اريؼمصػػ دفػػع*4
 النػات  السػنكم اإليجار مقابؿ مبم  عم  زيادة يدفع المزاد عمي  الراسي فإف ،71-14 المرسـك

 :التالية المصاريؼ جزء لكؿ المعركضة الدنيا القيمة مع بالتناسب اإليجار عف
 قبػػػػؿ مسػػػػتحقة أخػػػػرل مصػػػػاريؼ أيػػػػة أك النشػػػػراتك  الممصػػػػقاتك  اإلعبلنػػػػات مصػػػػاريؼ -
 المزايدة.

 المخططػاتك  الشركط كدفتر ،المشتركة الممحقاتك  البيع لمحضر األصمية النسخة رسـ -
 اإلجمالية.

 المشتركة. الممحقات تسجيؿ حؽ -

 :منفردة بصفة المزاد عمي  الراسي يتحمؿ كذلؾ ك
 الحاجة. عند ،التسجيؿ حقكؽ -

 .اإلقتضاء عند ،العقارم الشمر رسـ -

 .(1)المادة لنفس تطبيقا ذلؾك  ،الباطف مف الكقفية األراضي تأجير عدـ*5

                                                           
 .71-14مف المرسـك  11المادة  (1)
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 تػػػأجير بخػػػبلؼ ،(1)البػػػاطف مػػػف التػػػأجير لممسػػػتأجر أجػػػاز المشػػػرع أف العامػػػة القاعػػػدة ك
 حػػػؽ سػػػقكط طائمػػػة تحػػػت قانكنيػػػا حظػػػرا المشػػػرع اعتبػػػر  حيػػػث ،البػػػاطف مػػػف الكقفيػػػة األراضػػػي
 اإليجار.

 تنص التي 71-14 المرسـك مف 7 الممحؽ مف 3 الفقرة 3 المادة ذلؾ عم  أكدت قد ك
 تصػػرؼ تحػػت كضػػعما أك البػػاطف مػػف الفبلحيػػة األرض إيجػػار بعػػدـ المسػػتأجر "يتعمػػد :عمػػ 

 الغير".
 "ال :عمػ  71-14 المرسػـك مػف األكؿ الممحػؽ مػف 13 المػادة تنص اإلطار نفس في ك
 اإليجار". حؽ إسقاط طائمة تحت ،الباطف مف يؤجر أف اإلمتياز صاحب يمكف

 مػػػف 11 المػػػادة كػػػذلؾ إليػػػ  أشػػػارت مػػػا هػػػذاك  ،اإليجػػػار عقػػػد فػػػي الثابتػػػة المػػػدة إحتػػػراـ*6
 .71-14 المرسـك

 ذلػػػؾ عمػػػ  المشػػػرع نػػػص قػػػدك  ،المػػػدة عقػػػكد مػػػف اإليجػػػار فػػػإف ،إليػػػ  اإلشػػػارة سػػػبقت كمػػػا
 ةلمػد الفبلحيػة الكقفيػة األراضػي تػؤجر " :71-14 المرسػـك مػف 1 الفقػرة 6 المادة في صراحة
 محددة".
 بشػػػػكؿ المػػػػزاد طريػػػػؽ عػػػػف المػػػػؤجرة الفبلحيػػػػة األراضػػػػي باسػػػػتغبلؿ المسػػػػتأجر تعمػػػػد*7
   .(2)مباشرك  شخصي
 مػػف مكافقػػة بعػػد إال منمػػا جػػزء عػػف أك المػػؤجرة األمػػاكف كػػؿ عػػف التنػػازؿ بعػػدـ التعمػػد*8
 . (3)باألكقاؼ المكمفة السمطة

 ضػركرية أنمػا المػؤجرة السػمطة تػرل التػي التعميمػات كػؿ احتػراـك  البيئػة بحماية التعمد*9

                                                           
 أنظر في ذلؾ أيضا:  .ؽ ـ ج 517ك 515ظـ المشرع أحكاـ اإليجار مف الباطف )اإليجار الفرعي( في المادتيف ن (1)

Philippe Malaurie et Laurent Aynès ET Philippe Stoffel-Munck, DROIT CIVIL: LES OBLIGATION, 

éditions juridiques associées, Paris, 2° édition, 2005, p 427. 

 .71-14 مف المرسـك 7مف الممحؽ  1الفقرة  3المادة  (2)

 .71-14 مف المرسـك 7مف الممحؽ  7الفقرة  3المادة  (3)
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 .(1)الشأف هذا في

 .(2)الكمرباءك  بالماء التمكيف عف الناجمة الفكاتير المستأجر تحمؿ*11
 السػػػػػمطة مػػػػػف مكافقػػػػػة دكف المػػػػػؤجرة األرض فػػػػػي تغييػػػػػر أم إحػػػػػداث بعػػػػػدـ التعمػػػػػد*11
 .(3)المؤجرة
 .(4)المؤجرة لؤلرض تحسيف بأم المطالبة بعدـ التعمد*17
 أك شخصػػػيا أحػػػدثما التػػػي األضػػػرار عػػػف الناجمػػػة المصػػػاريؼ كػػػؿ حمػػػؿبت اإللتػػػزاـ*13
 .(5)بما التكفؿك  مسؤكليت  تحت شخص أحدثما

 التػػابعكف األعػػكاف يتكالهػػا التػػي الرقابػػة عمميػػات كػػؿ عمػػ  اإلعتػػراض بعػػدـ اإللتػػزاـ*14
 .(6)الفبلحية لؤلراضي الكطني لمديكافك  باألكقاؼ المكمفة لمسمطة
 كػػػػؿك  الفبلحيػػػة لػػػؤلرض العاديػػػػة بالصػػػيانة الصػػػمة ذات األشػػػػغاؿب بالتكفػػػؿ اإللتػػػزاـ*15
 .(7)جيدة حالة في إبقائما أجؿ مف هذاك  ،كجدت إف يستغمما التي السطحية األمبلؾ

 قػررت إذا إال ،إعػذار دكف اإليجػار مػدة انتمػاء بعػد مباشػرة األمػاكف بإخبلء اإللتزاـ*16
   .(8)جاراإلي عقد تجديد المؤجرة باألكقاؼ المكمفة السمطة
 دكف اإلنتفػػػاع بػػػدء يػػػـك عميمػػػا هػػػي التػػػي الحالػػػة فػػػي الكقفيػػػة األرض بأخػػػذ اإللتػػػزاـ*17
 .(9)ضماف

 مػا حالة في عميما كانت التي الحالة عم  األماكف بإعادة المتعمقة بالنفقات اإللتزاـ*18
                                                           

 .71-14 مف المرسـكمف الممحؽ األكؿ  7المادة ك  7مف الممحؽ  5الفقرة  3مادة ال (1)

 .71-14 ـمف المرسك  7مف الممحؽ  6الفقرة  3لمادة ا (2)

 .71-14 مف المرسـك 7مف الممحؽ  7الفقرة  3المادة  (3)

 .71-14 مف المرسـك 7مف الممحؽ  8الفقرة  3المادة  (4)

 .71-14 مف المرسـك 7مف الممحؽ  9الفقرة  3المادة  (5)

 .71-14 مف المرسـك 7مف الممحؽ  11الفقرة  3المادة  (6)

 .71-14 المرسـكمف  7مف الممحؽ  11الفقرة  3المادة  (7)

 .71-14 مف المرسـك 7مف الممحؽ  17الفقرة  3المادة  (8)

 .71-14 مف المرسـك 7مف الممحؽ  13الفقرة  3المادة  (9)



 انٌلف بداسج ؤعانْة انثاَِ انثاب

 

148 

 .(1)باألكقاؼ المكمفة لمسمطة المسبقة المكافقة دكف بأشغاؿ القياـ تـ إذا
 سػػػائر اإلنتفػػػاع فػػػي الشػػػركع يػػػـك مػػػف ابتػػػداء المػػػزاد عميػػػ  الراسػػػي لمسػػػتأجرا يػػػؤدم*19
 المػػؤجر يكػػكف ال بحيػػث ،العقػػار لمػػا يخضػػع التػػي التكػػاليؼ مػػف ذلػػؾ غيػػرك  الرسػػـكك  الضػػرائب

 .(2)الشأف هذا في منما بأم ممتزما
 الفكحية الكقفية األرض مؤجر كالتزامات حقكؽ الثاني: الفرع
 التزامػات حممػ ك  حقػكؽ المشػرع لػ  قػرر قد اآلخر هك الفبلحية الكقفية األرض مؤجر إف

 المستأجر. مكاجمة في
 الفكحية الكقفية األراض مؤجر حقكؽ أكال:
 التزامػػػػات نفسػػػػما هػػػػي الفبلحيػػػػة الكقفيػػػػة األراضػػػػي مػػػػؤجر حقػػػػكؽ ففػػػػإ القػػػػكؿ سػػػػبؽ كمػػػػا
 :في الحؽ ل  فإف ذلؾ عم  زيادةك  ،سالفة الذكر المذككرة المستأجر
- اإليجػػػػػار مػػػػػف المسػػػػػتفيد أخػػػػػؿ إذا اإلدارة مػػػػػف بمبػػػػػادرة اإليجػػػػػار فسػػػػػخ يفػػػػػ الحػػػػػؽ*1

 شػػركطك  بنػػكد احترامػػ  عػػدـك  71-14 المرسػػـك مػػف 17 مػػادةلم تطبيقػػا ،بالتزاماتػػ  -المسػػتأجر
 تقػـك حيػث ،الػذكر سػالؼ 71-14 رقػـ التنفيػذم المرسػـك أحكػاـك  بالعقػد المرفػؽ الشركط دفتر

 (1) كاحػػػد شػػػمر بفتػػػرة متتػػػالييف إعػػػذاريف بتكجيػػػ  حالػػػةال هػػػذ  فػػػي باألكقػػػاؼ المكمفػػػة السػػػمطة
 قضائي. محضر يثبتمما

 المكمفػػة السػػمطة تباشػػر ،الثػػاني اإلعػػذار مػػف ابتػػداء (1) كاحػػد شػػمر أجػػؿ انقضػػاء بعػػد ك
 ،7 الفقػرة 16 ممػادةل كفقا ،القضائية الجمات أماـ اإليجار في الحؽ إسقاط إجراءات باألكقاؼ

 .71-14 لمرسـكا مف األكؿ الممحؽ مف 4 ،3
 (3)ذلؾ األمر اقتض  إف ،تجديد  عند اإليجار بدؿ قيمة مراجعة إمكانية*7

                                                           
 .71-14 مف المرسـك 7مف الممحؽ  14الفقرة  3المادة  (1)

: نمكذج عقد إيجار األراضي الكقفية المخصصة لمفبلحةأ (2)  عف طريؽ المزاد العمني. نظر الممحؽ الثاني مف المرسـك

 .71-14مف المرسـك  مف الممحؽ األكؿ 17لمادة ا (3)
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 الفكحية الكقفية األرض مؤجر إلتزامات ثانيا:
 المسػتأجر حقػكؽ نفسػما يهػ الفبلحيػة الكقفيػة األراضػي مػؤجر التزامػات بأف القكؿ يمكف

 مػػف األرض الكقفيػػػة الفبلحيػػػة، أهممػػػا يتمثػػػؿ فػػي تسػػػميـ المسػػػتأجرك  ،إليمػػا التطػػػرؽ سػػػبؽ التػػي
عػػدـ إيجارهػػا مػػف ك  تمكينػػ  مػػف اإلسػػتغبلؿ الحػػر لمػػا بشػػرط المحافظػػة عمػػ  كجمتمػػا الفبلحيػػةك 

 الباطف. 
 الثالث المبحث

 الدكلة مف المسترجعة الفكحية الكقفية األمكؾ إيجار
 ؾكػػذل اهػػتـ قػػد بػػؿ الفبلحيػػة، الكقفيػػة األراضػػي إليجػػار بتنظيمػػ  فقػػط المشػػرع يكتػػؼ لػػـ
 المرسػػـك مػػف الرابػػع الفصػػؿ فػػي تنظيممػػا خػػبلؿ مػػف الدكلػػة، مػػف المسػػترجعة الكقفيػػة بػػاألمبلؾ

 لممػكاد تطبيقػا اإلسترجاع يتـك  اإليجار، طريؽ عف استغبللما يتـ حيث الذكر، سالؼ 14-71
 تػػػػـ كالتػػػػي المؤممػػػػة الكقػػػػؼ أراضػػػػي إرجػػػاع كرسػػػػت التػػػػي األكقػػػػاؼ قػػػػانكف مػػػف 41 ،39 ،38
 .الزراعية لثكرةا صندكؽ في اجمامإد

 )المطمػب القانكنيػة كتسػكيتما الكقفيػة األراضي إسترجاع أحكاـ المبحث هذا في نتناكؿ ك
 .(الثاني المطمب) الدكلة مف المسترجعة الفبلحية الكقفية األراضي إيجار أحكاـ ثـ األكؿ(،

 األكؿ المطمب
 القانكنية تسكيتهاك  الكقفية األراضي إسترجاع أحكاـ

 اسػترجاع عمػ  المشػرع نص العقارم، التجي  قانكف بما جاء التي حاتاإلصبل إطار في
 كيفيػػات المطمػػب هػػذا فػػي سػػنتناكؿك  كضػػعيتما، تسػػكيةك  الدكلػػة حػػكزة فػػي التػػي الكقفيػػة األمػػبلؾ
 لؤلمػبلؾ القانكنيػة التسػكية ثػـ ،األكؿ( )الفػرع الدكلػة حػكزة فػي التػي الكقفيػة األراضي إسترجاع
 الثاني(. )الفرع الدكلة حكزة في هي التي العامة العقارية

 الدكلة حكزة في التي الكقفية األراضي إسترجاع كيفيات األكؿ: الفرع
 المتعمػػػؽ 1997 جػػػانفي 16 فػػػي المػػػؤرخ المشػػػترؾ الػػػكزارم لممنشػػػكر تطبيقػػػاك  أنػػػ  حيػػػث

 يجػب التػيك  المؤممػة الكقػؼ أراضػي إسػترجاع يتـ فإن  ،األكقاؼ قانكف مف 38 المادة بتطبيؽ
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 تنقػػؿ فإنمػػا ،الجمػػات هػػذ  غيػػاب حالػػة فػػيك  ،أصػػبل عميمػػا حبسػػت التػػي الجمػػات إلػػ  تنقػػؿ أف
 باألكقاؼ. المكمفة السمطة إل 

 الصػندكؽ فػي أدمجػت التي الكقفية األراضي إسترجاع كيفيات أعبل  المنشكر حدد قد ك
 أكضػػػاع تسػػػكية كيفيػػػاتك  ، (1)73-71 رقػػػـ األمػػػر اـأحكػػػ بمكجػػػب ،الزراعيػػػة لمثػػػكرة الػػػكطني

 كفقػػا ذلػػؾك  ،األكقػاؼ قػػانكف مػف 39 المػػادة ألحكػػاـ كفقػا األراضػػي لمػذ  المسػػتغميف سػتفيديفالم
 :يمي لما

 العاـ الكقؼ أكال:
 الثػػكرة تطبيػػؽ قبػػؿ عميمػػا تشػػرؼ كانػػت التػػي المؤسسػػات إلػػ  العػػاـ الكقػػؼ أراضػػي تعػػكد
 47 لممػػادة طبقػػا ،التراضػػيك  اإلتفػػاؽ بعػػد ،مسػػتأجريف الحػػاليكف المسػػتفيدكف يعتبػػرك  ،الزراعيػػة

 تعكيضػػػمـ يػػػتـ فإنػػػ  ،مسػػػتأجريف كػػػكنمـ المسػػػتفيديف رفػػػض حالػػػة فػػػيك  ،األكقػػػاؼ قػػػانكف مػػػف
 تعػذر حالػة كفػي ،مناسػبة أخػرل بمديػة أك ،البمديػة نفس في الكطنية األمبلؾ قطع مف بأراضي
 ماليا. تعكيضمـ يتـ ،اإلجراء هذا تكفير

 الخاص الكقؼ ثانيا:
 ألحكػػػاـ طبقػػػا تصػػػرفمـ تحػػػت تبقػػػ ك  ،عمػػػيمـ ؼالمكقػػػك  إلػػػ  الخاصػػػة األكقػػػاؼ تعػػػكد *
 فػػي أك البمديػػة نفػػس فػػي أخػػرل بػػأرض المسػػتفيد تعػػكيض يػػتـك  ،األكقػػاؼ قػػانكف مػػف 77 المػػادة
 أخرل. بمدية

 إلػػ  المكقكفػػة العػػيف تػػؤكؿ ،المنفعػػة فػػي حقمػػـ عػػف عمػػيمـ المكقػػكؼ تنػػازؿ حالػػة فػػي ك
 العاـ. بالكقؼ لمتعمقةا لمفقرة طبقا لممستفيديف تأجيرها يتـك  ،العامة األكقاؼ
 كقفػا تصػب  ،الدكلػة حمايػة تحػت المكضػكعة الخاصػةك  العامة الكقفية األراضي جميع *
 المكمفػػػة الجمػػػة سػػػمطة تحػػػت كتكضػػػع ،األكقػػػاؼ قػػػانكف مػػػف 6ك 5 فقػػػرة 8 لممػػػادة طبقػػػا ،عامػػػا

 باألكقاؼ.
 مػع اؽاإلتفػ بإمكػانمـ هؤالء فإف ،أخرل أراضي إل  المستفيديف تحكيؿ تعذر حالة في *

                                                           
 .الثكرة الزراعيةقانكف المتضمف  1971نكفمبر 18لمؤرخ في ا 73-71األمر رقـ  (1)
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 عميمػػػػا يتفػػػػؽ التػػػػي بالصػػػػيغة ،الػػػػكقفي الممػػػػؾ اسػػػػتغبلؿ فػػػػي اإلسػػػػتمرار عمػػػػ  عمػػػػيمـ المكقػػػػكؼ
 ماديا. تعكيضمـ أك تحكيممـ يتـ ريثما ذلؾك  ،الكقؼ أحكاـ مع يتناف  الك  ،الطرفاف

 الخاص كالكقؼ العاـ الكقؼ بيف المشتركة الحاالت ثالثا:
 :التالية األحكاـ عميما تطبؽ ك
 أك ،العمرانػػػػي المحػػػػيط فػػػي إدماجمػػػػا أك ،الفبلحيػػػة طبيعتمػػػػا األرض اففقػػػد حالػػػػة فػػػي *
 قػانكف مػف 78ك 74 المػادتيف ألحكػاـ تطبيقػا ،تعكيضػما كجػب ،العامػة المصػمحة لفائػدة نزعما

 األكقاؼ.
 المسػػػػػتغميف أك الشػػػػػاغميف حقػػػػػكقمـ ذكمك  المسػػػػػتفيديف غيػػػػػرك  المسػػػػػتفيديف تحكيػػػػػؿ يػػػػػتـ *
 75 المػادة ألحكاـ تطبيقا ذلؾك  ،مستأجريف إل  كقفية أراضي عم  مشيدة محبلت أك لمساكف

 األكقاؼ. قانكف مف
 التكجيػػ  قػػانكف مػػف(1)87 المػػادة بمقتضػػ  المنشػػأة المجنػػة المنشػػكر هػػذا بتطبيػػؽ تكمػػؼ *
 قػػػانكف مػػػف 41 المػػػادة مراعػػػاة مػػػع باألكقػػػاؼ المكمفػػػة السػػػمطة ممثػػػؿ إلػػػ  مكسػػػعة ،(2)العقػػػارم
 األكقاؼ.
 هػػػذ  عمػػػ  1987ديسػػػمبر 18 فػػػي المػػػؤرخ 19-87 رقػػػـ كفالقػػػان أحكػػػاـ سػػػرياف عػػػدـ *
 الحالييف. مستغميماك  العقاراتك  الكقفية األراضي
 مكضػػػكع األراضػػػي فػػػي المحدثػػػة ،الثابتػػػة التجميػػػزاتك  األغػػػراسك  األساسػػػية المنشػػػآت *

 75 لممػادة تطبيقػا ،المكقكفػة العػيف مػف جػزء تعػد ،التأميـ مرحمة بعد أنجزت التيك  ،اإلسترجاع
 المسػػػػتغميفك  المسػػػػتفيديف بػػػػيف تحػػػػدث قػػػػد التػػػػي النزاعػػػػات بخصػػػػكصك  ،األكقػػػػاؼ كفقػػػػان مػػػػف
 القضػائية الجمػات إلػ  يمجػأ التراضػي عػدـ حالػة فػيك  ،التراضػي طريؽ عف ،عميمـ المكقكؼك 

                                                           
كعددا ، تقـك بدراسة الممفات لجنة متساكية األعضاء، كتضـ ممثميف لئلدارة مف قانكف التكجي  العقارم 87تطبيقا لممادة  (1)

متساكيا مف المنتخبيف المحمييف كممثمي لجمعيات المبلؾ كالمستثمريف الفبلحيف كتجمعاتمـ المعتمدة قانكنيا )إل  جانب 
 ممثؿ السمطة المكمفة باألكقاؼ(، كقرار المجنة قابؿ لمطعف بالطرؽ القانكنية المقررة.

المؤرخ في  76-95المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ لعقارم المتضمف التكجي  ا 1991نكفمبر 18المؤرخ في  75-91القانكف  (2)
 .1995سبتمبر  75
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 المختصة.
 الدكلة حكزة في هي التي العامة الكقفية لألمكؾ القانكنية التسكية الثاني: الفرع
 السػمطة حػددت دفقػ ،الدكلػة حػكزة فػي التػي المؤممػة الكقفيػة األمػبلؾ إسػترجاع إطػار في
 رقػػػػـ المشػػػػتركة الكزاريػػػػة التعميمػػػػة خػػػػبلؿ مػػػػف ،تسػػػػكيتما كيفيػػػػات باألكقػػػػاؼ المكمفػػػػة المركزيػػػػة

 الكقفيػػػة األمػػػبلؾ تسػػػكية كيفيػػػات بتحديػػػد المتعمقػػػة 7116 مػػػارس 71 فػػػي المؤرخػػػة 16-11 
 كفقػػا التسػػكية كيفيػػاتك  أحكػػاـ تتحػػدد لػػذلؾ قػػاتطبيك  ،الدكلػػة حػػكزة فػػي هػػي التػػي العامػػة العقاريػة

 :يمي لما
 الدكلة حكزة في التي الكقفية األمكؾ بتسكية المكمفة المختصة الجهة أكال:

 القانكنيػػػة التسػػػكية بعمميػػػات مكمفػػػة مختصػػػة كالئيػػػة لجنػػػة كاليػػػة كػػػؿ مسػػػتكل عمػػػ  تحػػػدث
 الكقفي. لمممؾ
 المجنة أمانةك  تشكيمة - أ
 المجنة تشكيمة-1

 :مف المجنة تتشكؿ
 رئيسا              ممثم  أك الكالي -
 عضكا     بالكالية األكقاؼك  الدينية الشؤكف مدير -
 عضكا          بالكالية الدكلة أمبلؾ مدير -
 عضكا         بالكالية العقارم الحفظ مدير -
 عضكا       بالكالية الفبلحية المصال  مدير -
 المجنة أمانة -2

 األكقاؼ.ك  الدينية بالشؤكف المكمفة الكالئية المديرية إل  لكالئيةا المجنة أمانة تسند
 المجنة كقرارات جمسات-ب
 (16) سػػتة كػػؿ كاحػػدة مػػرة عاديػػة دكرة فػػي المختصػػة الكالئيػػة المجنػػة إجتماعػػات تنعقػػد *
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 أك رئيسػما مػف استدعاء عم  بناء ،ذلؾ إل  الضركرة دعت كمما إستثنائية دكرات فيك  ،أشمر
 بالكالية. األكقاؼك  الدينية الشؤكف مدير مف باقتراح
 المػػػدير طػػػرؼ مػػػف لمػػػا المقػػػدـ الػػػكقفي الممػػػؾ كضػػػعية المختصػػػة الكالئيػػػة المجنػػػة تقػػػـك *
 القانكنية. كضعيت  تسكية تقررك  ،األكقاؼك  الدينية لمشؤكف الكالئي
 سػػػػجؿ فػػػػي تػػػػدكينماك  ،محاضػػػػر فػػػػي المختصػػػػة الكالئيػػػػة المجنػػػػة مػػػػداكالت تحريػػػػر يػػػػتـ *
 كاتبما.ك  الجمسة رئيس قبؿ مف المجنة محاضر عم  التكقيع مع ،عمي  مؤشرك  ـمرق ،خاص
 الممػػؼ بإعػػداد ،المعنيػػة المػػديريات مػػع بالتنسػػيؽ األكقػػاؼك  الدينيػػة الشػػؤكف مػػدير يقػػـك *
 :التالية بالكثائؽ كجكبا إرفاق  مع ،التسكية مكضكع العاـ الكقفي بالممؾ الخاص اإلدارم
 الكيفيػػػػاتك  الشػػػػركط حسػػػػب ،(1)العػػػػاـ الػػػػكقفي لمممػػػػؾ قانكنيػػػػةال الطبيعػػػػة تثبػػػػت كثيقػػػػة -
 بمما. المعمكؿ التنظيـك  التشريع في المحددة
فك  ،األراضػػػي مسػػػ  مخطػػػط مسػػػتخرج -  طػػػرؼ مػػػف مخطػػػط إعػػػداد يمكػػػف ذلػػػؾ تعػػػذر ا 
 .(2)معتمد عقارم خبير ممندس
كقفي يػػتـ إعػػداد بطاقػػة تعيػػيف العقػػار الػػحيػػث  .(3)التسػػكية محػػؿ لمعقػػار كصػػفية بطاقػػة -

فػػي نسػػختيف تمضػػياف مػػف طػػرؼ المػػدير الػػكالئي لمشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ كككيػػؿ األكقػػاؼ، 
بحيػػػث يػػػتـ إرسػػػاؿ نسػػػخة كاحػػػدة منممػػػا لػػػئلدارة المركزيػػػة، كتحفػػػظ النسػػػخة األخػػػرل فػػػي ممػػػؼ 

 .العقار الكقفي المعني
 تمػاعإج محضػر عمػ  بنػاء ،العػاـ الكقفي الممؾ تسكية قرار بإصدار الكالية كالي يقـك *
 الكالئية. المجنة

 ،العػاـ الػكقفي تصػريحيممممؾ إدارم عقػد بإعػداد األكقػاؼك  الدينيػة الشؤكف مدير يكمؼ *
 الكالي. عف الصادر التسكية قرار عم  بناء

                                                           
 ...إلخ(-مرشات -محؿ تجارم -المقصكد بالطبيعة القانكنية لمممؾ الكقفي العاـ: نكع الممؾ الكقفي )سكف (1)

 الذم يحدد ممنة الممندس الخبير العقارم. 1995فيفرم  11المؤرخ في  18-95األمر رقـ  (2)

تتضمف تسيير األمبلؾ العقارية الكقفية )مع اإلشارة إل  أف هذ   7113أكت  13المؤرخة في  143التعميمة رقـ  راجع: (3)
 ستثناء المساجد التي هي مكضكع تعميمات خاصة(.ا، ب العقارات الكقفيةكؿ  التعميمة تخص
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 الشػػمرك  التسػػجيؿ إلجػػراءات التسػػكية محػػؿ العػػاـ الػػكقفي لمممػػؾ اإلدارم العقػػد يخضػػع *
 .العقارم
 لذلؾ. تبعا الكثائؽ عم  التأشيرك  بضبط إقميميا المختص العقارم المحافظ يقـك *

 التسكية عف المترتبة القانكنية اآلثار ثانيا:

 ذلػؾك  ،الكقفيػة العقاريػة األمػبلؾ عمػ  بمػا قامت التي التصرفات بتبعات الدكلة تتكفؿ *
 :طريؽ عف

 ذلؾ. في رغب ما إذا عينيا أك ماليا المستفيد تعكيض -
 بالتعكيض. المستفيد يقبؿ لـ إذا ماليا أك عينيا قاؼباألك  المكمفة السمطة تعكيض-
 فػػي مدمجػػة عامػػة عقاريػػة كقفيػػة أمػػبلؾ كجػػكد ،باألكقػػاؼ المكمفػػة لمسػػمطة ثبػػت إذا مػػا *
 فػػػػي المػػػػؤرخ 73-71 رقػػػػـ األمػػػػر اـأحكػػػػ بمكجػػػػب ،الزراعيػػػػة لمثػػػػكرة الػػػػكطني الصػػػػندكؽ إطػػػػار

 يمكنمػا الحالػة هػذ  فػي ،بعػد ماإسػترجاع يتـ لـك  ،الزراعية الثكرة المتضمف 1971نكفمبر 18 
 أحكػػػاـ فػػػي كرد لمػػػا كفقػػػا لمػػػا المسػػػتغميف المسػػػتفيديف كضػػػعية تسػػػكيةك  باسػػػترجاعما المطالبػػػة

 الذكر. سالؼ 1997 جانفي 16 في المؤرخ المشترؾ الكزارم كرالمنش
 سػػنكم تقريػػر تقػػديـك  بإعػػداد ممزمػػة ،المختصػػة الكالئيػػة المجنػػة أف إلػػ  اإلشػػارة تجػػدرك  *

 مف لكؿ ،ماأعمال عف
 المحمية الجماعاتك  بالداخمية المكمؼ الكزير -
 بالمالية المكمؼ الكزير -
 األكقاؼك  الدينية بالشؤكف المكمؼ الكزير -
 الريفية التنميةك  بالفبلحة المكمؼ الكزير -

 الثاني المطمب
 الدكلة مف المسترجعة الفكحية الكقفية األمكؾ إيجار أحكاـ

 األراضػي عمػ  المطبػؽ الخػاص اإليجػار بنظػاـ تتعمػؽ خاصػة أحكامػا المشرع كضع قدل
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 الفصػػؿ فػػي ذلػػؾك  ،القانكنيػػة لمتسػػكية ذلػػؾ بعػػد خضػػعت التػػيك  الدكلػػة مػػف المسػػترجعة الفبلحيػػة
 .من  37 إل  74 مف المكاد 71-14 المرسـك مف الرابع

 الكقفيػػػة األمػػػبلؾ إيجػػػار خصكصػػػيةك  تطبيػػػؽ نطػػػاؽ إلػػػ  المطمػػػب هػػػذا فػػػي سػػػنتطرؽ ك
 الكقفيػػة األمػبلؾ إيجػػار عػف المترتبػػة اآلثػار ثػػـ ،األكؿ( )الفػرع الدكلػػة مػف المسػػترجعة الفبلحيػة
 الثاني(. )الفرع الدكلة مف المسترجعة الفبلحية

 المسػػترجعة الفكحيػػة الكقفيػػة مػػكؾاأل إيجػػار خصكصػػيةك  تطبيػػؽ نطػػاؽ األكؿ: الفػػرع
 الدكلة مف

 الدكلػة، مػف المسػترجعة الفبلحيػة الكقفيػة ألمػبلؾا إيجػار تطبيػؽ نطػاؽ إلػ  أكال سنتطرؽ
   اإليجار. هذا خصكصية إل  ثـ

 الدكلة مف المسترجعة الفكحية الكقفية األمكؾ إيجار تطبيؽ نطاؽ أكال:
 الخػاص النظػاـ هػذا يسػرم ،الػذكر سػالؼ 71-14 المرسػـك مف 75 المادة لنص تطبيقا

 :عم  لئليجار
 (1)الدائـ اإلنتفاع حؽ الحائزكف ةالفرديك  الجماعية الفبلحية المستثمرات أعضاء*1

 كالي.ال مف قرار أك رسمي عقد بمكجب
 (2)إمتياز حؽ الحائزكف الفرديةك  الجماعية الفبلحية المستثمرات أعضاء*7

                                                           
 1987ديسمبر  18المؤرخ في  19-87تحكيؿ حؽ اإلنتفاع الدائـ الذم نظم  القانكف  13-11حيث تـ بمكجب القانكف  (1)

المتضمف ضبطكيفية استغبلؿ األراضي الفبلحية التابعة لؤلمبلؾ الكطنية كيحدد حقكؽ المنتجيف ككاجباتمـ. إل  حؽ 
عم  أن  يتعيف عم  أعضاء المستثمرات الفبلحية الجماعية  13-11مف القانكف  19إمتياز، كقد نص المشرع في المادة 

 كذلؾ ابتداء مف تاريخ سرياف القانكف  1987ديسمبر 18المؤرخ في 19-87ستفادكا مف أحكاـ القانكف كالفردية الذيف ا
 بإيداع طمباتمـ لتحكيؿ حؽ اإلنتفاع الدائـ إل  حؽ إمتياز لدل الديكاف الكطني لؤلراضي الفبلحية،  11-13

، 13-11مف القانكف  17لمذككريف في المادة أما بالنسبة لؤلشخاص الذيف تـ إقصاؤهـ مف اإلستفادة مف حؽ اإلمتياز كا
 فتؤجؿ معالجة قضاياهـ المطركحة عم  مستكل الجمات القضائية المختصة إل  غاية صدكر حكـ نمائي.

: "اإلمتياز هك العقد الذم تمن  بمكجب  الدكلة شخصا 1فقرة  13-11مف القانكف  4عرؼ المشرع اإلمتياز في المادة  (2)
ائرية يدع  في صمب النص )المستثمر صاحب اإلمتياز( حؽ استغبلؿ األراضي الفبلحية التابعة طبيعيا مف جنسية جز 

لؤلمبلؾ الخاصة لمدكلة ككذا األمبلؾ السطحية المتصمة بما، بناء عم  دفتر شركط يحدد عف طريؽ التنظيـ، لمدة أقصاها 
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 .(1)13-11 رقـ القانكف إطار في
7116 سػػبتمبر 71 فػػي المػػؤرخ المشػػترؾ الػػكزارم القػػرار صػػدر فقػػد ،لػػذلؾ تطبيقػػا ك

(2)، 
 :المكالي العنصر في التفصيؿ مف بشيء سنتناكل  ما هكك 

 إيجػػار حػػؽ إلػػى اإلمتيػػاز حػػؽ أك الػػدائـ اإلنتفػػاع حػػؽ تحكيػػؿ ككيفيػػات شػػركط ثانيػػا:
 الدكلة مف المسترجعة لمفكحة المخصصة الكقفية لألراضي بالنسبة
 :يمي فيما ذلؾ إجماؿ يمكف ك
 فرديػة بصفة إيجار حؽ إل  اإلمتياز حؽ أك الدائـ اإلنتفاع حؽ تحكيؿ ممؼ إيداع يتـ -
 لؤلراضػػػػػي الػػػػػكطني الػػػػػديكاف لػػػػػدل ،فرديػػػػػة أك جماعيػػػػػة مسػػػػػتثمرة فػػػػػي عضػػػػػك كػػػػػؿ قبػػػػػؿ مػػػػػف

 .(3)الفبلحية

 :يمي ما عم  القرار مف 3 لممادة تطبيقا أعبل  إلي  المشار التحكيؿ ممؼ يتضمف -
o رقػػػػػـ التنفيػػػػػذم بالمرسػػػػػـك الثالػػػػػث الممحػػػػػؽ فػػػػػي الػػػػػكارد النمػػػػػكذج كفػػػػػؽ تمػػػػػؤل إسػػػػػتمارة  
14-71. 

o الكطنية. التعريؼ بطاقة مف نسخة 

o العقاريػػػػة بالمحافظػػػػة المشػػػػمر األصػػػػمي اإلدارم العقػػػػد أك الػػػػكالئي القػػػػرار مػػػػف نسػػػػخة 
                                                                                                                                                                                     

تحديدها كتحصيمما كتخصيصما بمكجب قانكف  ( سنة قابمة لمتجديد مقابؿ دفع إتاكة سنكية تضبط كيفيات41أربعكف )
 المالية"

المتضمف  7118أكت  13المؤرخ في  16-18مف القانكف رقـ  7الفقرة  13كذلؾ عرؼ المشرع اإلمتياز مف خبلؿ المادة 
كالتي نصت عم : "اإلمتياز هك عقد تمن  بمكجب  السمطة (،  7118أكت  11مؤرخة في  46ج.ر  ) التكجي  الفبلحي

 حة لشخص حؽ استغبلؿ العقارات الفبلحية لمدة محددة مقابؿ دفع إتاكة سنكية".المان
، دار هكمة، الجزائر، 13-11لئلستزادة أنظر: حكيمة كيحؿ، تحكيؿ حؽ اإلنتفاع الدائـ إل  حؽ إمتياز في ظؿ القانكف 

7113. 

األراضي الفبلحية التابعة لؤلمبلؾ الذم يحدد شركط ككيفيات استغبلؿ  7111أكت  15المؤرخ في  13-11القانكف  (1)
 (. 7111أكت  18مؤرخة في  46ج ر ) الخاصة لمدكلة

 الذم يحدد كيفيات تحكيؿ حؽ اإلنتفاع الدائـ أك حؽ اإلمتياز 7116سبتمبر  71القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  (2)
 (. 7116سبتمبر  71مؤرخة في  61ج ر )إل  حؽ إيجار 

 سالؼ الذكر. 7116سبتمبر  71ار الكزارم المشترؾ المؤرخ في مف القر  7المادة  (3)
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 اإلمتياز. أك اإلنتفاع حؽ من  المتضمف

o بعمميػػػة المشػػػمكلة البمػػػديات حالػػػة فػػػيك  ،الحػػػدكد رسػػػـ أك تحديػػػد مخطػػػط مػػػف نسػػػخة 
 األراضي. مس  مخطط مف مستخرج إيداع يتـ ،المس 

o  الحالػػة حسػب ،محينػػا جػردا يتضػمف ،عميػػ  مصػادقا المسػتثمر يقدمػػ  شػرفي تصػري، 
 لمفبلحة. الفرعي القسـ رئيس طرؼ ضبطممف يتـك 

o الحقكؽ. تسديد تثبت ذمة إبراء شمادة 

o اإلمتياز. عقكد ألصحاب بالنسبة الترقيـ شمادة مف نسخة 

o لؤلراضػػي لػػكطنيا الػػديكاف لػػدل لتمثػػيممـ الكرثػػة ألحػػد المكثػػؽ أمػػاـ إعػػداد  يػػتـ تككيػػؿ 
 القرار. أك المشمر العقد صاحب كفاة حالة في ،الفبلحية
 عمػػػ  التكقيػػػع بػػػإجراءات الفبلحيػػػة لؤلراضػػػي الػػػكطني الػػػديكاف يقػػػـك ،الممػػػؼ دراسػػػة بعػػػد -
  رقػػػػـ التنفيػػػػذم بالمرسػػػػـك الثالػػػػث الممحػػػػؽ فػػػػي الػػػػكارد الكقفيػػػػة األراضػػػػي إيجػػػػار شػػػػركط دفتػػػػر
 ،األكقػػػاؼك  الدينيػػػة الشػػػؤكف إدارة إلػػػ  الكثػػػائؽ جميػػػع المسػػػتكفي الممػػػؼ يرسػػػؿك  ،(1).14-71

 أعبل . المذككر اإليجار شركط دفتر تكقيع قصد
 بػإجراء العمػؿ يؤجػؿ ،فيػ  طرفػا الفبلحيػة المسػتثمرة تكػكف قضػائي نػزاع كجػكد حالػة في -
 الجمػػة فصػػؿ غايػػة إلػػ  ذلػػؾك  ،إيجػػار حػػؽ إلػػ  اإلمتيػػاز حػػؽ أك الػػدائـ اإلنتفػػاع حػػؽ تحكيػػؿ

 المشترؾ. الكزارم القرار ذات مف 5 لممادة تطبيقا هذاك  ،ائيانم في  القضائية

 حالػة ففػي :الحالػة حسب ،مستثمر كؿ باسـ اليجار عقد باألكقاؼ المكمفة السمطة تقـك -
 ،متسػػاكية بحصػػص مسػػتثمر كػػؿ باسػػـ اإليجػػار عقػػد إعػػداد يػػتـ ،الجماعيػػة الفبلحيػػة المسػػتثمرة

 .(2)مككممـ تحديد مع الكرثة كؿ باسـ جاراإلي عقد فيعد ،بالكرثة األمر تعمؽ إذا أما

 بإرسػاؿ باألكقػاؼ المكمفػة السمطة تقـك ،العقارم الشمرك  التسجيؿ إجراءات استيفاء بعد -
 المستأجر. إل  تبميغ  قصد ،الفبلحية لؤلراضي الكطني الديكاف إل  اإليجار عقد

                                                           
 .7116سبتمبر  71المؤرخ في  مف القرار الكزارم المشترؾ 4المادة  (1)

 القرار الكزارم المشترؾ سالؼ الذكر.نفس مف  6المادة  (2)
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 ةالدكل مف المسترجعة الفكحية الكقفية األمكؾ إيجار خصكصية ثالثا:
   في: تتمثؿ خصكصية ل  الدكلة مف المسترجعة الفبلحية الكقفية األمبلؾ إيجار إف
 كػػػذاك  الدكلػػػة مػػػف المسػػػترجعة الفبلحيػػػة الكقفيػػػة األمػػػبلؾ تنميػػػةك  اسػػػتغبلؿ فػػػي يسػػػتمر*
 اإلسػػػتغبلؿ نمػػػط يعػػػكض خػػػاص لنظػػػاـ يخضػػػع إيجػػػار بعقػػػد بمػػػا المتصػػػمة السػػػطحية األمػػػبلؾ
 .(1)السابؽ
 سػػنكم إيجػار دفػع مقابػػؿ لمتجديػد قابمػة سػػنة (41) أربعػكف قصػاهاأ لمػػدة اإليجػار يحػدد*

 .(2)العقد إعداد عند
 األراضػػي إيجػػار فػػإف ،(3)مكتػػكب عقػػد اإليجػػار أف مفادهػػا التػػي العامػػة لمقكاعػػد خبلفػػا*
 الفقػرة 78 المػادة لػنص تطبيقا هذاك  ،العقارم لئلشمار يخضع رسمي عقد هك الفبلحية الكقفية
 ،العقػػارم لئلشػػمار يخضػػع بعقػػد اإليجػػار "يكػػرس :عمػػ  تػػنص التػػي 71-14 المرسػػـك مػػف 1

 معني". مستأجر كؿ باسـ باألكقاؼ المكمفة السمطة تعد 
 أف ،أعػبل  75 المػادة فػي عمػيمـ المنصػكص الفبلحية المستثمرات أعضاء عم  يتعيف*
 اتمـطمبػػ بإيػػداع ،71-14 المرسػػـك سػػرياف تػػاريخ مػػف ابتػػداء (1) كاحػػدة سػػنة أجػػؿ فػػي يقكمػػكا
 إلػػػ  اإلمتيػػػاز حػػػؽ أك الػػػدائـ اإلنتفػػػاع حػػػؽ لتحكيػػػؿ الفبلحيػػػة لؤلراضػػػي الػػػكطني الػػػديكاف لػػػدل
 باألكقاؼ. المكمفة السمطة مع بالتنسيؽ ذلؾك  ،إيجار

 إعػذاريف بتكجيػ  باألكقػاؼ المكمفة السمطة تقـك ،عمي  المنصكص األجؿ انقضاء عند ك
 لػػـ الػػذيف الكرثػػة أك المسػػتغمكف يعتبػػر ،ئيقضػػا محضػػر يثبتممػػا (1) كاحػػد شػػمر بفتػػرة متتػػالييف
 حقكقمـ. عف متخميف طمباتمـ يكدعكا
 األراضػػػي القانكنيػػػة الطػػرؽ بكػػػؿ باألكقػػػاؼ المكمفػػة السػػػمطة تسػػػترجع ،الحالػػة هػػػذ  فػػي ك
 ـكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمرس أحكػػػاـ كفػػػؽ تأجيرهػػػا يػػػتـك  ،بمػػػا المرتبطػػػة السػػػطحية األمػػػبلؾك  الفبلحيػػػة الكقفيػػػة

                                                           
 .71-14مف المرسـك  74المادة  (1)

 .71-14مف المرسـك  76المادة  (2)

 كرر مف القانكف المدني.م 467المادة  (3)
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 الذكر. سالؼ (1)14-71
 فرديػة فبلحية مستثمرات أعضاء يستغمما أخرل فبلحية كقفية أراض اكتشاؼ حالة في*

 تطبػػؽ ،الػػذكر سػػالؼ 13-11 رقػػـ القػػانكف إطػػار فػػي إمتيػػاز عقػػكد مػػف اسػػتفادكا جماعيػػة أك
 .(2)المرسـك نفس مف 79 المادة عميما نصت التي السابقة اإلجراءات نفس عميمـ

 مػػػػف المكقػػػػع(4)الشػػػػركط دفتػػػػر عمػػػػ  بنػػػػاء(3)الفبلحيػػػػة لؤلراضػػػػي الػػػػكطني الػػػػديكاف يقػػػػـك*
 المسػػػػتثمرة بتسػػػػجيؿ ،العقاريػػػػة المحافظػػػػة فػػػػي المشػػػػمر اإليجػػػػار عقػػػػد عمػػػػ  بنػػػػاءك  المسػػػػتأجر
 .(5)كقفية" فبلحية "أرض إشارة مع الفبلحية المستثمرات بطاقية في الفبلحية
 أم فػي يمارسػا أف لفبلحيةا لؤلراضي الكطني الديكافك  باألكقاؼ المكمفة لمسمطة يجكز*

 .(6)الكقفية الفبلحية المستثمرة عم  الرقابة كقت
 الدكلة مف المسترجعة الفكحية الكقفية األمكؾ إيجار آثار الثاني: الفرع
 الحقػػػػػكؽ فػػػػػي الدكلػػػػػة مػػػػػف المسػػػػػترجعة الفبلحيػػػػػة الكقفيػػػػػة األمػػػػػبلؾ إيجػػػػػار يثػػػػػار تتمثػػػػػؿ

 :في مةالمتمثك  ،طرفي  كبل عم  المترتبة اإللتزاماتك 
 الدكلة مف المسترجعة الفكحية الكقفية األمكؾ مستأجر كالتزامات حقكؽ أكال:

 إلتزامات . إل  ثـ المستأجر حقكؽ إل  أكال سنتطرؽ
 الدكلة مف المسترجعة الفكحية الكقفية األمكؾ مستأجر حقكؽ*1

                                                           
 .71-14 مف المرسـك 79المادة  (1)

 .71-14 مف المرسـك 31المادة  (2)

المعدؿ  1996فيفرم  74المؤرخ في  87-96تـ إنشاء الديكاف الكطني لؤلراضي الفبلحية بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ  (3)
. كيتخذ الديكاف الكطني لؤلراضي الفبلحية شكؿ 7119أكتكبر  77المؤرخ في  339-19كالمتمـ بالمرسـك التنفيذم رقـ 

الميئة العامة ذات الطابع الصناعي كالتجارم، كيتمتع بالشخصية المعنكية كاإلستقبلؿ المالي، كيخضع في عبلقت  مع 
بلحة الدكلة إل  القانكف اإلدارم، في حيف يعتبر تاجرا في عبلقت  مع الغير، كهك مكضكع تحت كصاية الكزير المكمؼ بالف

 (87-96مف المرسـك التنفيذم  17)المادة 

 71-14مف المرسـك  7الفقرة  78المادة  (4)

 .71-14 مف المرسـك 31المادة  (5)

 .71-14 مف المرسـك 37المادة  (6)
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 التػػيك  ،الدكلػػة مػػف المسػػترجعة الفبلحيػػة الكقفيػػة األراضػػي مسػػتأجر حقػػكؽ المشػػرع حػػدد
 إيجػػػػار شػػػػركط دفتػػػػر " :بعنػػػػكاف 71-14 المرسػػػػـك مػػػػف 7 الممحػػػػؽ مػػػػف 7 المػػػػادة فػػػػي كردت

 ،بمػػػا" لئلنتفػػػاع الدكلػػػة بحػػػكزة كانػػػت التػػػي المسػػػترجعة لمفبلحػػػة المخصصػػػة الكقفيػػػة األراضػػػي
 :في الحقكؽ هذ  تتمثؿك 

 تصػػػرف  تحػػػت لمكضػػػكعةا (1)السػػػطحية األمػػػبلؾك  الكقفيػػػة لػػػؤلرض الحػػػر اإلسػػػتغبلؿ 
 الفبلحيػػػػػة، بالمسػػػػتثمرة الممحقػػػػة األمػػػػبلؾ السػػػػػطحية بػػػػاألمبلؾ المقصػػػػكدك  .بلحيػػػػةف ألغػػػػراض

 الرم. منشآتك  اإلراسك  المباني منما السيماك 

 مراعػػػػاة مػػػػع ،لؤلراضػػػػي أفضػػػػؿ السػػػػتغبلؿ ضػػػػركرييف بنػػػػاء ك/أك تميئػػػػة بكػػػػؿ القيػػػػاـ 
 صتػػػرخي بعػػػد ،المجػػػاؿ هػػػذا فػػػي عميمػػػا المنصػػػكص التنظيميػػػةك  التشػػػريعية اإلجػػػراءات اسػػػتيفاء
 باألكقاؼ. المكمفة السمطةك  الفبلحية لؤلراضي الكطني الديكاف مف مسبؽ

 لمسػػمطة الطمػػب تقػػديـ شػػريطة مدتػػ  انتمػػاء عنػػد المسػػتأجر مػػف بطمػػب اإليجػػار تجديػػد 
 انتمائ . تاريخ قبؿ (1) كاحدة سنة الفبلحية لؤلراضي الكطني الديكافك  باألكقاؼ المكمفة

 األمػبلؾ جميػع تعػاد ،المقػرر أجممػا انقضػاء بعد جاراإلي مدة تجدد لـ إذا ما حالة في ك
 .(2)باألكقاؼ المكمفة السمطة إل  المستأجر يحكزها التي الممنكحة

 يكجػػػ  األقػػػؿ عمػػػ  (1) كاحػػػدة بسػػػنة إشػػػعار بكاسػػػطة لئليجػػػار المسػػػبؽ الفسػػػخ طمػػػب 
 الفبلحية. لؤلراضي الكطني كالديكاف باألكقاؼ المكمفة لمسمطة

 فرديػػة فبلحيػػة مسػػتثمرة تشػػكيؿ قصػػد جماعيػػة مسػػتثمرة الػػةح فػػي الشػػيكع مػػف الخػػركج 
491-97 رقـ التنفيذم المرسـك أحكاـ مراعاة مع

(3). 

