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 شكر كتقدير
 

      أتقدـ بالشكر الجزيؿ، كخالص الثناء ألستاذم الدكتكر شيتكر جمكؿ عمى إشرافو عمى ىذه 
الرسالة، بكثير مف الصبر ك الثقة، التي سمحت لي بالعمؿ بأريحية معنكية كنت بأمس الحاجة 

إلييا في ظؿ الظركؼ التي كاجيتني بمناسبة إنياء الرسالة، فمو مني كؿ التقدير ك العرفاف، 
 .كجعؿ ذلؾ في ميزاف حسناتو

 .      كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ ألعضاء لجنة المناقشة الذيف كافقكا عمى مناقشة ىذه الرسالة
      كذلؾ أتقدـ بالشكر الجزيؿ لزميمي األستاذيف قسكرم فييمة ك يكسفي نكر الديف ك ألخي 

خالد عمى دعميـ كتعاكنيـ، ككذلؾ شكرم إلدارة جامعة محمد خيضر ببسكرة عمى كؿ 
التسييبلت التي تقدميا لمطمبة الباحثيف، بدآ بقبكؿ التسجيؿ عمى مستكاىا، فتييأة الظركؼ 

 .لمناقشة الرسالة
      أما شكرم الخاص فيك لؤلستاذ الدكتكر عبد الرزاؽ اصبيحي أستاذ القانكف الخاص ك 

الكاتب العاـ لممجمس األعمى لمراقبة مالية األكقاؼ العامة بالمغرب، عمى دعمو، كأسأؿ ا أف 
 .يجعؿ ذلؾ في ميزاف حسناتو

      أشكر في األخير كؿ مف ساعدني مف قريب أك بعيد عمى االنتياء مف إنجاز ىذه 
 .الرسالة، كلكؿ مف تمنى لي الخير بقمب صادؽ
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 مقدمة
الحمد  رب العالميف ك أفضؿ الصبلة ك أتـ التسميـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف،       

 : ، كبعد(صمى ا عميو كسمـ)سيدنا محمد 
      يمثؿ الكقؼ اإلسبلمي أحد المعالـ البارزة في تاريخ الحضارة اإلسبلمية، ك ذلؾ بالنظر 
لما قدمو مف خدمات جميمة ك ما حققو مف منافع كثيرة، فيك أحد أىـ مظاىر الخير في األمة 
اإلسبلمية، إذ يقـك عمى فكرة نبيمة ىي فكرة التبرع في أكجو البر كالخير بما يعكد بالنفع عمى 

فالكقؼ  ،1الصالح العاـ ك الخاص عمى كجو الدكاـ، ك ارتباط ذلؾ بالتقرب إلى ا عز كجؿ
بالدرجة األكلى ىك قربة إلى ا تعالى دلت عمى مشركعيتو نصكص عامة مف القرآف الكريـ، 

 . كفصمت فيو أحاديث مف السنة النبكية، كعمؿ بو الصحابة كأجمعكا عمى مشركعيتو
 :      فمف النصكص العامة الدالة عمى مشركعية الكقؼ ك الحث عميو في القرآف الكريـ

تَّٰى تيْنًفقيكا ًممَّا تيًحبُّكفى  ﴿: قكلو تعالى ًميـه﴾ ۚ لىْف تىنىاليكا اْلًبرَّ حى ا تيْنًفقيكا ًمْف شىْيءو فىًإفَّ المَّوى ًبًو عى مى  كى
2 

ـْ : ك كذلؾ قكلو تعالى يىْغًفْر لىكي ـْ كى اًعْفوي لىكي سىننا ييضى ا حى  كىالمَّوي شىكيكره  ۚ ﴿ًإْف تيْقًرضيكا المَّوى قىْرضن
ًميـه﴾ حى

3. 
إذا مات : "قكلو (صمى ا عميو كسمـ)فمف ذلؾ ما ركم عف النبي :       أما مف السنة النبكية

 .4."صدقة جارية، أك عمـ ينتفع بو، أك كلد صالح يدعك لو: اإلنساف انقطع عممو إال مف ثبلثة
                              

أبك دنيا عبد المنعـ صبحي، نظاـ الكقؼ في اإلسبلـ ك أثره في الدعكة إلى ا تعالى، دار الجامعة الجديدة، مصر،  - 1
 .05 – 04، ص 2008

 . 92سكرة آؿ عمراف، اآلية  - 2
كاف أبك طمحة أكثر األنصار بالمدينة ماال ، ككاف أحب أمكالو إليو بيرحاء، : "أنو قاؿ (رضي ا عنو)عف أنس بف مالؾ  - 

فمما نزلت ىذه : يدخميا كيشرب مف ماء فييا طيب، قاؿ أنس (صمى ا عميو كسمـ)ككانت مستقبمة المسجد، ككاف رسكؿ ا 
يارسكؿ ا، إف ا : فقاؿ (صمى ا عميو كسمـ)قاـ أبك طمحة إلى رسكؿ ا " لف تنالكا البر حتى تنفقكا مما تحبكف: "اآلية

نيا صدقة ، أرجك برىا " لف تنالكا البر حتى تنفقكا مما تحبكف: "تبارؾ كتعالى يقكؿ في كتابو ك إف أحب أمكالي إلي بيرحاء، كا 
بخ بخ ذلؾ ماؿ رابح، ذلؾ : "(صمى ا عميو كسمـ)فقاؿ رسكؿ ا : ك ذخرىا عند ا فضعيا يا رسكؿ ا حيث شئت، قاؿ

فقسميا أبك طمحة في . فقاؿ أبك طمحة أفعؿ يارسكؿ ا". ماؿ رابح، قد سمعت ما قمت ك إني أرل أف تجعميا في األقربيف
: ، حديث رقـ2006أبي الحسيف مسمـ بف الحجاج، صحيح مسمـ، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، الرياض، .". أقاربو ك بني عمو

 .445، ص 998
 .17سكرة التغابف، اآلية  - 3
 .770، ص 1631: اإلماـ مسمـ، صحيح مسمـ، حديث رقـ - 4
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في  (رضي ا عنو)     كما تصدؽ كثير مف الصحابة بأمكاليـ، كقد قاؿ جابر بف عبد ا 
 .1."لـ يكف أحد مف أصحاب رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ ذك مقدرة إال كقؼ: "ذلؾ

      ك قد تنافس المسممكف عامتيـ كأغنيائيـ في إنشاء األمبلؾ الكقفية، التي تعددت أغراضيا 
كتنكعت أىدافيا، فمـ تقتصر عمى مجاؿ دكف آخر بؿ كانت عامة ك شاممة، فشممت المجاؿ 

الديني ببناء المساجد ك الكقؼ عمييا، كتعدتو إلى المجاؿ االقتصادم ك االجتماعي ك الثقافي، 
فكاف لمكقؼ دكر فعاؿ ك بارز باعتباره مكردا تمكيميا لمعديد مف المشاريع ك المنافع العامة 

المختمفة البلمتناىية، حيث شممت األكقاؼ مجاؿ التعميـ ببناء المدارس ك الجامعات ك 
المكتبات، كالمجاؿ الصحي ببناء العيادات كالمستشفيات ك الكقؼ عمى المرضى، ك كذلؾ 

، فشاعت األكقاؼ 2مجاؿ الخدمات العامة بتييئة الطرؽ ك إجراء المياه كغير ذلؾ كثير
كانتشرت في كافة أرجاء العالـ اإلسبلمي ك حققت كفاية المجتمعات اإلسبلمية في مختمؼ 
المجاالت ككاكبت احتياجاتيا المستجدة بتطكر الزماف، حتى لـ تبقى مصمحة اجتماعية أك 

منفعة عامة إال ك أسست ليا أكقاؼ تنفؽ عمييا، بحيث يتحسس النظاـ نفسو لحاجات 
 .المجتمع

      غير أنو في ظؿ الضعؼ الذم أصاب الدكؿ اإلسبلمية، تعطؿ دكر األكقاؼ ك أصاب 
الجمكد حركيتيا ك تعرضت الثركة الكقفية لمنيب ك االستيبلء مف قبؿ المحتؿ الذم اجتاح أغمب 
الدكؿ اإلسبلمية كرأل في األكقاؼ ثركة حقيقية البد مف االستيبلء عمييا، كما ساىـ األفراد ك 

 .الحكاـ في نيب أمكاؿ الكقؼ ك االعتداء عمييا، كضاعت الكثير منيا بسبب سكء اإلدارة
      كفي ظؿ الصحكة التي عرفيا العالـ اإلسبلمي الحقا، حظيت األكقاؼ باىتماـ الدكؿ 
اإلسبلمية بالنظر إلييا كأداة إلشباع الحاجات األساسية عمى مستكل األفراد ك الجماعات، 

كبالنظر لدكرىا الفعاؿ في تحقيؽ التكافؿ ك النمك االجتماعي ك االقتصادم داخؿ المجتمعات 
اإلسبلمية، فبدأ االىتماـ الثقافي ك األكاديمي بنظاـ الكقؼ في محاكلة لكضعو في دائرة 

                              
شمس الديف أبي الفرج عبد الرحماف بف أبي عمر  ابف قدامو المقدسي مكفؽ الديف أبي محمد عبد ا بف أحمد كبف قدامو  - 1

 . 185، ص 1928، دار الكتاب العربي، مصر، 2، ط 6محمد بف أحمد، المغنى كيميو الشرح الكبير، ج 
عبد الباقي إبراىيـ محمكد، دكر الكقؼ في تنمية المجتمع المدني، سمسمة الرسائؿ الجامعية، رسالة دكتكراه، نشر األمانة  - 2

 . 135 – 110، ص 2006العامة لؤلكقاؼ بالككيت، 
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االىتماـ العاـ كالخاص، فعقدت الندكات ك المؤتمرات كاشتغؿ الباحثكف في إعداد البحكث ك 
الدراسات التي تبرز أدكار الكقؼ في الماضي كما يمكف أف يساىـ بو في المستقبؿ، إضافة إلى 

التركيز عمى مراجعة أحكاـ الكقؼ بما يبلءـ المستجدات، كما تكجيت الدكؿ اإلسبلمية إلى 
االىتماـ بضبط نظاـ الكقؼ، ككاف مف األكلكيات كضع نظاـ قانكني خاص مف شأنو حماية 

 .األمبلؾ الكقفية كالمحافظة عمييا
      كعمى غرار ما أصاب األكقاؼ في الدكؿ اإلسبلمية ساىـ االحتبلؿ الذم طاؿ أرض 
الجزائر في تراجع الدكر الحضارم لمكقؼ في الجزائر، بسبب مصادرة األكقاؼ في محاكلة 

لمقضاء عمى اليكية اإلسبلمية التي يعتبر الكقؼ أحد معالميا البارزة، ك في ظؿ الدكلة 
المستقمة حديثا كبسبب غياب إطار قانكني ينظـ الممكية الكقفية كيحمييا، عانت الممكية الكقفية 
لفترة طكيمة مف اإلىماؿ ك سكء اإلدارة ك عدـ االىتماـ بيا كثركة كطنية يككنيا المجتمع كتعكد 

 . منافعيا إليو
كعي بأىمية - عمى نيج غيرىا مف الدكؿ اإلسبلمية-       الحقا تككف لدل الدكلة الجزائرية

الممكية الكقفية ك ضركرة إعطائيا المكانة البلئقة بيا كتراث إسبلمي، ككثركة كطنية، ككمؤسسة 
اجتماعية قائمة بذاتيا قادرة عمى المساىمة في تحقيؽ التنمية الشاممة لممجتمع الجزائرم، فتجدد 

االىتماـ بالممكية الكقفية باالعتراؼ بيا كإطار قانكني لمتنازؿ عف الممكية يقـك إلى جانب 
الممكيتيف العامة كالخاصة، بحيث يحمي القانكف ك جكدىا كتخصيصيا، كىك ما كرسو دستكر 

األمبلؾ الكقفية كأمبلؾ الجمعيات الخيرية معترؼ : " منو49 حيث نص في المادة 1989سنة 
 الذم جاء 101 – 91كفي ىذا اإلطار صدر قانكف األكقاؼ ." بيا كيحمي القانكف تخصيصيا

بغاية ترتيب كتبكيب كافة األحكاـ العامة لمممكية الكقفية كصياغتيا في مكاد قانكنية تحدد 
القكاعد العامة لتنظيـ األمبلؾ الكقفية ك تسييرىا كحفظيا كحمايتيا، كىك ما مف شأنو أف يعطي 

 .لمممكية الكقفية بعدا قانكنيا كيكفر ليا حصانة كحماية فعالة لكجكدىا ك استمرارىا كتطكرىا
      كالحقيقة أف اإلىماؿ التشريعي الذم تعرضت لو األمبلؾ الكقفية في الجزائر قبؿ 

االستقبلؿ كمباشرة بعده ترتبت عميو نتائج سمبية فيما يتعمؽ بكجكد الممكية الكقفية كاستمرارىا في 

                              
 مايك 08، مؤرخة في 21الجريدة الرسمية رقـ )، 1991 أبريؿ سنة 27 المكافؽ  1411 شكاؿ عاـ 12: قانكف مؤرخ في - 1

  .(.690، ص 1991سنة 
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أداء األدكار المنكطة بيا، حيث تعرضت في معظميا لبلندثار كمحك معالميا، كضاعت كثائقيا 
دعاء ممكيتيا، كلـ يعد باإلمكاف معرفة شركط الكاقفيف  الثبكتية مما سيؿ االستيبلء عمييا كا 
بخصكص كيفية استغبلليا كتكزيع ريعيا، لذلؾ فإف خطكة الدكلة الجزائرية في تنظيـ أحكاـ 

الممكية الكقفية ضمف تشريع مستقؿ، يعبر عف األىمية القانكنية لمممكية الكقفية كيعكس الرغبة 
الجادة في النيكض بيا، حيث يفترض في صياغة القكاعد المنظمة لمممكية الكقفية أف تأخذ 
باالعتبار مف جية مقصد الرغبة في استعادة الضائع مف األمبلؾ الكقفية، كتجسيد إطبلؽ 

 .قدرات األكقاؼ لخدمة ك تنمية المجتمع مف جية أخرل
 :أىمية مكضكع البحث          

      إف الممكية الكقفية متعددة الجكانب ففييا ناحية دينية بكصؼ الكقؼ صدقة يتقرب بيا إلى 
ا عز كجؿ تؤكؿ في النياية إلى جية بر ال تنقطع، كىك بذلؾ نكع مف القربات التي تجد 

أحكاميا في التشريع اإلسبلمي، كما أنو ينشأ بإرادة الكاقؼ الحرة المستقمة كتصرؼ تبرعي، مما 
يبرز الجانب الشخصي فيو مف حيث شركط األىمية ك سبلمة التصرؼ القانكني، كبالنظر إلى 
أف محمو البد أف يككف ماال متقكما غير مخالؼ لمنظاـ العاـ، فيبرز الجانب العيني فيو، كما 
أف حفظ األمبلؾ الكقفية كرعايتيا كاستغبلليا كتنميتيا كصرؼ ريعيا إلى المستحقيف كفؽ إرادة 

الكاقؼ، يحتاج إلى كجكد شخص يتكلى القياـ بذلؾ ىك متكلي الكقؼ األميف عمى أمكالو ك 
النائب عنو في رعاية شؤكنو في أصمو كغرضو ك الذم يفترض مسائمتو مدنيا عف إخبللو 
بالتزاماتو المفركضة عميو، كككؿ عبلقة في المجتمع ينظميا القانكف تثكر النزاعات بشأنيا 
فيسرم حكـ القانكف عمييا، فإف منازعات األكقاؼ البد ليا مف قكاعد إجرائية خاصة تضع 

 . األمبلؾ الكقفية  في مركز قكم يحمي خصكصيتيا
      إف ىذا التعدد في جكانب الممكية الكقفية التي تعتبر في مجمميا ذات طبيعة مدنية، 

يضفي عمى الممكية الكقفية الطبيعة المدنية، كىك ما يعطي لدراسة الحماية القانكنية لمممكية 
الكقفية مف الناحية المدنية أىمية خاصة تدفع الباحث الختيار ىذا المكضكع لمدراسة، بحيث 
تنعكس الكضعية القانكنية التي يكجد عمييا ىذا الصنؼ مف الممكية عمى تحقيؽ األىداؼ 

االجتماعية كاالقتصادية المتكخاة منيا، حيث تيتـ الدراسة بتقييـ كالبحث عف اآلليات القانكنية 
مف الناحية المدنية الكفيمة بحماية ما يكجد مف ثركة كقفية كالتشجيع عمى إنشاء المزيد منيا، 
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كىك ما مف شأنو تكسيع رصيد الممكية الكقفية كثركة كطنية قادرة عمى تمبية المزيد مف الحاجات 
 . المتجددة لممجتمع

 :أسباب اختيار مكضكع البحث          
       باإلضافة إلى أىمية المكضكع المشار إلييا، فإف اختيارم لدراسة مكضكع الحماية 
القانكنية لؤلمبلؾ الكقفية مف الناحية المدنية، تدفعني إليو مجمكعة مف األسباب تعكس 

 :خصكصية المكضكع ك أىميتو العممية كالعممية، كالتي تتجسد في اآلتي
شح الكتابات القانكنية في مكضكع الممكية الكقفية، كما يكجد منيا ال يعدك أف يككف مجرد - 

تطرؽ عرضي لممكضكع في بعض المراجع القانكنية العامة المتعمقة بمكضكع الممكية، أك تناكال  
لممكضكع مف جانبو الفقيي، عمى الرغـ مف أف مكضكع الكقؼ أثار كيثير العديد مف اإلشكاالت 

الكاقعية ك التي ال يمكف إيجاد الحمكؿ ليا في معزؿ عف الكاقع الذم كجدت في ظمو، بحيث 
 . يمعب القانكف الكطني دكره في التكجيو لمحمكؿ المبلئمة

إذا كانت ىناؾ بعض الدراسات التي قاـ بيا باحثكف جزائريكف ركزكا فييا عمى النظاـ - 
القانكني لمممكية الكقفية في القانكف الجزائرم، إال أنيا إضافة إلى قمتيا فإنيا جاءت عامة، لذلؾ 

ثراء ىذا  جاء ىذا البحث مركزا عمى دراسة الكقؼ في جانبو القانكني في الشؽ المدني، كا 
الجانب باالعتماد عمى النصكص القانكنية المتعمقة بالمكضكع كتناكليا بالتحميؿ ك التفسير كالنقد 

كمقابمتيا مع غيرىا مف النصكص التشريعية ك اآلراء الفقيية، ككذلؾ استفاد البحث مما تكفر 
مف كثائؽ كمعطيات كاقعية، إضافة إلى ما صدر في المكضكع مف أحكاـ قضائية تـ تناكليا 

 .بالتعميؽ، لتككف ىذه الدراسة مساىمة في دعـ الجيكد البحثية في النيكض بالممكية الكقفية
إف كضكح الرؤية العممية لمكضكع الممكية الكقفية ك الكعي باإلشكاالت التي يثيرىا، مف شأنو - 

المساىمة في إيجاد الحمكؿ العممية ك العممية ليذه اإلشكاالت ك إعادة الممكية الكقفية إلى دائرة 
 .االىتماـ الذم يميؽ بيا، لتعكد إلى القياـ بكظيفتيا التكافمية كالمقاصدية التي شرعت ألجميا

 :إشكالية البحث          
      عمى الرغـ مف كضكح الطبيعة المدنية لمممكية الكقفية إال أف القانكف المدني لـ يتضمف 
التفصيؿ في أحكاـ الممكية الكقفية، كبالتالي ىك لـ يتضمف أم أحكاـ خاصة ترمي إلى حماية 

الممكية الكقفية مدنيا، ك لعؿ السبب في ذلؾ أف الكقؼ كتصرؼ مستمد مف أحكاـ الشريعة 
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اإلسبلمية مما يجعمو يخضع لقانكف األحكاؿ الشخصية، حيث تضمف قانكف األسرة الجزائرم 
مجمكعة مف األحكاـ التي تنظـ الكقؼ بالنظر إليو كتصرؼ تبرعي كالكصية ك اليبة التي 
أحاؿ القانكف المدني تنظيميا إلى قانكف األحكاؿ الشخصية، كما أف إعادة تنظيـ مكضكع 
الكقؼ بقانكف خاص، يفترض أف تستكعب الحماية القانكنية لمممكية الكقفية في ىذا القانكف 
شمكلية تنظيـ كافة المسائؿ المدنية ليذا الصنؼ مف الممكية، بحيث تغني عف الرجكع إلى 

 نص في مادتو الثانية أف ما لـ 10 – 91أحكاـ القانكف المدني، خاصة كأف قانكف األكقاؼ 
يرد في شأنو نص يرجع فيو إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كىك ما يحيمني عمى إشكالية البحث 

 : الرئيسية، حيث تتمحكر في التساؤؿ حكؿ
ىؿ التنظيـ القانكني الحالي لمممكية الكقفية قادر عمى ضماف الحماية الالزمة ليذا       

 الصنؼ مف الممكية بما يجعمو يضطمع باألدكار المنكطة بو؟
 :       حيث تتفرع عف ىذه اإلشكالية جممة مف التساؤالت الجزئية، أىميا

إلى أم مدل استطاعت النصكص القانكنية الخاصة بتنظيـ الممكية الكقفية احتكاء كمعالجة - 
 مختمؼ المسائؿ المدنية المتعمؽ بالممكية الكقفية؟ 

 ما ىي مكاطف القصكر في التنظيـ الحالي لقكاعد حماية الممكية الكقفية؟- 
ىؿ اإلحالة عمى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية في كؿ ما لـ يرد بشأنو نص يتبلءـ مع ظركؼ - 

 ككاقع الممكية الكقفية في بمد التشريع؟
ىؿ أف األحكاـ القضائية عمى المستكل التطبيقي كانت ناجعة في تأكيد الحماية القانكنية - 

 لمممكية الكقفية؟
 :فرضية البحث          

يقـك عمييا ىذا البحث، إجابة عمى إشكاليتو، ىي أف التنظيـ القانكني  إف الفرضية التي      
الحالي ال يحتكم عمى قكاعد قادرة عمى تكفير الحماية القانكنية المرجكة لؤلمبلؾ الكقفية، سكاء 
عمى مستكل زيادة رصيد الثركة الكقفية بالتشجيع عمى إنشائيا، أك عمى مستكل حماية ما يكجد 

مف ثركة كقفية ك ضماف استمرارىا في العطاء ك تطكيرىا ك تنميتيا، كمف جية ثانية فإف 
القكاعد القانكنية التي جاء بيا قانكف األكقاؼ جاءت غير شاممة لكافة المسائؿ التي يثيرىا 

 .الممؾ الكقفي بمناسبة إنشائو ك ما يترتب عميو مف آثار بعد إنشاءه
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 :المنيج المتبع في البحث          
      تحقيقا ألىداؼ الدراسة فقد اعتمدت عمى المنيج التحميمي الذم قمت مف خبللو بتحميؿ 

اآلراء الفقيية كالقكاعد القانكنية كمناقشتيا كنقدىا كاستخراج األحكاـ المناسبة منيا، كما اعتمدت 
عمى المنيج االستقرائي الذم قمت مف خبللو بتتبع المعمكمات المتفرقة في كتب الفقو اإلسبلمي 
ك كذلؾ في النصكص التشريعية المتعمقة بمكضكع الممكية الكقفية ك األحكاـ القضائية، كقمت 

 .باستقراء األحكاـ الفقيية المتفرقة كمما احتجت إلى الخركج بفكرة مكحدة
      كما استعنت بأسمكب المقارنة إلجراء مقارنة مف حيف آلخر بيف قكاعد القانكف الجزائرم ك 

بعض القكانيف المنظمة لؤلكقاؼ في الدكؿ العربية اإلسبلمية لبلستفادة مف تجاربيا، ككذلؾ 
 .إلجراء مقارنة بيف بعض القكاعد القانكنية كما يقابميا مف قكاعد فقيية شرعية

 :صعكبات البحث          
      ككأم دراسة جادة ال تخمك مف مصاعب، فقد كاجيت بمناسبة إنجاز ىذا البحث بشكؿ 

 :خاص صعكبتيف
أنني عمى الرغـ مف استفادتي مف كثير مف المراجع الفقيية القديمة كالحديثة في مكضكع - 

الكقؼ، إضافة إلى أف األبحاث المنشكرة حكؿ عدة مكاضيع مختمفة حكؿ الكقؼ ك إشكاالتو 
القديمة كالمستحدثة كاف لو دكر ميـ في إثراء البحث، حيث استفدت مف ندكات ك مؤتمرات 

األكقاؼ، كمنتديات قضايا الكقؼ التي تعقد دكريا كتتخصص فقط في مكضكع األكقاؼ، إضافة 
إلى األبحاث المنشكرة في مجمة أكقاؼ ك ىي مجمة دكلية دكرية متخصصة في الكقؼ، إال أف 

 .المراجع القانكنية في المكضكع كانت قميمة ك غير متخصصة
إذا كانت الدراسة تنصب بالدرجة األكلى عمى الجكانب القانكنية لمكقؼ فإف التطرؽ إلى - 

الجكانب الشرعية ك الرجكع إلى كتب الفقو اإلسبلمي يككف ضركريا في الحاالت التي ال يكجد 
فييا نص قانكني خاص ينظـ مكضكع الممكية الكقفية، أك بالنظر لبلختبلؼ في النتائج التي 

تصب في حماية الممكية الكقفية بيف ما ىك مقرر في التشريع مقارنة بما تقرره القكاعد الشرعية، 
كبالنظر إلى أف اإلحالة عمى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية لـ يحصرىا القانكف الجزائرم في مذىب 
كاحد محدد، لذلؾ في كؿ مرة احتجت فييا إلى الرجكع إلى األحكاـ الشرعية كجدتني أعتمد في 
الغالب عمى األحكاـ كما ىي مقررة في المذاىب األربعة، كأحرص عمى أخذ آراء كؿ مذىب 
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مف كتبو المعتمدة المكثكؽ بيا، غير أنو ال يخفى ما كاجيتو مف صعكبة البحث في الكتب 
الفقيية لمختمؼ المذاىب األربعة، كذلؾ بالنظر لتناكليا ألحكاـ الكقؼ دكف تبكيب ك ترتيب 
منيجي، أك دكف فيرسة لمعناكيف، أك بإحالة بعض مسائمو إلى مكاضيع أخرل، مع ذلؾ في 

بعض المسائؿ الفقيية فقد أحمت بشأنيا إلى بعض المراجع الفقيية الشرعية التي استمد 
 . أصحابيا األحكاـ الشرعية بالرجكع إلى كتب المذاىب الفقيية

 :تقسيـ البحث          
      إف ىذه الدراسة تيدؼ إلى بياف مكاطف القصكر في التنظيـ الحالي لقكاعد حماية الممكية 
الكقفية، كمحاكلة اقتراح الحمكؿ كالبدائؿ بما يساىـ في دعـ الجيكد في النيكض بالممكية الكقفية 

ك إعادتيا إلى دائرة االىتماـ الجاد، كعمى ضكء الفرضيات المشار إلييا فسيككف مكضكع 
 .الدراسة مقسما إلى بابيف باإلضافة إلى مقدمة البحث ك خاتمتو

      بالنسبة لمباب األكؿ أتطرؽ فيو إلى التنظيـ القانكني لقكاعد إنشاء الممؾ الكقفي، كقد 
مفيـك الممؾ الكقفي كالتطكر التاريخي لمتنظيـ قسمتو إلى ثبلث فصكؿ، بينت في الفصؿ األكؿ 

، ك في الفصؿ الثاني تطرقت لمكسائؿ القانكنية لتككيف الممؾ  في الجزائرإلنشائوالقانكني 
 .الكقفي، أما في الفصؿ الثالث فقد حددت اآلثار القانكنية المترتبة عمى تككيف الممؾ الكقفي

كجكد أصؿ استمرار ليات المحافظة عمى       أما الباب الثاني فخصصتو لمتنظيـ القانكني آل
 كقيمتو، كقد قسمتو بدكره إلى ثبلث فصكؿ، خصصت الفصؿ األكؿ لمتنظيـ  الممؾ الكقفي

القانكني ألعماؿ اإلدارة الكاردة عمى الممؾ الكقفي بما يجعمو مستمرا في العطاء ك در المنافع، 
بينما خصصت الفصؿ الثاني لمتنظيـ القانكني لكيفيات تثبيت الكضعية القانكنية لؤلمبلؾ 

الكقفية بما يحمي كجكدىا كاستمرار ىذا الكجكد، كفي الفصؿ الثالث تطرقت لمتنظيـ القانكني 
لحماية األمبلؾ الكقفية مدنيا في مكاجية أشكاؿ التعدم عمى أصؿ الممؾ الكقفي كالتي يككف 

 .مف شأنيا إفقاده أك اإلنقاص مف قيمتو
      أما الخاتمة فقد جاءت متضمنة خبلصة ألىـ النتائج التي تكصمت إلييا مف خبلؿ 

 .البحث، إضافة إلى بعض االقتراحات
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 التنظيـ القانكني لقكاعد إنشاء الممؾ الكقفي: الباب األكؿ
إف مف كظائؼ القانكف حماية المجتمع بالعمؿ عمى تنظيـ العبلقات المختمفة داخمو،       

ذلؾ أف المجتمع بحاجة إلى معايير كمبادئ يرجع إلييا لمحفاظ عمى الحقكؽ داخمو، ك اعتراؼ 
القانكف بالكقؼ كنظاـ إسبلمي قائـ بذاتو، يقـك عمى تحقيؽ مصمحة المجتمع ك أفراده، فيحتاج 

لمتنظيـ القانكني األمثؿ لو، بما يشجع عمى إنشائو ك االستفادة مف قدراتو في خدمة كتنمية 
 .المجتمع

      كفي إطار حركة تقنيف الكقؼ التي ترسخت في ظؿ الدكلة الحديثة التي تسعى نحك 
طبلؽ قدراتو في خدمة كتنمية المجتمع، ككأم ظاىرة قانكنية البد ك  استعادة دكره الحضارم كا 
أف تمر بمراحؿ يختمؼ فييا كضعيا الناشئ عف كضعيا المتطكر تبعا لمتغيرات التي تبلحقيا، 
فإف التنظيـ القانكني لمكقؼ بدكره البد أف يراعي استمداد أحكامو بما يتبلءـ مع ركح الشريعة 

اإلسبلمية بكصفيا المصدر األساسي الذم يستمد منو مشركعيتو، كبما يتبلءـ مع المتغيرات ك 
المعطيات الكاقعية، مع األخذ باالعتبار الخمفيات التاريخية التي كاف ليا أثرىا في تطكر 

 .أحكامو في الجزائر
      لذلؾ إذا أريد لمقانكف أف يؤدم دكره في التشجيع عمى إنشاء األمبلؾ الكقفية انطبلقا مف 

الكعي بأىميتيا، فإف ذلؾ ال يتحقؽ إال مف خبلؿ كضكح الرؤية القانكنية لمقكاعد المنظمة 
إلنشاء الممؾ الكقفي، سكاء مف حيث حقيقتو، أك كسائؿ تككينو، أك اآلثار المترتبة عمى إنشائو 

عمى الكجو الصحيح، كىك ما مف شأنو أف يجعؿ كجكده في إطار المشركعية القانكنية التي 
 .يتكفر لو معيا الحماية القانكنية البلزمة، كعمى الكجو الذم يضمف لو كجكده كاستمراره

      كىكذا يتحدد مضمكف ىذا الباب في تحديد معنى ك حقيقة الممؾ الكقفي بالتطرؽ إلى 
مفيكمو ك التطكر التاريخي لمتنظيـ القانكني لو في الجزائر بداية، ثـ تحديد كسائؿ تككيف الممؾ 

الكقفي التي مف شأنيا فتح المجاؿ لمتشجيع عمى تفعيؿ إنشائو، ككأم ظاىرة قانكنية ييدؼ 
التنظيـ القانكني لتككينيا إلى ترتيب آثار قانكنية معينة بمجرد تككينيا بالشكؿ الصحيح الذم 

يحدده القانكف، يككف ضركريا التطرؽ كنتيجة لآلثار القانكنية المترتبة عمى تككيف الممؾ 
 . الكقفي

 :      فيأتي تقسيـ ىذا الباب إلى ثبلث فصكؿ عمى النحك اآلتي
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 في إلنشاءهمفيـك الممؾ الكقفي كالتطكر التاريخي لمتنظيـ القانكني : الفصؿ األكؿ      
 .الجزائر

 . الكسائؿ القانكنية لتككيف الممؾ الكقفي:       الفصؿ الثاني
 .اآلثار القانكنية المترتبة عمى تككيف الممؾ الكقفي:       الفصؿ الثالث
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مفيـك الممؾ الكقفي كالتطكر التاريخي لمتنظيـ القانكني : ؿالفصؿ األك
 في الجزائر إلنشاءه

إذا كاف التشجيع عمى إنشاء الممؾ الكقفي يككف بالدرجة األكلى بتحديد ك ضبط مفيكمو       
، فإنو يأخذ بعيف االعتبار أف  (المبحث األكؿ)الذم يتحقؽ بو كجكده كنظاـ قانكني قائـ بذاتو 

تنظيـ األمبلؾ الكقفية في الجزائر يستند إلى معطى أساسي يتمثؿ في الظركؼ التاريخية التي 
مرت بيا الممكية الكقفية في الجزائر، مما جعميا تتميز بكضعية خاصة فرضت عمى التنظيـ 

القانكني التكيؼ معيا كمراعاتيا، سكاء فيما تعمؽ بتككينيا، أك إثبات كجكدىا، أك آليات حمايتيا 
كالمحافظة عمييا، بحيث تعتبر الخمفيات التاريخية مف العكامؿ األساسية التي ليا بالغ األثر في 

صياغة المحددات القانكنية لمتنظيـ القانكني لفكرة ما، بما ينعكس سمبا أك إيجابا عمى تشكؿ 
 .(المبحث الثاني)كتطكر التنظيـ القانكني ليا 

مفيـك الممؾ الكقفي : كؿاألمبحث اؿ
ىذا األخير يشيع ك ،(الكقؼ)سـ المفعكؿ أك المعنى االسمي لمفظ االممؾ الكقفي ىك       

ممؾ لؿأك بمعنى التصرؼ المنشأ   كالتنظيمات القانكنية بيذا المعنى،،استعمالو في الكتب الفقيية
 أم الماؿ معناه االسميإلى  عندما يطمؽ ينصرؼ (الكقؼ)، فمفظ  أم بمعناه المصدرم،الكقفي

 . 1ك إما أف يراد بو معناه المصدرم، أم باعتباره تصرفا منشأ ،الممؾ الكقفيأك 
الكقؼ بمعناه االسمي، فإف المصطمح الذم سيعتمد في كلما كاف مكضكع الدراسة ىك       

، ك (المطمب األكؿ) ك الذم يتحدد مفيكمو مف خبلؿ تعريفو الممؾ الكقفيأغمب البحث ىك 
 . (المطمب الثالث)، ك تحديد طبيعتو القانكنية (المطمب الثاني)تحديد أنكاعو 

   تعريؼ الممؾ الكقفي :كؿاألمطمب اؿ
      بالنظر الستمداد نظاـ الكقؼ مف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية فإف تحديد المعنى الكامؿ 

، ثـ معناه االصطبلحي (الفرع األكؿ)كالدقيؽ لمممؾ الكقفي ال يتحقؽ إال بالتطرؽ لمعناه المغكم 
 .(الفرع الثالث)، كمف ثـ معناه االصطبلحي القانكني (الفرع الثاني)الفقيي 

                              
، مجمة أكقاؼ الصادرة عف األمانة (دراسة قانكنية لعشر قضايا إشكالية في مدكنة األكقاؼ المغربية)اصبيحي عبد الرزاؽ،  - 1

 .15، ص 2012، مايك 22العامة لؤلكقاؼ بالككيت، السنة الثانية عشرة، العدد 
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 المغكم لمممؾ الكقفي لمعنىا: ؿكاألفرع اؿ
، ثـ المعنى (أكال)يتحدد المعنى المغكم لمممؾ الكقفي بالتطرؽ لممعنى المغكم لمممؾ       

 .(ثانيا)المغكم لمكقؼ 
لممؾ المعنى المغكم ؿ: أكال

. 1ىك احتكاء الشيء كالقدرة عمى االستبداد بو: بفتح الميـ ككسرىا كضميا في المغةالممؾ       
. 2كجمعو أمبلؾ  حازه كانفرد بالتصرؼ فيو،،كممؾ الشيء ممكا

 المعنى المغكم لمكقؼ: ثانيا
 ككقفت ، ككقفت الدابة،مصدر قكلؾ كقفت الشيء إذا حبستو الحبس،ىك  :لغة الكقؼ      
 فيقاؿ كقفت الشيء أقفو كقفا،، أما أكقؼ فيي لغة رديئة حبسيا، :كقفا عمى المساكيف، األرض
 .3فالفعؿ كقفت ىك الصحيح المشيكر، كقفت إال عمى لغة رديئةأكال يقاؿ 

 مف ، طبلؽ المصدر عمى الشيء المكقكؼ نفسوإفقد اشتير  كيطمؽ الكقؼ كيراد بو المكقكؼ،
رادة اسـ المفعكؿ،إقبيؿ  لذا جاز جمع  م مكقكفة،أفيقاؿ ىذه الدار كقؼ  طبلؽ المصدر كا 

  .4كقكؼ كالكقؼ عمى أكقاؼ
  كحبس الفرس في سبيؿ ا كأحبسو فيك محبس كحبيس، الحبس كالمنع، :(سماإ) كالكقؼ      

يقع عمى كؿ شيء كقفو صاحبو كقفا محرما ال  ككؿ ما حبس بكجو مف الكجكه فيك حبيس،
 .5جؿ لى ا عز كإكتسبؿ ثمرتو تقربا  يحبس أصمو كقفا مؤبدا،...يكرث كال يكىب كال يباع

      كقد درج العرؼ الفقيي عمى استعماؿ لفظي الكقؼ ك الحبس بمعنى كاحد، غير أف 
 .6حبس في ببلد المغرب العربي استعماؿ لفظ الشائع

 

                              
. 886  ص ،2004، مكتبة الشركؽ الدكلية، مصر، 4 ط المعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية،-  1
. 492، ص (ت.د)ابف منظكر، لساف العرب، المجمد العاشر، دار صادر، بيركت، -  2
الدار المصرية ، 9ج أبي منصكر محمد بف أحمد، تيذيب المغة، تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف كمحمد عمي النجار، األزىرم -  3

. 333، ص (ت.د)لمتأليؼ ك الترجمة، القاىرة، 
، الكقؼ في الشريعة اإلسبلمية ك أثره في تنمية المجتمع، فيرسة مكتبة الممؾ فيد  محمد بف أحمدبف صالح الصالح - 4

 .19ص  ،2001الرياض، ، الكطنية
. 45 – 44ص ، (ت.د)دار صادر، بيركت، المجمد السادس، ابف منظكر، لساف العرب، -  5
 . 98ق، ص 1323، مطبعة السعادة، مصر، 15سحنكف بف سعيد التنكخي، المدكنة الكبرل لئلماـ مالؾ بف انس، ج - 6
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لممؾ الكقفي المعنى االصطالحي الفقيي ؿ: ثانياؿفرع اؿ
، (أكال)      يتحدد المعنى االصطبلحي الفقيي لمممؾ الكقفي بالمعنى االصطبلحي لمممؾ 

 .(ثانيا)كالمعنى االصطبلحي لمكقؼ 
 *المعنى االصطالحي الفقيي لمممؾ أك الممكية: أكال

 ، لمممؾفي تحديد المعنى االصطبلحي الشرعي الشرعي تعددت كاختمفت تعريفات الفقو      
كجعمو مختصا بو بحيث يتمكف مف  العبلقة التي أقرىا الشارع بيف اإلنساف كالماؿ، ":أىميا أنو

 .  1."كفي الحدكد التي يبينيا الشرع الحكيـ االنتفاع بو بكؿ الطرؽ السائغة لو شرعا،
نما ىك حؽ مف الحقكؽ التي أقرىا الشارع،مف جية لذلؾ فإف الممؾ         ليس شيئا ماديا كا 

، كمف جية أخرل فيك  مكضكع الممؾ، ك الذم يعتبر ىكبخبلؼ الماؿ ذك المفيـك المادم
عبلقة شرعية بيف اإلنساف كشيء ما، أك اختصاص يمنح الشخص الحؽ بالتصرؼ كالقدرة 

 .2عمى االنتفاع بو إال لمانع،  كلذلؾ فإف أىـ ما يميز الممكية ىك سمطة التصرؼ
لمتعبير عف  (حؽ الممكية) استعماؿ مصطمح  القانكنيصطبلح الفقييفي االيشيع ك       

معنى الممؾ الذم يشيع استعمالو في االصطبلح الفقيي الشرعي، غير أف مضمكف حؽ الممكية 
في فقو القانكف الكضعي يشمؿ ممؾ العيف كمنفعتيا جميعا، أما ما عداه مف أنكاع الممؾ في 

، ك ال يعدك إال أف يككف مف الحقكؽ المتفرعة عف حؽ 3الفقو الشرعي فبل يتناكلو حؽ الممكية
االستئثار بالشيء باستعمالو : "الممكية بأنوالممكية كما أكردىا القانكف، كلذلؾ يعرؼ حؽ 

 .4."ككؿ ذلؾ في حدكد القانكف كباستغبللو كبالتصرؼ فيو عمى كجو دائـ،

                              
 الممكية مصدر صناعي منسكب إلى الممؾ، كالمصدر الصناعي ىك كؿ لفظ جامد أك مشتؽ، زيد في آخره ياء مشددة، بعدىا *

فيد بف عبد ا، نزع بف محمد العمرم .  ليدؿ عمى معنى مجرد ىك مجمكع الصفات الخاصة بذلؾ المفظ،تاء تأنيث مربكطة
 الممكية الخاصة ك أحكاميا في الفقو اإلسبلمي، طبع اإلدارة العامة لمثقافة كالنشر بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية،

  .29، ص (1) ، ىامش2003الرياض، 
. 72 - 71، ص (ت.د)، الممكية كنظرية العقد في الشريعة اإلسبلمية، دار الفكر العربي، القاىرة،  محمدأبك زىرة-  1
 .35، ص (ت.د) عيسى عبده أحمد، الممكية في اإلسبلـ، دار المعارؼ، القاىرة،اسماعيؿ يحي - 2
 -25ص ، 1996، مصر، الممكية في الشريعة اإلسبلمية مع المقارنة بالشرائع الكضعية، دار الفكر العربي،  عميالخفيؼ- 3

26 . 
، منشكرات الحمبي الحقكقية، 3، الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد، المجمد الثامف، ط  عبد الرزاؽ أحمدالسنيكرم-  4

.  493 ، ص 2009بيركت، 
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 المعنى االصطالحي الفقيي لمكقؼ: ثانيا
 :      تعددت المعاني االصطبلحية لمكقؼ في الفقو الشرعي كالقانكني عمى النحك اآلتي

 تعريؼ الكقؼ في فقو المذاىب األربعة- 1
 لمترابط معنيي الكقؼ اإلسمي ك المصدرملـ يركز الفقياء عمى االعتناء بالتفرقة بيف       

 في تعريؼ الكقؼ تبعا الختبلفيـ بشكؿ خاص في فيـ حقيقتو بيف كااختمؼبينما  ،الشديد بينيما
: آلتيكفقا لمتفصيؿ ا كممكية العيف المكقكفة، تأبيده، ك كمف حيث لزكمو، اإلسقاط كالتمميؾ،

 فقياء الحنفيةاؿتعريؼ الكقؼ عند - أ
لتيف أ تبعا الختبلفيـ في مس، كذلؾعرؼ الكقؼ في المذىب الحنفي بتعريفيف مختمفيف      م
 :، عمى النحك اآلتي رجكع الكاقؼ في كقفو كخركج ممكية الكقؼ مف ممؾ الكاقؼ:ىما جكىريتيف
فالكقؼ  1".كالتصدؽ بالمنفعة حبس العيف عمى ممؾ الكاقؼ،": حنيفة عرفو اإلماـ أبك      - 

 ،عدـ لزـك الكقؼ  مما يترتب عميو،تبرع مقصكر عمى منافع المكقكؼ دكف رقبتو  ىكقعند
  . يسترده متى شاء، كيكرث عنوكبقاء الكقؼ عمى ممؾ الكاقؼ

حبس العيف عمى حكـ ممؾ ا " : بأنويف أبك يكسؼ كمحمد بف الحسفـعرفو اإلما      - 
فالكقؼ عند الصاحبيف إسقاط لممكية الكقؼ عف ممؾ الكاقؼ إلى  2".تعالى كالتصدؽ بالمنفعة

مما يترتب عميو عدـ جكاز التصرؼ  فبل تؤكؿ بذلؾ إلى المكقكؼ عميو، حكـ ممؾ ا تعالى،
 .3المكقكؼ عميومف في المكقكؼ ال مف الكاقؼ كال 
فقياء المالكية اؿتعريؼ الكقؼ عند - ب

:  ىكابف عرفو بأف الكقؼاإلماـ يكاد يككف اإلجماع في المذىب المالكي عمى تعريؼ       
ىـ يسقط فالكقؼ عند 4". منفعة شيء مدة كجكده الزما بقاؤه في ممؾ معطيو كلك تقديراإعطاء"

 .5كيقطع حؽ التصرؼ في الممكية ـ،المكقكؼ عميولمصمحة منفعة الكقؼ 
 

                              
. 27، ص 1989، دار المعرفة، بيركت، 12شمس الديف، المبسكط، ج السرخسي -  1
. 05، ص 1902مطبعة ىندية، مصر،  ،2 ط، برىاف الديف إبراىيـ، اإلسعاؼ في أحكاـ األكقاؼالطرابمسي -  2
 .519 – 518، ص (ت.د)، دار عالـ الكتب، الرياض، 6محمد أميف، رد المحتار عمى الدر المختار، ج ابف عابديف -  3
 دار ،2ضبطو كصححو محمد عبد القادر شاىيف، ج ، أبي الحسف عمي بف عبد السبلـ، البيجة في شرح التحفة التسكلي-  4

. 367، ص 1998الكتب العممية، بيركت، 
 . 328، ص 1994دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، ، 6ج تحقيؽ سعيد أعراب،   الذخيرة،،شياب الديف أحمدالقرافي - 5
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 فقياء الشافعيةاؿتعريؼ الكقؼ عند  -ج 
جماليا في تعريؼ الشيخ إحيث يمكف  لمكقؼ،الشافعي تقاربت تعريفات فقياء المذىب       

 1".حبس ماؿ يمكف االنتفاع بو مع بقاء عينو عمى مصرؼ مباح" : أنوشياب الديف القميكبي
 .2يؤدم إلى منع التصرؼ في رقبة العيف المكقكفة بخركجيا عف ممؾ كاقفيا ىـفالكقؼ عند

فقياء الحنابمة الكقؼ عند اؿتعريؼ  - د
 قكؿم كؼ- تحبيس األصؿ كتسبيؿ المنفعة" : بأنوالكقؼ فقياء الحنابمةاؿأغمب عرؼ م      

 حيث يظير فيو القدر المشترؾ بيف صيغ تعريؼ الكقؼ المتعددة، كىك أف الكقؼ 3"-.(الثمرة)
محبكس عينو، كمسبؿ ثمرتو كنفعو لمف عينو الكاقؼ ابتغاء مرضاة ا تعالى، أك نفع مف يريد 

 .4نفعو مف قريب أك بعيد
اقتصر عمى ذكر  خاصة كأنو أرجح تعريفات الكقؼ،تعريؼ الفقياء الحنابمة لذلؾ عد       

بما مف شأنو أف يخرج التعريؼ عف داللتو كغرضو، حقيقة الكقؼ دكف الدخكؿ في التفصيبلت 
كالتصدؽ بالمنفعة  س األصؿ كمنع التصرؼ فيو،محبكفقا ليذا التعريؼ ىي تماىية الكقؼ ؼ

  .5بيدأعمى نحك االستمرار كالت
    

                              
شياب الديف أحمد البرلسي، حاشيتا القميكبي كعميرة عمى كنز  ةكعميرشياب الديف أحمد بف أحمد بف سبلمة القميكبي -  1

.  79، ص 1956، مطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده، مصر، 3، ط 3الراغبيف شرح منياج الطالبيف، ج 
 .45 ، ص2011، دار الثقافة، األردف، (دراسة قانكنية فقيية مقارنة)، أحكاـ الكقؼ  منذر عبد الكريـالقضاة-  2
أبي اسحاؽ برىاف الديف إبراىيـ بف محمد بف عبد ا، المبدع في شرح المقنع، تحقيؽ محمد حسف محمد ابف مفمح الحنبمي - 3

عبلء الديف أبي الحسف عمي المرداكم : كذلؾ. 151، ص 1997، دار الكتب العممية، بيركت، 5حسف اسماعيؿ الشافعي، ج 
، ص 1956، (دكف دار نشر)،  7، صححو كحققو محمد حامد الفقي، ج  في معرفة الراجح مف الخبلؼبف سميماف، اإلنصاؼ

03.  
ف شئت حبست أصميا إ" :(رضي ا عنو) لعمر بف الخطاب (صمى ا عميو كسمـ)التعريؼ مقتبس مف قكؿ النبي ىذا - 

ركل عف ابف عمر ): الذم أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو (رضي ا عنو) حديث كقؼ عمر  كرد في ".كتصدقت بيا
يا رسكؿ ا إني : أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صمى ا عميو كسمـ يستأمره فييا، فقاؿ: أنو قاؿ (رضي ا عنيما)

، ((إف شئت حبست أصميا كتصدقت بيا)): أصبت أرضا بخيبر، لـ أصب ماال قط ىك أنفس عندم منو، فما تأمرني بو؟ قاؿ
فتصدؽ عمر في الفقراء، كفي القربى، كفي : قاؿ فتصدؽ بيا عمر أنو ال يباع أصميا كال يبتاع كال يكرث، كال يكىب، قاؿ

 .770، ص 1632: حديث رقـاإلماـ مسمـ، صحيح مسمـ، . (.الرقاب، كفي سبيؿ ا، كابف السبيؿ، كالضيؼ
 .16، ص 2009دائرة الشؤكف اإلسبلمية كالعمؿ الخيرم، دبي،  أحمد بف عبد العزيز، مف فقو الكقؼ،الحداد - 4
.  10، ص 2008سميماف بف عبد ا، الكقؼ في الشريعة اإلسبلمية، جامعة نايؼ العربية، الرياض،  أبا الخيؿ -5
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 في الفقو الحديثتعريؼ الكقؼ -  2
فقياء القانكف الكضعي كاالقتصاد اإلسبلمي كالشريعة اإلسبلمية المحدثيف استمد أغمب        

  األربعة،تعريفيـ لمكقؼ مف التعريفات الفقيية الشرعية المستمدة مف فقو المذاىب اإلسبلمية
: التعريفات، كأىـ أنيـ زادكا عمييا ما يجعميا مكاكبة لمستجدات كؿ عصرغير 
الكقؼ ىك منع التصرؼ في رقبة العيف التي يمكف  ": محمدتعريؼ اإلماـ أبك زىرة-       

 .1."كجعؿ المنفعة لجية مف جيات الخير ابتداء كانتياء االنتفاع بيا مع بقاء عينيا،
حبس العيف عمى حكـ ممؾ الجية الخيرية : "تعريؼ األستاذ الزرقا مصطفى أحمد      - 

 .2."الدائمة المكقكؼ عمييا، كالتصدؽ بالمنفعة
 منذر مف حيث حقيقتو القانكنية كطبيعتو االقتصادية كدكره قحؼاألستاذ  عرفو      - 

لماؿ لبلنتفاع المتكرر بو أك بثمرتو في  قت،ؤـ  ىك حبس مؤبد ك:الكقؼ: "االجتماعي بأنو
: " أما مف حيث مفيكمو االقتصادم فقد عرفو بأنو ىك." كجو مف كجكه البر العامة أك الخاصة

تحكيؿ لؤلمكاؿ عف االستيبلؾ كاستثمارىا في أصكؿ رأسمالية إنتاجية، تنتج المنافع كاإليرادات 
 .3."التي تستيمؾ في المستقبؿ، جماعيا أك فرديا

نتاجية إ ثركة الكقؼ مف حيث مضمكنو االقتصادم ىك ":تعريؼ األستاذ صالح المالؾ      - 
 ك منع بيعو كاستيبلؾ قيمتو،ممف أجؿ التكظيؼ االستثمارم عمى سبيؿ الديمكمة كاالستمرارية 

فيك ليس ممكا جامدا في الحاضر كلكنو ، كما يحـر التعدم عميو، عف االستغبلؿيمو منع تعطم
 .4." يكما بعد يـكتزايدماستثمار تراكمي 

 ك يظير جميا أف ىذه التعريفات تدكر حكؿ فكرة رئيسية كاحدة كىي فكرة حبس أصؿ      
الكقؼ كمنع التصرؼ فيو بما يضمف استمراره كديمكمتو، كتسبيؿ المنفعة في كجكه البر كالخير، 
 . أما ما تفرد بو كؿ تعريؼ فتمثؿ في التصكر لمطريقة التي تتحقؽ أك تتجسد بيا الفكرة الرئيسية

                              
 .07، ص 1972، دار الفكر العربي، 2، محاضرات في الكقؼ، ط  محمد أبك زىرة -1
 .35 – 34 ص ،1998، دار عمار، عماف، 2، الجزء األكؿ، ط كقؼ، أحكاـ اؿ مصطفى أحمدالزرقا-  2
 .66  ك62ص  ،2006، دار الفكر، دمشؽ، 2، الكقؼ اإلسبلمي تطكره، إدارتو، تنميتو، ط  منذرقحؼ - 3
، بحث مقدـ لمؤتمر األكقاؼ األكؿ في المممكة العربية السعكدية، (تنمية مكارد الكقؼ كالمحافظة عمييا)صالح المالؾ،  - 4

 – 04بيف   في الفترة ـ القرل بالتعاكف مع كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد في مكة المكرمة،أتنظمو جامعة 
 . مف كتاب المؤتمر71ص  ـ، 2001 أكتكبر سنة 23 – 20 ق المكافؽ 1422عاـ  شعباف 07
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 تشريعي لمممؾ الكقفيالتعريؼ االصطالحي اؿ: الفرع الثالث
      عرؼ المشرع الجزائرم الكقؼ بأكثر مف تعريؼ كفي أكثر مف قانكف، كمف زكايا مختمفة، 

فتارة بمعنى التصرؼ المنشأ، كتارة بمعنى محؿ : كما أف مصطمح كقؼ جاء بعدة معاني
 .التصرؼ أم الماؿ المكقكؼ، كتارة بمعنى الممؾ المستقؿ المتمتع بالشخصية المعنكية

مف قانكف  213 بمكجب نص المادةجاء بالنظر إليو كتصرؼ أكؿ تعريؼ لمكقؼ        ؼ
الكقؼ حبس الماؿ عف التممؾ ألم شخص عمى كجو التأبيد " : حيث جاء في نصيا1األسرة

 عرؼ الكقؼ بالنظر 102 – 91 األكقاؼ مف قانكف 03 المادة ككذلؾ بمكجب نص ".كالتصدؽ
الكقؼ ىك حبس العيف عف التممؾ عمى كجو التأبيد ": إليو كتصرؼ، حيث جاء في نصيا

 .".كالتصدؽ بالمنفعة عمى الفقراء أك عمى كجو مف كجكه البر كالخير
يجازا في        كمف خبلؿ المقارنة بيف التعريفيف السابقيف يبدك التعريؼ األكؿ أكثر كضكحا كا 

تعريؼ الكقؼ، كىك أقرب إلى تعريؼ الكقؼ الذم رجحو الفقو كأخذت بو معظـ التشريعات 
فقد جاء أقؿ كضكحا،  ، أما التعريؼ الثاني"تحبيس األصؿ كتسبيؿ المنفعة" العربية أم بمعناه 

مفصبل لما ال يحتاج إلى تفصيؿ، كىك ما يثير إشكاؿ االختبلؼ في تفسير مقصد المشرع 
في التعريؼ الثاني تفتح المجاؿ لمتساؤؿ حكؿ  (عف التممؾ)فعبارة : الجزائرم مف التعريؼ

التي  (عف التممؾ ألم شخص)مصير العيف المكقكفة، بخبلؼ التعريؼ األكؿ الذم جاء بعبارة 
يسيؿ أف يفيـ منيا خركج ممؾ الماؿ المكقكؼ مف ممؾ الكاقؼ كعدـ دخكلو في ممؾ المكقكؼ 

عمى الفقراء أك عمى )كأيمكلتو عمى حكـ ممؾ الشخص المعنكم فبل يبقى سائبا، كذلؾ فإف عبارة 
متزيد فييا كىي غير دقيقة، باعتبار التصدؽ عمى الفقراء في حد  (كجو مف كجكه البر كالخير

كالتي تعتبر بدكرىا أدؽ  (التصدؽ بالمنفعة)ذاتو أحد أكجو البر كالخير، فكاف يكفي التعبير بػ 
 . مما جاء في التعريؼ األكؿ الذم لـ يحدد مضمكف التصدؽ

                              
 كالمتضمف قانكف األسرة 1984 يكنيك سنة 09 المكافؽ ؿ 1404 رمضاف عاـ 09:  مؤرخ في11 - 84قانكف رقـ  - 1

 .(.910، ص 1984 يكنيك سنة 12، مؤرخة في 24الجريدة الرسمية رقـ )، المعدؿ كالمتمـ
، 2001 مايك سنة 22 المكافؽ ؿ 1422 صفر عاـ 28:  المؤرخ في07 - 01رقـ : معدؿ كمتمـ بمكجب القانكف - 2
 المؤرخ 10 - 02رقـ : بمكجب القانكف: ك كذلؾ.(. 07، ص 2001 مايك سنة 23، مؤرخة في 29الجريدة الرسمية رقـ )

 ديسمبر سنة 15، مؤرخة في 83رقـ  الجريدة الرسمية)، 2002 ديسمبر سنة 15 المكافؽ ؿ 1423 شكاؿ عاـ 11: في
 .(.03، ص 2002
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 في التعريؼ األكؿ (الماؿ)نو استبدؿ مصطمح التعريؼ الثاني أما يعاب عمى ـ       كذلؾ
، كالشؾ أف معنى الماؿ أكسع كأشمؿ، فالعيف تنصرؼ إلى ذات الشيء (العيف)بمصطمح 

ذات الشيء كمنفعتو، فيك ما يممؾ مف جميع ينصرؼ إلى ؼ ، أما الماؿ 1كالعقار كالمنقكؿ
مف قانكف  11 الجزائرم نص في المادة، ك المشرع 2األشياء، سكاء كاف عينا أك منفعة أك حقا

، فمحؿ الكقؼ ك منفعةأك منقكال  أعقاراأف يككف  أف محؿ الكقؼ يصح 10 - 91 األكقاؼ
  .بيذا المعنى تصدؽ عميو صفة الماؿ ال العيف

 فقد تفرد قانكف التكجيو 10 – 91      كخبلفا لما كرد في قانكف األسرة ك قانكف األكقاؼ 
 بتعريؼ الكقؼ بالنظر إليو كصنؼ مستقؿ مف أصناؼ الممكية التي يعترؼ بيا 3العقارم

األمبلؾ الكقفية ىي األمبلؾ العقارية التي حبسيا مالكيا ":  منو31القانكف، حيث نصت المادة 
ك جمعية ذات منفعة عامة أك أبمحض إرادتو ليجعؿ التمتع بيا دائما تنتفع بو جمعية خيرية 

كاف ىذا التمتع فكريا أك عند كفاة أحد المكصيف الكسطاء الذيف أنية سكاء آمسجد أك مدرسة قر
 يعاب عمى ىذا التعريؼ أنو حصر األمبلؾ الكقفية في األمبلؾ ك ".يعينيـ المالؾ المذككر

العقارية كحدىا دكف غيرىا، كمف جية أخرل يعاب عمى ىذا التعريؼ ما كرد فيو مف تزيد في 
تحديد الجية التي يتـ الكقؼ عمييا، بحيث ضيؽ كاسعا، كىك بيذا الشكؿ يكاد يخرج الكقؼ مف 

أحد المكصيف الكسطاء الذيف يعينيـ )مقصده كفكرتو األساسية التي يقـك عمييا، كما أف عبارة 
 . تبدك غامضة كغير مفيكمة (المالؾ المذككر

      كعمى الرغـ مف تعدد كاختبلؼ تعريفات الكقؼ في التشريع الجزائرم، فإنيا يستنتج منيا 
 : مسألتيف أساسيتيف في تحديد مفيـك الممؾ الكقفي كحقيقتو

فاألكلى تتمثؿ في أف المشرع الجزائرم أكد عمى خاصية تأبيد الممؾ الكقفي في مختمؼ - 
التعريفات، فيعتبر التأبيد بذلؾ جزءا مف معنى الكقؼ كمفيكمو كداخبل في مقتضاه، فيبطؿ 

 .الكقؼ قانكنا إذا كاف مؤقتا

                              
 . 641 ص ،المعجـ الكسيط، مرجع سابؽ - 1
 . 635، مرجع سابؽ، ص 11 لدجـابف منظكر، لساف العرب،  - 2
 المتضمف التكجيو 1990 نكفمبر سنة 18 المكافؽ ؿ 1411أكؿ جمادل األكلى عاـ :  مؤرخ في25 - 90قانكف رقـ - 3

 .(.1560، ص 1990 نكفمبر سنة 18، مؤرخة في 49الجريدة الرسمية رقـ )، العقارم المعدؿ كالمتمـ
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الذم يعتبر أعـ مف  (الممؾ الكقفي)أما الثانية فتتمثؿ في أىمية التفرقة كضركرتيا بيف مفيـك - 
، ىذا األخير الذم سكاء كاف عينا أك منفعة يعتبر ىك مكضكع الممؾ الكقفي، ككذلؾ (الماؿ)

ك الذم يعتبر أحد األسباب  (الكقؼ)كالتصرؼ المنشأ لو أم  (الممؾ الكقفي)التفرقة بيف 
 . الشرعية ك القانكنية إلنشاء الممؾ الكقفي

      فالممؾ بشكؿ عاـ ليس إال اعتبارا شرعيا ليس لو كجكد أك حقيقة مادية، كلكنو يكجد حيث 
، فيك يتمثؿ في العبلقة التي أقرىا الشارع بيف اإلنساف ك 1تقضي الشريعة أك القانكف بكجكده

الماؿ كجعمو مختصا بو، فيك التمكف مف االنتفاع، كىذا التمكيف ال يككف إال بسمطاف مف 
، كبناء عمى ذلؾ فيصح اعتبار الممؾ 2الشارع الذم يثبت الممؾ لؤلشخاص كيقرر ليـ أسبابو

 .الكقفي اختصاصا قرره المشرع يرد عمى الماؿ بحبس أصمو كتسبيؿ منفعتو
لممؾ الكقفي اطبيعة : المطمب الثاني

مكضكع الممؾ كىك الماؿ متمثبل في  ، جانب مالي أساسييخفى ما لمممؾ الكقفي مفال       
، كمالو مف جانب عيني يستمده مف كصفو بأنو اختصاص أك صفة شرعية تنصب عمى الكقفي

يندرج ضمف الحقكؽ المالية العينية بكصفيا السمطة المباشرة كلذلؾ شيء معيف بالذات، 
لمشخص عمى الماؿ ك التي يباشرىا بنفسو دكف كساطة، كلذلؾ فالمرجح ىك أف الممؾ الكقفي 
يعتبر حؽ عيني، فيك ال ينشأ عبلقة قانكنية محصكرة بيف شخصيف بمكجبيا يطالب المديف 

 . 3الدائف بأداء معيف، بؿ يتجمى فيو الحؽ الثابت لمشخص عمى الشيء في مكاجية الغير
      غير أف الحؽ العيني يسمح لمشخص أف ينتفع بالشيء مكضكع التسمط المباشر انتفاعا 

يتسع كيضيؽ بحسب نكعو، ففي حؽ الممكية يتمتع المالؾ بأكسع السمطات التي يمكف أف 
يتمتع بيا الشخص مف تصرؼ كاستعماؿ كاستغبلؿ، أما ما يتفرع عف حؽ الممكية فيفتقد الحؽ 
العيني إلى سمطة التصرؼ في األصؿ المنتفع بو، كىكذا فإف الذم يعتبر محؿ خبلؼ ىك ىؿ 

 ىك حؽ ممكية أـ أنو حؽ متفرع أك متجزئ عنيا؟ 
                              

 .04الخفيؼ، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .72 – 71أبك زىرة، الممكية كنظرية العقد، مرجع سابؽ، ص  - 2
كمية الشريعة ب المنعقدة، بحث مقدـ لندكة الكقؼ اإلسبلمي (مسائؿ قانكنية في أحكاـ الكقؼ)جاسـ عمي سالـ، الشامسي  - 3

 .09، ص 1997 ديسمبر 07 - 06خبلؿ الفترة مف  بجامعة اإلمارات العربية المتحدة، كالقانكف
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ناقش الفقو الشرعي طبيعة الممؾ الكقفي، ضمف ما اصطمحكا عميو حقيقة الكقؼ،  ك قد      
كاىتمكا اىتماما بالغا بيا بالنظر إلييا كمسألة أساسية كأكلية، يترتب عمى تحديدىا استنباط 

أحكاـ الكقؼ، كجعميا متفقة كمتناسقة مع بعضيا كغير متعارضة مع الفكرة األساسية التي تقـك 
عمييا، كما اختبلؼ أحكاـ الكقؼ بيف مذىب كآخر إال بحسب االتجاه العاـ في فيـ حقيقة 

فإف تحديد طبيعة الممؾ الكقفي مف الناحية القانكنية ىي مف األىمية،  الكقؼ، كلنفس السبب
 . بحيث تسمح بتحديد طبيعة كنكع القكاعد القانكنية الكاجب تطبيقيا عمى الممؾ الكقفي

      لذلؾ فإف فيـ حقيقة الممؾ الكقفي كطبيعتو ال يتحقؽ إال بالتطرؽ لكؿ مف التكييؼ الفقيي 
 .  (الفرع الثاني)، ك التكييؼ القانكني (الفرع األكؿ)

 التكييؼ الفقيي لمممؾ الكقفي: الفرع األكؿ
      ناقش فقياء المذاىب األربعة حقيقة الكقؼ، كاختمفكا في ردىا إلى فكرة التبرع بالعيف مع 
منع التصرؼ فييا، كبيف إسقاط ممكية العيف المكقكفة مف أجؿ ضماف بقاء نفعيا كتخصيصو 

، كما اختمفت كتباينت آراء الفقياء المحدثيف في تكييؼ الممؾ الكقفي كتحديد (أكال)لما كقفت لو 
طبيعتو القانكنية بما يجعميا تتكافؽ مع طبيعتو الشرعية، ك بما يسمح بتأسيس أحكامو عمى 

 .(ثانيا)أصؿ معيف ترد إليو أحكامو مف الناحية القانكنية 
 االختالؼ في تكييؼ حقيقة الممؾ الكقفي في فقو المذاىب األربعة: أكال

 يرد االتفاؽ الفقيي عمى أف حقيقة الممؾ الكقفي في كقؼ المسجد أنيا إسقاط ممؾ     
 :، كما عدا ذلؾ فيك محؿ اختبلؼ، عمى قكليف1كصيركرتو عمى حكـ ممؾ ا تعالى

 القكؿ بأف الكقؼ تبرع عمى كجو مخصكص- 1
يتفؽ أصحاب ىذا القكؿ بأف الكاقؼ يتبرع لمجية المكقكؼ عمييا بما كقفو لبلنتفاع دكف 

التصرؼ بالعيف، غير أنيـ اختمفكا حكؿ ما إذا كاف التبرع بالعيف المكقكفة كمنافعيا، أك بالمنافع 
فيك إما تبرع بمنافع المكقكؼ، دكف عينو أك تبرع بعيف الكقؼ : فقط؟ كاتجيكا في ذلؾ إلى رأييف

 .2كمنافعيا، عمى طريؽ االحتباس الذم يمنع انتقاؿ العيف المكقكفة كالتصرؼ فييا

                              
 .203، ص 1998 دار الكتب العممية، بيركت، ،3أبي العباس أحمد بف إدريس الصنياجي، الفركؽ، ج القرافي  - 1
، بحث مقدـ لممؤتمر الثالث لؤلكقاؼ (الكقؼ بيف حكـ ممؾ ا تعالى كالممكية العامة)، عايضإبتساـ بالقاسـ القرني - 2

 190، ص 2010 يناير 05 ك 03بالمممكة العربية السعكدية، المنعقد بالجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة في الفترة ما بيف 
 .مف كتاب المؤتمر



21 
 

 القكؿ بأف الكقؼ إسقاط لحؽ ممكية الكاقؼ- 2
      يتفؽ أصحاب ىذا القكؿ بأف الكاقؼ يسقط بالكقؼ حقكؽ ممكيتو في المكقكؼ، لتككف 

: ، غير أنيـ اختمفكا مف جية في ماىية اإلسقاط عمى قكليف1منافع ىذه الممكية لما كقفت لو
فكفقا لمقكؿ األكؿ يقتصر اإلسقاط عمى المنفعة مع بقاء األصؿ عمى ممؾ الكاقؼ، بينما كفقا 

 .2لمقكؿ الثاني يشمؿ اإلسقاط العيف كالمنفعة معا
فرأل :       كما اختمفكا مف جية ثانية بناء عمى فكرة اإلسقاط في ماىية التمميؾ في الكقؼ

البعض أف الكقؼ تمميؾ لممنافع دكف العيف المكقكفة، بحيث تبقى ممكية العيف المكقكفة عمى 
حكـ ممؾ الكاقؼ أك عمى حكـ ممؾ ا تعالى، بينما رأل البعض اآلخر أف الكقؼ تمميؾ 

 .3ألصؿ الكقؼ كالمنافع معا لممكقكؼ عميو
      ككنتيجة، فإنو عمى الرغـ مف االختبلؼ الفقيي في فيـ حقيقة الكقؼ، إال أف ىناؾ اتفاؽ 

عمى أمكر مشتركة في تحديد حقيقة الكقؼ بيف مختمؼ المذاىب، فبل خبلؼ في ضركرة أف 
يحقؽ الكقؼ مقصكده مف انتفاع المكقكؼ عميو بمنافع أصؿ الكقؼ، كأف ذلؾ ال يمكف تحققو 
إال بمنع أصؿ الكقؼ عف التصرؼ فيو، كفي نفس الكقت أال يككف الكقؼ سائبة، كلذلؾ فإف 
مف قاؿ بحبس العيف عمى ممؾ الكاقؼ، أك عمى ممؾ المكقكؼ عميو، أك عمى حكـ ممؾ ا 
تعالى استبقى عمى صفة الممؾ ألصؿ الكقؼ حتى ال يتحكؿ إلى سائبة، ك لذلؾ فإف المعنى 

في األقكاؿ عمى اختبلفيا كاحد كغايتيا كاحدة، كىي ضماف استمرار انتفاع المكقكؼ عميو 
باستمرار احتباس أصؿ الكقؼ الذم يحتفظ بصفة الممؾ، ككؿ ما في األمر أف الفقياء اختمفت 

كجيات نظرىـ حكؿ ما يتحقؽ بو احتباس األصؿ ك تسبيؿ منفعتو، كعدـ تحكؿ األصؿ إلى 
 . سائبة

                              
1- J.luccioni. Le habous ou waqf. Imprimeries Réunies de la (vigie marocaine) et du (petit 

marocain). Casablanca. 36 – 37.  
، 18، ص 2002، مجمة مؤتة لمبحكث كالدراسات، المجمد السابع عشر، العدد الثامف، (حقيقة الكقؼ )حمد فخرم،عزاـ  - 2

 . 13:08 الساعة عمى 2009 – 11 – 05 تـ تحميمو بتاريخwww.arablawinfo.com مرفكع مف مكقع
، بحث مقدـ لممؤتمر الثالث لؤلكقاؼ ( -الكسائؿ كالغايات- استقبللية أعياف الكقؼ عف الماؿ العاـ)، أحمدشكقي دنيا  - 3

 – 625، ص 2010 يناير 05 ك 03بالمممكة العربية السعكدية، المنعقد بالجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة في الفترة ما بيف 
 . مف كتاب المؤتمر 627

http://www.arablawinfo.com??
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 االختالؼ في تحديد طبيعة الممؾ الكقفي في فقو القانكف الكضعي: ثانيا
 :      تعددت آراء فقياء القانكف الكضعي حكؿ طبيعة الممؾ الكقفي، عمى النحك اآلتي

أنو بالكقؼ تنتقؿ ممكية العيف المكقكفة إلى الجية الخيرية : األستاذ الزرقا مصطفى أحمديرل - 
 .1المكقكؼ عمييا باعتبار أنيا شخصية حكمية، كذلؾ سكاء في الكقؼ العاـ أك الخاص

أف الكقؼ ممؾ منفعة دائـ، خبلفا لؤلصؿ في ممؾ المنفعة كالذم : يرل األستاذ الزحيمي كىبو- 
 . 2يككف مؤقتا، كىك يقابؿ حؽ االنتفاع في القانكف الكضعي

أف الكقؼ في حقيقتو ىك إسقاط يحمؿ معنى التمميؾ، فيك : يرل األستاذ عزاـ حمد فخرم- 
 . 3إسقاط لمعيف المكقكفة عف ممؾ الكاقؼ كتمميؾ لمنافع الكقؼ لممكقكؼ عمييـ

المتفاكتة في الكقؼ المتعددة ك  اتتعريؼ يظير مف خبلؿأنو : يرل األستاذ فيبللي عمي- 
 حيث يتـ الفصؿ بيف ممكية رقبة العيف مف جية ،ممكية العيفؿصياغتيا أف الكقؼ ىك تجزئة 

تصبح العيف المكقكفة ، النسبة لممكية الرقبة، حيث أنو بكاالنتفاع بيذه العيف مف جية أخرل
، لذلؾ كغير قابمة لمتعامؿ فيي ممنكعة مف التصرؼ، بمكجب عممية الكقؼ غير قابمة لمتمميؾ،

كىي   القانكف الكضعي مجرد صكرة مف صكر تقييد حؽ الممكية،ؿ في نظريظ الكقؼفإف 
لجية مف جيات  عمى سبيؿ التأبيد، تيدؼ إلى منع التصرؼ بماؿ بسبب تخصيص منفعتو،

 .4ابتداء أك انتياء الخير،
حؽ عيني شبيو بحؽ :  الشامسي جاسـ عمي سالـ الممؾ الكقفي عمى أنواألستاذ ككيؼ -

 الكقؼ تحبس إذا تـؼ  ألف التجزئة التي تحصؿ في العيف عند كقفيا تسكؽ إلى ذلؾ،االنتفاع،

                              
 . 366  – 365، ص 1998، دار القمـ، دمشؽ، زء األكؿجاؿ المدخؿ الفقيي العاـ،  مصطفى أحمد، الزرقا- 1

المتأمؿ في ىذا الرأم يستنتج العمة التي جعمتو يمحؽ ممكية الكقؼ بالجية الخيرية الدائمة، فقد راعى األخذ باإلجماع الفقيي - 
عمى أنو ليس لؤلشخاص المكقكؼ عمييـ إال تممؾ المنفعة دكف رقبة المكقكؼ، كمف جية أخرل أخذ باالعتبار أال يبقى الكقؼ 

فمما أمكف اعتبار الجية الخيرية التي البد مف كجكدىا بداية أك نياية . سائبة بخركج ممكو مف ممؾ الكاقؼ إلى غير مالؾ
شخصا حكميا دائما، أمكف تمميكيا عيف الكقؼ تماشيا مع فكرة الشخصية الحكمية كالنظريات الحقكقية فييا، كمع القكاعد 

 .الفقيية نفسيا
  . 67 – 66، ص 2012، دار الفكر، 3، ط 9، مكسكعة الفقو اإلسبلمي كالقضايا المعاصرة، ج  كىبوالزحيمي- 2
 .21  سابؽ، صمرجع،  فخرمعزاـ- 3
 .115 – 114 ، ص 2011، نظرية الحؽ، مكفـ لمنشر، الجزائر،  عميفيبللي-  4
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ما المنفعة  أالعيف كتخرج عف صبلحيتيا لمتداكؿ كتصبح غير قابمة ألف يتممكيا اإلنساف،
نيـ مسمطكف عمى ىذه المنفعة إبؿ  صحاب حؽ االنتفاع بيا،أفيـ  فتذىب إلى المستحقيف،

نما يممؾ نفس الغمة أك الريع ممكا يمنحو حؽ إك، إذ المنتفع ال يعتبر دائنا فحسب المستحقة ليـ،
كتماشيا مع ىذا الرأم يكيؼ البعض الممؾ الكقفي عمى أنو حؽ عيني متفرع عف . 1قبضو بذاتو
  .2حؽ الممكية

 حؽ عيني عقارم خاضع لمتسجيؿعمى أنو  مالكقؼالممؾ  بينما كيؼ األستاذ يكف زىدم- 
العقارم إذا كاف كاردا عمى عقار، كالذم يعتبر حؽ انتفاع ىك حؽ المكقكؼ عمييـ باالنتفاع 

 .3بالعيف المكقكفة
      ككنتيجة، فإف المرجح في فقو القانكف الكضعي في إطار تكييؼ الممؾ الكقفي كمفيـك 
شرعي مع ما يتناسب كمفيكمو مف الناحية القانكنية، ىك اعتباره مف الحقكؽ العينية، غير أف 

ىذه األخيرة يحددىا القانكف كيحصرىا كيخص كؿ منيا بخصائص تميزه عف غيره، كيرتب عمى 
كؿ منيا أثارا ال تترتب عمى غيره، فصار ميما معرفة ضمف أم نكع مف الحقكؽ العينية 

يصنؼ الممؾ الكقفي، بما يسمح بمعرفة القكاعد القانكنية الكاجبة التطبيؽ عميو بناءا عمى معرفة 
 .األصؿ الكاضح الذم يرد إليو، كىك ما يحتاج إلى نص قانكني كاضح بخصكص ذلؾ

 التكييؼ القانكني لمممؾ الكقفي: الفرع الثاني
      يستنبط مكقؼ المشرع الجزائرم في تحديد طبيعة الممؾ الكقفي مف ثبلث نصكص ضمف 

إذا صح الكقؼ زاؿ حؽ ممكية : " منو أنو17 حيث تنص المادة 10 – 91قانكف األكقاؼ 
ك تنص ." الكاقؼ، كيؤكؿ حؽ االنتفاع إلى المكقكؼ عميو في حدكد أحكاـ الكقؼ كشركطو

ينحصر حؽ المنتفع بالعيف المكقكفة فيما تنتجو، كعميو استغبلليا استغبلال : " منو18المادة 
الكقؼ ليس ممكا : " منو05ك تنص المادة ." غير متمؼ لمعيف كحقو حؽ انتفاع ال حؽ ممكية

لؤلشخاص الطبيعييف كال االعتبارييف، كيتمتع بالشخصية المعنكية كتسير الدكلة عمى احتراـ 
 .".إرادة الكاقؼ كتنفيذىا

                              
 .10سابؽ، ص رجع الشامسي، ـ- 1
طبع كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، الجزء األكؿ، ، الكقؼ في الفكر اإلسبلمي،  محمد بف عبد العزيزبف عبد ا- 2