 الدكلة مف المسترجعة الفكحية الكقفية األمكؾ مستأجر إلتزامات*2
 التػيك  ،الدكلػة مػف المسػترجعة الفبلحيػة الكقفيػة األراضػي مسػتأجر إلتزامػات المشرع حدد

 إيجػػػػار شػػػػركط دفتػػػػر " :بعنػػػػكاف 71-14 المرسػػػػـك مػػػػف 7 الممحػػػػؽ مػػػػف 3 المػػػػادة فػػػػي كردت
                                                           

 سالؼ الذكر. 13-11مف القانكف  7فقرة  4المادة  (1)

 .71-14مف المرسـك  مف الممحؽ الثاني 3الفقرة  5المادة  (2)

 .الذم يحدد شركط تجزئة األراضي الفبلحية 1997ديسمبر 71المؤرخ في  491-97المرسـك التنفيذم رقـ  (3)
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 حيػث ،بمػا" لئلنتفاع الدكلة بحكزة كانت التي المسترجعة لمفبلحة المخصصة الكقفية األراضي
 إليمػا اإلشػارة تمػت التػيك  - فبلحػي مستأجر كؿ عاتؽ عم  الممقاة اإللتزامات عم  زيادةك  أن 
 :عمي  يجب فإن  ،- الفصؿ هذا مف الثاني المبحث في

 ل . الممنكحة األمبلؾ قكاـ ع  كامبل اطبلعا مطمعا يككف أف 

 كػػػػذاك  الفبلحيػػػػة لؤلراضػػػػي مردكديػػػػة إعطػػػاء بمػػػػدؼ الكافيػػػػة الكسػػػػائؿ يػػػػكفر أف يجػػػب 
 منما. المستفيد السطحية األمبلؾ

 :يأتي بما يتعمد أف المستأجر عم  ،ذلؾ عم  زيادة ك
 ة.لممستثمر  الشخصيةك  المباشرة اإلدارة 

 إثمارها. عم  العمؿك  الممنكحة الكقفية باألراضي اإلعتناء 

 (1)لؤلراضي الفبلحية الكجمة عم  المحافظة. 

 الكقفية. األرض طبيعة في تغيير أم إحداث عف اإلمتناع 

 الفبلحية. بالنشاطات صمة ذات أهداؼ أجؿ مف إال المستثمرة مباني إستعماؿ عدـ 

 الباطف. مف فيما المقامة ةالسطحي األمبلؾك  األراضي تأجير عدـ 

  المعمػكؿ التنظػيـك  لمتشػريع طبقػا يمغيما أك يبرمما التي الشراكة اتفاقات بكؿ التصري 
 بمما.

 اإليجػػػار هػػػذا يمػػػن  حيػػػث ،الػػػدفع يجػػػاؿ حمػػػكؿ عنػػػد المسػػػتحؽ السػػػنكم اإليجػػػار دفػػػع 
 فػػي  عميػػ المنصػػكص السػػنكية اإلتػػاكة مبمػػ  لؤلكقػػاؼ المركػػزم لمصػػندكؽ المسػػتأجر دفػػع مقابػػؿ
 .(2)المالية قانكف في المحدد 7111 أكت 15 في المؤرخ 13-11 رقـ القانكف

 مػػػدة طيمػػػة األمػػػبلؾ لمػػػا تخضػػػع أف يمكػػػف التػػػي األخػػػرل المصػػػاريؼك  الرسػػػـك سػػػداد 
 اإليجار.

                                                           
حيث تستعمؿ األمبلؾ المؤجرة في النشاط الفبلحي طبقا لدفتر الشركط، كال يمكف في أم حاؿ مف األحكاؿ أف تستعمؿ  (1)

 أكتستغؿ في غير الغرض المكجمة إلي ، تحت طائمة إسقاط الحؽ.

 . 71-14مف المرسـك  77انظر المادة  (2)
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 كقػت كػؿ فػيك  ،الفبلحيػة لؤلراضػي الػكطني الػديكافك  باألكقاؼ المكمفة السمطة إعبلـ 
 لممستثمرة. العادم السير عم  يؤثر أف يمكف حدث بكؿ

 المرسػػػـك مػػػف الثػػػاني الممحػػػؽ مػػػف 7 الفقػػػرة 4 لممػػػادة تطبيقػػػا المسػػػتأجر كػػػذلؾ يمتػػػـز  
 مسػػاعدت  يقػػدـ أف ،الفبلحيػػة لؤلراضػػي الػػكطني الػػديكاف رقابػػة عمميػػات أثنػػاء ذلػػؾك  ،14-71

 أك ك/ المعمكمػػػات بكػػػؿ يػػػزكدهـ أفك  المسػػػتثمرة إلػػػ  الػػػدخكؿ لمػػػـ يسػػػمؿ بػػػأف الرقابػػػة ألعػػػكاف
 المطمكبة. ائؽالكث

ك يمكػػف القػػكؿ بػػأف المشػػرع حػػاكؿ إضػػفاء الحمايػػة القانكنيػػة لؤلراضػػي الكقفيػػة الفبلحيػػة 
التػػي ك  التػػي تعػػد رقابػػة إداريػػة،ك  خاصػػة مػػف خػػبلؿ رقابػػة الػػديكاف الػػكطني لؤلرضػػي الفبلحيػػة،

 تتعداها إل  الرقابة القضائية في حاالت معينة. 
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 الثاني الفصن

  الوقفية األوالك إستثىار

 فػي المشرع كرسما التي العقكد مختمؼ خبلؿ مف الكقفية األمبلؾ باستثمار المشرع إهتـ
 الممػػؾ طبيعػػة بحسػػب العقػػكد هػػذ  تتنػػكعك  المػػتمـ،ك  المعػػدؿ باألكقػػاؼ المتعمػػؽ 17-11 القػػانكف
 اإلسػػػبلمية، الشػػػريعة لمقاصػػػد طبقػػػاك  الكاقػػػؼ إرادة بمراعػػػاةك  لػػػ ، المخصػػػص الغػػػرضك  الػػػكقفي

 قػػانكف مػػف 45ك 7 المػػادتيف لػػنص تطبيقػػا هػػذاك  نػػص، بشػػأن  يػػرد لػػـ مػػا كػػؿ فػػي إليمػػا الرجػػكعك 
 األكقاؼ.
 أك كطنػي بتمكيػؿ أك ذاتػي بتمكيؿ الكقفية األمبلؾ تنميةك  استثمار يتـ اإلطار هذا في ك
 مػف 1مكػرر 76 المادة لنص كفقا هذاك  بما، المعمكؿ التنظيماتك  القكانيف مراعاة مع خارجي،
 األكقاؼ. قانكف

 )المبحػػػث الفبلحػػػي الطػػػابع ذات الكقفيػػػة األمػػػبلؾ اسػػػتثمار الفصػػػؿ هػػػذا فػػػي سػػػنتناكؿ ك
 اسػػتثمار أخيػػراك  ،(الثػػاني المبحػػث) لمبنػػاء كالقابمػػة المبنيػػة الكقفيػػة األمػػبلؾ اسػػتثمار ثػػـ ،األكؿ(

 .(الثالث المبحث) اإلندثارك  لمخراب المعرضة المبنية األكقاؼ
 األكؿ المبحث

 الفكحي الطابع ذات ةالكقفي األراضي إستثمار
 اهػتـ قػدك  القانكنيػة، أصػناف  بمختمؼ اقتصادية، أهمية عمكما الزراعية األراضي تكتسي

 نصػػيب لمػػا كػػاف منمػػا العاطمػػة حتػػ ك  المشػػجرة،ك  الزراعيػػة الكقفيػػة األراضػػي باسػػتثمار المشػػرع
 معينػػػػة، ضػػػػكابط بمراعػػػػاةك  خاصػػػػة عقػػػػكد كفػػػػؽ ذلػػػػؾك  اسػػػػتثمارها،ك  لمػػػػا المشػػػػرع اهتمػػػػاـ فػػػػي
 ثػـ األكؿ(، )المطمػب المشػجرةك  الزراعيػة الكقفيػة األراضػي راسػتثما المبحػث هذا في سنتناكؿك 

 الثاني(. )المطمب العاطمة الكقفية األراضي استثمار
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 األكؿ المطمب
 المشجرةك  الزراعية الكقفية األراضي إستثمار

 الزراعيػػة يالفبلحػػ الطػػابع ذات الكقفيػػة األراضػػي (1)اسػػتثمارك  إسػػتغبلؿ المشػػرع نظػػـ لقػػد
 مػػف 1مكػػرر 76 لممػػادة تطبيقػػا هػػذاك  المسػػاقاة،ك  المزارعػػة همػػا عقػػديف بمكجػػب المشػػجرةك  منمػػا

 تسػتغؿ أف يمكػف " عمػ : تػنص التػي المػتمـ،ك  المعػدؿ باألكقػاؼ المتعمؽ 17-11 رقـ القانكف
   اآلتية: العقكد بأحد شجرا أك زراعية أرضا كانت إذا الكقفية األمبلؾ تنم ك  تستثمرك 

 ... (2)المزارعة قدع-1
 ..." المساقاة عقد-7
 الثاني(. )الفرع المساقاة عقدك  األكؿ(، )الفرع المزارعة عقد المطمب هذا في سنتناكؿ ك

 المزارعة عقد األكؿ: الفرع
 .أحكام ك  أركان  ثـ مفمكم  خبلؿ مف المزارعة عقد مفمـك الفرع هذا في سنتناكؿ

 المزارعة عقد مفهكـ أكال:
 خصائصما. ثـ المزارعة عقد تعريؼ إل  سنتطرؽ

 المزارعة عقد *تعريؼ1
 التشريع.ك  الفق ك  المغة في المزارعة تعريؼ إل  سنعرض

 المغكم *التعريؼ1-1

                                                           
ما يبذل  ناظر الكقؼ مف جمد فكرم كمالي، مف أجؿ الحفاظ عم  الممتمكات الكقفية يعرؼ اإلستثمار الكقفي بأن :  (1)

عبد . أنظر في ذلؾ: كتنميتما بالطرؽ المشركعة ككفؽ مقاصد الشريعة كرغبة الكاقفيف، بشرط أال تعارض نصا شرعيا
، رسالة لنيؿ درجة -دراسة تطبيقية عف الكقؼ الجزائرم-بف عزكز، فق  استثمار الكقؼ كتمكيم  في اإلسبلـ القادر 

جامعة الجزائر، -كمية العمـك اإلسبلمية-، قسـ الشريعة-الدكتكرا  في العمـك اإلسبلمية، تخصص الفق  كأصكل 
 .65، 64ص، 7118، 1نشر األمانة العامة لؤلكقاؼ، دكلة الككيت، ط، 7113/7114

المزارعة تختمؼ عف المغارسة، فالمغارسة: مأخذة مف الغرس، كهك تثبيت الشجر في األرض. أنظر: الحبيب بف  (2)
 .43، ص7119، 1لبناف، ط –، مؤسسة المعارؼ، بيركت 6طاهر، الفق  المالكي كأدلت ، ج
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ٌَ )َؤ " :تعال  لقكل  األرض تنبت  ما هكك  ،الزرع مف مأخكذة المزارعة ( 96َفَشؤَُّْتىْ َيا َتْذُشُثٌ

 ٍُ ٌََُو َؤْو ََْذ ٌَ )َؤؤََُْتْى َتْضَسُػ  .(1)" (97انضَّاِسُػٌ

 الفقهي التعريؼ*1-2
 هػك ثانيممػاك  ،فيمػا الحػؽ صػاحب أك األرض مالػؾ أحػدهما اثنػيف بيف عقد هي المزارعة

 ،نمائػػ  مػف معمكمػػة شػائعة بحصػػة ليزرعمػا لمثػػاني أرضػ  األكؿ يػػدفع أف عمػ  ،الزراعػػة عامػؿ
 . (2)الزرع هكك 

 بشػرائط  األرض مػف من  الخارج ببعض الزرع عم  عقد بأنما المزارعة الحنفية عرؼ ك
 .(3)الزرع في الشركة فمي المالكية عند أما ،شرعا المكضكعة

 .(4)الحرث في الشركة :يقاؿك  ،الزرع في الشركة بأنما المزارعة عرفة ابف عرؼ ك
 بشػكؿ المزارعػة عرفػت أنمػا الػذكر، سالفة لممزارعة الفقمية التعاريؼ خبلؿ مف يبلحظ ك
 الفبلحية. الكقفية األرض عم  الكارد المزارعة عقد تعرؼ لـك  عاـ،

 بزراعػة المػزارع بمقتضا  يقـك الذم العقد هك بأن : المزارعة لعقد تعريؼ إعطاء يمكف ك
   . العقد" إبراـ كقت عمي  اإلتفاؽ يتـ المحصكؿ مف جزء مقابؿ المكقكفة الزراعية األرض
 التشريعي التعريؼ*1-3

 عقػد " :عمػ  تػنص التػيك  ، 1 مكػرر 76 المػادة خػبلؿ مػف المزارعػة عقػد المشػرع عػرؼ
 يتفػػػؽ المحصػػػكؿ مػػػف حصػػػة مقابػػػؿ لئلسػػػتغبلؿ لممػػػزارع األرض إعطػػػاء بػػػ  يقصػػػدك  المزارعػػػة:

 العقد". إبراـ عند عميما
 فػػي المتمثمػػةك  المزارعػػة عقػػد عناصػػر بعػػض تضػػمف أنػػ  التعريػػؼ هػػذا حػػكؿ المبلحػػظ ك

                                                           
 .64، 63الكاقعة: اآلية  (1)

 .445، ص 7114، 1سة مقارنة، دار المطبكعات الجامعية، طدرا–محمد عمي سكيمـ، عقكد اإلستثمار  (2)

. أنظر 79، 73، ص 1975مناع مرار خميفة، المزارعة كالمساقاة في الشريعة اإلسبلمية، دار الرسالة لمطباعة، بغداد،  (3)
 .183ص د.د.ف، د.س.ط، كذلؾ: محمد زيد األبياني بؾ، كتاب مباحث في الكقؼ، 

 .37رجع السابؽ، ص المالحبيب بف طاهر،  (4)
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 هػذ  يسػتغؿ الػذم معػ  المتعاقػدك  لمزراعػة، الصػالحة المكقكفػة األرض فػي المتمثؿك  العقد محؿ
 مػف جػزء فػي المتمثمػةك  معػ  المتعاقػد عميما يحصؿ التي األجرةك  ، المزارع في المتمثؿ األرض

 المحصكؿ.
 المزارعة عقد خصائص*2

 في: المزارعة عقد خصائص تتمثؿ
 فػي يتمثػؿ بعمػؿ ـبالقيػا فيمػا المػزارع يمتػـز إذ العمػؿ، عمػ  الػكاردة العقػكد مػف المزارعػة*
 زراعتما.ك  األرض استغبلؿ

 فيما. أساسي عنصر هي التيك  المدة، عقكد مف *المزارعة
 الزراعػة مػف نػكع بػأم المعمكمػة لمزراعػة الصػالحة األرض عمػ  فقػط يػرد المزارعة عقد*
 لكػػػػفك  ،اسػػػػتئجار عقػػػد المزارعػػػػة ألف ،السػػػبخة األرض مزارعػػػػة يجػػػكز الك  ،شػػػػعير( أك )حنطػػػة
 .(1)منما يخرج ماذا السبخةك  ،منما الخارج ببعض
 مممككػػػة بػػػأرض المػػػزارع انتفػػػاع إمكانيػػػة حيػػػث مػػػف اإليجػػػار حكػػػـ يأخػػػذ المزارعػػػة عقػػد *

 األرض. استغبلؿ في المشاركة طريؽ عف إيجار فمي ،بمقابؿ لغير 
 بػػػيف المحصػػػكؿ إنتػػػاج فػػػي مسػػػاهمة تنشػػػ ء أنمػػػا حيػػػث مػػػف الشػػػركة تشػػػب  المزارعػػػة *
 تتفػػػاكت المنػػػت  المحصػػػكؿ مػػػف حصػػػة لممالػػػؾ كيخػػػكؿ ،بعممػػػ  مػػػزارعال بػػػيفك  بأرضػػػ ك  المالػػػؾ
 نكعػػ  مراعػػاة مػػع محصػػكؿ مػػف األرض أنتجتػػ  لمػػا تبعػػا ذلػػؾك  ،بالنقصػػاف أك بالزيػػادة قيمتمػػا

 .(2)إنتاج  فترةك 
 أحكام ك  المزارعة عقد أركاف ثانيا:

 المزارعة عقد *أركاف1
 التعريػػػػؼ مػػػػف تخبلصػػػػمااس يمكػػػػفك  المزارعػػػػة، عقػػػػد أركػػػػاف صػػػػراحة يحػػػػدد لػػػػـ المشػػػػرع

 في: المزارعة عقد أركاف تتمثؿك  الذكر، سالفة 1مكرر 76 المادة في إلي  المشار التشريعي
                                                           

 .44، ص 1993، 1األردف، ط -جبر فضيبلت، المساقاة كالمزارعة كالمغارسة، دار عمار لمنشر كالتكزيع، عماف (1)

 .134خالد رمكؿ، المرجع السابؽ، ص  (2)
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 هما:ك  :المزارعة عقد طرفا*1-1
 ليسػت األخيػرة هػذ  أف بمػاك  الزراعية، المكقكفة األرض في يتمثؿك  األرض: صاحب 
 بنػػػاظر ممثمػػة تكػػكفك  لمعنكيػػة،ا بالشخصػػية تتمتػػعك  المعنػػكييف أك الطبيعيػػيف لؤلشػػخاص ممكػػا

 قػانكف مػف 9مكػرر 76 المػادة إلػ  بالرجكع لكفك  المزارعة. عقد إبراـ في ينكبما الذمك  الكقؼ،
 المكمفػػػػة السػػػػمطة إلػػػػ  المزارعػػػػة فيمػػػػا بمػػػػا العقػػػػكد بػػػػراـإ صػػػػبلحية أككػػػػؿ فالمشػػػػرع األكقػػػػاؼ،
 األكقاؼ.ك  الدينية الشؤكف مديرية في المحمي المستكل عم  المتمثمةك  باألكقاؼ،

 لمغيػر بمػا يعمػد أف يجػكز فػبل بنفس ، الزراعة يباشر أف المزارع في يشترطك  :المزارع 
 لمقكاعػػد طبقػا التعاقػد أهميػة المػػزارع فػي يشػترطك  .(1)زراعتمػا فػي حقػػ  عػف غيػر  إلػ  يتنػازؿ أك

 الزراعة. ممنة إحتراؼ إثبات  شرط مع العامة،
 يكػػػكف كػػػأف معنكيػػػا شخصػػػا يكػػػكف أف يجػػػكز كمػػػا طبيعيػػػا، شخصػػػا المػػػزارع يكػػػكف قػػػد ك
 .(2)الزراعة في متخصصة مستثمرة مؤسسة
 أف يشػترطك  ،لمزراعػة الصػالحة المكقكفػة األرض فػي يتمثػؿك  :المزارعة عقد *محؿ1-2
 مػػف 94 المػادة لػػنص تطبيقػا العامػة لمقكاعػػد كفقػا هػذاك  لمجمالػػة، نافيػا كافيػا تعيينػػا معينػة تكػكف

   المدني. القانكف
 تحػت مشػركعا التعاقػد سػبب يكػكف أف المشػرع إشػترط :المزارعػة عقػد في *السبب1-3
 مشػػركعية تتمثػػؿك  المػػدني، القػػانكف مػػف 97 المػػادة حسػػب مطمقػػا بطبلنػػا العقػػد بطػػبلف طائمػػة
ـ إبػرا مػثبل يجػكز فػبل العامػة، اآلدابك  العػاـ لمنظػاـ مخالفتػ  عػدـ فػي المزارعػة عقد في السبب
  ات.المخدر  زراعة أجؿ مف المزارعة عقد

                                                           
 .135، 134، ص 7116، 7اإلطار القانكني كالتنظيمي ألمبلؾ الكقؼ في الجزائر، دار هكمة، طخالد رمكؿ،  (1)

كاقع  -فار مسدكر، "صي  استثمار األكقاؼ"، مجمع أبحاث الممتق  الكطني التاسع تحت عنكاف: "الكقؼ في الجزائر (2)
، جمع كترتيب: -بمدية الشبمي كالية البميدة –ب: زاكية المبلؿ القرينية العممية  7115أفريؿ  75" المنظـ يـك -كيفاؽ

 .173، ص 7116، 1د.ياسيف سالمي كد.جماؿ خميفاني، ط
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 المزارعػة ألف المزارعػة، عقػد في ركنا المدة تحديد يعتبر :المزارعة عقد في *المدة1-4
   اإليجار. عقد في أساسي رعنص المدةك  الخاصة، اإليجارات مف هي

 المزارعة عقد *أحكاـ2
 في: المزارعة عقد أحكاـ تتمثؿ

 قػػانكف مػػف 45 مػػادةلم تطبيقػػا اإلسػػبلمية الشػػريعة مقاصػػد مراعػػاةك  الكاقػػؼ إرادة *إحتػػراـ
 األكقاؼ.

 .المزارعة عقد في إعتبار محؿ هي المزارع *شخصية
 المحصكؿ. مف معينة حصة عف عبارة المزارعة عقد في *األجرة

 المزارعػة، عقػد يقتضػي  كمػا السػير عمي  كجب الكقؼ، أرض المزارع استبلـ حالة في *
 الػدكاب، أكمتػ  حتػ  الػزرع فػظح تػرؾ أك كغير  السقي مف المعتاد األرض عمؿ في قصر فإذا
 .(1)الضماف فعمي 

 المكمفػػػة السػػػمطة أك الكقػػػؼ )نػػػاظر الكقػػػؼ عمػػػ  القػػػائميف تقػػػديـ تعنػػػي المزارعػػػة عمميػػػا*
 بإنفػاؽ زراعتمػا طريػؽ عػف باسػتثمارها تقػـك أخرل لجمة مستغمة غير زراعية أرضا باألكقاؼ(

 المكمفػػة الميئػػة بػػيف النػػات  قتسػػاـا يػػتـ أف عمػػ  العمػػاؿ، كأجػػكر كالمعػػدات البػػذكر عمػػ  يمػػـز مػػا
 .(2)مسبقا عميما اإلتفاؽ يتـ بنسبة الفبلحي اإلستثمار بتمكيؿ قامت التي كالجمة باألكقاؼ
 كالمػػزارع، المػػؤجر بػػيف عميمػػا المتفػػؽ المػػدة بانتمػػاء عامػػة كقاعػػدة المزارعػػة عقػػد ينتمػػي*

 الطػػػرفيف أحػػػد إخػػػبلؿ حالػػػة فػػػي أك المسػػػتأجر بمػػػكت إمػػػا طارئػػػة، ألسػػػباب أحيانػػػا ينتمػػػي كقػػػد
 هػػك كالػػذم الفبلحيػػة، بكجمتمػػا كالمسػػاس اإلخػػبلؿ حالػػة فػػي خصكصػػا ،(3)التعاقديػػة بالتزاماتػػ 

 جػػػزاءات طائمػػػة تحػػػت القانكنيػػػة النصػػػكص مػػػف الكثيػػػر فػػػي عميػػػ  المشػػػرع أكػػػد جػػػكهرم إلتػػػزاـ
 إليما. اإلشارة سبقت قد صارمة،

                                                           
 .185محمد زيد األبياني بؾ، المرجع السابؽ، ص  (1)

 .171، ص 7111محمد كنازة، الكقؼ العاـ في التشريع الجزائرم، دار المدل، الجزائر،  (2)

لمتفصيؿ أكثر أنظر: عبد الرزاؽ السنمكرم، الكسيط في شرح القانكف المدني، العقكد الكاردة عم  اإلنتفاع بالشيء:  (3)
 .1411-1393لبناف، ص  -، المجمد الثاني، دار إحياء التراث العربي، بيركت6عارية، جاإليجار كال
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كفػػػة ذات الطػػػابع الفبلحػػػي ك الجػػػدير بالػػػذكر أف مسػػػاحات شاسػػػعة مػػػف األراضػػػي المكق 
 بقيت قاحمة كغير مستغمة، كهذا بسبب تقاعس السمطة المكمفة باألكقاؼ في هذا المجاؿ.

ك مػػا يمكػػف قكلػػ  بخصػػكص عقػػد المسػػاقاة هػػك أنػػ  مػػف العقػػكد المطبقػػة عمػػ  األراضػػي 
المشػػجرة بشػػكؿ عػػاـ بغػػض النظػػر عػػف الصػػنؼ القػػانكني لػػؤلرض، سػػكاء خاصػػة أك عامػػة أك 

كػػاف لزامػػا عمػػ  المشػػرع أف يخػػص عقػػد المسػػاقاة الػػكارد عمػػ  الممػػؾ الػػكقفي بأحكػػاـ  كقفيػػة، لػػذا
 خاصة.

 المساقاة عقد الثاني: الفرع
 أحكام .ك  أركان  إل  ثـ المساقاة عقد مفمـك إل  أكال سنعرض

 المساقاة عقد مفهكـ أكال:
 خصائص  ثـ المساقاة عقد تعريؼ سنتناكؿ

 المساقاة عقد *تعريؼ1
 .التشريعي التعريؼ أخيراك  الفقمي، ثـ المغكم التعريؼ إل  سنتطرؽ

 المغكم التعريؼ*1-1
 ثمػرة يصػم  هكك  ،المساقاة في العمؿ معظـ السقي ألف الثمرة سقي مف مأخكذة المساقاة

ًََصْسٌع " :تعال  اهلل قاؿ ،ينميماك  الحكائط ٍْ َؤْػَناٍب  ًََجنَّاٌخ ِي ًَِساخٌ  ًَََِخٌْم  ًَِفِ اْنَإْسضِ ِلَطٌغ ُيَتَجا

َّ ِفهِ َرِنهَك َنأََّه     ًَََُفعُِّم َتْؼَعَيا َػَهَ َتْؼٍط ِفِ اْنُإُكهِم ِب ًَاِدٍذ  ًَاٍء  ٌٍ ُّْغَمَ ِت ٌَا ًَغَُْْش ِصْن  ٌٌ ٌَا ٌٍْو  ِصْن اٍخ ِنَمه

( ٌَ  .(1)"(7َّْؼِمُهٌ

   الفقهي التعريؼ*1-2
 النخيػػؿك ،حكمػػ  فػػي يػػدخؿ مػػاك  أنكاعػػ  بمختمػػؼ الشػػجر إعطػػاء بأنمػػا المسػػاقاة تعػػرؼ 

 معمػـك جػزء بمقابػؿك  ،الشػجر يحتاجػ  التػي األخػرل األعمػاؿ بسائر القياـ مع ،بسقي  يقـك لمف

                                                           
 .4اآلية  ،الرعد (1)
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 .(1)في  مشاعا ثمر  مف
 بمعالجػة خبػرة لػ  عامػؿ بيػعك  معػيف شػجر مالػؾ بػيف عقػد بأنمػا أيضػا المسػاقاة تعرؼ ك
 األخيػػػر ذاهػػػ يقػػػـك أف عمػػػ  ،المسػػػاقي يسػػػم ك  ،بػػػ  العنايػػػةك  سػػػقي ك  رعايتػػػ ك  خدمتػػػ ك  الشػػػجر
 الثمػػػر مػػػف معمكمػػػة شػػػائعة نسػػػبة مقابػػػؿ فػػػي ،معمكمػػػة مػػػدة األكؿ يقدمػػػ  الػػػذم الشػػػجر بخدمػػػة
 .(2)الشجر ذلؾ مف الخارج
 بصػيغة غمتػ ، مػف بجػزء نبػات، أك شػجر بمؤكنػة القياـ عم  عقد :العرؼ في المساقاةك  
 .(3)بالظمكر فيما الثمار كيستحؽ فقط، "عاممت" أك "ساقيت"
 المسػػػػاقاة تعريػػػػؼ تناكلػػػػت أنمػػػػا الػػػػذكر، سػػػػالفة لممسػػػػاقاة الفقميػػػػة عػػػػاريؼالت أف يبلحػػػظ ك
 المشجرة. الكقفية األرض الستثمار كعقد المساقاة تعرؼ لـك  عمكما،
 يمتػػـز بمقتضػػا  عقػػد بأنػػ : الكقػػؼ عمػػ  الػػكارد المسػػاقاة لعقػػد تعريػػؼ اسػػتخبلص يمكػػف ك
   ثمارها. مف عمـكم جزء مقابؿ المشجرة الكقفية األرض بسقي المساقي يسم  شخض
  التشريعي التعريؼ*1-3

 التػي الػذكر سالفة 1مكرر 76 المادة مف 7 الفقرة خبلؿ مف المساقاة عقد المشرع عرؼ
 ثمر ". مف معيف جزء مقابؿ يصمح  لمف لئلستغبلؿ الشجر إعطاء ب  "يقصد :عم  تنص

 سػاقاةالم لعقػد عناصػر بعػض تضػمف لكنػ  مختصػر، أنػ  التعريؼ هذا حكؿ المبلحظ ك
 فػػي المتمثػػؿ معػػ  المتعاقػػدك  ،المكقكفػػة المشػػجرة األرض فػػي المتمثػػؿك  العقػػد محػػؿ فػػي المتمثمػػةك 

 مػف جزء في المتمثمةك  مع  المتعاقد عميما يحصؿ التي األجرةك  الشجر، يستغؿ الذم الشخص
   الشجر. ثمار

 المساقاة عقد خصائص*2
 :في لمشجرةا الكقفية األراضي الستثمار المساقاة عقد خصائص تتمثؿ

                                                           
 .136خالد رمكؿ، المرجع السابؽ، ص  (1)

 .456محمد عمي سكيمـ، المرجع السابؽ، ص  (2)

 .777الحبيب بف طاهر، المرجع السابؽ، ص  (3)
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  رضائي. عقد *المساقاة
 المسػاقاة أجػاز الػذم المػالكي الفقػ  بخػبلؼ ،الشػجر عمػ  -احصػر - المسػاقاة عقػد يػرد*

 .(1)نبات أك زرع أك شجر مف يثمر ما كؿ في
 بعمػػػؿ القيػػػاـ هػػػك المسػػػاقي التػػػزاـ أف ذلػػػؾ العمػػػؿ، عمػػػ  الػػػكاردة العقػػػكد مػػػف *المسػػػاقاة

 السقي. في المتمثؿك 
 الخاصة. اإليجارات مف ألنما الزمنية، العقكد مف *المساقاة

 أحكام ك  المساقاة عقد أركاف ثانيا:
 المساقاة عقد *أركاف1

 نػػػص خػػػبلؿ مػػػف استخبلصػػػما يمكػػػفك  المسػػػاقاة، عقػػػد أركػػػاف صػػػراحة المشػػػرع يحػػػدد لػػػـ
 في: المساقاة عقد أركاف تتمثؿك  األكقاؼ، قانكف مف 1مكرر 76 المادة

 ا:همك  :المساقاة عقد *طرفا1-1
 أف بمػػاك  ،المشػػجرة المكقكفػػة األرض فػػي يتمثػػؿك  العمػػؿ، رب هػػكك  األرض: صػػاحب 

 المعنكيػػػة، بالشخصػػػية تتمتػػػعك  المعنػػػكييف أك الطبيعيػػػيف لؤلشػػػخاص ممكػػػا ليسػػػت األخيػػػرة هػػػذ 
 المػػادة إلػػ  بػػالرجكع لكػػفك  .المسػػاقاة عقػػد إبػػراـ فػػي ينكبمػػا الػػذمك  الكقػػؼ، بنػػاظر ممثمػػة تكػػكفك 
 إلػػ  المسػػاقاة فيمػػا بمػػا العقػػكد إبػػراـ صػػبلحية أككػػؿ فالمشػػرع كقػػاؼ،األ قػػانكف مػػف 9مكػػرر 76

 الدينيػػػػة الشػػػػؤكف مديريػػػػة فػػػػي المحمػػػػي المسػػػػتكل عمػػػػ  المتمثمػػػػةك  باألكقػػػػاؼ، المكمفػػػػة السػػػػمطة
 األكقاؼ.ك 

 بمػا يعمػد أف يجػكز فبل بنفس ، المساقاة يباشر أف في  يشترطك  العامؿ هكك  :المساقي 
 طبقػػػا التعاقػػػد أهميػػػة المسػػػاقي فػػػي يشػػػترطك  .سػػػقيما فػػػي قػػػ ح عػػػف غيػػػر  إلػػػ  يتنػػػازؿ أك لمغيػػػر
 .العامة لمقكاعد
 يكػػػكف كػػأف معنكيػػا شخصػػا يكػػكف أف يجػػكز كمػػا طبيعيػػا، شخصػػا المسػػاقي يكػػكف قػػد ك

                                                           
 .731 الحبيب بف طاهر، المرجع السابؽ ، ص (1)
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 .المجاؿ هذا في متخصصة مستثمرة مؤسسة
 كػػكفي أف يشػػترطك  ، المشػػجرة المكقكفػػة األرض فػػي يتمثػػؿك  :المسػػاقاة عقػػد *محػػؿ1-2
 العامػػة لمقكاعػػد كفقػػا هػػذاك  لمجمالػػة، نافيػػا كافيػػا تعيينػػا يعػػيفك  العقػػد، إبػػراـ عنػػد معمكمػػا الشػػجر
   المدني. القانكف مف 94 المادة لنص تطبيقا
 تحػت مشػركعا التعاقػد سػبب يكػكف أف المشػرع إشػترط :المسػاقاة عقد في *السبب1-3
 فػػػي– يتصػػػكر الك  المػػػدني، القػػػانكف مػػػف 97 المػػػادة حسػػػب مطمقػػػا بطبلنػػػا العقػػػد بطػػػبلف طائمػػػة
   مشركع. غير لسبب المساقاة عقد يبـر أف -رأيي

 هػػذا ألف ،المسػػاقاة عقػػد فػػي ركنػػا المػػدة تحديػػد يعتبػػر :المسػػاقاة عقػػد فػػي *المػػدة1-4
 اإليجار. عقد في أساسي رعنص المدةك  الخاصة، اإليجارات مف األخير
 المساقاة عقد *أحكاـ2

 في: المساقاة عقد أحكاـ تتمثؿ

 قػػانكف مػػف 45 لممػػادة تطبيقػػا اإلسػػبلمية الشػػريعة مقاصػػد مراعػػاةك  لكاقػػؼا إرادة *إحتػػراـ
 األكقاؼ.

 اهلل صػم - اهلل رسػكؿ أف عمػر ابػف عػف أنػ  الجػكاز: كدليؿ الجكاز، هك المساقاة *حكـ
 كلرسػكؿ أمػكالمـ، مػف يعتممكهػا أف عم  كأرضما خيبر نخؿ خيبر يمكد غم  دفع -كسمـ عمي 
 .(1)ثمرها شطر -كسمـ عمي  اهلل صم - اهلل

 مغركسػػة تكػػكف فبلحيػػة أرض بتقػػديـ باألكقػػاؼ المكمفػػة السػػمطة أك النػػاظر يقػػـك عمميػػا*
 النػػات  اقتسػاـ مػػع بمػا، كاإلعتنػػاء سػقيما طريػػؽ عػف باسػػتثمارها تقػـك جمػػة إلػ  مثمػػرة، بأشػجار

 عميما. اإلتفاؽ يتـ معينة بنسبة الريع مف
 عمػد الػذم الشػجر ثمػر مػف معػيف جػزء -بالمسػاقاة يقػـك الػذم أم- العامػؿ أجرة *تككف

 يػػتـ معينػػة بنسػػبة الريػػع مػػف النػػات  اقتسػػاـ خػػبلؿ مػػف أم بػػ ، كاإلعتنػػاء بسػػقي  العمػػؿ رب إليػػ 
 عميما. اإلتفاؽ

                                                           
 .778الحبيب بف طاهر، المرجع السابؽ، ص  (1)
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 أك الخمػػس يكػػكف كػػأف بالنصػػاب، معمكمػػا الشػػجر فػػي العامػػؿ نصػػيب يكػػكف أف *يشػػترط
 حصػػر معػػ  يتعػػذر يػػثبح شػػجر، مػػف األرض تنتجػػ  مػػا جميػػع فػػي مشػػاعا يكػػكف كأف الربػػع،

 سػػكؼ أنػػ  مػػف التأكػػد معػػ  يصػػعب غيػػر معػػيف نػػكع أك الشػػجر، مػػف معػػيف نػػكع فػػي النصػػيب
 ...(1)شرعا محـر كهك غرر، ذلؾ باعتبار أثمر، إف مقدار  سيككف كـ أك يثمر، ال أك يثمر

 فػػي العػػادم الرجػػؿ عنايػػة كهػػي عنايػػة، ببػػذؿ التػػزاـ هػػك المسػػاقاة عقػػد فػػي العامػػؿ *إلتػػزاـ
 فػي العػرؼ ب  جرل بما تقيدا النخؿ، أك الشجر إلصبلح يمـز ما بكؿ بالقياـ ممـز فمك أرض ،

 المساقاة.
 العامػؿ، دكف األرض صػاحب عمػ  فمي ضريبة، المساقاة محؿ األرض عم  كاف *إذا
 مغركسة. غير أـ مغركسة كانت سكاء األرض كهك باألصؿ متعمقة الضريبة أف باعتبار

 مػف نصػيب  بمػ  مػف طػرؼ مف كتدفع الزكاة، فيما فتجب رةالثم في النصاب حصؿ *إذا
 تنتجػ  بمػا مػرتبط الزكػاة نصػيب تحديػد أف باعتبػار العمػؿ، رب أك العامػؿ كاف سكاء نصابما،
 ثمر . مف األرض

 فمػػيس بالعقػػد، لمطػػرفيف البلزمػػة العقػػكد مػػف -مالػػؾ اإلمػػاـ لمػػذهب كفقػػا- المسػػاقاة *عقػػد
 .(2)عمي  يتراضيا لـ ما اآلخر، دكف عمؿال كقبؿ العقد بعد فسخما ألحدهما

 بفسػػػخ أك إنمائمػػا، إلػػ  الدافعػػة هػػػي تكػػكف طارئػػة أسػػباب بكجػػػكد المسػػاقاة عقػػد *ينتمػػي
ذا كالعامػػؿ، األرض صػػاحب بػػيف المبػػـر العقػػد  قبػػؿ الكفػػاة إلػػ  بػػ  أدل عجػػز لمعامػػؿ حصػػؿ كا 
 هػرب إذا أنػ  غيػر سػخ،الف حػؽ العمػؿ فمػرب الثمػرة، بػذر  قبؿ العامؿ أكهرب البذر، عممية بدأ
 العامػػؿ نصػػيب مػػف تخصػػـ أجػػرة مقابػػؿ يخػػر عامػػؿ طػػرؼ مػػف المسػػاقاة تػػتـ الثمػػر، بػػذر بعػػد

ف المسػاقاة، في ينكبك  أف لكرثت  جاز البذر بعد العامؿ تكفي إذا أما المارب،  الطرفػاف اتفػؽ كا 
 .(3)المساقاة فسخت الفسخ عم 

العقػػكد المطبقػػة عمػػ  األراضػػي ك مػػا يمكػػف قكلػػ  بخصػػكص عقػػد المسػػاقاة هػػك أنػػ  مػػف 

                                                           
 .137، 136خالد رمكؿ، المرجع السابؽ، ص  (1)

 .731الحبيب بف طاهر، المرجع السابؽ، ص (2)

 .741. أنظر كذلؾ: الحبيب بف طاهر، المرجع السابؽ، ص137خالد رمكؿ، المرجع السابؽ، ص  (3)
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المشػػجرة بشػػكؿ عػػاـ بغػػض النظػػر عػػف الصػػنؼ القػػانكني لػػؤلرض، سػػكاء خاصػػة أك عامػػة أك 
كقفيػػة، لػػذا كػػاف لزامػػا عمػػ  المشػػرع أف يخػػص عقػػد المسػػاقاة الػػكارد عمػػ  الممػػؾ الػػكقفي بأحكػػاـ 

 خاصة.
 الثاني المطمب

  العاطمة الكقفية األراضي إستثمار
 المطمػب هػذا فػي سنتناكؿ الحكر، بعقد العاطمة، الكقفية األراضي باستثمار المشرع إهتـ

 أحكامػ ك  أركانػ  بيػاف ثـ ،أكؿ( فرع )في العاطمة الكقفية األراضي الستثمار الحكر عقد مفمـك
 الثاني(. الفرع )في

 العاطمة الكقفية األراضي عمى الكارد الحكر عقد مفهكـ األكؿ: الفرع
 بيػاف ثـ ،العاطمة الكقفية األراضي عم  الكارد الحكر عقد تعريؼ الفرع هذا في تناكؿسن

 خصائص .
 العاطمة الكقفية األراضي عمى الكارد الحكر عقد تعريؼ أكال:

 الحكر. عقد تعريؼ ثـ العاطمة الكقفية األراضي تعريؼ إل  التطرؽ الدراسة تقتضي
 العاطمة الكقفية األراضي تعريؼ*1

 أك المػػػكات" "األرض :ب الشػػػرعي الفقػػػ  عنػػػ  بػػػرع البػػػكر أك العاطمػػػة األرض مصػػػطم 
 ،لمػا نبػات ال مػا هػي أخػرل بصػيغةك  ،(1)األرض مػف يعمػر لػـ مػا هيك  :األرض" مف "المكات
ٌٍْو َّْغ " :تعال  لقكل  َّ ِفِ َرِنَك َنأًََّح ِنَم ٌِْتَيا ِب ًَاءِ َياًء َفَإدَْْا ِتِو اْنَإْسَض َتْؼَذ َي ٍَ انغَّ ٌَ ًَانهَّوُ ؤَََْضَل ِي ًَُؼٌ

 .(3)أم العاطمة  البكر األرض في إال اإلحياء يص  الك  .(2)"(98)

 صػػالحة تعػد لػـ أك تصػػم  ال التػي األراضػي تمػؾ العاطمػػة الكقفيػة باألراضػي المقصػكد ك
 كثيرة. أمكاؿ إل  إعمارها يحتاج ربماك  ،اإلنتاج عف معطمة أنما أم ،الغراسك  لمزراعة

                                                           
 .351الحبيب ف طاهر، المرجع السابؽ، ص  (1)

 .65النحؿ: اآلية  (2)

 .351الحبيب بف طاهر، المرجع السابؽ، ص  (3)
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 الحكر عقد تعريؼ*2
 التشريع. ثـ الفق ك  المغة في الحكر عقد ريؼتع إل  سنتطرؽ

 المغكم لتعريؼا*2-1
 .(1)المنعك  الحبس بمعن الحكر 

 الفقهي التعريؼ*2-3
 مبمغػػا يػػدفع لشػػخص الخاليػػة الكقػػؼ أرض إعطػػاء عمػػ  إتفػػاؽ :أنػػ  عمػػ  الحكػػر يعػػرؼ 
 غػػرسالك  بالبنػػاء فيمػػا يتصػػرؼك  ،الػػدائـ القػػرار حػػؽ عميمػػا ليكػػكف األرض قيمػػة يقػػارب معجػػبل

 .(2)المحتكر مف الكقؼ لجمة سنكيا يستكف  ضئيؿ مبم  يترتبك  ،اإلنتفاع كجك  سائرك 

 األرض إعطػػاء :أنػػ  عمػػ  البػػكر الكقفيػػة األرض السػػتثمار كعقػػد كػػذلؾ الحكػػر يعػػرؼك  
 ،غراسػػ  أك بنػػاؤ  فيمػػا داـ مػػا التأبيػػد كجػػ  عمػػ  بإعمارهػػا يقػػـكك  يغرسػػما لمػػف البػػكر المكقكفػػة

 الحكػر بعقػد لممنتفػع يكػكفك  ،عػاـ كؿ يؤدي  ،عميما المكقكفة لمجمة معمكما مبمغا عميما يجعؿك 
 .(3)األشجار أك المباني في التصرؼ

 عميمػا لمبنػاء مكقكفػة بػأرض اإلنتفػاع لممحتكػر يخػكؿ عينػي حػؽ :بأنػ  أيض يعرؼ كما 
 رقبػػة تكػػكف حيػػث ،الممكيػػة عػػف متفػػرع حػػؽ هػػك فػػالحكر ،معينػػة أجػػرة مقابػػؿ ذلػػؾك  ،بػػالغرس أك

 لممحتكر. فيككف (4)اإلنتفاع أما ،الكقؼ لجمة المحكرة األرض

                                                           
 .67، ص 7114السيد عبد الكهاب عرفة، مكسكعة األكقاؼ كاألحكار، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية،  (1)

 178، ص 7111بر ، ديسم747عبد العزيز الدكرم، "مستقبؿ الكقؼ في الكطف العربي"، مجمة المستقبؿ العربي، العدد  (2)
 (.171، ص 7116)نقبل عف: محمد كنازة، الكقؼ العاـ في التشريع الجزائرم، دار المدل، الجزائر، 

أنظر كذلؾ: محمد الفات  محمكد بشير  .516محمد سبلـ مدككر، المدخؿ لمفق  اإلسبلمي، دار الكتاب الحديث، ص  (3)
 ، 7111، 1ة العربية المتحدة لمتسكيؽ كالتكريدات، القاهرة، طالمغربي، تمكيؿ كاستثمار األكقاؼ اإلسبلمية، الشرك

. كأيضا: عمر مسقاكم، محاضرات في الكقؼ كمؤسسات الكقؼ في الشريعة كالقانكف كاإلجتماد المبناني، 714، 713ص 
 .181، ص 7111، 1المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبناف، ط

ا ماال عقاريا، عم  أساس أن  ال يرد إال عم  أرض مكقكؼ، كهك يختمؼ حؽ اإلنتفاع عف حؽ الحكر الذم يككف دائم (4)
حتما بمكت المنتفع.أنظر في ذلؾ: خالد  حؽ اإلنتفاع ينتميك  ،طكيؿ المدة كال ينتمي بمكت المحتكر، بخبلؼ حؽ اإلنتفاع

ضة العربية لمطباعة . كأيضا: عبد المنعـ فرج الصد ، الحقكؽ العينية األصمية، دار النم138رمكؿ، المرجع السابؽ، ص 
 .1118كالنشر، لبناف، ص 
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 الكقػػؼ بيػػع عػف بمػػا لئلسػتغناء الفقمػػاء ابتكرهػا صػػيغة هػك ،الكقػػؼ عمػ  الػػكارد الحكػر ك
 .(1)استبدال  أك

 إعطػاء الػذكر، سػالفة الكقػؼ عمػ  الكارد الحكر لعقد الفقمي التعريؼ خبلؿ مف يمكف ك
 المكقكفػػة األرض فػػي الغػػرسك  بالبنػػاء المحتكػػر يمتػػـز مقتضػػا ب الػػذم العقػػد هػػك بأنػػ  لػػ  تعريػػؼ
 عمي . متفؽ معمـك أجر مقابؿ محددة لمدة العاطمة
 التشريعي التعريؼ*2-3

 سػػػالؼ 17-11 القػػانكف مػػف 7مكػػرر 76 المػػادة خػػػبلؿ مػػف الحكػػر عقػػد المشػػرع عػػرؼ
 بعقػد العاطمػة المكقكفػة األرض ،اإلقتضػاء عنػد ،تسػتثمر أف "يمكػف :عمػ  تػنص التػيك  ،الذكر
 مقابػؿ معينػة لمػدة لمغػرس ك/أك لمبنػاء العاطمػة األرض مف جزء بمكجب  يخصص الذم الحكر
 إيجػػػار بػػػدفع المسػػػتثمر التػػػزاـ مػػػع ،العقػػػد إبػػػراـ كقػػػت المكقكفػػػة األرض قيمػػػة يقػػػارب مبمػػػ  دفػػػع

 ،العقػػد مػػدة خػػبلؿ تكريثػػ ك  الغػػرس ك/أك بالبنػػاء اإلنتفػػاع فػػي حقػػ  مقابػػؿ العقػػد فػػي يحػػدد سػػنكم
 المػػػذككرك  1991أفريػػػؿ 77 فػػػي المػػػؤرخ 11-91 القػػػانكف مػػػف 75 المػػػادة أحكػػػاـ مراعػػػاة مػػػع

 أعبل ".
 المتمثمػةك  الحكػر عقػد عناصػر إلػ  أشػار أن  التشريعي التعريؼ هذا خبلؿ مف يتض  ك

 هػػكك  الحكػػر حػػؽ لػػ  يتقػػرر الػػذم الشػػخصك  البػػكر، العاطمػػة األرض هػػكك  العقػػد عقػػد محػػؿ فػػي
   إيجار. بأن  الحكر طبيعة كذاك  األجرة،ك  العقد، مدة إل  أشار كما ،"المستثمر"
 البكر الكقفية األراضي عمى الكارد الحكر عقد خصائص :ثانيا
 في: الحكر عقد خصائص تتمثؿ
 العمؿ. عم  الكاردة العقكد مف الحكر *عقد
 المدة طكيؿ إيجار هكك  الخاصة، اإليجارات مف الحكر *عقد

 صػػراحة كرد كهػػذا محػػددة غيػػر لمػػدة يصػػ  فػػبل زمنػػي(، )عقػػد المػػدة محػػدد عقػػد *الحكػػر
 .المدل طكيؿ إيجار بأن  الحكر كيتميز ،سالفة الذكر 7مكرر 76 المادة نص في

                                                           
 .747، ص 7111، 1سكرية، ط -إدارت  كتنميت ، دار الفكر، دمشؽ-منذر قحؼ، الكقؼ اإلسبلمي: تطكر  (1)
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 كمما. كليس البكر، الكقفية األرض مف جزء عم  الحكر عقد *ينصب
 أحكام ك  حكر عقد أركاف الثاني: الفرع

 ام .أحك ثـ ،الحكر عقد أركاف الفرع هذا في سنتناكؿ
 الحكر عقد أركاف :أكال
 مػػف األركػػاف هػػذ  اسػػتخبلص يمكػػف لكػػف ،الحكػػر عقػػد أركػػاف صػػراحة المشػػرع يحػػدد لػػـ
 الذكر. سالفة 7مكرر 76 المادة خبلؿ

 هما:ك  :الحكر عقد *طرفا1
 األخيػرة هذ  أف بماك  )البكر(، العاطمة المكقكفة األرض في يتمثؿك  األرض: صاحب 
 ممثمػػػة تكػػػكفك  المعنكيػػػة، بالشخصػػػية تتمتػػػعك  المعنػػػكييف أك الطبيعيػػػيف لؤلشػػػخاص ممكػػػا ليسػػػت
 مػف 9مكػرر 76 المػادة إلػ  بػالرجكع لكػفك  الحكػر. عقػد إبػراـ فػي ينكبمػا الذمك  الكقؼ، بناظر
 المكمفػػػة السػػمطة إلػػػ  الحكػػر فيمػػػا بمػػا العقػػػكد إبػػراـ صػػػبلحية أككػػؿ فالمشػػػرع األكقػػاؼ، قػػانكف

 األكقاؼ.ك  الدينية الشؤكف مديرية يف المحمي المستكل عم  المتمثمةك  باألكقاؼ،

 :عنػػ  المشػػرع عبػػر الػػذمك  الحكػػر، حػػؽ لػػ  يتقػػرر الػػذم معػػ  المتعاقػػد هػػكك  المسػػتأجر 
 .المستثمر ب: كذلؾ

 .معنكيا شخصا يككف أف يجكز كما طبيعيا، شخصا المستأجر يككف قد ك
 كػكفت أف يشػترطك  (،البػكر) العاطمػة المكقكفػة األرض فػي يتمثػؿك  :الحكػر عقػد *محػؿ2
 القػانكف مػف 94 المػادة لػنص تطبيقػا العامػة لمقكاعد كفقا هذاك  لمجمالة، نافيا كافيا تعيينا معينة

   المدني.
 طائمػة تحػت مشػركعا التعاقػد سػبب يكػكف أف المشػرع إشػترط :الحكر عقد في *السبب3
 يفػ السػبب مشركعية تتمثؿك  المدني، القانكف مف 97 المادة حسب مطمقا بطبلنا العقد بطبلف
 الحكػػر عقػػد ـإبػػرا مػػثبل يجػػكز فػػبل العامػػة، اآلدابك  العػػاـ لمنظػػاـ مخالفتػػ  عػػدـ فػػي الحكػػر عقػػد
   مثبل. مخمرة بناء أك مخدرات غرس أجؿ مف

 مػػف الحكػػر ألف ،الحكػػر عقػػد فػػي ركنػػا المػػدة تحديػػد يعتبػػر :الحكػػر عقػػد فػػي *المػػدة4
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 تكػكف مػا عػادة الحكر في المدةك  اإليجار، عقد في أساسي رعنص المدةك  الخاصة، اإليجارات
   طكيمة.