 .102ص  ،1996المممكة المغربية، 
 .13 ق، ص 1388الكقؼ في الشريعة ك القانكف، دار النيضة العربية، بيركت، ،  زىدميكف  -3
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      فمف خبلؿ النصكص الثبلث المذككرة يظير كضكح فيـ حقيقة الممؾ الكقفي عند المشرع 
الجزائرم، فالممؾ الكقفي مف جانب الكاقؼ يتحقؽ بإسقاط ممؾ الكاقؼ كانتقاؿ ممكية أصؿ 

الممؾ عمى حكـ ممؾ الشخص المعنكم حتى ال يبقى سائبة بعد أف خرج مف ممؾ الكاقؼ، أما 
حؽ االنتفاع فيك كحده الذم ينتقؿ إلى المكقكؼ عميو، دكف أصؿ الممؾ، فالممؾ الكقفي بيذا 
المعنى تحصؿ معو تجزئة لمممكية، فممؾ الرقبة يككف عمى حكـ ممؾ الشخص المعنكم كممؾ 

 .المنفعة يككف عمى حكـ ممؾ المكقكؼ
      أخمص أف الممؾ الكقفي ذك طبيعة خاصة، غير أف رفع االختبلؼ يتحقؽ بتحديد الزاكية 

: التي يتـ النظر مف خبلليا لطبيعة الممؾ الكقفي، فممكقؼ جانبيف أك زاكيتيف، يتمثبلف في
سقكط ممؾ الكاقؼ كانتقاؿ الممؾ إلى حكـ ممؾ الشخص المعنكم مف جانب، ك جانب المكقكؼ 

 . عميو الذم تنتقؿ إليو ممكية المنافع، ففي كبل الحالتيف نككف أماـ حؽ عيني مكضكعو الممكية
أنكاع الممؾ الكقفي : المطمب الثالث

 ،باعتبار محمو أم الشيء الذم يرد عميو الممؾ كيتعمؽ بوبشكؿ عاـ ـ الممؾ مقسمكف تم      
 تتحدد الخصكصية، كبالنسبة لمممؾ الكقفي كيفية تعمقو بالمممكؾ باعتبار صكرتو أم كذلؾ ك

ليس ىناؾ ، لذلؾ عمى الرغـ مف أنو 1 بحسب نكعوكحتى تنميتو كالمحافظة عميوق نشاءإفي 
 ىي تمؾ التي ترتبط بشكؿ ف أىـ المعاييرفإ  إلى أنكاع مختمفة، كتصنيفولتقسيمومعيار كاحد 

  :كاضح بإنشائو كالمحافظة عمى استمرارية كجكده، فيمكف تقسيمو عمى النحك اآلتي
 .ممؾ كقفي عاـ، كآخر خاص، كآخر مشترؾ إلى : ك الجية المكقكؼ عمييابحسب غرضو- 
 ، أك كارد عمى المنقكؿ،عقارممؾ كقفي كارد عمى اؿ إلى :ك طبيعة المكقكؼأبحسب المحؿ - 

 .أك عمى المنافع، أك عمى الحقكؽ، أك عمى الخدمات
 .استثمارم كأ مباشر كغير مباشر إلى ممؾ كقفي :بحسب المضمكف االقتصادم- 

                              
لى أقساـ متعددة كفقا لمعايير كاضحة يمكف أف تستفيد منو المديرية الكصية عمى إيرل البعض أف تقسيـ الممؾ الكقفي - 1

مف خبلؿ دعكة األفراد ، كذلؾ  التنمكيةمالكقؼالممؾ  في عممية بحثيا عف صيغ تمكيؿ استثمارات مشاريع يةالكقؼاألمبلؾ 
خرل، كما يفتح المجاؿ كاسعا أماـ األفراد إلنشاء أكقاؼ مختمفة بحسب قدراتيـ كرغباتيـ المختمفة، كفي ألمكقؼ بصيغة دكف 

عبد القادر، فقو استثمار بف عزكز . ف فيـ معنى الكقؼ يحصؿ بمعرفة أنكاعوأكما ، ذلؾ تسييؿ لعمؿ الخير كالتشجيع عميو
 تخصص الفقو إلسبلمية، أطركحة دكتكراه في العمـك ا(ف الكقؼ الجزائرمعدراسة تطبيقية ) الكقؼ كتمكيمو في اإلسبلـ

 .30 – 29، ص 2004 – 2003كأصكلو، نكقشت بكمية العمـك اإلسبلمية، جامعة الجزائر، 
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 .ممؾ كقفي مكجكد بالداخؿ ك ممؾ كقفي مكجكد بالخارج إلى :بحسب مكاف كجكده- 
 .غير نظاميممؾ كقفي يدار بشكؿ نظامي كآخر يدار بشكؿ  إلى :بحسب جية اإلدارة- 

معيار  يتبيف أف المشرع الجزائرم يأخذ 10 – 91المستقرأ لقانكف األكقاؼ الجزائرم ك      
 .، كىك ما يتبيف في الفركع اآلتية ضمنيافتفيـالمعايير أما باقي  ،الجية المكقكؼ عمييا

 غرضونكاع الممؾ الكقفي بحسب أ: كؿاأل الفرع
، ك خاص أك (أكال)يعتبر تقسيـ الممؾ الكقفي عمى أساس غرضو إلى عاـ أك خيرم       
ىذه ذ لـ يكف معركفا في بدايات الكقؼ إ حديثا، ا فقيياتقسيـ، (ثالثا)، كمشترؾ (ثانيا)أىمي 

فقد ف كاف مف الناحية العممية إكالتفرقة، ألف الكقؼ كمو خيرم بحسب أصؿ كضعو الشرعي، 
 .1مارس المسممكف مف البدايات األكلى لمكقؼ نكعي الكقؼ

  أك الخيرم العاـمالكقؼالممؾ : أكال
 : تعددت تعريفات الممؾ الكقؼ العاـ أك الخيرم، كمف أىميا      

 . 2."ما صرؼ فيو الريع مف أكؿ األمر إلى جية خيرية"
ما كقؼ عمى كجو مف أكجو الخير كالبر سكاء كانكا أشخاص أك جيات، حيث يستيدؼ في "

 . 3."المجمؿ تحقيؽ مصالح عامة
ما جعؿ ابتداءا عمى جية مف جيات البر كلك لمدة معينة يككف بعدىا عمى شخص أك "

 .4."أشخاص معينيف

                              
، بحث مقدـ لممؤتمر الثالث لؤلكقاؼ بالمممكة (الكقؼ األىمي ككثيقة تأميف لصالح الذرية)عبد العزيز بف مطيع، الحجيمي - 1

 مف كتاب 697، ص 2010 يناير 05 ك 03العربية السعكدية، المنعقد بالجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة في الفترة ما بيف 
 .المؤتمر

، محاضرات في الكقؼ كمؤسسات الكقؼ في الشريعة كالقانكف كاالجتياد المبناني، المؤسسة الحديثة لمكتاب،  عمرمسقاكم- 2
 .21، ص 2011لبناف، 

، بحث مقدـ لمنتدل قضايا الكقؼ الفقيية السادس، الذم تنظمو كزارة  (نتياء الكقؼ الخيرما)ىيثـ عبد الحميد، خزنة - 3
األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بدكلة قطر بالتعاكف مع األمانة العامة لؤلكقاؼ بدكلة الككيت كالبنؾ اإلسبلمي لمتنمية بجدة، 

 .04، ص 2013 مايك 14 – 13دكلة قطر، في الفترة ما بيف –  الدكحةب
محمد مصطفى، شمبي : كذلؾ. 140، ص 1998، الكصايا كالكقؼ في الفقو اإلسبلمي، دار الفكر، بيركت،  كىبوالزحيمي- 4

، أحكاـ  أحمد فراج حسيف:كذلؾ. 318، ص 1982، الدار الجامعية لمطباعة كالنشر، بيركت، 4أحكاـ الكصايا كاألكقاؼ، ط 
 . 240، ص 2000الكصايا ك األكقاؼ في الشريعة اإلسبلمية، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 
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الكقؼ الذم يقصد بو الكاقؼ التصدؽ عمى كجكه البر، سكاء أكاف عمى أشخاص معينيف "
كالفقراء كالمساكيف كالعجزة، أـ كاف عمى جية مف جيات البر العامة كالمساجد كالمستشفيات 

 .1."كالمدارس كغيرىا، مما ينعكس نفعو عمى المجتمع
      يتضح أف األمر المشترؾ بيف ىذه التعريفات ىك األخذ باالعتبار الجية المكقكؼ عمييا 
أكؿ األمر بأف تككف جية بر عامة، كما يتضح أف مصدر تسمية الممؾ الكقفي العاـ مف حيث 

أنو يرد عمى جيات عامة كالمساجد، المدارس، المستشفيات، المقابر كغيرىا فيستفيد منو 
، أما صفة الخيرية فمف حيث اشتماؿ نفعو عمى المجاالت كاألىداؼ الخيرية 2المجتمع كمو

ال فاألصؿ أف الممؾ الكقفي في جميع أنكاعو يحمؿ معنى الخير كالبر كالصدقة3العامة تقربا  ، كا 
 عز كجؿ، لذلؾ فإف كؿ مف صفة العمكمية مف حيث الجية المكقكؼ عمييا، كصفة الخيرية 

 .مف حيث غرضو كمقصده البد مف تكفرىما حتى تصح تسمية الممؾ الكقفي العاـ
 مف قانكف 06      ك قد عرؼ المشرع الجزائرم الممؾ الكقفي العاـ بمكجب نص المادة 

الكقؼ العاـ ىك ما حبس عمى جيات خيرية مف : " المعدؿ كالمتمـ بأنو10 – 91األكقاؼ 
 أف المعيار كظاىر ىذا النص..." كقت إنشائو، كيخصص ريعو لممساىمة في سبؿ الخيرات

في إضفاء صفة العمكمية عمى الممؾ الكقفي يرتبط بالطابع الخيرم الذم تبناه المشرع الجزائرم 
لمجية المكقكؼ عمييا ك بالمقصد الخيرم لمممؾ الكقفي مف كقت إنشائو، فكؿ ما حبس عمى 

 .جيات خيرية مف كقت إنشائو يعتبر ممكا كقفيا عاما
 مف 08      مع ذلؾ فإف المشرع الجزائرم لـ يأخذ بيذا المعيار دائما، حيث نصت المادة 

األكقاؼ الخاصة :  عمى األكقاؼ العامة المصكنة كالتي مف بينيا10 – 91قانكف األكقاؼ 

                              
 .37 ص ،2004، الكقؼ كدكره في المجتمع اإلسبلمي المعاصر، مؤسسة الرسالة ناشركف، بيركت،  سميـ ىانيمنصكر- 1

، بحث مقدـ (كجو اإلنفاؽ العاـ الخدمي في الدكؿأالكقؼ الخيرم كدكره في تغطية )نعمت عبد المطيؼ، مشيكر  :كذلؾ
 05 ك 03لممؤتمر الثالث لؤلكقاؼ بالمممكة العربية السعكدية، المنعقد بالجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة في الفترة ما بيف 

 . مف كتاب المؤتمر728، ص 2010يناير 
محمد كماؿ الديف، نظاـ اإلرث كالكصايا كاألكقاؼ في الفقو اإلسبلمي، منشكرات الحمبي إماـ ك أحمد فراج حسيف - 2

 . 188، ص 2002الحقكقية، بيركت، 
، بحث مقدـ لمؤتمر األكقاؼ ((أنكاعو – شركطو–  أركانو – فضمو – مفيكمو)الكقؼ )محمكد عبد الرحماف، عبد المنعـ - 3

ـ القرل بالتعاكف مع كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد في أجامعة ب المنعقدالمممكة العربية السعكدية، باألكؿ 
  . مف كتاب المؤتمر321، ص 2001 أكتكبر 23 - 20، في الفترة مف مكة المكرمة
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التي لـ تعرؼ الجية المحبس عمييا، ككذلؾ األمبلؾ التي آلت إلى األكقاؼ العامة كلـ يعرؼ 
كاقفيا كال المكقكؼ عميو كمتعارؼ عمييا أنيا كقؼ، حيث يصح تسمية ىذه األنكاع باألمبلؾ 

الكقفية العامة بالمآؿ، فالعبرة في ىذه الحاالت ىي بخيرية غرض الكقؼ بشكؿ عاـ، كالذم ىك 
 . األصؿ في كؿ كقؼ ميما كاف نكعو

ما نشأ ابتداءا لمصمحة : "      لذلؾ يمكف تعريؼ الممؾ الكقفي العاـ كفقا لمقانكف الجزائرم بأنو
 .".جية بر عامة تحقيقا لغرض  خيرم، كما آؿ انتياءا إلى جية بر عامة بقكة القانكف

كتجدر اإلشارة أف المشرع الجزائرم يقسـ الممؾ الكقفي العاـ بدكره إلى نكعاف بحسب تسمية       
 : المعدؿ كالمتمـ كىما10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 06مصرفو الخيرم، كذلؾ في نص المادة 

كبالتالي ال يصح صرؼ  كىك الذم يحدد مصرؼ ريعو، :محدد الجيةالممؾ الكقفي العاـ اؿ- 
 .ريعو عمى غيره مف كجكه الخير العامة إال إذا استنفذ كجو الخير األصمي

 أك لـ يعرؼ لو كجو ،كىك الذم لـ يحدد لو الكاقؼ :ـ غير محدد الجيةاعاؿ مكقؼ الممؾ اؿ-
 فيذا يصرؼ ريعو في نشر العمـ كتشجيع البحث فيو كفي سبيؿ ،الخير الذم أراده الكاقؼ

 .الخيرات المختمفة
 الممؾ الكقفي الخاص: ثانيا

أك  * أك أىميا كقفا ذريايطمؽ عمى الممؾ الكقفي الخاص عدة تسميات أخرل، فيسمى ممكا      
ؿ مف ذرية اإلنساف أم أكالده كأكالد سكىي ما يتنا  مف الذرية،ة مشتؽلاألكؿالتسمية  ؼ**معقبا
ينشأ نتيجة  باعتباره ، غير حككميمالكقؼالممؾ أما مصطمح األىمي فيدؿ عمى أف ، أكالده

عف األنشطة الخيرية التي تتكالىا لو تمييزا ، تصرؼ يقـك بو األفراد دكف تدخؿ مف الدكلة
 أما ، أم ما يخمفو مف أكالد، أك المعقب فمشتؽ مف عقب اإلنسافمالعقبمصطمح أما ، الدكلة

فيي مشتقة مف ىدفو، ك المتمثؿ في خدمة أشخاص معينيف  الخاص تسميتو بالممؾ الكقفي
 .1كبالتالي تحقيؽ مصمحة خاصة

                              
 . يشيع استعماؿ مصطمح الكقؼ الذرم كاألىمي في دكؿ المشرؽ العربي *

 . يشيع استعماؿ مصطمح الكقؼ المعقب في دكؿ المغرب العربي **
، بحث مقدـ لمنتدل ((دراسة فقيية مقارنة بيف الشريعة كالقانكف)الكقؼ الذرم، الكاقع كاآلفاؽ )،  جمعو محمكدالزريقي- 1

الككيت، في ب األمانة العامة لؤلكقاؼ بالككيت بالتعاكف مع البنؾ اإلسبلمي لمتنمية، نظمتوقضايا الكقؼ الفقيية الثاني، الذم 
 . مف كتاب المنتدل314، ص 2005 مايك 10 – 08الفترة مف 



28 
 

 :       كبناء ا عمى ىذا التعدد في التسميات تعددت التعريفات عمى  النحك اآلتي
أك  أك عمى أكالده كأكالد أكالده، أف يجعؿ الكاقؼ ماال مممككا لو كقفا عمى نفسو، الكقؼ الذرم،"

 أك عقبو، أك نسمو،، أك عمى ذريتو أك عمى فبلف كأكالده كأكالد أكالده، ك نسمو أك ذريتو، أعقبو،
كيككف ذلؾ  نتيي إلى جية مف جيات البر كاإلحساف،، مثـ عند فناء العقب أك النسؿ ابتداء،

 .1".كفقا لؤلحكاـ الشرعية
 .2".أك مف غير اشتراط الطبقية فيو  طبقة بعد طبقة،اما تناسمك أك الذرية، الكقؼ عمى األكالد،"
- عند مف يقكؿ بالكقؼ عمى النفس -بتداء األمر عمى نفس الكاقؼاالكقؼ الذم يخصص في "

كذريتيـ  أك عمى أقاربو، أك عمى ذريتو كأكالده، أك عمى شخص معيف أك أشخاص معينيف،
 .3". كالفقراء كالمساكيف كالمساجدثـ مف بعدىـ عمى جية خيرية كأكالدىـ،

الكقؼ األىمي ىك ما كاف عمى جية بر تحتمؿ االنقطاع عادة كالكقؼ عمى النفس كالذرية "
 .4."كاألقرباء كنحك ذلؾ مما يحصى

الكقؼ األىمي أك الذرم ىك ما جعؿ ابتداءا لشخص معيف أك أشخاص معينيف سكاء كانكا مف "
أقاربو أـ ال مع تعييف جية مف جيات البر تستحؽ الكقؼ بعد انقطاع الشخص أك األشخاص 

 .5 ."الذيف سماىـ
الكقؼ األىمي ىك ما جعؿ أكؿ األمر عمى معيف سكاء أكاف كاحدا أـ أكثر، كسكاء أكانكا "

 .6."معينيف بالذات، أـ معينيف بالكصؼ، كأكالده ك أحفاده ك أسباطو، ثـ مف بعدىـ عمى الفقراء

                              
 ..315الزريقي،  مرجع سابؽ، ص - 1
 األمانة نظمتو، بحث مقدـ لمنتدل قضايا الكقؼ الفقيية الثاني، الذم (الكقؼ الذرم كأحكامو)أحمد بف عبد العزيز، الحداد - 2

 مف 355، ص 2005 مايك 10– 08العامة لؤلكقاؼ بالككيت بالتعاكف مع البنؾ اإلسبلمي لمتنمية، الككيت، في الفترة مف 
 .كتاب المنتدل

جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العدد السابع كالعشركف، ؿ، مجمة الشريعة كالقانكف ((األىمي) الكقؼ الذرم)،  محمدالزحيمي- 3
 .114 – 113، ص 2006يكليك  المكافؽ ؿ1427جمادل الثانية 

منيج اليقيف في بياف أف الكقؼ األىمي مف الديف، مطبعة مصطفى البابي الحمبي ك ، محمد حسنيف مخمكؼالعدكم المالكي - 4
 .28، ص 1932أكالده، مصر، 

، 1998سراج محمد أحمد، أحكاـ الكصايا كاألكقاؼ في الفقو اإلسبلمي ك القانكف، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، - 5
 .164ص 

 .54بف صالح الصالح، مرجع سابؽ، ص  - 6
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أك عمى شخص ، الحبس المعقب ىك ما كقفو الكاقؼ مف أمكالو عمى أكالده كأكالدىـ ما تناسمكا"
تناسمكا عمى أف يؤكؿ الكقؼ  أك ليما معا ما تناسمكا، ماك أك عمى أشخاص معينيف كأكالدىـ 

جية مف ما تككف  غالبا التيلى الجية التي حددىا الكاقؼ كإنقراض المكقكؼ عمييـ ابعد 
 .1".جيات البر كاإلحساف

      تتفؽ ىذه التعريفات عمى أف الكقؼ الذرم أك األىمي أك العقبي ىك كقؼ خاص تؤكؿ 
منافعو ابتداءا إلى أشخاص معينيف سكاء كانكا مف أقارب الكاقؼ أك غيرىـ، ثـ يككف آخره عمى 
جية بر ال تنقطع، فالكقؼ عمى أشخاص معينيف ينبغي أف يجعؿ لو الكاقؼ امتدادا دائما لجية 
مف جيات البر التي ال تنقطع، كالفقراء ك المساكيف، أك إلى ما أعتيد صرؼ األكقاؼ فيو ببمد 
الكاقؼ مف كجكه البر، كذلؾ تحقيقا لمقتضى التأبيد في الكقؼ، فكؿ ممؾ كقفي خاص يؤكؿ في 

، كال ينفرد الممؾ الكقفي الخاص عف الخيرم إال عند مف ال يشترط 2النياية إلى ممؾ كقفي عاـ
 .3التأبيد لصحة الممؾ الكقفي

 مف قانكف 06الممؾ الكقفي الخاص بمكجب نص المادة كقد عرؼ المشرع الجزائرم       
الكقؼ الخاص ك ىك ما يحبسو الكاقؼ عمى عقبو مف : " قبؿ تعديميا بأنو10 – 91األكقاؼ 

الذككر كاإلناث أك عمى أشخاص معينيف ثـ يؤكؿ إلى الجية التي يعينيا الكاقؼ بعد انقطاع 
 المستحدثة بمكجب 10 – 91 مكرر مف قانكف األكقاؼ 06كبمكجب المادة ." المكقكؼ عمييـ

يؤكؿ الريع الناتج عف الكقؼ المؤسس ":  المعدؿ ك المتمـ لو نصت أنو10 – 02القانكف 
إلى الجيات  حتفظ فيو الكاقؼ بحؽ االنتفاع بريعو مدل الحياة،الفائدة جيات خيرية كالذم 

 حيث يفيـ مف ىذا النص جكاز الكقؼ عمى النفس، بشرط أف يؤكؿ في النياية ".المكقكؼ عمييا
:  قبؿ تعديميا10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 13مف جية أخرل نصت المادة . إلى جية خيرية

المكقكؼ عميو ىك الجية التي يحددىا الكاقؼ في عقد الكقؼ كيككف شخصا معمكما طبيعيا أك "

                              
رسالة لنيؿ دبمـك الدراسات العميا دكار األحباس في المغرب، أ، المؤسسة القانكنية لمكقؼ مف خبلؿ بعض  عميبف شقركف-  1

 1990في القانكف الخاص، نكقشت بجامعة سيدم محمد بف عبد ا بكمية العمـك القانكنية كاالقتصادية ك االجتماعية، فاس، 
، مرفكع مف 1 ج ،(اإلشكاالتالخصكصيات ك : األحباس المعقبة )عبد الصمد،التامرم : كذلؾ. 219ص ، 1991 –

  .20:29 عمى الساعة 2011 – 03 – 31 بتاريخ www. Marocdroit.com  :http//مكقع
2- Luccioni. Op.cit. p 15.                                                                                           

 .28، مرجع سابؽ، ص العدكم المالكي - 3
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عميو في مفيـك ىذا المكقكؼ : " عمى النص بأفكقد اقتصرت المادة بعد تعديميا..." معنكيا
أف مف ذلؾ  حيث يستنتج." القانكف ىك شخص معنكم ال يشكبو ما يخالؼ الشريعة اإلسبلمية

 . يككف عمى شخص طبيعي معمـكىك الذم  الخاص مالكقؼالممؾ 
 10 – 02 الممغاة بمكجب القانكف 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 22      كما أف المادة 

تبقى األكقاؼ الخاصة تحت تصرؼ أىميا الشرعييف المحدديف : "المعدؿ كالمتمـ لو نصت
حسب شركط الكاقؼ أك الذيف صدر حكـ القاضي بإلحاقيـ بالكقؼ كيؤكؿ الكقؼ مباشرة بعد 

 .".انقراض العقب إلى السمطة المكمفة باألكقاؼ ما لـ يحدد الكاقؼ مآؿ كقفو
الكقؼ ىك : "      مما سبؽ يتحدد مفيـك الممؾ الكقفي الخاص في ظؿ التنظيـ القانكني لو بأنو

 مف عقب الكاقؼ ذككرا أك إناثا، أك عمى أشخاص طبيعية معمكمة عمى  أك،عمى النفس
 .".  كيؤكؿ في النياية كقفا عاماأشخاص معينيف،

      كقد كانت األكقاؼ الخاصة منتشرة بشكؿ كاضح في جزائر العيد العثماني، بحيث كاف 
  .1يحدد مآليا النيائي إلى أكقاؼ عمى مكة كالمدينة

 10 – 02 بالقانكف 10 – 91بمكجب تعديؿ قانكف األكقاؼ المشرع الجزائرم       ك إذا كاف 
مما مف  ،الخاص لؤلحكاـ التشريعية كالتنظيمية المعمكؿ بياالممؾ الكقفي خضع تنظيـ أقد 

شأنو أف يقمؿ مف أىمية المجكء إلى ىذا النكع مف الممؾ الكقفي في ظؿ غياب النصكص 
 ذىبت كثير مف الدكؿ اإلسبلمية إللغاءالتشريعية كالتنظيمية التي تنظمو ك تحمي كجكده، بينما 

 ك اتخاذ كثرة المنازعات فيو،، مستندة في ذلؾ إلى االحتجاج ب كتصفيتوالممؾ الكقفي الخاص
ككذلؾ لما يترتب عميو مف إىماؿ كخراب لمعيف  ، طريقا لمخالفة قكاعد الميراثالبعض لو

المكقكفة بسبب عدـ مباالة المكقكؼ عمييـ خاصة مع تزايد عددىـ كتناقص مصمحتيـ 
 . 2الشخصية فيو مع مركر الزمف، كالتضاؤؿ التدريجي لغمتو مقابؿ تزايد المستحقيف

                              
1- Saidouni Nacerddine. (Les biens waqfs aux environs d’Alger).Actes de la table ronde 
d’Istanbul le 13 – 14 novembre 1992. Institut français d’études anatoliennes. Istanbul. 1994. 

P100 – 101. 
،  الصادرة عف األمانة العامة لؤلكقاؼ بالككيت، مجمة أكقاؼ(الكقؼ األىمي بيف اإللغاء كاإلبقاء)جمعة محمكد، الزريقي - 2

محمد عبيد عبد ا، أحكاـ الكقؼ في الشريعة الكبيسي :  كذلؾ.92 – 88، ص 2002، نكفمبر 03، عدد 02سنة 
 .  42، ص 1977اإلسبلمية، الجزء األكؿ، مطبعة اإلرشاد، بغداد، 
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      كعمى الرغـ مف كاقعية ىذه السمبيات إال أنيا ليست مف حقيقة الممؾ الكقفي الخاص كال 
ينبغي أف تؤدم إلى الطعف في أصؿ مشركعيتو الدينية، فيك ذك حقيقة شرعية تعمؽ بيا خطاب 

، فيك بذلؾ ليس نظاما مدنيا بحثا، بؿ يجب إتباع 1الشارع في آيات كثيرة كأحاديث صحيحة
أمر الشارع الحكيـ فيو، كال ينبغي أف تؤدم السمبيات الممحقة بو إلى إلغائو، ألنيا مجرد 

 .2عكارض طارئة يجدر البحث عف آليات لمعالجتيا، ككضع نظاـ إلصبلحيا
      لذلؾ يرل المؤيدكف لعدـ إلغاء الممؾ الكقفي الخاص ضركرة النظر كالتركيز عمى 

 :الجكانب اإليجابية الكثيرة لو كالفكائد المتعددة التي يحققيا كالتي مف بينيا
يتحقؽ بو تحصيف تركة الكاقؼ مف تصرفات السفياء مف الكارثيف، خاصة إذا عمـ اإلنساف - 

مف أكالده ككارثيو تفريطا في الماؿ كتضييعا لو، فيجعؿ الماؿ الكقفي ضمانا ليـ لممستقبؿ، 
فيستمر انتفاعيـ بو كلكف ال يتسنى ليـ أف يتصرفكا فيو تصرؼ المبلؾ، فيجمع بيف قصد 

 . 3القربى كمصمحة الكرثة
 الخاص، حيث أف المستحقيف مالكقؼالممؾ إحكاـ ككضكح العبلقة بيف الكاقؼ ككقفو في - 

يككنكف عادة مف ذكم قربى الكاقؼ، مما يجعميـ ممزميف بشركط الكاقؼ منفذيف لرغباتو، كبما 

                              
خصكص اإلحساف إلى األقارب الذم أمر ا بو في القرآف كأشارت لو ستند الممؾ الكقفي الخاص في مشركعيتو إلى م- 1

صمى ا عميو ) عف الرسكؿ م كقد رك،السنة النبكية، فقد دلت كثير مف األحاديث النبكية عمى فضؿ الصدقة عمى ذكم القربى
في   الفتح الكبير، الجبلؿ السيكطي.".صدقة كصمة: الصدقة عمى المسكيف صدقة، كىي عمى ذم الرحـ اثنتاف ":أنو قاؿ (كسمـ

كذلؾ كيستدؿ  .201، ص(ت.د)، دار الكتاب العربي، بيركت، 2ترتيب يكسؼ النبياني، ج ، ضـ الزيادة إلى الجامع الصغير
ككذلؾ بفعؿ عمر بف .  التي أمره أف يجعميا في األقربيف(رضي ا عنو)بي طمحة أ في صدقة الصحابي الكريـبقكؿ النبي 

بك بكر  فعؿ أك، كالضيؼالسبيؿ  الذم جعؿ كقفو في الفقراء كالقربى كالرقاب كفي سبيؿ ا كبف (رضي ا عنو) الخطاب
 جعؿ الذم (رضي الو عنو) ككذلؾ  صدقة الزبير بف العكاـ،  الذم تصدؽ بداره بمكة عمى كلده(رضي ا عنو)الصديؽ

صدقتو عمى بنيو ال تباع كال تكرث كأف المردكدة مف بناتو أف تسكف غير مضرة كال مضار بيا فإف ىي استغنت بزكج فبل حؽ 
حمد بف عمرك الشيباني، أحكاـ األكقاؼ، أأبي بكر الخصاؼ  . كاآلثار كثيرة في أكقاؼ كبار الصحابة عمى أكالدىـ.ليا

  .07 – 05، ص 1946تصحيح ديكاف عمـك األكقاؼ المصرم، مطبعة ديكاف عمـك األكقاؼ المصرية، مصر، 
 – 39، ص 1998، ديسمبر 05، دكرية المكثؽ، العدد (الكقؼ الخاص كجية نظر في كضعيتو الحالية)زكاكم فريدة، - 2

.  219 – 218أبك زىرة، محاضرات في الكقؼ، مرجع سابؽ، ص : كذلؾ. 40
. 223، ص 2009اليركس جكاد، الحيازة كاالستحقاؽ في الفقو المالكي ك التشريع المغربي، مطبعة الكرامة، الرباط، - 3

 . مف كتاب المؤتمر321 مرجع سابؽ، ص، عبد المنعـ: كذلؾ
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كالمحافظة عميو، فيستمر الممؾ الكقفي أنيـ المستحقكف لمنافع الكقؼ، فإف ذلؾ يدفعيـ لرعاية 
 .1الكقؼ كتدـك العبلقة بيف الكاقؼ ككقفو

المحافظة عمى كياف األسرة مف خبلؿ تكفير مكرد مستمر يكفي الذرية ما عاشكا عف التكفؼ - 
كالحاجة، كما يعينيـ عمى نكائب الدىر ك يقييـ الجكائح المالية، فيككف بذلؾ بمثابة كثيقة تأميف 

 .2لصالح الذرية خاصة إذا كاف بيف المكقكؼ عمييـ صغار سف
      فإذا أخذت األدكار اإليجابية لمممؾ الكقفي الخاص بعيف االعتبار، رجح االتجاه نحك 
التفكير كالحرص عمى إيجاد التدابير الكفيمة بالنيكض بو بالشكؿ الصحيح، فبل يخفى أف 

االستبقاء عميو مرتبا بعض السمبيات أفضؿ مف إلغائو ك إلغاء كؿ فكائده معو، كىذا ىك في 
 . 3الحقيقة منشأ الضرر لما فيو بشكؿ خاص مف مخالفة ألمر الشرع

  المشترؾمالكقؼالممؾ : ثالثا
 :تعددت تعريفات الممؾ الكقفي المشترؾ، أىميا      

  .4".ما خص الكاقؼ جزءا مف منافعو كخيراتو بذريتو كترؾ جزءا آخر لكجكه البر العامة"
 .5".بتداءا عمى الذرية كعمى جية مف جيات البر في كقت كاحداالكقؼ الذم تـ "
ما كقفو المحبس عمى أكالده ما تناسمكا ذككرا كانكا أك إناثا أك ىما معا، كعمى جية بر ك "

 . 6 ."إحساف في آف كاحد
عاما  كمو مالكقؼالممؾ يككف يصح أف كما       يستنتج مف مجمكع التعريفات السابقة أنو 

 المشترؾ يجمع مالكقؼالممؾ ففي ، يككف منكعاخاصا فقط، فإنو يصح كذلؾ أف خيريا فقط أك 
 .الكاقؼ بيف غرض الكقؼ الخيرم كالكقؼ الذرم

                              
1- Layish Aharon. (The muslim waqf in Jérusalem).Actes de la table ronde d’Istanbul le 13 – 
14 novembre 1992. Institut français d’études anatoliennes. Istanbul. 1994. P 150 – 151. 

 .04 صمرجع سابؽ، ،  ىيثـخزنة:  كذلؾ. مف كتاب المؤتمر691الحجيمي، مرجع سابؽ، ص - 2
 .53، مرجع سابؽ، ص العدكل المالكي- 3
النظاـ الكقفي المغربي ) في الفقو اإلسبلمي كالتطبيقات المعاصرة  األكقاؼ نظاـ النظارة عمى،محمد عطيةالميدم - 4

 .71ص ، 2011رسائؿ الجامعية، األمانة العامة لؤلكقاؼ، الككيت، اؿ، رسالة دكتكراه منشكرة ضمف سمسمة (نمكذجا
 .55 الصالح، مرجع سابؽ، ص بف صالح - 5
 .219بف شقركف، مرجع سابؽ، ص -  6
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نطبلقا مف فكرة تعدد األغراض ا مالكقؼالممؾ كعمى الرغـ مف أىمية ىذا النكع مف       
حتياجات متعددة عامة اتمبي أمبلؾ كقفية نشاء إالتي مف شأنيا أف تشجع أكثر عمى  ككتنكعيا

عمى الممؾ  المشترؾ مف تجاكز ما يعاب الممؾ الكقفيكخاصة، إضافة إلى ما يمكف أف يحققو 
، مع ذلؾ فإف المشرع الجزائرم لـ يتطرؽ إلى تنظيـ ىذا النكع مف مف سمبياتالكقفي الخاص 

الممؾ الكقفي، ك لذلؾ أرل أىمية تدخؿ المشرع الجزائرم بتنظيـ الممؾ الكقفي المشترؾ 
بنصكص قانكنية خاصة بو، تركز بشكؿ أساسي عمى كيفية إدارتو كتسييره ك قسمة غمتو ك 

 .صرفيا
      أخمص مما سبؽ أنو إذا كانت جية الكقؼ عند إنشاء الممؾ الكقفي عامة كاف الممؾ 
ذا كانت جية الكقؼ خاصة بأىؿ الكاقؼ أك بأقاربو أك بأشخاص  الكقفي عاما أك خيريا، كا 

ذا جمع الكاقؼ عند إنشاء الكقؼ بيف الجية العامة كالجية  معينيف كاف الممؾ الكقفي خاصا، كا 
الخاصة بجعمو لمذرية نصيبا في الكقؼ ك لجية البر العامة نصيبا محددا أك مطمقا في الباقي، 

 .أك العكس، كاف ممكا كقفيا مشتركا
طبيعة المكقكؼ المحؿ أك نكاع الممؾ الكقفي بحسب أ: ثانياؿفرع اؿ

فيككف :      ينقسـ الممؾ الكقفي مف حيث محمو أك طبيعة الماؿ المكقكؼ إلى ثبلث أنكاع
 .(ثالثا)، أك منفعة (ثانيا)، أك منقكال (أكال)عقارا 

 الممؾ الكقفي الذم محمو العقار: أكال
باعتباره كؿ أصؿ ثابت إف األصؿ في الماؿ الكقفي باتفاؽ جميع الفقياء أف يككف عقارا       

 فتتحقؽ بو بشكؿ تاـ ال غبار عميو خصكصية ، كالديمكمةلما يتميز بو مف الصبلحية لمبقاء
 .1الممؾ الكقفي كحكمتو المتمثمة في صرؼ المنفعة عمى كجو التأبيد

      حيث يشمؿ العقار األصكؿ الثابتة مف أراضي زراعية أك غير زراعية، ك المباني التي 
تستعمؿ مباشرة لؤلغراض الكقفية كالمساجد، ك المدارس القرآنية، كالمستشفيات، ك اآلبار، 
كالمباني المعدة لبلستثمار كالمساكف، ك المحبلت التجارية ك الحمامات، إضافة لمنخيؿ ك 

 .األشجار المثمرة ككؿ ما أشبو ذلؾ مما لو أصؿ ثابت

                              
مجاالتو ك أبعاده، منشكرات المنظمة اإلسبلمية لمتربية كالعمـك ك الثقافة، مطبعة فضالة، : الريسكني أحمد، الكقؼ اإلسبلمي- 1

 .18، ص 2001المحمدية، 
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 الممؾ الكقفي الذم محمو المنقكؿ: ثانيا
 كذلؾ بسبب ككنو معرضا لمتمؼ، فتنعدـ فيو ختمؼ الفقياء في جكاز كقؼ المنقكؿ،      ا

 .صفة البقاء كالديمكمة التي تتجسد بيا خصكصية الممؾ الكقفي كحكمتو
      غير أف الراجح عند جميكر الفقياء االتفاؽ عمى جكاز كقؼ المنقكؿ مع اختبلفيـ في 
مبررات ك أسس الجكاز، حيث تظير أىمية جكاز كقؼ المنقكؿ في أف مجالو كاسع، كما أف 

إمكانية كقؼ المنقكالت مف آالت زراعية، كمصاحؼ، ك سجاد لممساجد، ككتب لمقراءة، 
كمصابيح، كأجيزة التكييؼ كالتدفئة، كخزانات الشرب كغيرىا مما ال يحصى مما يمكف االنتفاع 
بو يعتبر متاح لجميع األشخاص عمى اختبلؼ قدراتيـ المادية بخبلؼ العقار، إضافة إلى أف 

 . 1المنقكؿ ال يحتاج إلى تكاليؼ ترميـ كعمارة مستمرة كما في العقار
 الممؾ الكقفي الذم محمو المنافع: ثالثا

حبس الفائدة التي تحصؿ باستعماؿ الشيء، سكاء أكاف ذلؾ المقصكد بكقؼ المنافع       
األعياف تككف أف إنشاء الممؾ الكقفي األصؿ في ، فإذا كاف 2الشيء عينا، نقدا، حقا أك منفعة

فإف كقؼ المنافع الذم ىك  ،رىي مكضكع الكقؼ أما منافعيا فيي التي تسبؿ في كجكه الخي
 أم العكائد أك عيانياأالمنافع بدكف  محؿ خبلؼ بيف الفقياء ىك عندما يككف مكضكع الكقؼ

 .الفكائد التي تحصؿ باستعماؿ الشيء
 ، كمثاؿ ذلؾفقياء المالكية صحة كقؼ المنافع دكف أعيانيااؿ       خبلفا لجميكر الفقياء يرل

جكاز المالكية فقياء  ، حيث بنىمف يستأجر عقارا كيكقؼ منفعة العيف المستأجرة مدة اإليجار
 عندىـ يصح مؤقتا مالكقؼالممؾ ؼ ،مالكقؼالممؾ  التأبيد في ىـشتراطا عمى أساس عدـ ذلؾ

                              
 ترميـ ك عمارة مستمريف، بؿ لؿإيرل بعض الباحثيف أنو يستحسف أال يككف الكقؼ مركزا في األصكؿ العقارية التي تحتاج - 1

، فيي ال محاسف ال تتكافر في غيرىا لما  تتكفر عميو مفالمنقكالت ك النقكد ك األسيـ ك السندات ينبغي االتجاه إلى كقؼ 
في أغمب األحكاؿ، كال تؤدم إلى حبس الثركة العقارية عف التداكؿ، كما أف كقؼ المنقكالت السائمة ال  (ناظر)تحتاج إلى قيـ 