  الحكر عقد أحكاـ :ثانيا
   :في الحكر عقد أحكاـ تتمثؿ

 بالنػػػاء لػػػؤلرض اسػػػتغبلل  مقابػػػؿ فػػػي العقػػػد كقػػػت المحتكػػػر مػػػف شػػػيئا يأخػػػذ ال *الكقػػػؼ
نماك  ،الغرسك   .(1)غير ال األرض أجرة هك المحتكر مف الكقؼ إل  يصؿ الذم ا 

 دفعبػ كػذلؾك  ،العقػد إبػراـ كقػت المكقكفػة األرض مةقي يقارب مبم  دفعب المستثمر *يمتـز
 مػػدة خػػبلؿ تكريثػػ ك  الغػػرس ك/أك بالبنػػاء اإلنتفػػاع فػػي حقػػ  مقابػػؿ العقػػد فػػي يحػػدد سػػنكم إيجػػار
 العقد.

 أغػػػراس. أك مبػػػاني ةإقامػػػ يخػػػكؿك  ،بػػػكر مكقكفػػة ألرض المنفعػػػة عمػػػ  يػػػرد الحكػػػر *عقػػد
 فػػي اسػػتعمالما إلمكانيػػة بالنسػػبة حظػػا العقػػكد أكثػػر مػػف تعتبػػر المغارسػػة فػػإف الصػػدد هػػذا فػػيك 

 .(2)المعطمة الكقفية األراضي تنمية
 إلػ  حتػ  يتعػدا ك  بؿ ،بكفات  إال يسقط ال الذم اإلنتفاع حؽ صاحب  يمن  الحكر *عقد

 الحكر. عقد مدة طيمة الشرعييف لكرثت  تكريث 
 قػػػانكف مػػػف 45 لممػػػادة كفقػػػا اإلسػػػبلمية، الشػػػريعة مقاصػػػد مراعػػػاةك  الكاقػػػؼ إرادة *إحتػػراـ

 األكقاؼ.
 الكقػؼ يبقػ ك  المكقكفػة بػالعيف يمحػؽ فإنػ  ،غرسػا أك بنػاء كاف سكاء يحدث تغيير كؿ *
 القػػانكف مػػف 1 الفقػػرة 75 المػػادة لػػنص تطبيقػػا هػػذاك  ،التغييػػر ذلػػؾ نػػكع كػػاف مممػػا ،شػػرعا قائمػػا
 المتمـ.ك  المعدؿ 1991أفريؿ  77 في المؤرخ 91-11

 فػي المػؤرخ 11-84 رقػـ األمػر مػف 771ك 719 يفالمػادت نػص فػي كرد ما أيضا هك ك

                                                           
 .163، د.س.ط، ص 1بيركت،، ط -أنظر في ذلؾ: زهدم يكف، أحكاـ الكقؼ، المكتبة العصرية، صيدا (1)

لبناف،  -ار األراضي الزراعية بيف الشريعة كالقانكف، مؤسسة الرسالة ناشركف، بيركتحسف محمد الرفاعي، عقكد استثم (2)
 .161، ص 7111، 1األردف، ط -عمافمنذر عبد الكريـ القضاة، أحكاـ الكقؼ، دار الثقافة،  .187، ص 7115، 1ط
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منػػػ   719 المػػػادة نصػػػت حيػػػث ،(1)المػػػتمـك  المعػػػدؿ األسػػػرة قػػػانكف المتضػػػمف 1984 جػػػكاف 9
 الشػػػػيء مػػػػف يعتبػػػػر ،الحػػػػبس فػػػػي غػػػػرس أك بنػػػػاء مػػػػف عميػػػػ  المحػػػػبس أحدثػػػػ  مػػػػا "كػػػػؿ :عمػػػػ 

 المحبس".
 مممػا قائمػا حبسال "يبق  :عم مف قانكف األسرة  771 المادة تنص ،السياؽ نفس في ك

 طبيعت ". في تغيير مف المحبس الشيء عم  طرأ
 :فيػ  جػاء الذمك  ،قراراتما إحدل في العميا المحكمة كرست  الذم المبدأ نفس كذلؾ هك ك

 الك  المحػػبس لمشػػيء مكتسػػبا يعتبػػر الحػػبس فػػي غرسػػا أك بنػػاء أحػػدث مػػف كػػؿ أف الثابػػت "مػػف
 .(2)خاصة" ممكية تمميك  يجكز

 بأنمػا القانكنيػة طبيعتما تقتضي التيك  المكقكفة بالعيف تمحؽ التي نجازاتاإلك  *التغييرات
 المعنيػػيف بػػيف التراضػػي طريػػؽ عػػف التعػػكيض فػػي الحػػؽ صػػاحبما تخػػكؿ خاصػػة ممكيػػة ليسػػت

 قػػانكف مػػف 75 المػػادة مػػف 7 الفقػػرة صػػراحة عميػػ  نصػػت مػػا هػػذاك  ،باألكقػػاؼ المكمفػػة السػػمطةك 
 .الذكر سالفة األكقاؼ

 منعػ  مػف مػنمـك  ،الشػافعية أكثػرك  الحنابمػة هػـ كك  ،مطمقػا الحكػر يجيز مف الفقماء *مف
 :في المتمثمةك  ،بشركط الحنفيةك  المالكية أجاز ك  ،الشافعية بعض قكؿ هكك  ،مطمقا

 ممكنا. عمي  هك ما عم  ب  اإلنتفاع يعد لـك  ،الخراب إل  يؿ قد الكقؼ يككف أف -
 ب . تجديد  يمكف ريع لمكقؼ يككف أال -

                                                           
 .7115فيفرم  77المؤرخ في  17-15باألمر رقـ  (1)

، قسـ 1: المجمة القضائية، ع183643تحت رقـ  1998نكفمبر  75العميا المؤرخ في قرار الغرفة العقارية بالمحكمة  (2)
 .89، ص 1999الكثائؽ بالمحكمة العميا، 

: مجمة 7117أكتكبر  73المؤرخ في  735194أنظر كذلؾ القرار الصادر عف الغرفة العقارية بالمحكمة العميا تحت رقـ 
 .775، ص 7114، قسـ الكثائؽ، 7المحكمة العميا، ع

، قسـ الكئائؽ، 7: مجمة المحكمة العميا، ع7115مام  18الصادر بتاريخ  791875ككذلؾ: قرار المحكمة العميا رقـ 
 .331، ص 7115
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 .(1)المنفعة تمؾ أجر مف بأقؿ إلي  المحتاج بالقدر الكقؼ يقرض مف يكجد أال -
 التالية: الحاالت في الحكر عقد ينقضي* 
مػػػاك  ،العقػػػد فػػػي المحػػػدد األجػػػؿ بانقضػػػاء إمػػػا الحكػػػر *ينقضػػػي1  قبػػػؿ أحيانػػػا ينتمػػػي قػػػد ا 
 :منما نذكر خاصة ألسباب األجؿ انقضاء
 بعػػػػػػدـ -العامػػػػػة. لممنفعػػػػػة الممكيػػػػػػة نػػػػػزع -الػػػػػزمف. إتحػػػػػػاد -المػػػػػبلؾ. -العقػػػػػد. فسػػػػػخ -

 اإلستعماؿ.
 :حالتيف في العقد انتماء أجؿ حمكؿ قبؿ الحكر ينقضي *كما7
 عػػػف الكقػػػؼ مػػػدة زادت أك ،الكاقػػػؼ لرجػػػكع المحكػػػرة األرض عػػػف الكقػػػؼ صػػػفة زكاؿ -
 .(2)في  الرجكع يجكز ال الذم المسجد كقؼ باستثاء المصرم( القانكف )في عاما ستيف

 نػػاظر أذفك  الحكػػر بقػػاء كرثتػػ  طمػػب إذا إال ،يغػػرس أك يبنػػي أف قبػػؿ تكػػرالمح مػػكت *
 .(3)بذلؾ الكقؼ
 ،منتقػػد -الحكػػر أم- اإلسػػتثمارات مػػف النػػكع هػػذا أف ،خزنػػة الحميػػد عبػػد د.هيػػثـ يػػرل ك

 بأنػػػ  كصػػػف ك  ،مباشػػػر غيػػػر بشػػػكؿ األكقػػػاؼ عمػػػ  اإلسػػػتيبلء إلػػػ  يػػػؤدمك  زهيػػػد مػػػردكد  ألف
 المحافظػػة بػػاب مػػف إال ،الكقػػؼ عمػػ  المحافظػػة أسػػاليب مػػف عػػدي أف يمكػػف ال ،ردمء اسػػتثمار
بقػػػػاءك  عينػػػػ  بتحبػػػػيس الكقػػػػؼ أصػػػػؿ عمػػػػ   تشػػػػريع مػػػػف المقصػػػػدك  الغايػػػػة انتفػػػػاء مػػػػع صػػػػكرت  ا 
 .(4)الكقؼ

الضػركرية لتعميػر الكقػؼ، إال ك  ك ما يمكف قكل  حكؿ عقػد الحكػر أنػ  مػف العقػكد المامػة
 اإليجارات طكيمة المدة.صة أن  مف أن  يجب أف يخضع لرقابة محكمة، خا

                                                           
، بيركت  –الصادؽ بف عبد العزيز الغرياني، فتاكل  (1) ، 1لبناف، ط –تحقيقات في مسائؿ يكثر الحاجة إليما، دار ابف حـز

 .744، ص 7117

 .65، ص 7114بد الكهاب عرفة، مكسكعة األكقاؼ كاألحكار، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، السيد ع (2)

أحمد محمد السعد كمحمد عمي العمرم، اإلتجاهات المعاصرة في تطكير اإلستثمار الكقفي، األمانة العامة لؤلكقاؼ،  (3)
 .67، ص 7111، 1دكلة الككيت، ط

مقدـ في المكضكع األكؿ: إنتماء الكقؼ الخيرم، منتدل قضايا الكقؼ الفقمية السادس، هيثـ عبد الحميد خزنة، بحث  (4)
 .111، ص 7113، 1، األمانة العامة لؤلكقاؼ، الككيت، ط7113مام  14-13دكلة قطر، في -المنعقد بالدكحة
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 الثاني المبحث
 لمبناء القابمةك  المبنية األكقاؼ إستثمار

 فػػػيك  مجاالتمػػػا فػػػي بنايػػػات تجمػػػع يشػػػغمما أرضػػػية قطعػػػة كػػػؿ المبنيػػػة باألكقػػػاؼ يقصػػػد
فك  حتػػػػػ  أنشػػػػػطتما،ك  تجميزاتمػػػػػا مشػػػػػتمبلت   مبنيػػػػػة، غيػػػػػر أك المرافػػػػػؽ بكػػػػػؿ مػػػػػزكدة تكػػػػػف لػػػػػـ ا 

 القطػع كػؿ لمبنػاء القابمػة باألكقػاؼ يقصدك  ،(1)بنايات تجمع أك حدائؽ أك خضراء مساحات أك
 .(2)التعميرك  التميئة أدكات بكاسطة معينة يجاؿ في التعميرك  لمبناء المخصصة األرضية
 عقػػػد طريػػػؽ عػػػف لمبنػػػاء القابمػػػةك  المبنيػػػة األكقػػػاؼ اسػػػتثمار المشػػػرع المشػػػرع حػػػدد قػػػد ك
  الثالث(. )المطمب المقايضة عقدك  ،الثاني( )الفرع المقاكلة عقد األكؿ(، )المطمب المرصد

 األكؿ المطمب
 المرصد عقد

 لمبنػػػاء، القابمػػػةك  المبنيػػػة األكقػػػاؼ اسػػػتثمارك  اسػػػتغبلؿ طػػػرؽ إحػػػدل المرصػػػد عقػػػد يعتبػػػر
 إدارة بػػػيفك  بينػػػ  يػػػتـ إيجػػػار عمػػػ  بنػػػاء عمارتمػػػاك  األرض بإصػػػبلح المسػػػتأجر يقػػػـك بمكجبػػػ ك 

   الثاني(. )الفرع أحكام ك  أركان  ثـ ؿ(األك  )الفرع المرصد عقد لمفمـك سنعرضك  الكقؼ.
 المرصد عقد مفهكـ األكؿ: الفرع

 خصائص .ك  المرصد عقد تعريؼ إل  الفرع هذا في سنتطرؽ
  المرصد عقد تعريؼ أكال:

 التشريعي. تعريف  أخيراك  الفقمي، تعريف  ثـ المرصد، لعقد مغكمال تعريؼال سنتناكؿ
 المغكم تعريؼال*1

 .(3)ل  أعد  أم لمديف أرصد  يقاؿ اإلعداد. أم ،اإلرصاد مف مشتؽ المرصد لفظ

                                                           
 .لتكجي  العقارم المعدؿ كالمتمـمف قانكف ا 71أنظر المادة  (1)

 .لتكجي  العقارم المعدؿ كالمتمـنكف امف قا 71أنظر المادة  (2)

 179، ص 1بيركت، ط -هدم يكف، أحكاـ الكقؼ، المكتبة العصرية، صيدانقبل عف:  (3)
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 الفقهي التعريؼ*2
 بػػػيفك  أك النػػػاظر الكقػػػؼ إدارة بػػػيف اإلتفػػػاؽ بمكجبػػػ  يػػػتـ عقػػػد بأنػػػ  المرصػػػد عقػػػد يعػػػرؼ 

 يكػكفك  ،الكقػؼ عمػ  مرصػدا دينػا انفقاتمػ تكػكفك  ،عمارتمػاك  األرض بإصػبلح لمقيػاـ المسػتأجر
 .(1)إلصبلحما غمة بما تكجد الك  ،ئلستئجارل القابمة غير الخربة األرض في

 البلزمػة باألشػغاؿ بالقيػاـ المسػتأجر يتكفػؿ حيػث ،اإليجار أشكاؿ مف خاص شكؿ هك ك
 بػرر قػدك  يقات .بلتسػ التاـ التعكيض لغاية ،اإليجار نفس بكاسطة بالعقار اإلنتفاع بحؽ يحتفظك 

 .(2)الكقؼ دكاـ عم  حفاظال في برغبتمـ العقكد مف النكع هذا أجازكا الذيف الفقماء
 قبػػؿ مػػف الفضػػاء المقكفػػة األرض تػػأجير ،الكقػػؼ عمػػ  الػػكارد رصػػدالم عقػػد مقتضػػ  ك
 ،الكقػػؼ عمػػ  دينػػا البنػػاء قيمػػة تكػػكف أف عمػػ  ،عميمػػا بالبنػػاء لممسػػتأجر يػػؤذفك  ،الكقػػؼ نػػاظر

 صػاحب إخػراج النػاظر أراد فػإذا ،المخػتص القاضػي أك النػاظر مػف بػإذف ذلػؾ يتـ أف يشترطك 
 تقػػدير الحالػػة هػػذ  فػػي النػػاظر عمػػ  يجػػبك  ،البنػػاء فػػي صػػرف  مػػا لػػ  يػػدفع أف فعميػػ  ،المرصػػد

 .(3)المثؿ أجر يدفع أف المرصد صاحب عم ك  ،البناء انتماء بعد اإليجار قيمة
 بمقتضػػػا  يمتػػػـز الػػػذم العقػػػد بأنػػػ : المرصػػػد لعقػػػد تعريػػػؼ اسػػػتخبلص سػػػبؽ ممػػػا يمكػػػف ك
  البناء. إيرادات استغبلؿ في يتمثؿ أجر مقابؿ فكقما ناءبالب المكقكفة الفضاء األرض مستأجر
 التشريعي التعريؼ*3

 تػػػنص التػػػيك  األكقػػػاؼ قػػػانكف مػػػف 5مكػػػرر 76 دةالمػػػا فػػػي المرصػػػد عقػػػد المشػػػرع عػػػرؼ

                                                           

بحث في كسائؿ إعمار أعياف  عمي محي الديف القرة داغي،كذلؾ: ك  ،174، 173محمد كنازة، المرجع السابؽ، ص  (1)
، إدارة الجممكرية التركية -، إسطنبكؿ2011مام  15-13امس، أعماؿ منتدل قضايا الكقؼ الفقمية الخ األكقاؼ،

 .316ص   .2012، 1األمانة العامة لؤلكقاؼ، دكلة الككيت، ط -الدراسات كالعبلقات الخارجية
ارنست ميرسي )تدقيؽ كتصدير: سعيد عيادم، تعريب: أمينة ككاتي(، الكقؼ كالحبكس: قكاعد  كأحكام ، دار بف  (2)

 .715ظر كذلؾ: محمد الفات  محمكد بشير المغربي، المرجع السابؽ، ص أن .7114مرابط، 

جمعة محمكد الزريقي، بحث في المكضكع الثاني: كسائؿ إعمار الكقؼ، منتدل قضايا الكقؼ الفقمية الخامس، المنعقد  (3)
، ص 7117، 1كيت، ط، نشر األمانة العامة لؤلكقاؼ، دكلة الك7111مام  15-13الجممكرية التركية في  -في إسطنبكؿ

، الكقؼ اإلسبلمي في لبناف، رسالة ركتكرا  منشكرة، األمانة العامة لؤلكقاؼ، دكلة 379 . أنظر كذلؾ: محمد قاسـ الشـك
 .144، ص 7117، 1الككيت، ط
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 بمكجبػػ  يسػػم  الػػذم المرصػػد بعقػػد المكقكفػػة األرض تنمػػ ك  تسػػتثمرك  تسػػتغؿ أف "يمكػػف :عمػػ 
 باتفػػاؽ عنػػ  التنػػازؿ حػػؽ لػػ ك  ،البنػػاء إيػػرادات غبلؿإسػػت مقابػػؿ فكقمػػا بالبنػػاء األرض لمسػػتأجر

-91 رقػـ القػانكف مػف 75 المادة أحكاـ مراعاة مع ،اإلستثمار قيمة إستمبلؾ مدة طيمة مسبؽ
 أعبل ". المذككرك  1991أفريؿ  77 في المؤرخ 11

 الػكارد المرصػد عقػد عناصػر إلػ  أشػار أنػ  التشػريعي التعريػؼ هػذا خػبلؿ مف نبلحظ ك
 معػ  المتعاقػد المكقكفػة، الفضػاء األرض هػكك  العقد محؿ في المتمثمةك  المكقكفة، األرض عم 

 هػيك  العقػد مػدة إلػ  كػذلؾ التعريػؼ أشػارك  المستثمر،ك  المستأجر ب: المشرع عن  عبر الذمك 
 إلػ  كػذلؾ التعريػؼ أشػارك  البنػاء، إيػرادات فػي المتمثمػة األجرةك  اإلستثمار، قيمة استمبلؾ مدة
 البناء. في المتمثؿك  بعمؿ القياـ هكك  اإللتزاـ محؿ

 المرصد عقد خصائص :ثانيا
 يمي: فيما نكردها خصائص بعدة الحكر عقد يتميز
 بالبنػاء األرض مسػتأجر قياـ في المتمثؿك  العمؿ، عم  الكاردة العقكد مف المرصد *عقد

 .الفضاء المكقكفة األرض فكؽ
 .الفضاء أم المبنية غير المكقكفة األرض عم  يرد المرصد *عقد
 الزمنية. العقكد مف المرصد *عقد
 الخاصة. اإليجارات مف نكع فمك اإليجار، عقد عم  أساسا قائـ المرصد *عقد
 المػادة نػص مػف يستشػؼ مػا كهػك المػدة، كمحػدد لمجػانبيف، ممػـز عقػد هك المرصد *عقد

 .الذكر سالفة 5مكرر 76
 أحكام ك  المرصد عقد أركاف الثاني: الفرع

 أحكام . ثـ ،المرصد عقد أركاف الفرع هذا في سنتناكؿ
 المرصد عقد أركاف :أكال
 مػػف األركػػاف هػػذ  اسػػتخبلص يمكػػف لكػػف المرصػػد، عقػػد أركػػاف صػػراحة رعالمشػػ يحػػدد لػػـ
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 الذكر. سالفة 5مكرر 76 المادة خبلؿ
 هما:ك  :المرصد عقد *طرفا1
 هػذ  أف بمػاك  المبنيػة(، )غيػر الفضػاء المكقكفػة األرض فػي يتمثؿك  األرض: صاحب 
 تكػػكفك  المعنكيػػة، بالشخصػػية تتمتػػعك  المعنػػكييف أك الطبيعيػػيف لؤلشػػخاص ممكػػا ليسػػت األخيػػرة
 76 المػػػادة إلػػػ  بػػػالرجكع لكػػػفك  المرصػػػد. عقػػػد إبػػػراـ فػػػي ينكبمػػػا الػػػذمك  الكقػػػؼ، بنػػػاظر ممثمػػػة
 إلػػػ  المرصػػػد فيمػػػا بمػػػا العقػػػكد إبػػػراـ صػػػبلحية أككػػػؿ فالمشػػػرع األكقػػػاؼ، قػػػانكف مػػػف 9مكػػػرر

 الدينيػػػػة الشػػػػؤكف مديريػػػػة فػػػػي المحمػػػػي المسػػػػتكل عمػػػػ  المتمثمػػػػةك  باألكقػػػػاؼ، مفػػػػةالمك السػػػػمطة
 األكقاؼ.ك 

 :المتعاقػػػد الشػػػخص هػػػك المسػػػتثمر، ب: كػػػذلؾ عنػػػ  المشػػػرع عبػػػر الػػػذمك  المسػػػتأجر 
 مع .

 .معنكيا شخصا يككف أف يجكز كما طبيعيا، شخصا المستأجر يككف قد ك
 يشػػترطك  ،)البيضػػاء( المبنيػػة يػػرغ المكقكفػػة األرض فػػي يتمثػػؿك  :المرصػػد عقػػد *محػػؿ2

 94 المػػادة لػػنص تطبيقػػا العامػػة لمقكاعػػد كفقػػا هػػذاك  لمجمالػػة، نافيػػا كافيػػا تعيينػػا معينػػة تكػػكف أف
   المدني. القانكف مف

 تحػػػت مشػػػركعا التعاقػػػد سػػػبب يكػػػكف أف المشػػػرع إشػػػترط :المرصػػػد عقػػػد فػػػي *السػػػبب3
 مشػػركعية تتمثػػؿك  المػػدني، نكفالقػػا مػػف 97 المػػادة حسػػب مطمقػػا بطبلنػػا العقػػد بطػػبلف طائمػػة
 إبػػرا مػػثبل يجػػكز فػػبل العامػػة، اآلدابك  العػػاـ لمنظػػاـ مخالفتػػ  عػػدـ فػػي المرصػػد عقػػد فػػي السػػبب
   .مثبل مخمرة بناء أجؿ مف المرصد عقد

 مػف المرصػد ألف ،المرصػد عقػد فػي ركنػا المدة تحديد يعتبر :المرصد عقد في *المدة4
   اإليجار. عقد في أساسي عنصر المدةك  الخاصة، اإليجارات

 المرصد عقد أحكاـ ثانيا:
 في: المرصد عقد أحكاـ تتمثؿ

 قػػػانكف مػػػف 45 لممػػػادة كفقػػػا اإلسػػػبلمية، الشػػػريعة مقاصػػػد مراعػػػاةك  الكاقػػػؼ إرادة *إحتػػراـ
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 األكقاؼ.
 المتمثػػػػؿك  ،األرض لمسػػػػتأجر فقطػػػػالمقرر اإلنتفػػػػاع حػػػػؽ المرصػػػػد عقػػػػد عمػػػػ  يترتػػػػب *

 البناء. إيرادات استغبلؿفي
 اإلستثمار. قيمة إستمبلؾ مدة طيمة مسبؽ باتفاؽ البناء عف التنازؿ حؽ تأجر*لممس

 كػؿ أف مفادهػا التػي ،باألكقػاؼ مػؽالمتع 11-91 القػانكف مػف 75 المػادة أحكاـ *مراعاة
 مممػا شػرعا قائمػا الكقػؼ كيبقػ  المكقكفػة بػالعيف يمحػؽ فإنػ  ،غرسػا أك كػاف بنػاء يحػدث تغيير
 تسػكيتما يػتـ ،المػادة هػذ  ألحكػاـ المخالفػة الحػاالت أف إلػ  إلشػارةا مػع ،التغيير ذلؾ نكع كاف
 قػػانكف مػػف 7 المػػادة بمراعػػاة ،باألكقػػاؼ المكمفػػة السػػمطةك  المعنيػػيف بػػيف التقاضػػي طريػػؽ عػػف

 األسرة. قانكف مف 771ك 719 المادتيف نص مع يتكافؽ الحكـ هذاك  ،األكقاؼ
 1998نػػكفمبر 75 فػػي الصػػادر هػػاقرار  فػػي العميػػا المحكمػػة أكدتػػ  مػػا نفػػس كػػذلؾ هػػك ك
 الحػبس فػي غرسػا أك بناء أحدث مف كؿ أف الثابت مف" :في  جاء الذم ،183643 رقـ تحت
 (1)."خاصة ممكية تمميك  يجكز الك  المحبس لمشيء مكتسبا يعتبر

 المكقكفة. األرض مستأجر إستثمار مدة بانتماء المرصد عقد ينقضي*
 حالػة فػي اضػطرارم كحػؿ األكقػاؼ إدارة إليمػا جػأتم التػي العقػكد مػف يعػد المرصػد عقد*
 تعمير . عف الكقؼ إيرادات عجز

 اقتصػػادية أهميػػة لػػ  المرصػػد بعقػػد الكقػػؼ اسػػتثمارك  تمكيػػؿ أف ،مسػػدكر د.فػػارس يػػرل ك
 يكػػكف الػػردك  ،األكقػػاؼ عمػػارة فػػي متخصصػػا عقاريػػا تمػػكيبل ككنػػ  فػػي تكمػػف ميزتػػ  ألف ،كبيػػرة
 مػػػف األكقػػػاؼ إدارة يعفػػػي هػػػذاك  ،تػػػأجيرم تمكيػػػؿ بػػػآخرل أك بصػػػكرة فمػػػك ،اإليجػػػار طريػػػؽ عػػػف

 تجػػا  خاصػػة ،بمماممػػا القيػػاـ عػػف عػػاجزة تجعممػػاك  تثقممػػا قػػد التػػي التكػػاليؼ مػػف الكثيػػر تحمػػؿ
 .(2)عميمـ المكقكؼ

ك تجػػدر اإلشػػارة إلػػ  أف عقػػد المرصػػد يتقػػارب إلػػ  حػػد مػػا مػػع عقػػد الحكػػر فػػي ككنممػػا 
                                                           

 .775، ص 7114، قسـ الكثائؽ، 7، قسـ الكثائؽ بالمحكمة العميا، ع1المجمة القضائية، ع (1)

استثمار األكقاؼ بيف النظرية كالتطبيؽ، رسالة دكتكرا  منشكرة، األمانة العامة لؤلكقاؼ، دكلة ك  فارس مسدكر، تمكيؿ (2)
 .69، 68، 67، ص7111، 1الككيت، ط
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 بالتالي المحافظة عم  أصؿ الكقؼ. ك  يمكف اإلستفادة منمما في عمارة الكقؼ،
 الثاني المطمب

 المقاكلة عقد
 إلػػػ  المشػػرع بشػػأن  أحػػاؿ الػػذمك  ،الػػكقفي الممػػػؾ عمػػ  يػػرد الػػذم المقاكلػػة عقػػد سػػنتناكؿ

 أحكامػ ك  أركانػ  ثػـ األكؿ( )الفػرع المقاكلػة عقػد مفمػـك إلػ  التطػرؽ خػبلؿ مػف ،العامػة القكاعد
 الثاني(. )الفرع

 المقاكلة كـمفه األكؿ: الفرع
 القػػانكف أحكػػاـ فػػي بػػالتنظيـ كخصػػما المشػػرع تناكلمػػا التػػي المسػػماة العقػػكد مػػف المقاكلػػة

 المقاكلػػػػة عقػػػد تعريػػػؼ إلػػػ  الفػػػرع هػػػذا فػػػػي سػػػنعرضك  ،األكقػػػاؼ قػػػانكف جانػػػب إلػػػ  المػػػدني،
 .خصائص ك 

 المقاكلة عقد تعريؼ أكال:
 التشريع.ك  الفق  في المقاكلة عقد تعريؼ  إل سنتطرؽ

 الفقهي يؼالتعر *1
 دكف ،أجػر مقابػؿ فػي ،يخػر شػخص لحسػاب معػيف بعمػؿ شػخص قيػاـ هػك المقاكلة عقد

 رب لحسػاب  يػتـ مػف يسػم ك  ،المقػاكؿ بالعمػؿ يقػـك مػف يسػم ك  ،إرادتػ  أك إلشراف  يخضع أف
.العمؿ

(1) 
 عقػػد بأنػػ  الػػكقفي الممػػؾ عمػػ  الػػكارد المقاكلػػة المقاكلػػة لعقػػد تعريػػؼ اسػػتخبلص يمكػػف ك
 فػي الكقػؼ بنػاظر ممػثبل فػيكق ممػؾ لحساب معيف بعمؿ المقاكؿ يسم  شخص ـيقك  بمقتضا 
 .أجر مقابؿ

                                                           
. أنظر كذلؾ: فتيحة 16، 15، ص7114محمد لبيب شنب، شرح أحكاـ عقد المقاكلة، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  (1)

 أنظر كذلؾ:  .18، ص1997لمعارؼ، اإلسكندرية، قرة، أحكاـ عقد المقاكلة، منشأة ا

Jacques Charbonier, ISLAM: DROIT, FINANCES ET ASSURENCES, Editions LARCIER, 

Bruxelles, 2011, p 71. Frédéric Leclerc, Droit Des Contrats Spéciaux, L.G.D.J, Paris , 2007, P319. 



 انٌلف بداسج ؤعانْة انثاَِ انثاب

 

187 

 التشريعي التعريؼ*2
 تػنص التػي المػدني القانكف مف 549 المادة في المقاكلة عقد الجزائرم المشرع عرؼ لقد

 مقابػؿ عمػبل يػؤدم أف أك شػيئا يصػنع أف المتعاقػديف أحػد بمقتضػا  يتعمػد عقد "المقاكلة :عم 
 اآلخر". المتعاقد ب  يتعمد أجر

 األكقػاؼ قػانكف مػف 1فقػرة 6مكػرر 76 المادة بمكجبلممقاكلة  أيضا تطرؽ المشرع  كما
 :يأتي ما حسب الكقفية األمبلؾ تنم ك  تستثمرك  تستغؿ أف "يمكف :أن  عم  تنص التي

 مػاك  549 المػادة أحكػاـ إطػار في امجزء أك كمية حاضرا الثمف كاف سكاء ،المقاكلة بعقد
 المدني". القانكف المتضمفك  1975 سبتمبر 76 في المؤرخ 58-75 رقـ األمر مف بعدها

 أحػػاؿ المشػػرع أف ،1فقػػرة 6مكػػرر  76ؽ.ـ.ج ك  549المػػادتيف  خػػبلؿ مػػف المبلحػػظ ك
 نصػكص تحكمما التي العامة القكاعد إل  الكقفي الممؾ عم  المنصب المقاكلة عقد أحكاـ في

 .571 إل  549 مف ادالمك  في المدني القانكف
 المقاكلة عقد خصائص ثانيا:
 :في المتمثمة خصائص  استخبلص يمكف ،المقاكلة عقد تعريؼ خبلؿ مف
 خاصا. شكبل النعقاد  يشترط لـ المشرع أف إذ ،رضائي هكعقد*

 مسم ،ألف المشرع يحيؿ عم  القكاعد العامة. عقد هي الكاردة عم  الكقؼ *المقاكلة

 يعطي . لما مقاببل يأخذ )المقاكؿ كناظر الكقؼ( طرفي  كبل فأل ،معاكضة عقد هك*

 يمتػػـز كمػػا ،منػػ  المطمػػكب العمػػؿ بإنجػػاز المقػػاكؿ يمتػػـز حيػػث ،لمجػػانبيف ممػػـز عقػػد هػػك*
 .(1)العمؿ هذا عف المستحؽ األجر بدفع )ناظر الكقؼ( العمؿ رب

 ،المقػاكؿ مػف كبمطم العقد في الرئيسي األداء ألف ،العمؿ عم  الكاردة العقكد مف هك*
 فكرم. عقد هك فالمقاكلة ،(2)معيف بعمؿ القياـ هكك 

                                                           
القانكف المدني: العقكد الكاردة عم  العمؿ: المقاكلة كالككالة كالكديعة كالحراسة،  عبد الرزاؽ السنمكرم، الكسيط في شرح (1)
 .6لبناف، ص  -، دار إحياء التراث العربي، بيركت7ج

 .17، 16محمد لبيب شنب، المرجع السابؽ، ص  (2)
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 أحكام ك  المقاكلة عقد أركاف الثاني: الفرع
 أحكام . ثـ ،المقاكلة عقد أركاف الفرع هذا في سنتناكؿ

 المقاكلة عقد أركاف أكال:
 مػػف األركػػاف هػػذ  اسػػتخبلص يمكػػف لكػػف المقاكلػػة، عقػػد أركػػاف صػػراحة المشػػرع يحػػدد لػػـ

 الذكر. سالفة 1فقرة 6مكرر 76 المادة ؿخبل
 هما:ك  :المقاكلة عقد *طرفا1
 شػػخاصلؤل ممكػػا لػػيس األخيػػر هػػذا أف بمػػاك  الػػكقفي، الممػػؾ فػػي يتمثػػؿك  العمػػؿ: رب 

 ينكبػ  الػذمك  الكقؼ، بناظر ممثبل يككفك  المعنكية، بالشخصية يتمتعك  المعنكييف أك الطبيعييف
 فالمشػػرع األكقػػاؼ، قػػانكف مػػف 9مكػػرر 76 المػػادة إلػػ  بػػالرجكع لكػػفك  .المقاكلػػة عقػػد إبػػراـ فػػي

 عمػػ  المتمثمػػةك  باألكقػػاؼ، المكمفػػة السػػمطة إلػػ  المقاكلػػة فيمػػا بمػػا العقػػكد إبػػراـ صػػبلحية أككػػؿ
 األكقاؼ.ك  الدينية الشؤكف مديرية في المحمي المستكل

  عمػ بنػاء العمػؿ رب لحسػاب عقػار ببناء المكمؼ مع ، المتعاقد الشخص هكك  المقاكؿ:
 .(1)الممندس مف المقدـ المشركع
 ، (2)14-11 رقػـ القػانكف مػف 17 فقػرة 3 المػادة خػبلؿ مف المقاكؿ المشرع عرؼ لقد ك
 بعنػكاف التجػارم السجؿ في مسجؿ معنكم أك طبيعي شخص كؿ "المقاكؿ: عم : تنص كالتي
 الممنية". المؤهبلت تممؾ مؤسسة أك حرفيا بصفت  البناء أشغاؿ
 .معنكيا شخصا يككف أف يجكز كما طبيعيا، شخصا اكؿالمق يككف قد ك
 كافيػا تعيينػا معػيف يكػكف أف يشػترطك  الػكقفي، الممػؾ فػي يتمثػؿك  :المقاكلػة عقد *محؿ2

   المدني. القانكف مف 94 المادة لنص تطبيقا العامة لمقكاعد كفقا هذاك  لمجمالة، نافيا
 تحػػت مشػػركعا لتعاقػػدا سػػبب يكػػكف أف المشػػرع إشػػترط :المقاكلػػة عقػػد فػػي *السػػبب3

                                                           
 أنظر:  (1)

Roger Saint-Alary et Corine Saint-Alary-Houin, Droit De La Construction, DALLOZ, Paris, 8 édition, 

2006, p 145. 
 .الذم يحدد القكاعد التي تنظـ نشاط الترقية العقارية 7111فيفرم  17مؤرخ في ال 14-11قانكف رقـ ال (2)
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 مشػػركعية تتمثػػؿك  المػػدني، القػػانكف مػػف 97 المػػادة حسػػب مطمقػػا بطبلنػػا العقػػد بطػػبلف طائمػػة
 إبػػرا مػػثبل يجػػكز فػػبل العامػػة، اآلدابك  العػػاـ لمنظػػاـ مخالفتػػ  عػػدـ فػػي المقاكلػػة عقػػد فػػي السػػبب
 مثبل. لمدعارة بيت بناء أجؿ مف المقاكلة عقد

 المقاكلة عقد أحكاـ ثانيا:
 :يمي فيما الكقفي الممؾ عم  الكارد المقاكلة عقد أحكاـ إجماؿ يمكف

 عقػػػد تحكػػػـ التػػػي العامػػػة القكاعػػػد الػػػكقفي الممػػػؾ السػػػتثمار المقاكلػػػة عقػػػد عمػػػ  تسػػػرم*
 المقاكلة.

 العمؿ(. )رب بناظر  ممثبل الكقفي الممؾ لحساب عمؿ بإنجاز المقاكؿ يقـك*

 العمػؿ لػرب يقػدـ أف عمػ  ،فحسػب  عممػ بتقػديـ التعمػد عم  يقتصر أف لممقاكؿ يجكز*
 بتقػػديـ التعمػػد لممقػػاكؿ كػػذلؾ يجػػكزك  ،بعممػػ  القيػػاف فػػي بمػػا يسػػتعيف أك يسػػتخدمما التػػي المػػادة
 المدني. القانكف مف 551 المادة لنص تطبيقا هذاك  ،معا المادةك  العمؿ

  عميػػك  جكدتمػػا عػػف مسػػؤكال كػػاف ،بعضػػما أك كممػػا العمػػؿ مػػادة بتقػػديـ المقػػاكؿ تعمػد إذا*
 المدني القانكف مف 551 لممادة كفقا كهذا ،بناظر (. ممثبل الكقفي )الممؾ العمؿ لرب ضمانما

 صػكؿأ بمراعػاة عميمػا الحػرص المقػاكؿ فعمػ  ،المػادة قدـ الذم هك العمؿ رب كاف إذا*
 تبقػػ  مػػا إليػػ  يػػردك  ،فيػ  اسػػتعممما عمػػا العمػػؿ لػػرب حسػابا يػػؤدم أفك  ،لمػػا اسػػتخدام  فػػي الفػف
 كفايتػ  قصػكر أك إهمالػ  بسػبب لئلسػتعماؿ صػال  غيػر المادة هذ  مف شيء صار افإذ ،منما
 يحتػػاج بمػػا اإلتيػػاف كػػذلؾ المقػػاكؿ عمػػ ك  ،العمػػؿ لػػرب الشػػيء هػػذا قيمػػة بػػرد ممػػـز فمػػك ،الفنيػػة
 اإلتفػاؽ يقػض مػالـ ،نفقتػ  عمػ  ذلػؾ يكػكفك  ،إضػافية أدكاتك  يالت مػف العمػؿ إنجػاز فػي إلي 
 المدني. القانكف مف 557 لممادة تطبيقا ،ذلؾ بغير الحرفة عرؼ أك

 فمػػي ،المػػدني القػػانكف مػػف 559 لممػػادة بالنسػػةك  ،مجػػزءا أك كميػػا حاضػػرا الػػثمف يكػػكف*
 ذلؾ. خبلؼ اإلتفاؽ أك العرؼ اقتض  إذا إال العمؿ تسمـ عند تدفع األجرة أف عم  تنص

 ،سػنكات (11) عشػر خػبلؿ يحػدث مػا بالتضػامف المقػاكؿك  المعمػارم الممنػدس يضػمف*
 كػػاف لػػكك  ،أخػػرل ثابتػػة منشػػآت مػػف أقامػػا  أك مبػػاف مػػف شػػيدا  فيمػػا جزئػػي أك كمػػي تمػػدـ مػػف
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 نمائيا. العمؿ تسمـ كقت مف كذلؾ ،األرض في عيب عف ناشئا التمدـ

 ألػػػـز ،الكقػػػؼ( )نػػػاظر العمػػػؿ رب تصػػػرؼ تحػػػت كيضػػػع  لمعمػػػؿ المقػػػاكؿ إتمػػػاـ عنػػػد*
 فػي جػار هػك مػا بحسػب ،ممكػف كقػت أقػرب يف تسمم  إل  يبادر أف األخير هذا عم  المشرع

 ،رسػػمي بإنػػذار ذلػػؾ إلػػ  دعكتػػ  رغػػـ التسػػمـ عػػف مشػػركع سػػبب دكف امتنػػع فػػإذا ،المعػػامبلت
 لػػنص تطبيقػػا هػػذاك  ،يثػػار مػػف ذلػػؾ عمػػ  يترتػػب مػػا كػػؿ يتحمػػؿك  إليػػ  سػػمـ قػػد العمػػؿ أف اعتبػػر
 المدني. القانكف مف 558 المادة

 إفراغػ  إلػ  الحاجػة دكف ،رضػائي عقػد هػك فيالػكق الممػؾ عمػ  المنصػب المقاكلػة عقد*
 مػف يسػتفاد مػا هػذاك  ،العامػة لمقكاعػد كفقػا كتابػة أك شػفاهة يبـر أف يمكفك  ،الرسمي الشكؿ في

 المدني. القانكف مف 7 فقرة 561 المادة نص
 :التالية الحاالت في المقاكلة عقد ينقضي*
 العقػػد مػػف التحمػػؿ رعالمشػػ لػػ  أجػػاز حيػػث ،)النػػاظر( العمػػؿ رب طػػرؼ مػػف العقػػد فسػػخ -

 مػػػػف أنفقػػػػ  مػػػػا جميػػػػع عػػػػف المقػػػػاكؿ يعػػػػكض أف عمػػػػ  ،إتمامػػػػ  قبػػػػؿكقت أم فػػػػي التنفيػػػػذ كقػػػػؼك 
 ماجػاء هػذاك  ،العمػؿ أتػـ أنػ  لػك كسػب  يسػتطيع كػاف مػاك  األعمػاؿ مػف أنجػز ماك  ،المصركفات

 المدني. القانكف مف 1فقرة 566 المادة في

 كجػػ  عمػػ  بػػ  يقػػـك المقػػاكؿ أف مػػؿالع سػػير أثنػػاء ثبػػت إذا ،كػػذلؾ العقػػد فسػػخ يجػػكز ك
 التنفيػذ طريقػة مػف يصػح  بػأف العمػؿ رب قبػؿ مػف إنػذار  بعػدك  ،العقد لشركط مناؼ أك معيب
 الطريقػػػة إلػػػ  المقػػػاكؿ يرجػػػع أف دكفك  األجػػػؿ هػػػذا بانقضػػػاءك  ،لػػػ  يعينػػػ  معقػػػكؿ أجػػػؿ خػػػبلؿ

 المدني. القانكف مف 1 فقرة 553 المادة لنص تطبيقا هذاك  ،الصحيحة

 مػػا إصػػبلح كػػاف إذا ،أجػػؿ تعيػػيف إلػػ  حاجػػة دكف الحػػاؿ فػػي العقػػد فسػػخ كػػذلؾ يجػػكز ك
 المدني. القانكف مف 7 فقرة 553 لممادة كفقا ،مستحيبل عيب مف التنفيذ طريقة في

 المدني. القانكف مف 567 لممادة تطبيقا ،عمي  المعقكد العمؿ تنفيذ ستحالةا -

 تطبيقػا هػذاك  ،دالتعاقػ كقػت لشخصػيةا مؤهبلتػ  اإلعتبػار بعيف أخذت إذا ،المقاكؿ مكت -
 المدني. القانكف مف 1فقرة 571 المادة لنص
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 ،إرادتػػ  عػف خػارج لسػبب إتمامػ  عػف عػاجزا أصػػب  ثػـ العمػؿ تنفيػذ فػي المقػاكؿ بػدأ إذا -
 المدني. القانكف مف 3 فقرة 571 المادة لنص كفقا هذاك 

ممر الممػػؾ الكقػػؼ ال ك نخمػػص فػػي ختػػاـ هػػذا المطمػػب إلػػ  أنػػ  عقػػد المقاكلػػ  لعقػػد السػػتث
يتميز بالخصكصػية البلزمػة لتفرقػة بينػ  كبػيف عقػد المقاكلػة المطبػؽ فػي القكاعػد العامػة، 

 لذا يجب عم  المشرع إعادة ضبط أحكام  في التشريع الخاص في األكقاؼ. 
 الثالث المطمب

 المقايضة عقد
 إلػػػ  لتطػػػرؽا ،الػػػكقفي العقػػػارم الممػػػؾ السػػػتثمار ككسػػػيمة المقايضػػػة عقػػػد دراسػػػة تقتضػػػي

 الثاني(. )الفرع أحكام  ثـ األكؿ( )الفرع المقايضة عقد مفمـك
 المقايضة عقد مفهكـ األكؿ: الفرع

   خصائص . بياف ثـ المقايضة عقد تعريؼ الفرع هذا في سنتناكؿ
 المقايضة عقد تعريؼ أكال:

 .كالتشريع الفق  في المقايضة عقد تعريؼ إل  سنتطرؽ
 الفقهي *التعريؼ1

عضػمما عمػ  بأف يعطي كػبل الطػرفيف لبالعقد الذم بمقتضا   بأن : المقايضة دعق يعرؼ
 (1)كج  التبادؿ شيئا.

 الػػػذم العقػػػد ذلػػػؾ بأنمػػػا الػػػكقفي الممػػػؾ عمػػػ  المنصػػػبة لممقايضػػػة ؼيػػػعر ت إعطػػػاء يمكػػػفك 
 )جػزء يخر بممؾ -اإلقتضاء عند - المبني( الكقؼ مف )جزء كقفي ممؾ استبداؿ يتـ بمقتضا 

 الكقؼ. طبيعة نفس يأخذ الذمك  من  أفضؿ أك ماثؿم ( األرض مف
 التشريعي *التعريؼ2
 المػػدني القػػانكف مػػف 413 المػػادة نػػص فػػي المقايضػػة عقػػد الجزائػػرم المشػػرع عػػرؼ لقػػد

                                                           
 أنظر:  (1)

Frédéric Leclerc, op.cit, P 188. 
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 التبػادؿ سػبيؿ عمػ  اآلخػر إلػ  ينقػؿ أف المتعاقػديف مػف كػؿ ب  يمتـز عقد "المقايضة :أن  عم 
 النقكد". غير ماؿ ممكية

 المقايضػػػة لعقػػػد األساسػػػية العناصػػػر بعػػػض إلػػػ  أشػػػار أنػػػ  التعريػػػؼ هػػػذا مػػػف يتضػػػ  ك
 همػػػػاك  العقػػػػد طرفػػػػيك  عقػػػػار(، أك )منقػػػػكؿ النقػػػػكد غػػػػي مػػػػاؿ هػػػػكك  العقػػػػد محػػػػؿ فػػػػي المتمثمػػػػةك 

   المتعاقداف.

 "عقػػػد :أنػػػ  عمػػػ  األكقػػػاؼ قػػػانكف مػػػف 7فقػػػرة 6مكػػػرر 76 المػػػادة فػػػي أيضػػػا عرفػػػ  كمػػػا
 أحكػػاـ مراعػػاة مػػع ،األرض مػػف بجػػزء البنػػاء مػػف جػػزء إسػػتبداؿ بمقتضػػا  يػػتـ الػػذم المقايضػػة

 أعبل ". المذككرك  1991 أفريؿ 77 في المؤرخ 11-91 رقـ القانكف مف 74 المادة
 المقايضػة عقػد عناصػر مػف عنصر إل  فقط أشار أن  التعريؼ هذا خبلؿ مف يتض  ك
 األرض. مف بجزء يستبدؿ الذم البناء مف جزء هكك  الكقفي الممؾ عم  الكارد

 المقايضة عقد خصائص ثانيا:
  في: تتمثؿ خصائص بعدة الكقفي الممؾ عمى الكارد المقايضة عقد يتميز

التػي تخضػع  المقايضػةالمقايضة الكاردة عم  الكقػؼ تخضػع لقػانكف األكقػاؼ بخػبلؼ *
 .مسماةال العقكد مف هيك التي  العامة لمقكاعد

 الػػذم هػػك كهػػذا يضػػة،المقا عقػػد فػػي النقػػكد تػػدخؿ فػػبل نقػػدم، غيػػر حػػؽ هػػي المقايضػػة*
 .األصؿ هك كهذا ،(1)البيع عقد عف يميزها

 المقايضػػة بخػػبلؼ العقػػار، عمػػ  فقػػط تنصػػب الػػكقفي الممػػؾ السػػتثمار كعقػػد المقايضػػة*
 كالعقار. المنقكؿ تشمؿ العامة لمقكاعد كفقا

بنػػاء مقػػاـ عمػػ  أرض  محممػػاسػػالفة الػػذكر  7فقػػرة 6مكػػرر 76 المػػادة بمفمػػـك المقايضػػة*
 .مكقكفة

                                                           
، دار إحياء 4لممكية: البيع كالمقايضة، جعبد الرزاؽ السنمكرم، الكسيط في شرح القانكف المدني: العقكد التي تقع عم  ا (1)

 .857لبناف، ص  -التراث العربي، بيركت
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 المقايضة عقد أحكاـ الثاني: لفرعا
 :يمي فيما المقايضة أحكاـ تتمخص
 قػػػانكف مػػػف 45 لممػػػادة كفقػػػا اإلسػػػبلمية الشػػػريعة مقاصػػػد مراعػػػاةك  الكاقػػػؼ إرادة *إحتػػػراـ

 األكقاؼ.

 أف مفادهػػا التػػيك  ،المػػتمـك  المعػػدؿ 11-91 القػػانكف مػػف 74 المػػادة أحكػػاـ مراعػػاة يػػتـ*
 فػبل ،الحصػر سػبيؿ عمػ  الػكقفي العقػارم الممػؾ عمػ  صػبةالمن المقايضة حاالت حدد المشرع
 :التالية الحاالت في إال ،يخر ممؾ بما يستبدؿ أك مكقكفة عيف تعكض أف يجكز

 اإلندثار. أك لمضياع تعرض  حالة -

 إصبلح . إمكاف عدـ مع الكقفي الممؾ منفعة فقداف حالة -

 بػػ  تسػػم  مػػا حػػدكد فػػي عػػاـ طريػػؽ أك مقبػػرة أك مسػػجد كتكسػػيع عامػػة ضػػركرة حالػػة -
 اإلسبلمية. الشريعة

 تعكيضػػ  شػػريطة ،قػػط بنفػػع إتيانػػ  انتفػػاءك  المكقػػكؼ العقػػار فػػي المنفعػػة إنعػػداـ حالػػة -
 من . أفضؿ أك مماثبل يككف بعقار

 الخبرة.ك  المعاينة بعد الكصية السمطة مف بقرار أعبل  المبينة الحاالت هذ  تثبت ك
 اسػتبداؿ أمر مف يضيقكف ،الزيديةك  اإلباضيةك  الشافعيةك  المالكية أف إل  اإلشارة كتجدر

 نمػػػبك  زكالمػػػاك  ضػػػياعما أم ،خاصػػة أمػػػكاؿ إلػػػ  المكقكفػػػة األمػػكاؿ تحػػػكؿ مػػػف تخكفػػػا ،الكقػػؼ
 ،مسػػػجدا المسػػػتبدؿ كػػػاف لػػػكك  لممصػػػمحة يجيػػػزكف الػػػذيفك  ،الحنابمػػػةك  الحنفيػػػة بخػػػبلؼ ،أثمانمػػػا
 (1)مقام . يقـك ما إيجاد بشرط

ي مجػػػاؿ الكقػػػؼ يجػػػب أف تكػػػكف رقابػػػة ماليػػػة عميػػػ  حتػػػ  ال يػػػتـ اإلسػػػتبداؿ فػػػكأرل أف 

                                                           
، 7117، 1عيس  بف محمد بكراس، تكثيؽ الكقؼ العقارم في الفق  اإلسبلمي كالقانكف الجزائرم، نشر جمعية التراث، ط (1)

اعي المعطؿ بالكقؼ التعميمي الصحي"، لمتفصيؿ أكثر، أنظر: إبراهيـ عبد المطيؼ العبيدم، "إستبداؿ الكقؼ الزر  .69ص
. كأيضا: أشرؼ محمد 147-141، ص 7117، السنة الثانية عشرة، نكفمبر 73، األمانة العامة لؤلكقاؼ، العدد أكقاؼ

 .55، 54دكاب ، المرجع السابؽ، ص 
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حسػػػنا فعػػػؿ المشػػػرع الجزائػػػرم عنػػػدما حػػػدد الحػػػاالت التػػػي يػػػتـ فيمػػػا ك  التبلعػػػب بأصػػػؿ الكقػػػؼ،
 استبداؿ الكقؼ عم  سبيؿ الحصر. 

 الثالث المبحث
 اإلندثارك  لمخراب المعرضة المبنية األكقاؼ إستثمار

 المشػرع تنظػيـ مػف نصػيبا األخرل هي نالت اإلندثارك  لمخراب المعرضة المبنية األكقاؼ
 تراثيػةك  تاريخيػة قيمػة تكتسػي التي تمؾ أك ،كالسكف لئلستعماؿ المعدة تمؾ سكاء ،لما الجزائرم
 إعػادة فػي المشػرع فكػر فقػد لػذا ،عالميػا تصػنيف  تػـ منمػا العديػد دنجػ إذ ،القدام  تاريخ تعكس
 عػف إستثمارها المشرع حدد فقد اإلطار هذا فيك  ،ريخيةالتا القيمة ذات القديمة األكقاؼ إحياء
 ،األكقػػاؼ قػػانكف مػػف 7 مكػػرر 76 المػػادة لػػنص تطبيقػػا هػػذاك  ،التعميػػرك  التػػرميـ عقػػدم طريػػؽ

 الثاني(. )المطمب الترميـ عقدك  األكؿ( )المطمب التعمير عقد سنتناكؿك 
 األكؿ المطمب
 التعمير عقد

 خػػبلؿ مػف ذلػػؾك  اإلنػدثار، أك لمخػػراب المعرضػة الكقفيػػة مػبلؾاأل باسػػتثمار المشػرع إهػتـ
 مفمػػـك إلػػ  التطػػرؽ التعميػػر عقػػد سػػةدرا تقتضػػيك  خاصػػة، ألحكػػاـ يخضػػع الػػذم التعميػػر عقػػد
 الثاني(. )الفرع التعمير عقد أحكاـ ثـ األكؿ(، )الفرع التعمير عقد

 التعمير عقد مفهكـ األكؿ: الفرع
 المعرضػػػػة المبنيػػػػة األكقػػػػاؼ اسػػػػتثمار يػػػػتـ بمكجبمػػػػا التػػػػي الكسػػػػائؿ إحػػػػدل التعميػػػػر عقػػػػد

   خصائص . بياف ثـ التعمير عقد تعريؼ الفرع هذا في كؿسنتناك  اإلندثار، أك لمخراب
 التعمير عقد تعريؼ :أكال

 التشريع. ثـ الفق ، في التعمير عقد عريؼت إل  سنتطرؽ
 الفقهي تعريؼ*ال1
: بأنػ  لػ  تعريػؼ إعطػاء فيمكػالكقػؼ، لػذا  عمػ  الػكارد التعميػر لعقػد فقميا تعريفا نجد لـ

 جزئيػا أك كميػا خػربالم الػكقفي الممػؾ بنػاء إعػادة أك بنػاءالمسػتثمر ب بمقتضػا يمتـز  الذم العقد
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 اإلقتضاء. عند
 التػػيك  ،اإلقتضػػاء عنػػد بنائػػ  إعػػادة أم ،الكقػػؼ عمػػارة بػػ  يقصػػد التعميػػر أف المبلحػػظ ك
 سػالؼ ،381-98 التنفيػذم سػـكالمر  مػف 7 المػادة فػي لمنظػارة تعريفػ  عنػد عالمشػر  إليما أشار
 ..."عمارت ... يأتي: ما النص هذا صمب في الكقؼ بنظارة "يقصد :فيما جاء التيك  ،الذكر

 التشريعي التعريؼ*2
 "يمكػف :عمػ  تػنص حيػث التعميػر عقػد تعريػؼ الػذكر سالفة 7مكرر 76 المادة تضمنت

 التعميػػر بعقػػد اإلنػػدثارك  لمخػراب ةالمعرضػػ المبنيػػة الكقفيػػة العقػارات تنمػػ ك  تسػػتثمرك  تسػتغؿ أف
 اإليجػػػػار مبمػػػػ  مػػػػف خصػػػػمما مػػػػع ،التعميػػػػر قيمػػػػة يقػػػػارب مػػػػا بمكجبػػػػ  المسػػػػتأجر يػػػػدفع الػػػػذم

 مستقببل".
 التعميػػػر عقػػػد عناصػػػر إلػػػ  أشػػػار أنػػػ  التشػػػريعي التعريػػػؼ هػػػذا هػػػذا خػػػبلؿ مػػػف يضػػػ  ك
 المعػػػرض نػػػيالمب الػػػكقفي العقػػػار هػػػكك  العقػػػد محػػػؿ فػػػي المتمثمػػػةك  الػػػكقفي، الممػػػؾ عمػػػ  الػػػكارد

 إلػػ  التعريػػؼ أشػػار كمػػا "المسػػتأجر"، المشػػرع سػػما  الػػذمك  معػػ  المتعاقػػدك  اإلنػػدثار،ك  لمخػػراب
   إيجار. أن  عم  العقد طبيعة
 التعميػػػر هػػػك هػػػؿ ،بػػػالتعمير المقصػػػكد يحػػػدد لػػػـ المشػػػرع أف المػػػادة هػػػذ  فػػػي المبلحػػػظ ك
 "يمكػف :عمػ  تنص لتياك  ،من  51 المادة في (1)79-91 رقـ القانكف المشرع عمي  نص الذم
 لمتعميػػر شػػمادة يطمػػب أف ،الدراسػػات فػػي الشػػركع قبػػؿ ،معنػػي معنػػكم أك طبيعػػي شػػخص كػػؿ
 المعنية". األرض لما تخضع التي اإلرتفاقاتك  البناء في حقكق  تعيف

 "فػػي :عمػػ  (2)19-15 رقػػـ التنفيػػذم المرسػػـك مػػف 17 المػػادة تػػنص اإلطػػار نفػػس فػػي ك
 ،أعػبل  المػذككرك  1991 ديسػمبر 11 في المؤرخ 79-91 نكفالقا مف 51 المادة أحكاـ إطار
 حقكقػ  تعػيف ،معني شخص كؿ مف طمب عم  بناء تسمـ التي الكثيقة هي التعمير شمادة فإف
 المعنية. األرضية القطعة لما تخضع التي األشكاؿ جميع مف اإلرتفاقاتك  البناء في

                                                           
 7114أكت  14في  المؤرخ 15-14 المتمـ بالقانكف رقـك  المعدؿ1991ديسمبر  11المؤرخ في  79-91رقـ  بالقانكف (1)

 (.7114أكت  14مؤرخة في  51)ج.ر 

 .الذم يحدد كيفيات عقكد التعمير كتسميمما 7115جانفي  75لمؤرخ في ا 19-15المرسـك التنفيذم رقـ  (2)
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 بالقطعػػػػة الخاصػػػة البنػػػاء حقػػػػكؽ بػػػنفس معنػػػي شػػػػخص كػػػؿ يمكػػػف ،ذلػػػػؾ عمػػػ  زيػػػادة ك
 لكػػػػؿ ،اإلشػػػػارة سػػػػبيؿ عمػػػ  السػػػػتعمالما معمكمػػػػات بطاقػػػػة عمػػػ  يحصػػػػؿ أف المعنيػػػػة األرضػػػية
 التعمير". شمادة محؿ تحؿ أف األحكاؿ مف حاؿ بأم يمكنما الك  ،مناسب غرض
 فقػط تخػص ،الػذكر سالفتي 17ك 51 المادتيف بمفمـك (1)التعمير شمادة أف يبلحظ ما ك
 ،الػذكر سػالفة 7مكػرر 76 المػادة فػي مػذككر هػك ما بخبلؼ ،الفضاء() المبنية غير األراضي

 طبيعػة عػف التسػاؤؿ يثػكر هنػا مػفك  ،المبنيػة الكقفيػة العقػارات عمػ  فيمػا التعمير ينصب التيك 
 األخير. هذا

 التعمير عقد خصائص :ثانيا
   في: تتمثؿ خصائص بعدة التعمير عقد يتميز

 لمخػػػػراب المعػػػػرض المبنػػػػي الػػػػكقفي ممػػػػؾال عمػػػػ  أساسػػػػا يػػػػرد عقػػػػد هػػػػك التعميػػػػر عقػػػػد*
 .كاإلندثار

 .الخاصة اإليجارات مف نكع هك التعمير *عقد

 قياسػػا المػػدة( )عقػػكد الزمنيػػة العقػػكد مػػف هػػك أعػػبل ، المػػادة لػػنص تطبيقػػا التعميػػر عقػػد*
 اإليجار. عقد عم 

 العمؿ. عم  الكاردة العقكد مف التعمير *عقد

 بيقات تطك  التعمير عقد أحكاـ الثاني: الفرع
 تطبيقات . ثـ التعمير عقد أحكاـ سنتناكؿ

 التعمير عقد أحكاـ :أكال
 :يمي مافي الكقفيفي الممؾ الستثمار كعقد التعمير أحكاـ إجماؿ مكفي

                                                           
. شمادة التعمير هي الكثيقة التي تمن  مف قبؿ اإلدارة لممعني، تبيف في  حقكؽ البناء كاإلرتفاقات التي تقع عم  العقار (1)

 . أنظر كذلؾ: 67،  ص 7111أنظر في ذلؾ: منصكرم نكرة، قكاعد التميئة كالتعمير، دار المدل، الجزائر، ط 
Jacqueline Morand-Deviller, La commune, L’urbanisme et Le droit, éditions LGDJ-EJA, Paris, 2003, 

p 75, 76.Brnard Drobenko, Droit De l’Urbanisme, Gualino éditeur, Paris, 3 édition, 2006, p 217. 
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 مسبقا. اإليجار بدؿ مف خصمما مع ،التعمير نفقات بدفع المستأجر يمتـز*

 ،الكقفيػة لػؤلرض رسػمي سػند أك عقد كجكد دكف اإلستثمار مرحمة في الدخكؿ يمكف ال*
 .(1)الكقفية األرض فكؽ العمراف قكاعد ب  تسم  ما تبيف التي التعمير شمادة كذاك 

 مػػػف 45 المػػػادة لػػػنص طبقػػػا اإلسػػػبلمية الشػػػريعة مقاصػػػد مراعػػػاةك  الكاقػػػؼ إرادة *إحتػػػراـ
 األكقاؼ. قانكف

 راضػػياأل إدمػػاج إمكانيػػة األكقػػاؼ قػػانكف مػػف 3مكػػرر 76 لممػػادة تطبيقػػا المشػػرع أجػػاز*
 قػػانكف ألحكػػاـ طبقػػا ،العمرانيػػة األراضػػي ضػػمف السػػكنية لمتجمعػػات المجػػاكرة الكقفيػػة االفبلحيػػة
 األكقاؼ. قانكف مف 75ك 74 المادتيف أحكاـ بمراعاة ككذا ،التعميرك  التميئة

 7مكػػرر 76 المػػادةك  ،العقػػارم التكجيػػ  قػػانكف مػػف 71ك 71 المػػادتيف نػػص مػػف يسػػتفاد*
 بضػػػركرة ،عميمػػػا بالبنػػػاء الكقفيػػػة األمػػػبلؾ حفػػػظك  تثميػػػر ربػػػط لمشػػػرعا أف ،األكقػػػاؼ قػػػانكف مػػػف

 مػػػػف ظابطػػػػا باعتبارهػػػػا ،العمميتػػػػيف هػػػػاتيف لمباشػػػػرة قانكنيػػػػة كػػػػأداة (2)البنػػػػاء رخصػػػػة استصػػػػدار
 المخطػػػػػط بمراعػػػػػاة ذلػػػػػؾك  ،المختصػػػػػة الجمػػػػػات عػػػػػف صػػػػػادرة التنظيميػػػػػةك  القانكنيػػػػػة الضػػػػػكابط
 رخصػػة معممػػا تتماشػػ  أف يجػػب المػػذيف ،ياألراضػػ شػػغؿ مخطػػطك  التعميػػرك  لمتميئػػة التػػكجيمي

 .(3)البناء
 -المبنػػػػي - الػػػػكقفي الممػػػػؾ السػػػتثمار كعقػػػػد التعميػػػػر يكتسػػػي الػػػػذم الغمػػػػكض لتػػػدارؾ ك

 تخػػرب قػػد ربمػػا األكقػػاؼ مػػف النػػكع هػػذا بػػأف منػػ  يفمػػـ قػػد الػػذمك  ،اإلنػػدثارك  لمخػػراب المعػػرض

                                                           
المتضمنة تعريؼ لبعض المصطمحات الخاصة بالكقؼ المعركؼ  7111نكفمبر  17المؤرخة في  681المذكرة رقـ  (1)

 .كالكقؼ المجمكؿ كالتسكية القانكنية لما

الحؽ في إنجاز مشركع ، بعد رخصة البناء هي كثيقة إدارية تصدر بمكجب قرار إدارم تمن  بمقتضا  اإلدارة لطالبما  (2)
التأكد مف عدـ خرق  لؤلحكاـ المتعمقة بالتميئة كالتعمير المترجمة في مخطط شغؿ األراضي كالمخطط التكجيمي لمتميئة 
كالتعمير، ككذلؾ المخططات الخاصة كالبيئة كالمناطؽ المحمية، فمي نكع مف القيد عم  حؽ البناء. أنظر: منصكرم نكرة، 

 . كلمتفصيؿ أكثر أنظر: 39، ص المرجع السابؽ
Sébastien Bourillon, Le permis de construire en pratique, Territorial éditions, paris, 2016. Jacqueline 

Morand-Deviller, op.cit, p 78, 79. Jacqueline Morand-Deviller, Droit De L’Urbanisme, DALLOZ, 

Paris, 7 édition, 2006, p 123. 
لمتفصيؿ: أنظر في ذلؾ: خير الديف بف مشرنف، رخصة البناء: األداة القانكنية لمباشرة عمميتي تثمير كحفظ الممؾ  (3)

 .17، 16، ص 7114الكقفي العقارم العاـ، دار هكمة، الجزائر، 
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 حيػػثك  ،جديػػد مػػف بنائػػ  إعػػادة يسػػتمـز ممػػا ،كمػػي شػػب  أك كمػػي بشػػكؿ معالمػػ  طمسػػتك  انػػدثرك 
 فػي جديػد مػف البنػاء مفػاد -إليػ  المشػار بػالمفمـك - التعميػر بػأف ،إليػ  اإلشػارة سػبقت كمػا أن 

 المبني. الكقفي الممؾ اندثار بعد مبنية( )غير فضاء أرض
 التعمير عقد تطبيقات ثانيا:

 - نمكذجػػػا - المسػػػجد بنػػػاء سػػػنأخذ الػػػكقفي الممػػػؾ عمػػػ  الػػػكارد التعميػػػر عقػػػد تكضػػػي ل
 خػػػػبلؿ مػػػػف بػػػػالتنظيـ تناكلػػػػ  المشػػػػرع أف كػػػػذلؾ كباعتبػػػػار ،(1)شػػػػيكعا األكقػػػػاؼ أكثػػػػر باعتبػػػػار 
377-13 رقػـ التنفيذم المرسـك

 كصػيانتما". المسػاجد "بنػاء ب: الخػاص األكؿ الفصػؿ فػي (2)
 يمي: فيما المسجد بناء أحكاـ إجماؿ يمكفك 

 فػػػي ،الحصػػػر يؿسػػػب عمػػػ  محػػػددكف ألشػػػخاص المسػػػاجد بنػػػاء صػػػبلحية القػػػانكف خػػػكؿ*
 :المسجد بناء "يتكل  :عم  تنص التي أعبل  المرسـك مف 71 المادة نص
 األكقاؼ.ك  نيةالدي الشؤكف كزارة الخصكص هذا في كتمثمما ،الدكلة -
 .(3)قانكنا المسجمة المساجد لجاف -
 األكقاؼ.ك  الدينية الشؤكف إدارة مف لمـ المرخص المعنكيكف أك الطبيعيكف األشخاص -

 أكعيػة بالمجافك  المحمية الجماعات أك الدكلة تضع  عمراني مخطط ؿك في تخصص*

                                                           
المسجد  - عمي  كسمـصم  اهلل–إهتـ المسممكف بالكقؼ عم  المساجد كاإلنفاؽ عميما منذ عمد النبكة، فقد شيد الرسكؿ  (1)

، 85بمجرد كصكل  إل  المدينة، ثـ انتشرت في كافة أنحاء المعمكرة. أنظر: عبد اهلل محمد الجبكرم، المرجع السابؽ، ص 
86. 

 .المتضمف القانكف األساسي لممسجد 7113نكفمبر 19لمؤرخ في ا 377-13المرسـك التنفيذم رقـ  (2)

معا ألشخاص طبيعييف عم  أساس تضامني، بمدؼ تسخير معارفمـ ككسائممـ المادية المجنة الدينية المسجدية تعد تج (3)
إلنشاءالمسجد أك خدمت ، طمبا لفضؿ اهلل كخدمة لممجتمع بإحساف، كبمذا المنظكر فإف المجنة الدينية المسجدية بمدؼ بناء 

 مسجد أك خدمت  كليس بمدؼ تسيير المسجد أك تسيير نشاط . أنظر في ذلؾ: 

 المتضمنة ترتيبات تنظيـ عبلقات تعاكف في رعاية المسجد كخدمت .  1999نكفمبر  14المؤرخة في  746عميمة رقـ * الت
دارة كمتابعة المجاف الدينية المسجدية  1999جانفي  77المؤرخة في  18* التعميمة الكزارية المشتركة رقـ  المتعمقة بإنشاء كا 

تي قامت بما المصال  المختصة في المساجد، كالتي أثبتت تجاكز بعض )صدرت هذ  التعميمة عم  إثر التفتيشات ال
المجاف الدينية المسجدية لصبلحياتما المنكطة بما، إل  حد التدخؿ في تسيير المساجد رغـ أف تسييرها مسندة إل  اإلماـ 

 (.رعايتما المادية مسندة إل  الجماعات المحمية أساسااألعم  رتبة فيما، كأف 
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 التعمير.ك  التميئة ألدكات كفقا ذلؾك  ،المساجد لبناء عقارية

 بنػػػاء أجػػػؿ مػػػف عقاريػػػا كعػػػاء يكقػػػؼ أف معنػػػكم أك طبيعػػػي شػػػخص لكػػػؿ يمكػػػف كػػػذلؾ ك
 أعبل . المرسـك مف 74 المادة لنص كفقا ،مسجد

 المتمثمػػةك  ،المرسػػـك نفػػس مػػف 75 المػػادة نػػص تماحػػدد لشػػركط المسػػاجد بنػػاء يخضػػع*
 :في

 األكقاؼ.ك  الدينية الشؤكف إلدارة المسبقة المكافقة -

 .(1)مقام  تقـك أخرل رسمية كثيقة كؿ أك العاـ الكقؼ عقد -
 التقديريػػػػة تكمفتػػػػ  الخصػػػػكص عمػػػػ  ،تتضػػػػمف المسػػػػجد بنػػػػاء مشػػػػركع عػػػػف تقنيػػػػة بطاقػػػة -

 إنجاز . مدةك  تمكيم  طريقةك 

 المعمػػػػارم الطػػػػابع فيػػػػ  يراعػػػػ  الػػػػذم البنػػػػاء لمشػػػػركع المندسػػػػية مخططػػػػاتالك  الكثػػػػائؽ -
 المغاربي.

 .المختصة المصال  مف البناء رخصة عم  الحصكؿ -

 القبمة. تحرم إثبات كجكب -

 كػػػؿ المرسػػػـك هػػػذا مفمػػػـك فػػػي الضػػػرار بالمسػػػجد يقصػػػدك  ،ضػػػرارا مسػػػجدا يكػػػكف ال أف -
 مسػػجد كػػؿ أك ،النػػاس حاجػػة يفػػي مسػػجد عمػػ  متػػكفر سػػكاني تجمػػع ضػػمف بنػػاؤ  يػػراد مسػػجد
 الخبلؼ.ك  لمفرقة تعاكنماك  تفاهمماك  الجماعة كحدة كظائف  ممارسة تعرض

 نفػس مػف 13 المػادة فػي المذككرة المساجد لترتيب مطابقا بناؤ  المراد المسجد يككف أف -
 الذكر. سالفة المرسـك
 بقػػػرار ،ترتيبمػػػا حسػػػب المسػػػاجد بنػػػاء بنمطيػػػة المتعمػػػؽ النمػػػكذجي الشػػػركط دفتػػػر يحػػػدد*
 الجماعػػاتك  بالداخميػػة المكمػػؼ الػػكزيرك  األكقػػاؼك  الدينيػػة بالشػػؤكف المكمػػؼ الػػكزير بػػيف مشػػترؾ

                                                           
المحدد لشكؿ كمحتكل  7111مام   76شمادة الرسمية إلثبات الممؾ الكقفي التي نظمما القرار المؤرخ في مثؿ ال (1)

المتعمؽ  7117سبتمبر  16المؤرخة في  19الشمادة الرسمية الخاصة بالممؾ الكقفي، ككذا التعميمة الكزارية المشتركة رقـ 
 .بإجراءات تدكيف الشمادة الرسمية الخاصة بالممؾ الكقفي
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 .(1)العمرافك  السكف المكمؼ الكزيرك  المحمية

 التشػػػريع فػػػي عميمػػػا المنصػػػكص لمشػػػركط يخضػػػع مقػػػاكؿ المسػػػجد بنػػػاء بأشػػػغاؿ يكمػػػؼ*
 مسػػؤكال يكػػكفك  ،البنػػاء لسػػبلمة ائمػػةالد التقنيػػة الرقابػػة مجػػاؿ فػػي العمػػؿ بممػػا الجػػارم التنظػػيـك 

 .(2)لمقانكف طبقا ،ذلؾ عف جزائياك  مدنيا
 الشػركع بمكجػب ،العامػة الكقفيػة األمػبلؾ ضمف مرافؽ مف ب  يمحؽ ماك  المسجد يدم *

 .(3)بنائ  في

 بنػػاء ،األكقػػاؼك  الدينيػػة بالشػػؤكف المكمػػؼ الػػكزير مػػف بقػػرار المسػػجد فػػت  يػػتـ أخيػػرا ك*
 :الخصكص عم  يتضمف ممؼ عم 
 لممسجد. التقنية البطاقة -

 المختصة. التقنية المصال  مكافقة -

 المطابقة. شمادة -

 الدينيػة بالشػؤكف المكمؼ الكزير مف بقرار ،الحاجة عند ،المادة هذ  تطبيؽ كيفيات تحدد
 .(4)األكقاؼك 

 لكحػة فػي اإلشػارة يمكػف أنػ  إال ،بنػا  مػف باسػـ المسجد تسمية عدـ إل  اإلشارة تجدر ك
 .(5)ببنائ  قاـ مف إل  المسجد يفتدش

 الثاني المطمب
 الترميـ عقد

 ضػكابط،ك  شػركط كفػؽ ،اإلنػدثارك  لمخػراب المعػرض الكقفي الممؾ باستثمار المشرع إهتـ
 الثاني(. )الفرع الترميـ عقد أحكاـ ثـ األكؿ(، )الفرع الترميـ عقد مفمـك إل  سنتطرؽك 

                                                           
 .377-13مف المرسـك التنفيذم  76المادة  (1)

 .377-13التنفيذم  مف المرسـك 77المادة  (2)

 .377-13 التنفيذم مف المرسـك 78المادة  (3)

 .377-13مف المرسـك  31المادة  (4)

 .377-13مف المرسـك  37المادة  (5)
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 الترميـ عقد مفهكـ األكؿ: الفرع
 المعػػرض الػػكقفي الممػػؾ اسػػتثمار بمكجبمػػا يػػتـ التػػي األسػػاليب إحػػدل التػػرميـ عقػػد يعتبػػر

 خصائص . بياف ثـ الترميـ عقد تعريؼ الفرع هذا في سنتناكؿ اإلندثار، أك لمخراب
 الترميـ عقد تعريؼ أكال:

 .التشريع ثـ الفق  في الترميـ عقد تعريؼ  إل سنتطرؽ 
 الفقهي التعريؼ*1
 لمخػػراب المعػػرض المبنػػي الػػكقفي الممػػؾ عمػػ  الػػكارد التػػرميـ لعقػػد فقميػػا تعريفػػا نجػػد لػػـ 

 اإلندثار.ك 

 الممػػػػددة المبػػػاني مػػػف تصػػػدعك  تمػػػدـ مػػػا إصػػػبلح إعػػػادة هػػػك -عامػػػة كقاعػػػدة- التػػػرميـ
 .اإلندثارك  بالخراب
 متعمقػػة لككنمػػا ،المختصػػة السػػمطة مػػف صػػريحة رخصػػة إلػػ  تحتػػاج ال التػػرميـ عمميػػة ك
 بػالمحبلت الخاصػة الكاجمػات عمػ  الكاقعػة الكبػرل الترميمػات ثناءبست ،قبؿ مف مكجكدة ببناية

 المتعمقػة لمقكاعػد تطبيقػا هػذاك  ،المختصػة السػمطة مػف صريحة رخصة تتطمب فإنما ،السكناتك 
 .(1)التعميرك  بالتميئة
 البنػػاء مػػف عمميػػات كفػػؽ تػػتـ اإلنػػدثارك  لمخػػراب المعػػرض الػػكقفي الممػػؾ تػػرميـ عمميػػة ك

 الممػؾ كػاف إذا خاصػة ،المجػاؿ هػذا فػي اإلختصػاص أهػؿ بما يقـك عينةم فنياتك  ،اإلصبلحك 
 .(2)التاريخية المساجد ذلؾ مثاؿك  ،تاريخية قيمة ذك الترميـ محؿ الكقفي
 إلػػػػػ  األكقػػػػػاؼك  الدينيػػػػػة الشػػػػػؤكف كزارة مػػػػػف مػػػػػذكرة صػػػػػدرت فقػػػػػد ،السػػػػػياؽ نفػػػػػس فػػػػػي ك

 أك "المنمػػارةؾ" حظػػاتبالمبل خصصػػت التػػي الكقفيػػة األمػػبلؾ بخصػػكص ،الكالئيػػة المػػديريات

                                                           
 .145، ص 7116، 7ئر، دار هكمة، طخالد رمكؿ، اإلطار القانكني كالتنظيمي ألمبلؾ الكقؼ في الجزا (1)

المتضمف القانكف  7113نكفمبر  19المؤرخ في  377-13عرؼ المشرع المساجد التاريخية في المرسـك التنفيذم رقـ  (2)
من  عم :  7فقرة  13األساسي لممسجد، في الفصؿ األكؿ مف الباب الثالث بعنكاف ترتيب المساجد، حيث تنص المادة 

 ة هي المساجد األثرية المصنفة أك المقترحة لمتصنيؼ بالنظر لميزاتما التاريخية كألثرها الحضارم"."المساجد التاريخي
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 هػػػػذ  كأف خاصػػػػة ،-تػػػػرميـك  إصػػػػبلح إلػػػػ  تحتػػػػاج أنمػػػػا المؤكػػػػد مػػػػف التػػػػيك  -"لمسػػػػقكط اآليمػػػػة"
 بشػػرية خسػػائرا يحػػدث قػػد خطػػر ألم تفاديػػاك  ،مسػػتغميما عمػػ  خطػػرا تشػػكؿ المػػذككرة األمػػبلؾ

 ؾذلػك  ،البلزمػة اإلسػتعجالية اإلجػراءات اتخػاذ يسػتدعي مػا هػذاك  ،)المستأجريف( المكتريف عم 
 .(1)الكزارية المذكرة في محددة إجراءات باتباع

 الممػػؾ إيػػرادات األحيػػاف بعػػض فػػي تفػػكؽ قػػد ،تكػػاليؼ إلػػ  تحتػػاج التػػرميـ عمميػػة أف كمػػا
 الػػػذيف المعنكيػػػةك  الطبيعيػػػة األشػػػخاص أمػػػاـ المجػػػاؿ فػػػت  إلػػػ  المشػػػرع دفػػػع مػػػا هػػػذا ،الػػػكقفي
 كفػػؽ اإلنتفػػاع هػػذا يكػػكف بحيػػث ،تػػرميـ إلػػ  يحتػػاج الػػذم الػػكقفي بالممػػؾ اإلنتفػػاع فػػي يرغبػػكف

 ،الػػكقفي البنػػاء يتطمبمػػا التػػي التػػرميـ عمميػػات عمػػ  باإلنفػػاؽ المسػػتأجر فيمػػا يقػػـك إيجػػار عقػػد
 مستقببل. اإليجار مبم  مف المستأجر هذا أنفق  ما خصـ مقابؿ إيجار بدؿ شكؿ في ذلؾك 

 التشريعي التعريؼ*2
 تػنص التػي األكقػاؼ قانكف مف 7رمكر  76 المادة خبلؿ مف الترميـ عقد المشرع عرؼ 
 :اإلنػدثارك  لمخػراب المعرضػة المبنيػة الكقفيػة العقػارات تنمػ ك  تستثمرك  تستغؿ أف "يمكف :عم 
 مبمػػػ  مػػػف خصػػػمما مػػػع ،التػػػرميـ قيمػػػة يقػػػارب مػػػا بمكجبػػػ  المسػػػتأجر يػػػدفع الػػػذم التػػػرميـ بعقػػػد

 مستقببل". اإليجار
 الػػكارد التػػرميـ عقػػد عناصػػر إلػػ  أشػػار أنػػ  التشػػريعي التعريػػؼ ذاهػػ خػػبلؿ مػػف يتضػػ  ك
 لمخػػراب المعػػرض المبنػػي الػػكقفي العقػػار هػػكك  العقػػد محػػؿ فػػي المتمثمػػةك  الػػكقفي، الممػػؾ عمػػ 

 بأنػػػ  التػػرميـ عقػػػد طبيعػػة إلػػ  التعريػػػؼ أشػػار كمػػػا المسػػتأجر، هػػكك  معػػػ  المتعاقػػدك  اإلنػػدثار،ك 
   إيجار.

 مػف ،الػذكر سػالؼ 381-98 التنفيػذم المرسػـك فػي لمتػرميـ تشػريعيا تعريفػا كػذلؾ نجدك  
 الممػػؾ بعمػػارة "يقصػػد :بأنػػ  الػػكقفي الممػػؾ عمػػارة عرفػػت التػػي منػػ  1 الفقػػرة 18 المػػادة خػػبلؿ
 :يأتي ما النص هذا صمب في الكقفي
 " ترميم .ك الكقفي الممؾ صيانة -

                                                           
 .7116مام  18المؤرخة في  16-17المذكرة رقـ  (1)
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 عمارت . هك الكقفي الممؾ ترميـ أف أم
 13 المػادة خػبلؿ مػف ،الػذكر سػالؼ 14-11 رقػـ القانكف في الترميـ تعريؼ كرد كذلؾ 
 مجمكعػة أك بنايػات بتأهيػؿ تسم  عممية كؿ :العقارم "الترميـ :عم  تنص التيك  من  4 الفقرة

 رقػػػـ القػػػانكف فػػػي المتضػػػمنة باألحكػػػاـ المسػػػاس دكف ،تػػػاريخي أك معمػػػارم طػػػابع ذات بنايػػػات
 أعبل ". المذككرك  1998 جكاف 15 في المؤرخ 98-14

 ذك البنػاء في المتمثؿك  الترميـ عقد محؿ إل  أشارت اأنم المادة هذ  خبلؿ مف يتض  ك
 إصبلح. إل  يحتاج الذم التاريخي أك المعمارم الطبع

 العقػػػار عمػػػ  يػػػرد التػػػرميـ عقػػػد بػػػأف الػػػذكر سػػػالفة التشػػػريعية ريؼاالتعػػػ مػػػف نسػػػتخمص ك
 عقػػد خػػبلؿ مػػف إصػػبلح إلػػ  يحتػػاج الػػذمك  التػػاريخي أك المعمػػارم الطػػابع ذك المبنػػي الػػكقفي

   باستثمار . يقـك ذمال المستأجر مع إبرام  يتـ الذم ميـالتر 

 الترميـ عقد خصائص :ثانيا
 يمي: فيما نكردها خصائص بعدة الترميـ عقد يتميز 

 الخاصػػػػة اإليجػػػػارات مػػػػف هػػػػك كاإلنػػػػدثار لمخػػػػراب المعػػػػرض الػػػػكقفي الممػػػػؾ تػػػػرميـ عقػػػػد*
 الترميـ.ك  اإليجار هما: قانكنيتيف عمميتيف يتضمف حيث المركبة، كالعقكد

 يصػػػ  ال إذ المػػػدة، عقػػػكد مػػػف هػػػك هنػػػا التػػػرميـ عقػػػد فػػػإف اإليجػػػار، عقػػػد عمػػػ  قياسػػػا*
 محددة. غير لمدة اإليجار
 العمؿ. عم  الكاردة العقكد مف الترميـ عقد*

 الجزئي. كاإلنميار لمخراب المعرضة المبنية األكقاؼ عم  الترميـ عقد *يرد
 الترميـ عقد أحكاـ الثاني: الفرع
 المبنيػػػػة األكقػػػػاؼ السػػػػتثمار كعقػػػػد التػػػػرميـ أحكػػػػاـ إجمػػػػاؿ يمكػػػػف ،بيانػػػػ  سػػػػبؽ المػػػػ كفقػػػػا
 :يمي فيما الخرابك  لئلندثار المعرضة

 قػػػانكف مػػػف 45 لممػػػادة كفقػػػا اإلسػػػبلمية الشػػػريعة مقاصػػػد كمراعػػػاة الكاقػػػؼ إرادة *إحتػػػراـ
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 األكقاؼ.

 مسبقا. اإليجار بدؿ مف خصمما مع ،الترميـ نفقات بدفع المستأجر يمتـز*

 ينتمػي التػرميـ عقد أف الغالب إذ ،اإليجار عقد بانتماء بالضركرة الترميـ عقد ينتمي ال*
 تصػػم  حالػػة فػػي المػػؤجرة العػػيف جعػػؿ هػػك التػػرميـ عمميػػة مػػف المػػدؼ ألف ،اإليجػػار عقػػد قبػػؿ

 بما. لئلنتفاع

 ،الػػػكقفي العقػػػارم الممػػػؾ لتػػػرميـ مسػػػبقة إداريػػػة رخصػػػة استصػػػدار المشػػػرع يشػػػترط لػػػـ*
 ممػػا هػػذاك  ،باألكقػػاؼ الخاصػػة التشػػريعات فػػي الشػػرط هػػذا يػػرد لػػـك  ،ذلػػؾ عػػف كتسػػ فالمشػػرع
 سػالؼ 14-11 رقػـ القػانكف إلػ  بػالرجكعك  التعميػر.ك  بالتميئػة المتعمقػة التشػريعات عمػ  يحيمنا
 ،المختصػة اإلداريػة السػمطات مػف مسػبقة رخصػة تشػترط عقػارم تػرميـ عمميػة كػؿ فإف ،الذكر

 تػػػرميـ عمميػػػة كػػػؿ "تخضػػػع :عمػػػ  تػػػنص التػػػي 14-11 القػػػانكف مػػػف 16 لممػػػادة تطبيقػػػا هػػػذاك 
 إدارم تػػػػرخيص إلػػػػ  تػػػػدعيـ أك هيكمػػػػة إعػػػػادة أك عمرانػػػػي تجديػػػػد أك تأهيػػػػؿ إعػػػػادة أك عقػػػػارم
 .مسبؽ

 التػػػػرخيص عمػػػػ  الحصػػػػكؿ دكف ،أعػػػػبل  المػػػػذككرة األشػػػػغاؿ مػػػػف أم فػػػػي الشػػػػركع يمنػػػػع
 أعبل . الفقرة في المذككر اإلدارم

 التنظيـ.". طريؽ عف لمادةا هذ  تطبيؽ كيفيات تحدد
 المكاقػػػػػع حػػػػػدكد فػػػػػي الكاقعػػػػػة تمػػػػػؾك  تاريخيػػػػػة كمعػػػػػالـ المصػػػػػنفة البنايػػػػػات بخصػػػػػكص *

 فإنمػػا ،كػػالترميـ بمػػا المتعمقػػة العمميػػات فػػإف ،الصػػفة بمػػذ  الكقفيػػة المبػػاني فيمػػا بمػػا ،المحفكظػػة
 فالقػػػانك  مػػػف 17 المػػػادة لػػػنص تطبيقػػػا هػػػذاك  ،بمػػػا الخػػػاص لمتشػػػريع المجػػػاؿ هػػػذا فػػػي تخضػػػع

 .الذكر سالؼ 11-14 
 المشػرع أكجػب فقػد ،14-11 القػانكف مػف 19 المػادة لػنص تطبيقػاك  ،ذلػؾ إلػ  باإلضافة

 السػمطات طػرؼ مػف عميمػا المكافػؽ المخططػات احتػراـ ضػمف العقػارم التػرميـ عمميات إنجاز
 المختصة.
 :مف كؿ أعبائماك  ترميمما بعممية تتكفؿ - الخصكص كج  عم  - لممساجد بالنسبة*



 انٌلف بداسج ؤعانْة انثاَِ انثاب

 

715 

 .(1)الرئيسية المساجدك  التاريخية المساجدك  الجزائر جامع إل  بالنسبة ،لدكلةا -

 .(2)الكطنية المساجد إل  بالنسبة ،الكالية -
 .(3)األحياء مساجدك  المحمية المساجد إل  بالنسبة ،البمدية -

األسػػاس السػػتمرارية القطػػاع الػػكقفي مػػف خػػبلؿ  هػػك بمختمػػؼ صػػيغ   اإلسػػتثمار الػػكقفيف
 .(4)ؤكس األمكاؿ الكقفية كتنميتماالحفاظ عم  ر 

الصػػػي  القانكنيػػػة يخضػػػع لمضػػػكابط ك  ك اإلسػػػتثمار فػػػي مجػػػاؿ األكقػػػاؼ بمختمػػػؼ العقػػػكد
 التالية:

 17-11مػػف القػػانكف رقػػـ  45*إحتػػراـ إرادة كشػػرط الكاقػػؼ، كهػػذا تطبيػػؽ لػػنص المػػادة 
"تسػػتغؿ  المتعمػػؽ باألكقػػاؼ المعػػدؿ كالمػػتمـ، كالتػػي تػػنص عمػػ : 7111مػػام  77المػػؤرخ فػػي 

مػف القػانكف رقػـ  15كتستثمر كتنم  األمبلؾ الكقفية كفقا إلرادة الكاقؼ...". ككذا نص المػادة 
 التي تنص عم : "... كتسمر الدكلة عم  احتراـ إرادة الكاقؼ كتنفيذها". 91-11

 .(5)ك عدـ احتراـ إرادة الكاقؼ يؤدم إل  إحجاـ الناس عن 
يتعػػذر فػػي بعػػض الحػػاالت تنفيػػذ إرادة الكاقػػؼ، ك المبلحػػظ حػػكؿ هػػذا الضػػابط، أنػػ  قػػد 

مػػف قػػانكف األكقػػاؼ التػػي تػػنص عمػػ : "يصػػ   4مكػػرر 76كهػػذا مػػا قصػػد  المشػػرع فػػي المػػادة 
تغيير كجمة الممؾ الكقفي إل  ما هك أصم  ل  كلممستحقيف ما لـ يمنػع ذلػؾ شػرط مػف شػركط 

اعػػي مصػػمحة الكقػػؼ الكاقػػؼ، كفػػي حالػػة كجػػكد مػػانع يمجػػأ إلػػ  القاضػػي الػػذم يصػػدر حكمػػا ير 
 كالمكقكؼ عميمـ، كفقا لؤلحكاـ كاإلجراءات المنصكص عميما في القانكف".

*يػػتـ اسػػتثمار كتنميػػة األمػػبلؾ الكقفيػػة طبقػػا لمقاصػػد الشػػريعة اإلسػػبلمية، كهػػذا مػػا أكػػد 
                                                           

 المتضمف القانكف األساسي لممسجد 7113نكفمبر  19المؤرخ في  377-13مف المرسـك التنفيذم رقـ  79المادة  (1)

ديسمبر  76المؤرخ في  386-81مف المرسـك رقـ  3، ككذلؾ: المادة 377-13المرسـك التنفيذم رقـ  مف 79المادة  (2)
 .الذم يحدد صبلحيات البمدية كالكالية كاختصاصاتمما في قطاع الشؤكف الدينية 1981

 ذكر.سالؼ ال 386-81مف المرسـك رقـ  7، ككذلؾ: المادة 377-13مف المرسـك التنفيذم رقـ  79المادة  (3)

 .41، ص 1998تجربة النمكض بالدكر التنمكم لمكقؼ في دكلة الككيت، األمانة العامة لؤلكقاؼ، أفريؿ  (4)

، مركز جامعة القاهرة لمتعميـ 7أنكر محمد دبكر، أحكاـ الميراث كالكصية كالكقؼ في الفق  اإلسبلمي كالقانكف، ج (5)
 .348، ص 7111المفتكح، القاهرة، 
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: " تسػػتغؿ كتسػػتثمر كتنمػػ  مػػف قػػانكف األكقػػاؼ التػػي تػػنص عمػػ  45عميػػ  المشػػرع فػػي المػػادة 
 كفقا ... كطبقا لمقاصد الشريعة اإلسبلمية...".األمبلؾ الكقفية 

ك تتركػػز مقاصػػد الشػػريعة اإلسػػبلمية فػػي اإلسػػتثمار بغػػرض عمػػارة األرض، كحفػػظ نظػػاـ 
العيش فيما، كاستنباط ميزاتما، كاستدامة تنميػة المػاؿ، كتداكلػ  كتقمبػ ، كتػدبير المنػافع لمجميػع، 

قرار األمنػي، كيتػأت  ذلػؾ بالضػرب فػي كتحقيؽ أكبر قدرممكف مف الرخاء اإلقتصػادم، كاإلسػت
 .(1)األرض، كتحريـ اإلكتناز كتحريـ الربا، كتحريـ اإلسراؼ كالتبذير كاإلحتكار

*ال يمكف الدخكؿ في مرحمة اإلستثمار دكف كجكد عقد أك سػند رسػمي لػؤلرض الكقفيػة، 
 .(2)ككذا شمادة التعمير التي تبيف ما تسم  ب  قكاعد العمراف فكؽ األرض الكقفية

 * عدـ المجازفة في المشاريع عالية الخطكرة التي ال يمكف تكقعما.
* إختيػػار صػػػي  اإلسػػػتثمار المبلئمػػة لنػػػكع المػػػاؿ المكقػػػكؼ بمػػا يحقػػػؽ مصػػػمحة الكقػػػؼ، 
كبمػػػا يحػػػافظ عمػػػ  أصػػػؿ الكقػػػؼ كمصػػػمحة المكقػػػكؼ عمػػػيمـ، فػػػإذا كانػػػت األصػػػكؿ المكقكفػػػة 

ف كانػػػػت نقػػػػكدا فػػػػيمكف أف أعيانػػػا، فػػػػإف اسػػػػتثمارها يكػػػكف بمػػػػا ال يػػػػؤدم إلػػػػ  ز  كاؿ ممكيتمػػػا، كا 
 تستثمر بجميع كسائؿ اإلستثمار المشركعة، كالمضاربة مثبل.

* اسػػػػػتخداـ القػػػػػكائـ كالتقػػػػػارير الماليػػػػػة التػػػػػي تفصػػػػػ  عػػػػػف المركػػػػػز المػػػػػالي لممؤسسػػػػػات 
 .(3)الكقفية

* يعػػػد التمكيػػػؿ بػػػالكقؼ مػػػف ركػػػائز اسػػػتثمار هػػػذا األخيػػػر، الػػػذم يتطمػػػب إيجػػػاد كسػػػائؿ 
تصم  ألف تككف مكردا أساسيا، خاصة مع تراجع أداء األكقاؼ القديمة، حيػث يسػتمـز  تمكيمية

تكجي  جزء مف التمكيؿ مبػدئيا لئلنفػاؽ عمػ  عمػارة الكقػؼ كصػيانت  قبػؿ الصػرؼ عمػ  الجمػة 
 المكقكؼ عميما.

 كهناؾ نكعيف مف التمكيؿ لؤلمبلؾ الكقفية:

                                                           
 .38، ص 7111اسـ محارب، الكقؼ اإلسبلمي، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، عبد العزيز ق (1)

المتضمنة تعريؼ لبعض المصطمحات الخاصة بالكقؼ المعركؼ  7111نكفمبر  17المؤرخة في  681المذكرة رقـ  (2)
 كالكقؼ المجمكؿ كالتسكية القانكنية لما.

 .81، ص 7114، 1الكقؼ بالجزائر، طمحمد عمكاني، دكر الصناديؽ الكقفية في تنمية  (3)
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لؤلكقػػاؼ فػػي حػػدكد اإلمكانيػػات  هػػك أف يػػتـ مػػف الصػػندكؽ الػػكطنيالتمكيػػؿ الػػذاتي:  -
 المتكفرة.
هػػذا النػػكع مػػف التمكيػؿ هػػك المفضػػؿ فػػي التمكيػػؿ عػػف طريػػؽ المسػػتثمريف الخػػكاص:  -

اسػػػػػتثمار األمػػػػػبلؾ الكقفيػػػػػػة، ألنػػػػػ  يسػػػػػػاعد عمػػػػػ  جمػػػػػػب األمػػػػػكاؿ البلزمػػػػػػة إلنجػػػػػاز المشػػػػػػركع 
يجػار السػنكم، اإلستثمارم، كذلػؾ بمػن  المسػتثمريف عقػد إمتيػاز يحػدد فيػ  مػدة العقػد كقيمػة اإل

 .(1)كهذا مراعاة لمبم  قيمة المشركع اإلستثمارم
ك المبلحػػػظ أف المشػػػرع لػػػـ يفصػػػؿ فػػػي العقػػػكد التػػػي يػػػتـ بمػػػا اسػػػتثمار األمػػػبلؾ الكقفيػػػة، 

، ممػػا ك كفػػؽ نمػػاذج كزاريػػةبنصػػكص تنظيميػػة  بالتفصػػيؿ ك ككػػاف مػػف المفػػركض أف يتناكلمػػا
كمػا جػاء صػراحة فػػي ، عميػ ر المنصػكص يتعػيف معػ  الرجػكع إلػ  الشػريعة اإلسػبلمية فػي غيػ

الرجػػػكع إلػػػ  القكاعػػػد العامػػػة، إلػػػ  جانػػػب القػػػكانيف  اكػػػذك ،األكقػػػاؼمػػػف قػػػانكف  7نػػػص المػػػادة 
 الخاصة، كهك ما يعاب عم  المشرع في هذا المجاؿ.