، بحث مقدـ في (أثر االجتياد في تطكر أحكاـ الكقؼ) محمكد أحمد،أبك ليؿ  .يؤدم إلى تجميد الثركة ك حبسيا عف الجرياف
 . 16، ص 1997 ديسمبر 07 - 06ندكة الكقؼ اإلسبلمي، منظمة بكمية الشريعة ك القانكف بدكلة اإلمارات، في الفترة مف 

، بحث مقدـ لمنتدل قضايا الكقؼ الفقيية الثالث، الذم (كقؼ المنافع كالحقكؽ كتطبيقاتو المعاصرة)قطب مصطفى، سانك - 2
 ،2007 أبريؿ، 30 – 28نظمتو األمانة العامة لؤلكقاؼ بالككيت بالتعاكف مع البنؾ اإلسبلمي لمتنمية، الككيت، في الفترة بيف 

زيف الديف عبد المنعـ، ضكابط الماؿ المكقكؼ، دار النكادر، سكرية، :  كذلؾ. مف كتاب أعماؿ المنتدل147 – 146 ص
 .71، ص 2012لبناف، الككيت، 
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يصح كقؼ ، كبناء عمى ىذه اإلجازة 1كلذلؾ ال يشترط أف يككف المكقكؼ صالحا لمبقاء الدائـ
المتكلدة عف األعياف سكاء كانت منفعة مممككة أك منفعة عيف مستأجرة، كيصح كقؼ المنافع 

 .2المنافع المتكلدة عف الجيد البشرم بالقياس عمى جكاز األكلى
      كتظير أىمية إجازة كقؼ المنافع في ما يحققو ىذا النكع مف مزايا ال تتحقؽ في غيره، 

 :كمف ذلؾ
أف كقؼ المنافع يفتح الباب كاسعا أماـ األشخاص كالجيات كالمؤسسات لمكقؼ، فالعديد منيـ - 

ال يممككف رقبة أمكاؿ استغبللية مف دكر كسيارات كآالت كغيرىا كلكف يمكنيـ تممؾ منافعيا مف 
خبلؿ استئجارىا، فيفتح ليـ المجاؿ لكقؼ منافع ىذه األصكؿ المالية في مختمؼ المجاالت 

التي تشبع كثير مف االحتياجات االجتماعية، كما تتجسد بذلؾ تحكيؿ عممية الكقؼ مف عممية 
 .3فردية شخصية إلى عممية مؤسساتية منظمة

جكاز كقؼ المنافع المتكلدة عف الجيد البشرم قياسا عمى جكاز كقؼ المنافع المتكلدة عف - 
األعياف، كفي كقؼ األشخاص لمنافعيـ أك خدماتيـ التي تؤدم إلى تحقيؽ منفعة، قد يككف 
أيسر ك أكبر فاعمية مف قياـ الشخص بكقؼ بعض أمكالو، فبل يحتاج الكقؼ إلى ناظر ألف 

الكاقؼ ىك نفسو الناظر، كما ال يحتاج إنشاء الكقؼ إلى إجراءات إدارية كمالية معقدة، إضافة 
إلى أنو يفتح الباب كاسعا أماـ الذيف ال يجدكف إال جيدىـ فيقفكف جانبا منو عمى ميداف مف 

المياديف تمبية لمحاجات التي يحتاجيا، كالحاجة إلى خدمات األطباء في عبلج المرضى مجانا، 
 في قضايا بعض الفئات المحتاجة فكلمدرسيف يقدمكف دركس مجانية لمفقراء، كمحاميف يترافعك

                              
، (ت.د)، دار إحياء الكتب العربية، مصر، 4 حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، ج شمس الديف محمد عرفو، لدسكقيا- 1

أبي البركات أحمد بف محمد بف أحمد، الشرح الصغير عمى أقرب المسالؾ إلى مذىب اإلماـ مالؾ، الدردير : كذلؾ. 76ص
.  98ص ، (ت.د)، دار المعارؼ، مصر، 4ضبطو مصطفى كماؿ كصفي، ج 

يكسؼ : 2006إلى المؤتمر الدكلي الثاني لؤلكقاؼ، المنعقد بجامعة أـ القرل، مكة المكرمة، المقدمة  مجمكعة البحكث- 2
كقؼ )عبد الفتاح محمكد، إدريس : كذلؾ. 24، ص ((الكقؼ المؤقت) مجاالت كقفية مقترحة لتنمية مستدامة) يكسؼ، إبراىيـ
  .31-  30، ص (المنافع

إلى المؤتمر الدكلي الثاني لؤلكقاؼ، بحث مقدـ ، ((كقؼ المنافع كالحقكؽ) مجاالت كقفية مستجدة)شكقي أحمد، دنيا - 3
 .13، ص 2006المنعقد بجامعة أـ القرل، مكة المكرمة، 
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كميكانيكييف يصمحكف المركبات المخصصة لممستشفيات أك دكر األيتاـ المكقكفة، كاألمثمة كثيرة 
 .1كمتعددة ال يمكف إحصاءىا

 نكع االنتفاعأنكاع الممؾ الكقفي بحسب : ثالثاؿ الفرع
 الناتجة عف الممؾ الكقفي، يقسـ الممؾ الكقفي مف منظكر اقتصادم المنافع      بحسب نكع 

، أك بكصفو رأس ماؿ استثمارم (أكال)إلى ممؾ كقفي بكصفو رأس ماؿ إنتاجي يقصد لذاتو، 
 .(ثانيا)يقصد إلنتاج عائد إيرادم صافي 

 المباشرة األمالؾ الكقفية: أكال
، 2بحيث تقدـ خدمات مباشرة لممكقكؼ عمييـ ،ركىي األمبلؾ التي تكضع لبلنتفاع المباش      

كالمساجد التي تستعمؿ لمصبلة ر تشمؿ جميع األمبلؾ الكقفية القابمة لبلستعماؿ المباشىي ك
 .كالمستشفيات لعبلج المرضى التي تستعمؿ بالدراسة فييا كالمدارس فييا،

 غير المباشرة أك االستثمارية مالؾ الكقفيةاأل: ثانيا
رادم صاؼ يتـ صرفو عمى أغراض إنتاج عائد إ التي يقصد منيا الؾ تمؾ األـ      ىي

مثؿ كقؼ األراضي  يراداتيا،إمف غبلتيا أك يستفاد  استثمارية مبلؾ كقفية أ، فيي3الكقؼ
 كقؼ المحبلت التجارية كصرؼ حاصؿ بيع الغمة في غرض الكقؼ، ككذلؾ في الزراعية

، خر مباشرآ مكقؼممؾ لمساعدة كصرؼ إيراداتيا عمى أغراض تعميمية، كما يمكف أف تككف 
لصالح  أك حماـ أك كقؼ محؿ تجارم   كقؼ أرض زراعية لصالح دار أيتاـ،:كمثاؿ ذلؾ

 .المسجد
بتعريؼ ىذه األنكاع مف األمبلؾ الكقفية  مالمشرع الجزائر عمى الرغـ مف عدـ اىتماـ ك      
 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 08 المادة  المباشرة في نصاألمبلؾ الكقفيةلى إأشار إال أنو 

في الفقرتيف األكلى كالثانية مف نص المادة، كاعتبرىا مف األمبلؾ الكقفية العامة المصكنة، كما 
 المعدؿ ك المتمـ لقانكف 07 – 01أشار إلى األمبلؾ الكقفية االستثمارية بمكجب القانكف رقـ 

 .  بالنص عمى أشكاؿ استغبلليا كاستثمارىا10 – 91األكقاؼ 

                              
إلى المؤتمر الدكلي الثاني لؤلكقاؼ، المنعقد بحث مقدـ ، (كقؼ العمؿ المؤقت في الفقو اإلسبلمي)حسف محمد، الرفاعي -  1

 .32، ص 2006بجامعة أـ القرل، مكة المكرمة، 
 .33قحؼ، مرجع سابؽ، ص - 2
 .34 ص  المرجع،نفس - 3
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حسب جية اإلدارة بنكاع الممؾ الكقفي أ: رابعاؿفرع اؿ
      ساىمت الظركؼ التاريخية في الجزائر في إبراز نكعيف مف الممؾ الكقفي ىما الممؾ 

، بحيث يخضع كؿ منيما لشكؿ (ثانيا)، كالممؾ الكقفي غير النظامي (أكال)الكقفي النظامي 
 .إدارة يختمؼ عف اآلخر

 النظامي مالكقؼالممؾ : أكال
 الذم تتكلى إدارتو كرعايتو ىيئة رسمية لؤلكقاؼ في الدكلة بشكؿ مالكقؼالممؾ كىك       

  .1لى مجمكع القكانيف الصادرة ليذا الغرضإنظامي كتخضعو في ذلؾ 
 انطبلؽ كفي الجزائر يعتبر ىذا النكع ىك السائد خاصة في ظؿ كجكد قانكف األكقاؼ ك      
خضاعيا لمشكؿ النظامي إكبالتالي كاسترجاعيا،  البحث عف األمبلؾ الكقفية كحصرىا اتعممي

  .ر الذم تتكاله كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼفي اإلدارة كالتسيي
غير النظامي الممؾ الكقفي : ثانيا

دارة األمبلؾ الكقفية في إ الخارج عف إدارة الجية النظامية لتسيير كمالكقؼ الممؾ كىك      
بسبب االستيبلء عميو مف طرؼ بعض األشخاص أك بسبب إدارتو مف بعض الجيات  الدكلة،

 .دكف تدخؿ مف الييئة المكمفة باألكقاؼ
 أنكاع الممؾ الكقفي بحسب مكاف تكاجده: الفرع الخامس

إذا كانت الصكرة الشائعة لمممؾ الكقفي أف ينشأ كيصرؼ ريعو في نفس إقميـ الدكلة التي       
يتكاجد فييا، مع ذلؾ مف المتصكر أف ينشأ الممؾ الكقفي في إقميـ دكلة معينة كينصرؼ ريعو 

في إقميـ دكلة أخرل، فيككف الممؾ الكقفي بالنسبة لمدكلة التي يصرؼ فييا ريعو ممكا كقفيا 
خارجيا، كعمى ىذا األساس ينقسـ الممؾ الكقفي مف حيث مكاف تكاجده إلى ممؾ كقفي داخمي 

 .(ثانيا)، كممؾ كقفي خارجي (أكال)
 الممؾ الكقفي الداخمي: أكال

      كىك الممؾ الكقفي المكجكد داخؿ إقميـ الدكلة، سكاء صرؼ ريعو محميا إلى جية مكقكؼ 
عمييا تتكاجد داخؿ إقميـ الدكلة كال يتعداىا إلى غيرىا، أك صرؼ ريعو أك جزء منو عمى جية 

 .مكقكؼ عمييا تتكاجد خارج إقميـ الدكلة مما يجعمو في ىذه الحالة ممكا كقفيا دكليا
                              

 استبداؿ الكقؼ رؤية شرعية اقتصادية قانكنية،، دائرة الشؤكف اإلسبلمية كالعمؿ الخيرم بدبي، العبيدم إبراىيـ عبد المطيؼ،- 1
 .39، ص 2009اإلمارات العربية المتحدة، 
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 الممؾ الكقفي الخارجي: ثانيا
      كىك الممؾ الكقفي الذم يصرؼ ريعو إلى جية مكقكؼ عمييا داخؿ إلى إقميـ الدكلة رغـ 

تكاجد العيف المكقكفة خارج إقميميا، حيث يخضع الممؾ الكقفي مف حيث التنظيـ القانكني لمحمو 
إلى قانكف إقميـ الدكلة التي يتكاجد فييا، كىك ما يثير مشكؿ إدارة كتسيير ىذا النكع مف الممؾ 
الكقفي خاصة في الحالة التي ال تتشابو أنظمة إدارة الممؾ الكقفي في دكلة تكاجد الممؾ الكقفي 

كالدكلة التي يصرؼ لمصمحتيا ريعو، حيث يزداد تعقيد األمر في الحاالت التي يتكاجد فييا 
الممؾ الكقفي في دكلة غير إسبلمية، حيث يحتاج األمر لكجكد آلية قانكنية كاضحة لمتعامؿ مع 

 .ىذا النكع مف الممؾ الكقفي
 منو عمى 08 نص بمكجب المادة 10 – 91      كتجدر اإلشارة إلى أف قانكف األكقاؼ 

اعتبار األمبلؾ كالعقارات ك المنقكالت المكقكفة أك المعمكمة كقفا ك المكجكدة خارج الكطف مف 
األمبلؾ الكقفية العامة المصكنة، لكنو لـ يصدر اإلطار التنظيمي الذم يكضح كيفية تسيير 
ىذه األمبلؾ الكقفية كحصرىا ك المحافظة عمييا، مما مف شأنو تفكيت المكجكد منيا كالتقميؿ 

مف التشجيع عمى إنشاءىا خاصة مف قبؿ أبناء الدكلة المتكاجديف في الخارج كيرغبكف في كقؼ 
 . بعض ممتمكاتيـ المكجكدة في الخارج ليصرؼ ريعيا داخؿ إقميـ دكلتيـ

إلنشاء األمالؾ الكقفية في التطكر التاريخي لمتنظيـ القانكني : ثانياؿمبحث اؿ
 الجزائر

      عرؼ تنظيـ األمبلؾ الكقفية في الجزائر عدة تطكرات جاءت تماشيا مع فترات تاريخية 
مختمفة، حيث يمكف تقسيـ تطكر تنظيـ األمبلؾ الكقفية في الجزائر إلى ثبلث مراحؿ زمنية، 

المطمب )حيث تبدأ المرحمة األكلى خبلؿ العيد العثماني إلى غاية مرحمة االحتبلؿ الفرنسي 
، كتمييا المرحمة (المطمب الثاني)، أيف تبدأ المرحمة الثانية ك الممتدة إلى االستقبلؿ (األكؿ

 .(المطمب الثالث) 10 – 91الثالثة الممتدة إلى غاية صدكر قانكف األكقاؼ 
 تنظيـ األمالؾ الكقفية ك أكضاعيا خالؿ العيد العثماني: المطمب األكؿ

      منذ الفتكحات اإلسبلمية التي شممت أراضي المغرب العربي، نشأ نظاـ الكقؼ اإلسبلمي 
الذم يستمد مشركعيتو مف الشريعة اإلسبلمية، كبدخكؿ العثمانييف إلى الجزائر كفي فترة حكميـ 
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، كىك ما دفع العثمانييف لبلىتماـ (الفرع األكؿ)انتشرت األمبلؾ الكقفية كازدىرت بشكؿ ممحكظ 
دارتيا   .(الفرع الثاني)بحسف تسييرىا كا 
 االنتشار الكاسع لألمالؾ الكقفية في الجزائر في العيد العثماني: الفرع األكؿ

 ، ك1يعكد منشأ األمبلؾ الكقفية في الجزائر إلى ما بعد الفتح اإلسبلمي لشماؿ إفريقيا      
بدخكؿ العثمانييف إلى الجزائر انتشرت األمبلؾ الكقفية كتنكعت كازدىرت أكثر فأكثر في أكاخر 

حيث أف انتشار الركح الدينية ك تأثير رجاؿ الديف إلى جانب سياسة الحكاـ  ،2العيد العثماني
كالسبلطيف العثمانييف الذيف كانكا يكقفكف أمكاليـ إلضفاء نكع مف الحصانة عمييا في مكاجية 
خمفائيـ مف الحكاـ، كميا عكامؿ أدت إلى تزايد عدد األمبلؾ الكقفية بشكؿ كبير كتكزعيا في 

 تستحكذ مختمؼ أنحاء الببلد، حتى أصبحت األراضي المكقكفة في مطمع القرف الثامف عشر
عمى مساحات شاسعة ال يضاىييا مف حيث االتساع سكل ممكية الدكلة، كقد أصبحت األمبلؾ 

الكقفية بالجزائر بعد انتشارىا كتكاثرىا في أكاخر العيد العثماني مؤشرا عمى مختمؼ أكجو 
 عمى األمبلؾ العقارية لؤلمبلؾ الكقفية كأصبحت تشتمؿاتسع الكعاء االقتصادم الحياة، بحيث 

كاألراضي الزراعية، إضافة إلى العديد مف الدكاكيف كالفنادؽ كأفراف الخبز كالعيكف كالسكاقي 
 .3المزارع كالبساتيف كالحدائؽالضيعات كىذا باإلضافة إلى الكثير مف  كالصياريج،

      كقد تركزت معظـ األمبلؾ الكقفية بجكار المدف الكبرل كفي المناطؽ التي يديف سكانيا 
بالكالء لمزكايا، كما أف معظـ األمبلؾ الكقفية في ىذه المناطؽ كانت أىمية أك خاصة كالقميؿ 

عمى عدة مؤسسات خيرية ذات طابع ديني كشخصية ، كقد تكزعت 4منيا كانت خيرية أك عامة
 :أىمياقانكنية، 

فيي تعكد إلى ما قبؿ العيد  تعتبر أقدـ المؤسسات الكقفية، :مؤسسة الحرميف الشريفيف- أ
 مف حيث عدد األمبلؾ العثماني، حيث جعميا المجتمع الجزائرم في طميعة المؤسسات الخيرية

                              
، مجمة أكقاؼ الصادرة عف األمانة (األكقاؼ الجزائرية نظرة في الماضي ك الحاضر)مسدكر فارس ك منصكرم كماؿ، - 1

 .70، ص 2008، نكفمبر 15العامة لؤلكقاؼ بالككيت، السنة الثامنة، العدد 
2- Saidouni Nacerddine. Le waqf en Algérie à l’époque ottomane. La fondation publique des 

awqafs. Kowët. 2009. p 97.                                    
3- Saidouni. (Les biens waqfs aux environs d’Alger). Op.cit. p 101 – 104.                           

 .53 – 52، ص 1986سعيدكني ناصر الديف، دراسات في الممكية العقارية، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، - 4
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تحتمو األماكف المقدسة مف مكانة   لما التي تعكد إلييا أك األعماؿ الخيرية التي تقـك بيا، كذلؾ
التي تؤكؿ منافعيا ، الكثير مف ممتمكاتيـخاصة في نفكس الجزائرييف، مما جعميـ يقفكف عمييا 

 فتكجو إلييـ تارة بالبر مع قافمة الحجيج، كتارة عف طريؽ البحر انطبلقا إلى فقراء مكة كالمدينة،
مف اإلسكندرية، كلضماف كصكؿ المداخيؿ إلى الحرميف الشريفيف فإنيا كانت ترفؽ قكائـ 

مفصمة ألنكاعيا كتختـ بختـ حكاـ الحرميف الشريفيف لمداللة عمى كصكليا كاممة بعد عكدة كفد 
، فكاف كما تقدـ اإلعانات ألىالي الحرميف الشريفيف المقيميف بالجزائر أك الماريف بياالحجيج، 

 .1ليا دكر بالغ في مد العبلقات بيف الجزائرييف ك البقاع المقدسة
 كقد كانت ىذه المؤسسة تشرؼ عمى حكالي ثبلثة أرباع األمبلؾ الكقفية كميا كفقا لما أثبتتو 

بعض التقارير الفرنسية التي تعكد إلى السنكات األكلى لبلحتبلؿ، حيث تؤكد أف أكقاؼ مؤسسة 
الحرميف كانت تستحكذ عمى الشطر األكبر مف األمبلؾ الكقفية داخؿ مدينة الجزائر كخارجيا، 
ك أف كؿ بيكت الجزائر كما يحيط بيا مف أراض تعكد ألحباس الحرميف، حيث قدرت أكقاؼ 

 . 2 ممكا1419الحرميف ب 
ىذه المؤسسة مف حيث كثرة عددىا ككفرة مردكدىا تحتؿ : مؤسسة أكقاؼ الجامع األعظـ- ب
كىذا بالنظر لمدكر الذم كاف يمعبو الجامع األعظـ رتبة الثانية بعد أكقاؼ الحرميف الشريفيف، ـاؿ

 بمدينة الجزائر األعظـ أكقاؼ الجامع تكلقد قدرفي الحياة الثقافية ك االجتماعية ك الدينية، 
تحقؽ ككانت ، االضيعات كغيره المنازؿ كالحكانيت ك ممكا كقفيا مككنة مف 157 بحكالي

تصرؼ عكائدىا عمى األئمة بحيث فرنؾ،  12000 حكالي 1837مداخيؿ سنكية بمغت سنة 
 . 3كالمدرسيف كالمؤذنيف كالقيميف إضافة إلى أعماؿ الصيانة كسير الخدمات

 كقد تعتبر ىذه المؤسسة مف أقدـ المؤسسات الكقفية الخيرية، :مؤسسة سبؿ الخيرات- ج
إصبلح ك صرفيا في أغراض متنكعة ؾ تميزت ىذه المؤسسة بكثرة أكقافيا ككفرة مداخيميا،

عانة المنككبيف كذكم العاىات كتشييد المساجد كالمعاىد العممية  الطرقات كمد قنكات الرم كا 
                              

 .73 – 72مسدكر ك منصكرم، مرجع سابؽ، ص  - 1
2- Saidouni Nacerddine. Les liens de l’Algérie ottomane avec les lieux saints de l’islam a 
travers le rôle de la fondation du waqf des haramayn. Journal awqafs.3éme année. N°6. juin 

2004. p 44. 
 .91 – 89سعيدكني، دراسات في الممكية العقارية، مرجع سابؽ، ص  - 3
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كشراء الكتب ككقفيا عمى طمبة العمـ، كما كانت مكمفة بإدارة كصيانة أمبلؾ ثمانية مساجد 
 الفضؿ في ذلؾ إلى الطكائؼ التركية كالكراغمة  ك كيعكد،"الجامع الجديد"أىميا حنفية 

 أىمية ىذه المؤسسة في كفرة مداخيميا، حيث كانت تجمتكما ، 1المنتسبيف إلى المذىب الحنفي
كالتي كاف مصدرىا استغبلؿ  التقارير الفرنسية  حسبتبمغ مائة كخمسيف ألؼ فرنؾ سنكيا

 .2التأجيرعف طريؽ الكقفية األمبلؾ 
تعتبر مؤسسة بيت الماؿ مف التقاليد العريقة لئلدارة : أكقاؼ مؤسسة بيت الماؿمؤسسة - د

 ، كالتي عرفت تطكرا كازدىارا عبر التاريخ اإلسبلمي بالنظر ألىميتيا، ك في الجزائراإلسبلمية
كما  ك األسرل، تدعمت في العيد العثماني كأصبحت تتكلى إعانة أبناء السبيؿ كاليتامى كالفقراء

 عمى إقامة المرافؽ العامة مف طرؽ كجسكر  اإلشراؼ بشؤكف الخراج كشراء العتاد، كاىتمت
 عمى ثركات الغائبيف كأمبلكيـ،  المحافظة تصفية التركات ككلتكتشييد أماكف العبادة، كما ت

 ببعض األعماؿ الخيرية مثؿ دفف المكتى مف الفقراء كأبناء السبيؿ كمنح الصدقات  قامتكما
كبالنظر ألىمية األدكار التي تؤدييا ىذه المؤسسة فقد كاف المشرؼ عمييا يتمتع لممحتاجيف، 

 . 3باستقبللية في الصبلحيات في إدارة شؤكف بيت الماؿ
قامت ىذه المؤسسة الكقفية بعد نزكح األندلسييف إلى ببلد : مؤسسة أكقاؼ أىؿ األندلس- ق

المغرب العربي كاستقرارىـ فييا كبلجئيف، حيث ترجع أكلى عقكد ىذه المؤسسة حسب بعض 
فقد كاف أغنياء الجالية األندلسية يكقفكف األمبلؾ عمى إخكانيـ  ـ، 1572المؤرخيف إلى سنة 

  .4 مف جحيـ األندلس إلى سكاحؿ مدف المغرب العربيفالفارم

                              
1- Mehlal Ali. étude sur l’expérience des biens waqfs en Algérie. conférence sur la zakat et les 

biens waqfs. du 12 – 17 octobre 1998. P 06 . 
زردـك بف عمار صكرية، النظاـ القانكني لؤلمبلؾ الكقفية في التشريع الجزائرم، مذكرة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في - 2

 . 45، ص 2010 – 2009القانكف العقارم، نكقشت بكمية الحقكؽ بجامعة باتنة، المكسـ الجامعي 
3- Dulout Fernand. Traite de droit musulman et algérien. Tome 1. La maison des livres Alger. 

1947. P 91. 
 .95سعيدكني، دراسات في الممكية العقارية، مرجع سابؽ، ص - 

 المنعقدةبحث مقدـ لندكة الكقؼ اإلسبلمي ، (الكقؼ كتنمية المدف مف التراث إلى التحديث)بف حمكش مصطفى أحمد،  - 4
 .05، ص 1997 ديسمبر 07 - 06خبلؿ الفترة مف  بجامعة اإلمارات العربية المتحدة، كمية الشريعة كالقانكفب
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كاف مف بيف المظاىر االجتماعية كالدينية  :مؤسسات أكقاؼ الزكايا ك األكلياء ك األشراؼ- ك
التي ميزت الجزائر العثمانية انتشار الزكايا التابعة ألضرحة األكلياء كالتي أقبؿ الناس بقكة عمى 

 بأكقاؼ كثيرة ينفؽ ريعيا عمى الزاكية التابعة *كقؼ أمكاليـ عمييا، كما حظيت جماعة األشراؼ
ليـ كعمى فقراء األشراؼ ك أكقاؼ بيت الماؿ، كقد كانت الزكايا منتشرة في مختمؼ المدف 

كخاصة منيا مدينة الجزائر، فكانت تقدـ ليا اليدايا ك اليبات كتحبس عمييا األمبلؾ فتككنت 
بذلؾ لكؿ منيا ممكية، ك أشير الزكايا تمؾ التي ترجع إلى ضريح سيدم عبد الرحماف الثعالبي 

 72ك التي أقبؿ الجزائريكف بجميع فئاتيـ إلى كقؼ أمكاليـ عمييا، كقد بمغت أمبلكيا الكقفية 
 .19371 فرنؾ فرنسي سنة 6000عقارا، كقدرت مداخيميا بحكالي 

 عمى الرغـ مما يراه بعض المؤرخيف الغربييف :مؤسسة أكقاؼ الطرقات ك العيكف كالسكاقي- ز
نظرا لدكرىا التقني في مدينة الجزائر، " المؤسسة غير الدينية"مف ضركرة تسمية ىذه المؤسسة بػ 

إال أف ىذه التسمية ال تصح ألف نشأة ىذه المؤسسة كزيادة عقاراتيا ترجع أساسا إلى دكافع 
دينية محضة، فقد جاءت النصكص الشرعية مرغبة لمناس عمى إركاء العطشى كعابرم السبيؿ، 

، حيث 2"السبيؿ"كقد جرل العرؼ عمى ذلؾ حتى سميت العيكف المكجكدة في األماكف العامة بػ 
 .ال تزاؿ ىذه التسمية تستعمؿ إلى اليـك

كيتكقؼ دكر أكقاؼ العيكف عمكما عمى القياـ بإصبلح القنكات كالعيكف كحراستيا كصيانتيا 
كذلؾ بعد أف يتـ إنجازىا مف الدكلة، فقد جرت العادة في مدينة الجزائر بعد إنشاء قناة أك عيف 

أف تكقؼ عمييا أمبلؾ  تعكد مداخيميا لصالحيا، فقد كقفت عدة أمبلؾ داخؿ مدينة الجزائر 
 .  3كخارجيا لئلنفاؽ عمى مختمؼ المرافؽ العامة كالطرقات ك السكاقي

فقد كاف لكؿ مف " مؤسسة أكقاؼ الجند كالثكنات" كتسمى أيضا بػ :مؤسسة األكجاؽ- ح
الثكنات السبع المكجكدة في مدينة الجزائر أكقافيا الخاصة بيا كالتي ترجع مداخيميا إلى 

العسكر المقيميف في غرفيا، حيث كانت الغرؼ تأكم أعدادا متفاكتة مف العسكر بحسب حجـ 
                              

 أطمؽ اسـ الشرفاء في الجزائر العثمانية عمى تمؾ الفئة التي تنسب نفسيا إلى آؿ البيت، ككانت جماعة الشرفاء تماثؿ مف *
 . 98 – 97سعيدكني، دراسات في الممكية العقارية، مرجع سابؽ، ص : أنظر. حيث الكضع االجتماعي أىؿ األندلس

 .06بف حمكش، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .نفس المرجع - 2
 .100سعيدكني، دراسات في الممكية العقارية، ص  - 3
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الغرفة، حيث يعكد أصؿ ىذه األكقاؼ إلى الجنكد الذيف ترقكا في رتبيـ العسكرية، حتى أف 
أىمية العقار المكقكؼ تتعمؽ بأىمية االرتقاء في الرتبة العسكرية أك المنصب اإلدارم الذم 
يحصؿ عميو الجندم الكاقؼ، حيث كجدت غرؼ مخصكصة ذات خدمات متميزة كأخرل 

 .1فقيرة
 االىتماـ بتسيير ك إدارة األمالؾ الكقفية مف قبؿ الدكلة العثمانية: الفرع الثاني

      بالنظر لبلنتشار الكاسع كتكاثر األمبلؾ الكقفية فقد أكلى العثمانيكف اىتماما كاسعا 
لتسييرىا، فشكمكا لذلؾ جيازا منظما لتسيير األمبلؾ الكقفية التابعة لممؤسسات الدينية المختمفة 

 :2كذلؾ عمى النحك اآلتي
 أسندت ميمة إدارة األمبلؾ الكقفية مف الناحية الشرعية إلى القضاء، :المجمس العممي- أ

ممثبل في المجمس العممي كىك الييئة التي كانت تتكلى اإلشراؼ عمى األمبلؾ الكقفية 
كمراقبتيا، حيث كاف يتككف مف المفتي الحنفي كرجاؿ القضاء ك األعياف ك مسئكؿ الممؾ 

الكقفي، إضافة إلى حضكر القاضي الحنفي ك المفتي كالقاضي المالكي كشيخ البمد كناظر بيت 
 . الماؿ كرئيس الكتاب ك كاتبا عدؿ لمتسجيؿ ك ضابط ممثبل لمديكاف

ككاف انعقاد ىذه الييئة كؿ خميس بأحد محاؿ الجامع األعظـ في إطار ممارستو لميامو 
 : المتمثمة بشكؿ خاص في ما يتعمؽ باألمبلؾ الكقفية في

 .األمر ك النيي في كؿ ما يتعمؽ بكضعية األمبلؾ الكقفية ك حمايتيا مف التمؼ أك الضياع- 
 .جمع الغمة السنكية مف كراء أك استغبلؿ العقارات المكقكفة كتكزيعيا حسب إرادة الكاقفيف- 
إصدار األحكاـ الشرعية التي تتماشى ك مصمحة األمبلؾ الكقفية مف كراء ك استبداؿ - 

 .كصيانة
 .التصرؼ في شؤكف األمبلؾ الكقفية كمراقبة المكظفيف القائميف عمييا- 
كيسمى أيضا بالككيؿ العاـ أك المتكلي، كباعتباره أعمى سمطة في مؤسسة : الشيخ الناظر- ب

الكقؼ فإنو يتـ تعيينو غالبا مف طرؼ الدام شخصيا بالنسبة لمجزائر، بينما يتكلى البايات 
تعيينو في باقي المقاطعات، كيككف الشيخ الناظر ممزما في عممو بتطبيؽ قرارات المجمس 

                              
 .07بف حمكش، مرجع سابؽ، ص  - 1
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اإلشراؼ عمى أكجو اإلنفاؽ، كحفظ : العممي الذم يعتبر بمثابة ىيئة تشريعية، كمف ميامو
مصادر األكقاؼ، كجمع المداخيؿ النقدية كالعينية الناتجة عف األصكؿ الكقفية، ككذلؾ مراقبة 

دفاتر الحسابات الخاصة بالمؤسسة الكقفية التي يشرؼ عمييا، كحفظ نسخ مف سجبلت 
الحسابات ك إرساؿ نسخ منيا إلى المفتي أك القاضي، ك إرساؿ تقرير مفصؿ عف كؿ ما يقـك 

 .بو المجمس العممي
يتكلى ككبلء األكقاؼ الذيف يأتكف في الدرجة الثانية مف السمـ اإلدارم : مجمكعة الككالء- ج

مياـ التسيير المباشر لمؤسسة الكقؼ ك ذلؾ بمساعدة الشكاش أك حراس األمبلؾ الكقفية ك 
العماؿ المكسمييف ك ضابط الحسابات ك القيـ، ك بحسب أىمية مؤسسة األكقاؼ المسندة إلييـ 
كانكا يختمفكف في مسؤكلياتيـ، كلككف مؤسسة أكقاؼ الحرميف كانت ىي أكبر المؤسسات فإف 
: ناظرىا كاف يعتبر مف أكابر المكظفيف اإلدارييف، كبشكؿ عاـ كانكا يقكمكف في إطار مياميـ

بجمع المحاصيؿ، كقبض المداخيؿ، كصرؼ المرتبات، كصيانة األمبلؾ الكقفية، كتقديـ حساب 
مفصؿ لمشيخ الناظر عف الريكع التي يجمعكنيا كؿ ستة أشير، ككذلؾ ضبط الحسابات 

 .السنكية كتسجيميا في الدفاتر الرسمية
 يساعد ككبلء األكقاؼ مجمكعة مف األعكاف في إطار تسييرىـ المباشر :مجمكعة األعكاف- د

 : لمعدد المتزايد مف األمبلؾ الكقفية كمف بينيـ
كتاب الككبلء الرئيسيف كالذيف يعرفكف بالخكاجات كىـ بمثابة المحاسبييف المكمفيف بمسؾ - 

 .محاسبة الشيخ الناظر كيقكمكف بضبط حسابات األكقاؼ ك حفظ الكثائؽ
 .العدكؿ كىـ مكمفكف مف طرؼ القضاة بالقياـ بمياـ مختمفة أىميا تسجيؿ عقكد الكقؼ- 
 .الشكاش أك الحراس كميمتيـ القياـ بخدمة الممؾ الكقفي ك صيانتو كحراستو- 
كىـ بشكؿ خاص القائميف عمى الشؤكف الدينية كاألئمة كالخطباء : المكظفكف الممحقكف- ق

 .كالقراء كحفظة القرآف ك المؤذنيف باإلضافة إلى بعض القائميف عمى أكقاؼ العيكف كاآلبار
      كما ميز إدارة ك تسيير األمبلؾ الكقفية في الجزائر خبلؿ العيد العثماني التبايف المذىبي 

فكاف ىناؾ المذىب الحنفي الذم اعتمدتو السمطة المركزية في الباب العالي ك الذم تكلى 
 فقد عمؿ العثمانيكف ،1قضايا السياسة الشرعية، كالمذىب المالكي الذم تكلى الشؤكف المحمية

                              
 .01بف حمكش، مرجع سابؽ، ص  - 1
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منذ دخكليـ إلى الجزائر عمى تجسيد المذىب الحنفي، كلقد أقبؿ الكثير مف الجزائرييف المالكييف 
عمى كقؼ أمكاليـ حسب المذىب الحنفي لما رأك فيو مف مركنة مقارنة بالمذىب المالكي الذم 

، كىك ما فرض حالة مف التعايش المذىبي تجسد بكجكد مؤسسات خاصة 1ينتمكف إليو
باألحناؼ كمؤسسة سبؿ الخيرات الحنفية، كأخرل مكجية لممالكييف كمؤسسة أكقاؼ الجامع 

األعظـ، بينما جسد المجمس العممي كجية تسير ك إدارة لمختمؼ األمبلؾ الكقفية حالة التعايش 
 .2المذىبي بشكؿ كاضح مف خبلؿ تككنو مف قضاة كمفتيف عمى المذىبيف

 كاقع األمالؾ الكقفية خالؿ فترة االحتالؿ الفرنسي لمجزائر: المطمب الثاني
      منذ دخكؿ المحتؿ الفرنسي لمجزائر سعى بشتى الكسائؿ إلى االستحكاذ عمى أصناؼ 

الممكيات العقارية بما في ذلؾ األمبلؾ الكقفية العامة منيا كالخاصة كالتي كانت تسيرىا 
مؤسسات كقفية، حيث الحظ المستعمر الفرنسي انتشارىا الشديد خاصة في مدينة الجزائر، 
فاعتبرىا أحد العقبات الصعبة التي تحد مف سياستو االستعمارية كتحكؿ دكف اإلصبلحات 

الكبرل التي مف شأنيا تطكير األقاليـ التي أخضعتيا قكة السبلح، كىذا ما دفع المحتؿ لمقياـ 
، انتيت بنجاحو في (الفرع األكؿ)بعدة محاكالت بيت فييا النية لبلستيبلء عمى األمبلؾ الكقفية 

التدخؿ في تسييرىا، مما مكنو مف تحقيؽ سياستو االغتصابية بتصفية األمبلؾ الكقفية ك 
 .(الفرع الثاني)االستيبلء عمييا 

 نكايا المحتؿ الفرنسي المبيتة لالستيالء عمى األمالؾ الكقفية: الفرع األكؿ
 الخاصة بتسميـ مدينة الجزائر، كالتي 1830 جكيمية 05عمى الرغـ مما جاء في معاىدة       

تضمنت شرط حرية المعتقد بالديف اإلسبلمي ك احتراـ كؿ شيء يرمز إليو ك المحافظة عمى 
أمكاؿ األكقاؼ بعدـ التعرض ليا، كلكف اإلدارة الفرنسية بالنظر لما رأت في األمبلؾ الكقفية مف 

عائؽ يحد مف سياستيا ، عممت عمى إصدار مجمكعة مف المراسيـ كالقرارات المتتالية التي 
تيدؼ إلى رفع الحصانة عمى األمبلؾ الكقفية، مف خبلؿ تصفية مؤسسات الكقؼ ك إدخاؿ 
 . 3األمبلؾ الكقفية في نطاؽ التعامؿ التجارم كالتبادؿ العقارم حتى يسيؿ لؤلكربييف امتبلكيا

                              
إلى جانب تأسيس الممؾ الكقفي كفقا لممذىبيف الحنفي كالمالكي، فيناؾ مف الجزائرييف مف تبنى المذىب االباضي في عدة  - 1

 . مناطؽ مف الجزائر العثمانية كالتي كاف قضاتيا إباضييف
 .02بف حمكش، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .93، ص 02، ىامش 2004، دار ىكمو، الجزائر، ( الكقؼ– الكصية –اليبة )حمدم باشا عمر، عقكد التبرعات  - 3
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      كمف بيف أىـ المراسيـ كالقرارات التي تكالى صدكرىا خبلؿ الفترة األكلى لبلحتبلؿ الفرنسي 
 : لمجزائر ما يمي

 يخكؿ السمطات العسكرية الفرنسية الحؽ في االستحكاذ 1830 سبتمبر 08قرار مؤرخ في - 
عمى أمبلؾ مكظفي اإلدارة التركية كبعض األعياف باإلضافة لبعض األمبلؾ الكقفية التابعة 

 . 1لمؤسسة أكقاؼ الحرميف
 يخكؿ لؤلكربييف امتبلؾ األكقاؼ دكف قيد عمبل 1830 ديسمبر 07المرسـك الصادر في - 

كىما المكظفيف بمصمحة األمبلؾ العامة، كالرامية إلى " فرجرك ك فبلنداف"بتكصية كؿ مف 
كىك المدير العاـ لمصمحة أمبلؾ الدكلة، مع إبقاء " جيرارداف"كضع األمبلؾ الكقفية تحت رقابة 

 .2المشرفيف عمييا مف الككبلء
ك " كىراف"      كقد تمكنت السمطات الفرنسية مف تطبيؽ ىذا القرار بصفة كمية في مدينتي 

 :، حيث تـ حجز األمبلؾ الكقفية المكجكدة كتسميميا إلى عدة جيات منيا"عنابة"
 .أكقاؼ العيكف التي سممت إلى ميندسيف فرنسييف- 
أكقاؼ الطرؽ سممت لمصمحة الجسكر كالطرؽ كذلؾ بحجة ضعؼ األمناء كعدـ قدرتيـ - 