 

                                                           
 سالفة الذكر. 681المذكرة رقـ  (1)
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 الثالث الفصن

 العاوة األوقاف تنىية

 تمكيميػػػػة أسػػػػاليبك  أنظمػػػػة كجػػػػكد تنميتػػػػ ك  الكقػػػػؼ اسػػػػتثمار مرحمػػػػة فػػػػي الػػػػدخكؿ يتطمػػػػب
 عمػػ  تعمػػؿ بحيػػث ،(1)خارجيػػة أك كطنيػػة اإلقتصػادية الكفػػاءة مػػف عاليػػة درجػػة عمػػ  اسػتثمارية

 الجػػائزة اإلسػػتثمار صػػي  نطػػاؽ فػػي تنميتمػػاك  اسػػتثمارها طػػرؽ تطػػكيرك  الكقفيػػة األصػػكؿ تنميػػة
 (2)اإلسبلمية. الشريعة مقاصدك  الكاقؼ إرادة احتراـ مع ،شرعا

 مكػرر 76 المػادة نػص خبلؿ مف تحديدا العامة الكقفية ؾاألمبل تنمية المشرع نظـ قد ك
 العامػة الكقفيػة األمػبلؾ تنميػة "يمكف :عم  تنص التيك  الذكر سالؼ 17-11 القانكف مف 11
 التكظيػؼ أسػاليب مختمؼ باستعماؿ منتجة استثمارات إل  المجمعة األمكاؿ تحكيؿ طريؽ عف

 :مثؿ الحديثة
 الحسف القرض -

 الكقفية المنافع ذات الكدائع -

 الكقفية". المضاربة -

 ،الحصػر ال المثػاؿ سػبيؿ عمػ  العامػة األكقػاؼ تنميػة طػرؽ حدد المشرع أف المبلحظ ك
 المكمفػػة السػػمطة خػػكؿ المشػػرع بػػأف القػػكؿ يمكػػف عميػػ ك  ،لتنميتمػػا أخػػرل أسػػاليب إيجػػاد يمكػػف إذ

 قػػػػانكف مػػػػف 11 مكػػػػرر 76 لممػػػػادة تطبيقػػػػا عقػػػػكد إبػػػػراـ طريػػػػؽ عػػػػف اإلمكانيػػػػة هػػػػذ  باألكقػػػػاؼ
 11مكػػػرر 76 المػػػادة نػػػص فػػػي المػػػذككرة اليباألسػػػ عمػػػ  دراسػػػتنا ستقتصػػػر عميػػػ ك  ،األكقػػػاؼ
 ذات الكدائػػع ثػػـ األكؿ(، )المبحػػث الحسػػف القػػرض سػػتنناكؿ األسػػاس هػػذا عمػػ ك  الػػذكر، سػػالفة
 الثالث(. )المبحث الكقفية المضاربة أخيراك  الثاني(، )المبحث الكقفية المنافع

                                                           
 سالؼ الذكر. 17-11مف القانكف  76المادة  (1)

 مف قانكف األكقاؼ. 45المادة  (2)
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 األكؿ المبحث
 حسفال القرض

 كضػعك  القػرض إقػرار فػي اإلسػبلمية الشريعة الكضعية التشريعات مف العديد سايرت قدل
 الخاصة.ك  العامة أحكام  حددك  القرض شرع بدكر  الجزائرم المشرعك  ،ل  تشريعي إطار

 المكمفػػػة السػػمطة تنتمجػػػ  الػػذم " الحسػػف القػػػرض " فػػي دراسػػتنا مجػػػاؿ سنحصػػر أننػػا إال
 القػػػركض عػػػف تميػػػز  خصكصػػػية يكتسػػػي الػػػذمك  ،العامػػػة كقػػػاؼاأل لتنميػػػة كأسػػػمكب باألكقػػػاؼ
 الحسػػف القػػرض مفمػػـك إلػػ  التطػػرؽ خػػبلؿ مػػف المبحػػث هػػذا فػػي سػػنتناكل  مػػا هػػذاك  ،األخػػرل
 الثاني(. )المطمب الحسف القرض أحكاـ ثـ األكؿ( )المطمب

 األكؿ المطمب
 الحسف القرض مفهكـ

 القػػػػانكني، اإلطػػػػار لػػػػ  كضػػػػع خػػػػبلؿ مػػػػف الحسػػػػف القػػػػرض بتنظػػػػيـ التشػػػػريعك  الفقػػػػ  إهػػػػتـ
 )الفػػػرع القػػػانكني تكييفػػػ ك  األكؿ( )الفػػػرع الحسػػػف القػػػرض تعريػػػؼ المطمػػػب هػػػذا فػػػي سػػػنتناكؿك 

 الثاني(.
 الحسف القرض تعريؼ األكؿ: الفرع

 التشريع.ك  الفق ك  المغة في تعريف  الحسف القرض تعريؼ يقتضي
   المغكم تعريؼال أكال:
 تعريػؼ إلػ  سػنعمد لػذا ،"الحسػف"ك "القػرض" :فلفظتػي مػف مركبػة الحسف" "القرض عبارة

 حد . عم  لغة مصطم  كؿ
   لمقرض المغكم تعريؼال /1

 مػػف تعطيػػ  مػػا :القػػرضك  ،قرضػػا بالكسػػر أقرضػػ  الشػػيء قرضػػت ،القطػػع :لغػػة القػػرض
 أم :منػػ  اقترضػتك  فأقرضػني. القػػرض منػ  طمبػت أم :فػبلف مػػف استقرضػتك  لتقضػا . المػاؿ
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 .(1)التشبي  عم  هكك  إساءة مفك  إحساف مف سمفت ما :ضاأي القرضك  القرض. من  أخذت

ًَانهَّههُو َّْمههِثُط      " :تعػػال  قػػاؿ ٍْ َرا انَّههِزُ ُّْمههِشُض انهَّههَو َلْشًظهها َدَغههًنا فََُْعههاِػَفُو َنههُو َؤْظههَؼاًفا َكههِثرَيًج  َيهه

( ٌَ ًَِبنَِْْو ُتْشَجُؼٌ  ،إقراضػا كػافل مصػدرا كػاف لػكك  ،اسػـ حسػنا قرضػا قكلػ  في ،(2)"(578ًََّْثُغُط 
 عنػدم لػؾ :العػرب تقػكؿ ،صػال  عمؿ أك صدقة مف الجزاء عمي  يمتمس ما لكؿ اسـ القرضك 

 عػز اهللك  ،عميػ  ليجػازل يفعمػ  أك الرجػؿ يعطيػ  مػا القػرض أصػؿك  ،سػي  قػرضك  حسف قرض
 صػػال  عمػػؿك  يقدمكنػػ  خيػػر مػػف لمػػـ مثػػؿ بمػػا عبػػاد  يبمػػك لكنػػ ك  ،عػػكز مػػف يسػػتقرض ال جػػؿك 

 .(3)مضاعفا لمـ كالكاجب اء جز  فجعؿ ،يعممكن 

 اهلل أمػػػر اتبػػػاع فػػػي حسػػػنا فعػػػبل يفعػػػؿ أم" ُّْمهههِشُض " :تعػػػال  قكلػػػ  فػػػي األخفػػػش قػػػاؿ ك
 قرضػػػا أقرضػػػتني قػػػدك  قرضػػػي أحسػػػنت قػػػد :خيػػػرا إليػػػ  فعػػػؿ مػػػف لكػػػؿ تقػػػكؿ العػػػربك  ،طاعتػػػ ك 

   .(4)حسنا
قطػاع ك القرض في المغة هك القطع، كهذا لما في  مف قطع طائفػة مػف مػاؿ المقػرض كان

ممكػػ  عنػػ  بالتسػػميـ إلػػ  المسػػتقرض، فػػالقرض مػػا تعطيػػ  مػػف مػػاؿ لتتقاضػػا ، كعمػػ  هػػذا سػػمي 
 .(5)الماؿ المدفكع لممقترض قرضا ألن  قطعة مف ماؿ المقرض

 "الحسف" :ؿ المغكم التعريؼ /2
 هػكك  اإلسػاءة ضػد الحسػف فعػؿ أحسػف ،حسػف فمػك جميبل كاف حسنا ،حسف :مف مأخكذ

 .(6)نقيض ك  القب  ضد
 آلخػر إنسػاف أسػمف  مػا هػك :لغػة الحسػف القػرض أف القػكؿ يمكػف سػبؽ مػا خػبلؿ مف /3

                                                           
، 3الفيركز أبادم مجد الديف بف أحمد، القامكس المحيط: تحقيؽ: محمد نعيـ العرقسكسي، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط (1)

 . 841، ص 1993
  61جماؿ الديف محمد، لساف العرب المحيط، المجمد الثالث، دار لساف العرب، بيركت، ص ابف منظكر

 .745البقرة: اآلية  (2)

 .341ص ، د.د.ف، د.س.ط، ، 8تمذيب المغة، تحقيؽ: عبد العظيـ محمكد، ج، األزهرم (3)

 .75ق، ص  1318عة الخيرية، مصر، ، المطب8الزبيدم أبك القيض، تاج العركس مف جكاهر القامكس، ج (4)

 .64 ،63صالتطبيؽ، المرجع السابؽ، ك  استثمار األكقاؼ بيف النظريةك  تمكيؿنقبل عف: فارس مسدكر، ( 5)

 .114صالمرجع السابؽ، ، 13، لساف العرب المحيط، ججماؿ الديف محمد ابف منظكر (6)
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 .(1)ل  ينقض آلخر شخص يعطي  ماك  جميؿ فعؿك  إحساف مف
 الفقهي التعريؼ ثانيا:
 القانكف. فقماء ثـ اإلسبلمية الشريعة فقماء عند القرض تعريؼ إل  سنعمد

 ميةاإلسك الشريعة فقهاء عند الحسف القرض تعريؼ /1

 أك ،بمثمػػ  لتتقاضػػا  مثمػػ  مػػف تعطيػػ  مػػا "هػػك :بأنػػ  القػػرض عرفػػكا فقػػد الحنفيػػة عػػرؼأ*
 .(2)مثم " ليرد آلخر مثمي ماؿ دفع عم  يرد مخصكص عقد

رفاقاك  رأفة الماؿ "دفع :بأن  الحنابمة عرف  كب*  .(3)بدل " يردك  ب  ينتفع لمف ا 
 .(4)بدل " يرد أف عم  الشيء "تمميؾ :بأن  القرض عرفكا الشافعية كج*
 ،الػػراء بفػػت  المقػػرض الشػػيء بمعنػػ  شػػرعا يطمػػؽ القػػرض ،لمشػػافعية يخػػر تعريػػؼ فػػي ك

ٍْ َرا انَِّزُ ُّْمِشُض انهََّو َلْشًظا َدَغهًنا فََُْعهاِػَفُو َنهُو َؤْظهَؼاًفا َكهِثرَيًج       " :تعػال  قكل  مف مفعكؿ اسـ فمك َي

ًَِبنَْْههِو ُتْشَج ًََّْثُغههُط  ٌَ )ًَانهَّههُو َّْمههِثُط   بككنػػ  المكصػػكؼ القػػرض معنػػا  هنػػا فػػالقرض ،(5) "(578ُؼههٌ
 الشػيء تمميػؾ هػكك  ،سػمفا يسػم ك  اإلقػراض بمعنػ  المصػدر معنػ  عمػ  يطمػؽك  ،حسنا قرضا
 .(6)مثم  يرد أف عم 

 القانكف فقهاء عند الحسف القرض تعريؼ /2
 بػػػ  يمتػػػـز "عقػػػد :بأنػػػ  القػػػرض عػػػرؼ أنػػػ  إال ،الحسػػػف القػػػرض يعػػػرؼ لػػػـ السػػػنهكرم"" -

                                                           
بلمي، أطركحة مكممة لنيؿ درجة الماجستير في الفق  كالتشريع، نكر الديف أردنية، القرض الحسف كأحكام  في الفق  اإلس (1)

 .9، ص7111-18-11كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الكطنية نابمس، فمسطيف، 

، دار الكتب العممية، بيركت، ص 4حاشية ابف عابديف، جك  ابف عابديف محمد أميف، رد المحتار عم  الدار المختار (2)
171. 

 .798، ص 1987، دار الفكر، بيركت، 3نصكر بف يكنس، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، جالبمكتي م (3)

، 1997، 1، دار المعرفة، بيركت، ط7الشربيني محمد بف الخطيب، مغني المحتاج إل  معرفة معاني ألفاظ المنماج، ج (4)
 .153ص 
 .36، ص 1986حراء، ، دار 5: الميثمي ابف حجر، تحفة المحتاج في شرح المنماج، جكذلؾ أنظر

 .745البقرة: اآلية  (5)

 .314، دار الحديث، القاهرة، 7الجزيرم أبك بكر، الفق  عم  المذاهب األربعة، كتاب أحكاـ البيع، أحكاـ القرض، ج (6)
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 يػرد أف عمػ  ،يخػر مثمػي شػيء أم أك النقػكد مػف مبمػ  ممكيػة المقتػرض إل  ينقؿ أف المقرض
 .(1)صفت "ك  نكع ك  مقدار  في مثم  شيئا القرض نماية عند المقترض إلي 

 ،نقػػكد الغالػػب فػػي هػػكك  ،مثميػػا شػػيئا دائمػػا يكػػكف "السػػنمكرم" تعريػػؼل كفقػػا القػػرض فمحػػؿ
 نمايػػة فػػي مثمػػ  منػػ  يسػػترد أف عمػػ  ،المقتػػرض الشػػيء ممكيػػة المقتػػرض إلػػ  المقػػرض فينقػػؿ

 .(2)الفائدة هك بمقابؿ أك مقابؿ دكف ذلؾ ،القرض
 إلػ  الشػيء ممكيػة مػف يخػرج المقرض أف إذ ،تبرعا يككف أف القرض عقد في األصؿ ك

 متبرع. فمك ،مقابؿ دكف ذلؾك  ،الزمف مف مدة بعد إال المثؿ يسترد الك  المقترض
 القػرض أصػب  ،القػرض مقابػؿ فػي معينػة فكائػد دفػع المقتػرض عمػ  اشػترط إذا أن  عم 

 تقػػدـ كمػػا القػػرض فػػي األصػػؿ ألف ،اشػػترطت إذا إال تجػػب ال الفكائػػد أف غيػػر معاكضػػة. عقػػد
 .(3)تبرع عقد يككف أف

 مػف الخػالي الحسػف القػرض عمػ  سالؼ الػذكر لمسنمكرم القرض تعريؼ يصدؽ عمي  ك
 الفكائد.

 المػاؿ المقػرض يػدفع أف "هػك :بأنػ  الحسػف القػرض زيتػكني" رالقػاد عبدأيضا" عرؼ كما
 كانػت سػكاء عميما متعارؼ أك مشركطة زيادة ببل إيسار  عند ل  يرد  أف عم  المستقرض إل 
نماك  ،منفعة أـ عينا أـ نقدا  .(4)تعال " اهلل كج  هذا بعمم  يبتغي ا 

 عرفػػت أنمػػا ،أعػػبل  الحسػػف لمقػػرض المرصػػدة الفقميػػة التعػػاريؼ خػػبلؿ مػػف يبلحػػظ مػػا ك

                                                           
الدخؿ عبد الرزاؽ السنمكرم، الكسيط في شرح القانكف المدني: العقكد التي تقع عم  الممكية: المبة كالشركة كالقرض ك  (1)

 .419لبناف، ص  -، دار إحياء التراث العربي، بيركت5الدائـ كالصم ، ج

 .471ص المرجع نفس ،  (2)

 474المرجع نفس ، ص  (3)

، السنة 77، األمانة العامة لؤلكقاؼ، ع مجمة أكقاؼعبد القادر زيتكني، "دكر الكقؼ في تمكيؿ المشركعات الصغيرة"،  (4)
 .136، ص 7117الثانية عشرة، مايك 

. أنظر 147، ص 7116، 7أنظر كذلؾ: خالد رمكؿ، اإلطار القانكني كالتنظيمي ألمبلؾ الكقؼ في الجزائر، دار هكمة، ط
 كذلؾ: 

Imane Karich, Le Système Financier Islamique De La Religion àLa Banque, Editions LARCIER, 

Bruxelles, 2002, p 60, 61. 
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 جػاءت اكممػ أنمػا كمػا الكقػؼ، أمكاؿ عم  الكارد الحسف القرض ليسك  عمكما، الحسف القرض
 بالربا. شرعا عمي  يصطم  ما أك ،ائدةالف مف خمك  عم  متفقة

 بأنػػ : الكقػػؼ أمػػكاؿ عمػػ  الػػكارد الحسػػف لمقػػرض تعريػػؼ اسػػتخبلص سػػبؽ ممػػا يمكػػف ك
 السػػمطة قبػػؿ مػػف لػػ  الممنػػكح القػػرض مبمػػ  نظيػػر بػػرد جالمحتػػا المقتػػرض بمقتضػػا  يمتػػـز "عقػػد

 .عميما" المتفؽ المدة في باألكقاؼ المكمفة
 يقػـك حػيف اإلسػبلمية، البنػكؾ تمنحػ  الػذم اإلئتمػاف صػكر أكثر الحسف القرض يعتبر ك
 بحاجاتػػ  كالكفػػاء مشػػركعات  لتنفيػػذ مػػاؿ مػػف يمزمػػ  بمػػا المقتػػرض مػػد فػػي الربػػكم القػػرض مقػػاـ

 حالػػة كمػػف آلخػػر بنػػؾ مػف الحسػػف القػػرض صػػكر تختمػؼ مػػا كعػػادة اإلنتاجيػػة، أك اإلسػتمبلكية
 أهميػة يكتسػي القػركض مػف النػكع كهػذا .(1)كأغراضػ  القػرض كحجػـ المقتػرض حسػب ألخرل،

 بمبػػدأ كأخػػذا كالتقػكل، البػػر عمػ  التعػػاكف مبػدأ مػػف المصػػارؼ بمػا تظطمػػع لػذا كبيػػرة، إجتماعيػة
 إلػ  فقػط األغنيػاء لخدمة مكجمة مؤسسات ككنما مف لبنكؾا تتحرر حت  اإلجتماعي، التكافؿ

 .(2)المجتمع أفراد كؿ لخدمة مكجمة مؤسسات
 مالػ  مػاداـ الػديف زكػاة مػف المقػرض أعفػ  حيػث اإلقػراض، ماديػا شػجع اإلسبلـ أف كما

 .(3)الحاالت مف عدد في كمالؾ حنيفة أبك ري  ما كهذا المقرض، بيد
 لعػدد الفرصػة تتػي  -الحسػف القػرض- الصػيغة هػذ  بأف الزرقا د.أنس يؤكد جمت  مف ك
 فػػػي كالمسػػػاهمة مخػػػاطرة، أك تكمفػػػة بػػػبل الكقػػػؼ فػػػي لممشػػػاركة األثريػػػاء غيػػػر مػػػف األفػػػراد كبيػػػر
 مػػف مػػالمـ، عمػػ  فيػػ  خطػػر ال سػػمؿ بأسػػمكب بالتمكيػػؿ الصػػغيرة المشػػركعات أصػػحاب إعانػػة
 لفتػػرة يبقكنػػ  أك قػػرض،ال فػػي األصػػؿ هػػك كمػػا الطمػػب تحػػت يبقكنػػ  لمكقػػؼ حسػػف قػػرض خػػبلؿ

 المشػػػػػركعات أصػػػػػحاب الفقػػػػػراء لتمكيػػػػػؿ كيسػػػػػتخدم  القػػػػػرض هػػػػػذا الكقػػػػػؼ كيضػػػػػمف محػػػػػددة،
 .(4)الصغيرة
 البنػػػػػكؾ طريػػػػػؽ عػػػػػف الحسػػػػػنة القػػػػػركض مػػػػػن  يػػػػػتـ ،عمميػػػػػا أنػػػػػ  إلػػػػػ  اإلشػػػػػارة تجػػػػػدر ك

                                                           
 .149ص  ، د.د.ف، د.س.ط، رم، عقد المضاربة في المصارؼ إلسبلميةإبراهيـ جاسـ الياس (1)

 .539، ص 7116لبناف، ط  -محمد عمي محمد أحمد البنا، القرض المصرفي، دار الكتب العممية، بيركت (2)

 .374نقبل عف: عبد الكريـ شمبكف، عقكد التبرع في الفق  المالكي، د.د.ف، د.س.ط، ، ص  (3)

 .136ني، المرجع السابؽ، ص عبد القادر زيتك  (4)
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 القرض. خدمة رسـ يسم  ما أك ،عمكلة بأخذ تقـك التيك  ،المصارؼك 
 قػػرر  مػػا بحسػػبك  ،األجػػر مػػع مػػا حػػد إلػػ  تتشػػاب  بككنمػػا الفائػػدة عػػف العمكلػػة تختمػػؼ ك
 بػ  يقػـك جمػد أك محققػة منفعػة مقابػؿ فػي كانػت إذا (عمكلػة)ال جرفػاأل ،الصدد هذا في الفقماء
 األجر. ذلؾ يستحؽ العامؿ فإف ،العامؿ
 بػػإقراض متصػبل األمػر أف داـ مػػا غبلتػ  عمػ  يأخػذ ال أف يجػػب أجػرا العمكلػة اعتبػار ك
 هػػذ  تحػػدد ضػػكابط مػػف بػػد ال لػػذلؾ ،الربػػا فػػي لمعمػػؿ سػػتار مجػػرد الػػدعكة هػػذ  تكػػكف أف خشػػية

 العمكلة.
 أسػػاس عمػػ  لػػيسك  ،مػػثبل بالػػدينار مقتطػػع بمبمػػ  المقػػدار محػػددة العمكلػػة هػػذ  تكػػكف أف -
 الربكية. الفكائد في الحاؿ هك كما القرض قيمة مف المئكية( )بالنسبة نسبي نسبي

 إبػػػراـ عنػػػد اسػػػتيفاؤها يجػػػبك  ،المنفعػػػة بتكػػػرر إال متكػػػررة غيػػػر العمكلػػػة هػػػذ  تكػػػكف أف -
 .(1)العقد

 التشريعي التعريؼ ثالثا:
 تػػػنص التػػػي المػػػدني القػػػانكف مػػػف 451 المػػػادة فػػػي القػػػرض الجزائػػػرم المشػػػرع عػػػرؼ لقػػػد

 مػػف مبمػػ  ممكيػػة المقتػػرض إلػػ  ينقػػؿ أف المقػػرض بػػ  ـزيمتػػ عقػػد هػػك اإلسػػتمبلؾ قػػرض" :عمػػ 
 فػػػي نظيػػػر  القػػػرض نمايػػػة عنػػػد المقتػػػرض إليػػػ  يػػػرد أف  عمػػػ ،يخػػػر مثمػػػي شػػػيء أم أك النقػػػكد

 ."الصفةك  النكعكالقدر
 قانكف مف 10 مكرر 76 المادة نص خبلؿ مف الحسف القرض المشرع عرؼ عرؼ كما
 أف عمػػػ  حػػػاجتمـ قػػػدر المحتػػػاجيف إقػػػراض هػػك الحسػػػف "القػػػرض :عمػػػ  تػػػنص التػػػيك  األكقػػاؼ
 عمي ". متفؽ أجؿ في يعيدك 
 11 مكػػرر 76ك المػػدني القػػانكف مػػف 451 المػػادتيف أحكػػاـ اءاسػػتقر  خػػبلؿ مػػف يتضػػ  ك

 خػبلؼ عمػ  يػنص لػـ المشػرع ألف مقابػؿ بػدكف يكػكف الحسػف القػرض أف األكقاؼ، قانكف مف
 مػف خاؿ فمك ،خصائص  أبرز مف هي التيك  ،)فائدة( أجر بدكف يككف الحسف فالقرض ،ذلؾ

                                                           
 .91، 91، ص 7111، 1أحمد صبحي العيادم، أدكات اإلستثمار اإلسبلمية، دار الفكر، عماف، ط (1)
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ًَها َُّمهٌُو        ا "اهلل عز كجؿ:  لقكؿ ،قانكناك  شرعا المحـر (1)الربا ٌَ ِبنَّها َك ٌَ انشبَتها َنها َُّمٌُيهٌ ٍَ َّهْإُكُهٌ نَِّزّ

ًََؤَدمَّ انهَّ ًَا اْنثَُْْغ ِيْثُم انشبَتا  ًَظب َرِنَك ِتإَََُّيىْ َلاُنٌا بََِّ ٍَ اْن ٌُ ِي ُ ََّتَخثَُّطُو انشََّْْطا ٍْ انَِّز ًَ ًََدشََّو انشبَتا َف ُو اْنثََْْغ 

ٍْ َس ٌِْػَظٌح ِي ٍْ َػهاَد َفُإًَنِ هَك َؤْصهَذاُب اننَّهاِس ُىهْى ِفَْيها          َجاَءُه َي ًََيه ًََؤْيُشُه ِبَنهَ انهَّهِو  تبِو َفاََْتَيَ َفَهُو َيا َعَهَف 

( ٌَ  .(3)األزماتك  التعطيؿ أسباب مف الربا بأف البعض يرلك  .(2)" (5:8َخاِنُذً

 عميػػػ  نػػػص الػػػذم األفػػػراد بػػػيف القػػػرض حكػػػـ يأخػػػذ فمػػػك المعنػػػ  بمػػػذافػػػالقرض الحسػػػف  
 دائمػا يكػكف األفػراد بػيف "القػرض :عم  تنص التي المدني القانكف مف 454 المادة في المشرع
 ذلؾ". يخالؼ نص كؿ باطبل يقعك  ،أجر بدكف

 تمن  أف لديما أمكاؿ إيداع حالة في القرض لمؤسسات -إستثناء – أجاز المشرع أف إال
 .(4)اإلدخار لتشجيع يةبالمال المكمؼ الكزير مف قرار بمكجب قدرها يحدد فائدة

 القػػرض مؤسسػػات فيمػػا تمػػن  التػػيك  ،العكسػػية الحالػػة فػػي المشػػرع أجػػاز  مػػا أيضػػا هػػك ك
 يحػػدد فائػػدة تأخػذ بػػأف ذلػػؾك  ،الػكطني اإلقتصػػادم النشػاط تشػػجيع قصػػد قركضػا البنػػكؾ( )مثػؿ
 .(5)بالمالية المكمؼ الكزير مف قرار بمكجب قدرها

 الماليػػػػػػة المؤسسػػػػػػاتك  األفػػػػػػراد بػػػػػػيف المشػػػػػػرع أجػػػػػػاز  الػػػػػػذمك  بفائػػػػػػدة القػػػػػػرض بػػػػػػأف أرل ك
                                                           

الربا هك الزيادة المطمقة في رأس الماؿ، كيقصد ب  شرعا فضؿ الماؿ الذم ال يقابم  عكض في معاكضة ماؿ بماؿ،  (1)
ر يمثؿ تدميرا لمقيمك نسفا لممبادئ كاألخبلؽ الحميدة، كبعضما خفي ال كحجة تحريم  تنصرؼ إل  أسباب بعضما ظاه

، أم الزيادة حيث يقدـ عم  بيع سمعة معينة بنفسما كعينما مع زيادة ربا الفضؿيعمم  إال اهلل سبحان  كتعال ، كالربا نكعاف: 
: عبد الحميد في ذلؾ ؿ كالتأخير. أنظر، الناش  عف التأجيربا النسيئةفي الكيؿ أك الكزف كبيع الذهب بالذهب، كاآلخر 

محمد الشكاربي كمحمد عبد الحميد الشكاربي، إدارة المخاطر اإلئتمانية مف كجمتي النظر المصرفية كالقانكنية، منشأة 
أيضا: رشيد حميراف، مبادئ اإلقتصاد كعكامؿ التنمية في اإلسبلـ، دار هكم ، . ك 954، ص 7117المعارؼ، اإلسكندرية، 

. أنظر كذلؾ في تحريـ الربا: محمد فاركؽ النبماف، اإلتجا  الجماعي في التشريع 191، 189، ص 7113ر، الجزائ
 أنظر كذلؾ: . 377-369، ص 1971، 1اإلقتصادم اإلسبلمي، دار الفكر، ط

Geneviève Causse ــBroquet, La Finance Islamique, Point Delta, 2 édition, 2012, p31. 

Jacques Charbonier, op cit, p 40, 41, 157, 158. 
 .775البقرة: اآلية  (2)

 .65، ص 7111عيس  يحة، مفاهيـ في مكضكع اإلقتصاد اإلسبلمي، دار الخمدكنية، الجزائر،  (3)

 .مف القانكف المدني 455المادة  (4)

 .مف القانكف المدني 456المادة  (5)



 انٌلف بداسج ؤعانْة انثاَِ انثاب

 

716 

 الكثيػر نجػد لػذا شػبمة، في ك  ربكيا، قرضا ككن  عف يخرج ال المشرع، قصدها التي لئلعتبارات
 اإلسبلمية. الشريعة لمخالفت  عن  يعرضكف الذيف األفراد مف

 إسػػػتثمار صػػػي  مػػػف كصػػػيغة الحسػػػف القػػػرض كػػػرس المشػػػرع بػػػأف القػػػكؿ يمكػػػف عميػػػ  ك
 مػا هػذاك  ،مدتػ  كػذاك  منحػ  شػركطك  صػيغت  الك  تعريف  ال بدقة يضبط أف دكف مةالعا األكقاؼ
 ،11 فقػرة مكػرر 76 المػادة تفسػير فػي التكسػع بسػبب الخصػكص هػذا فػي المشػرع عم  يعاب

 فػػي ،لطالبيمػػا الحسػػنة القػػركض باألكقػػاؼ المكمفػػة السػػمطة مػػن  فػػي تجػػاكزات حػػدكث احتمػػاؿك 
 .المشرع عمي  أحاؿ الذم نظيـالت غيابك  قانكنية معايير غياب ظؿ

 الحسف لمقرض القانكني التكييؼ :الثاني الفرع
 القرض. تكييؼ أكال الدراسة منا تقتضي ،الحسف القرض تكييؼ قبؿ
 القرض تكييؼ أكال:

 :قانكنيف تكييفيف ل  الجزائرم التشريع في القرض
 يكػكف ألنػ  دليتبػا غيػر عقػد هك أم كاحد لجانب ـزمم عقد هكك  :فراداأل بيف القرض*1
 األفػراد بػيف "القػرض عمػ : تػنص التػي المدني القانكف مف 454 لممادة كفقا هذاك  مقابؿ، بدكف
 أجر.." بدكف دائما يككف

 سػػكاء فيػػ  طرفػػا مػػثك( )البنػػكؾ الماليػػة المؤسسػػات إحػػدل تكػػكف الػػذم القػػرض*7
 يكػكف ألنػ  لي،تبػاد عقػد أنػ  أم لمجػانبيف ممػـز عقػد بأنػ  يكيػؼ :مقترضة أك مقرضة بصفتها
 المدني. القانكف مف 455 لممادة كفقا هذاك  بمقابؿ،

 الحسف القرض تكييؼ ثانيا:
 فػػػالقرض عميػػػ ك  ،األفػػػراد بػػػيف القػػػرض حكػػػـ يأخػػػذ الحسػػػف القػػػرض بػػػأف القػػػكؿ سػػػبؽ قػػػد
 بػػػدكف ألنػػ  كاحػػد لجانػػػب ممػػـز عقػػد هػػػكك  فائػػدة بػػدكف عقػػػد هػػك الجزائػػرم التشػػػريع يفػػ الحسػػف
 .فائدة
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 الثاني المطمب
 الحسف القرض أحكاـ

 كمػػػا لصػػػحت ، شػػػركطاك  أركانػػػا المشػػػرع لػػػ  حػػػدد فقػػػد صػػػحيحا، الحسػػػف القػػػرض النعقػػػاد
 الحسػف القػرض أركػاف نتناك حيث ،المطمب هذا في  سنتناكل ما هكك  قانكنية، يثار عن  تترتب

 الثاني(. )الفرع الحسف القرض يثار ثـ ،األكؿ( )الفرع صحت  شركطك 
 صحت  كشركط الحسف ضالقر  أركاف األكؿ: الفرع

 صحت . شركط بعدهاك  ،الحسف القرض أركاف أكال سنتناكؿ
 الحسف القرض أركاف أكال:

 ،أركانػػػ  تػػكافر صػػػحيحا النعقػػاد  يشػػػترط التػػيك  ،العقػػكد مػػػف كغيػػر  عقػػػد الحسػػف القػػرض
 التشػػػريع فػػػي القػػػركض مػػػف النػػػكع هػػػذا أركػػػاف خصكصػػػية إبػػػراز مػػػع ،تحديػػػدها سػػػنحاكؿ التػػػيك 

 خاصة. بصفة الجزائرم
 عمػػػػ  سػػػػنعتمد لػػػػذا ،أركانػػػػ  تحديػػػػد دكف الحسػػػػف القػػػػرض بتعريػػػػؼ فقػػػػط إكتفػػػػ  المشػػػػرع

 الرجػػكع كػذاك  ،المتمـك المعػػدل األكقػاؼ قػػانكف مػف 10 مكػرر 76المػػادة نػص فػػي الػكارد التعريػؼ
 ،التعاقػػػد سػػػبب ،العقػػػد محػػػؿ ،العاقػػػداف :فػػػي المتمثمػػػةك  أركانػػػ  تحديػػػد فػػػي العامػػػة القكاعػػػد إلػػػ 

 . ،)المدة( األجؿ
 العقد *طرفي1
 القػػػرض عقػػػد طرفػػػي أف يتضػػػ  سػػػابقا، إليمػػػا المشػػػار القانكنيػػػة النصػػػكص إلػػػ  جكعر بػػػال
 هما: الحسف
 31) المكمفػػة بالسػػمطة ممػػثك لألكقػػاؼ المركػػزم الصػػندكؽ فػػي يتمثػػؿك :المقػػرض 

 باألكقاؼ

 المرسػػػـك مػػػف 7 فقػػػرة 35 المػػػادة فػػػي لؤلكقػػػاؼ المركػػػزم الصػػػندكؽ المشػػػرع عػػػرؼ قػػػدك  
 الحسػػاب الصػػندكؽ بمػػذا يقصػػد ".. عمػػ : تػػنص التػػيك  الػػذكر سػػالؼ 381-98 ـرقػػ التنفيػػذم
 الصندكؽ". هذا إل  لمكقؼ التابعة األمكاؿ تحكؿك  الكقفية، باألمكاؿ الخاص
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 القػػػرض عقػػػد فػػػي المقػػػرض أف عمػػػ  صػػػراحة يػػػنص لػػػـ المشػػػرع أف إلػػػ  اإلشػػػارة تجػػػدر 
 القػرض صػندكؽ" أنػ  فتػرضي الحقيقػة فػي المقػرضك  لؤلكقػاؼ، المركػزم الصندكؽ هك الحسف
 إنشػػػاء عمػػػ  نػػػص فالمشػػػرع ،األكقػػػاؼ صػػػندكؽ مػػػف جػػػزء أنػػػ  كػػػذلؾ يفتػػػرض الػػػذمك  ،"الحسػػػف
 أف ذلػػػؾ ،باألكقػػػاؼ المكمفػػػة السػػػمطة عميػػػ  تشػػػرؼ الػػػذمك  ،الكقفيػػػة لؤلمػػػبلؾ مركػػػزم صػػػندكؽ
 معنػػػػكم شػػػػخص فمػػػػك النقػػػػكد( مػػػػف مبمػػػػ  ،منفعػػػػة ،منقػػػػكؿ ،عقػػػػار ) محمػػػػ  كػػػػاف مممػػػػا الكقػػػػؼ
 السػػمطة تمثمػػ ك  ،(2)التعاقػػد أهميػػة هػػك المعنكيػة الشخصػػية عػػف المترتبػػة لنتػػائ ا مػػفك  ،(1)خػاص
 مسػػػيرةك  مشػػػرفة فقػػػط هػػػي بػػػؿ ،الكقػػػؼ ألمػػػكاؿ مالكػػػة ليسػػػت األخيػػػرة ذ هػػػك  ،باألكقػػػاؼ المكمفػػػة

 .شؤكن  عم  قائمةك 
 تفعيمػػ  المفػػركض مػػف الحسػػف القػػرض أف هػػيك  ،جكهريػػة مسػػألة إلػػ  اإلشػػارة ينبغػػي لكػػف

 تناكلنػػػػا  الػػػػذمك  -الكقفيػػػػة لؤلمػػػػبلؾ المركػػػػزم مصػػػػندكؽل التػػػػابع الحسػػػػف القػػػػرض صػػػػندكؽ مػػػػف
 الحسػف القػرض فػإف ،الجزائػر فػي عمميػا لكػف ،- األكؿ البػاب مػف الثالػث الفصؿ في بالدراسة
 المتعمػػؽ 17-11 القػػانكف صػػدكر تػػاريخ هػػكك  7111 مػػام 77 منػػذ الزكػػاة صػػندكؽ مػػف مفعػػؿ

 إلػػ  العامػػة األكقػػاؼ لتنميػػة كأسػػمكب الحسػػف القػػرض كػػرس الػػذمك  المػػتمـك  المعػػدؿ باألكقػػاؼ
 .(3)هذا يكمنا غاية

 حيػػث ،الحسػػف" القػػرض صػػندكؽ" فكػػرة عػػف الزرقػػاء مصػػطف  أنػػس د.محمػػد تكمػػـ قػػدك  
 لػدل الطمػب تحػت كدائػع لػديمـ مسػاهميف قبػؿ مػف ،مؤقػت كقػؼ لصػيغة نقدية أمكاؿ جمع يتـ

 فػػػي كضػػػع  يػػػتـ أنػػػ  أم الكقػػػؼ لمػػػذا مؤقتػػػا حسػػػنا قرضػػػا منمػػػا جػػػزء بتقػػػديـ يقكمػػػكفك  ،البنػػػكؾ
 الفقػػػػراء لتمكيػػػػؿ يسػػػػتخدمماك  القػػػػركض هػػػػذ  الكقػػػػؼ يضػػػػمف حيػػػػث ،الحسػػػػف القػػػػرض صػػػػندكؽ
 الكقػػػؼ هػػػذا مػػػف التمكيػػػؿ تقػػػديـ عنػػػد ماليػػػة ضػػػمانات أم يطمػػػب ال بحيػػػثك  ،عمػػػيمـ المكقػػػكؼ
 مػػف الكقػػؼ هػػذا يفػػرغ ال حتػػ  ،اإلجتماعيػػةك  العائميػػةك  الشخصػػية بالضػػمانات عنمػػا يسػػتعاض
 لمفقراء. الصغيرة المشركعات تمكيؿ هكك  ،أجم  مف أنش  الذم مضمكن 

                                                           
 مف القانكف المدني. 49، ككذلؾ المادة المتعمؽ باألكقاؼ 11-91مف القانكف 5المادة  (1)

 مف القانكف المدني 51المادة  (2)

بكزارة الشؤكف الدينية  كالح  كالعمرة الزكاة ك  مقابمة أجريت مع السيد عبد الجميؿ بكعمي، مكظؼ ببمديرية األكقاؼ (3)
 صباحا. 7116جكيمية  76كاألكقاؼ،  بتاريخ: 
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 غيػػر مػػف األفػػراد مػػف كبيػػر لعػػدد الفرصػػة تتػػي  الصػػيغة هػػذ  أف الزرقػػاء د.أنػػس يػػرل ك
 المشػركعات أصػحاب إعانػة في المساهمةك  ،مخاطرة أك تكمفة ببل الكقؼ لممشاركةفي األثرياء
 يبقكنػ  ،لمكقػؼ حسػف قػرض خػبلؿ مػف لمـمػا عمػ  في  خطر ال بأسمكبسمؿ بالتمكيؿ الصغيرة

 القػرض هػذا الكقػؼ يضػمفك  ،محػددة لفتػرة يبقكنػ  أك القرض في األصؿ هك كما الطمب تحت
 .(1)الصغيرة المشركعات أصحاب الفقراء لتمكيؿ يستخدم ك 

 فػػي األكقػػاؼك  الدينيػػة الشػػؤكف قطػػاع فػػي الحسػػنة القركضفػػ ،إليػػ  اإلشػػارة سػػبقت كمػػا ك
 ذلػؾ .(2)األكقػاؼ صػندكؽ مػف لػيسك  الزكػاة صػندكؽ مف مفعمة العممي قعالكا في هي الجزائر

 صػػػغارك  الفقػػػراء مسػػػاعدة خػػػبلؿ مػػػف لئلسػػػتثمار الزكػػػاة أمػػػكاؿ مػػػف نسػػػبة تخصػػػيص يػػػتـ أنػػػ 
 خػبلؿ فمػ ذلػؾك  ،(3)حسػنة قػركض شػكؿ في الجامعات خريجيك  الممف ذكم مف المستثمريف
 دخممػػـ مسػػتكل رفػػع مػػف المحتػػاجيف مكػػيفت عمػػ  الكقػػؼ يعمػػؿ بالتػػاليك  ،(4)المصػػغرة المشػػاريع

 العمػػـ مػػع.(5)الفقػػر محاربػػة لغػػرض عميمػػا يحصػػمكف التػػي البلزمػػة الضػػمانات تػػكفير خػػبلؿ مػػف
 يهػك  - بػ  معمػكؿ هػك مػا خػبلؼ هػكك  ،تسػترد ال أمػكاؿ فػإف الشرعيةك  الفقمية الناحية مف أن 

 الػذم الحسػف القػرض هػك دراسػتنا مجػاؿ ألف ،-دراستنا نطاؽ عف خارجة شرعية فقمية مسألة
 األكقاؼ. صندكؽ مف مفعؿ أن  يفترض

 هػك الػذمك  ،العاصػمة الجزائػر مسػتكل عمػ  الػكقفي األجػرة سػيارات مشػركع باسػتثناء هذا
                                                           

، األمانة العامة لؤلكقاؼ، دكلة الككيت، العدد أكقاؼي تمكيؿ المشركعات الصغيرة"، عبد القادر زيتكني، "دكر الكقؼ ف (1)
 .136، ص 7117، السنة الثانية عشرة، مام 77

السيد: بكعمي عبد الجميؿ، مكظؼ ببمديرية األكقاؼ كالح  كالعمرة بكزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ، مقابمة شخصية مع  (2)
 صباحا. 7116مية جكي 76في مقابمة بتاريخ: 

المتضمنة صندكؽ الزكاة: النشرة الرسمية، كزارة الشؤكف  7113مارس  31المؤرخة في  86/7113المذكرة الكزارية رقـ  (3)
أنظر كذلؾ: نمكذج القرض الحسف مف صندكؽ الزكاة في  .51، ص 7113الدينية كاألكقاؼ، السداسي األكؿ لسنة 

 مف هذ  األطركحة. 14الممحؽ رقـ 

 متكسطة الحجـ:ك  أنظر بخصكص دكر كقؼ النقكد في تمكيؿ المشاريع المصغرة (4)
Ahcene Lahsasna, “The role of cach waqf as a financial instrument in financing small and 

medium sized entreprises”, Awqaf, Issud by Kuwait awqaf public foundation, N4 ,November 2010, p 

29-54. 

فؤاد عبد اهلل العمر، إسماـ الكقؼ في العمؿ األهمي، كالتنمية اإلجتماعية، األمانة العامة لؤلكقاؼ، دكلة الككيت،  (5)
 .176، 175، ص 7111
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 .(1)األكقاؼ صندكؽ مف مفعؿ

 32) مػػػف المسػػػتفيد أم الحسػػػف، القػػػرض عقػػػد مػػػف الثػػػاني الطػػػرؼ هػػػكك :المقتػػػرض 
 مػػػػف فالمسػػػػتفيد ،(المحتػػػػاجيف) بمفظػػػػة 11مكػػػػرر 76 المػػػػادة نػػػػص فػػػػي كردك  ،الحسػػػػف القػػػػرض
 كيػؼ يبػيف لػـ المشػرع لكػف ،محتاجػا يكػكف أف يشػترط ،المشػرع قصػد  لما كفقا الحسف القرض

 اإلحتياج. صفة إثبات يتـ
 الحسف القرض عقد محؿ *2

 يكػػكف قػػد اإلسػػتمبلكي القػػرض محػػؿ فػػإف المػػدني، القػػانكف مػػف 451 المػػادة لػػنص كفقػػا
 .يخر مثمي يءش أم أك ،النقكد مف مبم 

 فػي صػراحة يػرد لـ ذلؾ أف رغـ ،النقكد مف مبم  هك فمحم  ،الحسف لمقرض بالنسبة أما
 الجػػػزء لكػػػفك  ،المحتػػػاجيف" "..إقػػػراض :بعبػػػارة كردت الػػػذكر سػػػالفة 11مكػػػرر 76 المػػػادة نػػػص

 متصػػؿ ضػػمير "المػػاء" المغكيػػة الناحيػػة فمػػف ،.."قيعيػػدك أف "..عمػػ  المػػادة ذات مػػف األخيػػر
 منػ  يفمػـ ممػا ،لؤلذهػاف يتبػادر مػا أكؿ األسػاس فػي هػذا ألف النقػكد تحديػداك  المػاؿ عمػ  يعكد
 جمة. مف هذا ،النقكد هك الحسف القرض محؿ بأف

 لؤلمػػػػبلؾ المركػػػػزم لمصػػػػندكؽ التشػػػػريعييف التعػػػػريفيف إلػػػػ  بػػػػالرجكع ،أخػػػػرل جمػػػػة مػػػػف ك
 أرصػػػدة فيػػػ  تصػػػب ألف مخصػػػص هػػػك العػػػادة فػػػي الػػػذمك  ،جػػػارم حسػػػاب بأنػػػ  ،الكقفيػػػةأعبل 

 نقكد. أم(2)مالية
 لمقػػػركض معينػػػة نسػػػبة أك مقػػػدارا المشػػػرع يحػػػدد مػػػـف الحسػػػف، القػػػرض لمقػػػدار بالنسػػػبة ك
 القػػرض مقػػدار أف أم ،حػػاجتمـ..." "...قػػدر :أعػػبل  المػػادة نػػص فػػي جػػاء مػػا كهػػذا ،الحسػػنة
 نسػػػػبة أك درجػػػة هػػػػك مقػػػدار  تحديػػػد فػػػػي فالمعيػػػار ،حاجتػػػػ  حسػػػب محتػػػاج لكػػػػؿ يمػػػن  الحسػػػف
 الحاجة.
 أف يشػترط نقػكدا كػاف إذا العقػد محػؿ فػإف ،العامػة لمقكاعػد بػالرجكع فإن  ،ذلؾ جانب إل 

                                                           
 7118أفريؿ  11مقابمة أجريت مع السيد ككيؿ األكقاؼ الرئيسي بمديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ لكالية باتنة بتاريخ  (1)

 .صباحا

 .سالؼ الذكر 1999مارس  7مف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  17المادة  (2)
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الك  ،بمقػػػدار  معينػػػا يكػػػكف أف فيػػػ  يشػػػترط كمػػػا ،(1)العقػػػد فػػػي مػػػذككرا مقػػػدار  يكػػػكف  العقػػػد كػػػاف ا 
 .(2)باطبل

 األخيػر هػذا ،بمقػدار  معينػا يكػكف أف يجب الحسف القرض محؿ فإف ،ذلؾ عم  قياسا ك
 البطبلف. طائمة تحت ،العقد في مذككرا يككف أف ترطيش الذم

 التعاقد سبب *3
 ،لمتعاقػد الػدافع الباعػث هػكك  ،العقػد أركػاف مػف ركػف هػك السبب فإف ،العامة لمقكاعد كفقا

 .(3)المطمؽ البطبلف العقد في السبب ركف تخمؼ عم  يترتبك  ،مشركعا يككف أف يشترطك 
 خػبلؼ يتصػكر ال إذ ،مشػركع سػبب هػك سػفالح القػرض فػي التعاقػد سبب أف يفترض ك

 اإلحساف...ك  البر أكج  مف الكقؼ لككف ،ذلؾ
 ،منػ  الغػرض يتعػدد قػد إذ ،المػادة نػص فػي صراحة يرد لـ الحسف القرض في السبب ك
 ،الػػػزكاج مثػػػؿ إجتماعيػػػة أغػػػراض فػػػي تمامػػػا السػػػتمبلكما الحاجػػػة لػػػذكم تػػػدفع مػػػا المبػػػال  فمػػػف

 مػف التأكػد صػعكبة :عقبػات تكتنفمػا اإلقػراض مػف الصػكرة هػذ  أف إال ،...إلػخ ،الطبي العبلج
 الصػػػرؼ إجػػػراءات متابعػػػة تكمفػػػة جانػػػب إلػػػ  ،طمبػػػاتمـ دراسػػػةك  لمتمكيػػػؿ المسػػػتحقيف كضػػػعية

 الزكػاة مػكارد أف الػبعض يػرل اإلطػار، هػذا فػي ،السػداد لعػدـ التعرض خطر كذاك  ،التحصيؿك 
 .(4)اإلجتماعية الحاجات تمؾ سد في لصرفما أفضؿ

 ال التػػي الصػػغيرة اإلنتاجيػػة المشػػاريع لػػذكم الحسػػف القػػرض يكجػػ  أف األفضػػؿ فمػػف الػػذ
 لتسػتفيد المجتمػع مػف عريضػة فئػة إلػ  المكقكفػة النقكد تكجي  يعـ حت  كبير ماؿ رأس تتطمب
 تحقيػػػػؽ خػػػػبلؿ مػػػػف اإلجتمػػػػاعيك  اإلقتصػػػػادم لمنمػػػػك رافعػػػػة تعتبػػػػر اآلليػػػػة هػػػػذ ك  ،التمكيػػػػؿ مػػػػف

 .لؤلفراد المعيشي المستكل تحسيفك  ،العاممة اليد ؿتشغيك  ،تكزيعماك  المداخيؿ

                                                           
 مف القانكف المدني 95كهذا ما يستخمص مف المادة  (1)

 مف القانكف المدني. 94كهذا ما يستخمص مف المادة  (2)

مخالؼ لمنظاـ العاـ أك لآلداب مف القانكف المدني عم : "إذا التـز المتعاقد لسبب غير مشركع أك لسبب  97تنص المادة (3)
 كاف العقد باطبل ".

 .63، ص 7114، 1، ط، د.د.فدكر الصناديؽ الكقفية في تنمية الكقؼ بالجزائر محمدعمكاني، (4)
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 )المدة( األجؿ *4
 األداء يقػػاس حيػث ،الزمنيػػة( )العقػكد المػػدة عقػكد مػػف يعتبػر العامػػة لمقكاعػد كفقػػا القػرض

 المطمؽ. البطبلف تخمف  عم  يترتبك  ،القرض أركاف مف ركف هك الذمك  ،الزمف بعنصر فيما
  المػػػػادة فػػػػي صػػػػراحة المشػػػػرع عميػػػػ  نػػػػص ،سػػػػفالح القػػػػرض أركػػػػاف مػػػػف كػػػػركف المػػػػدة ك
 ...".أجؿ في يعيدك  أف "...عم  :الذكر سالفة األكقاؼ قانكف مف 11مكرر  76

 الطػػرفيف باتفػػاؽ يػػتـ الػػذمك  ،اإلتفػػاقي األجػػؿ هػػك الحسػػف القػػرض فػػي المقصػػكد األجػػؿ ك
 :الػػػذكر سػػػالفة 11مكػػػرر76 المػػػادة فػػػي صػػػراحة كرد مػػػا هػػػذاك  ،الحسػػػف القػػػرض انعقػػػاد كقػػػت
 ".عمي  متفؽ"...