 .عمى القياـ بدكرىـ
 .أكقاؼ الجيش بحجة أنيا أمبلؾ عثمانية كأف بقاؤىا بأيدم األىالي يشجعيـ عمى الثكرة- 
 .أكقاؼ المساجد فسخت بدعكل أف مداخيميا تنفؽ عمى أجانب خارج الببلد- 

كقد أككمت المادة الرابعة مف المرسـك لمقائميف عمى إدارة األكقاؼ تسميـ العقكد كالمستندات 
المتعمقة بيا مرفقة بقائمة المكتريف كمبالغ اإليجارات السنكية لمدير أمبلؾ الدكلة، مما سيؿ 

 .3عمى اإلدارة الفرنسية التصرؼ في تؾ األمبلؾ الكقفية
      غير أف االحتجاجات التي قاـ بيا رجاؿ الديف ك األعياف بناءا عمى أف ىذه القرارات 

تعتبر انتياكا لمعاىدة تسميـ الجزائر، فقد حالت في مرحمة أكلى دكف تمكف السمطات الفرنسية 
مف مصادرة  أكقاؼ الحرميف، غير أف ذلؾ لـ يمنع السمطات الفرنسية مف انتياج أسمكب آخر 

                              
 .14، ص 2004رمكؿ خالد، اإلطار القانكني كالتنظيمي ألمبلؾ الكقؼ في الجزائر، دار ىكمو، الجزائر،  - 1

2- Mehlal. Op.cit. p 10 – 11.                                                                                      
 .80مسدكر كمنصكرم، مرجع سابؽ، ص  - 3
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لبلستيبلء عمى األمبلؾ الكقفية كذلؾ مف خبلؿ مخطط التدخؿ في تسييرىا، كالذم ميد لو 
 حيث أنو بمكجبو حكلت العديد مف األمبلؾ ك األراضي 1935 جانفي 08القرار المؤرخ في 

الكقفية إلى مكاتب كمصالح إدارية كمرافؽ عمكمية، كأصبحت كؿ مداخيؿ األمبلؾ الكقفية جزء 
ال يتجزأ مف ميزانية الدكلة الفرنسية، كىك ما أكده صراحة تقرير كزير الحربية الفرنسي المؤرخ 

مصاريؼ كمداخيؿ المؤسسات الدينية تضـ إلى : " ك الذم يقضي بأف1843 مارس 23في 
 .1 ."ميزانية الحككمة الفرنسية

 تصفية المحتؿ الفرنسي لألمالؾ الكقفية مف خالؿ سياسة التدخؿ في تسييرىا: الفرع الثاني
      بدأت خطة اإلدارة الفرنسية لتصفية األمبلؾ الكقفية كاالستيبلء عمييا مف خبلؿ ما يسمى 

 بمخطط 1832 أكتكبر 25حيث تقدـ المدير العاـ ألمبلؾ الدكلة بتاريخ " مخطط جيرارداف"بػ 
عاـ لتنظيـ األمبلؾ الكقفية إلى المقتصد المدني، ييدؼ إلى كضع األمبلؾ الكقفية تحت 

إشراؼ اإلدارة الفرنسية، كبالنظر لما حظي بو المخطط مف قبكؿ مف اإلدارة الفرنسية فقد تطكر 
، حيث ىيأ ىذا األخير 1838ليأخذ شكؿ تقرير مفصؿ حكؿ المؤسسات الكقفية في نياية سنة 

عممية اإلشراؼ عمى األمبلؾ الكقفية مف قبؿ لجنة تتككف مف ككبلء جزائرييف تحت إشراؼ 
المقتصد المدني الفرنسي، كبذلؾ أمكف لمسمطات الفرنسية مف فرض رقابتيا الفعمية عمى 

األمبلؾ الكقفية، حيث أصبح المقتصد المدني الفرنسي يمتمؾ سمطة التصرؼ في عدد ىائؿ 
 .2مف األمبلؾ الكقفية

      كبالنظر لما حققو المخطط العاـ مف نجاح، فقد فتح المجاؿ لكي تطمؽ يد السمطات 
الفرنسية في رفع الحصانة عف األمبلؾ الكقفية، حيث تكالت المراسيـ كالقرارات التي أكدت 

بشكؿ صريح النية المبيتة لمسمطات الفرنسية في تصفية األمبلؾ الكقفية كاالستيبلء عمييا، كمف 
 :أىـ تمؾ القرارات كالمراسيـ ما يمي

 رفع الحصانة بصكرة صريحة كنيائية عف األمبلؾ 1844 أكتكبر 01قرار مؤرخ في - 
الكقفية، كبمكجبو تـ إخضاع األمبلؾ الكقفية ألحكاـ المعامبلت التي تجرم عمى األمبلؾ 

العقارية، األمر الذم سمح لؤلكربييف باالستيبلء عمى الكثير مف األراضي الكقفية ك التي كانت 

                              
 .15 – 14رمكؿ، مرجع سابؽ، ص  - 1
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، إال أف ىذا القرار 1تشكؿ نصؼ األراضي الزراعية الكاقعة بضكاحي المدف الجزائرية الكبرل
 30كاف مصيره الفشؿ لتعذر تطبيقو في جميع أقاليـ الجزائر، فصدر المرسـك المؤرخ في 

 الذم جاء ليكسع الصبلحيات المنصكص عمييا في القرار السابؽ، ليخضع 1858أكتكبر 
جميع األمبلؾ الكقفة لقكانيف الممكية العقارية المطبقة في فرنسا كيسمح  حتى لمييكد  بامتبلؾ 

 . 2األمبلؾ الكقفية
ك الذم استيدؼ فرنسة ك تصفية " مشركع كرنيي" المعركؼ بػ 1873 جكيمية 26قانكف - 

أكقاؼ المؤسسات الدينية لصالح التكسع االستيطاني األكربي في الجزائر، حيث جاء في المادة 
إف تأسيس الممكية العقارية بالجزائر كحفظيا كاالنتقاؿ التعاقدم : "األكلى مف ىذا القانكف

 .". لمممكيات كالحقكؽ العقارية ميما كاف أصحابيا تخضع لمقانكف الفرنسي
فبمكجب ىذا القانكف نجحت السمطات الفرنسية في تحقيؽ مخططيا االستعمارم الشامؿ الذم 

ييدؼ إلى فرنسة الجزائر، إذ بمكجبو تـ إلغاء كؿ القكانيف ك األعراؼ الجزائرية التي كانت 
 .تحكـ المعامبلت في الجزائر كبطبلف كؿ الحقكؽ الناتجة عنيا

 كبذلؾ تمت تصفية األمبلؾ الكقفية نيائيا ك إلغاء تصنيؼ الممكية الكقفية مف بيف تصنيفات 
الممكية في النظاـ القانكني الفرنسي، مما فتح الباب عمى مصراعيو لبلستيبلء عمى األمبلؾ 

 . 3الكقفية ك تحكؿ الرصيد اليائؿ منيا إلى ممكية المعمريف ك الييكد ك ممكية الدكلة
 تنظيـ األمالؾ الكقفية بعد االستقالؿ: المطمب الثالث

 لـ يكف ىناؾ 1962 جكيمية 05      غداة اإلعبلف عف االستقبلؿ الرسمي لمجزائر بتاريخ 
ضمف أصناؼ الممكية العقارية تصنيؼ قانكني لمممكية الكقفية بسبب تصفيتيا مف قبؿ السمطات 

: االستعمارية الفرنسية، كاقتصر تقسيـ الممكيات العقارية في الجزائر إلى أربعة أصناؼ ىي
 .أمبلؾ لمدكلة، أمبلؾ خاصة لبعض الجزائرييف، أمبلؾ تابعة لمعمريف أجانب كأراضي العرش

                              
، ص 2001سعيدكني ناصر الديف، دراسات تاريخية في الممكية ك الكقؼ ك الجباية، دار الغرب اإلسبلمي، الجزائر،  - 1

253. 
 .106سعيدكني، دراسات في الممكية العقارية، مرجع سابؽ، ص  - 2
، محاضرة ممقاة في إطار أعماؿ دكرة األكقاؼ اإلسبلمية بالجزائر، "المنظكمة العقارية في الجزائر"عبد المالؾ أحمد عمي،  - 3

 . 30، ص 1999
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      لـ تكف أصناؼ الممكيات غداة االستقبلؿ تتكافر عمى سندات، زيادة عمى انتياز فرصة  
كاالستيبلء عمييا ، شغكر عدة أمبلؾ بسبب ىركب المعمريف خكفا مف انتقاـ الثكرة مف جرائميـ

 . 1إما بعقكد بيع حقيقية مف قبؿ المعمريف الفاريف أك بكاسطة عقكد تمت خارج الكطف
      إف ما شيدتو الممكية الكقفية غداة االستقبلؿ مف كضعية مزرية نتيجة الممارسات 

االستعمارية، قد تطمب التدخؿ السريع لمحككمة الجزائرية مف أجؿ الخركج بالممكية الكقفية مف 
الكضع الذم آلت إليو، كىك ما حدث فعبل مف خبلؿ مجمكعة مف النصكص القانكنية التي 
تكالى صدكرىا بيدؼ احتكاء كضعية األمبلؾ الكقفية بالشكؿ األمثؿ، حيث تميزت كضعية 

األمبلؾ الكقفية بعدـ االستقرار خبلؿ الفترة االنتقالية غداة االستقبلؿ إلى غاية صدكر قانكف 
، غير أف النيكض بكضعية األمبلؾ الكقفية لـ يتـ إال مف (الفرع األكؿ) 11 – 84األسرة رقـ 

 . (الفرع الثاني) 10 – 91خبلؿ ضبط  إطارىا القانكني بصدكر قانكف األكقاؼ 
 عدـ استقرار كضعية األمالؾ الكقفية غداة االستقالؿ إلى غاية صدكر قانكف األسرة : الفرع األكؿ

بعد مغادرة المحتؿ ألرض الجزائر، كانت الحككمة الجزائرية مضطرة لتمديد العمؿ       
بالقكانيف الفرنسية انتقاليا إلى حيف استقرار األكضاع كالتحكـ بشكؿ جيد بزماـ األمكر، فصدر 

 الذم مدد العمؿ بالقكانيف الفرنسية ما عدا ما يتعارض 19622 ديسمبر 31القانكف المؤرخ في 
تعد باطمة جممة النصكص التي تمس : "منيا مع السيادة الكطنية، فجاء في المادة الثانية منو

بسيادة الدكلة الداخمية كالخارجية كالتي ليا طابع استعمارم أك عنصرم، ككذلؾ النصكص التي 
 .".تمس بالحريات الديمقراطية

      كبالنسبة لؤلمبلؾ الكقفية فإنو استنادا لنص ىذه المادة فإف النصكص القانكنية التي 
 ك القانكف 1844 أكتكبر 01عممت عمى تصفية األمبلؾ الكقفية خاصة القرار المؤرخ في 

 تعتبر ممغاة ألنيا تمس بالسيادة الكطنية كتتعارض مع أحكاـ 1873 جكيمية 26المؤرخ في 
الشريعة اإلسبلمية المنظمة ألحكاـ الكقؼ، كبذلؾ أصبحت األمبلؾ الكقفية دكف أم إطار أك 

تنظيـ قانكني ليا، كىك ما ترتب عميو نتائج خطيرة شكمت في كؿ مرة عائقا أماـ استرجاع 
 :األمبلؾ الكقفية ك النيكض بيا، كمف بيف تمؾ النتائج

                              
 .56 – 55كنازة، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .1963 – 01 - 11، مؤرخة في 02الجريدة الرسمية رقـ  - 2
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غياب فكرة الكقؼ في المجتمع، مما سمح لمبعض االستيبلء عمى األمبلؾ الكقفية دكف أم - 
شعكر بالذنب أك باالعتقاد الخاطئ بأنو سائبة يجكز التصرؼ فييا، في ظؿ غياب إطار 

 .تنظيمي لمممؾ الكقفي
 المتعمؽ بتأميـ المنشآت 19631 أكتكبر 01 المؤرخ في 388 – 63تطبيؽ أحكاـ المرسـك - 

الزراعية التابعة لؤلشخاص المعنكييف أك الطبيعييف الذيف ال يتمتعكف بالجنسية الجزائرية ك الذم 
يبطؿ كؿ العقكد التي تككف مخالفة ألحكامو، كيدمج األمبلؾ مكضكع ىذه العقكد ضمف 
 . األمبلؾ الشاغرة، كبالتالي أصبحت بعض األمبلؾ الكقفية مما ينطبؽ عمييا ىذا الحكـ

 المتعمؽ بتنظيـ األمبلؾ 19632 مارس 18 المؤرخ في 88 – 63تطبيؽ أحكاـ المرسـك - 
الشاغرة كالذم حدد فترة شيريف لمتصريح بشغكر كؿ األمبلؾ التي ىجرىا أصحابيا أك امتنعكا 

عف القياـ بكاجباتيـ إزائيا كمبلؾ، حيث انتقمت ىذه األمبلؾ التي عدت شاغرة إلى ممكية 
 كبذلؾ أصبحت 19663 مام 06 المؤرخ في 102 – 66الدكلة فيما بعد بمكجب األمر رقـ 

العديد مف األمبلؾ الكقفية ضمف ممكية الدكلة، ألف الكثير منيا ينطبؽ عميو حكـ الشغكر 
بسبب عدـ كجكد ىيئة قائمة السترجاعيا ك إثبات تبعيتيا لمكقؼ، باإلضافة إلى عدـ كضكح  

ما يعتبر مف األمبلؾ الكقفية في األصؿ بسبب الخمط الذم تسبب فيو المستعمر الفرنسي بشأف 
 .4الممكية العقارية في الجزائر

      كلسد ىذا الفراغ القانكني كباقتراح مف كزير األكقاؼ في تمؾ الفترة تـ إصدار أكؿ نص 
 1964 سبتمبر 17 المؤرخ في 283 – 64قانكني ينظـ األمبلؾ الكقفية كىك المرسـك رقـ 

 كالذم صدر مف أجؿ تنظيـ األمبلؾ الكقفية العامة، 5المتضمف نظاـ األمبلؾ الحبسية العامة
 :كتضمف مجمكعة مف األحكاـ أىميا

تعداد ما يدخؿ في األكقاؼ العامة في ستة أنكاع عمى سبيؿ الحصر بمكجب المادة الثانية - 
 :كالثالثة منو كىي

                              
 . 1963 – 10 – 04، مؤرخة في 73الجريدة الرسمية رقـ  - 1
 .282، ص 1963 – 03 – 22، مؤرخة في 15الجريدة الرسمية رقـ  - 2
 .421، ص 1966 – 05 – 06، مؤرخة في 36الجريدة الرسمية رقـ  - 3
 .57 – 56كنازة، مرجع سابؽ، ص  - 4
 .546، ص 1964 – 09 – 25، مؤرخة في 35الجريدة الرسمية رقـ  - 5



51 
 

 األماكف التي تؤدل فييا شعائر الديف،
 األمبلؾ التابعة ليذه األماكف،

 األمبلؾ المحبسة عمى األمبلؾ المذككرة،
 األكقاؼ الخاصة التي ال يعرؼ مف حبست عمييـ،

 األكقاؼ العمكمية التي ضمت إلى أمبلؾ الدكلة كالتي لـ يجرم تفكيتيا كال تخصيصيا،
األمبلؾ التي اشتراىا أشخاص طبيعيكف أك معنكيكف باسميـ الشخصي أك التي كقفت عمييـ 
بعدما اشتريت بأمكاؿ جماعة مف المسمميف أك كقع االكتتاب عمييا في كسط ىذه الجماعة أك 

 .خصصت تمؾ األمكاؿ لممشاريع الدينية
اشتراط ضركرة أف يككف الكقؼ تحقيقا لمقاصد اجتماعية كدينية كخيرية، ك أف يككف مكافقا - 

لمنظاـ العاـ كيخدـ الصالح الكطني، مع التأكيد عمى عدـ الخركج عف اإلطار الشرعي لمكقؼ، 
تحت طائمة بطبلف الكقؼ، إضافة إلى إشتراط أكلكية صرؼ مكارده في صيانتو كحفظو، كأنو 

 .في حالة تبلشي ممؾ كقفي، فإنو يجكز تعكيضو
إسناد إدارة األكقاؼ العمكمية لكزير األكقاؼ كحده كمنحو صبلحية تفكيض سمطاتو لمغير في - 

عطائو صبلحيات ، تسييرىا مع احتفاظو في جميع األحكاؿ بسمطتو الخاصة بالرقابة كالكصاية كا 
فسخ عقكد األكرية الخاصة باألمبلؾ الكقفية العامة، كتخصيص مكارد األمبلؾ الكقفية بناءا 

 .عمى رغبات الكاقفيف
، كبضركرة تسميـ جميع -  إلزاـ الجمعيات كالمنظمات المسيرة لؤلمبلؾ الكقفية بأحكاـ المرسـك

العقكد كالمستندات كالكثائؽ التي بيدىا ك كذلؾ اإليرادات، كذلؾ تحقيقا لمتسيير المركزم 
 .لؤلمبلؾ الكقفية تحت إشراؼ كزير األكقاؼ

      كعمى الرغـ مف المكاد اإلحدل عشر التي جاء بيا المرسـك السابؽ إال أنو جاء خاليا مف 
أحكاـ جادة ك قادرة عمى استيعاب الكضعية التي آلت إلييا األمبلؾ الكقفية كالنيكض بيا، كىك 

 .ما جعمو ببل قيمة عممية، كلـ يتـ العمؿ بو
 المتضمف الثكرة 1971 – 11 – 08 المؤرخ في 73 – 71      ك بصدكر األمر رقـ 

 تـ بمكجبو إدماج األراضي الكقفية الزراعية أك المعدة لمزراعة ضمف صندكؽ الثكرة 1الزراعية

                              
 .1642، ص 1971 – 11 – 30، مؤرخة في 97الجريدة الرسمية رقـ  - 1
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الزراعية، حيث اتبع في ذلؾ أسمكبيف، فيناؾ ما تـ إدماجو عف طريؽ الضـ، كيتعمؽ األمر 
باألراضي الزراعية المؤسسة ككقؼ خاص في حالة زكاؿ الييئة أك الجية المستفيدة مف ذلؾ 
الكقؼ، حيث تحؿ الدكلة محؿ ىذه الييئة، أما النكع الثاني مف األراضي الكقفية فقد أدمجت 
عف طريؽ التأميـ كلـ يستثنى مف ذلؾ إال األراضي التي تتبع المؤسسات المعتبرة كييئة ذات 

، كبمكجب ىذا القانكف فقد تـ االستيبلء عمى الكثير مف األمبلؾ 1مصمحة عامة أك نفع عمكمي
 .  2الكقفية، كىك ما أثر سمبا عمى عممية إثباتيا ك اكتشاؼ معالميا كاسترجاعيا فيما بعد

 – 84      كاستمرت كضعية األمبلؾ الكقفية عمى ما ىي عميو حتى صدكر قانكف األسرة رقـ 
 إلى 213 الذم تـ بمكجبو تنظيـ أحكاـ الكقؼ بالنظر إليو كتصرؼ تبرعي بمكجب المكاد 11

 غير أف ما يأخذ عمى ىذا القانكف أنو اكتفى بكضع القكاعد العامة لمكقؼ كتبرع مف 220
التبرعات ك جعؿ أحكامو مشابية لميبة كالكصية، كبذلؾ بقي الكقؼ محككما بنصكص عامة 

 .  كمتناثرة، كلـ يحدد لو كجكد قانكني كأحد أصناؼ الممكية التي يحمييا القانكف
 1990النيكض باألمالؾ الكقفية مف خالؿ ضبط إطارىا القانكني ابتداءا مف سنة : الفرع الثاني

 تـ تكريس االعتراؼ باألمبلؾ الكقفية كحمايتيا، غير 1989 فيفرم 23بصدكر دستكر       
أنو لـ يتـ تحديد الكجكد القانكني لمممؾ الكقفي كصنؼ مف أصناؼ الممكية إال ابتداءا مف سنة 

 منو 23 حيث تـ بمكجب المادة 25 – 90 كذلؾ مف خبلؿ قانكف التكجيو العقارم 1990
 :تصنيؼ الممكية العقارية إلى ثبلثة أنكاع ىي

                              
 .21 – 20رمكؿ، مرجع سابؽ، ص  - 1
يرل البعض أف قانكف الثكرة الزراعية يشكؿ مساسا خطيرا بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كفيو تقميص لدكر الكقؼ العاـ  -  2

كأىميتو مقابؿ تفعيؿ دكر األمبلؾ الكطنية، كىك ما جعؿ فكرة الكقؼ تتراجع داخؿ المجتمع الجزائرم، كبذلؾ ىك لـ يختمؼ 
ك جاء مكقؼ القضاء . 59كنازة، مرجع سابؽ، ص . كثيرا عف القكانيف الفرنسية التي عممت عمى تصفية األمبلؾ الكقفية

بطاؿ عقد الحبس : "الجزائرم متفقا مع ىذا الرأم ك ذلؾ ما يستنتج مف القرار التالي متى كاف مف المقرر شرعا أف صحة كا 
كمف المقرر أيضا أف القانكف ال يسرم . يخضع ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية كتطبيؽ بشأنو القكاعد الفقيية المستمدة مف أحكاميا

عمى ما يقع في المستقبؿ كال يككف لو أثر رجعي، كلذا فإف القضاء بخبلؼ ذلؾ يعد خرقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كلقاعدة 
 كقد أبطؿ مف 1968 – 06 – 11تطبيؽ القانكف بأثر رجعي، إذ كاف الثابت في قضية الحاؿ أف عقد الحبس المؤرخ في 

 كقضكا بعدـ قبكؿ إعادة القضية 1971 – 11 – 08قضاة االستئناؼ تأسيسا عمى أحكاـ قانكف الثكرة الزراعية الصادر في 
بطاؿ الحبس مف جية كما  بعد الخبرة فإنيـ بقضائيـ ىذا خرقكا قكاعد فقيية مستمدة مف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية تنظـ صحة كا 

المحكمة .". كمتى كاف ذلؾ استكجب نقض القرار المطعكف. خرقكا قاعدة قانكنية تتعمؽ بعدـ رجعية القكانيف مف جية أخرل
 . 82، ص 04، عدد 1989، المجمة القضائية، 1984 – 02 – 03، مؤرخ في 30954العميا، قرار رقـ 
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 .األمبلؾ الكطنية- 
 .األمبلؾ الخاصة- 
 .األمبلؾ الكقفية- 

كبمكجب ذلؾ تـ فصؿ الممكية الكقفية عف الممكية الكطنية ك الممكية الخاصة باعتبارىا صنفا 
 مف نفس القانكف الذم نص عمى إخضاع 32قائما بذاتو، كىك ما تـ تأكيده بنص المادة 

 .األمبلؾ الكقفية لقانكف خاص
 المتعمؽ 10 – 91      ك قد تجسد فعبل التنظيـ الخاص لؤلمبلؾ الكقفية بمكجب القانكف 

باألكقاؼ الذم يعتبر بداية نيضة حقيقية لمممكية الكقفية، حيث كضع اإلطار العاـ لتنظيـ 
األمبلؾ الكقفية كتسييرىا كحفظيا كحمايتيا، كىك ما أكدتو المادة األكلى مف القانكف التي جاء 

ك ." يحدد ىذا القانكف القكاعد العامة لتنظيـ األمبلؾ الكقفية كتسييرىا كحفظيا كحمايتيا: "فييا
في ىذا اإلطار تطرؽ ىذا القانكف إلى معالجة الكثير مف المسائؿ األساسية كالتفصيمية المتعمقة 
بالممكية الكقفية، حيث جاء ىذا القانكف متضمنا لخمسيف مادة مقسمة إلى سبعة فصكؿ عمى 

 :النحك اآلتي
 .أحكاـ عامة- 
 .أركاف الكقؼ كشركطو- 
 .اشتراطات الكاقؼ- 
 .التصرؼ في الكقؼ- 
 .مبطبلت الكقؼ- 
 .ناظر الكقؼ- 
 . أحكاـ مختمفة- 

 :      ك قد تـ التأكيد بمكجب ىذا القانكف عمى مسألتيف أساسيتيف
      األكلى تتعمؽ بما كرد في نص المادة الثانية منو بنصيا عمى ضركرة الرجكع إلى أحكاـ 

عمى غرار كؿ مكاد ىذا القانكف، يرجع : "حيث جاء فييا الشريعة اإلسبلمية فيما لـ يرد بو نص
فالكقؼ يخضع ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية ك ." إلى أحكاـ اإلسبلمية في غير المنصكص عميو

 مف نفس القانكف نصت 27تطبؽ بشأنو القكاعد الفقيية المستمدة مف أحكاميا، كما أف المادة 



54 
 

مما "  أعبله2كؿ كقؼ يخالؼ أحكاـ ىذا القانكف باطؿ، مع مراعاة أحكاـ المادة : "عمى أف
يفيـ منو أف التنظيـ القانكني ألحكاـ الكقؼ اإلسبلمي ينبغي أال تتعارض مع أحكاـ الشريعة 

 .اإلسبلمية ك إال فاألكلكية ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية
 منو مف التراجع عف فكرة 38      أما المسألة الثانية فتتعمؽ بما تـ التأكيد عميو بمكجب المادة 

 .تأميـ األمبلؾ الكقفية كالنص عمى ضركرة استرجاعيا
 الذم يحدد شركط إدارة األمبلؾ 381 – 98      الحقا تـ إصدار المرسـك التنفيذم رقـ 

 التي 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 26 تطبيقا لنص المادة 1الكقفية كحمايتيا ككيفيات ذلؾ
نصت عمى أف تحديد شركط إدارة األمبلؾ الكقفية كتسييرىا ككيفيات ذلؾ يككف عف طريؽ 

 .تنظيـ خاص
 تـ التأكيد عمى ضركرة االىتماـ 07 – 01  بالقانكف 10 – 91   كبمكجب تعديؿ القانكف 

 كأصبحت محررة عمى 10 – 91بتنمية األمبلؾ الكقفية، حيث عدلت المادة األكلى مف القانكف 
يحدد ىذا القانكف القكاعد العامة لتنظيـ األمبلؾ الكقفية كتسييرىا كحفظيا : "النحك اآلتي

بينما أخرج تعديمو ." كحمايتيا كالشركط ك الكيفيات المتعمقة باستغبلليا كاستثمارىا كتنميتيا
 الكقؼ الخاص مف التنظيـ القانكني الخاص ليقتصر عمى تنظيـ 10 – 02الثاني بالقانكف 

يحدد : "الكقؼ العاـ كحده، كلذلؾ عدلت المادة األكلى مجددا كأصبحت محررة عمى النحك اآلتي
ىذا القانكف القكاعد العامة لتنظيـ األمبلؾ الكقفية العامة كتسييرىا كحفظيا كحمايتيا كالشركط 

كيخضع الكقؼ الخاص لؤلحكاـ التشريعية . كالكيفيات المتعمقة باستغبلليا كاستثمارىا كتنميتيا
 .".كالتنظيمية المعمكؿ بيا

 المرجع األساسي في تنظيـ الممكية 10 – 91      كعمى ىذا النحك يعتبر قانكف األكقاؼ 
الكقفية في القانكف الجزائرم، كاالنطبلقة الفعمية لتجسيد االعتراؼ بالكجكد القانكني ليذا الصنؼ 

مف الممكية، حيث يتـ في اآلتي مف الدراسة تقييـ مدل كفاءة ىذا القانكف في تكفير حماية 
 .حقيقية كحصانة فعمية لؤلمبلؾ الكقفية في الجزائر

                              
 02: ، مؤرخة في90رقـ  الجريدة الرسمية)، 1998 المكافؽ ألكؿ مف ديسمبر سنة 1419 شعباف عاـ 12: مؤرخ في - 1

 .(. 15، ص 1998ديسمبر 
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 خالصة الفصؿ األكؿ
       أخمص مف خبلؿ ىذا الفصؿ إلى أف الممؾ الكقفي اختصاص قرره المشرع يرد عمى 

الماؿ بحبس أصمو كتسبيؿ منفعتو، فأفضؿ تعريؼ لمممؾ الكقفي ىك ذلؾ الذم ال يخكض في 
التفاصيؿ، كما أف الممؾ الكقفي ىك حؽ عيني مكضكعو الممكية سكاء بالنظر إليو كممؾ كقفي 

قائـ بذاتو بتمتعو بالشخصية المعنكية، أك بالنظر إليو مف جانب المكقكؼ عميو الذم يمتمؾ 
المنفعة دكف الرقبة، حيث أرل أنو مف األىمية أف ينص المشرع الجزائرم في القانكف المدني 
بمناسبة تحديده لمحقكؽ العينية عمى الممؾ الكقفي كنكع مستقؿ مف الممكية، مما يؤكد عمى 
 . طبيعتو الخاصة باعتباره حؽ عيني لو خصائصو التي تميزه عف غيره مف الحقكؽ العينية

      كنظاـ الكقؼ كنظاـ إسبلمي يستمد مشركعيتو مف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، قد عرفو 
المجتمع الجزائرم منذ الفتح اإلسبلمي، كفي فترة حكـ العثمانييف لمجزائر عرفت األمبلؾ الكقفية 

انتشارا كاسعا بمغ أكجو في أكاخر العيد العثماني، حيث ساىـ النظاـ المحكـ في تسييرىا ك  
إدارتيا في ازدىارىا، غير أف نجاح المحتؿ الفرنسي في االستيبلء عمى األراضي الجزائرية، 
كاف لو أثره الكاضح عمى كضعية األمبلؾ الكقفية، حيث تأثرت ببرنامج االستيبلء ك التصفية 
الذم طاؿ معظـ الثركة الكقفية، كبعد االستقبلؿ ظمت األمبلؾ الكقفية لفترة طكيمة في كضعية 
غير كاضحة كبعيدة عف االىتماـ الذم يميؽ بيا، مما قمؿ مف دكرىا، كبقيت الممكية الكقفية 
زمنا محككمة بنصكص قميمة كغير كاضحة، كلـ يحدد ليا كجكد قانكني إال بصدكر قانكف 

 . خاص ينظميا
      ك إذا كاف صدكر قانكف خاص لتنظيـ الممكية الكقفية في الجزائر كما تبله مف تعديبلت 
كنصكص تنظيمية يعتبر ببل شؾ تكريسا لمحماية القانكنية لؤلمبلؾ الكقفية، غير أف قيمة ىذا 
القانكف تتحدد بمدل أخذه بعيف االعتبار الظركؼ التاريخية التي مرت بيا األمبلؾ الكقفية في 

الجزائر سكاء في فترة انتعاشيا أك في فترة انتكاسيا ك تراجعيا، ككذلؾ بمدل احتكائو عمى 
أحكاـ سميمة كفعالة قادرة عمى أف تستكعب مختمؼ الحاالت الكاقعية التي يكاجييا، بما مف 
شأنو أف ينعكس إيجابا عمى كجكد األمبلؾ الكقفية كنمكىا داخؿ المجتمع الجزائرم، كىك ما 

 .أتطرؽ إليو في الفصكؿ التالية مف الدراسة
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كسائؿ تككيف الممؾ الكقفي : الفصؿ الثاني
 األصؿ في ك األدكات القانكنية التي تنشأ الممؾ الكقفي،      يقصد بكسائؿ تككيف الممؾ الكقفي

إنشاء الممؾ الكقفي منذ ظيكره في اإلسبلـ ىك اتجاه إرادة مف يرغب في إنشاء ممؾ كقفي إلى 
التصرؼ في مالو بالكقؼ، لذلؾ اىتـ المشرع الجزائرم بشكؿ خاص بتنظيـ الكقؼ كتصرؼ 
قانكني إلنشاء الممؾ الكقفي، معتبرا إياه الكسيمة األصمية التي ال يمكف االستغناء عنيا في 
تككيف الممؾ الكقفي، غير أنو بالنظر لمظركؼ التاريخية التي مرت بيا الممكية الكقفية في 

الجزائر ك ما نتج عنيا مف ضياع كاستيبلء عمى الكثير مف األمبلؾ الكقفية التي كانت مكجكدة 
فعبل، كفي ظؿ الرغبة بالنيكض بالممكية الكقفية ك االستفادة منيا كثركة حقيقية داخؿ المجتمع 
الجزائرم اقتضى ذلؾ التكسع في تحديد الكسائؿ القانكنية التي مف شأنيا أف تساىـ في تككيف 

 .الممؾ الكقفي
 يعدد الكسائؿ 10 – 91      كعمى الرغـ مف عدـ كجكد نص صريح في قانكف األكقاؼ 

القانكنية لتككيف الممؾ الكقفي، إال أنو باستقراء النصكص القانكنية المنظمة لمممؾ الكقفي يتبيف 
المبحث )أف المشرع الجزائرم قد أضاؼ إلى تصرؼ الكقؼ كأصؿ لتككيف الممؾ الكقفي 

، كسائؿ أخرل منيا ما يفيـ صراحة كمنيا ما يفيـ ضمنيا بحيث تتماشى مع الكضعية (األكؿ
المبحث )التي تميزت بيا الممكية الكقفية في الجزائر في ظؿ حداثة االىتماـ التشريعي بيا 

 . (الثاني
 التصرؼ بالكقؼ كأصؿ لتككيف الممؾ الكقفي: المبحث األكؿ

الكقؼ تصرؼ تبرعي لو أركانو كشركطو التي تأخذ بعيف االعتبار أف اتفؽ الفقياء عمى      
تمييزا لو عف غيره مف التصرفات التبرعية، غير أنيـ اختمفكا في مسألتيف أساسيتيف تتعمؽ 

فيككف ، إذا كاف ينشأ بإرادة الكاقؼ كحده دكف تكقفو عمى قبكؿ طرؼ آخراألكلى بطبيعتو فيما 
؟ كتتعمؽ الثانية أـ أنو البد مف تكافؽ إرادتيف فيككف عقدا عمى ىذا النحك تصرفا بإرادة منفردة،

بمزكمو متى صدر مستكفيا لشركطو، مف حيث إذا كاف يجكز لمكاقؼ الرجكع في كقفو أك عدـ 
جكاز ذلؾ؟ كمف الناحية القانكنية يعتبر تحديد طبيعة التصرؼ القانكني ك اآلثار المترتبة عميو 
بحسب غرضو كغايتو المقصكدة منو مف المسائؿ الجكىرية التي يعنى التنظيـ القانكني السميـ 

بعدـ إغفاليا، كلذلؾ في إطار تحديد مفيـك الكقؼ ككسيمة ينظميا القانكف إلنشاء الممؾ الكقفي 
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تحديد أركانو ، ثـ (المطمب األكؿ)تصرؼ ىذا اؿتحديد طبيعة يقتضي التطرؽ في البداية إلى 
، ثـ لزكمو كأثر (المطمب الثاني) تترتب عميو آثاره الخاصة كشركطو كمفيـك متميز كمستقؿ

 .(المطمب الثالث)لنشكءه صحيحا مستكفيا لشركطو 
 طبيعة تصرؼ الكقؼ: المطمب األكؿ

الكقؼ عقد التزاـ تبرع صادر : "10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 04      جاء في نص المادة 
حيث يظير مف خبلؿ ىذا النص عدـ كضكح مكقؼ المشرع الجزائرم في ." عف إرادة منفردة

التصرؼ تحديد طبيعة الكقؼ، مما قد يجعمو يختمط في مفيكمو مع بعض التصرفات األخرل، ؼ
، كىك ما  بإرادة منفردةافيسمى تصرؼ بإرادة كاحدةيتـ أك  فيسمى عقدا، القانكني قد يتـ بإرادتيف

 .لـ يعكسو النص السابؽ بشكؿ كاضح
تصرؼ شرعي يترتب عميو التزاـ يعتبر عقدا حيث يأخذ ىذا كؿ       كفي الفقو اإلسبلمي فإف 
تكافؽ إرادتيف مظيرىما اإليجاب :  لمعقد فيكخاصأما المعنى اؿاألخير معنييف خاص كعاـ، 

، كىذا يدؿ 1أنو كؿ تصرؼ يترتب عميو التزاـ كلك بإرادة كاحدة: عاـ فيكالمعنى اؿكالقبكؿ، بينما 
عمى تأثر المشرع الجزائرم في تحديد طبيعة الكقؼ بمعنى العقد في الفقو اإلسبلمي، ك لذلؾ 

البد مف الرجكع إلى االختبلؼ الفقيي بخصكص ذلؾ، حيث ناقش الفقياء طبيعة تصرؼ 
، كبناءا عمى ذلؾ يتـ تكضيح مكقؼ المشرع (الفرع األكؿ)الكقؼ كاىتمكا بيا كمسألة أساسية 

، كفي إطار تكضيح  حقيقة تصرؼ الكقؼ يككف مف (الفرع الثاني)الجزائرم مف طبيعة الكقؼ 
 . (الفرع الثالث)الضركرم التمييز بينو كبيف بعض التصرفات التبرعية المشابية لو 

 الخالؼ الفقيي حكؿ طبيعة تصرؼ الكقؼ: الفرع األكؿ
في عمى الجيات العامة الذم يككف عمى أف الكقؼ       أجمع فقياء المذاىب الفقيية األربعة 

 ،أك جية ال يتصكر منيا القبكؿ كالمسجد مثبل، أكلى طبقاتو عمى جية غير محصكرة كالفقراء
كلزكمو تمامو  مف الكاقؼ كال يحتاج ؿيتـ إنشاؤه بمجرد اإليجاب  تصرؼ بإرادة منفردةىك

 . 2 مف المكقكؼ عميولصدكر قبكؿ
                              

 .212 ك 201أبك زىرة، الممكية كنظرية العقد، مرجع سابؽ، ص  - 1
، دار السبلـ لمطباعة كالنشر، 4الغزالي محمد بف محمد بف محمد، الكسيط في المذىب، تحقيؽ أحمد محمكد إبراىيـ، ج  - 2
الدردير، الشرح الصغير، ج : كذلؾ. 26، مرجع سابؽ، ص 7المرداكم، اإلنصاؼ، ج : كذلؾ. 245، ص 1997، (دكف بمد)
 .17الطرابمسي، اإلسعاؼ، مرجع سابؽ، ص : كذلؾ. 106، مرجع سابؽ، ص 4
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      أما محؿ الخبلؼ الفقيي فيك بالنسبة لمكقؼ عمى جيات خاصة ك الذم تككف الطبقة 
    : األكلى منو معينة محصكرة، كذلؾ عمى النحك اآلتي

 الراجح عند الفقياء الشافعية- 1
كيكفي أف يصدر القبكؿ مف  ف الكقؼ عقد يمـز لتمامو صدكر قبكؿ مطابؽ لئليجاب،      أ

كالتي يبقى ليا فقط حؽ عدـ  ال يشترط صدكره مف بقية الطبقات التي تميياؼالطبقة األكلى 
. 1قبكؿ أك رد الغمة ألف الكقؼ بقبكؿ الطبقة األكلى لو يصبح ثابتا

 الفقياء الحنفية المتفؽ عميو عند- 2
فالقبكؿ عندىـ ال يعتبر شرطا إلنشاء الكقؼ كال   الكقؼ تصرؼ بإرادة منفردة،       أف

فإف رد المكقكؼ عميو المعيف الكقؼ ترتب عمى  كالشرط عندىـ ىك عدـ الرد، لبلستحقاؽ فيو،
 كليس لو أف يقبؿ بعد ذلؾ، ألنو برده االستحقاؽ سقط حقو، ذلؾ عدـ استحقاقو لمغمة،

   .2كيستحقيا مف جعؿ الكقؼ في آخره لو
الفقياء الحنابمة الراجح عند - 3

ما الخبلؼ عندىـ إف كالكقؼ تصرؼ بإرادة منفردة ال يبطؿ برده مف المكقكؼ عميو،      أف  
عند الرأم  في اعتبار القبكؿ شرطا لبلستحقاؽ، أـ أف االستحقاؽ ال يحتاج إلى قبكؿ، حيث أف

 أف الرد ال يبطؿ االستحقاؽ لمغمة، األغمب منيـ  كىـ القائميف بعدـ اشتراط القبكؿ لبلستحقاؽ،
. 3فمتى عاد مف رد الكقؼ كقبؿ استحقاؽ الغمة استحقيا

المالكية مف الفقياء جميكر  المتفؽ عميو عند- 4
اعتبر تصرفا  إذا كاف عمى معيف كردهالقبكؿ ليس إال شرطا لبلستحقاؽ فقط، غير أنو أف       

كؿ ما في األمر أنو ينتقؿ إلى غيره سكاء كانكا معينيف آخريف أك  بإرادة منفرة ال يبطؿ بالرد،
 أم أف ،4إلى الفقراء ماداـ لـ يتـ النص في عبارات الكقؼ عمى اقتصاره عمى المعيف الذم رده

                              
أبي زكريا يحي بف شرؼ النككم الدمشقي، ركضة الطالبيف، ج : كذلؾ. 245، مرجع سابؽ، ص 4 الغزالي، الكسيط، ج  -1
 . 390 – 389، ص 2003، دار عالـ الكتب، المممكة العربية السعكدية، 4
 .525، مرجع سابؽ، ص 6ابف عابديف، رد المحتار، ج : كذلؾ. 17ص ،، مرجع سابؽإلسعاؼالطرابمسي، ا - 2
منصكر بف يكنس، كشاؼ القناع عف اإلقناع، تحقيؽ لجنة متخصصة في كزارة العدؿ بالمممكة العربية السعكدية، البيكتي  - 3

 . 30 – 29ص ، 2007 كزارة العدؿ، المممكة العربية السعكدية،  ،10ج 
، 1899، ، المطبعة الكبرل األميرية، مصر2، ط 7أبي عبد ا محمد، شرح الخرشي عمى مختصر خميؿ، ج  الخرشي  -4

 .107 – 106، مرجع سابؽ، ص 4الدردير، الشرح الصغير، ج : كذلؾ. 92ص 
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أما إذا كاف الكقؼ عمى معيف مختص ك دلت عبارات الكقؼ ، العبرة بنية التصدؽ مف الكاقؼ
 يعكد ممكا لمكاقؼ ، كاعتبر الكقؼ عقدا يبطؿ برد ىذا المعيف لو عمى اختصاصو دكف غيره،

 .1التأبيد لصحة الكقؼ أف الفقياء المالكية ال يشترطكف، بناءا عمى إف كاف حيا أك لكرثتو
ف الراجح مف مجمكع اآلراء الفقيية السابقة ىك عدـ اعتبار القبكؿ شرطا إلنشاء كنتيجة فإ    

فإذا رد المكقكؼ عميو الكقؼ ترتب عمى ذلؾ عدـ  سكاء كاف عاما أك خاصا، الكقؼ أك لصحتو
 .استحقاقو لمغمة دكف أف يبطؿ الكقؼ

 الطبيعة القانكنية لتصرؼ الكقؼ: الفرع الثاني
عقد ) مف اعتبار الكقؼ 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 04      إف ما كرد في نص المادة 
يدؿ عمى تأثر المشرع الجزائرم بالمعنى الفقيي لمعقد،  (التزاـ تبرع صادر عف إرادة منفردة

فالذم قصده المشرع في تحديد طبيعة تصرؼ الكقؼ أنو يعتبره عقدا بالمعنى العاـ لمعقد في 
الفقو اإلسبلمي، أم باعتباره تصرفا يترتب عميو التزاـ بإرادة منفردة لمكاقؼ، كلك أف المشرع أراد 
أف يعتبره عقدا بالمعنى الخاص في الفقو اإلسبلمي لنص عمى أف الكقؼ عقد التزاـ تبرع يحتاج 

 . لتمامو لصدكر قبكؿ مطابؽ لئليجاب
 :قبؿ إلغائيا تنص 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 07ة الماد      مف جية أخرل فقد كانت 

مف نفس  13 نصت المادةكما ." يصير الكقؼ الخاص كقؼ عاما إذا لـ يقبمو المكقكؼ عمييـ"
المكقكؼ عميو ىك الجية التي يحددىا الكاقؼ في عقد الكقؼ كيككف  ":قبؿ تعديمياالقانكف 

الشخص الطبيعي يتكقؼ استحقاقو لمكقؼ عمى كجكده ؼ. شخصا معمكما طبيعيا أك معنكيا
حيث  ."أما الشخص المعنكم فيشترط فيو أف ال يشكبو ما يخالؼ الشريعة اإلسبلمية كقبكلو،

كبالنسبة ليذا  يفيـ مف النصيف أف القبكؿ ليس شرطا إلنشاء الكقؼ سكاء كاف عاما أك خاصا،
فإذا رد المكقكؼ عميو استحقاقو لمغمة لـ يبطؿ  ، فيواألخير يعتبر القبكؿ شرطا الستحقاؽ الغمة

 ألف مآؿ كؿ كقؼ في النياية جية بر عامة، كقد ساير المشرع الكقؼ بؿ يصير كقفا عاما،
الجزائرم بيذيف النصيف رأم جميكر الفقياء مف اعتبار الكقؼ تصرفا بإرادة منفردة ال يحتاج 

 .إلى القبكؿ إلنشائو

                              
 .179  – 176 ص مرجع سابؽ، الكبيسي،  -1
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كلما كانت حقيقة الممؾ الكقفي أنو إسقاط يحمؿ معنى التمميؾ، فإنو يترتب عؿ اعتبار       
الكقؼ إسقاطا مف جانب الكاقؼ عدـ اشتراط القبكؿ مف المكقكؼ عمييـ مراعاة لمعنى اإلسقاط، 
ف كاف  كتصرؼ الشخص بإرادتو المنفردة في ممكو بغض النظر عف مكافقة المكقكؼ عميو، كا 

بالمقابؿ يمكف ليـ رد منافع الكقؼ مراعاة لمعنى التمميؾ في الكقؼ، حيث يسقط حؽ المكقكؼ 
 .عميو برده االستحقاؽ ك ال يحؽ لو  قبكؿ االستحقاؽ بعد رده

عما يشابيو مف تصرفات تبرعية تصرؼ الكقؼ تمييز : الفرع الثالث
يتشابو الكقؼ مف حيث المفظ مع بعض التصرفات الشرعية التبرعية كالصدقة كالحبس،      
التي أكدت عمييا أحكاـ التصرفات التبرعية في استمداد أحكامو مع العديد مف شابو تمكما 

كلكف مف حيث أنو صدقة جارية الشريعة اإلسبلمية ك قانكف األسرة الجزائرم كالكصية كاليبة، 
يظير اختبلفو عف تمؾ فإنو  يرجى استمرار تحصيؿ أجرىا في حياة الكاقؼ كبعد مماتو،

التصرفات التبرعية مف بعض الكجكه، مما يجعمو مستقبل ك مختمفا في طبيعتو ك أحكامو عف 
 .غيره مف التصرفات التبرعية

      لذلؾ يجدر التميز مف جية بيف الكقؼ ك بعض التصرفات التبرعية التي يتشابو معيا مف 
، ك التمييز مف جية أخرل بيف الكقؼ كبعض التصرفات التبرعية التي يستمد (أكال)حيث المفظ 

 .(ثانيا)منيا بعض أحكامو طبقا لقانكف األسرة الجزائرم 
 التمييز بيف الكقؼ ك بعض التصرفات التبرعية التي تشابيو مف حيث المفظ: أكال

إف الكقؼ مف حيث تعريفو أنو صدقة جارية فيك يتشابو مع الصدقة كتصرؼ شرعي مما       
براز كجو الخصكصية فيو، كمف حيث أنو يتـ بمفظ   (حبس)يقتضي التمييز بينو كبيف الصدقة كا 

فيذا يقتضي التمييز بينو كبيف الحبس كتكضيح ترادؼ المفظيف في المعنى مف  (كقؼ)أك
 .اختبلفيما

 التمييز بيف الكقؼ ك الصدقة- 1
كؿ النصكص التي إف كلذلؾ ؼ يصنؼ الكقؼ ضمف الصدقات االختيارية أك التطكعية      

 كالقكاعد العامة التي تنظـ الصدقات االختيارية مف ،تنطبؽ عمى الكقؼ تحث عمى الصدقة
طبلؽ يد الناس في أمكاليـ، أىمية التبرع، مرض ر، ككالقيكد التي ترد عمييا في حاالت الحج كا 

 .كالديف المستغرؽ تنطبؽ عمى الكقؼ أيضا المكت،
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الكقؼ كبقية الصدقات  ؼكعمى الرغـ مف التشابو بيف الكقؼ كالصدقات االختيارية،      
االختيارية الغرض منو التقرب إلى ا بإخراج الماؿ المتصدؽ بو مف ذمة مالكو مع اختبلؼ 

كاتفاقيـ عمى أيمكلة الماؿ المتصدؽ بو  الفقياء في الجية التي تؤؿ إلييا ممكية الماؿ المكقكؼ،
مع ذلؾ فشكؿ العطاء ىك الذم ، في الصدقة العادية لممتصدؽ لو يتصرؼ فيو كيفما شاء
 يتحقؽ  ذلؾ أف العطاء في الكقؼ يعطي لمكقؼ خصكصيتو كيميزه عف غيره مف الصدقات،

لذلؾ  في جمب الحسنات لمكاقؼ حتى بعد مماتو، فيو معنى التكرار ك الجرياف كاالستمرار
يككف مف طبيعتو أف يتكرر كينصب العطاء في الكقؼ عمى شيء يعطيو الكاقؼ مرة كاحدة 

كيترتب عمى ذلؾ أف المكقكؼ عميو يمنع مف ، 1األخذ فيو كاالستفادة منو كىك معنى الجرياف
أما في الصدقة  التصرؼ في الماؿ المكقكؼ بأم شكؿ مف أشكاؿ التصرؼ الناقؿ لمممكية،

. بكجو عاـ فالمتصدؽ لو حر في التصرؼ في الماؿ المتصدؽ بو عميو
 التمييز بيف الكقؼ كالحبس- 2

الحبس كباب مف أبكاب البر قد يككف مؤبدا كقد يككف مؤقتا ينتيي بالفترة الزمنية المحددة       
أما الحبس  كالحبس المؤبد ىك الذم يصح تسميتو كقفا، فيعكد بعدىا لممؾ الكاقؼ أك كرثتو، لو،

 التي تبقى األعياف  كبعض أكجو البر األخرل** كالرقبى*العمرل المؤقت فيك الذم يمحؽ بو
ف عرؼ بأنو حبس فيك مقيد بقطع تصرؼ الكاقؼ ، لذلؾ فإف 2فييا عمى ممؾ المالؾ الكقؼ كا 

أما الحبس فيعرؼ بأنو جعؿ المالؾ  ، كخركجيا عف ممكوفي رقبة المكقكؼ عمى كجو التأبيد
حؽ االنتفاع بممكو آلخر مع تمكنو مف التصرؼ برقبة ممكو تصرفا ال ينافي استيفاء المنفعة 

كمؤقتا إذا  كيككف إما مطمقا إذا لـ تعيف المدة التي يجكز الرجكع فييا عنو، مف المحبس عميو،
كمتى انتيت يرجع بعدىا ممكا لمالكو أك  حددت مدتو التي ال يجكز خبلليا الرجكع فييا عنو،

. 3كرثتو

                              
  .109قحؼ، مرجع سابؽ، ص - 1
 .العمرل ىي أف يجعؿ شخص منفعة شيء يممكو لشخص آخر عمر الشخص المنتفع *

 .كمدة حياتو أك مدة شفاءه  ىي منح ماؿ معيف مف مالكو إلى الغير ليستفيد منو مدة محددة كلكنيا غير معمكمةل الرقب **
 .279، ص 1980الحسني ىاشـ معركؼ، كتاب الكصاية ك األكقاؼ في الفقو اإلسبلمي، دار القمـ، لبناف،  -  2
 مقدـ ألعماؿ الدكرة التاسعة عشرة لمؤتمر ، بحث(الصككؾ كالحقكؽ المعنكية ك المنافع كقؼ السندات ك )، حسفالجكاىرم - 3

 .03 – 01 ص ، 2009 أفريؿ 26 بتاريخبإمارة الشارقة منعقد  اؿمجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي،
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في  التأبيد قمع اشتراطألنو يتفؽ  (الكقؼ) قد أحسف المشرع الجزائرم باستعمالو لمفظ ك      
ليس في المؤلفات التي تناكلت مكضكع الكقؼ، أرل أنو كعمى خبلؼ ما اشتير الممؾ الكقفي، 

  أك حبس مؤبدالتقسيـ إلىبؿ األصح ىك   كقؼ مؤبد ككقؼ مؤقت،تقسيـ الكقؼ إلىصحيحا 
بمعنى إذا استعمؿ في التعبير مصطمح الكقؼ فبل ينصرؼ معناه إال ، الكقؼ كحبس مؤقت

قيت عبر بمفظ الحبس كقرف كفإف أريد معنى الت لحبس األصؿ كتسبيؿ الثمرة عمى كجو التأبيد،
  .قيتوكبمدة ت
 التمييز بيف الكقؼ ك التصرفات التبرعية التي يستمد منيا بعض أحكامو طبقا لقانكف األسرة : ثانيا
في الباب األكؿ  (التبرعات)جمع الكتاب الرابع مف قانكف األسرة الجزائرم تحت عنكاف       

منو تنظيـ كؿ مف الكصية، كاليبة، كالكقؼ، كبخصكص تنظيـ بعض األحكاـ المتعمقة بالكقؼ 
فقد أحاؿ المشرع الجزائرم في تنظيميا إلى نفس النصكص القانكنية التي تحكـ الكصية أك 

اليبة، مما يدؿ عمى التشابو بيف ىذه التصرفات التبرعية كىك ما يطرح التساؤؿ إذا كاف يصح 
استمداد بعض أحكاـ الكقؼ التي لـ يرد فييا نص صريح قياسا عمى ما كرد فيو نص صريح 

في اليبة أك الكصية؟ ك ىك ما ال يتضح إال مف خبلؿ التمييز بيف الكقؼ ك الكصية، ك التمييز 
 . بيف الكقؼ ك اليبة

 التمييز بيف الكقؼ ك الكصية- 1
تمميؾ مضاؼ إلى ما بعد المكت بطريؽ ":  بأنياتعرؼ الكصية في االصطبلح الفقيي      
كبالمقابؿ  مف قانكف األسرة الجزائرم، 184 كىك نفس التعريؼ الذم تضمنتو المادة 1".التبرع

حبس الماؿ عف التممؾ ألم شخص عمى : " بأنومف نفس القانكف 213 عرؼ الكقؼ في المادةم
مما يدؿ عمى التشابو بيف الكقؼ ك الكصية مف حيث طبيعتيما ." كجو التأبيد كالتصدؽ

لذلؾ يتفقاف في الشركط المطمكبة في التصرفات التبرعية مف أىمية التبرع ك ممكية التبرعية، 
 .،محؿ الكصية أك الكقؼ

مف قانكف  217 كقد قارب المشرع الجزائرم العبلقة بيف الكصية كالكقؼ بنصو في المادة      
 .ت الكقؼ بما تثبت بو الكصيةكثب الجزائرم عمى األسرة

                              
 ،1984 لككيت،، امكتبة الفبلح أحكاـ الكصية كالميراث كالكقؼ في الشريعة اإلسبلمية، زكي الديف،شعباف  ك أحمدالغندكر - 1

 . 11 ص
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المتفؽ عميو فقيا أف الكقؼ المضاؼ إلى ما بعد المكت ىك كصية       غير أنو مف 
 كما أف الكقؼ في مرض المكت تسرم عميو أحكاـ الكصية تطبيقا ألحكاـ المادة، 1محضة
كؿ تصرؼ قانكني يصدر عف شخص في حاؿ اعتبرت مف التقنيف المدني الجزائرم التي  776

لذلؾ ، كتسرم عميو أحكاـ الكصية مرض المكت بقصد التبرع يعتبر مضافا إلى ما بعد المكت،
 اتفاؽ الكقؼ كالكصية مف حيث طبيعتيما التبرعية ال ينفي اختبلفيما مف عدة أكجو، مما فإف

 .يجعؿ استمداد أحكاـ الكقؼ قياسا عمى الكصية غير ممكف في جميع األحكاؿ
 :      كمف االختبلفات الجكىرية بيف الكقؼ ك الكصية

.  أما الكصية فبل تنتج آثارىا إال بكفاة المكصي،ف الكقؼ ينتج آثاره بمجرد تككينوأ- 
فإف جكىر الكقؼ ىك تخصيص  إذا كاف جكىر الكصية التمميؾ أك نقؿ الممكية لمالؾ معيف،- 
لذلؾ ال يجكز التصرؼ في أصؿ الممؾ الكقفي بأم  ال نقؿ الممكية لجية معينة، لمنفعةا

. بخبلؼ الكصية تصرؼ ناقؿ لمممكية إال استثناءا،
أما  كما يزيد عف الثمث يتكقؼ عمى إجازة الكرثة،،  إال في حدكد ثمث التركةتجكز الكصيةال  -

. فبل حدكد ألكثره - إال أف يككف كصية بكقؼ -الكقؼ
حالة ككنو كاردا عمى  كلذلؾ يجكز في يصح أف يككف عمى جية عامة أك خاصة،الكقؼ - 

 .بينما الكصية ال تصح لكارث إال بإجازة الكرثة أف يككف لكارث،جية خاصة 
كاستثناءا إذا كاف مضافا إلى ما بعد  الكقؼ يمـز كال يجكز الرجكع فيو عند عامة الفقياء،- 

أما الكصية فيجكز لممكصي أف يرجع فييا متى شاء  المكت جاز التراجع عنو في حياة الكاقؼ،
 .2ما داـ حيا

التمييز بيف الكقؼ كاليبة - 2
 3."عقد يفيد التمميؾ ببل عكض حاؿ الحياة تطكعا: "اليبة في االصطبلح الفقيي ىي     

اليبة : " بأفمف قانكف األسرة الجزائرم 202المادة  كقريب مف ىذا التعريؼ ما جاء في نص
عقد اليبة باإليجاب ك تف: " بأف نفس القانكف مف206 نصت المادةبينما ." تمميؾ ببل عكض

                              
 .253 ص ،(ت.د)، أحكاـ الكقؼ، المطبعة العصرية لمطباعة كالنشر، بيركت،  زىدميكف - 1
  .21 ص ،1992، (دكف بمد) دار بمنسية، أحكاـ الكقؼ كالكصية ك الفرؽ بينيما، صالح بف غانـ، السدالف -2
 .168، ص 2006، دار الفكر، دمشؽ، 2، ط 2  الزحيمي كىبة، الكجيز في الفقو اإلسبلمي، ج -3
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ك مراعاة أحكاـ قانكف التكثيؽ في العقارات ك اإلجراءات الخاصة في  ك تتـ بالحيازة، القبكؿ،
ىبة عقد فيستنتج مف ذلؾ كمو أف اؿ" .ك إذا اختؿ أحد القيكد السابقة بطمت اليبة .المنقكالت

ىي بذلؾ تشبو الكقؼ باعتبار كؿ منيما  كتبرعي ينتج آثاره في حياة الكاىب كالمكىكب لو،
 . تبرعا يخرج الماؿ مف ممؾ صاحبو في حياتو كدكف عكض

مف  215  بنصو في المادةحكـ الكقؼ مف حكـ اليبة المشرع الجزائرم استمد لذلؾ       
 يشترط في الكقؼ ك المكقكؼ ما يشترط في الكاىب كالمكىكب طبقا لممادتيف ":قانكف األسرة

مف اليبة كالكقؼ قد يستغرؽ كؿ فكفقا ليذا النص فإف كؿ ."  مف ىذا القانكف205 ك 204
ككذلؾ فإف الكقؼ في مرض المكت كاليبة في مرض المكت  يأخذ  أمكاؿ الكاىب أك الكاقؼ،
كعدـ  مف حيث الرشد، إضافة إلى أف شركط الكاقؼ كشركط الكاىب، كؿ منيما حكـ الكصية،

سكاء كاف عقارا أك منقكال أك   كممكية الماؿ الذم يجب أف يككف مما يصح التعامؿ فيو،الحجر
. منفعة
مما يجعؿ استمداد أحكاـ الكقؼ قياسا مع ذلؾ فأكجو االختبلؼ بيف اليبة كالكقؼ كثيرة       

 : عمى اليبة غير ممكف في جميع األحكاؿ، لما فيو مف تعارض مع حقيقة الكقؼ، مف ذلؾ
أما  ليس في الكقؼ تمميؾ لمرقبة بؿ ىك تمميؾ أك تخصيص لممنفعة لصالح المكقكؼ عميو،- 

اليبة فيي تمميؾ الرقبة لممكىكب لو مما يجيز لو التصرؼ في اليبة بأم نكع مف أنكاع 
. 1التصرؼ

أما الكقؼ فيك تصرؼ  اليبة عقد ال بد فيو مف صدكر إيجاب الكاىب كقبكؿ المكىكب لو،- 
 .كلذلؾ ال يشترط القبكؿ مف المكقكؼ عميو بإرادة منفردة،

كاستثناءا إذا كاف مضافا إلى ما بعد  الكقؼ يمـز كال يجكز الرجكع فيو عند عامة الفقياء،- 
أما اليبة فاألصؿ جكاز الرجكع فييا كاستثناءا ال  المكت جاز التراجع عنو في حياة الكاقؼ،

. 2حاالت محددةيجكز ذلؾ في 
    أخمص إلى أف الكقؼ تصرؼ قائـ بذاتو لو أحكامو الخاصة التي تتطابؽ مع مضمكنو 

كحقيقتو، كال بأس في تسمية الكقؼ صدقة أك حبسا ماداـ يقترناف بما يدؿ عمى معنى الكقؼ 

                              
 .50 ص، 2010 منصكرم نكرة، ىبة العقار في التشريع، دار اليدل، الجزائر،  - 1
 . مف قانكف األسرة الجزائرم212 ك 211: المكاد - 2
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كماىيتو، أما استمداد بعض أحكامو مف أحكاـ الكصية أك اليبة فميس ذلؾ إال باعتباره تصرفا 
تبرعيا كالكصية كاليبة فينطبؽ عميو ما ينطبؽ عمى التصرفات التبرعية بشكؿ عاـ، كما أف ما 
تكافؽ مف أحكاـ كؿ مف الكصية كاليبة مع حقيقة الكقؼ كمضمكنو لـ يمنع ذلؾ مف استمداد 

 .أحكاـ الكقؼ قياسا عمى الكصية أك اليبة
 تصرؼ الكقؼأركاف : انيثاؿمطمب اؿ

فقط مف الكاقؼ بصيغتو فيك ينشأ باإليجاب       إف الكقؼ باعتباره تصرفا بإرادة منفردة 
كبعيدا عف الخبلؼ كعمى ىذا األساس المعتبرة شرعا، فبل يحتاج إلى قبكؿ مف المكقكؼ عميو، 

الفقيي فإف الصيغة التي تعبر عف إرادة الكاقؼ ىي ركنو الشرعي ك األساسي الذم ال يصح كال 
كجكد كاقؼ، كماؿ يكقؼ، : يكجد إال بو، ككأم إلزاـ إرادم فإنو البد لمكقؼ مف أركاف مادية ىي

  .ك جية يكقؼ عمييا
 مف 09       كقد جاء مكقؼ المشرع الجزائرم كاضحا بالنص عمى ىذه األركاف في المادة 

، ذلؾ أف ثـ أعقب ذلؾ بالنص عمى ما اعتبره شركطا لؤلركاف 10 – 91قانكف األكقاؼ 
الكقؼ كغيره مف التصرفات القانكنية ال بد لو مف شركط ليتحقؽ كجكده قانكنا، كبالنظر لطابع 

 أنو ال بد لمكقؼ مع ما في الفقو اإلسبلمي مفتماشيا الكقؼ الديني فإف ىذه الشركط تشترط 
 حيث أف ىذه تترتب عنو آثاره كمقاصده كأحكامو، كلكي مف شركط  ليتحقؽ كجكده شرعا،

 يتكقؼ كؿ ماكىي  قد تككف متعمقة بصحة الكقؼ،التي تتعمؽ بجميع أركاف الكقؼ الشركط 
، كقد تككف شركطا متعمقة بنفاذ الكقؼ عميو انعقاد الكقؼ مف االعتبارات بعد كجكد أركانو،

كىي كؿ ما يتكقؼ عميو اعتبار الكقؼ بعد نشكءه صحيحا مكجكدا كقائما غير محتاج إلجازة 
، كبناءا عمى ذلؾ يتحدد مضمكف ىذا المطمب في البحث في 1رفيككف حجة عمى الغي أحد،

الفرع )، ثـ شركط باقي أركاف الكقؼ المادية (الفرع األكؿ)شركط الصيغة الركف الشرعي لمكقؼ 
 .     (الثاني

 الصيغة الركف الشرعي لمكقؼشركط : كؿاألفرع اؿ
     صيغة الكقؼ ىي اإليجاب الذم يصدر مف الكاقؼ داال عمى إرادتو في الكقؼ، سكاء عبر 

 91قاؼ مف قانكف األك 12أك اإلشارة طبقا لما تنص عميو المادة  أك الكتابة، عف ذلؾ بالمفظ،

                              
 .43 ص مرجع سابؽ، أحكاـ الكقؼ،  الزرقا،  -1
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 مف قانكف 12 حيث يبلحظ أف نص المادة القكاعد العامة، التي جاءت تماشيا مع ك 10 –
 اكتفى بتحديد صكر صيغة الكقؼ ك لـ يبيف الشركط القانكنية لصحتيا، 10 – 91األكقاؼ 

 10 – 91مما يعني اإلحالة عمى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، غير أنو باستقراء قانكف األكقاؼ 
 الذم اشترط إفراغ صيغة 41كرد نص المادة  (أحكاـ مختمفة)نجد أنو في الفصؿ المعنكف بػ 

الكقؼ في الشكؿ الرسمي، فيستنتج مف ذلؾ أف صيغة الكقؼ في القانكف الجزائرم يشترط فييا 
 . شركط شرعية مكضكعية ك شرط قانكني شكمي

الشرعية المكضكعية لصيغة الكقؼ إلى الشركط يتحدد مضمكف ىذا الفرع في التطرؽ لذلؾ     
 .(ثانيا)، ثـ التطرؽ إلى الشرط القانكني الشكمي لصيغة الكقؼ (أكال)

 الشرعية المكضكعية لصيغة الكقؼالشركط  :أكال
، التنجيز، : الشرعية إلنشاء الكقؼ خمسة شركط ىيصيغة      يشترط الفقياء لتحقؽ اؿ الجـز

 .                                              التأبيد، خمكىا مف أم شرط يؤثر في أصؿ الممؾ الكقفي ك ينافي مقتضاه ك تعييف المصرؼ
ـز جاؿ- 1

فالكعد بالكقؼ ال يمـز صاحبو       المقصكد بيذا الشرط أال تككف الصيغة مجرد كعد بالكقؼ،
،، 1كال ينشأ كقفا  الصيغة خالية مف خيار الشرط الذم يصح أتيأف ت كما يدخؿ في معنى الجـز

أف يبـر العقد أك يمتنع خبلؿ  بمقتضاه يحؽ لمعاقد الذم اشترطو لنفسوالذم في عقد البيع، ك
كشرط الخيار في الكقؼ يعني أف يشترط الكاقؼ لنفسو حؽ إبراـ أك العدكؿ عف ، أياـ معينة

، فإذا كقع ىذا الشرط 2 كىك مما ينافي الجـز المشترط في إرادة الكاقؼكقفو خبلؿ مدة معينة
 . 3بطؿ الشرط كصح الكقؼ عمى الرأم المرجح
التنجيز - 2

أم بما يدؿ عمى إنشاء الكقؼ كترتيب  أف تككف نافذة في الحاؿ،      يقصد بالصيغة المنجزة،
. أك مضافة إلى المستقبؿ فبل تككف معمقة عمى شرط غير كائف، آثاره في الحاؿ،

 ألف فييا معنى التنجيز في الصيغةيشترطكف  -المالكيةالفقياء عدا - كجميكر الفقياء      
:  عمى النحك اآلتيحكـ الصيغة غير المنجزة مف حالة إلى أخرل يختمؼ ك تمميؾ المنفعة،

                              
 .09الشامسي، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .45ص مرجع سابؽ، أحكاـ الكقؼ،  الزرقا، - 2
 .42، مرجع سابؽ، ص 12السرخسي، المبسكط، ج : كذلؾ. 393، مرجع سابؽ، ص 4النككم، ركضة الطالبيف، ج  - 3
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إذا جاء رأس " :كقكؿ الكاقؼ إذا كانت الصيغة معمقة عمى أمر معدـك كقت صدكر الكقؼ،- 
 إذا كانت الصيغة معمقة عمى أمر مكجكد كقت ، أمافبل يصح الكقؼ"  فدارم كقؼ،الشير

. 1يعتد بوفبل كالتعميؽ صكرم  فإف الكقؼ يككف صحيحا، صدكر الكقؼ،
فتختمؼ عف المعمقة في أنيا تدؿ عمى  مضافة إلى زمف مستقبؿ، الصيغةإذا كانت أما - 

يختمؼ حكميا باختبلؼ الزمف  ؼكتراخي ترتيب آثاره إلى زمف مستقبؿ أضيفت لو، إنشاء الكقؼ
 تمـز  كصية بالكقؼ،ا عمى أنوتصح فإذا كانت مضافة إلى ما بعد المكت، الذم أضيفت إليو،

الحنفية الفقياء فالراجح عند  أما إذا كانت مضافة إلى كقت آخر غير مكت الكاقؼ،في الثمث، 
الفقياء أما  ،2 حمكؿ الكقت المضاؼ إليوكقت مف غمةصحة الكقؼ كاستحقاؽ المكقكؼ عمييـ اؿ

.  3الشافعية كالحنابمة فيركف أف الكقؼ ال ينعقد سكاء حؿ الكقت المضركب أـ لـ يحؿ
سكاء كانت معمقة  عدـ اشتراط  التنجيز في صيغة الكقؼ، فيركف المالكية      أما الفقياء 

 فيصح الكقؼ في ،أك كانت مضافة إلى زمف مستقبؿ عمى شرط محقؽ أك غير محقؽ الكجكد،
استنادا إلى أف الممكية في الكقؼ تبقى في ذمة الكاقؼ، مع عدـ جكاز  جميع الحاالت،

. 4التصرؼ أك التراجع عف الكقؼ إذا كاف مؤقتا
المالكية ال يستقيـ الفقياء ألف رأم  كالراجح ىك األخذ بما ذىب إليو جميكر الفقياء،      

  . الجزائرمالقانكفكتأبيد الكقؼ في  كاشتراط زكاؿ ممكية الكاقؼ،
التأبيد - 3

لذلؾ فالتأبيد يتطمب أف يككف المكقكؼ  ،كقيتيقصد بو عدـ اقتراف الصيغة بما يفيد الت      
  .ككذلؾ أف تككف آخر مصارؼ الكقؼ جية بر ال تنقطع شيئا يتصؼ بالدكاـ كالبقاء،

 : قد اتجو الفقياء في اشتراط التأبيد في صيغة الكقؼ إلى اتجاىيف عمى النحك اآلتيك      
أف الكقؼ إخراج ماؿ ذىب جميكر الفقياء إلى اشتراط التأبيد في صيغة الكقؼ استنادا إلى - 

كشرط جريانيا ىك   ليككف صدقة جارية أف الكقؼ شرع، كما عمى كجو القربة فمـ يجز إلى مدة

                              
 .524، مرجع سابؽ، ص 6ابف عابديف، رد المحتار، ج : كذلؾ. 221، مرجع سابؽ، ص 6ابف قدامو، المغني، ج  - 1
 . 322، ص 1997، دار الكتب العممية، لبناف، 5النسفي أبي البركات عبد ا بف أحمد بف محمكد، البحر الرائؽ، ج  - 2
، 3، ط 5شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة بف شياب الديف، نياية المحتاج إلى شرح المنياج، ج  الرممي  -3

 . 23، مرجع سابؽ، ص 7المرداكم، اإلنصاؼ، ج : كذلؾ. 375ص ، 2003دار الكتب العممية، بيركت، 
 . 87، مرجع سابؽ، ص 4الدسكقي، حاشية الدسكقي، ج : كذلؾ. 91، مرجع سابؽ، ص 7الخرشي، شرح الخرشي، ج  - 4
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، فإذا اقترنت الصيغة بما دكاـ الكقؼ، أما تكقيتو فإنو ينافي حكمو الذم شرع ألجمو فمـ يصح
يفيد التكقيت بطؿ الكقؼ، أما إذا جاءت خالية مما يفيد التكقيت أك خالية  مف ذكر التأبيد  أك 
ما يقـك مقامو كذكر مصرؼ ال ينقطع، فالمرجح أف ذكر التأبيد  أك ما يقـك مقامو ليس بشرط، 

 .1فالميـ أف تخمك الصيغة مف شرط التكقيت
المالكية كالشافعية عمى قكؿ ابف سيريج رأم جميكر الفقياء ك أجازكا الفقياء  خالؼ بينما- 

 سنة أك أكثر ألجؿ معمـك ثـ يرجع قكأجازك  فمـ يشترطكا التأبيد في الكقؼ،،الكقؼ مؤقتا كمؤبدا
المالكية الذيف خالفكا رأم الجميكر في إجازة ، مع المبلحظة أف الفقياء 2ممكا لمكاقؼ أك لكرثتو

 .األصؿ عندىـ في صيغة الكقؼ ىك التأبيدإف ؼ الكقؼ المؤقت،
المالكية في إجازتيـ تكقيت الكقؼ رأك في تمؾ اإلجازة تكسعة في الفقياء       كالذيف كافقكا 

عمؿ الخير كالحث عميو، كتحقيؽ غرض كثير مف الناس في تحصيؿ أجر الصدقة بكقؼ ما 
 بحسب ممككا مف أعياف أك ما ممككا مف منافع األمكاؿ، فتتحقؽ زيادة عدد الكاقفيف كتتنكع صكره

.  3إمكانيات كرغبات كؿ كاقؼ
     غير أف الراجح أف التأبيد في نظر المشرع الجزائرم، جزء مف معنى الكقؼ كداخؿ في 

: مقتضاه، فاعتراؼ المشرع الجزائرم بالكقؼ مشركط بأف يككف مؤبدا، ك األدلة عمى ذلؾ
 213التي كردت في تعريؼ الكقؼ طبقا لنص المادة " عمى كجو التأبيد كالتصدؽ"أف عبارة - 

 .مف قانكف األسرة الجزائرم ال تفيـ إال بمعنى استمرار الصدقة كدكاميا

                              
الشيرازم، : كذلؾ. 198، ص 2003، دار الكتب العممية، لبناف، 6كماؿ الديف محمد، شرح فتح القدير، ج ابف اليماـ  - 1

مكفؽ الديف أبي محمد عبد ا بف احمد بف محمد، الكافي، تحقيؽ بف قدامو : كذلؾ. 676، مرجع سابؽ، ص 3الميذب، ج 
، ىجر لمطباعة 3عبد ا بف عبد المحسف التركي بالتعاكف مع مركز البحكث ك الدراسات العربية كاإلسبلمية بدار ىجر، ج 

 .127الخصاؼ، أحكاـ األكقاؼ، مرجع سابؽ، ص : كذلؾ. 575، ص 1997كالنشر، مصر، 
أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب، الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي، تحقيؽ عمي محمد معكض الماكردم  - 2

  .521، ص 1994، دار الكتب العممية، بيركت، 7كعادؿ أحمد عبد المكجكد، ج 
، 2010عبد الرزاؽ بف عمار، مفيـك الكقؼ كمؤسسة مالية في الفقو اإلسبلمي كالتشريع، دار اليدل، الجزائر، بكضياؼ  - 3

بحث مقدـ إلى المؤتمر الثاني لمكقؼ الذم نظمتو جامعة أـ القرل بمكة  (الكقؼ المؤقت)ماجدة محمكد، ىزاع : كذلؾ. 69ص 
في نطاؽ الثابت : مستقبؿ المؤسسات الكقفية)جمعة محمكد، الزريقي  :كذلؾ. 20  ك ص14، ص 2006المكرمة، سنة 

، مجمة أكقاؼ الصادرة عف األمانة العامة لؤلكقاؼ بالككيت، السنة الرابعة، العدد السابع، (كالمتغير لنظاـ الكقؼ اإلسبلمي
 .72 ص ،2004نكفمبر 
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أف إجازة تكقيت الكقؼ ستؤسس عمى المذىب المالكي، غير أف جكاز تكقيت الكقؼ عند - 
المالكية مبني عمى فكرة بقاء المكقكؼ عمى ممؾ الكاقؼ، أما المشرع الجزائرم أخذ بإسقاط 

.  الممكية عف الكاقؼ، كانتقاليا عمى حكـ ممؾ الشخص المعنكم
المنفعة التي يممكيا إجازة كقؼ عمى معنى  يحمؿ أف إجازة المشرع الجزائرم لكقؼ المنفعة- 

. 1 بخبلؼ المنفعة المؤقتة،صاحبيا ممكا مؤبدا
فإنيـ يجيزكف كقؼ المنقكؿ ، الشافعية كالحنابمة عمى الرغـ مف قكليـ بتأبيد الكقؼالفقياء أف - 

 .فكذلؾ أخذ المشرع الجزائرم بتأبيد الكقؼ مع إجازتو لكقؼ المنقكؿ
يبطؿ الكقؼ إذا كاف : " التي جاء فييا10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 28صراحة نص المادة - 

 .إذا جاءت صيغة الكقؼ بما يفيد التكقيت كاف مصير الكقؼ البطبلف ؼ."محددا بزمف
 خمك الصيغة مف أم شرط يؤثر في أصؿ الممؾ الكقفي ك ينافي مقتضاه- 4

اختمؼ الفقياء فيما يترتب عمى اقتراف صيغة الكقؼ بشرط ينافي أصؿ الكقؼ أك ينافي      
مقتضاه بيف مف رأل أف اقتراف الصيغة بشرط باطؿ يؤدم إلى إبطاؿ الكقؼ كبيف مف يرل أف 

 . 2الشرط إما جائز يجب الكفاء بو كغير جائز فيبطؿ كيصح الكقؼ
 10 – 91مف قانكف األكقاؼ  14  المادةإنو استنادا لنص     أما بالنسبة لمتشريع الجزائرم ؼ

اشتراطات الكاقؼ التي يشترطيا في كقفو ىي التي تنظـ الكقؼ ما لـ يرد : "التي تنص عمى أف
أف إرادة الكاقؼ محترمة كمحؿ اعتبار في تنظيـ منو يستنتج " .في الشريعة اإلسبلمية نيي عنيا

ال أثر لطبيعة الشرط في صحة ؼإال إذا خالفت الشرع،  فبل يجكز مخالفة شركط الكاقؼ الكقؼ،
ما غير صحيح فيقع باطبل كيصح الكقؼ بو،االلتزاـ فالشرط إما صحيح يجب  الكقؼ،  كا 

باستثناء بطبلف الكقؼ في حالة اقتراف الصيغة بشرط يفيد التكقيت، باعتباره يخالؼ مقتضى 
 .الكقؼ

                              
أبي عبد ا محمد بف الحطاب . المؤقتة لعدـ اشتراطيـ التأبيد في الكقؼ المالكية كقؼ المنفعة المؤبدة أكالفقياء أجاز  - 1

، دار عالـ الكتب، 7محمد بف عبد الرحماف، مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ، ضبطو كصححو الشيخ زكريا عميرات، ج 
 .629، ص (ت.د)، (دكف بمد نشر)