 لمقػرض بالنسػبةك  ،ضػمنيا أك صػريحا يكػكف قػد ،العامػة القكاعػد حسب اإلتفاقي األجؿ ك
 صراحة. فيفالطر  باتفاؽ يتـ فاألجؿ ،الحسف
 تبػػػرع ألنػػػ  القػػػرض فػػػي األجػػػؿ اشػػػتراط يجػػػكز ال أنػػػ  إلػػػ  الفقمػػػاء جممػػػكر ذهػػػب قػػػد ك
 األجػػػؿ بطػػػؿ لمقػػػرض جػػػؿأ عمػػػ  اتفػػػؽ فػػػإذا الحػػػاؿ. فػػػي ببدلػػػ  يطالػػػب أف لممقػػػرضك  ،محػػػض

 أجػػؿ فػػإذا ،بشػػرط يمػػـزك  األجػػؿ اشػػتراط بجػػكاز مالػػؾ اإلمػػاـ قػػاؿك  ،حػػاال كػػافك  القػػرض صػػ ك 
 - لقكلػ  ،(1)األجػؿ حمػكؿ قبػؿ المطالبػة حػؽ لممقػرض يكػف لـك  تأجؿ ،معمـك أجؿ إل  القرض

ٍٍ ِبَنَ َؤ " :-جػؿ عز ٍَ َآَيُنٌا ِبَرا َتَذاَّْنُتْى ِتذَّْ ًَنَْْْكُتهْة تَْْهَنُكْى َكاِتهٌة       َّا ؤََُّّيا انَِّزّ ً َ َفهاْكُتُثٌُه  َجهٍم ُيَغه

ًَ ًِْهِم انَِّزُ َػهَِْْو اْنَذكُّ  ًَنُْْ ًَُو انهَُّو َفهَْْْكُتْة  ًَا َػهَّ ٌْ َّْكُتَة َك ًََنا َّْإَب َكاِتٌة َؤ نَْْتَّهِك انهَّهَو َستَّهُو    ِتاْنَؼْذِل 

ٌَ انَّ ٌْ َكا ًَنُِّْهُو   ًََنا َّْثَخْظ ِيْنُو شًَْْ ا َفِة ًِْههْم  ٌَ َفهُْْ ًِمَّ ُى ُّ ٌْ ًْ َنا َّْغَتِطُْغ َؤ ًْ َظِؼًْفا َؤ ِزُ َػهَِْْو اْنَذكُّ َعِفًْيا َؤ

ٍْ َتْش َّ ٌِ ِي ًَاْيَشَؤَتا ٍِ َفَشُجٌم  ٌََا َسُجهَْْ ٌْ َنْى َُّك ٍْ ِسَجاِنُكْى َفِة ٍِ ِي ًَاْعَتْشِيُذًا َشِيْذَّْ ٌَ  ِتاْنَؼْذِل  ٌْ َظه

ٍَ انشَُّيَذاِء ٌْ ِي ًََنا َتْغَإُيٌا َؤ ًََنا َّْإَب انشَُّيَذاُء ِبَرا َيا ُدُػٌا  ًَا اْنُإْخَشٍ  ًَا َفُتَزكَِّش ِبْدَذاُى ٌْ َتِعمَّ ِبْدَذاُى  َؤ

ًََؤدََْهَ َؤنَّها       ٌَُو ِنهشَّهَياَدِج  ًََؤْله ًْ َكِثرًيا ِبَنَ َؤَجِهِو َرِنُكْى َؤْلَغُط ِػْنَذ انهَّهِو  ٌْ   َتَتْكُتُثٌُه َصِغرًيا َؤ ْشَتهاُتٌا ِبنَّها َؤ

                                                           
، ص 1999، 7األردف، ط -محمد حمكدة كمصطف  حسيف، المعامبلت المالية في اإلسبلـ، مؤسسة الكراؽ، عماف (1)
67. 
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ًََؤْشِيُذًا ِبَرا َتَثا ًَََيا تََْْنُكْى َفهََْْظ َػهَُْْكْى ُجَناٌح َؤنَّا َتْكُتُثٌَىا  ٌَ ِتَجاَسًج َداِظَشًج ُتِذُّش ًََنها  َتُكٌ َّْؼُتْى 

   ًَ ًَاتَُّمهٌا انهَّهَو  ٌْ َتْفَؼُهٌا َفةََُِّو ُفُغٌٌق ِتُكهْى  ًَِب ًََنا َشِيٌْذ  ٍِْء      َُّعاسَّ َكاِتٌة  ًَانهَّهُو ِتُكهمِّ َشه ًُُكهُى انهَّهُو  َُّؼهِّ

 .(1)"(5;5َػِهٌْى )

 الحسف القرض صحة شركط ثانيا:

 صػحة شػركط إجمػاؿ يمكػف ،الػذكر سػالفة 11مكػرر 76 المادة أحكاـ استقراء خبلؿ مف
 :في استحقاق ك  منح  شركط باألحرل أك ،الحسف القرض
 مسمما. الحسف القرض طالب يككف أف*1

 سػػػبب أم - الحسػػػف القػػػرض أجممػػػا مػػػف المطمػػػكب األسػػػباب مشػػػركعية مػػػف ؽالتحقػػػ*7
 الػػدليؿ يقػػـك حتػػ  الحقيقػػي السػػبب هػػك الحسػػف القػػرض فػػي المػػذككر السػػبب يعتبػػرك  ،-التعاقػػد
 .(2)ذلؾ يخالؼ ما عم 

 الحسف. القرض لطالب الفعمية الحاجة مف التحقؽ*3

 إثبػات عبػ  يضع كأن ك  ،جمة مف المشرع أف األخير الشرط هذا بخصكص المبلحظ ك
 أخػرل جمػة مػفك  ،العامػة لمقكاعػد خبلفػا ،باألكقػاؼ المكمفة السمطة عاتؽ عم  اإلحتياج صفة

 الحسف. القرض لطالب لفعميةا الحاجة مف التحقؽ كيفية يكض  لـ
 انقضائ  حاالتك  الحسف القرض آثار :الثاني الفرع

 انقضائ . حاالت ثـ الحسف القرض يثار إل  أكال نتطرؽس
 الحسف القرض آثار أكال:
 يمي: بما يمتـز الذمك  المقترض، ذمة في التزامات الحسف القرض يرتب
 لممػادة تطبيقػا ،عميػ  المتفػؽ األجػؿ فػي المقػرض إلػ  الحسػف القرض محؿ االنقكد رد*1
 ..". عمي  متفؽ أجؿ في ".. صراحة: ذلؾ فيما كرد التيك  الذكر سالفة 11 مكرر 76

                                                           
 .787البقرة: اآلية  (1)

 مف القانكف المدني. 7فقرة  98المادة  (2)
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 عػػف اإلمتنػػاع لممقػػرض فمػػيس ،عميػػ  المتفػػؽ األجػػؿ قبػػؿ القػػرض رد رضتػػالمق أراد إذا ك
 .(1)الماؿ عمي  لمف حؽ األجؿ أف القاعدة ألف ،قبكل 

 بػػنفس أم نقصػػاف أك زيػػادة دكف الحسػػف القػػرض محػػؿ النقػػكد )المػػديف( المقتػػرض رد*7
 جػاء يالتػ الذكر سالفة 10 مكرر 76 لمادةا في ضمنيا كرد ما هذاك  ،األجؿ حمكؿ عند قيمتما
 كػػاف "إذا :عمػ  تػنص التػػي المػدني القػانكف مػػف 95 المػادة كػذاك  ،"..يعيػػدك  أف عمػ  ".. :فيمػا
 قيمػة الرتفػاع يكػكف أف دكف العقػد فػي المػذككر عػددها بقػدر المػديف إلتػـز ،نقػكدا اإللتػزاـ محؿ
 مػػػف 451 المػػػادة فػػػي كرد مػػػا أيضػػػا هػػػذاك  ،تػػػأثير" أم الكفػػػاء كقػػػت النخفاضػػػما أك النقػػػكد هػػػذ 

 ...".القدر ...ك في نظير  القرض نماية عند المقترض إلي  يرد أف "...عم  :المدني القانكف

 الحسف القرض إنقضاء ثانيا:
 :ب ينقضي الحسف القرض فإف ،العامة القكاعد كذاك  األكقاؼ قانكف إل  بالرجكع

 القرض. نماية عند أم ،عمي  المتفؽ األجؿ في الكفاء -

 لمقرض. المحدد األجؿ ءانتما قبؿ الحسف بالقرض ءالكفا حالة كذلؾ يتصكر قد -

 المصػرفي النطػاؽ عمػ  يحتػاج عمكمػا الحسػف بػالقرض التمكيػؿ أف إل  اإلشارة تجدر ك
 المكجػكدة األمػكاؿ تسػعفما ال كالتػي التمكيػؿ، عمميػات إلمػداد البلزمػة الماليػة المكارد تكافر إل 
يجػػػاد الدكلػػػة إعانػػػة تقػػػديـ يتطمػػػب ممػػػا المصػػػارؼ فػػػي  تسػػػتخدـ التػػػي المصػػػارؼ مػػػف المزيػػػد كا 

، ربا لككنما فائدة، بدكف يتـ الحسف القرض كاف كلما اإلقراض،  أف كػذلؾ كجػب بالتبعية محـر
 الحسػػف اإلقػػراض لعمميػػات خػػاص حسػػاب بفػػت  كذلػػؾ الربػػا، عػػف القػػركض هػػذ  مصػػادر تنػػأل

 .(2)تمكيم  كمصادر
 القػػرض انتقػػدكا القػػانكنييفك  يفاإلقتصػػادي الخبػػراء مػػف العديػػدف الحسػػف، لمقػػرض كتقيػػيـ ك
 يقػـك مػف هػي باألكقػاؼ المكمفػة السػمطة ألف ،اسػتثماريا أسػمكبا يمثػؿ ال بككن  بطبيعت  الحسف
 عػػػدـ حػػاالت فػػػي مػػالي عبػػػ ء إلػػ  يػػؤدم قػػػد ممػػا هػػػذاك  ،عائػػد انتظػػػار دكف اإلقػػراض بعمميػػة
 السداد.

                                                           
، 1الصادؽ عبد الرحماف الغرياني، أحكاـ المعامبلت المالية في الفق  اإلسبلمي، دار الكتب الكطنية، طرابمس، ط (1)

 .146، ص 7117

 .547، ص 7116، 1لبناف، ط-نقبل عف: محمد عمي محمد أحمد البنا، القرض المصرفي، دار الكتب العممية، بيركت (2)
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 الثاني المبحث
 الكقفية المنافع ذات الكدائع

 المشػرع خبللمػا مػف يمػدؼ ،العػاـ لمكقػؼ تنمكيػة صػيغة الكقفيػة المنػافع ذات الكدائع تعد
 ضػػكابطك  معػػايير كفػػؽك  معينػػة العتبػػارات ذلػػؾك  ،الكقفيػػة لممؤسسػػات المنفعػػة جمػػب كيفيػػة إلػػ 

 هامػة. اقتصػاديةك  اجتماعيػة كظيفػة يػؤدم الػذمك  األمػبلؾ، مػف الصنؼ هذا مع كافؽتت محددة
 )فػػػي الكقفيػػػة المنػػػافع ذات الكدائػػػع مفمػػػـك إلػػػ  التطػػػرؽ المبحػػػث هػػػذا فػػػي الخػػػكض يقتضػػػيك 

 الثاني(. المطمب )في الكقفية المنافع ذات الكدائع أركافك  ،أكؿ( مطمب
 األكؿ المطمب

 الكقفية المنافع ذات الكدائع مفهكـ
 خػاص، بشػكؿ الكقفيػة المنػافع ذات الكدائػعك  عمكمػا، الكيعػة بتعريؼ التشريعك  الفق  إهتـ

 خصائصػما ثػـ األكؿ(، لفػرع)ا الكقفيػة المنػافع ذات الكدائػع تعريػؼ مػبالمط هػذا في سنتناكؿك 
 الثاني(. )الفرع

 الكقفية المنفعة ذات لمكديعة تعريؼ األكؿ: الفرع
 قبػػؿك  القػػانكف. ثػػـ الفقػػ  فػػي الكقفيػػة المنػػافع ذات الكديعػػة تعريػػؼ الفػػرع هػػذا فػػي سػػنتناكؿ

   .مشركعيتما دليؿك  احكمم إل  التطرؽ لدراسةا تقتضي ،تعريفما إل  التطرؽ
   مشركعيتها دليؿك  الكديعة حكـ :أكال

 مشرعيتما: دليؿك  السنة،ك  تابكبال مشركعة الكديعة

ٌْ ُتهَادًُّا اْنَإَياََهاِخ ِبَنهَ َؤْىِهَيها       " :جؿك  عز اهلل قكؿ :الكريـ القرآف *مف1 َّ انهََّو َّهْإُيُشُكْى َؤ ِب

ٌْ َتْذ ٍَ اننَّاِط َؤ ًُْتْى تَْْ ًًِْؼا َتِصهرًيا   ًَِبَرا َدَك ٌَ َعه َّ انهََّو َكا َّا َِّؼُظُكْى ِتِو ِب َّ انهََّو َِِؼ ًٌُا ِتاْنَؼْذِل ِب ُك

ٍَ َتْؼُعُكْى  " :تعال  قكل ك  .(1)"( ;8) ٌْ َؤِي ٌٌ َيْمُثٌَظٌح َفِة ًََنْى َتِجُذًا َكاِتًثا َفِشَىا ٌْ ُكْنُتىْ َػَهَ َعَفشٍ  ًَِب

ًَانهََّتْؼًعا َفهَُْْادب انَِّزُ اْئُت ًَْيا َفةََِّوُ َآِثٌى َلْهُثُو  ٍْ َّْكُت ًََي ًٌُا انشََّياَدجَ  ًََنا َتْكُت ًَنَْْتَّكِ انهَّوَ َستَُّو  ٍَ َؤَياَََتوُ  ُو ًِ

                                                           
 .58النساء: اآلية  (1)
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ٌَ َػِهٌْى ) ًَُهٌ ًَا َتْؼ  .(1)"(6;5ِت

: َعْف َأِبي ُهَرْيَرَة، قَػاَؿ: قَػاَؿ َرُسػكُؿ الم ػِ  َصػم   اهلُل َعَمْيػِ  كَ  :السنة *مف2 َأدِّ اأْلََماَنػَة »َسػم ـَ
 .(2) «ِإَل  َمِف اْئَتَمَنَؾ، َكاَل َتُخْف َمْف َخاَنؾَ 

 كمنمػا ،أمانػة كػؿ فػي عامػة أنمػا الشػريؼ الحػديثك  الكػريمتيف بػاآليتيف اإلستدالؿ كج  ك
 كػػذاك  ،الكدائػػع بػػرد األمػػر عمػػ  تػػدؿك  الكديعػػة بينمػػا مػػف التػػيك  ،األمانػػة عمػػ  تقػػـك التػػي العقػػكد
 قبػؿ بمكػة الناس كدائع يحفظ كاف -سمـك  عمي  اهلل صم  - الكريـ النبيك  ،الكدائع بكؿق جكاز
 صػػػدق  يعمػػـ لمػػػا عنػػد  كضػػػع  إال عميػػ  يخػػػاؼ شػػيء عنػػػد  أحػػد بمكػػػة فمػػيس ،بعػػػدهاك  ةثػػالبع
 -سػػمـك  عميػػ  اهلل صػػم  - النبػػي عمػػد منػػذ الكدائػػع بأخػػذ المسػػمميف عمػػؿ اتصػػؿ قػػدك  ،أمانتػػ ك 

 .(3)اليـك هذا إل 
 الكقفية المنافع ذات الكديعة تعريؼ :ياثان
 الفقهي التعريؼ -1
 نذكر: التعاريؼ هذ  مفك  الكديعة، الفقماء عرؼ قد ك
 .(4)حفظ  عم  مككؿ ماؿ الكديعة*
 يسػػم  شػػخص بمقتضػػا  يتمقػػ  الػػذم العقػػد ذلػػؾ هػػك بأنػػ  كػػذلؾ الكديعػػة عقػػد يعػػرؼ ك*
 لممػػكدع كيػػرد  عميػػ  ليحػػافظ ،معينػػا شػػيئا المػػكدع يسػػم  يخػػر شػػخص طػػرؼ مػػف لديػػ  المػػكدع

 .(5)ب  المطالة عند
 لمكديػػع تعريػػؼ اسػػتخبلص يمكػػف الػػذكر، سػػالفة لمكديعػػة الفقميػػة التعػػاريؼ خػػبلؿ مػػف ك

 لسػػمطةا لػػدل النقػػكد مػػف مبمغػػا شػػخص يػػكدع بمقتضػػا  يػػتـ عقػػد " بأنمػػا: الكقفيػػة المنػػافع ذات
                                                           

 .783البقرة: اآلية  (1)

(2)
سىه أبً داَد، ح قٍق: دمحم م ًٍ الدٌه عبد ال مٍد، المتخبت العصزٌت،  ٌـ(:572 أبُ داَد )سلٍمان به األشعذ المخَُى:

قًُِ َمْه حَْ َج ٌَِدِي، ِد528ٌ، ص2صٍدا، بٍزَث، )د.ث(،ج َِ  .2222 ذ رق :، بَاب  ًَِ الِزُجِ  ٌَأُْخذُ 
 .91، 91المرجع السابؽ، ص ، 6أدلت ، جك  الفق  المالكيلحبيب بف طاهر، انقبل عف:  (3)

 .91المرجع السابؽ، ص  ،6الحبيب بف طاهر، الفق  المالكي كأدلت ، ج (4)

 أنظر:  (5)

Frédéric Leclerc, op.cit, p 451. 
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رجاع ك  تكظيف ب تمتـز التي باألكقاؼ المكمفة    ."طمب  عند لصاحب  ا 
 التشريعي التعريؼ -2

 :عمػػػ  تػػػنص التػػػي المػػػدني القػػػانكف مػػػف 591 المػػػادة خػػػبلؿ مػػػف الكديعػػػة المشػػػرع عػػػرؼ
 لمػػدة عميػػ  يحػػافظ أف عمػػ  لديػػ  المػػكدع إلػػ  منقػػكال شػػيئا المػػكدع بمقتضػػا  يسػػمـ عقػػد "الكديعػػة

 عينا". يرد  أف عم ك 
 7 فقػرة 11 مكػرر 76 مػادةال خػبلؿ مػف الكقفيػة المنافع ذات الكدائع المشرع عرؼ قد ك

 :عمػػػػ  تػػػنص التػػػػيك  ،باألكقػػػاؼ المتعمػػػػؽ 7111 مػػػام 77 فػػػػي المػػػؤرخ 17-11 القػػػػانكف مػػػف
 إليػػ  حاجػػة فػػي لػػيس المػػاؿ مػػف مبمػػ  صػػاحب تمكػػف التػػي هػػيك  :الكقفيػػة المنػػافع ذات "الكدائػػع

 ـتقػك ك  ،شػاء متػ  يسػترجعما كديعػة شػكؿ فػي باألكقػاؼ المكمفة لمسمطة تسميم  مف معينة لفترة
 أكقاؼ". مف لديما ما مع الكديعة هذ  بتكظيؼ باألكقاؼ المكمفة السمطة
 :نقاط عدة في يتفقاف أنمما ،الذكر سالفي تشريعييفال ريفيفالتع حكؿ يبلحظ ما ك

 مػػا هػػكك  ،الكقفيػػة المنػػافع ذات لمكديعػػة بالنسػػبة الخصكصػػيةك  اإلخػػتبلؼ أكجػػ  بعػػض مػػع
 كالي.الم المطمب في التفصيؿ مف بشيء سنتناكل 

 في: تتمثؿك  الشب : *أكج 
 591 المػادة فػي صػراحة جػاء مػا هػذاك  معينػة، لمػدة يبرمػاف العقػديف كػبل حيػث :المدة -

 قػػانكف مػػف 7 فقػػرة11 مكػػرر 76 المػػادة تػػنصك  .."،لمػػدة عميػػ  "..يحػػافظ المػػدني: القػػانكف مػػف
 ..."معينة فترة"..ل عم : األكقاؼ
 فػػي كرد حيػػث تغييػػر، أك نقصػػاف أك زيػػادة دكفبػػ ذلػػؾك  بنظيرهػػا: الكديعػػة بػػرد اإللتػػزاـ -
 :7 فقػػرة 11مكػػرر 76 المػادة فػػي جػاءك  عينػػا.."، يػرد  "..أف المػػدني: القػانكف مػػف 591 المػادة

 الماؿ. مف المبم  نظير عم  يعكد الماء فضمير ،ا.."م"..يسترجع
 591 المػادتيف اسػتقراء خبلؿ مف يتض  ما هذاك  العقد: محؿ عم  بالمحافظة اإللتزاـ -

 الذكر. سالفتي 7 فقرة 11مكرر 76ك
  القػػػبض تشػػػترط التػػػي العينيػػػة العقػػػكد مػػػف العقػػػديف كػػػبل ألف )القػػػبض(: التسػػػميـ شػػػرط -
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  الذكر. سالفتي 7 فقرة 11مكرر 76ك 591 المادتيف في صراحة كرد ما هذاك  التسميـ، ك
 في: تتمثؿك  اإلختبلؼ: *أكج 

 بينمػػػا منقػػػكؿ، 591 المػػػادة لػػػنص قػػػاكف الكديعػػػة عقػػػد محػػػؿ يكػػػكف حيػػػث العقػػػد: محػػػؿ -
 نقكدا. أم الماؿ مف مبمغا الكقفية المنافع ذات الكديعة محؿ يككف

 الكقفية المنافع ذات كديعةال خصائص الثاني: الفرع
   في: الكقفية المنافع ذات الكديعة خصائص تتمثؿ
 المػادة فػي صػراحة جػاء ما كهذا المدة، عقكد مف هي الكقفية المنفعة ذات الكديعة -أكال

 فػإف أخػرل جمػة كمػف جمػة، مػف هػذا ..."،معينة لفترة"... :سالفة الذكر 7 ةفقر  11 مكرر 76
 الكديعػة اسػترجاع حػؽ المشػرع لػ  قػرر الػذم المػاؿ مػف مبم  صاحب بإرادة مرتبطة المدة هذ 
 أعػػبل : 7فقػػرة  11مكػػرر  76 المػػادة ذات فػػي صػػراحة جػػاء مػػا كهػػذا يريػػد، الػػذم الكقػػت فػػي

 شاء...". مت  رجعما"...يست
 بػػأف لديػػ  المػػكدع المشػػرع يمػػـز حيػػث العامػػة، القكاعػػد مػػع يتكافػػؽ مػػا هػػذا أف المبلحػػظ ك
قػػد إصػػطم  فقمػػاء القػػانكف التجػػارم عمػػ  ك ، طمبػػ  بمجػػرد المػػكدع إلػػ  )الكديعػػة( الشػػيء يسػػمـ

 مػف 594 ةلممػاد تطبيقػا ،(1) تسميتما "الكدائع لدل الطمب"، كهي نكع مف أنكاع الكدائػع النقديػة
 لػػذلؾ، كخبلفػا لديػ ، المػكدع لمصػػمحة عػيف األجػؿ أف العقػد مػػف ظمػر إذا إال المػدني، القػانكف

أم أف اسػػترجاع ، كقػػت أم فػػي الشػػيء بتسػػمـ المػػكدع يمػػـز أف لديػػ  لممػػكدع المشػػرع قػػرر فقػػد
 عػػػيف األجػػػؿ أف العقػػػد مػػػف ظمػػػر إذا إال ،الكديعػػػة فػػػي هػػػذ  الحالػػػة يكػػػكف بػػػإرادة المػػػكدع لديػػػ 

 لديػػػػ  لممػػػكدع المشػػػرع يعطػػػي فمػػػـ الكقفيػػػػة، المنفػػػع ذات لمكديعػػػة كبالنسػػػبة المػػػكدع، حةلمصػػػم
 الحؽ. هذا باألكقاؼ( المكمفة )السمطة

 هػذا - كاحػد( لجانػب ممػـز )عقػد أجػر بغيػر تكػكف أف العامػة لمقكاعػد كفقا الكديعة -ثانيا
 األمػػػر ككػػػذلؾ اتفػػػاؽ، بمكجػػػب لمجػػػانبيف( ممػػػـز )عقػػػد بػػػأجر تكػػػكف قػػػد كمػػػا ،(2)-األصػػػؿ هػػػك

 ذلػؾ خػبلؼ عمػ  يػنص لػـ المشرع ألف أجر، بغير فمي الكقفية، المنفعة ذات لمكديعة بالنسبة
                                                           

 .61، ص 7115اإلسكندرية،  مصطف  كماؿ ط ، عمميات البنكؾ، دار الفكر الجامعي، (1)

 مف القانكف المدني التي تنص عم : "األصؿ في الكديعة أف تككف بغير أجر ..." 596ذلؾ تطبيقا لنص المادة ك  (2)
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 .سالفة الذكر 7 فقرة 11 مكرر 76 المادة ذات في
 ككػػػذا العامػػػة، لمقكاعػػػد كفقػػػا - باألكقػػػاؼ المكمفػػػة السػػػمطة - لديػػػ  المػػػكدع عمػػػ  -ثالثػػػا
 الكديعػػة عقػػد أف أم كديعػػة، شػػكؿ فػػي المػػاؿ مػػف المبمػػ  يتسػػمـ أف باألكقػػاؼ، الخػػاص التشػريع

 فقػرة 591 لممػادة تطبيقػا كهػذا القػبض، تشػترط التػي العينية العقكد مف هك الكقفية المنافع ذات
 (1)المدني. القانكف مف1

 .(2)عامة أكقاؼ مف لديما ما مع الكديعة بتكظيؼ باألكقاؼ المكمفة السمطة تقـك -رابعا
 كال لمكديعػػة، باألكقػاؼ المكمفػة السػمطة تكظيػؼ كيفيػػة ال بػيفي لػـ المشػرع أف المبلحػظ ك
 التجاريػػػة األنشػػطة بػػػذلؾ المشػػرع يقصػػػد كربمػػا بمناسػػبتما، تكظيفمػػػا يػػتـ التػػػي األنشػػطة طبيعػػة
 تقػـك النقػكد( مػف )مبمػ  قرض عف عبارة الصفة بمذ  الكديعة ككأف كالعكائد، األرباح تدر التي

 - نظيػر  يسػترجع إليػ ، حاجػة فػي لػيس الػذم صػاحب  مػف  باسػتدانت باألكقاؼ المكمفة السمطة
 كهػػػذا ،قرضػػػا تعػػػد الكقفيػػػة المنػػػافع ذات فالكديعػػػة إذف يشػػػاء، الػػػذم الكقػػػت فػػػي -القػػػرض أم

 النقػػكد مػف مبمغػػا الكديعػة كانػت "إذا عمػػ : تػنص التػػي المػدني القػانكف مػػف 598 لممػادة تطبيقػا
 ".قرضا العقد اعتبر استعمال  في ل  كنامأذ لدي  المكدع ككاف يستممؾ مما يخر شيء أم أك

 -المػػػاؿ صػػػاحب - المػػػكدع باسػػػترجاع الكقفيػػػة المنفعػػػة ذات الكديعػػػة تنقضػػػي -خامسػػػا
 طمب . عند كديعة شكؿ في باألكقاؼ المكمفة لمسمطة المسمـ الماؿ مف لممبم 

 الثاني المطمب
 الكقفية المنافع ذات الكديعة أركاف

 7فقػر 11 مكػرر 76 المػادةك  المػدني القػانكف مػف 598 إلػ  591 المػكاد اـكػأح باسػتقراء
 ل سػػنتناك  مػػا هػػكك  ،الكقفيػػة لمنفعػػةا ذات يعػػةالكد أركػػاف اسػػتخبلص يمكػػف ،األكقػػاؼ قػػانكف مػػف
 محممػػا ثػػـ األكؿ(، ع)الفر الكقفيػػة المنػػافع ذات الكديعػػة طرفػػي سػػنتناكؿ حيػػث المطمػػب، هػػذا فػػي

 (.الثالث )الفرع التعاقد سبب ثـ الثاني(، )الفرع

                                                           
 .مف القانكف المدني عم : "عم  المكدع لدي  أف يتسمـ الكديعة" 1فقرة  591تنص المادة  (1)

 اؼ.مف قانكف األكق 7فقرة  11مكرر  76المادة  (2)
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 الكقفية المنافع ذات الكديعة طرفي األكؿ: الفرع
 الكقفيػػة المنػػافع ذات الكديعػػة طرفػػا فػػإف 7 فقػػرة 11مكػػرر 76 المػػادةك  591 لممػػادة كفقػػا

 هما:
 الماؿ. مف مبم  صاحب في يتمثؿ :المكدع -أكال
 يكػػػكف فقػػػد بالتػػػاليك  المػػػاؿ، مػػػف مبمػػػ  صػػػاحب طبيعػػػة يحػػػدد لػػػـ المشػػػرع أف المبلحػػػظ ك
 معنكيا. أك ياطبيع شخصا

 الكقػػؼ )باعتبػػار الكقػػؼ مػػكاؿأل ممثمػػة باألكقػػاؼ المكمفػػة السػػمطة :لديػػ  المػػكدع -ثانيػػا
 معنكم(. شخص

 الكقفية المنافع ذات الكديعة محؿ :الثاني الفرع
  المػػادة لػػنص كفقػػا هػػذاك  ،المػػاؿ مػػف مبمػػ  فػػي الكقفيػػة المنفعػػة ذات الكديعػػة محػػؿ يتمثػػؿ

 ر.الذك سالفة 7 فقرة 11 مكرر 76
 كالمنقػػكؿ العقػػار يشػػمؿ أنػ  العامػػة القكاعػػد فػػي "المػاؿ"، مصػػطم  بخصػػكص المبلحػظ ك
 دقيقػػا يكػكف أف بالمشػرع األجػدر ككػاف أعػبل ، المػادة صػػياغة فػي خمػؿ رأيػي فػي كهػك كالنقػكد،
 "الماؿ" بدؿ "النقكد" مصطم : كيدرج

 - ..يػ إل حاجػة فػي لػيس المػاؿ مػف مبمػ  صاحب".. عبارة بخصكص كذلؾ المبلحظ ك
  الذكر. سالفة 7 فقرة 11 مكرر 76 المادة لنص كفقا -األصؿ هك هذا

 مػف مبم  صاحب يككف بالضركرة ليس إذ ،مطمؽ غير -رأيي في - األصؿ هذا أف إال
 عمػػػ  متكقػػؼك  لصػػػاحب  متػػركؾ شخصػػػي أمػػر تقػػديرم فػػػي فمػػك ،إليػػػ  حاجػػة فػػػي لػػيس المػػاؿ
نماك  ،إرادت   .-المشرع تعبير حد عم  - إلي  اجةح في ليس أن  فقط يفترض ا 

 الكقفية المنافع ذات الكديعة في التعاقد سبب :الثالث الفرع
 مػػف العامػػة القكاعػػد فػػي التعاقػػد سػػبب الجزائػػرم المشػػرع حػػدد قػػدك  ، التعاقػػد سػػبب يتمثػػؿ

 مشػركع غيػر لسػبب المتعاقػد التػـز "إذا عمػ : تػنص التػي المػدني القانكف مف 97 المادة خبلؿ
 باطبل". العقد كاف العامة لآلداب أك العاـ منظاـل مخالؼ لسبب أك
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 المنػػػافع ذات الكديعػػػة عقػػػد فػػػي مشػػػركع غيػػػر التعاقػػػد سػػػبب كػػػاف فػػػإذا لػػػذلؾ، تطبيقػػػا ك
 المطمؽ. البطبلف عنما فيترتب الكقفية،
 فػػي الكقفيػػة المنػػافع ذات الكديعػػة فػػي التعاقػػد سػػبب مشػػركعية عػػدـ اسػػتخبلص يمكػػف ك
 المػػاؿ مػػف مبمػػ  تكظيػػؼ عػػدـ فػػي المتمثػػؿك  الػػذكر، سػػالفة 7رةفقػػ 11 مكػػرر 76 المػػادة مفمػػـك
   باألكقاؼ. المكمفة السمطة قبؿ مف كديعة شكؿ في يككف الذم

 إعادتمػػا يتعػػيف الكقػػؼ لمؤسسػػة ائتمانػػا تشػػكؿ الكدائػػع أسػػمكب أف إلػػ  اإلشػػارة تجػػدر ك
 ،األجػػػؿ قصػػػير التمكيػػػؿ أسػػػاليب إحػػػدل بككنمػػػا عنمػػػا التعبيػػػر يمكػػػفك  ،مبمػػػاط عنػػػد ألصػػػحابما

 يتكافػػؽ ال مػػا هػػذاك  ،األجػػؿ قصػػيرة بأصػػكؿ اإلسػػتثمارم اإلنفػػاؽ تمكيػػؿ إشػػكالية تطػػرح بالتػػاليك 
 أف إال ،الخيريػػة كظيفتػػ  جانػػب إلػػ  اقتصػػادية كظيفػػة يمػػارس الكقػػؼ ألف التمكيػػؿ قكاعػػد مػػع

 ،الكدائػع اسػترجاع طمػب بمػا تسػد أف يمكػف ثابتػة شػب  دكريػة مػداخيؿ األكقػاؼ لصػندكؽ يككف
 .(1)مدركسة بصفة الكديعة مدة عم  التفاكض ينبغي لمذاك 

 هػذ  تقػـك حيػث ،المؤقتػة" الكقفيػة الكدائػع "بنػؾ فكػرة عػف زيتػكني" القػادر "عبػد تكمـ قد ك
 فػي تنحصػر أف يشػترطك  ،حكػكمي بإشراؼ األكقاؼ نظارة تؤسس  تعاكني ؾبن أن  عم  الفكرة
 كزارة تمػـز أف يستحسػفك  ،البمػد أك القطػر أنحػاء كػؿ فػي لؤلكقػاؼ المالية المعامبلت البنؾ هذا

 هػػك الكقفيػػة الكدائػػع فبنػػؾ ،فيػػ  أمكالمػػا بإيػػداع الشػػعبيةك  الحككميػػة الزكػػاة مؤسسػػاتك  األكقػػاؼ
 تنميتما.ك  األكقاؼ بتمكيؿ استثمارات  حيث مف يتخصص لكن ك  ،عادم تجارم بنؾ

 نقػكد  بمنػافع التبػرع فاعم  من  يقصد ،البر أعماؿ مف عمؿ هي المؤقتة الكقفية فالكدائع
 فػي لتسػتعمؿ ،لمنقكد مؤقت كقؼ شكؿ تتخذ فمي ،الكقفية األمبلؾ تنمية أجؿ مف محددة لفترة
 .(2)تحبيسما مدة انتماء بعد ألصحابما ترد ثـ ،قركض شكؿ عم  الكقؼ أمكاؿ تنمية

 ذات لمكدائػػػع التشػػػريعي التعريػػػؼ مػػػف كثيػػػرا تقتػػػرب المؤقتػػػة الكدائػػػع فكػػػرة أف المبلحػػػظ ك
 الجزائرم. األكقاؼ قانكف مف 7فقرة 11مكرر 76 الماة في الكارد الكقفية المنافع
 الشػؤكف بػكزارة العمػرةك  الحػ ك  الزكاةك  األكقاؼ لمديرية زيارتي في أن  المبلحظة تجدر ك

                                                           
 .157ص، المرجع السابؽ، محمد عمكاني (1)

 .134، 133عبد القادر زيتكني، المرجع السابؽ، ص  (2)



 انٌلف بداسج ؤعانْة انثاَِ انثاب

 

737 

 مقػاببلت عدة خبلؿ مفك  ،باتنة لكالية األكقاؼك  الدينية الشؤكف مديرية ككذا ،األكقاؼك  الدينية
 ،العممػػي الكاقػع عمػ  مفعمػػة غيػر الكقفيػة المنػػافع ذات الكدائػع صػيغة فػػإف ،فيمػالمكظ شخصػية

 في . كردت الذم الكحيد القانكني النص جدكل حكؿ التساؤؿ يثير مما
 الثالث المبحث
 الكقفية المضاربة

 هػي تعػد الكقفيػة المضػاربةك  األمػكاؿ، اسػتثمار صػي  مػف صػيغة عمكما المضاربة تعتبر
 التػيك  العامػة، األكقػاؼ تحديداك  المكقكفة، األمكاؿ عم  الكاردة الصي  ذ ه مف صيغة األخرل
 هػػػذ  تطػػكير بمػػػدؼ ذلػػؾك  ،باألكقػػاؼ المتعمػػػؽ 17-11 القػػانكف فػػي الجزائػػػرم المشػػرع كرسػػما
   األمبلؾ. مف الصنؼ هذا لخصكصية نظرا محددة، معاييرك  ضكابط كفؽ األمبلؾ
 كاممػػػػاأحك  الكقفيػػػػة األكؿ( )المطمػػػػب المضػػػػاربة مفمػػػػـك سػػػػنتناكؿ ،ذلػػػػؾ فػػػػي لمتفصػػػػيؿ ك
 الثاني(. )المطمب

 األكؿ المطمب
 الكقفية المضاربة مفهكـ

 عمكمػػػػا اإلسػػػػتثمار صػػػػي  مػػػف كصػػػػيغة الكقفيػػػػة المضػػػػاربة بتنظػػػيـ التشػػػػريعك  الفقػػػػ  إهػػػتـ
 الكقفيػة المضػاربة تعريػؼ طمػبالم هػذا في سنتناكؿك  خاصة، بصفة الكقفية األمبلؾ استثمارك 
 .(الثالث )الفرع اإلسبلمية المضاربات أنكاع ثـ الثاني(، )الفرع صائصماكخ (األكؿ الفرع)

 الكقفية المضاربة تعريؼ األكؿ: الفرع
 الكقفية. مضاربةلم التشريعي ثـ الفقميك  المغكم تعريؼال إل  الفرع هذا في سنعرض

 المغكم التعريؼ أكال:
 .(1)لمتجارة السفر هكك  ،األرض في الضرب مف مشتقة المضاربة

 فقمػاء أمػا ،الزيديػةك  الحنفيػةك  الحنابمة فقماء استعممما قدك  ،العراؽ أهؿ لغة :المضاربة ك
                                                           

، العدد الخامس، السنة الخامسة، كزارة رسالة المسجدنقبل عف: يحي  سعيدم، "صي  التمكيؿ في المضارؼ اإلسبلمية"،  (1)
 .33، ص 7117الشؤكف الدينية كاألكقاؼ، الجزائر، نكفمبر 
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 أهػػػؿ مصػػػطم  هػػػكك  ،"القػػػراض" مصػػػطم  الشػػػركة هػػػذ  عمػػػ  أطمقػػػكا فقػػػد الشػػػافعيةك  المالكيػػػة
 .(1)الحجاز

 الفقهي التعريؼ ثانيا:
 تمكػف التػيك  ،اإلسػبلمي التمكيػؿ فػي المعتمػدة الصػي  مػف صػيغة بأنمػا المضػاربة تعرؼ

 قػػػد المشػػػركع صػػػاحب أف ذلػػػؾ ،العمػػػؿك  المػػػاؿ رأس بػػػيف المزاكجػػػة طريػػػؽ عػػػف اإلسػػػتثمار مػػػف
 ،ذلػؾ فػي الممنيػةك  الخبػرة لديػ  بمػف يستعيف لذا ،تنفيذ  عم  القدرة لدي  ليس لكف الماؿ يتممؾ

 الػرب  يكػكفك  ،فيػ  ليتجػر ماال العامؿ إل  المالؾ يدفع أف "هي :ب الزحيمي" "كهبة عرفما قدك 
 يتحمػػػػؿ الك  ،كحػػػػد  المػػػػاؿ رب عمػػػػ  فمػػػػي الخسػػػػارة أمػػػػاك  ،مػػػػا شػػػػرط بحسػػػػب بينممػػػػا مشػػػػتركا

نماك  ،شيئا الخسراف عف المضارب  عمػؿك  ،جانػب مػف بمػاؿ شػركة فمػي، جمػد ك  عممػ  يخسر ا 
 .(2)جانب مف

 أم فػي بػ  يعمؿ أف عم  ،آلخر الماؿ الرجؿ يعطي أف هك بأنما: المضاربة تعرؼ كما
 طػرؼ ،طػرفيف بػيف مشػاركة :أنمػا أم ،الرب  مف يأخذ  معمـك جزء عم  كعمشر ك  حبلؿ نشاط
 المضػػارب أك العمػػؿ صػػاحب يسػػم ك  العمػػؿ يقػػدـ يخػػرك  ،المػػاؿ صػػاحب يسػػم ك  المػػاؿ يقػػدـ

 فيػػ  يتصػػرؼك  عميػػ  أمػػيف هػػك الػػذم المػػاؿ بتشػػغيؿ العمػػؿ صػػاحب يقػػـكك  ،خبرتػػ  يقػػدـ الػػذمك 
 .(3)بالعقد الكارد اإلتفاؽ حسب ،رب  مف إليمما اهلل يسكق  ما يقتسمافك  ،الككيؿ تصرؼ
عقػػد مػػف العقػػكد اإلسػػتثمارية لممتمكػػات الكقػػؼ، يمكػػف  بأنمػػا: الكقفيػػة المضػػاربة تعػػرؼ ك

تحقيؽ ريع مالي تستخدم  فػي بعػض ك  أف يككف مرتكزا تعمؿ ب  مديرية الكقؼ لتنمية أكقافما،
 بة المناسػػػبة لقػػػدراتما الماليػػػةذلػػػؾ بحسػػػف اختيػػػار نػػػكع المضػػػار ك  منشػػػآتما الكقفيػػػة اإلسػػػتثمارية،

 .(4)خبرتما في هذا النكع مف التمكيؿ اإلستمارم لمكقؼك  البشريةك 

                                                           
األمانة نقبل عف: فارس مسدكر، "تمكيؿ كاستثمار األكقاؼ بيف النظرية كالتطبيؽ"، سمسمة الرسائؿ الجامعية )دكتكرا (،  (1)

 .74، ص 7111، 1، دكلة الككيت، طالعامة لؤلكقاؼ

 .74، 73المرجع نفس ، ص  (2)

 أنظر كذلؾ:  .1178ص عبد الحميد محمد الشكاربي كمحمد عبد الحميد الشكاربي، المرجع السابؽ،  (3)

Jacques Charbnier, op.cit, p 82, 112, 113, 187, 188. Imane Karich, op.cit, p 53, 54. 

Genevière Causse-Broquet, Op.cit, p 51, 59. 
 .164عبد القادر بف عزكز، المرجع السابؽ، ص  (4)
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 " كالتػالي: لمػا تعريػؼ إعطػاء يمكف الذكر، سالفة لممضاربة ةالفقمي التعاريؼ خبلؿ مف
 األكقػػاؼ ريػػع باألكقػػاؼ المكمفػػة السػػمطة بمقتضػػا  تكظػػؼ الػػذم العقػػد هػػي الكقفيػػة المضػػاربة

 اإلسبلمية". الشريعة أحكاـ مراعاة مع التجارمك  المصرفي النشاط في العامة
 التشريعي التعريؼ ثالثا:
 التػػي النقػػكد البنػػؾ "تسػػمـ بأنمػػا: عمكمػػا المضػػاربة األردنػػي اإلسػػبلمي البنػػؾ قػػانكف عػػرؼ

 أك المشػػػػترؾ اإلسػػػػتثمار حسػػػػاب فػػػػي اإليػػػػداع بطريقػػػػة سػػػػكاء اسػػػػتثمارها فػػػػي أصػػػػحابما يرغػػػػب
 فػػػي باسػػػتعمالما العػػػاـ القبػػػكؿ أسػػػاس عمػػػ  كذلػػػؾ المشػػػتركة، المقارضػػػة اتسػػػند فػػػي اإلكتتػػػاب
 كدكف صػافية، أربػاح مف سنكيا يتحقؽ فيما النسبي اإلشتراؾ مقابؿ كالمختمط المستمر التمكيؿ
 .(1)لممحاسبة" المميأة غير التمكيؿ عمميات بتصفية القياـ

 مػف 3 فقػرة 11 مكػرر 76 المػادة خػبلؿ مف الكقفية المضاربة الجزائرم المشرع عرؼ ك
 فيمػػػا يػػػتـ التػػػي هػػػيك  :الكقفيػػػة "المضػػػاربة :عمػػػ  تػػػنص التػػػيك  ،الػػػذكر سػػػالؼ 17-11 القػػػانكف
 باألكقػاؼ المكمفػة السػمطة قبػؿ مف التجارمك  المصرفي التعامؿ في الكقؼ ريع بعض استعماؿ

 ككرالمػػذك  1991 أبريػػؿ 77 فػػي المػػؤرخ 11-91 رقػػـ القػػانكف مػػف 7 المػػادة أحكػػاـ مراعػػاة مػػع
 أعبل ".
 المضػػػاربة ربػػط الجزائػػػرم المشػػرع أف ،3فقػػػرة11مكػػرر 76 المػػػادة تعريػػؼ مػػػف يتضػػ  ك
 ،األكقػاؼ قػانكف مػف 7 المػادة أحكػاـ بمراعػاة العامػة األكقػاؼ اسػتثمارك  لتنمية كصيغة الكقفية
 عمي . المنصكص غير في اإلسبلمية الشريعة أحكاـ إل  الرجكع مفادها التي

 الكقفية المضاربة خصائص :الثاني الفرع

 يمي: فيما نكردها خصائص بعدة الكقفية المضاربة عقد يتميز
 مػف الكقؼ كينتج  يدر  ما كهك الكقؼ(، )غمة الكقؼ ريع عم  الكقفية المضاربة ترد*1
 مثبل. اإليجار في استغبلل  خبلؿ
 فقػط، منػ  )بعػض( جػزء عمػ  بػؿ الكقػؼ، ريػع كػؿ عمػ  الكقفية المضاربة تنصب ال*7

                                                           
 .34يحي  سعيدم، المرجع السابؽ، ص نقبل عف:  (1)
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 مػػف 3فقػػرة 11مكػػرر 76 المػػادة بمكجػػب الػػكارد التشػػريعي التعريػػؼ فػػي صػػراحة كرد لمػػا قػػاتطي
 كال كالخسػارة، الرب  تحتمؿ المضاربة أف ذلؾ كتفسير الكقؼ..." ريع "...بعضاألكقاؼ قانكف
 الكقؼ. أمكاؿ بكؿ المخاطرة يجكز
 األمػػػبلؾ بكلحسػػػا باسػػػـ الكقفيػػػة المضػػػاربة عمميػػػة باألكقػػػاؼ المكمفػػػة السػػػمطة تتػػػكل *3
 لما. ممثمة باعتبارها العامة، الكقفية
 العمػؿ المشػرع عػرؼ كلقػد كالتجػارم، المصرفي التعامؿ شكؿ الكقفية المضاربة تتخذ*4

 منػػ  66 المػػادة خػػبلؿ مػػف كذلػػؾ ،(1)11-13 رقػػـ األمػػر فػػي مباشػػرة غيػػر بصػػيغة المصػػرفي
 القػرض، كعمميػات ممػكرالج مػف األمػكاؿ تمقػي المصػرفية العمميػات "تتضمف عم : تنص التي
دارة الزبائف تصرؼ تحت الدفع كسائؿ كضع ككذا  الكسائؿ". هذ  كا 

 متمقػاة أمػكاال "تعتبػر عمػ : الػذكر سػالؼ 11-13 األمػر مػف 1 فقػرة 67 المػادة تػنص ك
 اسػتعمالما حػؽ مػع كدائػع، شػكؿ فػي السػيما الغيػر، مػف تمقيمػا يتـ التي األمكاؿ الجممكر، مف

 إعادتما". رطبش تمقاها، مف لحساب
 الشػػػػػريعة أحكػػػػػاـ إلػػػػػ  تحيػػػػػؿ كالتػػػػػي ،األكقػػػػػاؼ فقػػػػػانك  مػػػػػف 7 المػػػػػادة أحكػػػػػاـ مراعػػػػػاة*5

 نص. بشأن  يرد لـ ما كؿ في اإلسبلمية
 باألكقػاؼ المكمفػة السمطة بيف عمي  المتفؽ األجؿ بإنقضاء الكقفية المضاربة تنقضي*6

 ؼ(.)المصر  كالتجارم المصرفي بالعمؿ تقـك التي المالية كالمؤسسة
 كالتجارية كالصناعية الزراعية المختمفة اإلستثمارات لتمكيؿ يصم  المضاربة عقد إف*7
 نظريػػػا أساسػػػا يعػػػد كهػػػذا كالجماعػػػة، الفػػػرد مػػػاؿ فػػػي المضػػػاربة تصػػػ  ككػػػذلؾ سػػػكاء، حػػػد عمػػ 

 كالكبيػػػػرة الصػػػغيرة المػػػدخرات لتعبئػػػة المضػػػاربة اسػػػتخداـ يمكػػػف كلػػػذلؾ الجمػػػاعي، لئلسػػػتثمار
 .(2)ضخمة مالية استثمارات إل  تحتاج التي المشاريع كلتمكيؿ
 كاألصػػؿ الربػػا، بػػديؿ كهػػي المجتمػػع، كتنميػػة النػػاس عمػػ  لمتيسػػير المضػػاربة شػػرعت*8

 تحػػـر أك حرامػػا تحػػؿ لػػـ مػػا جػػائزة فيمػػا كالشػػركط مػػؤتمف فيمػػا كالتعامػػؿ اهلل، كخشػػية الثقػػة فيمػػا
                                                           

 المتمـ.ك  القرض المعدؿك  المتعمؽ بالنقد 7113أكت  76المؤرخ  11-13رقـ األمر  (1)

 .116، ص 7111، 1سعيد عمي محمد العبيدم، اإلقتصاد اإلسبلمي، دار دجمة، األردف، ط (2)
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 .(1)حبلال
 اإلسكمية المضاربات أنكاع :الثالث الفرع
 مستمرة. مضاربةك  مؤقتة مضاربة إل  اإلسبلمية المضاربات تنقسـ
 المؤقتة المضاربة أكال:
 صػاحب مػف بتمكيػؿ العمػؿ صػاحب المضارب يشتريما صفقات صكرة تأخذ التي هي ك
 المضػػاربة طرفػػي بػػيف المحاسػػبة تػػتـك  ،نسػػبيا قصػػيرة زمنيػػة فتػػرة خػػبلؿ تصػػفيتما يػػتـك  ،المػػاؿ
 بينمما. تـ الذم لئلتفاؽ تبعا البضاعة ؿك بيع بعد الفعمي الرب  أساس عم 

 المستمرة المضاربة ثانيا:
 ،الصػػفقات مػػف متتاليػػة مجمكعػػة تنفيػػذ قصػػد المسػػتمرة الشػػراكة صػػكرة تأخػػذ التػػي هػػي ك

 تقػػديـ يػػتـ حيػػث ،ماليػػة فتػػرة كػػؿ نمايػػة فػػي المحاسػػبة تػػتـك  ،مالػػة فتػػرة مػػف ألكثػػر اسػػتمرارها مػػع
 عمػ  التاليػة الماليػة الفتػرة إلػ  تنقػؿك  ،الجاريػة القيمػة سأسػا عمػ  بيعمػا يػتـ لػـ التػي البضاعة

 لئلتفػاؽ تبعػا المضاربة طرفي بيف فترة كؿ نشاط نتيجة تكزيع يتـك  ،المعاصرة الشركات منكاؿ
 مػػػػف التاليػػػػة الفتػػػػرات فػػػػي يحػػػػدث قػػػػد مػػػػا لمكاجمػػػػة الػػػػرب  مػػػػف جػػػػزء تجنيػػػػب مػػػػع بينممػػػػا القػػػػائـ

 .(2)مخاطر
 أسػػػاس عمػػػ  تمػػػارس كانػػػت مػػػا غالبػػػا أنمػػػا عمكمػػػا الشػػػرعية المضػػػاربة فػػػي المعػػػركؼ ك
 قػد الفقمػاء أف مػف بػالرغـ هػذا المػاؿ، كرب -المضارب - الماؿ في يعمؿ شخص بيف فردم،
 كاحػػد يضػارب أف بجػكاز ككػػذا متعػددا، األخيػرة هػػذ  فػي المضػاربة عامػػؿ كػكف بجػكاز صػرحكا
 المضاربة. في مشتركا عامبل فيصب  أشخاص، لعدة متعددة بأمكاؿ
 فػػي المضػػاربة بػػأف بالقػػاهرة، الخامسػػة الزكػػاة لنػػدكة المقػػدـ بحثػػ  فػػي "د.الضػػرير" يػػرل ك
 يتػاجر أشػخاص عػدة أمػكاؿ يأخػذ المضػاربة عامػؿ ككػاف اإلسػبلـ، قبؿ جماعية كانت األصؿ

 كالصيؼ. الشتاء رحمتي في بما

                                                           
 .71عبد العزيز قاسـ محارب، المرجع السابؽ، ص  (1)

 .1178سابؽ، ص عبد الحميد محمد الشكاربي كمحمد عبد الحميد الشكاربي، المرجع ال (2)
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 رسػػكؿ عمػػد فػػي كطبقػػت الفقمػػاء، إجمػػاع السػػنة...ك بػػالقريف...ك مشػػركعة المضػػاربة ك
 فػي اآلف حتػ  تطبػؽ زالػت كمػا كالتابعيف، الصحابة عمكد كفي – كسمـ عمي  اهلل صم  - اهلل

لػ  .كالخدميػة....إلخ كالصػناعية التجاريػة الحياة  مطبػؽ هػك المضػاربة عقػد فػإف ذلػؾ جانػب كا 
 فيكجػػد المػػكدعيف، مػػف األمػػكاؿ قبػػكؿ حالػػة فػػي اإلسػػبلمية، المصػػارؼ فػػي - خػػاص بشػػكؿ -

 لمػـ سيسػتثمر الػذم اإلسبلمي المصرؼ كبيف )المكدعيف( األمكاؿ حابأص بيف مضاربة عقد
 كالعميػػؿ البنػؾ بػػيف كػذلؾ المضػػاربة عقػد يطبػػؽ كمػا الػػرب ، فػي شػػائعة نسػبة مقابػػؿ المػاؿ هػذا