 
. 394، مرجع سابؽ، ص 4النككم، ركضة الطالبيف، ج : كذلؾ. 315، مرجع سابؽ، ص 5النسفي، البحر الرائؽ، ج  - 2
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حيث يتأكد مكقؼ المشرع الجزائرم الصريح بخصكص عدـ تأثير الشرط الباطؿ عمى صحة 
ال يصح : " الذم جاء فيو10 – 91 مف قانكف األكقاؼ  29مف خبلؿ نص المادة  الكقؼ

فإذا كقع بطؿ الشرط  يتعارض مع النصكص الشرعية، الكقؼ شرعا إذا كاف معمقا عمى شرط،
 ". .كصح الكقؼ

تعييف مصرؼ الكقؼ - 5
 بيف مف كالتصريح بيا في صيغة الكقؼ اختمؼ الفقياء في اشتراط تعييف جية الكقؼ     

 ليعمـ مصرفو كجية ككف جية الكقؼ معمكمة بذكرىا صراحة في صيغة الكقؼاشترط أف ت
ماداـ ىناؾ عرؼ يبيف جية استحقاقو ك إال بطؿ الكقؼ، كقائؿ بصحة الكقؼ بصيغة مطمقة 

، أك يصرؼ في كجكه في غالب مصرؼ البمد فيصرؼ الكقؼ إلى الفقراء كالمساكيف، أك الكقؼ
عدـ اشتراط تعييف المصرؼ في فإف اآلراء ىذه تكفيقا بيف ، ك1الخير كالبر لعمـك النفع فييا

دائـ يتحقؽ بو معنى القربى كىك ألف لمكقؼ مصرؼ  ال يؤثر عمى صحة الصيغة، الصيغة
 .2أك ما يحدده العرؼ مف الجيات ك كذلؾ كجكه الخير كالبر، ،الصرؼ لمفقراء ك المساكيف
فيستنتج مكقفو في عدـ اشتراط تعييف المصرؼ في الصيغة مف      أما المشرع الجزائرم 

 الذم اعتبر فيو مف األكقاؼ العامة 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 08خبلؿ نص المادة 
كذلؾ كؿ األمبلؾ التي آلت   األكقاؼ الخاصة التي لـ تعرؼ الجية المحبس عمييا،:المصكنة

، بحيث كمتعارؼ عمييا أنيا كقؼ كال المكقكؼ عميو، إلى األكقاؼ العامة كلـ يعرؼ كاقفيا،
ينصرؼ مصرؼ ىذه األكقاؼ إلى الفقراء أك عمى كجو مف كجكه البر كالخير باعتباره المصرؼ 

 .المؤبد الذم تتحقؽ بو القربى في كؿ كقؼ لـ يحدد لو مصرؼ يؤكؿ إليو
نص عمى الكقؼ  ذماؿ ك 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 06      كىذا ما أكده نص المادة 
فيصرؼ ريعو في ، ال يعرؼ فيو كجو الخير الذم أراده الكاقؼالعاـ غير محدد الجية كىك ما 

فالنص كاضح في عدـ اشتراط تحديد الجية ، نشر العمـ كتشجيع البحث فيو كفي سبيؿ الخيرات

                              
: كذلؾ. 11طرابمسي، اإلسعاؼ، مرجع سابؽ، ص اؿ: كذلؾ .520، مرجع سابؽ، ص 7الماكردم، الحاكم الكبير، ج  - 1

، مرجع سابؽ، 7 شرح الخرشي، ج الخرشي،: كذلؾ .520ص . 240 – 239، مرجع سابؽ، ص 6م، ج المغفابف قدامو، 
 .17 ك 11الطرابمسي، اإلسعاؼ، مرجع سابؽ، ص :  كذلؾ.92 - 91 ص

 .260الكبيسي، مرجع سابؽ، ص  - 2
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المكقكؼ عمييا في صيغة الكقؼ العاـ ألنيا محددة بنص القانكف في حالة عدـ النص عمييا 
 .1مف الكاقؼ

 الشرط القانكني الشكمي لصيغة الكقؼ: ثالثا
      لـ يشترط الفقياء في الصيغة لصحة الكقؼ غير ما تقدـ مف شركط متفؽ عمييا أك 

مختمؼ فييا، فإذا تكفرت تمؾ الشركط صح الكقؼ كترتبت عميو آثاره سكاء كثؽ بالكتابة أك 
التي  كاف الكقؼ في معظـ تاريخو ينعقد بمجرد صيغة اإليجاب مف الكاقؼ،اإلشياد أـ ال، كقد 
كانتقاؿ   كمع مركر األياـ كمكت الشيكد،يو،كقد يقـك الكاقؼ باإلشياد عؿ تتـ غالبا مشافية،

 كمع ضعؼ الكازع الديني مما جعؿ ،لى أخرلإخر كمف يد منتفعة آاألكقاؼ مف ناظر إلى 
 .2البعض يستعيف بشيكد زكر في ادعاء الكقؼ عمى العقار أك االستحقاؽ في الكقؼ

نشائو حتى ال تمتد إلى اشتراط تكثيؽ الكقؼ عند إلذلؾ اتجو الفقو كالتشريعات المعاصرة       
، كضمانا ألف  ينشأ الكقؼ ليو أيادم الطامعيف ميما طاؿ عميو الزمف كتغيرت األحكاؿإ

 .3صحيحا بمراعاة الجية المعتبرة قانكنا لتحريره الضكابط الشرعية كالقانكنية لسبلمتو
 اىتـ المشرع الجزائرم بتنظيـ ىذه المسألة 10 – 91 كبمناسبة صدكر قانكف األكقاؼ      

يجب عمى الكاقؼ أف يقيد الكقؼ بعقد لدل : " التي جاء فييا41كذلؾ بمكجب نص المادة 
حالة  المكثؽ كأف يسجمو لدل المصالح المكمفة بالسجؿ العقارم الممزمة بتقديـ إثبات لو بذلؾ كا 

                              
حيث أف المجمس األعمى يثير مف تمقائو كجيا مأخكذا مف انتياؾ الشرع فيما يتعمؽ بصحة " :جاء في قرار لممحكمة العميا - 1

 1973 – 01 – 21 ذلؾ أف القرار المطعكف فيو حكـ ببطبلف الحبس المؤرخ في ختار كاقفو مذىب األحناؼ،االكقؼ الذم 
إذ ىك  كأنو ليس مف العدؿ كما يقكؿ القرار بقاؤه عمى حالو، بمحكمة شرعية بدعكل أف ىذا الحبس لـ يذكر فيو المرجع األخير،

كبيذا فإف المجمس ىك الذم بنى قراره عمى نظرية مخالفة   ظالما مخالفا مقاصد الشريعة اإلسبلمية،امتيازايعطي لمذككر 
نما عميو تطبيقو،المذىب إماـ ليس لو  نما ىـ مطبقكف لؤلحكاـ ال مشرعيف ليا، نتقاده كا  مما  فالقضاة ليسكا مجتيديف مطمقيف كا 

 .76 ص ،02 عدد ،1972 نشرة القضاء، ،1971 - 03 – 17قرار مؤرخ في". .إبطاؿ القراركيتعيف نقض 
 بحث مقدـ لممؤتمر الثالث لؤلكقاؼ ،(ممكية أعياف الكقؼ بيف مقاصد التشريع كمثالب السيطرة)الزحيمي محمد مصطفى،  - 2

 - 667، ص 2010 يناير 05 ك 03بالمممكة العربية السعكدية، المنعقد بالجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة في الفترة ما بيف 
 . مف كتاب المؤتمر668

المؤتمر الدكلي الثاني لؤلكقاؼ، المنعقد بجامعة أـ ، بحث مقدـ ضمف (تكثيؽ الكقؼ) الطريقي عبد الرحماف بف عمي،  -3
، دار ىكمو، 2خمفكني مجيد، نظاـ الشير العقارم في القانكف الجزائرم، ط : كذلؾ. 14، ص 2006القرل، مكة المكرمة، 

 .87 – 86، ص 2008الجزائر، 
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بمكجب ىذا النص المشرع الجزائرم حيث يشترط ." نسخة منو إلى السمطة المكمفة باألكقاؼ
 . صيغة الكقؼ في سند رسمي يخضع لمتسجيؿ كاإلشيارتكثيؽ
 ،1ليفرغ صيغة الكقؼ في سند رسميفبمكجب ىذا النص يككف عمى الكاقؼ أف يمجأ إلى المكثؽ       
إلى مراعاة إضافة ، كد مف تكافر شركطو كما نص عمييا القانكفأيككف عمى المكثؽ التحيث 

 تحريره بنفس شكميات تحرير العقكد التكثيقية االحتفالية، ذلؾ أف عقد الكقؼ باإلضافة إلى
التكثيقي يعتبره عقدا تكثيقيا  اعتباره مف الناحية القانكنية عقدا تكثيقيا فإف العمؿ القضائي ك

 .2 يحتاج عند تحريره لحضكر شاىدم عدؿاحتفاليا
 كىك تحصيف ،نشاءهإ القصد التشريعي مف اشتراط تكثيؽ الكقؼ عند إلىبالنظر       ك

 ،كلذلؾ فبل بد مف تكثيؽ صيغة الكقؼ ميما كاف مكضكعيا الكضعية القانكنية لمممكية الكقفية،
لعمـك في جميع األحكاؿ  إذا كانت الكتابة المشركطة ىي الكتابة الرسمية غير أنو يثكر التساؤؿ

  نكعيا يختمؼ بيف أف يككف مكضكع الكقؼ عقارا أك منقكال ؟ أـ أف نص المادة
 السياسة يتفؽ مع عمى العقار الكتابة الرسمية في الكقؼ الكارداشتراط       الشؾ أف 

 أف نقؿ ىاإف القاعدة العامة في، كبالنسبة لممنقكالت ؼ3التشريعية الخاصة بالممكية العقارية

                              
مف المستقر عميو أف عقد الحبس ال يخضع لمرسمية ألنو مف أعماؿ التبرع التي تدخؿ في : " جاء في قرار لممحكمة العميا -1

، مجمة االجتياد القضائي، 1999 – 11 – 16 مؤرخ في 234655قرار رقـ .". أكجو البر المختمفة المنصكص عمييا شرعا
 .314، عدد خاص،  ص 2001سنة 

 .30، ص 2009 حمدم باشا عمر، حماية الممكية العقارية الخاصة، دار ىكمو، الجزائر،  -2
 كذلؾ سعيا إلى تكريس،  في المعامبلت العقاريةالمشرع الجزائرم يؤكد عمى اشتراط الشكميةمنذ صدكر قانكف التكثيؽ ك - 3
كعقكد الكقؼ بسبب طابعيا الديني كانت تحرر مف قبؿ القضاة الشرعييف، كقد  رساء منظكمة كاحدة كمكحدة لمممكية العقارية،إك

قرار المحكمة العميا، رقـ . أكد االجتياد القضائي الجزائرم عمى الطابع الرسمي لمعقكد المحررة مف قبؿ القضاة الشرعييف
: كفيما يخص عقكد الكقؼ. 119، ص 01، عدد 1992المجمة القضائية لسنة ، 1989 – 06 – 03، مؤرخ في 40097

حيث مف الثابت كما استقر عميو اجتياد المحكمة العميا أف العقكد المحررة قبؿ صدكر قانكف التكثيؽ صحيحة كالتي لـ يتـ "
 مف المرسـك رقـ 18كحيث أف قضاة المكضكع لما طبقكا نص المادة . إشيارىا ك الثابتة التاريخ تعتبر صحيحة كمنتجة آلثارىا

 عف الجميكرية الفرنسية فإنيـ أساؤا تطبيؽ القانكف ألف المرسـك المطبؽ عمى 1959 – 01- 22 كالمؤرخ في 59/11900
قضية الحاؿ يخص الرعايا الفرنسييف ك أف األىالي كانكا يخضعكف في المعامبلت فيما بينيـ ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية ك أف 
عقد الحبس الذم تـ إبطالو مف طرؼ قضاة المكضكع فيك محرر مف طرؼ جية رسمية ىي القاضي الشرعي مخكلة قانكنا 

 مؤرخ في 348178المحكمة العميا، قرار رقـ  .". 91 – 70لتحرير العقكد بعد االستقبلؿ إلى غاية صدكر قانكف التكثيؽ رقـ 
 .435، ص 01، عدد 2006، مجمة المحكمة العميا، سنة 2006 – 04 – 12
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، ال بنص خاصإيمكف الخركج عنيا  الرضائية كىي القاعدة التي الأ ممكيتيا يحكمو مبد
 بالماؿ المنقكؿتمكف الحائز المنتفع  فإنيا الحيازة في المنقكؿ سند الممكية،كبالنظر إلى قاعدة 

 يحكز المنقكؿ فأف ـخاصة في غياب ما يثبت  ،ادعاء تممكو ما داـ في حيازتومف المكقكؼ 
 لمممكية الكقفية بجميع  فإف الحماية الحقيقيةؾ لذؿ،المكقكؼ المنتفع بو يحكزه عمى سبيؿ االنتفاع

غير أف القكؿ بتفضيؿ الكتابة الرسمية كاشتراطيا تحت طائمة ، يفترض اشتراط الكتابةأنكاعيا 
 .الجـز بوالبطبلف يصعب 

 فبل ،ىي الرضائيةالتي تحكـ المنقكؿ القاعدة العامة       كأرل في ىذا الصدد أنو إذا كانت 
ت  ذالمممكية الكقفية باعتبارىالى الشكمية لتحصيف الكضعية القانكنية إبأس مف الخركج عنيا 

يكفي أف يشترط المشرع  لكف  حماية خاصة،اعمى القانكف أف يحميومما يفرض  ،طبيعة خاصة
 . الكتابة العرفية في المنقكؿ كالتي تتحصف بإجراء آخر ىك التسجيؿ

نصت عمى تسجيؿ عقد  10 – 91مف قانكف األكقاؼ  41عمى الرغـ مف أف المادة       ك
 مما يكحي بأف المقصكد ىك التسجيؿ ،الكقؼ الرسمي لدل المصالح المكمفة بالسجؿ العقارم

 المتعمقة 2000 – 01 – 29 لمؤرخة في ا00287 إال أف التعميمة رقـ، كليس اإلشيار
المشير إلى بالنمكذج الرسمي لكشؼ اإلرساؿ الذم يتـ بمكجبو تحكيؿ نسخة مف عقد الكقؼ 

الذم يتبع أكدت أف المقصكد بالعبارة السابقة ىك الشير ، فقد المصالح المكمفة باألكقاؼ
 .إذا تعمؽ األمر بعقارالتسجيؿ 
تعفى األمبلؾ " : الذم جاء فيو10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 44 لمادةلنص اقا مطب     كت

لككنيا عمؿ مف أعماؿ البر  الكقفية العامة مف رسـك التسجيؿ كالضرائب كالرسـك األخرل،
يخضع لمتسجيؿ عمى مستكل فإنو كاف كاردا عمى عقار أك منقكؿ أ سكاء فإف الكقؼ." كالخير

 دكف تحمؿ مصاريؼ التسجيؿ كىك ما يشجع عمى المجكء قميمياإمفتشية التسجيؿ المختصة 
أخذه باالعتبار أف   رسـك التسجيؿكلكف لما اعتبر المشرع أف مبرر اإلعفاء مف ،ليذا اإلجراء

 فكاف مف المفركض أف ال يخص النص لمكقؼ العاـ دكف ، عمؿ مف أعماؿ البر كالخيرالكقؼ
 . الخاص ألف عمؿ البر كالخير يشمؿ الكقؼ الخاص أيضا

 شركط أركاف الكقؼ المادية: الفرع الثاني
إلى شركط   الكاقؼ ك محؿ الكقؼ ك المكقكؼ عميو:       تحتاج أركاف الكقؼ المادية كىي

لصحة الكقؼ ك أخرل لنفاذه، بحيث يترتب عمى فقداف أحد شركط الصحة، بطبلف الكقؼ، 
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ذا كانت  حؽ الغير عدـ نفاذ الكقؼ في ، شركط النفاذبينما يترتب عمى فقداف إال برضاه، كا 
شركط الصحة يشترط تكافرىا في جميع أركاف الكقؼ، فإف شركط النفاذ تتعمؽ بالكاقؼ ك 

، ثـ شركط (أكال)المكقكؼ فقط، لذلؾ يتحدد مضمكف ىذا الفرع في التطرؽ إلى شركط الكاقؼ 
 .(ثالثا)، ثـ شركط المكقكؼ عميو (ثانيا)محؿ الكقؼ 

 شركط الكاقؼ: أكال
:  الذم جاء فيو10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 10      تستنتج شركط الكاقؼ مف نص المادة 

: يشترط في الكاقؼ لكي يككف كقفو صحيحا ما يأتي"
 .أف يككف مالكا لمعيف المراد كقفيا ممكا مطمقا -
 "..أف يككف الكاقؼ ممف يصح تصرفو في مالو غير محجكر عميو لسفو أك ديف- 

 شركط صحة الكقؼ مف الكاقؼ- 1
م صبلحية الشخص لمباشرة التصرفات الضارة ضررا ؼأىمية التبرع تتمثؿ : التبرع  أىمية-      أ

باطبل بطبلنا مطمقا الكقؼ الصادر ، فيقع العقؿسف الرشد مع تكافر محضا كالتي تتحقؽ ببمكغ 
 .1مف الصبي سكاء كاف مميزا أك غير مميز ماداـ لـ يبمغ السف القانكني

المشرع أقر  يقع باطبل النعداـ العقؿ، حيث  كقؼ المجنكف كالمعتكهمف جية أخرل فإف     
 بإحدل الطرؽ الشرعية أنو أبـر التصرؼ أثناء تصراحة صحة كقؼ المجنكف متى ثبالجزائرم 
ىذا الحكـ يثير التساؤؿ غير أف ، 2 تماشيا مع المقرر في الفقو اإلسبلميكتماـ عقموصحكتو 

 تصرفات  الذم اعتبر مف قانكف األسرة الجزائرم107إذا كاف المقصكد منو تقيد نص المادة 
 كالظاىر أف قصد المشرع ىك تقييد حتى ىذا النص، خاصة المحجكر عميو بعد الحكـ باطمة،

 .كأف أحكاـ الكقؼ تستمد مف الشريعة اإلسبلمية

                              
كقؼ الصبي غير صحيح مطمقا سكاء كاف مميزا أك غير مميز كلك أذف  ":10 - 91 مف قانكف األكقاؼ 30 تنص المادة  -1

غالبية الفقياء ؼ كقد جاء ىذا النص كاضحا كصريحا كمقيدا لكؿ نص عاـ، كمتفقا مع ما عميو جميكر الفقياء،" .بذلؾ الكصي
 . 322 – 321 ص مرجع سابؽ، الكبيسي،. يجمعكف عمى بطبلف كقؼ الصبي مميزا كاف أك غير مميز

ال يصح كقؼ المجنكف كالمعتكه لككف الكقؼ تصرفا يتكقؼ عمى أىمية : "10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 31 نصت المادة  -2
 .".أما أصحاب الجنكف المتقطع فيصح أثناء إفاقتو كتماـ عقمو شريطة أف تككف اإلفاقة ثابتة بإحدل الطرؽ الشرعية التسيير،

المؤسسة  الكجيز في نظرية الحؽ بكجو عاـ، ، محمد حسنيف.جاء ىذا النص تماشيا مع ماىر مقرر في الفقو اإلسبلمي- 
 .67 – 66 ص ،1985 الجزائر، الكطنية لمكتاب،
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 فبل بإرادتو الحرة      كما يشترط أال يككف محجكرا عميو لسفو أك لغفمة، كأف يبـر التصرؼ 
 .1راالختيا بفقدانيا عنصر معيبةتككف كلكنيا  ألف إرادة المكره تككف مكجكدة،يككف مكرىا، 

لـ يشترط المشرع الجزائرم أف يككف الكاقؼ شخصا  :أف يككف الكاقؼ شخصا طبيعيا-       ب
كلكنو في تعريفو لمكقؼ اشترط تكفر نية التصدؽ لدل الكاقؼ باعتبار الكقؼ عبادة ، طبيعيا

 .2منوال تتصكر العبادة أك القربة  أما الشخص المعنكم ؼكقربة  عز كجؿ،
يجب أف تككف ممكية الكاقؼ  : كقت الكقؼ ممكا تاماالمكقكؼ لماؿأف يككف الكاقؼ مالكا ؿ- د      
أك ممكية تامة كباتة، المكقكؼ  بأف يككف مالكا لمماؿ  ثابتة قانكنا،إبراـ تصرفو التبرعيكقت 

ال فبل يستطيع الكاقؼ أف يتبرع بما يممؾ التصرؼ في الرقبة  تبرعا بككالة خاصة مف الكاقؼ، كا 
 : الميمة التي يمكف تصكرىا فيما يخص تكافر ىذا الشرطحاالتكمف اؿ. 3ال يممؾ

كبالتالي مف اشترل  في المحافظة العقارية،مشير الممكية تثبت في العقار بعقد رسمي أف - 
 .ممكيتو ليست تامةألف  يككف كقفو باطؿ، دارا ككقفيا قبؿ أف يشير العقد بالمحافظة العقارية،

ألف المكىكب ال يدخؿ في  المكىكب لو إذا كقؼ العيف المكىكبة قبؿ أف يقبضيا يبطؿ كقفو،- 
 .ممؾ الكاىب إال بعد قبضو قبضا صحيحا

يبطؿ الكقؼ عمى الكقؼ، ألف الماؿ المكقكؼ بعد كقفو يخرج مف ممؾ كاقفو، فمـ يجز لو - 
 .4كقفو، كما ال يجكز لممكقكؼ عميو ذلؾ أيضا ألنو ال يممؾ الماؿ المكقكؼ عميو

                              
1- O.pesle. La théorie et la pratique des habous dans le rite malékite. Imprimeries réunies de 

la (vigie marocaine) et du (petit marocain). Casablanca. p 35.             
بحث مقدـ لمنتدل قضايا الكقؼ الفقيية الثالث،  ،(الضكابط الشرعية كالقانكنية لمكقؼ الجماعي )مصطفى محمد،عرجاكم   -2

 . مف كتاب المنتدل33 - 31  ص،2007 أبريؿ، 30 – 28الككيت، في الفترة بيف بالذم نظمتو األمانة العامة لؤلكقاؼ 
كحيث أنو لما كاف  .مف المقرر قانكنا أنو يشترط لصحة الحبس أف يككف المحبس مالكا: " جاء في قرار لممحكمة العميا -3

الثابت في قضية الحاؿ أف المحبس األصمي كاف قد باع القطعة األرضية محؿ الحبس فإف القضاء بعدـ شرعية عقد الحبس 
عدد  ،2004 مجمة االجتياد القضائي، ،2001 - 04 – 25 مؤرخ في ،198940قرار رقـ ". .يعد تطبيقا صحيحا لمقانكف

. 151 ص ،1 ج خاص،
لـ يراع الشركط التي أقرىا المحبس  (ؼ ح)حيث أف قضاة االستئناؼ الحظكا بأف : " جاء في قرار لممحكمة العميا -4

كما تصرؼ أيضا باإليجار، كمف شأف ىذه التصرفات . ككضعيا قيد حياتو كراح يقيـ حبسا آخر عمى األمبلؾ المحبسة عميو
أف تحيد بيذه األمبلؾ عف الغرض الذم خصصت مف أجمو، خصكصا لما تبيف مف خبلؿ ىذا الحبس بأف لو طابع التأبيد 

، مجمة تطبيقات 1992 – 02 – 18، مؤرخ في 78814قرار رقـ .". كمتعمؽ بانتقاؿ ممكية الرقبة ك ليس بحؽ االنتفاع
 . 90، عدد خاص، ص 1995قضائية في المادة العقارية، 
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 .يصح كقؼ الماؿ المؤجر، ألف حؽ المستأجر متعمؽ بالمنفعة كلمدة محدكدة- 
يتكقؼ كقفو عمى إجازة المالؾ  ؼكاف الكاقؼ فضكليا، إذا كقؼ الكاقؼ ممؾ غيره بصفتو ىذه- 

 .1أما إذا لـ يجزه بطؿ كاعتبر الفضكلي ككيبل باإلجازة البلحقة، فإف أجازه نفذ،، الحقيقي
      ك قد اكتفى المشرع الجزائرم بالنص عمى أف يككف الماؿ المكقكؼ مممككا ممكا مطمقا 
خاليا مف النزاع، غير أنو لـ يبيف إذا كاف البد لصحة الكقؼ أف يككف الكاقؼ مممككا لمماؿ 

 . 2المكقكؼ كقت الكقؼ، كلذلؾ البد مف الرجكع إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية
 شركط نفاذ الكقؼ مف الكاقؼ- 2

مقتضى ىذا الشرط أف الكاقؼ المديف بديف : أف يككف الكاقؼ غير محجكر عميو لديف-       أ
المشرع الجزائرم لـ اإلشكاؿ أف غير أف ، ال يستطيع أف يبـر الكقؼ حماية لحقكؽ دائنيولمغير 

، في قانكف األكقاؼأك في قانكف األسرة  أك يحدد معنى الحجر لديف ال في القانكف المدني
أف جميكر الفقياء يعتبركف أف الديف كالظاىر أف ىذا النص جاء تأثرا بالفقو اإلسبلمي، حيث 

فيمنع المحجكر عميو مف التصرؼ بمالو حفاظا ر، المستغرؽ لمماؿ كالذم حؿ أجمو سبب لمحج
ذا ما تصرؼ المحجكر عميو لديف أىميتو ك إدراكو، فإعمى الرغـ مف تماـ  عمى حقكؽ الدائنيف،

، ذلؾ أف أداء الديف كاجب، كالكقؼ تبرع في مالو كاف تصرفو معمؽ النفاذ عمى رضا الدائنيف
 .3كالكاجب مقدـ عمى التبرع

أم يستغرؽ دينو مالو معسرا أف يككف المديف ك كالظاىر أف المعنى الذم قصده المشرع ق    
 جميع ف إتياف بمنعو ـعميو،مما يجيز لدائنيو خكفا عمى حقكقيـ طمب الحجر  أك يزيد،

ق، كىك ما فإذا ما أبـر تصرفا تكقؼ نفاذه عمى إجازة دائني ،ىـالتصرفات التي تمس بحقكؽ
يحؽ لمدائنيف طمب إبطاؿ كقؼ : "10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 32يستشؼ مف نص المادة 

                              
 . 378 – 374زيف الديف، مرجع سابؽ، ص : كذلؾ. 86، مرجع سابؽ، ص 4الدسكقي، حاشية الدسكقي، ج  - 1
ال يصح عند جميكر الفقياء أف يقؼ الكاقؼ ما سيممكو بعد أف ينشأ الكقؼ، فيشترطكف لصحة الكقؼ أف يككف الماؿ  - 2

ال كاف الكقؼ باطبل  ، مرجع 6ابف عابديف، رد المحتار، ج . المكقكؼ مممككا لمكاقؼ ممكا باتا ال نزاع فيو لحظة الكقؼ، كا 
يشترط الفقياء المالكية أف يككف بينما ال . 378، مرجع سابؽ، ص 4النككم، ركضة الطالبيف، ج : كذلؾ. 523سابؽ، ص 

ما أقيمو في المكاف الفبلني " :أك قاؿ "فيي كقؼ لك ممكت دار فبلف،" : فمك قاؿ الكاقؼ،كقت الكقؼ المكقكؼ مممككا لمكاقؼ
. ، كذلؾ بناءا عمى إجازتيـ التعميؽدكف حاجة إلنشاء الكقؼ مف جديد، صح كقفو إذا قاـ بما التـز بو" مف بناء فيك كقؼ

 .  76، ص 4الدسكقي، حاشية الدسكقي، ج 
 .121، ص 2008صقر نبيؿ، تصرفات المريض مرض المكت، دار اليدل، الجزائر،  - 3
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فيذا النص تناكؿ أحد أحكاـ  ." الكاقؼ في مرض المكت ككاف الديف يستغرؽ جميع أمبلكو
المديف الكاقؼ التي اتفؽ عمييا جميكر الفقياء، كبيذا الصدد كاف جديرا بالمشرع اإلشارة إلى ما 

 .1اتفؽ عميو جميكر الفقياء مف الحاالت األخرل تفاديا لمفراغ التشريعي في ىذه المسألة الميمة
 الكقؼأال يككف الكاقؼ مريضا مرض المكت كقت إبرامو  -ب

 مف 32      باإلضافة إلى حكـ كقؼ المريض مرض المكت المشار إليو في نص المادة 
 2حكـ الكصيةبشكؿ عاـ أخذ  مكقؼ المريض مرض المكت فإف 10 – 91قانكف األكقاؼ 

 215 المحاؿ عمييا بمكجب نص المادة مف قانكف األسرة الجزائرم 204 استنادا لنص المادة
كحكـ الكصية في  التي تشترط في الكاقؼ ما يشترط في الكاىب مف شركط،مف نفس القانكف ك

 . قانكف األسرة مف189 ك 185تيف  المادمنصمف خبلؿ القانكف الجزائرم كاضح 
عمى ؼكلما كانت مسألة إبطاؿ التصرؼ القانكني بسبب مرض المكت مف مسائؿ القانكف       

القضاء التأكد مف ، كعمى بسبب مرض المكت أف يثبت ذلؾ بكافة الطرؽالكقؼ مدعي بطبلف 
 .3ءهثبكت مرض المكت لكي يصح قضا

شركط محؿ الكقؼ  :ثانيا
 طبيعة الماؿ الذم يصح كقفو 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 11      بعد أف حددت المادة 

 : بأف يككف عقارا أك منقكال أك منفعة، حددت شركط محؿ الكقؼ بنصيا

                              
كفي الحالة األكلى إما أف يككف محجكرا عميو بناء عمى طمب  المديف إما أف يككف دينو مستغرقا لمالو أك غير مستغرؽ، - 1

، ك كفي الحالتيف إما أف يصدر الكقؼ في حاؿ صحة المديف أك في حاؿ مرض مكتو أحد دائنيو أك غير محجكر عميو،
أف كقؼ المديف يككف غير الـز عند جميكر الفقياء بالنسبة لدائنيو إذا كقؼ المديف : عند الفقياء ؼحكـ المديف الكاؽخبلصة 

المحجكر عميو بسبب الديف في صحتو أك في مرضو، ككذلؾ إذا كقؼ المديف قبؿ الحجر عميو بسبب الديف كفي مرض مكتو، 
أما الفقياء المالكية فيركف أف كقؼ المديف . بينما يككف كقؼ المديف غير المحجكر عميو الزما لدائنيو إذا كقؼ في حاؿ صحتو

 .333 – 329 ص مرجع سابؽ، الكبيسي،. ليس الزما مطمقا في جميع األحكاؿ
 . 122صقر، مرجع سابؽ، ص  - 2
 ،ما يخالؼ المقرر في الفقو اإلسبلميكىك  في مرض المكت باطؿ،اعتبر القضاء الجزائرم في بعض األحكاـ أف الكقؼ  - 3

، كمف بيف األحكاـ مكقكؼ عمى إجازة الدائنيف أك الكرثة بحسب الحاؿفالصحيح أنو يأخذ حكـ الكصية، مما يجعمو أحيانا 
كعمى  حيث أنو مف المقرر في الشريعة اإلسبلمية أف الحبس الكاقع في مرض مكت المحبس باطؿ،: "القضائية في المكضكع

المحكمة .". مدعي بطبلنو بذلؾ السبب إقامة البينة عمى أف المحبس كاف مصابا كقت تحبيسو بالمرض الذم مات مف جرائو
 ، عمرحمدم باشا: مشار إليو في. 73 ص ،02 عدد ،1972 نشرة القضاة، ،1971 - 03 – 03قرار مؤرخ في العميا، 

 . 277، ص 2010، دار ىكمو، الجزائر، 10 ط القضاء العقارم،
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  .محددا كمشركعا كيجب أف يككف محؿ الكقؼ معمكما،"
 "..كفي ىذه الحالة تتعيف القسمة كيصح كقؼ الماؿ المشاع،

يجب أف يككف  ": مف قانكف األسرة الجزائرم في نفس اإلطار أنو216ت المادة كذلؾ نص      
  "..كلك كاف مشاعا خاليا مف النزاع، معينا، الماؿ المحبس مممككا لمكاقؼ،

الكقؼ لصحة الكقؼ شركط محؿ - 1
، فبل مانع كفقا أم يمكف حيازتو كاالنتفاع بو عمى الكجو الشرعي: أف يككف المكقكؼ ماال متقكما- أ

 مف نفس 215 مف قانكف األسرة الجزائرم المحاؿ عمييا بمكجب نص المادة 205لنص المادة 
القانكف أف يقؼ الكاقؼ كؿ ممتمكاتو أك جزءا منيا، فبل حد لما يمكف لمكاقؼ أف يكقفو مف مالو، 
ماداـ تـ ذلؾ في حياتو غير مضاؼ إلى ما بعد المكت ك لـ يصدر في مرض مكتو، فالتحديد 

بالثمث مثبل مخافة المحاباة ىك قياس عمى الكصية مع الفارؽ ك فيو خركج عمى القكاعد 
 لكف يشترط في الماؿ المكقكؼ تماشيا مع القكاعد ،1كمخالفة لئلجماع، كما فيو تضييؽ لكاسع

 . ك بشكؿ خاص أف يككف مشركعاف يككف مما يجكز التعامؿ فيو،العامة أ
التعييف يقصد بمعمكمية محؿ الكقؼ : المكقكؼ معمكما كقت الكقؼ كمحدداالماؿ أف يككف -       ب

كقفت جزء ": فمك قاؿ الكاقؼ كقت إبراـ كقفو  النزاع فيو، كالتاـ لممكقكؼ بما ينفي الجيالة عنو
، كما ال 2 عند جميكر الفقياء كيقع باطبل حتى كلك عينو فيما بعدلـ يصح كقفو "مف أرضي

حممو عمى الكجكد في الحاؿ يمكف أف يشترط أف يككف المكقكؼ مكجكدا كقت الكقؼ بؿ يكفي 
 .  فيقع صحيحا كقؼ المؤلؼ كتابا قيد الطباعة،أك االستقباؿ

 كقؼ صحةبالمشرع الجزائرم أخذ : المكقكؼ قابال لمقسمة إذا كاف مشاعاالماؿ أف يككف -       ج
 ، أما بالنسبة لممشاع غير القابؿ لمقسمة3 القابؿ لمقسمة، غير أنو اشترط أف تتـ قسمتوالمشاع

                              
 . 22 – 19أبك ليؿ، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .20الطرابمسي، اإلسعاؼ، مرجع سابؽ، ص : كذلؾ. 09، مرجع سابؽ، ص 7المرداكم، اإلنصاؼ، ج -  2
ال لما جاز لو أف يحبسو، مف المقرر شرعا كقانكنا أف يككف الماؿ المحبس ممكا لمكاقؼ،: "جاء في قرار لممحكمة العميا - 3  كا 

كمف ثـ فإف عقد الحبس الذم شمؿ ماؿ  .كخاليا مف كؿ نزاع كلك كاف ىذا الماؿ في الشياع -غير مجيكؿ- كأف يككف معينا
كعميو فإف  .لكنو صحيحا بالنسبة لمماؿ المممكؾ لو (س)ال يككف باطبل إال بالنسبة ألخ المحبس المدعك المحبس مع ماؿ أخيو

حالتيما مع األطراؼ عمى نفس  -المطعكف فييما-قضاة المجمس لـ يسببكا قرارييما بشكؿ مقبكؿ مما يستكجب نقضيما كا 
. 76 ص، 02 عدد ،1994 المجمة القضائية، ،1993 - 09 – 28 مؤرخ في 94323 قرار رقـ. ".المجمس
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فبل يككف إال عمى سبيؿ االستثناء بشرط أف ينص القانكف صراحة عمى الحاالت االستثنائية، 
 لما فييا مف تشجيع كتكسيع لدائرة  كقؼ الحصص كاألسيـ في شركات األمكاؿمف ذلؾ إجازة

     . 1الكاقفيف بحسب إمكانياتيـ
شركط محؿ الكقؼ لنفاذ الكقؼ - 2

 المرىكفالماؿ المشرع الجزائرم مسألة كقؼ  لـ ينظـ :المكقكؼ مرىكناالماؿ أال يككف -       أ
بنص كاضح، عمى الرغـ مف أثر ىذه المسألة عمى استمرار كجكد الممؾ الكقفي بعد إنشائو، 

كلذلؾ البد مف تنظيميا بنص صريح، حيث أرل األخذ برأم الفقياء الحنفية الذيف أجازكا كقؼ 
المرىكف مف الراىف إلى الماؿ ال يعني انتقاؿ ممكية دئيا الرىف مب، ذلؾ أف 2الماؿ المرىكف

عمى أف أم   لمراىف أف يتصرؼ في العقار المرىكف، ككفقا لمقكاعد العامة فإنو يجكزالمرتيف،
، فيجكز كقؼ الماؿ المرىكف غير أنو ال ينفذ إال ؤثر في حؽ الدائف المرتيفت ال اتوتصرؼ

 . بإجازة المرتيف
عمى عمة جكاز كقؼ الماؿ   قياسا: لمكفاء بديفاالمكقكؼ محجكزا قضاءالماؿ أال يككف -       ب

، قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجزائرم في مكضكع الحجكزاستنادا لنصكص كالمرىكف، 
ال يبطؿالماؿ المحجكز عميويستنتج عدـ نفاذ الكقؼ في   .3 ما لـ يجزه الدائف الحاجز، كا 

شركط المكقكؼ عميو : ثالثا
 تفصيؿ في شركط المكقكؼ عميو، بؿ اكتفى المشرع 10 – 91لـ يرد في قانكف األكقاؼ       

المكقكؼ عميو في مفيـك ىذا القانكف ىك : " بعد تعديميا بالنص عمى أف13بالنص في المادة 
مما يقتضي الرجكع إلى أحكاـ الشريعة ." ال يشكبو ما يخالؼ الشريعة اإلسبلمية*شخص معنكم

 :اإلسبلمية لتحديد شركطو، حيث يشترط في المكقكؼ عميو بشكؿ خاص الشركط اآلتية
 إف شرعية الكقؼ مستمدة مف ككنو صدقة جارية،: أف يككف المكقكؼ عميو جية بر-       أ

 ،أم أىبل لمتصدؽ عمييا كلذلؾ ال بد أف تككف الجية المكقكؼ عمييا قربة، يتقرب بيا إلى ا،

                              
 التاسعة عشرة لمؤتمر مجمع الفقو اإلسبلمي ةبحث ضمف أعماؿ الدكر، (كقؼ األسيـ) الفعر الشريؼ حمزة بف حسيف،  -1

  . 06، ص 2009 أبريؿ 30 – 26  بيف، في الفترة الممتدة(الشارقة) الدكلي، المنعقدة بدكلة اإلمارات العربية المتحدة
 . 601، ص 6 ابف عابديف، رد المحتار، ج  -2
 . مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجزائرم736 ك 735، 661كاد الـ - 3
 . فيؿ يعني ذلؾ عدـ صحة الكقؼ عمييـبالشخصية المعنكيةيتمتعكف  ال كىـ ،تككف جية الكقؼ ىي الفقراء كالمساكيفقد  *
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ف لـ يكف  إنما الخبلؼ فيما ال قربة فيو، كال خبلؼ في أنو ال يصح أف تككف جية معصية، كا 
أال يككف عمى معصية بغض ، ك الظاىر أف المشرع الجزائرم ال يشترط إال أك منكرا معصية،

، كىك ما يفيـ مف 1 عمى رأم جميكر الفقياءقربة أكال الجية المكقكؼ عمييا النظر عف ككف
 ."ال يشكبو ما يخالؼ الشريعة اإلسبلمية "عبارة