 باألكقػػاؼ المكمفػػة كالسػػمطة المضػػاربة. بصػػيغة إسػػتثمارية عمميػػات بتمكيػػؿ البنػػؾ يقػػـك عنػػدما
 .المضاربة بصيغة التعامؿ المشرع لما خكؿ قد (اعميم كمشرفة الكقؼ ألمكاؿ ممثمة)

 الثاني المطمب
 الكقفية المضاربة أحكاـ

 األمػػبلؾ، هػػذ  تطػػكير فػػي لػػدكرها نظػػرا الكقفيػػة، المضػػاربة بتنظػػيـ التشػػريعك  الفقػػ  إهػػتـ
 أركػػػاف المطمػػػب هػػػذا فػػػي سػػػنتناكؿك  خصكصػػػيتما، بمراعػػػاة صػػػحتما شػػػركطك  أركانمػػػا تحديػػػدك 

 (.الثاني )الفرع الكقفية المضاربة صحة شركط ثـ األكؿ(، رع)الف الكقفية المضاربة
 الكقفية المضاربة أركاف األكؿ: الفرع

 في: المتمثمةك  أركانما، تحديد يمكف الكقفية لممضاربة التشريعي التعريؼ خبلؿ مف
 لكػػف الكقفيػػة، المضػػاربة طرفػػي صػػراحة المشػػرع يحػػدد لػػـ :الكقفيػػة المضػػاربة طرفػػا*أكال
 هما: طرفيما أف نستخمص ،األكقاؼ قانكف مف 3 فقرة 11 مكرر 76 المادة اـأحك باستقراء
 :الكقؼ: ألمكاؿ ممثمة باألكقاؼ المكمفة السمطة هك المضارب 
 أك البنػػػكؾ كتعػػػد :البنػػػكؾ( أك )المصػػػارؼ الماليػػػة المؤسسػػػات إحػػػدل العمػػػؿ: رب 

 .(1)المالية لممؤسسات شيكعا األكثر الصكرة المصارؼ

 "المصػػرؼ" ماهيػػة تحديػػد إلػػ  بإيجػػاز كلػػك التعػػرض السػػياؽ، هػػذا فػػي الدراسػػة تقتضػي ك

                                                           
 أنظر بخصكص البنكؾ كالمؤسسات المالية:  (1)

Mansouri Mansour, Système et Pratique Bancaire en Algérie, Editions Distribution Houma, Alger, 

2006, p 43, 44. 
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 الكقفية. لممضاربة تعريف  في المشرع إلي  أشار التي
 "BANCO "بػانكك اإليطاليػة الكممة مف لكممة"بنؾ"المشتقة مرادفة "مصرؼ" كممة جاءت

 عميمػػػػػػػا يجمػػػػػػػس التػػػػػػػي المصػػػػػػػطبة أم "،BANCالمصػػػػػػػطبة" كمعناهػػػػػػػا ،BANCA" "بانكػػػػػػػا أك
 كالتػي "،COMPTOIRE "المنضدة بالكممة ليقصد المعن  تطكر ثـ العممة، لتحكيؿ رافكفالص
 كتبػادؿ عػد فػي بمممػتمـ يقكمكف كانكا أيف الكسط ، القركف في الصيارفة عمد أكؿ إل  تشير
 عمػػػ  بنكتطمػػػؽ كممػػػة أصػػػبحت األخيػػػر كفػػػي األسػػػكاؽ. فػػػي صػػػغيرة كالعمبلتفكقمنضػػػدة النقػػػكد
 .(1)بالنقكد المتاجرة عممية تجرل أيف المنضدة، تمؾ في  تكجد الذم المكاف

 أمػػا غيرهػا، دنػانير أك بػدراهـ النقػكد تبػديؿ أم صػْرؼ كممػة مػف مشػتقة "مصػرؼ" ككممػة
ػػػػػرافة النقػػػػػكد، بػػػػػائع فمػػػػػك الّصػػػػػيرفي أك الّصػػػػػّراؼ ػػػػػيرفة أك كالصِّ ػػػػػيرفييف. حرفػػػػػة هػػػػػي الصِّ  الصِّ

 سػػػػبقت كقػػػػد النقػػػػكد، تجػػػػارة تحتػػػػرؼالتي الماليػػػػة المؤسسػػػػة كتعنػػػػي محدثػػػػة، كممػػػػة ك"المصػػػػرؼ"
 .(2)كنشأتما ظمكرها المصرفية العمميات
 مػػانع جػػامع تعريػػؼ كضػػع يصػػعب إذ "بنػػؾ"، لمصػػطم  الفقميػػة التعريفػػات تباينػػت قػػد ك
 .(3)بما يقـك التي العمميات كاختبلؼ أنشطت  كتنكع لتعدد كذلؾ لمبنؾ،

 تأسيسػما كأغػراض ختصاصػماا مػف يكػكف البنػكؾ بعمميات تقـك التي المالية فالمؤسسات
 كالكمبيػػػاالت الشػػػيكات كتحصػػػيؿ العمػػػبلء مػػػف الكدائػػػع كقبػػػكؿ الجممػػػكر مػػػف األمػػػكاؿ اسػػػتقباؿ
 كالمتطػػكرة، المتنكعػػة المصػػرفية األنشػػطة مػػف ذلػػؾ كغيػػر القػػركض، كمػػن  اإلئتمػػاف كعمميػػات

 .(4)التنمية لدفع البلزمة السيكلة يممؾ نقكد تاجر باعتبار  البنؾ كظيفة تحقؽ كالتي
 )البنػػػؾ(، المصػػػرؼ مفمػػـك يجعػػػؿ )البنكيػػة( المصػػػرفية العمميػػػات كتطػػكر سػػػرعة أف كمػػا

 كاإلئتمػػاف النقػػكد تػػداكؿ فػػي الكسػػاطة كهػػي أجممػػا، مػػف أنشػػ ء التػػي الغايػػة مػػف أساسػػا ينطمػػؽ
                                                           

ر كذلؾ: عبد . أنظ74، ص7118، 4شاكر القزكيني، محاضرات في إقتصاد البنكؾ، ديكاف المطبكعات الجامعية، ط (1)
الحميد محمد الشكاربي كمحمد عبد الحميد الشكاربي، إدارة المخاطر اإلئتمانية مف كجمتي النظر المصرفية كالقانكنية، منشأة 

 .56، ص7117المعارؼ، اإلسكندرية، 

 .735ص ..75شاكر القزكيني، المرجع السابؽ، ص  (2)

 .73 ، ص7118، 4قانكنية، دار النمضة العربية، القاهرة، طعمي جماؿ الديف عكض، عمميات البنكؾ مف الكجمة ال (3)
 .5، ص 7113، 7سميحة القميكبي، األسس القانكنية لعمميات البنكؾ، دار النمضة العربية، القاهرة، ط  (4)
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 الرب . تحقيؽ لغرض
 القػػػػانكف مػػػػف 7 المػػػػادة بػػػػنص تجاريػػػػا عمػػػػبل يعتبػػػػر الكسػػػػاطة ألعمػػػػاؿ البنػػػػؾ احتػػػػراؼ ك
 .(1)متعددة صكر في عميما المضاربة يحترؼ نقكد يعتبرتاجرا فالبنؾ كعمي  ،التجارم
 ذلػػؾ أكػػدت كقػػد التجػػارم، لمتشػػريع كيخضػػع الغيػػر، مػػع عبلقاتػػ  فػػي تػػاجرا يعػػد البنػػؾ ك
 مػػف مجمكعػػة البنػػكؾ تمػػارس كمػػا القػػرض،ك  النقػػدب المتعمػػؽ 11-13 رقػػـ األمػػر مػػف 9 المػػادة

 باألعمػػاؿ بالقيػػاـ كتخصصػػما البنكنػػؾ احتكػػار يمثػػؿ مػػا بمػػا، بالقيػػاـ كحػػدها كتخػػتص األعمػػاؿ
خضػػػاع الدكلػػػة تػػػدخؿ جانػػػب إلػػػ  المؤسسػػػات، مػػػف سػػػكاها دكف المصػػػرفية  لرقابتمػػػا، البنػػػكؾ كا 

 البنكي. النظاـ الستقرار ضمانا
 بممارسػػة لمػػا يػػرخص التػػي الشػػركة أك "المؤسسػػة :هػػك فالمصػػرؼ األسػػاس، هػػذا عمػػ  ك
 .(2)لقانكف"ا ألحكاـ كفقا المصرفية األعماؿ

 الكقػػؼ، مجػػاؿ فػػي المضػػاربة مػػع يػػتبلءـ فيمػػا أمػػا عمكمػػا، المصػػارؼ يخػػص فيمػػا هػػذا
 القيػػػاـ صػػػبلحية (3)اإلسػػػبلمية كالبنػػػكؾ المصػػػارؼ صػػػراحة يخػػػكؿ أف بالمشػػػرع األجػػػدر فكػػػاف

  .الكقفية بالمضاربة
 تتبنػػ  التػػي اإلسػػبلمية المصػػارؼ فػػي جمػػي بشػػكؿ الشػػرعية المضػػاربة أسػػمكب يتجسػػد ك

 األمػكاؿ هػذ  أخذ في يرغب مف مع المدخريف، كأمكاؿ بأمكالما الشرعية المضاربة بمبدأ ؿالعم
 باعتبػػار  المتعػػدديف المػػدخريف أمػػكاؿ يأخػػذ عنػػدما فالبنػػؾ ثػػاف، كمضػػارب مضػػاربة، بمػػا لمعمػػؿ

 كتكػػػػكف مشػػػػتركا، مضػػػػاربا يعتبػػػػر مضػػػػاربة، بمػػػػا ليعمػػػػؿ قانكنيػػػػة ذمػػػػة لمػػػػا إعتباريػػػػة شخصػػػػية

                                                           
 .5، ص سميحة القميكبي، المرجع السابؽ (1)

ة كالجرائـ الكاقعة عميما، دار كائؿ لمطباعة نائؿ عبد الرحماف صال  الطكيؿ كناج  داكد رباح، األعماؿ المصرفي (2)
 .5، ص7111، 1، ط1األردف، ج -كالنشر، عماف

المصارؼ اإلسبلمية هي المؤسسات المالية التي تقـك بعمميات الصرافة كاستثمار األمكالبما يتفؽ كأحكاـ الشريعة  (3)
. 169، ص 7111، 1مية، دار الفكر، عماف، طاإلسبلمية. أنظر في ذلؾ: أحمد صبحي العيادم، أدكات اإلستثمار اإلسبل

أنظر كذلؾ في البنكؾ اإلسبلمية: رشيد حميراف، مبادلء اإلقتصاد كعكامؿ التنمية في اإلسبلـ، دار هكمة، الجزائر، 
 .155، ص7113
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 .(1)جماعية مضاربة البنؾ مع لمدخريفا جمة مف المضاربة
 11مكػرر 76 المادة في كرد كما الكقؼ، ريع في كيتمثؿ :الكقفية المضاربة *محؿثانيا

 الكقؼ..". ريع "..بعض فيما: جا التيك  األكقاؼ، قانكف مف 3فقرة
 خػػبلؿ مػػف الكقػػؼ ريػػع تنميػػة فػػي يتمثػػؿك  :الكقفيػػة المضػػاربة فػػي التعاقػػد *سػػببثالثا

 التجارم.ك  المصرفي لعمؿا في تكظيف 
 الكقفية المضاربة صحة شركط :الثاني الفرع
 أحكػػػاـ عمػػػ  أحػػػاؿ لكنػػػ  ،الكقفيػػػة المضػػػاربة صػػػحة شػػػركط الجزائػػػرم المشػػػرع يحػػػدد لػػػـ
 بالتػاليك  ،األكقػاؼ قػانكف مػف 7 لممػادة تطبيقػا نػص فيػ  يػرد لػـ مػا كػؿ فػي اإلسبلمية الشريعة
 ،عمكمػا اإلسػبلمية المضػاربات صػحة شركط ددتح التي اإلسبلمي الفق  أحكاـ عم  سنعتمد

 :يمي ما في إجمالما يمكف التيك 
 كػػػػالكلي عنممػػػا ينػػػػكب مػػػف أك المضػػػػاربة طرفػػػي فػػػػي لمتعاقػػػد البلزمػػػػة األهميػػػة تػػػكافر*1

 ألف إستشػارت  جػكازك  ،التنفيذيػة اإلدارة ؤكف فػي المػاؿ صػاحب تػدخؿ عػدـ شػرط مع ،الككيؿك 
 العمؿ. لصاح حؽ هذا

 نقػدا تقييمػ  يمكف ماداـ عينا يككف أف يجكزك  ،المضركبة النقكد مف اؿالم رأس ككف*7
 لصػاحب المػاؿ تسػميـ جانػب إلػ  ،التصػفية عنػد إعادت  لتسميؿ ذلؾك  ،القدر معمـك يككف بأف

 ذمت . في دينا يككف أف يجكز ال بالتاليك  ،التصرؼ سمطة عمي  ل  الذم العمؿ

 ةلػحا فػيك  ،مطمقػا أك مقيػدا يكػكف قػد الػذمك  ،العمػؿ صػاحب سمطة مف الماؿ تشغيؿ*3
 الشركط. هذ  تجاكز لممضارب يجكز ال ،معينة بشركط تقييد 

 نافيػػػا معمكمػػػا الػػػرب  يكػػػكف أفك  الػػػرب  فػػػي شػػػائعا جػػػزء شػػػريؾ كػػػؿ بنصػػػي يكػػػكف أف*4
 مػف معػيف بجػزء أحػدهما يخػتص أف أك الػرب  فػي ألحػدهـ أدن  حد ضماف يجكز الك  ،لمجمالة
فك  ،اآلخر دكف الرب   قػد العمػؿ صػاحب يكػكفك  ،المػاؿ صػاحب يتحمممػا خسػارة هناؾ كانت ا 

                                                           
ما الحديثة، : المضاربة الشرعية كتطبيقات11المعمد اإلسبلمي لمبحكث كالتدريب، بحث رقـ  -البنؾ اإلسبلمي لمتنمية  (1)

 .56، 55ص 
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 فػي قصرك  بالشركط أخؿ إذا الخسارة العمؿ صاحب هك الذم المضارب يتحمؿ ،جمد  خسر
 الشرعية. لمقكاعد طبقا عمم  أداء

 لكػػفك  ،األطػػراؼ أحػػد ذلػػؾ فػػي رغػػب إذا فسػػخ  يجػػكز الػػذمك  ،المضػػاربة عقػػد كتابػػة*5
 التصػػػفية حسػػػابات إعػػػداد يػػػتـ األحػػػكاؿ كػػػؿ فػػػيك  ،اإلسػػػبلمية ريعةلمشػػػ كطبقػػػا معينػػػة بشػػػركط
 بالمعركؼ.ك  بالعدؿ حق  عم  حؽ ذم كؿ ليحصؿ
 يكػكفك  األخيػرة هذ  فسدت ،المضاربة أثناء بالشركط العمؿ صاحب إخبلؿ حالة في*6
 .(1)المثؿ أجر عم  يحصؿك  أجير إل  العمؿ صاحب يتحكؿك  الماؿ لصاحب الرب 

 البمػػػػػداف فػػػػػي الجبػػػػػائي القػػػػػانكف بػػػػػأف ،لممضػػػػػاربة تقييمػػػػػ  فػػػػػي لػػػػػي"الجيبل "عجػػػػػة يػػػػػرل ك
 هػػػذا لكػػػكف ،المضػػػاربة نظػػػاـ مػػػع يػػػتبلءـ ال بأنػػػ  ،خصكصػػػا الجزائػػػر فػػػيك  عمكمػػػا اإلسػػػبلمية
 ضػػػػػريبة اإلسػػػػػتثمارات عمػػػػػ  يفػػػػػرض الضػػػػػرائب قػػػػػانكف بػػػػػأف كمعمػػػػػـك ،اسػػػػػتثمار عقػػػػػد األخيػػػػػر

 حجػـ مػف تقمػؿ الضػريبة هػذ ك  ،ةتجاريػ أك كانػت صػناعية المضاربة مشاريع منماك  ،تصاعدية
 اقتػػراح يمكػػف العػػائؽ هػػذا لرفػػعك  ،المضػػاربة أطػػراؼ يتمقػػا  الػػذم الػػرب  أم اإلسػػتثمارم العائػػد

 هػػػذا ألهميػػة ذلػػػؾك  ،التصػػاعدية الضػػػريبة تطبيػػؽ مجػػػاؿ مػػف المضػػػاربة لعقػػد الجزئػػػي اإلعفػػاء
 .(2)الكطني اإلقتصاد تنشيط في العقد

 القانكنيػػة، صػػيغتما كانػػت مممػػا الكقفيػػة إلسػػتثماراتا كػػؿ إعفػػاء المشػػرع عمػػ  أنػػ  أرل ك
 امتيػػازات أصػػحابما مػػن ك  ،الرسػػـكك  الضػػرائب مػػف األخػػرل العقػػكد أك الكقفيػػة بالمضػػاربة سػػكاء

 تطػػػػكير فػػػػي دكرهػػػػاك  األجنبيػػػػة لئلسػػػػتثمارات بالنسػػػػبة صػػػػةخاك  المحميػػػػيف لممسػػػػتثمريف جبائيػػػػة،
   ر.اإلستثما قانكف في ذلؾ عم  النصك  الكطني، اإلقتصاد

                                                           
أنظر كذلؾ: عمي بف ثابت  .1179عبد الحميد محمد الشكاربي كمحمد عبد الحميد الشكاربي، المرجع السابؽ، ص  (1)

كمايا فتني، "الزكاة كآلية إلدارة مخاطر صي  التمكيؿ اإلسبلمي"، مقاؿ منشكر في كتاب الممتقيات العممية لممخبر رقـ 
-745" ص -الزكاة كالكقؼ في تحقيؽ التنمية المستدامة  -لتمكيؿ اإلسبلمي غير الربحي بعنكاف: "دكر ا 13/7113
747. 

 .773الجيبللي عجة، عقد المضاربة )القراض( في المصارؼ اإلسبلمية، دار الخمدكنية، د.س.ط، ص  (2)
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 الثاني الباب خالصة

 حػػػاكؿ الجزائػػػرم المشػػػرع أف إلػػػ  نخمػػػص ،"الكقػػػؼ إدارة أسػػػاليب" حػػػكؿ قكلػػػ  سػػػبؽ مػػػام
 الخصكصػػية ذات التعاقديػػة الصػػي  مختمػػؼ خػػبلؿ مػػف تطكيرهػػاك  الكقفيػػة األمػػبلؾ دكر تفعيػػؿ
يجارك  طبيعتما، كانت ممما الكقفية األمبلؾ عم  يسرم الذم اإليجار كعقد  ةالكقفيػ األراضػي ا 

 حيػث طبيعتمػا، بحسػب الكقفيػة األمػبلؾ اسػتثمار لعقػكد المشػرع تصػنيؼ جانػب إل  الفبلحية،
 البػػكر األراضػػي أمػػا المسػػاقاة،ك  المزارعػػة بعقػػدم المشػػجرةك  الزراعيػػة الكقفيػػة األراضػػي تسػػتثمر

 المقاكلػػػػػةك  بالمرصػػػػػد لمبنػػػػػاء القابمػػػػػةك  المبنيػػػػػة األكقػػػػػاؼ تسػػػػػتثمرك  الحكػػػػػر، بأسػػػػػمكب فتسػػػػػتثمر
 اسػتثمارها فػي نصػيب لمػا كػاف اإلنػدثارك  لمخراب المعرضة المبنية األكقاؼ حت ك  ،المقايضةك 

 الحسػػػػف، كػػػػالقرض خاصػػػػة بأسػػػػاليب فتنمػػػػ  العامػػػػة، األكقػػػػاؼ أمػػػػا التػػػػرميـ،ك  التعميػػػػر بعقػػػػدم
 الكقفية. المضاربةك  الكقفية المنافع ذات الكدائع
 تنميػػةك  اسػػتثمارك  تػػأجير المشػػرع أخضػػع قػػدالمكقػػكؼ عميػػ ، فك  تحقيقػػا لمصػػمحة الكقػػؼك  
 هػذاك  اإلسػبلمية، الشػريعة مقاصػد مراعػاةك  الكاقػؼ إرادة احتراـ أهمما لضكابط الكقفية األمبلؾ

   األمبلؾ. مف القانكني الصنؼ هذا لخصكصية



 
 
 
 
 
 
 

 ةــــخامت

  



 خامتح 

 

744 

 فػي الكقؼ إلدارة القانكنية "اآلليات :ب المكسـك البحث هذا في بيان  سبؽ ما خبلؿ مف
 فيمػػا إجمالمػػا يمكػػف التػػي ،اإلقتراحػػاتك  النتػػائ  مػػف جممػػة إلػػ  التكصػػؿ تػػـ ،ائػػرم"الجز  التشػػريع

 :يمي
 النتائج :أكال

 ما يميفي إليما المتكصؿ النتائ أهـ  تتمثؿ
كجكد عبلقة كثيقة بيف مسألة الحماية القانكنية لؤلمبلؾ الكقفية ك مسألة تنظيـ النظػارة  -1

دهػػػا، ك هػػػك مػػػالـ يكفػػػؽ فيػػػ  المشػػػرع عمػػػ  هػػػذ  األمػػػبلؾ المكجػػػكدة خػػػارج الػػػكطف ك جر 
بجػػرد األكقػػاؼ المكجػػكدة داخػػؿ الػػكطف ك  فقػػط الجزائػػرم حتػػ  اآلف، ألف المشػػرع اهػػتـ

 سػػػػمبماعػػػػدـ حصػػػػرها ك مػػػػف شػػػػأن  أف يػػػػؤدم إلػػػػ  عميمػػػػا، ك هػػػػك مػػػػا  النظػػػػارة تنظػػػػيـ
 بالتالي غياب الحماية القانكنية لما.ك  ،ضياعماك 

عقػد المتمثمػة فػي: )ك  رع فػي قػانكف األكقػاؼإف عقكد استثمار الكقؼ التػي أكردهػا المشػ -7
(: ال المزارعة، عقد المساقاة، عقد الحكر، عقد المرصد، عقػد المقاكلػة، عقػد المقايضػة

بينمػػػػا كبػػػػيف مثيبلتمػػػػا مػػػػف العقػػػػكد المكرسػػػػة فػػػػي  لمتفرقػػػػة تتسػػػػـ بالخصكصػػػػية البلزمػػػػة
يكجػد  مجاالت أخرل، خاصة مف حيث التسػمية، فقػد جػاءت تسػميتما مطمقػة، فمػثبل ال

 عقد المقاكلة في القكاعد العامة. ك  فرؽ بيف عقد المقاكلة في مجاؿ األكقاؼ

األكقػػاؼ،  تنميػػةك  اسػػتثماربعقػػكد اإلبمػػاـ كالغمػػكض فػػي النصػػكص القانكنيػػة المتعمقػػة   -3
حيػػػث أفػػػرد مػػػػادة  بخصكصػػػما،تقػػػاعس المشػػػرع فػػػي سػػػف نصػػػكص قانكنيػػػػة تنظيميػػػة ل

 تعريػػػؼشػػب  اقتصػػرت كػػؿ مػػادة عمػػ  ك  ،فػػي قػػانكف األكقػػػاؼ قانكنيػػة كحيػػدة لكػػؿ عقػػد
، ، خاصػػة مػػع عػػدـ كجػػكد نمػػكذج كزارم مكحػػد  لمػػذ  العقػػكدمعقػػد، دكف شػػرح أحكامػػ ل

يصػػعب عمػػؿ  كهػػك مػػا يعػػاب عمػػ  المشػػرع فػػي هػػذا المجػػاؿ، ألنػػ  مػػف الناحيػػة النظريػػة
مػػػف الناحيػػػة العمميػػػة يصػػػعب عمػػػؿ القضػػػاة فػػػي حالػػػة ك  البػػػاحثيف فػػػي مجػػػاؿ األكقػػػاؼ،

   .العمميةك  النظرية مف الناحيتيف د لما تفسيرا متبايناإذ تجالنزاع، 

كجػػكد ارتبػػاط كيػػؽ بػػيف نجػػاح إدارة أمػػبلؾ الكقػػؼ ك التنظػػيـ الميكمػػي لقطػػاع األكقػػاؼ  -4
سكاء عم  المستكل المحمي أك المركزم، ك هك ماؿ يكفؽ في  المشرع الجزائرم، حيػث 

ر الدينيػػة، ك عمػػ  أف دمػػ  شػػؤكف األكقػػاؼ عمػػ  المسػػتكل المحمػػي مػػع شػػؤكف الشػػعائ
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المسػػػتكل المركػػػزم مػػػع شػػػؤكف الزكػػػاة ك الحػػػ  ك العمػػػرة، مػػػف شػػػأن  أف يعرقػػػؿ السػػػير 
 الحسف إلدارة أمبلؾ الكقؼ.

تحديد المشرع لصي  تنمية كاستثمار األمبلؾ الكقفية عم  سبيؿ المثاؿ، مف شػأن  فػت   -5
، كبالتػػالي فػػي قػػانكف األكقػػاؼ المجػػاؿ لمتعامػػؿ بصػػي  أخػػرل مبممػػة لككنمػػا غيػػر مقننػػة

فمػػذ  النقطػػػة تشػػػكؿ فضػػاء خصػػػبا لمبحػػػث كالدراسػػة مػػػف طػػػرؼ الخبػػراء كالبػػػاحثيف فػػػي 
 مجاؿ األكقاؼ.

كجػػػكد عبلقػػػة بػػػيف تطػػػكير ك تفعيػػػؿ قطػػػاع األكقػػػاؼ ك بػػػيف حجػػػـ اإلعتمػػػادات الماليػػػة  -6
األكقػػاؼ يعػػكد أساسػػا لضػػعؼ ضػػعؼ قطػػاع تفسػػير  ذلػػؾ أف المكجمػػة لمػػذا القطػػاع، 
األكفاؼ بالمقارنة مع باقي القطاعات األخػرل ك  رة الشؤكف الدينيةالميزانية المكجمة لكزا

 في الدكلة.

دكر اإلعػػبلـ فػػي هػػذا ك  تفعيػػؿ إدارتمػػاك  كجػػكد عبلقػػة كثيقػػة بػػيف تطػػكير قطػػاع األكقػػاؼ -7
 الخصكص.

تطػػػكير قطػػػاع ك  كجػػػكد عبلقػػػة كثيقػػػة بػػػيف البحػػػث العممػػػي الناشػػػط فػػػي مجػػػاؿ األكقػػػاؼ، -8
 األكقاؼ. 

قيمتػػػ  الدينيػػػة دكرا كبيػػػرا فػػػي ك  أفػػػراد المجتمػػػع بجميػػػع جكانبػػػ تمعػػػب ثقافػػػة الكقػػػؼ لػػػدل  -9
 تنميت .  ك  نجاح إدارت ك  اإلقباؿ عمي 

بػػالرغـ مػػف أف قػػانكف التكجيػػ  العقػػارم الصػػادر فػػي إطػػار اإلصػػبلحات اإلقتصػػادية،  -11
في تصنيف  لؤلمبلؾ الكقفية كإحػدل األصػناؼ القانكنيػة لمممكيػة، إال أف الكاقػع العممػي 

م  اإلصػػبلحات كسياسػػتما، لػػـ تأخػذ بمػػذا التصػػنيؼ القػػانكني، حيػػث أنمػػا يظمػر أف بػػرا
 تعاممت مع األمبلؾ الكطنية كاألمبلؾ الخاصة كأهممت األمبلؾ الكقفية.

اإلرتبػػػػػاط الكثيػػػػػؽ بػػػػػيف المعػػػػػامبلت الكقفيػػػػػة بمختمػػػػػؼ صػػػػػيغما القانكنيػػػػػة )باعتبارهػػػػػا  -11
صػػدرها اإلسػػبلـ، بينمػػا معػػامبلت شػػرعية( كالشػػريعة اإلسػػبلمية، فالمعػػامبلت الشػػرعية م

جػػاءت الشػػريعة عامػػة كشػػاممة كمكافقػػة لمغػػػرض الػػذم جػػاءت مػػف أجمػػ  كالمتمثػػؿ فػػػي 
إسػػعاد البشػػرية، كبأنمػػا قػػادرة عمػػ  مبلحقػػة التطػػكر كحػػؿ مشػػاكؿ النػػاس فػػي كػػؿ زمػػاف 

 كمكاف.
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نظاـ الكقؼ صػال  لكػؿ زمػاف كمكػاف، كهػذا مػف خصػائص الشػريعة اإلسػبلمية، فقػد  -17
بدايات األكل  لمدكلة اإلسبلمية كال يزاؿ يسمـ في عبلج الكثير مػف ساهـ الكقؼ منذ ال

المشاكؿ التي منيت بما العديد مف المجتمعػات اإلسػبلمية كػالفقر كالبطالػة كالجمػؿ ... 
    مف أعباء المجتمع. اإلخ، كبالتالي فإف الكقؼ يتحمؿ جزء

 مبلؾ الكقفية.تعدد مصادر تمكيؿ الكقؼ مف شأن  فت  المجاؿ لزيادة مداخيؿ األ -13

اإلعتقاد الخاط  لمعديد مف الناشطيف في العمؿ الخيرم بػأف العمػؿ الػكقفي ال يمكػف  -14
أف يبدأ إال بعػد تػكافر اعتمػادات ماليػة ضػخمة، هػذا ممػا يػؤثر سػمبا عمػ  إقبػاؿ األفػراد 

 كبالتالي جمكد العمؿ الخيرم.
ات الطػػػػابع بنػػػػاء كتػػػػرميـ المسػػػػاجد ذفػػػػي إنحصػػػػار دكر الكقػػػػؼ فػػػػي المجػػػػاؿ الػػػػديني  -15

 ذلؾ بالمقارنة مع مختمؼ األمبلؾ الكقفية األخرل.ك  التاريخي عم  كج  الخصكص،
الجمػات المعنيػة مػف أهػـ العكامػؿ ك  يعد تفعيؿ التنسيؽ بػيف السػمطة المكمفػة باألكقػاؼ -16

 في تسكية مسألة حصر األمبلؾ الكقفية.

 بلؾ الكقفية.يمعب القضاء دكرا هامة في إضفاء الحماية القانكنية إلدارة األم -17

الػػػكداع ذات المنػػػافع ك  يتطمػػػب نجػػػاح تنميػػػة األكقػػػاؼ العامػػػة بصػػػيغة القػػػرض الحسػػػف -18
المؤسسػػػػػػػات الماليػػػػػػػة ك  البنػػػػػػػكؾك  الكقفيػػػػػػػة كالمضػػػػػػػاربة الكقفيػػػػػػػة تفعيػػػػػػػؿ دكر المصػػػػػػػارؼ

 الغرض من .  ك  اإلسبلمية، لككف نشاطما يتبلءـ مع طبيعة الكقؼ

كفػػاءة فػػي هػػذا ك  خبػػرةك  ف عػػاليتكػػكيك  يتطمػػب نجػػاح إدارة األكقػػاؼ مػػكظفيف بمسػػتكل -19
 المجاؿ. 

تنظيممػا فػي ك  تنميػة األمػبلؾ الكقفيػةك  عدـ سف المشرع آلليػات الرقابػة عمػ  اسػتثمار -71
يؤدم فشػؿ العمػؿ بعقػكد اسػتثمار الكقػؼ، ألف مػف شػأن  فػت  المجػاؿ نصكص خاصة 

   لمتبلعب.  

 كنكلػػػكجيتطػػػكير قطػػػاع األكقػػػاؼ السػػػيما إدارتػػػ  إضػػػفاء الجانػػػب التك  يػػػرتبط إصػػػبلح -71
إدارة هػػػػذا الصػػػػنؼ القػػػػانكني مػػػػف  طمبػػػػ تذلػػػػؾ اسػػػػتجابة لمػػػػا تك  تحػػػػديث هػػػػذا القطػػػػاع،ك 

 الممكية.

هيئة إف مػػػدل نجػػػاح اإلصػػػبلحات فػػػي قطػػػاع األكقػػػاؼ يػػػرتبط ارتباطػػػا كثيقػػػا بإنشػػػاء -77
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الػديكاف الػكطني مستقمة تتكفؿ بممؼ الكقؼ ك تسمر عم  حسػف إدارتػ  ك المتمثمػة فػي 
اآلف، لتماطؿ السمطات المختصة فػي إنشػائ ، كالػذم كػاف  لمكقؼ، كهك ما لـ يتـ حت 

، كهػك مػا أثػر سػمبا كعرقػؿ 7114-7111مف المزمع إنشاؤ  خبلؿ المخطط الخماسػي 
بمسػػألة حصػػر األكقػػاؼ، كهػػذا  جمػػكد السػػمطة المكمفػػة باألكقػػاؼ خصكصػػا فيمػػا يتعمػػؽ

ة لقطػػػػاع تفسػػػػير  باألسػػػػاس يتمثػػػػؿ فػػػػي ضػػػػعؼ الميزانيػػػػة كاإلعتمػػػػادات الماليػػػػة المكجمػػػػ
الشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ، خاصػػة كأف الػػديكاف المػػذككر يتطمػػب هياكػػؿ ماديػػة كبشػػرية 

    ية كمرتبات لممكظفيف...إلخ ( لمقياـ بممام .ل)خمؽ مناصب ما
 اإلقتراحات :ثانيا
 إلػػ  كػػذلؾ التكصػػؿ تػػـ ،الدراسػػة هاتػػ  فػػي إليمػػا المتكصػػؿ النتػػائ  أهػػـ إلػػ  التطػػرؽ بعػػد

 :في المتمثمةك  ،اإلقتراحات مف جممة
يجػػػب عمػػػ  المشػػػرع تنظػػػيـ النظػػػارة عمػػػ  األمػػػبلؾ الكقفيػػػة المكجػػػكدة بالخػػػارج، بػػػالنص  -1

 النصكص التطبيقية ل .ك  عم  ذلؾ في قانكف األكقاؼ،

اإلسػػػراع لتفعيػػػؿ جػػػرد األمػػػبلؾ الكقفيػػػة المكجػػػكدة بالخػػػارج مػػػف خػػػبلؿ إصػػػدار القػػػرار   -7
 51-13المرسػػـك التنفيػػذم رقػػـ مػػف 13الػػذم أحالػػت عميػػ  المػػادة ك  الػػكزارم المشػػترؾ،

 سالؼ الذكر.

ضػػػػبطما لتتسػػػػـ ك  يتعػػػػيف عمػػػػ  المشػػػػرع إعػػػػادة صػػػػياغة تسػػػػمية عقػػػػكد اسػػػػتثمار الكقػػػػؼ -3
عقد المزارعة الكقفية، عقد المساقاة الكقفية، عقد الحكػر بالخصكصية البلزمة كالتالي: 

 .الكقفي، عقد المرصد الكقفي، عقد المقاكلة الكقفية، عقد المقايضة الكقفية

ضػبط ك  يتعيف عم  المشػرع سػف النصػكص التنظيميػة الخاصػة بعقػكد اسػتثمار الكقػؼ  -4
ذلػػػؾ بمػػػدؼ ك  كػػػؿ عقػػػد مػػػف هػػػذ  العقػػػكد،سػػػمية لكزاريػػػة ر كضػػػع نمػػػاذج أحكاممػػػا، مػػػع 

 القضاة في مجاؿ األكقاؼ.ك  تسميؿ عم  الدارسيف كالباحثيف
كل مكتػػػب مسػػػقؿ باألكقػػػاؼ عمػػػ  مسػػػتك  ضػػػركرة إسػػػتحداث المشػػػرع لمصػػػمحة مسػػػتقمة -5

 األكقاؼ. ك  مديرية الشؤكف الدينية
  كالعمػرة، حػضركرة فصػؿ الشػؤكف المتعمقػة باألكقػاؼ عػف مديريػة األكقػاؼ كالزكػاة كال -6

كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اسػػتحداث مديريػػة كزاريػػة لؤلكقػػاؼ، مػػف أجػػؿ ضػػماف السػػير الحسػػف 
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 لؤلكقاؼ كالحماية القانكنية لمذا الصنؼ القانكني مف الممكية.

تنميػػة األكقػػاؼ، ربمػػا قػػد تكػػكف ذات ك  عقػػكد أخػػرل السػػتثمارك   إسػػتحداث المشػػرع صػػي -7
 .أفضؿتنمكية ك  تحقؽ عائدات استثماريةك  فعالية أكبر،

الزيادة في ميزانيػة قطػاع الشػؤكف الدينيػة كاألكقػاؼ كذلػؾ نظػرا لئلصػبلحات التػي تقػـك  -8
 بما الكزارة المعنية، خاصة فيما يتعمؽ بمشركع حصر األكقاؼ.

ـ المادؼ بمختمؼ أنكاع  في مجاؿ األكقػاؼ سػيما فػي تكضػي  دكر  تفعيؿ دكر اإلعبل -9
اإلقتصػػادم كالتنمػػكم كالتعريػػؼ بآليػػات إدارتػػ  كبيػػاف األجمػػزة القانكنيػػة المشػػرفة عميػػ ، 
كتكضػػػػي  إطػػػػار  القػػػػانكني بشػػػػكؿ عػػػػاـ، ككػػػػذا إشػػػػمار نمػػػػاذج األكقػػػػاؼ لئلقتػػػػداء بمػػػػـ 

فضػػػاءات اإلعبلميػػػة، كالتػػػي كالترغيػػػب فػػػي الكقػػػؼ، كذلػػػؾ طبعػػػا مػػػف خػػػبلؿ البػػػرام  كال
 نذكر منما:

الحصػػص التمفزيكنيػػة كاإلذاعيػػة كاألشػػرطة الكثائقيػػة كالمقػػاءات مػػع ذكم اإلختصػػاص *
 في مجاؿ األكقاؼ.

كتابػػػة مقػػػاالت فػػػي الصػػػحؼ اإلخباريػػػة تعػػػال  قضػػػايا األكقػػػاؼ كتسػػػمط الضػػػكء عمػػػ  *
 الكاقع الذم تعيش ، لبعث الحس الجماهيرم في هذا المجاؿ.

 التكاصؿ اإلجتماعي.مكاقع *
 .إنشاء مكاقع إلكتركنية متخصصة*

*حػث المكسػريف عمػ  تمكيػؿ األكقػاؼ كتػرغيبمـ فيػ  عبػر منػابر التكجيػ  المعتبػرة ذات 
 في المساجد. التأثير الكاسع، كخطب الجمعة

األكثػػر مػػف ك  يتعػػيف عمػػ  المشػػرع إدراج عقػػكد اسػػتمار الكقػػؼ فػػي قػػانكف اإلسػػتثمار، -11
عفػػػاءات جبائيػػػة، كميػػػة أك جزئيػػػة، ك  فػػػي مجػػػاؿ األكقػػػاؼ مزايػػػاذلػػػؾ مػػػن  المسػػػتثمريف  ا 

تحفيػزهـ، كػدافع لػدعـ اإلسػتثمار فػي هػذا المجػاؿ، خاصػة بالنسػبة لممسػتثمريف ك  بمدؼ
 األجانب.

نشر ثقافة الكقؼ لدل أفراد المجتمع إنماضا لعزائممـ كبعثا لنكازع الخير الكامنة فػي  -11
ما في  مف الثكاب العظػيـ كمػا يكتسػي  مػف نفكسمـ، كتبصيرهـ بمشركعية الكقؼ كبياف 

دكر تنمكم اقتصادم كاجتماعي، فمك يشمؿ جانب التمكيػؿ المػادم إلػ  جانػب تطميػر 
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 الماؿ كتزكية النفس.
كثيػػػؼ الجمػػػكد لتسػػػكية إشػػػكالية حصػػػر األكقػػػاؼ عػػػف طريػػػؽ تفعيػػػؿ التنسػػػيؽ بػػػيف ت  -17

إلػػ  أرشػػيؼ الدكلػػة السػػمطة المكمفػػة باألكقػػاؼ كالجمػػات المعنيػػة، كلػػـ ال حتػػ  العػػكدة 
 ، كذلؾ في إطار إتفاقية دكلية في هذا الخصكص.ةتركيال
 حصرها.ك  الكقفية األمبلؾتفعيؿ دكر القضاء في استرجاع   -13
تكجي  اهتماـ المصارؼ اإلسبلمية بالكقؼ مف خبلؿ إنشائما إلدارات خاصة بػإدارة   -14

ربة الكقفيػػػة فػػػي كحصػػػر التعامػػػؿ التجػػػارم كالمصػػػرفي بالنسػػػبة لممضػػػا، األمػػػكاؿ الكقفيػػػة
المصػػػػارؼ اإلسػػػػبلمية، ذلػػػػؾ ألف التعامػػػػؿ مػػػػع هػػػػذ  المصػػػػارؼ يمػػػػن  المتعامػػػػؿ فيمػػػػا 

 لمشبمات كمكاضع الشؾ كالتحريـ في المعامبلت المالية. ااإلطمئناف العقدم درء
إنشاء مؤسسػة كقفيػة عالميػة يعػكد نفعمػا لممسػمميف فػي كافػة الػدكؿ اإلسػبلمية، حيػث  -15

برعػػػات كتنميػػػة مػػػكارد الكقػػػؼ كاسػػػتثمارها فػػػي المشػػػاريع تقػػػـك هػػػذ  المؤسسػػػة بجمػػػع الت
اإلقتصػػادية المتعػػددة، ممػػا يزيػػد فػػي قػػدرتما عمػػ  تحقيػػؽ أهػػدافما الخيريػػة، كيكػػكف لمػػا 
مجمس أمنػاء يضػع المبػادئ األساسػية التػي تػنظـ رغبػات الػكاقفيف كشػركطمـ بمػا يتفػؽ 

د البػػػاحثيف فػػػي مػػػع الضػػػكابط الشػػػرعية لمكقػػػؼ. كهػػػك نفػػػس اإلقتػػػراح الػػػذم قػػػاـ بػػػ  أحػػػ
 ."د.أحمد عكؼ محمد عبد الرحماف"األكقاؼ 

تفعيػػؿ يليػػات الرقابػػة اإلداريػػة عمػػ  العقػػكد التػػي تػػتـ بمػػا اسػػتغبلؿ كتنميػػة كاسػػتثمار   -16
األمػػبلؾ الكقفيػػة، مػػف خػػبلؿ إحػػداث لجػػاف مخصصػػة لمػػذا الغػػرض، كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ 

يعػػزز كيػػؤمف ضػػبطما كالػػنص عميمػػا صػػراحة فػػي التشػػريعات الخاصػػة باألكقػػاؼ، ممػػا 
 حماية قانكنية لمذا الصنؼ مف األمبلؾ.

ك تأهيػػػػػػؿ القػػػػػػائميف عميػػػػػػ  تػػػػػػأهيبل رفيػػػػػػع  إصػػػػػػبلح النظػػػػػػاـ اإلدارم لقطػػػػػػاع األكقػػػػػػاؼ -17
كيف كػكادر متخصصػة فػي اسػتثمار أمػكاؿ الكقػؼ كتنميتمػا مػف تكػالمستكل، مػف خػبلؿ 

ي خػػبلؿ برمجػػة دكرات تكػػكيف كتربصػػات، سػػكاء داخػػؿ أك خػػارج الػػكطف فػػي الػػدكؿ التػػ
اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة الككيػػت، لمػػا تجػػارب ناجحػػة فػػي مجػػاؿ إدارة األكقػػاؼ، مثػػؿ 

 كماليزيا.

 تشػػجيع البحػػث العممػػي فػػي الكقػػؼ مػػف جميػػع جكانبػػ ، كاإلهتمػػاـ بمػػا يسػػتجد فيػػ  مػػف  -18
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مسػػػائؿ كمػػػا يعػػػرض لػػػ  مػػػف مشػػػكبلت، كتفعيػػػؿ دكر التظػػػاهرات العمميػػػة مػػػف ممتقيػػػات 
 نسيؽ بيف الجامعات كالسمطة المكمفة باألكقاؼ.كمؤتمرات كطنية كدكلية، بالت

نشػػر مختمػػػؼ األعمػػػاؿ العمميػػػة القيمػػػة الباحثػػة فػػػي مجػػػاؿ الكقػػػؼ كدكر  التنمػػػكم فػػػي  -19
ترجمػػة ، ك شػػكؿ كتػػب، تتكفػػؿ السػػمطة المكمفػػة باألكقػػاؼ بنشػػرها مػػف صػػندكؽ األكقػػاؼ

 األبحػػػػاث العمميػػػػة المتخصصػػػػة فػػػػي األكقػػػػاؼ مػػػػف المغػػػػة العربيػػػػة إلػػػػ  لغػػػػات أخػػػػرل،
كاإلنجميزيػػة منمػػا خاصػػة، كمػػف لغػػات أخػػرل إلػػ  المغػػة العربيػػة، كتكػػكف فػػي  الفرنسػػيةك

 حد ذاتما كقفا مجانيا يستفيد من  الطمبة كالباحثكف في مجاؿ األكقاؼ.
ضػػػركرة تفعيػػػؿ المشػػػاركة الشػػػعبية فػػػي عمميػػػة إصػػػبلح قطػػػاع األكقػػػاؼ كتفعيػػػؿ دكر   -71

تػػ ، حيػػث تعتبػػر مشػػاركة الفئػػات اإلقتصػػادم كاإلجتمػػاعي، لنجػػاح النشػػاط الػػكقفي كترقي
 اإلجتماعية كتفاعمما مع النشاط الكقفي مف مؤشرات ازدهار  كانكماش .

 ،تحػػػػديث قطػػػػاع األكقػػػػاؼ بإدخػػػػاؿ التكنكلكجيػػػػا عميػػػػ ، ممػػػػا يحقػػػػؽ سػػػػرعة فػػػػي األداء -77
نشػػاء مكاقػػع لك  األكقػػاؼك  تحيػػيف المكقػػع اإللكتركنػػي لػػكزارة الشػػؤكف الدينيػػةك  ممػػديريات ا 

 األكقاؼ.ك  الدينية الكالئية لمشؤكف

تكسيع قاعدة النشاط الكقفي كمجاالت األنشطة الكقفية كتنكيعما، لتشمؿ كافة منػاحي  -73
 الحياة اإلجتماعية، كعدـ حصرها عم  األنشطة الدينية الضيقة.

الػػذم هػػك بمثابػػة حمػػـ بالنسػػبة لمػػكظفي قطػػاع  -اإلسػػراع فػػي إنشػػاء الػػديكاف الػػكطني  -74
لمكقػػػؼ  -ؿ المقػػػاببلت الشخصػػػية المجػػػراة معمػػػـ الشػػػؤكف الدينيػػػة كالكقػػػاؼ مػػػف خػػػبل

لمتكفؿ نمائيا بممؼ األكقاؼ كتحسػيف كرفػع مسػتكل هػذا القطػاع، ألنػ  مػف المفػركض 
، حسػػب تصػػري  7114-7111أف إنشػاؤ  كػػاف مبػػرم  فػي إطػػار المخطػػط الخماسػي 

 .7111في كزير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ 
الخبراء في مجاؿ األكقاؼ كهك "د.أنػكر  ، اقتراح أحدكذلؾ ك مف بيف أهـ اإلقتراحات -75

أف يكػكف هػذا اليػـك  أقتػرح بػدكرمالشمتكني"، يتمثؿ في تخصيص يـك سنكم لمكقؼ، ك 
في الجزائر كطنيا كسػنكيا تحػت شػعار "كقػؼ لكػؿ جزائػرم"، بإشػراؼ السػمطة المكمفػة 
باألكقػػاؼ، بػػؿ ألبعػػد مػػف ذلػػؾ بػػأف يكػػكف يكمػػا سػػنكيا عالميػػا تحػػت شػػعار "كقػػؼ لكػػؿ 

مـ"، كيكػكف لكػؿ دكلػة مػف دكؿ العػالـ اإلسػبلمي شػرؼ ككنمػا عاصػمة لمكقػؼ فػي مس
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تمػػػؾ السػػػنة، كذلػػػؾ مػػػف أجػػػؿ إحيػػػاء كترسػػػيخ سػػػنة الكقػػػؼ، مػػػف خػػػبلؿ تنظػػػيـ نػػػدكات 
.  كنشاطات كقفية، خبلؿ هذا اليـك

 الصػػػػنؼ لمػػػػذا القانكنيػػػػة الحمايػػػػة بضػػػػماف مرهػػػػكف الكقػػػػؼ مسػػػػتقبؿ أف القػػػػكؿ صػػػػفكة ك
 القػػائميفك  الػػكاقفيف جممػػكر - الجميػػع مسػػاعيك  جمػػكد تظػػافرك  ،الممكيػػة مػػف المتميػػز القػػانكني

 أكجػػ ك إدارتػػ   تطػػكيرك  الكقػػؼ سػػنة إلحيػػاء الجػػدمك  المخمػػص بالعمػػؿ - األكقػػاؼ شػػؤكف عمػػ 
 عػز اهلل مػف كالثكاب األجر نيؿك  ،الكاقؼ إلرادة تحقيقا ،ريع  إنفاؽ مجاالتك  تنميت ك  استثمار 

 مسمـ. كؿ غاية هي التيك  ،جؿك 
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 31الممحؽ رقـ 
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 32الممحؽ رقـ 
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 33الممحؽ رقـ 
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 34الممحؽ رقـ 
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 35الممحؽ رقـ 

 
 



 
 
 

 

 

 
 
 

 املراجعو املصادرقائىة 
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 المصادرأكال: 
 القرآف الكريـ
 * كتب السنة

: محمػػد محيػػي سػنف أبػػي داكد، تحقيػؽ هػػػ(:275 أبػك داكد )سػػميماف بػف األشػػعث المتػكف : .1
 .2الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيركت، )د.ت(،ج

سػنف أبػػي داكد، تحقيػؽ: محمػػد محيػػي  هػػػ(:275 أبػك داكد )سػػميماف بػف األشػػعث المتػكف : .2
 .3جالديف عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيركت، )د.ت(،

اكد، تحقيػؽ: محمػػد محيػػي سػنف أبػػي د هػػػ(:275 أبػك داكد )سػػميماف بػف األشػػعث المتػكف : .3
 .4جالديف عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيركت، )د.ت(،

مسػػمـ ) أبػػي الحسػػف مسػػمـ بػػف الحجػػاج النيسػػابكرم(: صػػحي  مسػػمـ، تحقيػػؽ: محمػػد فػػؤاد  .4
 .2010عبد الباقي، المجمد الثاني، دار الحديث، القاهرة، ط 

 *المعاجـ
كس المحػيط: تحقيػؽ: محمػد نعػيـ العرقسكسػي، الفيركز أبػادم مجػد الػديف بػف أحمػد، القػام .1

 .1993، 3مؤسسة الرسالة، بيركت، ط
ابف منظكر جماؿ الديف محمػد، لسػاف العػرب المحػيط، المجمػد الثالػث، دار لسػاف العػرب،  .2

 بيركت.
 ، د.د.ف، د.س.ط.8األزهرم، تمذيب المغة، تحقيؽ: عبد العظيـ محمكد، ج .3
، المطبعػة الخيريػة، مصػر، 8اهر القػامكس، جالزبيدم، أبك القيض، تاج العركس مػف جػك  .4

 ق. 1308
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 *النصكص القانكنية
 أ/ النصكص التشريعية

 التشريع األساسي -01
-16المعػػدؿ بمكجػػب القػػانكف  1996دسػػتكر الجممكريػػة الجزائريػػة الديمقراطيػػة الشػػعبية لسػػنة 

 .2016مارس  06المؤرخ في  01
 القكانيف-02
المتضػػػػمف قػػػػانكف األسػػػػرة المعػػػػدؿ  1984كاف جػػػػ 09المػػػػؤرخ فػػػػي  11-84القػػػػانكف رقػػػػـ  .1

 .2005فيفرم  27المؤرخ في  02-05كالمتمـ باألمر رقـ 
المتضػػمف التكجيػػ  العقػػارم المعػػدؿ  1990نػػكفمبر  18المػػؤرخ فػػي  25-90القػػانكف رقػػـ  .2

 .1995سبتمبر  25المؤرخ في  26-95كالمتمـ باألمر رقـ 
متضػػمف قػػانكف األمػػبلؾ الكطنيػػة ال 1990ديسػػمبر 01المػػؤرخ فػػي  30-90القػػانكف رقػػـ  .3

 .2008جكيمية  20المؤرخ في  14-08المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ 
المتعمػػؽ بالتميئػػة كالتعميػػر. )ج.ر  1990ديسػػمبر  01المػػؤرخ فػػي  29-90القػػانكف رقػػـ  .4

 14المػؤرخ فػي  05-04(المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقػـ 1990ديسمبر 02مؤرخة في  52
مؤرخػػػػة فػػػػي  71(. اسػػػػتدراؾ )ج.ر 2004أكت  15خػػػػة فػػػػي مؤر  51)ج.ر  2004أكت 
 (.2004نكفمبر  10

المتعمػػػؽ باألكقػػػاؼ المعػػػدؿ كالمػػػتمـ  1991أفريػػػؿ  27المػػػؤرخ فػػػي  10-91القػػػانكف رقػػػـ  .5
 14المؤرخ فػي  10-02كالقانكف رقـ  2001مام  22المؤرخ في  07-01بالقانكف رقـ 

 . 2002ديسمبر 
 .2002المتضمف قانكف المالية لسنة  2001-12-23المؤرخ في  21-01القانكف رقـ  .6
يتضػػمف تنظػػيـ ممنػػة المكثػػؽ )ج ر  2006فيفػػرم  20المػػؤرخ فػػي  02-06القػػانكف رقػػـ  .7

 (.2006مارس 08مؤرخة في  14
المتضػػمف قػػانكف اإلجػػراءات المدنيػػة  2008فيفػػرم  25المػػؤرخ فػػي  09-08القػػانكف رقػػـ  .8

 كاإلدارية.
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 46ج ر )المتضػمف التكجيػ  الفبلحػي. 2008أكت  03المػؤرخ فػي  16-08القانكف رقـ  .9
 (.2008سنة 

الػػذم يحػػدد شػػركط ككيفيػػات اسػػتغبلؿ  2010أكت  15المػػؤرخ فػػي  03-10القػػانكف رقػػـ  .10
 (.2010سنة  46ج ر )األراضي الفبلحية التابعة لؤلمبلؾ الخاصة لمدكلة.

يػػة يحػػدد القكاعػػد التػػي تػػنظـ نشػػاط الترق 2011فيفػػرم  17المػػؤرخ فػػي  04-11القػػانكف  .11
 (.2011مارس 06المؤرخة في  14العقارية )ج.ر 

مؤرخػة فػي  12المتعمؽ بالبمديػة)ج.ر  2011جكاف  22المؤرخ في  10-11القانكف رقـ  .12
 (.2011جكيمية03

مؤرخػػة  12المتعمػػؽ بالكاليػػة )ج.ر  2012فيفػػرم  21المػػؤرخ فػػي  07-12القػػانكف رقػػـ  .13
 (.2012فيفرم  29في 

المتضػػمف القػػانكف التجػػارم )ج.ر  2015ديسػػمبر  30المػػؤرخ فػػي  20-15القػػانكف رقػػـ  .14
 (2015ديسمبر  30مؤرخة في  71

قػػػػانكف الماليػػػػة لسػػػػنة المتضػػػػمف  2017ديسػػػػمبر  27المػػػػؤرخ فػػػػي  11-17القػػػػانكف رقػػػػـ  .15
 (.2017ديسمبر  28مؤرخة في  76)ج.ر  2018

 األكامر-03
دؿ المتضػػػمف قػػػانكف العقكبػػػات المعػػػ 1966جػػػكاف  8المػػػؤرخ فػػػي  155-66األمػػػر رقػػػـ  .1

 المعدؿ كالمتمـ بالقانكف... 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06كالمتمـ بالقانكف رقـ 
المتضػػػػمف قػػػػانكف الجنسػػػػية )ج.ر  1970ديسػػػػمبر  15المػػػػؤرخ فػػػػي  86-70األمػػػػر رقػػػػـ  .2

المػؤرخ فػي  01-05( المعػدؿ كالمػتمـ بػاألمر رقػـ 1970ديسمبر  18المؤرخة في  105
 (.2005فيفرم  27مؤرخة في  15)ج.ر  2005فيفرم  27

 المتضمف قانكف الثكرة الزراعية. 1971نكفمبر  08المؤرخ في  73-71األمر رقـ  .3
 المتضمف قانكف التكثيؽ.1970ديسمبر  15المؤرخ في  91-70األمر رقـ  .4
المتضػػػمف القػػػانكف المػػػدني المعػػػدؿ  1975سػػػبتمبر  26المػػػؤرخ فػػػي  58-75األمػػػر رقػػػـ  .5

المػػػؤرخ فػػػي  05-07كالقػػػانكف  2005جػػػكاف  20المػػػؤرخ فػػػي  10-05كالمػػػتمـ بالقػػػانكف 
 .2007مام  13
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المتضػػمف القػػانكف التجػػارم المعػػدؿ  1975سػػبتمبر  26المػػؤرخ فػػي  59-75األمػػر رقػػـ  .6
مؤرخػػة  71)ج.ر  2015ديسػػمبر  30المػؤرخ فػػي  20-15كالمػتمـ بمكجػػب القػػانكف رقػػـ 

 (.2015ديسمبر  30في 
ضمف إعداد مسػ  األراضػي العػاـ المت 1975نكفمبر  12المؤرخ في  74-75األمر رقـ  .7

 كتأسيس السجؿ العقارم
الػػػذم يحػػػدد ممنػػػة الممنػػػدس الخبيػػػر  1995فيفػػػرم  11المػػػؤرخ فػػػي  18-95األمػػػر رقػػػـ  .8

 العقارم.
المتعمػؽ بالنقػد كالقػرض المعػدؿ كالمػتمـ  2003أكت  26المػؤرخ فػي  11-03األمر رقػـ  .9

المػػؤرخ  08-13رقػػـ  كمػػتمـ بالقػػانكف 2010أكت  26المػػؤرخ فػػي  04-10بػػاألمر رقػػـ 
 .2014المتضمف قانكف المالية لسنة  2013ديسمبر  30في 

المتضػػػمف القػػػانكف األساسػػػي العػػػاـ  2006جكيميػػػة  15المػػػؤرخ فػػػي  03-06األمػػػر رقػػػـ  .10
 لمكظيفة العمكمية.

المػػػؤرخ  08-13كمػػػتمـ بالقػػػانكف رقػػػـ  2010أكت  26المػػػؤرخ فػػػي  04-10األمػػػر رقػػػـ  .11
 .2014نكف المالية لسنة المتضمف قا 2013ديسمبر  30في 

 النصكص التنظيمية-ب
 المراسيـ الرئاسية-01
المتضػػػػػػمف إحػػػػػػداث  2015مػػػػػػام  27المػػػػػػؤرخ فػػػػػػي  140-15المرسػػػػػػـك الرئاسػػػػػػي رقػػػػػػـ  .1

 29مقاطعػػات إداريػػة داخػػؿ بعػػض الكاليػػاتك تحديػػد القكاعػػد الخاصػػة المرتبطػػة بمػػا )ج.ر 
 (2015مام  31مؤرخة في 

، يتضػػمف المكافقػػة عمػػ  2001أفريػػؿ  26خ فػػي المػػؤر  107-01المرسػػـك الرئاسػػي رقػػـ  .2
ببيػػركت )لبنػػاف(،  2000نػػكفمبر  08إتفػػاؽ المسػػاعدة الفنيػػة )قػػرض كمنحػػة(، المكقػػع فػػي 

بػػيف الجممكريػػة الجزائريػػة الديمقراطيػػة الشػػعبية كالبنػػؾ اإلسػػبلمي لمتنميػػة، لتمكيػػؿ مشػػركع 
 (.2001أفريؿ  29مؤرخة في  25حصر ممتمكات األكقاؼ في الجزائر. )ج ر 
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 المراسيـ التنفيذية-02
المتضػػػػػمف نظػػػػػاـ األمػػػػػبلؾ  1983سػػػػػبتمبر  17المػػػػػؤرخ فػػػػػي  283 -64المرسػػػػػـك رقػػػػػـ  .1

 الحبسية العامة.
 المتعمؽ بتأسيس السجؿ العقارم 1976مارس  25المؤرخ في  63-76المرسـك رقـ  .2
يحػدد صػبلحيات البمديػة كالكاليػة  1981ديسػمبر  26المؤرخ فػي  386-81المرسـك رقـ  .3

 (.1981ديسمبر  29مؤرخة في  52ختصاصاتمما في قطاع الشؤكف الدينية )ج.ر كا
المتضػمف إجػراءات التقػادـ المكسػب  1983مام  21المؤرخ في  352-83المرسـك رقـ  .4

عداد عقد الشمرة.  كا 
...الػػذم يحػػدد صػػبلحيات  1989جػػكاف  27المػػؤرخ فػػي  99-89المرسػػـك التنفيػػذم رقػػـ  .5

 كزير الشؤكف الدينية.
الػذم يحػدد هياكػؿ اإلدارة  1990جػكاف  23المػؤرخ فػي  188-90ـك التنفيذم رقـ المرس .6

 المركزية كأجمزتما في الكزارات.
المتعمػػػؽ ببنػػػاء المسػػػجد  1991مػػػارس  23المػػػؤرخ فػػػي  81-91المرسػػػـك التنفيػػػذم رقػػػـ  .7

 كتنظيم  كتسيير  كتحديد كظيفت .
المتضػػػػمف إحػػػػداث ... 1991مػػػػارس  23المػػػػؤرخ فػػػػي  82-91المرسػػػػـك التنفيػػػػذم رقػػػػـ  .8

 مؤسسة المسجد.
يتضػػػػمف إنشػػػػاء نظػػػػارة  1991مػػػػارس  23المػػػػؤرخ فػػػػي  83-91المرسػػػػـك التنفيػػػػذم رقػػػػـ  .9

 لمشؤكف الدينية في الكالية كتحديدها كتنظيمما كعممما.
المتضػػػػػمف القػػػػػانكف  1991أفريػػػػػؿ  27المػػػػػؤرخ فػػػػػي  114-91المرسػػػػػـك التنفيػػػػػذم رقػػػػػـ  .10

 األساسي الخاص بعماؿ قطاع الشؤكف الدينية.
الػػػذم يضػػػبط أجمػػػزة  1994جكيميػػػة  23المػػػؤرخ فػػػي  215-94المرسػػػـك التنفيػػػذم رقػػػـ  .11

 اإلدارة العامة في الكالية كهياكمما.
الذم يحدد قكاعد إنشاء  1994ديسمبر  10المؤرخ في  432-94المرسـك التنفيذم رقـ  .12

 المدارس القرينية كتنظيمما كسيرها.
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الػػػذم يحػػػدد النشػػػاطات  1996انفي جػػػ 27المػػػؤرخ فػػػي  63-96المرسػػػـك التنفيػػػذم رقػػػـ  .13
 (.1996سنة  07ج ر )الفبلحية كشركط اإلعتراؼ بصفة الفبلح. 

المتضػػمف إنشػػاء الػػديكاف  1996فيفػػرم  24المػػؤرخ فػػي  87-96المرسػػـك التنفيػػذم رقػػـ  .14
 (.1996سنة  15ج ر )الكطني لؤلراضي الفبلحية المعدؿ كالمتمـ. 

الػػػذم يحػػػدد شػػػركط إدارة  1998سػػػمبر دي 01المػػػؤرخ فػػػي  381-98المرسػػػـك التنفيػػػذم  .15
 األمبلؾ الكقفية كتسييرها كحمايتما ككيفيات ذلؾ.

المتضػػػػمف تنظػػػػيـ  2000جػػػػكاف  28المػػػػؤرخ فػػػػي  146-2000المرسػػػػـك التنفيػػػػذم رقػػػػـ  .16
 اإلدارة المركزية في كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ.

يحػػدد قكاعػػػد الػػذم  2000جكيميػػػة  26المػػؤرخ فػػي  200-2000المرسػػـك التنفيػػذم رقػػػـ  .17
 تنظيـ مصال  الشؤكف الدينية كاألكقاؼ في الكالية كعممما.

يتضػػػػمف إحػػػػداث  2000نػػػػكفمبر  18المػػػػؤرخ فػػػػي  371-2000المرسػػػػـك التنفيػػػػذم رقػػػػـ  .18
 المفتشية العامة في كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ كتنظيمما كسيرها.

تضػػػمف إحػػػداث الم 2000أكتػػػكبر 26المػػػؤرخ فػػػي  336-2000المرسػػػـك التنفيػػػذم رقػػػـ  .19
 كثيقة اإلشماد المكتكب إلثبات الممؾ الكقفي كشركط  ككيفيات إصدارها كتسميمما.

المحػػػدد لكيفيػػػات تطبيػػػؽ  2003فيفػػػرم  04المػػػؤرخ فػػػي  51-03المرسػػػـك التنفيػػػذم رقػػػـ  .20
المتعمػؽ  1991أفريػؿ  27المػؤرخ فػي  10-91مكػرر مػف القػانكف رقػـ  08أحكاـ المػادة 

 باألكقاؼ المعدؿ كالمتمـ.
يحػػػدد كيفيػػػات تطبيػػػؽ  2003جكيميػػػة  22المػػػؤرخ فػػػي  257-03المرسػػػـك التنفيػػػذم رقػػػـ  .21

المتعمقػػة باسػػترجاع الرسػػـ عمػػ  القيمػػة  2002مػػف قػػانكف الماليػػة لسػػنة  37أحكػػاـ المػػادة 
 المضافة لفائدة عمميات حفظ كبناء أمبلؾ الكقؼ.

ـ المرسػـك رقػـ يعػدؿ كيػتم 2005أفريػؿ  24المػؤرخ فػي  136-05المرسـك التنفيذم رقـ  .22
المتضػػػػػػمف إنشػػػػػػاء معاهػػػػػػد إسػػػػػػبلمية لتكػػػػػػكيف  1981مػػػػػػام  23المػػػػػػؤرخ فػػػػػػي  81-102

 اإلطارات الدينية كتحديد قانكنما األساسي.
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يعػػػدؿ كيػػػتمـ المرسػػػـك  2005نػػػكفمبر  07المػػػؤرخ فػػػي  427-05المرسػػػـك التنفيػػػذم رقػػػـ  .23
ة المتضػػػػػػمف تنظػػػػػػيـ اإلدار  2000جػػػػػػكاف  28المػػػػػػؤرخ فػػػػػػي  146-2000التنفيػػػػػػذم رقػػػػػػـ 

 (.2005نكفمبر  09مؤرخة في  73المركزية في كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ )ج.ر 
المتضػػػػمف القػػػػانكف  2008ديسػػػػمبر  24المػػػػؤرخ فػػػػي  411-08المرسػػػػـك التنفيػػػػذم رقػػػػـ  .24

األساسي الخاص بالمكظفيف المنتميف لؤلسػبلؾ الخاصػة بػاإلدارة المكمفػة بالشػؤكف الدينيػة 
 كاألكقاؼ.

المعػدؿ كالمػتمـ لممرسػـك  2009أكتػكبر  22المؤرخ في  339-09قـ المرسـك التنفيذم ر  .25
المتضػػػمف إنشػػػاء الػػػديكاف الػػػكطني  1996فيفػػػرم  24المػػػؤرخ فػػػي  87-96التنفيػػػذم رقػػػـ 

 (.2009سنة  61ج ر )لؤلراضي الفبلحية. 
المتضػػػػػمف القػػػػػانكف  2010أكتػػػػػكبر  05المػػػػػؤرخ فػػػػػي  234-10المرسػػػػػـك التنفيػػػػػذم رقػػػػػـ  .26

عاهػد الكطنيػة لمتكػكيف المتخصػص الخاصػة بػإدارة الشػؤكف الدينيػة األساسي النمكذجي لمم
 كاألكقاؼ.

المتضػػػػمف القػػػػػانكف  2013نػػػػكفمبر  09المػػػػػؤرخ فػػػػي  377-13المرسػػػػـك التنفيػػػػذم رقػػػػـ  .27
 األساسي لممسجد.

الذم يحدد شركط ككيفيػات  2014فيفرم  10المؤرخ في  70-14المرسـك التنفيذم رقـ  .28
 (2014 مؤرخة في 09ج ر )لمفبلحة.  إيجار األراضي الكقفية المخصصة

الػػػػذم يحػػػػػدد كيفيػػػػػات  2015جػػػػػانفي  25المػػػػػؤرخ فػػػػي  19-15المرسػػػػـك التنفيػػػػػذم رقػػػػـ  .29
 (.2015فيفرم  12مؤرخة في  07ج ر )تحضير عقكد التعمير كتسميمما. 

 القرارات الكزارية-03
 المتضػػػمف إنشػػػاء لجنػػػة لؤلكقػػػاؼ 1999فيفػػػرم  21المػػػؤرخ فػػػي  29القػػػرار الػػػكزارم رقػػػـ  .1

 كتحديد ممامما كصبلحياتما.
المتضػػمف إنشػػاء صػػندكؽ مركػػزم  1999مػػارس  02القػػرار الػػكزارم المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  .2

 لؤلمبلؾ الكقفية.
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المتضػػمف بػػرام  المسػػابقات عمػػ   1999مػػارس  23 ؤرخ فػػيالقػػرار الػػكزارم المشػػترؾ المػػ .3
الشػػػػؤكف  أسػػػػاس اإلختبػػػػارات كاإلمتحانػػػػات الممنيػػػػة لئللتحػػػػاؽ باألسػػػػبلؾ الخاصػػػػة بقطػػػػاع

 الدينية كاألكقاؼ.
الػػػػذم يحػػػػػدد كيفيػػػػات ضػػػػػبط اإليػػػػرادات كالنفقػػػػػات  2000أفريػػػػػؿ  10القػػػػرار المػػػػػؤرخ فػػػػي  .4

 الخاصة باألمبلؾ الكقفية.
يحدد شكؿ كمحتػكل الشػمادة الرسػمية الخاصػة بالممػؾ  2001مام  26القرار المؤرخ في  .5

 الكقفي.
 ص بالممؾ الكقفي.يحدد محتكل السجؿ الخا 2001جكاف  06القرار المؤرخ في  .6
 29المػػتمـ لمقػػرار الػػكزارم رقػػـ  2000نػػكفمبر  11المػػؤرخ فػػي  200القػػرار الػػكزارم رقػػـ  .7

المتضػػػػػػػمف إنشػػػػػػػاء لجنػػػػػػػة لؤلكقػػػػػػػاؼ كتحديػػػػػػػد مماممػػػػػػػا  1999فيفػػػػػػػرم  21المػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػي 
 كصبلحياتما.

المتضػػمف تنظػػيـ مكاتػػب اإلدارة  2001نػػكفمبر  20القػػرار الػػكزارم المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  .8
 .2001-12-02المؤرخة في  73بكزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ. ج ر عدد المركزية 

الػػػػػػذم يحػػػػػػدد بػػػػػػرام  التكػػػػػػكيف  2002أكت  17القػػػػػػرار الػػػػػػكزارم المشػػػػػػترؾ المػػػػػػؤرخ فػػػػػػي  .9
 المتخصص الخاص برتبة ككيؿ األكقاؼ.

المتضػمف تنظػيـ مصػال  المػديريات  2003مػام  11القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ فػي  .10
 األكقاؼ في مكاتب.ؤكف الدينية ك الكالئية لمش

الذم يحػدد شػكؿ كمحتػكل السػجؿ  2003نكفمبر  15القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  .11
 العقارم الخاص باألمبلؾ الكقفية.

الذم يحدد كيفيػات تحكيػؿ حػؽ  2016سبتمبر  20القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  .12
بالنسػػػبة لؤلراضػػػي الكقفيػػػة المخصصػػػة اإلنتفػػػاع الػػػدائـ أك حػػػؽ اإلمتيػػػاز إلػػػ  حػػػؽ إيجػػػار 

 لمفبلحة المسترجعة مف الدكلة.
 المذكرات الكزارية-04
المتضػػػمنة كيفيػػػة البحػػػث عػػػف  1994أكتػػكبر  23المؤرخػػػة فػػػي  35لمػػذكرة الكزاريػػػة رقػػػـ ا .1

 .األمبلؾ الكقفية
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المتضػػػػػمنة تكجيمػػػػػات 1997جػػػػػانفي  05المؤرخػػػػػة فػػػػػي  01-97المػػػػػذكرة الكزاريػػػػػة رقػػػػػـ  .2
 األكقاؼ.تنظيمية إلدارة 

تتضػػػمف الحػػػرص عمػػػ   1997جكيميػػػة  19المؤرخػػػة فػػػي  02-97المػػػذكرة الكزاريػػػة رقػػػـ  .3
 .تنمية كتثميف األمبلؾ الكقفية

مكجمػػػػػة إلػػػػػ  مػػػػػديرم  2001ديسػػػػػمبر 25ـ/ع المؤرخػػػػػة فػػػػػي  184المػػػػػذكرة الكزاريػػػػػة رقػػػػػـ .4
: ) 2002الشػػػؤكف الدينيػػػة كاألكقػػػاؼ لمكاليػػػات، فػػػي إطػػػار برنػػػام  المفتشػػػية العامػػػة لسػػػنة 

 (. 2001لنشرة الرسمية، كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ، السداسي الثاني لسنة ا
 . 06-01المذكرة الكزارية رقـ  .5
المتعمقػػػػػة بتسػػػػػيير األمػػػػػبلؾ  2002جػػػػػانفي  09المؤرخػػػػػة فػػػػػي  01-2002المػػػػػذكرة رقػػػػػـ  .6

 الكقفية.
المكجمة لمديرم الشػؤكف الدينيػة  2002جانفي  09المؤرخة في  02-2002المذكرة رقـ  .7

 كاألكقاؼ تتعمؽ بكيفية الكشؼ عف دفع اإليجار لؤلمبلؾ الكقفية.
المكجمػػػػة لممػػػػديريف الفػػػػرعييف بمديريػػػػة  2002أفريػػػػؿ  27المؤرخػػػػة فػػػػي  01المػػػػذكرة رقػػػػـ  .8

 الثقافة اإلسبلمية تتضمف تفعيؿ نشاط المديريات الفرعية.
لػ  مػديرم  2002جػكاف  11المؤرخػة فػي  188المذكرة رقػـ  .9 الشػؤكف مكجمػة إلػ  الػكالة كا 

الدينيػػػة كاألكقػػػاؼ بالكاليػػػات تخػػػص إحػػػداث كثيقػػػة السػػػجؿ الخػػػاص بالممػػػؾ الػػػكقفي كثيقػػػة 
 اإلشماد المكتكب كالشمادة الرسمية.

مكجمػػػة إلػػػ  مػػػديرم الشػػػؤكف الدينيػػػة  2002جػػػكاف  22المؤرخػػػة فػػػي  497المػػػذكرة رقػػػـ  .10
 كاألكقاؼ تتضمف محتكيات ممؼ الممؾ الكقفي.

المتضػػػمنة صػػػندكؽ  2003مػػػارس  30المؤرخػػػة فػػػي  2003-86المػػػذكرة الكزاريػػػة رقػػػـ  .11
 2003الزكػػاة: ) النشػػرة الرسػػمية، كزارة الشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ، السداسػػي األكؿ لسػػنة 

.) 
تتضػػػمف تسػػػكية كضػػػعية األمػػػبلؾ  2006مػػػام  08المؤرخػػػة فػػػي  06-02المػػػذكرة رقػػػـ  .12

 الكقفية المنمارة كاآليمة لمسقكط.
 تتضمف شطب األمبلؾ الكقفية. 2006سبتمبر  23المؤرخة في  06-03المذكرة رقـ  .13
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المتضػػػػػػػػمنة تعريػػػػػػػػؼ لػػػػػػػػبعض  2010نػػػػػػػػكفمبر  02المؤرخػػػػػػػػة فػػػػػػػػي  680المػػػػػػػػذكرة رقػػػػػػػػـ  .14
 .المصطمحات الخاصة بالكقؼ المعركؼ كالكقؼ المجمكؿ كالتسكية القانكنية لما

المتضػػمنة اإلتفاقيػػة مػػع الككالػػة  2012جػػانفي  08المؤرخػػة فػػي  34المػػذكرة الكزاريػػة رقػػـ .15
 ة لمس  األراضي.الكطني

المتضػػمنة ؼ/م عقػػكد الحبػػكس المكجػػكدة عمػػ  ك  ،7114الكزاريػػة المؤرخػػة فػػي  المػػذكرة  .16
 مستكل مصال  الضرائب. 

المتضمنة تحيػيف إيجػار األمػبلؾ  2015فيفرم  15المؤرخة في  74المذكرة الكزارية رقـ  .17
 الكقفية.

 التعميمات الكزارية-05
المتضػمنة اإللتػزاـ بإرسػاؿ  1996جكيميػة  17في  المؤرخة 96-02التعميمة الكزارية رقـ  .1

 التقارير المالية.
دارة  1999جػانفي  27المؤرخة في  08التعميمة الكزارية المشتركة رقـ  .2 المتعمقػة بإنشػاء كا 

 كمتابعة المجاف الدينية المسجدية.
المتضػػػمنة ترتيبػػػات تنظػػػيـ عبلقػػػات  1999نػػػكفمبر 14المؤرخػػػة فػػػي  246التعميمػػػة رقػػػـ  .3

 ي رعاية المسجد كخدمت .تعاكف ف
المتضػػػمنة تحديػػػد كيفيػػػات  2001ديسػػػمبر  25المؤرخػػػة فػػػي  258التعميمػػػة الكزاريػػػة رقػػػـ  .4

صب كتحكيػؿ المبػال  المحصػمة فػي إطػار عمميػة التضػامف لفائػدة منكػكبي الفيضػانات. ) 
 (. 2001النشرة الرسمية، كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ، السداسي الثاني لسنة 

مكجمػػة لمسػػادة كالة الجممكريػػة  2002أفريػػؿ  16المؤرخػػة فػػي  52الكزاريػػة رقػػـ التعميمػػة  .5
لممتابعة كالسادة مديرم الشؤكف الدينية كاألكقاؼ لمتنفيذ تتضمف دعكة لمتضػامف مػع كفػاح 

 الشعب الفمسطيني.
المتضػػػمنة تسػػػيير األمػػػبلؾ العقاريػػػة  2003مػػػارس  03المؤرخػػػة فػػػي  143التعميمػػػة رقػػػـ  .6

 الكقفية.
تتضػػػػػمف تسػػػػػيير األمػػػػػبلؾ العقاريػػػػػة  2003أكت  03المؤرخػػػػػة فػػػػػي  143مػػػػػة رقػػػػػـ التعمي .7

 الكقفية.
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لمسػادة مػديرم الشػؤكف الدينيػة كاألكقػاؼ تتعمػؽ ببنػاء المػدارس  141-2004التعميمة رقـ  .8
 القرينية كممحقاتما.

 المتعمقة بتنظيـ إيرادات األضرحة. 2004أفريؿ  28المؤرخة في  153التعميمة رقـ  .9
المتعمقػة بتحديػد  2006مػارس  20المؤرخػة فػي  01-06لكزارية المشػتركة رقػـ التعميمة ا .10

 كيفيات تسكية األمبلؾ الكقفية العقارية العامة التي هي في حكزة الدكلة.
الصػػادرة عػػف المديريػػة  2009أكتػػكبر  13المؤرخػػة فػػي  010902التعميمػػة الكزاريػػة رقػػـ  .11

ة القانكنية لمقطع األرضػية المخصصػة العامة لؤلمبلؾ الكطنية كالمتضمنة تسكية الكضعي
 إلدارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ لبناء المساجد كممحقاتما ك/أك المدارس القرينية.

المتضػػػمنة إعػػػداد جػػػرد عػػػاـ  2010مػػػارس 23المؤرخػػػة فػػػي  201التعميمػػػة الكزاريػػػة رقػػػـ  .12
 لممساجد.

اـ بكزارة الشػؤكف الصادرة مف المفتش الع 2011مارس  01التعميمة الكزارية المؤرخة في  .13
 األكقاؼ بالكاليات. ك  األكقاؼ مكجمة إل  مديرم الشؤكف الدينيةك  الدينية

المتضػمنة تعػكيض المسػتثمريف  2015مػارس  26المؤرخػة فػي  93التعميمة الكزارية رقـ  .14
 الفبلحييف الذيف استعممت األراضي المستغمة مف طرفمـ كأكعية عقارية إلنجاز مساجد.

 ريةالمناشير الكزا-06
مػف  38المتعمػؽ بتطبيػؽ المػادة  1992جػانفي  06المنشكر الكزارم المشترؾ المؤرخ فػي  .1

 قانكف األكقاؼ.
المتضػمف تكسػيع دائػرة اإلهتمػاـ بػاألمبلؾ الكقفيػة المنقكلػة منمػا  56المنشكر الكزارم رقػـ  .2

 كالعقارية.
 راسكتالم-07

المتضػمنة  7114كقػاؼ المؤرخػة فػي مراسمة كزارة المالية إلػ  السػيد كزيػر الشػؤكف الدينيػة كاأل
 ؼ/م طمب نسخ عقكد الحبكس.
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 المراجعثانيا: 
 المراجع بالمغة العربية -أ

 الكتب-01
، د.ب.ف، إبراهيـ جاسـ الياسػرم، عقػد المضػاربة فػي المصػارؼ اإلسػبلمية، دار المنػاه  .1

 د.ط، د.س.ط.
يث، اإلسػػكندرية، ابػػراهيـ سػػيد أحمػػد، عقػػد الكديعػػة فقمػػا كقضػػاء، المكتػػب الجػػامعي الحػػد .2

2003. 
ابػػف حػػـز عمػػي بػػف أحمػػد، المحمػػ ، تحقيػػؽ: لجنػػة إحيػػاء التػػراث العربػػي، كتػػاب القػػرض:  .3

 ، دار الجيؿ، بيركت.8ج
، دار 4ابف عابديف محمد أميف، رد المحتار عمػ  الػدار المختػار كحاشػية ابػف عابػديف، ج .4

 الكتب العممية، بيركت.
 الجزائرم، دار بمقيس لمنشر، الجزائر، د.س.ط. أحمد بمكدنيف، الكجيز في القانكف البنكي .5
 .1993، منشكرات كزارة الشؤكف الدينية، الجزائر، 2أحمد حماني، فتاكل، ج .6
 .2010، 1أحمد صبحي العيادم، أدكات اإلستثمار اإلسبلمية، دار الفكر، عماف، ط .7
جػػػػابر عبػػػػد المػػػػادم سػػػػالـ الشػػػػافعي، مسػػػػائؿ األحػػػػكاؿ الشخصػػػػية، ك  أحمػػػػد فػػػػراج حسػػػػيف .8

 .2005، 1شكرات الحمبي الحقكقية، طمن
أحمد فراج حسيف كجابر عبد المػادم سػالـ الشػافعي، مسػائؿ األحػكاؿ الشخصػية الخاصػة  .9

 .2005، 1لبناف، ط -بالميراث كالكصية كالكقؼ، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت
ة أحمػػػد فػػػراج حسػػػيف، أحكػػػاـ الكصػػػايا كاألكقػػػاؼ فػػػي الشػػػريعة اإلسػػػبلمية، الػػػدار الجامعيػػػ .10

 لمطباعة كالنشر، بيركت...
أحمػػػد محمػػػد السػػػعد كمحمػػػد عمػػػي العمػػػرم، االتجاهػػػات المعاصػػػرة فػػػي تطػػػكير االسػػػتثمار  .11

 .2000، 1الكقفي، األمانة العامة لؤلكقاؼ، الككيت، ط
أحمػػػد محمػػػد عبػػػد العظػػػيـ الجمػػػؿ، دكر نظػػػاـ الكقػػػؼ اإلسػػػبلمي فػػػي التنميػػػة االقتصػػػادية  .12
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 .1992فتيحة قر ، أحكاـ عقد المقاكلة، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  .74
ة العامػة فؤاد عبد اهلل العمر، إسماـ الكقؼ في العمػؿ األهمػي كالتنميػة اإلجتماعيػة، األمانػ .75

 .2000لؤلكقاؼ، دكلة الككيت، ط 
فػػكزم أمػػيف يحيػػ  الطػػائي، الخػػدمات الكقفيػػة فػػي العػػراؽ كبػػبلد الشػػاـ، المؤسسػػة الحديثػػة  .76

 .2013، 1لمكتاب، لبناف، ط
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لبنػػػاف،  -ليػػػث عبػػػد األميػػػر الصػػػباغ، تنميػػػة الكقػػػؼ، منشػػػكرات الحمبػػػي الحقكقيػػػة، بيػػػركت .77
 .2011ط
، 5يػػػة العامػػػة، ديػػػكاف المطبكعػػػات الجامعيػػػة، طمحػػػرزم محمػػػد عبػػػاس، إقتصػػػاديات المال .78

2012. 
دارة الكقػػؼ، الشػػركة العربيػػة المتحػػدة  .79 محمػػد الفػػات  محمػػكد بشػػير المغربػػي، اقتصػػاديات كا 

 .2011، 1لمتسكيؽ كالتكريدات، القاهرة، ط
محمد الفات  محمكد بشير المغربي، تمكيؿ كاستثمار األكقػاؼ اإلسػبلمية، الشػركة العربيػة  .80

 .2011، 1تسكيؽ كالتكريدات، القاهرة، طالمتحدة لم
محمػػد الممػػدم، نظػػاـ النظػػارة عمػػ  األكقػػاؼ فػػي الفقػػ  اإلسػػبلمي كالتطبيقػػات المعاصػػرة  .81

 .2011، 1)النظاـ الكقفي المغربي نمكذجا(، األمانة العامة لؤلكقاؼ، الككيت، ط
ة إقػػػرأ، محمػػد بػػػاكني، أحمػػد الحجػػػر كعقػػكد التبرعػػػات فػػػي الفقػػ  كالقػػػانكف، منشػػكرات مكتبػػػ .82

 .2009، 1الجزائر، ط -قسنطينة
 -محمد حمكدة كمصطف  حسيف، المعامبلت المالية في اإلسبلـ، مؤسسة الػكراؽ، عمػاف .83

 .1999، 2األردف، ط
 محمد زيد األبياني دبؾ، كتاب مباحث الكقؼ، د.د.ف، د.ب.ف، د.ط، د.س.ط. .84
 .1993د.ط،محمد سراج، أحكاـ الكقؼ في الفق  كالقانكف، د.د.ف، اإلسكندرية،  .85
 محمد سبلـ مدككر، المدخؿ لمفق  اإلسبلمي، دار الكتاب الحديث. .86
 .2014، 1محمد عمكاني دكر الصناديؽ الكقفية في تنمية الكقؼ بالجزائر، ط .87
، 1، دار المطبكعػات الجامعيػة، ط-دراسػة مقارنػة -محمد عمي سػكيمـ، عقػكد اإلسػتثمار  .88

2014. 
لبنػػػاف، -في، دار الكتػػػب العمميػػػة، بيػػػركتمحمػػػد عمػػػي محمػػػد أحمػػػد البنػػػا، القػػػرض المصػػػر  .89

 .2006، 1ط
محمػػد فػػاركؽ النبمػػاف، اإلتجػػا  الجمػػاعي فػػي التشػػريع اإلقتصػػادم اإلسػػبلمي، دار الفكػػر،  .90

 .1970، 1ط
 .2006محمد كنازة، الكقؼ العاـ في التشريع الجزائرم، دار المدل، الجزائر،  .91
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، 2ؼ، اإلسػػػػػكندرية، طمحمػػػػد لبيػػػػػب شػػػػػنب، شػػػػػرح أحكػػػػػاـ عقػػػػػد المقاكلػػػػػة، منشػػػػػأة المعػػػػػار  .92
2004. 

محمػػػػكد حمػػػػكدة كمصػػػػطف  حسػػػػيف، المعػػػػامبلت الماليػػػػة فػػػػي اإلسػػػػبلـ، مؤسسػػػػة الػػػػكراؽ،  .93
 .1999، 2األردف، ط -عماف

منػػػاع مػػػرار خميفػػػة، المزارعػػػة كالمسػػػاقاة فػػػي الشػػػريعة اإلسػػػبلمية، دار الرسػػػالة لمطباعػػػة،  .94
 ق.1395 -ـ1975بغداد، 

 .2011، 1األردف، ط -ار الثقافة، عمافمنذر عبد الكريـ القضاة، أحكاـ الكقؼ، د .95
 -منػػذر قحػػؼ، الكقػػؼ اإلسػػبلمي: تطػػكر ، إدارتػػ  كتنميتػػ (، دار الفكػػر المعاصػػر، بيػػركت .96

 .2000، 1لبناف، دار الفكر، دمشؽ سكرية، ط
 .2000، 1لبناف، ط -منذر قحؼ، الكقؼ اإلسبلمي، دار الفكر المعاصر، بيركت .97
 7111، دار المدل، الجزائر، ط منصكرم نكرة، قكاعد التميئة كالتعمير .98
الجزائػػػر،  -مكسػػػ  بكدهػػػاف، النظػػػاـ القػػػانكني لؤلمػػػبلؾ الكقفيػػػة، دار المػػػدل، عػػػيف مميمػػػة .99

2011. 
ناصػػػػر الػػػػديف سػػػػعيدكني، دراسػػػػات فػػػػي الممكيػػػػة العقاريػػػػة، المؤسسػػػػة الكطنيػػػػة لمكتػػػػاب،  .100

 .1986الجزائر، 
صػػػػرفية كالجػػػػرائـ نائػػػػؿ عبػػػػد الرحمػػػػاف صػػػػال  الطكيػػػػؿ كنػػػػاج  داكد ربػػػػاح، األعمػػػػاؿ الم .101

 .2000، 1، ط1األردف، ج -الكاقعة عميما، دار كائؿ لمطباعة كالنشر، عماف
نزيػػ  عبػػد المقصػػكد مبػػركؾ، صػػناديؽ اإلسػػتثمار بػػيف اإلقتصػػاد اإلسػػبلمي كاإلقتصػػاد  .102

 .2006، 1الكضعي، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ط
 .1986ار حراء، ، د5الميثمي ابف حجر، تحفة المحتاج في شرح المنماج، ج .103
، 2سػكرية، ط -كهبة الزحيمي، الكصايا كالكقؼ في الفق  اإلسبلمي، دار الفكر، دمشػؽ .104

1993. 
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 االرسائؿ الجامعية-02
 دكتكرا  منشكرة أطركحات*أ
، الكقػػؼ اإلسػػبلمي فػػي لبنػػاف: إدارتػػ  كطػػرؽ اسػػتثمار ، إدارة الدراسػػات  .1 محمػػد قاسػػـ الشػػـك

 .2007، 1ة لؤلكقاؼ، الككيت، طاألمانة العام –كالعبلقات الخارجية 
عبد القادر بف عزكز، فق  استثمار الكقؼ كتمكيم  في اإلسبلـ، إدارة الدراسات كالعبلقات  .2

 .2008، 1األمانة العامة لؤلكقاؼ، الككيت، ط –الخارجية 
محمػػػػد عطيػػػػة الممػػػػدم، نظػػػػاـ النظػػػػارة عمػػػػ  األكقػػػػاؼ فػػػػي الفقػػػػ  اإلسػػػػبلمي كالتطبيقػػػػات  .3

 –كقفي المغربػػػػػي نمكذجػػػػػا(، إدارة الدراسػػػػػات كالعبلقػػػػػات الخارجيػػػػػة المعاصػػػػػرة )النظػػػػػاـ الػػػػػ
 .2011، 1األمانة العامة لؤلكقاؼ، الككيت، ط

فارس مسدكر، تمكيؿ كاستثمار األكقاؼ بيف النظرية كالتطبيؽ، إدارة الدراسات كالعبلقػات  .4
 .2011، 1األمانة العامة لؤلكقاؼ، الككيت، ط –الخارجية 

اإلدارم لمؤسسػػػات قطػػػاع األكقػػػاؼ )دراسػػػة حالػػػة الجزائػػػر(، كمػػػاؿ منصػػػكرم، اإلصػػػبلح  .5
 .2011، 1األمانة العامة لؤلكقاؼ، الككيت، ط –إدارة الدراسات كالعبلقات الخارجية 

 مذكرات الماجستير*ب
محمػػد نػػكر الػػديف أردنيػػة، القػػرض الحسػػف كأحكامػػ  فػػي الفقػػ  اإلسػػبلمي، أطركحػػة مكممػػة لنيػػؿ 

جامعػػػػة النجػػػاح الكطنيػػػػة  -شػػػػريع، كميػػػة الدراسػػػػات العميػػػادرجػػػة الماجسػػػتير فػػػػي الفقػػػ  كالت
 .2010أكت  01فمسطيف،  -نابمس

 العممية المقاالت -03
عبد القادر بف عزكز، "المسؤكلية المدنية لمنظارة عم  المرفؽ الكقفي فػي الفقػ  اإلسػبلمي  .1

، 18، األمانػػػة العامػػػة لؤلكقػػػاؼ، العػػػدد أكقػػػاؼ)دراسػػػة تطبيقيػػػة فػػػي المػػػذهب المػػػالكي("، 
 .2010السنة العاشرة، مام 

نػػػكر بنػػػت حسػػػف بػػػف عبػػػد الحمػػػيـ قػػػاركت، "كظػػػائؼ نػػػاظر الكقػػػؼ فػػػي الفقػػػ  اإلسػػػبلمي"،  .2
 .2003، السنة الثالثة، أكتكبر 5، األمانة العامة لؤلكقاؼ، العدد أكقاؼ
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"نمػػػكذج العمػػػارة الكقفيةاإلسػػػبلمية بػػػيف نظريػػػات العمػػػارة كنظريػػػة جػػػكدة كمػػػاؿ منصػػػكرم،  .3
 .2009، السنة التاسعة، نكفمبر 17، األمانة العامة لؤلكقاؼ، العدد ؼأكقاالخدمات"، 

فػػػارس مسػػػدكر ككمػػػاؿ منصػػػكرم، "األكقػػػاؼ الجزائريػػػة: نظػػػرة فػػػي الماضػػػي كالحاضػػػر"،  .4
 .2008، السنة الثامنة، نكفمبر 15، األمانة العامة لؤلكقاؼ، العدد أكقاؼ

، األمانػػػة العامػػػة أكقػػػاؼمحمػػػد مصػػػطف  الزحيمػػػي، "مشػػػمكالت أجػػػرة النػػػاظر المعاصػػػرة"،  .5
 .2004، السنة الثالثة، جكاف6لؤلكقاؼ، العدد 

، األمانػػة العامػػة لؤلكقػػاؼ، أكقػػاؼأشػػرؼ محمػػد دكابػػ ، "تصػػكر مقتػػرح لمتمكيػػؿ بػػالكقؼ"،  .6
 .2005، السنة الخامسة، نكفمبر 9العدد 

امػة ، األمانػة العأكقاؼعبد القادر زيتكني، "دكر الكقؼ في تمكيؿ المشركعات الصغيرة"،  .7
 .2012، السنة الثانية عشرة، مام 22لؤلكقاؼ، العدد 

إبػػػػراهيـ عبػػػػػد المطيػػػػػؼ العبيػػػػػدم، "إسػػػػػتبداؿ الكقػػػػؼ الزراعػػػػػي المعطػػػػػؿ بػػػػػالكقؼ التعميمػػػػػي  .8
، السػػػػنة الثانيػػػػة عشػػػػرة، نػػػػكفمبر 23، األمانػػػػة العامػػػػة لؤلكقػػػػاؼ، العػػػػدد أكقػػػػاؼالصػػػػحي"، 

2012. 
 المجكت كالدكريات-04
 .1999لكثائؽ بالمحكمة العميا، ، قسـ ا1المجمة القضائية، ع .1
 .2004، قسـ الكثائؽ، 2مجمة المحكمة العميا، ع .2
 .2005، قسـ الكئائؽ، 2مجمة المحكمة العميا، ع .3
النشػػػرة الرسػػػمية، كزارة الشػػػػؤكف الدينيػػػة كاألكقػػػاؼ، العػػػػدد السػػػادس كالعشػػػركف، السداسػػػػي  .4

 2013الثاني 
لعػدد التاسػع كالعشػركف، السداسػي األكؿ النشرة الرسمية، كزارة الشؤكف الدينية كاألكقػاؼ، ا .5

2015. 
رسػػالة المسػػجد، العػػدد الثػػاني، السػػنة الخامسػػة، كزارة الشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ، الجزائػػر،  .6

 .2007أكت 
رسالة المسجد، العدد الخامس، السنة الخامسة، كزارة الشػؤكف الدينيػة كاألكقػاؼ، الجزائػر،  .7

 .2007نكفمبر 
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: المضػػاربة الشػػرعية كتطبيقاتمػػا الحديثػػة، المعمػػد 11لبحػػث رقػػـالبنػػؾ اإلسػػبلمي لمتنميػػة، ا .8
 .التدريباإلسبلمي لمبحكث ك 

الػػدليؿ القػػانكني لمكقػػؼ، المدرسػػة الكطنيػػة لتكػػكيف كتحسػػيف مسػػتكل إطػػارات إدارة الشػػؤكف  .9
 .2014الدينية كاألكقاؼ بسعيدة، مكتبة الرشاد لمطباعة كالنشر، الجزائر، 

 م لمكقؼ في دكلة الككيت، األمانة العامة لؤلكقاؼ.تجربة النمكض بالدكر التنمك  .10
 المنشكرة الممتقيات-05
)المػػؤتمر العممػػي الػػدكلي الثػػاني( تحػػت  2013-03كتػػاب الممتقيػػات العمميػػة لممخبػػر رقػػـ  .1

فػػػي تحقيػػػؽ التنميػػػة  -الزكػػػاة كالكقػػػؼ  -عنػػػكاف: "دكر التمكيػػػؿ اإلسػػػبلمي غيػػػر الربحػػػي 
مخبػػػػػر التنميػػػػػة اإلقتصػػػػػادية كالبشػػػػػرية فػػػػػي ، 2013مػػػػػام  21-20المسػػػػػتدامة"، يػػػػػكمي: 

 الجزائر، جامعة سعد دحمب بالبميدة.
"، -كاقػع كيفػاؽ -مجمع أبحاث الممتق  الػكطني التاسػع تحػت عنػكاف: "الكقػؼ فػي الجزائػر .2

 : كاليػة  -بمديػة الشػبمي  -ب: زاكيػة المػبلؿ القرينيػة العمميػة  2015أفريؿ  25المنظـ يـك
 .2016، 1ي ياسيف كد.خميفاتي جماؿ، طالبميدة، جمع كترتيب: د.سالم

 المنتديات-06
دكلػػػػة  -، الدكحػػػة2013مػػػام  14-13أعمػػػاؿ منتػػػدل قضػػػايا الكقػػػؼ الفقميػػػة السػػػادس،  .1

، 1األمانػة العامػة لؤلكقػاؼ، دكلػة الككيػت، ط -، إدارة الدراسات كالعبلقػات الخارجيػةقطر
2013. 

إدارة المممكػة المغربيػة،  -بػاط، الر 2009أعماؿ منتػدل قضػايا الكقػؼ الفقميػة الرابػع، فػي  .2
 .2011، 1األمانة العامة لؤلكقاؼ، دكلة الككيت، ط -الدراسات كالعبلقات الخارجية

 -، إسػػػػػطنبكؿ2011مػػػػػام  15-13أعمػػػػػاؿ منتػػػػػدل قضػػػػػايا الكقػػػػػؼ الفقميػػػػػة الخػػػػػامس،  .3
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 صــخوم

 الشػركطك  ،حمايتمػاك  حفظمػاك  تسػييرهاك  الكقفيػة األمػبلؾ لتنظػيـ العامػة القكاعػد الجزائرم رعالمش حدد
 الممؾ ناظر إل  الكقفي لمممؾ المباشر التسيير رعاية تسند حيث ،استثمارهاك  باستغبللما المتعمقة الكيفياتك 

 .األكقاؼ ككيؿ رقابة تحت عمم  اشريب الذم ،الكقفي

 مباشػر بشػكؿ المسػجد مؤسسػةك  األكقػاؼك  الدينيػة الشػؤكف مديريػة تسػمر ،المحمػي المسػتكل عم  أما
 ذلػػؾك  ،بػػ  المعمػػكؿ لمتنظػػيـ طبقػػا ،تكثيقمػػاك  جردهػػاك  عنمػػا البحػػثك  حمايتمػػاك  الكقفيػػة األمػػبلؾ تسػػيير عمػػ 

 المتمثمػةك  ،األمبلؾ مف الصنؼ هذا بإدارة المباشرة غير العبلقة ذات األخرل محميةال جمزةاأل مع بالتنسيؽ
 .المالية لكزارة التابعة األجمزةك  المحمية الجماعات يف

 المختصػػػة المركزيػػػة األجمػػػزة الكقفيػػػة األمػػػبلؾ إدارة عمػػػ  باإلشػػػراؼ تقػػػكـ ،المركػػػزم المسػػػتكل كعمػػػ 
 األكقاؼ.ك  الدينية الشؤكف لكزارة التابعة

 لمقاصػد طبقاك  الكاقؼ إلرادة كفقا ،خارجي أك ذاتي بتمكيؿ الكقفية األمبلؾ تنم ك  تستثمرك  كتستغؿ
 ل . المخالفة غير القانكنية األحكاـك  األكقاؼ قانكف حددها التي الكيفيات حسب ،اإلسبلمية الشريعة

 
Résumé 

Le législateur algérien a définit les règles générales d’organisation et fonctionnement 

des biens wakf, en matière de gestion, de préservation et de protection, aux conditions et 

modalités d’exploitation et de développement. D’où , le parainage de la gestion immédiate du 

bien wakf est confié au Nadher du bien wakf, qui assume sa fonction sous le contrôle du 

préposé aux biens wakf. 

Au niveau local, la direction des affaires religieuses et des wakf et la fondation de la 

mosquée, veille sur la gestion et la protection des biens wakf et leur recherche, leur inventaire 

et leur enregistrement, conformément à la réglementation en vigueur, en collaboration avec 

les autres organes locaux en relation indirecte avec ce genre des biens. 

La gestion des biens wakf est supervisée à l’echele central, par les organes centraux 

spécialisés du ministère des affaires religieuses et des wakfs. 

Les biens wakf sont exploités et développés par auto-financement ou par financement 

national ou extérieur, conformément à la volonté du constituant et aux objectifs de la charia 

islamique, suivant les modalités définies par la loi des biens wakf et les dispositions légales. 