كرجاء  نية التصدؽ،      مع ذلؾ يثير الكقؼ عمى جيات خاصة التساؤؿ حكؿ تكافر القربة ك
، إذا كاف الكقؼ عمى كعدـ التحايؿ عمى قكاعد الميراث كما نص عمييا الشارع الحكيـ الثكاب،

 نفس الكاقؼ أك كاف عمى بعض كرثتو؟
 مف نص المادةق، كىك ما يستنبط المشرع الجزائرم يجيز      فبالنسبة لمكقؼ عمى النفس فإف 

يجكز لمكاقؼ أف يحتفظ بمنفعة الشيء المحبس مدة : " بنصيا قانكف األسرة الجزائرم مف214
حيث أف الفيـ الكاسع لمنص " .حياتو عمى أف يككف مآؿ الكقؼ بعد ذلؾ إلى الجية المعنية

يتفؽ مع ما عميو الفقياء الحنفية مف جكاز الكقؼ عمى النفس مطمقا، حيث ال فرؽ بيف أف يقؼ 
مف خبلؿ ما كرد كيتأكد ذلؾ ، 2الكاقؼ عمى نفسو ابتداءا أك أف يشترط الغمة لنفسو مدة حياتو

يؤكؿ الريع الناتج عف الكقؼ : "ىابنص 10 – 91 مكرر مف قانكف األكقاؼ 06في نص المادة 
إلى  المؤسس لفائدة جيات خيرية كالذم احتفظ فيو الكاقؼ بحؽ االنتفاع بريعو مدل الحياة،

  . 3."الجيات المكقكفة عمييا

                              
، مرجع سابؽ، ص 7الماكردم، الحاكم الكبير، ج : كذلؾ. 103، مرجع سابؽ، ص 4الدردير، الشرح الصغير، ج  - 1

 . 240 – 239، مرجع سابؽ، ص 6ابف قدامو، المغني، ج : كذلؾ. 524
 .583 – 582، مرجع سابؽ، ص 6 ابف عابديف، رد المحتار، ج  -2
بصحة الكقؼ عمى النفس متى اختار الكاقؼ تحرير كقفو كفقا لممذىب الذم فقد قضى أحيانا لقضاء الجزائرم بالنسبة ؿ-  3

، فالحبس عمى النفس ال يعني بقاء المكقكؼ عمى ممؾ الكاقؼ، فيك مستحؽ كغيره، مما يعني عدـ جكاز أف يككف جزءا يجيزه
  .39ص، 03 عدد ،1994 المجمة القضائية، ،1994 - 03 – 30 ؤرخ في ـ،109957 رقـ قرار. مف التركة

كفي أحياف أخرل اعتبر احتفاظ الكاقؼ بمنفعة الكقؼ لنفسو طكؿ حياتو كقفا صكريا، تنطبؽ عميو أحكاـ الكصية، جاء في قرار 
 مف قانكف إ ـ 111عف الكجو المأخكذ مف خرؽ المادة : "2000 – 10 – 27، مؤرخ في 198951المحكمة العميا، رقـ 

فإنو ال يمت لعقد الحبس بصمة سكاء مف حيث " حبس" بالرغـ مف ككنو يحمؿ تسمية 1910 – 09 – 13بدعكل أف رسـ 
المضمكف أك الشكؿ إذ أنو ينص عمى احتفاظ المحبس مف ميزات التعامؿ كتسخيره في خدمة مصمحة مشركعة عمى سبيؿ 

كلما رد . التبرع كاإلحساف، ك أنو عمبل بالمادة السابقة كاف يتعيف عمى قضاة المكضكع عدـ التقيد بالتسمية المعطاة لمعقد
القضاة بعبارات عامة عمى دفكع الطاعنة بأف العقد ال يخالؼ الشريعة اإلسبلمية دكف تعميؿ كمناقشة مما يجعؿ قرارىـ مشكب 

 .253، ص 02، عدد 2001المجمة القضائية، .". بالقصكر في التعميؿ ينجر عنو النقض
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جائز كليس في ذلؾ محاربة ق فغالبية الفقياء يركف أف، لكقؼ عمى الكرثةأما بالنسبة ؿ      
كعمة ذلؾ أف الكقؼ كاليبة ال، سكاء كاف متفقا في تكزيعو مع نظاـ الميراث أـ  لنظاـ الميراث،

ف كاف في فمـ يتعمؽ بو حؽ الكرثة فالكاقؼ يتصرؼ في ممكو في حياتو، حرماف بعض ، كا 
 .1الكرثة مخالفة في الغالب لمقصكد الكقؼ المتمثؿ في نية التقرب 

إف كاف يبطؿ  أك العكس الذككر دكف اإلناث حكـ الكقؼ عمى المشرع الجزائرم      كلـ يبيف 
 في نصكص  احتراـ إرادة الكاقؼ كشركطو لكف التأكيد عمى ضركرةك الكقؼ أك ال يبطمو،

قانكف األكقاؼ يدعك إلى االعتقاد أف ال مانع مف أف يشترط حرماف بعض الكرثة مف الكقؼ، 
كىذه مف المسائؿ التي تحتاج إلى نص صريح، يستيدم بو القضاء الجزائرم الذم لـ يتخذ 

 .3 ك أحيانا أخرل قضى ببطبلنو2مكقفا كاحدا بشأف ىذه المسألة فأحيانا قضى  بصحة الكقؼ

                              
 .281 – 280الكبيسي، مرجع سابؽ، ص :  كذلؾ. 210 - 209 ص مرجع سابؽ، محاضرات في الكقؼ، أبك زىرة،  -1
حيث أنو ك إذا كاف الحبس يخضع فعبل لقكاعد الشريعة، فإنو مف الكاضح أنو يمكف أف يحرر لفائدة أحد أقارب المحبس " - 2

أك لفائدة شخص غريب عف المحبس ألف الحبس يعد مف أعماؿ التبرع، فإف المحبس لو يستفيد مف حؽ االنتفاع فقط كما يمكف 
، 2000 – 05 – 31، مؤرخ في 195280المحكمة العميا، قرار رقـ .". أف يتـ الحبس لجميع الكرثة أك لبعض منيـ فقط

 .138، ص 1، عدد خاص، ج 2004مجمة االجتياد القضائي، 
بؿ عقد صحيح يخضع إلرادة المحبس  كقيده بشركط خاصة مما ال يمكف اعتباره ككصية،  الحبس ىك عقد خصو الفقو،إف- "

كال يعاب  كال يمكف إبطالو بأم كجو مف األكجو ما داـ أف مؤسسو قد بناه عمى قكاعد فقيية ثابتة كانت معمكؿ بيا كقتئذ،
- 05 – 05 مؤرخ في ،42971 قرار رقـالمحكمة العميا،  "..اختيار المذىب في ذلؾ كال إخراج مف شاء مف المحبس عمييـ

 .272 القضاء العقارم، مرجع سابؽ، ص باشا، :مشار إليو في ،"غير منشكر"، 1986
في قضية -كمتى تبيف .مف المقرر شرعا أنو يبطؿ الحبس عندما يحرر بسكء نية قصد حرماف أحد الكرثة مف الميراث" - 3

فإف  أف عقد الحبس لـ يقـ عمى أساس قانكني أك شرعي عندما حـر أحد الكرثة الشرعييف مف االستفادة مف الميراث، -الحاؿ
قضاة المجمس عندما سببكا قرارىـ عمى ضكء عقد الحبس الذم أقامو كالد المدعي عمييا عمى أمبلكو لزكجتو كابنتو فإنيـ 

مجمة االجتياد  ،1999 - 11 – 16 مؤرخ في ،230617 قرار رقـ  المحكمة العميا،."عرضكا قرارىـ لئلبطاؿ كالنقض
.  311 ص عدد خاص، ،2001 القضائي،

أف القرار المنتقد لما قضى بإلغاء الحكـ المستأنؼ كالقضاء مف جديد بصحة الحبس الذم  -قضية الحاؿ-متى تبيف في- "
أقامو المحبس عمى زكجتو كبناتو كحـر ابنو الطاعف مف كؿ االستفادة مف الحبس المذككر فإنو عرض قراره النعداـ األساس 

- 09 – 30 مؤرخ في ،171658 رقـ قرار  المحكمة العميا،"..مما يستكجب نقض القرار المطعكف فيو .القانكني كالشرعي
. 305، ص عدد خاص، 2001 مجمة االجتياد القضائي، ،1997

إف اإلجماع الفقيي عمى أف الكاقؼ لو أف يحـر بعض كرثتو مف الكقؼ، كما أنو كفقا لممذىب الحنفي يصح أف يقؼ الكاقؼ 
عمى زكجتو ك بناتو دكف أبنائو الذككر، كما ال يبطؿ مثؿ ىذا الكقؼ عند جميع الفقياء المالكية، لذلؾ فإف القراريف جاءا 

 . مخالفيف ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية
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 كلكف المانع أف يظير في كقفو سكء ،أنو ال مانع في كقؼ الكاقؼ عمى مف يشاء     كأرل 
لذلؾ إذا قاـ لدل القاضي الدليؿ ،  فيذا ىك الذم يبطؿ الكقؼ،كانتفاء قصد القربة  النية،
 مع بقاء الكقؼ، باعتبار أيمكلتو في جميع قؼاالكشرط بطؿ سكء نية الكاقؼ كاف لو أف معمى 

 . األحكاؿ إلى جية بر عاـ انتياءا
ال إشكاؿ إذا كاف : ، مكجكدا أك سيكجد مستقبالأف يككف المكقكؼ عميو ممف يصح تممكو- ب      

كامؿ األىمية فيستحؽ الكقؼ عمى شخص طبيعي في صبلحية ىذا األخير لمتممؾ، فإذا كاف  
كاف ناقص األىمية استحؽ لمصمحتو مف ينكب عنو كفقا لما ىك مقرر في  ك إف الغمة بنفسو،

، كدكر األيتاـ، كالمساجد الشخص المعنكمككذلؾ يصح الكقؼ عمى  ،1أحكاـ الكالية عمى الماؿ
تمتعيا بشخصية اعتبارية تعتبر أىبل لمتممؾ، غير أف اإلشكاؿ يثكر ىي بحكـ ك المستشفيات ؼ

 بالنسبة لمحمؿ مف حيث أنو سيكجد مستقببل ك بالتالي مدل تمتعو بأىمية التممؾ؟
       لـ ينظـ المشرع الجزائرم مسألة الكقؼ عمى الحمؿ، بينما أجاز الكصية ك اليبة لمحمؿ 

بشرط أف يكلد حيا، كفي غياب تقرير حؽ الكقؼ لمحمؿ بنص خاص، فإف ىذا يؤدم إلى 
االعتقاد بأف نية المشرع ىي عدـ إجازة الكقؼ عمى الحمؿ، كىك خبلؼ المقرر في أحكاـ 

 .2الشريعة اإلسبلمية التي يرجع إلييا فيما لـ يرد بو نص
 لزـك تصرؼ الكقؼ: المطمب الثالث

      لكؿ عقد إذا نشأ صحيحا حكـ بحسب غايتو المقصكدة منو، كلما كانت الغاية مف الكقؼ 
تحبيس األصؿ كتسبيؿ الثمرة، صدقة جارية عمى كجو التأبيد، فإنو إذا صدر الكقؼ مستكفيا 

ك  أ، صراحة مف الكاقؼعدـ جكاز الرجكع فيوشركطو ترتب عميو لزكمو، الذم يقصد بو 

                              
 .69ص مرجع سابؽ، حسنيف، - 1
ألف   أما جميكر الفقياء فيركف عدـ صحة الكقؼ في مثؿ ىذه الحالة،يجيز الفقياء المالكية الكقؼ عمى الحمؿ أصالة، - 2

تبعا  فبل يصح الكقؼ عمى الحمؿ عند جميكر الفقياء أصالة بؿ يصح كليس ألحد أف يتممؾ لو الحمؿ ليس لو أىمية التممؾ،
الخرشي، شرح . "ثـ لمفقراء كمف سيكلد لي، كقفت أرضي عمى أكالدم،": كصكرتو أف يقكؿ الكاقؼلمف يصح الكقؼ عميو،

البيكتي، كشاؼ : كذلؾ. 40الخصاؼ، أحكاـ األكقاؼ، مرجع سابؽ، ص : كذلؾ. 80، مرجع سابؽ، ص 4الخرشي، ج 
: كذلؾ. 374، مرجع سابؽ، ص 5الرممي، نياية المحتاج، ج : كذلؾ. 26 – 25، مرجع سابؽ، ص 10القناع، ج 

 .523 – 522، مرجع سابؽ، ص 7الماكردم، الحاكم الكبير، ج 
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 ،1 كفقا لممتفؽ عميو فقيام تصرؼ يخؿ بالمقصكد منوأصؿ الممؾ الكقفي بأالتصرؼ في 
ال يجكز التصرؼ في أصؿ " : أنو10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 23كبالمقابؿ نصت المادة 
 ."بأم صفة مف صفات التصرؼ بالبيع أك اليبة أك التنازؿ أك غيرىا الممؾ الكقفي المنتفع بو،

يجكز لمقاضي أف يمغي أم شرط مف " :مف نفس القانكف 16  نصت المادةكمف جية أخرل
، الشركط التي يشترطيا الكاقؼ في كقفو،  إذا كاف منافيا لمقتضى حكـ الكقؼ الذم ىك المزـك

 ىك 23الحكـ المقرر قي نص المادة  ؼ."أك بمصمحة المكقكؼ عميو أك ضارا بمحؿ الكقؼ،
 أما الحكـ المقرر في ،حكـ عاـ بمزـك الكقؼ بقكة القانكف، أم دكف حاجة ألف يتـ القضاء بو

 فيك حكـ خاص، راعى فيو المشرع الحاالت التي يشترط فييا الكاقؼ حقو في 16نص المادة 
 .2 الرجكع في كقفو، مما يستدعي المجكء لمقضاء لمحكـ بمزـك الكقؼ

                              
 .680ص ، مرجع سابؽ، 3ذب، ج الشيرازم، المو: كذلؾ. 324 – 323، مرجع سابؽ، ص 6القرافي، الذخيرة، ج  - 1

 .28ص مرجع سابؽ، ، 12السرخسي، المبسكط، ج : كذلؾ. 34 ص مرجع سابؽ، ، 10البيكتي، كشاؼ القناع ، ج 
يجكز لمكاقؼ أف يتراجع عف بعض الشركط الكاردة في عقد الكقؼ إذا اشترط لنفسو ذلؾ : "جاء في قرار لممحكمة العميا - 2

كعميو فإف القضاء بصحة التراجع في عقد الحبس كالذم يعتبر تصرفا نيائيا ماداـ عقد الحبس لـ يدرج فيو . حيف انعقاد العقد
حيث أف الحبس مثؿ اليبة ىك التصرؼ بصفة نيائية في أمبلؾ معينة . شرطا يسمح بالتراجع، يعد خطأ في تطبيؽ القانكف

 .أف ييب أشياء خرجت عف أمبلكو بمكجب تصرؼ نيائي سابؽ (ب)كحيث ال يمكف لفريؽ . لفائدة شخص معيف
أف يتراجع عف الحبس الذم يعتبر تصرؼ نيائي خاصة  (ب)كحيث خبلؼ ما صرح بو قضاة المكضكع أنو ال يمكف لفريؽ 

.  مف قانكف األكقاؼ15كأف قراءة عقد الحبس ال يتبيف كأنيـ أدمجكا فيو شركط تسمح ليـ بالتراجع عف الحبس كفقا لممادة 
، مؤرخ في 204958قرار رقـ .". كحيث أف القرار المطعكف فيو جاء منعدـ األساس القانكني كمخالؼ لمقانكف مما يتعيف نقضو

 .132، ص 2004، 1، مجمة االجتياد القضائي، ج 2001 – 01 – 31
عمى الرغـ مف أف ىذا القرار اعتبر الكقؼ تبرعا نيائيا ال يجكز الرجكع فيو، إال أنو لـ يعتبره كذلؾ بشكؿ مطمؽ، حيث يفيـ - 

مف جية أخرل يعاب عمى ىذا القرار كغيره مف قرارات أخرل . أف الحكـ بمزـك الكقؼ لـ يكف إال ألف الكاقؼ لـ يشترط الرجكع
اإلشارة إلى أف الكقؼ تصرؼ في الممؾ الخاص لفائدة شخص معيف، ك الحقيقة أف التصرؼ لمصمحة الغير يككف بحؽ 

 . االنتفاع فقط، أما الممكية تبقى عمى حكـ ممؾ الشخص المعنكم الذم ىك الممؾ الكقفي
مف الثابت شرعا أف عقد الحبس ال يجكز التراجع عنو إال إذا تـ كفقا لممذىب : "في قرار آخر لممحكمة العميا جاء فيو- 

الحنفي، كلما كاف الحبس في دعكل الحاؿ تـ عمى المذىب المالكي الذم ال يجيز التراجع عف الحبس فإف قضاة المكضكع 
، مجمة االجتياد 2001 – 12 – 19، مؤرخ في 223224قرار رقـ .". بقضائيـ كما فعمكا يككنكف قد أساؤا تطبيؽ القانكف

 .147، ص 2004، 1القضائي، ج 
. الشرطالمالكية أف يشترط الكاقؼ لنفسو الحؽ في الرجكع عف كقفو، فيثبت لو حؽ الرجكع بالفقياء يجكز عند الحقيقة أنو 
. 75، ص 4حاشية الدسكقي، ج الدسكقي، 
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كقت تحقؽ المزـك  تتمثؿ في مع ذلؾ فإف ترجيح لزـك الكقؼ تترتب عميو مسألة جكىرية      
 التي تترتب عمى األخذ بو آلثارؿ تحديد كقت إنتاج المزـك يترتب عمى ذلؾكبما يتحقؽ؟ بحيث 
تحديد اآلثار يستتبع ذلؾ ك، (الفرع األكؿ) لذلؾ يتـ تحديد كقت تحقؽ المزـك ،كما حددىا القانكف

. (الفرع الثاني)  مف كقت تحققول المزـكالتي تترتب عؿ
الكقت الذم يترتب فيو لزـك الكقؼ : الفرع األكؿ

 نص صريح يحدد الكقت الذم يترتب فيو لزـك الكقؼ، 10 – 91ليس في قانكف األكقاؼ      
كبالتالي ال بد مف الرجكع إلى أحكاـ الشريعة حيث جاء مكقفو غامضا بشأف ىذه المسألة، 

 المزـك بحسب اختبلفيـ في اختمفكا اختبلفا جكىريا في كقت تحقؽ، غير أف الفقياء اإلسبلمية
قائؿ بضركرة تسميـ المكقكؼ كقبضو : كانقسمكا في تحديد ذلؾ إلى فريقيف، 1فيـ حقيقة الكقؼ

لتماـ الكقؼ كلزكمو، كقائؿ بمزـك الكقؼ بمجرد صدكر صيغة الكقؼ صحيحة، دكف حاجة 
 الكقؼ حقيقة اتفاقا مع ك لذلؾ البد مف ترجيح أحد القكليف كالذم يككف أكثر ،الشتراط القبض

 كعمى ىذا األساس يتحدد مضمكف ىذا الفرع في التطرؽ إلى الرأم القائؿ ،في القانكف الجزائرم
، ثـ الرأم القائؿ بمزـك الكقؼ بمجرد صدكر صيغة (أكال)باشتراط القبض لتحقؽ لزـك الكقؼ 

، كمف ثـ ترجيح القكؿ األكثر تبلءما مع حقيقة الكقؼ في القانكف (ثانيا)الكقؼ صحيحة 
 .(ثالثا)الجزائرم 

اشتراط القبض لتحقؽ لزـك الكقؼ القكؿ ب: أكال
الحنابمة في أحد القكليف في المذىب، ك الفقياء مف الحنفية،       ذىب اإلماـ محمد بف الحسف

أنو ال بد مف القبض لتماـ الكقؼ كلزكمو، مع كجكد اختبلؼ بينيـ في إلى المالكية،  الفقياء ك
 كتسميـ كؿ شيء بما يميؽ بو، ،بإخراج المكقكؼ مف يد الكاقؼ بيف قائؿ شركط القبض، ككيفيتو

أف يتـ حكز الماؿ ، كقائؿ بضركرة أف الكقؼ ال يمـز إال بالقبض، كتككيؿ مف يقـك عميوكقائؿ ب
. 2 ، قبؿ مكت الكاقؼ أك إفبلسوقالمكقكؼ مف طرؼ المكقكؼ عميو أك نائب

:  لمزـك الكقؼ      ك مما استدؿ بو القائمكف باشتراط القبض

                              
 . كما يمييا مف صفحات06عزاـ، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .581مرجع سابؽ، ص ، 3ج بف قدامة، الكافي، :  كذلؾ. 534مرجع سابؽ،  ص ، 6ج ابف عابديف، رد المحتار، - 2

 319مرجع سابؽ، ص، 6ج  القرافي، الذخيرة، :كذلؾ. 379، مرجع سابؽ، ص 2، ج التسكلي، البيجة: كذلؾ
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فقد ، (رضي ا عنيا)، إذ أنو جعؿ كقفو في يد ابنتو حفصة (رضي ا عنو)حديث عمر - 
 .فعؿ ذلؾ ليتـ الكقؼ

 .أف الكقؼ كاليبة كالكصية فيو إزالة الممؾ عمى كجو التبرع، كىما ال يتماف إال بالقبض- 
. 1فبل يتـ كؿ منيما إال بالقبضقياس الصدقة المكقكفة عمى الصدقة المنجزة، - 

لزـك الكقؼ بمجرد صدكر صيغتو صحيحة القكؿ ب: ثانيا
مف  كاإلماـ أبك يكسؼ الحنابمة في المشيكر مف المذىب،الفقياء ك، الشافعيةالفقياء      ذىب 

عمى  كاستدلكا ،2لقبض أك التسميـ دكف حاجة ؿالحنفية، إلى أف حكـ الكقؼ المزـك في الحاؿ
 : قكليـ باآلتي

أف الكقؼ يشبو اإلعتاؽ، ألف كؿ منيما فيو إزالة الممؾ إلى غير مالؾ، كألف كمييما يترتب - 
. عميو منع التصرؼ، فيمـز الكقؼ كما يمـز العتؽ بمجرد المفظ

أنو ال يصح قياس الكقؼ عمى الصدقة كاليبة، ألف كؿ منيما يترتب عميو التمميؾ المطمؽ - 
لممتصدؽ إليو، أك المكىكب لو، غير أف الكقؼ عند أغمب الفقياء ال تنتقؿ فيو الممكية لممكقكؼ 

. 3لو، فإلحاقو بالعتؽ أكلى مف إلحاقو باليبة ك الصدقة
 ترجيح القكؿ األكثر تالءما مع حقيقة الكقؼ في القانكف الجزائرم: ثالثا

      عمى الرغـ مف غمكض مكقؼ المشرع الجزائرم كعدـ صراحتو فالرأم الذم أرل أنو 
 بمزـك الكقؼ بمجرد صدكر صيغة الكقؼ صحيحة، كذلؾ لؤلسباب جدير بالترجيح، ىك القكؿ

         :تيةاآل
سككت المشرع الجزائرم عف اشتراط القبض لتماـ تصرؼ الكقؼ، عمى خبلؼ مكقفو إف - 

الصريح بالنسبة لميبة، يؤدم إلى االعتقاد أف المقصد مف ذلؾ، ىك  تحقؽ لزـك  الكقؼ بمجرد 
. صدكر صيغة الكقؼ صحيحة

                              
:  كذلؾ.581مرجع سابؽ، ص ، 3ج بف قدامة، الكافي، ا:  كذلؾ.36 مرجع سابؽ، ص 12 المبسكط، ج السرخسي، - 1

 .21ص الخصاؼ، أحكاـ األكقاؼ، مرجع سابؽ، 
 سابؽ، مرجع ، 10 ج البيكتي، كشاؼ القناع،: كذلؾ. 185  -184، مرجع سابؽ، ص 5، ج ابف مفمح الحنبمي، المبدع- 2

 .04الطرابمسي، اإلسعاؼ، مرجع سابؽ، ص : كذلؾ. 34ص 
ص ،  مرجع سابؽ،5، ج  المبدع الحنبمي،ابف مفمح:  كذلؾ.511مرجع سابؽ، ص ، 7ج الماكردم، الحاكم الكبير،  - 3

 .535مرجع سابؽ، ص ، 6ج ابف عابديف، رد المحتار، : كذلؾ. 185 – 184
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يتفؽ أكثر مع  10 – 91الثالثة مف قانكف األكقاؼ أف تعريؼ الكقؼ الكارد في نص المادة - 
 .تعريفات الكقؼ عند الفقياء القائميف بمزـك الكقؼ بمجرد صدكر صيغتو صحيحة

أف حقيقة الكقؼ في القانكف الجزائرم ىي إسقاط ألصؿ الممؾ كمنفعتو معا، كالفقياء الذيف - 
اعتبركا الكقؼ إسقاطا ألصؿ الممؾ كمنفعتو عف ممؾ الكاقؼ قالكا بأف النتيجة المنطقية التي 

 . تترتب عمى ذلؾ أف يمـز الكقؼ بمجرد صدكر صيغتو صحيحة، كال حاجة لمقبض
 ك ، ال يصح إال مؤبدا، كيبطؿ كؿ كقؼ يككف محددا بزمفالقانكف الجزائرمأف الكقؼ في - 

 .المالكية مف إجازة الكقؼ المؤقتالفقياء في ىذا مخالفة لما عميو 
أف أىمية اشتراط القبض لمزـك تصرؼ الكقؼ، تكمف في تجسيد الرغبة في حماية حؽ - 

 لذلؾ ،المكقكؼ عمييـ مف مطالبة كرثة الكاقؼ بالمكقكؼ بعد كفاة مكرثيـ، أك مطالبة الدائنيف
فالغاية مف القبض ىي خركج المكقكؼ مف ذمة الكاقؼ حتى ال ينتقؿ مع باقي أمكالو إلى ذمـ 

إذا أمكف تحقيؽ غاية القبض دكف ؼ ،أخرل ترتب ليا حؽ معتبر شرعا كقانكنا في تمؾ األمكاؿ
.  1، فيكفي اشتراط تكثيؽ الكقؼ كتابة ضركرياقلـ يعد التشدد في اشتراط اشتراطو،

جتياد القاضي، الذم عميو أف امحؿ كقت لزـك الكقؼ تبقى الحسـ في مسألة       مع ذلؾ ؼ
حقيقة الكقؼ كما تحددىا النصكص القانكنية يرجح الرأم األكثر صكابا كاألقرب اتفاقا مع 

، مع األخذ بعيف االعتبار مراعاة احتراـ إرادة الكاقؼ في المنظمة لمكقؼ في القانكف الجزائرم
 .2تأسيس كقفو عمى مذىب معيف

                              
، مجمة الحقكؽ الصادرة عف مجمس النشر العممي بجامعة الككيت، السنة الثالثة (الحماية المدنية لمكقؼ)أنكر أحمد، الفزيع  - 1

عبد الرزاؽ، الحماية المدنية لؤلكقاؼ العامة بالمغرب، اصبيحي : كذلؾ. 86ص  ،1999، يكنيك 02كالعشركف، العدد 
 .149 - 145، ص 2009منشكرات كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بالمممكة المغربية، مطبعة األمنية، الرباط، 

مف المقرر ك الثابت في القضاء الجزائرم فيما يخص قضايا الكقؼ، خضكع الكقؼ إلرادة الكاقؼ، الذم يجكز لو أف يأخذ  – 2
 - 02 – 24 مؤرخ في 40589رقـ  المحكمة العميا،قرار . بالشركط المعمكؿ بيا في أم مذىب مف المذاىب اإلسبلمية

كاحتراما إلرادة المحبس فقد جاء قضاء المحكمة العميا مؤكدا عمى أف . 118، ص 01، عدد1989، المجمة القضائية، 1968
مف المقرر : "الحيازة أك القبض ليس شرطا في الكقؼ ماداـ مؤسسو اختار المذىب الحنفي الذم ال يشترط القبض لتماـ الكقؼ

شرعا أف الحبس الذم يحرر كفقا لممذىب الحنفي، يرخص بالتحبيس عمى نفس قيد الحياة كال يشترط فيو الحيازة كما أنو يسمح 
كمف ثـ فإف النعي عمى القرار المطعكف فيو . بإخراج البنات بشرط أف يجعؿ لمف عند االحتياج حؽ استغبلؿ األمبلؾ المحبسة

، مؤرخ في 35351قرار رقـ .". بالقصكر في التسبيب كانتياؾ قكاعد الشريعة اإلسبلمية، في غير محمو، مما يستكجب الرفض
 .  95، ص 04، عدد 1989، المجمة القضائية 1984 – 12 – 13
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ضركرة التفرقة       غير أنو مع ترجيحي لمزـك الكقؼ بمجرد صدكر صيغتو صحيحة، أرل 
ال يصح ؼ فبالنسبة لمعقار ،بيف لزـك الكقؼ الكارد عمى العقار كالكقؼ الكارد عمى المنقكؿ

 ىذا الرأم مبني ك يو،بالكرقة الرسمية المشيرة لنشأة كلزـك تصرؼ الكقؼ الكارد عؿإال االعتداد 
عمى صراحة النصكص التي تشترط بشكؿ عاـ، أف يتـ إشيار التصرؼ الكارد عمى العقار 

 كبشكؿ خاص، فإف كرثة الكاقؼ باعتبارىـ مف الغير، فبل ،إلمكانية االحتجاج بو عمى الغير
 مما يخرج ـ، يمكف أف يحتج عمييـ بزكاؿ ممؾ الكاقؼ كأيمكلة حؽ االنتفاع لممكقكؼ عميو

العقار المكقكؼ مف التركة، إال إذا تـ شير تصرؼ الكقؼ، فيك مصدر كجكد التصرؼ بالنسبة 
 لذلؾ فحتى لك كانت صيغة الكقؼ الكارد عمى عقار مفرغة في كرقة رسمية، فإنيا تصبح ،إلييـ

ببل قيمة، في نظر القانكف في التعبير عف إرادة الكاقؼ في إخراج العقار المكقكؼ مف ممكو، ما 
 .دامت لـ تخضع لئلشيار

      مف جية أخرل فإف حماية حقكؽ الكقؼ مف سكء نية الكاقؼ، يقتضي ذلؾ، فقد يقـك 
الكاقؼ بتحرير عقد كقؼ رسمي عمى عقار، ثـ يعكد لبيعو أك حتى تحرير عقد كقؼ جديد 

عميو، كقد يبيع الكاقؼ عقارا سبؽ لو أف أكقفو، ليتفاجأ المشترم فيما بعد أنو مكقكؼ، لذلؾ ال 
ينبغي أف يؤدم احتراـ الطابع التعبدم لمكقؼ لئلضرار بحقكؽ الغير، كزعزعة استقرار المراكز 

 .القانكنية التي يحمييا القانكف
يحكمو األصؿ المرجح، ك ىك لزـك الكقؼ بمجرد صدكر       أما بالنسبة لكقؼ المنقكؿ ؼ

. صيغتو صحيحة دكف حاجة لتسميـ، أك قبض
الكقؼ تصرؼ نتائج لزـك : الفرع الثاني

مجمكعة مف المقتضيات التي في القانكف الجزائرم  عميو  تترتب بمزـك الكقؼخذ     إف األ
، ، ك (أكال) فبل يجكز بمقتضى المزـك إنياء الكقؼ تعتبر ضركرة حتمية كناشئة بالتبعية كبالتبلـز

 التصرفات التي ترد عمى ، كما تبطؿ(ثانيا)  كؿ شرط ينافي لزـك الكقؼ مع بقاء الكقؼيبطؿ
 .(ثالثا) أصؿ الممؾ الكقفي

نياء الكقؼ إعدـ جكاز : أكال
فيمـز عمى كجو الجزائرم ىك ذلؾ الذم ينشأ مؤبدا، قانكف إف الكقؼ الصحيح في اؿ      

 عدـ جكاز انتياء الكقؼ عمى الرغـ مفلزـك الكقؼ عمى كجو التأبيد  يترتب عمى التأبيد، حيث
كخراب الكقؼ بأف يصبح غير قابؿ : ما قد يطرأ مف حاالت يتصكر معيا انتياء الكقؼ
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لئلعمار أك االستبداؿ، أك ضآلة غمتو بما ال يكفي المستحقيف، أك تزايد  المستحقيف مما يجعؿ 
 لذلؾ حدد ،1نصيب كؿ منيـ ضئيبل إلى حد غير مفيد، أك انقراض الجية المكقكؼ عمييا

: تينتيائو عمى النحك اآلاالمشرع الجزائرم أحكاما خاصة لمتصرؼ في الكقؼ لمحيمكلة دكف 
إذا انقرضت الجية المكقكؼ عمييا في الكقؼ العاـ، فإف الكقؼ يؤكؿ  إلى جية أخرل مف - 

 أما إذا انقرضت الجية ،10 - 91 مف قانكف األكقاؼ 06 كفقا لنص المادة جيات الخير
المكقكؼ عمييا في الكقؼ الخاص فإف الكقؼ يؤكؿ إلى السمطة المكمفة باألكقاؼ ك يصير كقفا 

.  عاما
استبدالو طبقا ألحكاـ المادة   إذا خرب المكقكؼ أك انعدمت منفعتو، يمجأ إلى تعكيضو أك- 
كما يمكف المجكء إلى استغبلؿ كاستثمار كتنمية األمبلؾ ، 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 24

 - 01الكقفية المعطمة أك المعرضة لمخراب عف طريؽ صيغ العقكد التي نص عمييا القانكف 
 ك الذم لـ يغفؿ النص عمى صيغ استغبلؿ 10 – 91 المعدؿ كالمتمـ لقانكف األكقاؼ 07

 .كتنمية األمبلؾ الكقفية منذ إنشائيا بيدؼ ضماف بقائيا صالحة كاستمراريتيا
، مالكقؼالممؾ كؿ تغيير قد يمس أصؿ الممؾ الكقفي، ال يمكف بأم حاؿ أف يؤدم إلى إنياء - 

، ك إذا نتج عف التغيير تعكيض فإنو ينزؿ  بؿ يمحؽ التغيير بالعيف المكقكفة كيبقى الكقؼ قائما
. بمنزلة الكقؼ

تنظيـ كيفيات استرجاع أك تعكيض األمبلؾ الكقفية التي تعرضت لمتأميـ بمكجب قانكف الثكرة - 
  بالنظر لآلثار السمبية ليذا القانكف، فقد تـ إلغاءهؼ  73 - 71الصادر بمكجب األمر الزراعية 

إجراءات تكفير ذنكب الثكرة )ما يصح تسميتو في إطار كالعمؿ عمى محك مخمفاتو السمبية 
 لتدارؾ األمر 10 - 91 مف قانكف األكقاؼ 38في ىذا اإلطار جاء نص المادة ، ك2(الزراعية

ضركرة استرجاع األمبلؾ الكقفية التي فيما يخص األمبلؾ الكقفية التي أممت، كنص عمى 
 . تعرضت لمتأميـ

                              
محمكد : كذلؾ. 259 – 248، ص 1997 حريز سميـ، الكقؼ دراسات ك أبحاث، منشكرات الجامعة المبنانية، بيركت،  –1

، بحث مقدـ لمنتدل قضايا الكقؼ الفقيية السادس، الذم (نياء الكقؼ الخيرم مف منظكر الفقو اإلسبلميإ)عبد الفتاح، إدريس 
تنظمو كزارة  األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بدكلة قطر بالتعاكف مع األمانة العامة لؤلكقاؼ بدكلة الككيت كالبنؾ اإلسبلمي لمتنمية 

 . كما يمييا05 ، ص2013 مايك 14 – 13دكلة قطر، في الفترة ما بيف – بجدة، الدكحة 
 .247، ص(ت.د)الجيبللي، أزمة العقار الفبلحي كمقترحات تسكيتيا، دار الخمدكنية، الجزائر، عجة – 2
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األمبلؾ الكقفية العامة "ػتخصيص طائفة مف األمبلؾ الكقفية العامة ك ىي المسماة ب- 
بحصانة قانكنية تسمح بتقكية مركزىا القانكني بمناسبة إثبات كجكدىا القانكني في " المصكنة

 مف قانكف 08 طبقا لنص المادة  ك مف بيف ىذه األمبلؾ،مكاجية األفراد ك اإلدارة عمى السكاء
 األمبلؾ التي تظير تدريجيا بناء عمى كثائؽ رسمية أك شيادات أشخاص :10 – 91األكقاؼ 

األكقاؼ الثابتة بعقكد شرعية ، ككذلؾ عدكؿ مف األىالي كسكاف المنطقة التي يقع فييا العقار
. كتـ ضميا إلى أمبلؾ الدكلة أك األشخاص الطبيعييف أك المعنكييف

بطالف كؿ شرط ينافي لزـك الكقؼ مع بقاء الكقؼ : ثانيا
حاسما في تقرير البطبلف لكؿ شرط ينافي   مف قانكف األسرة218المادة جاء نص      

، القانكف الجزائرمكلما كاف المزـك مف مقتضيات الكقؼ في  مع بقاء الكقؼ، مقتضى الكقؼ،
، يككف مصير ىذا الشرط البطبلف مع بقاء الكقؼ قائما  فإف كؿ كقؼ يشترط فيو عدـ المزـك

 ك 10 - 91 مف قانكف األكقاؼ 16تضمنو نص المادة الذم  نفس المعنى  ىذا ىكك، الزما
في الكاردة ضمنو  (يجكز)الذم يبلحظ أف صياغتو جاءت أقؿ حسما مف سابقو، ألف عبارة 

قد يفيـ منيا أف القاضي بالخيار بيف أف يمغي الشرط الذم ينافي المزـك كبيف غير محميا، ألنو 
ك ىك ما ال يستقيـ مع تأكيد المشرع ، استبقائو ك إجازة رجكع الكاقؼ عف كقفو أك التصرؼ فيو

 مف 16في نص المادة  (يجكز)لذلؾ ينبغي أف تفيـ عبارة ، الجزائرم لمقتضى لزـك الكقؼ
 بمعنى الكجكب، خاصة إذا تـ األخذ بعيف االعتبار أسبقية نص 10 - 91قانكف األكقاؼ 

 اشتراطات الكاقؼ ىي المنظمة لمكقؼ، ك أنو تعتبرالذم بمكجبو  نفس القانكف  مف14المادة 
 يعتبر استثناءا 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 16، فيعتبر نص المادة مف الكاجب احتراميا

 .  مف نفس القانكف14كاردا عمى نص المادة 
فبل  ، شرعا لزـك أصؿ الكقؼ يستتبع لزـك شركط الكاقفيف المعتبرة      كتجدر اإلشارة إلى أف

 ،حتراما إلرادة الكاقؼاغير أنو يرد عمى ىذا األصؿ  أك الرجكع فييا، أك تبديميا، يجكز تغييرىا،
يجب أف ينص ما  كىك ،كتعديميا تغيير شركط الكقؼ،باالحتفاظ لنفسو أك لغيره في حؽ الكاقؼ 

ال لـ يجز   مف قانكف األكقاؼ15 المادة، ك في ىذا اإلطار نصت عميو عند إنشاء الكقؼ كا 
يجكز لمكاقؼ أف يتراجع عف بعض الشركط الكاردة في عقد الكقؼ إذا اشترط " : أنو10 – 91

  .".نعقاد الكقؼالنفسو ذلؾ حيف 
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بطالف كؿ تصرؼ يؤدم إلى تممؾ أصؿ الممؾ الكقفي : ثالثا
عدـ جكاز أف يككف الممؾ  10 - 91 مف قانكف األكقاؼ 23يفيـ مف نص المادة       

 لما في ذلؾ مف معنى التراجع الكقفي محؿ تصرؼ تمميكي ميما كانت تسمية ىذا التصرؼ،
 فإذا تمت مخالفة ىذا النص، كاف البطبلف المطمؽ مصير التصرؼ الكارد الضمني عف الكقؼ،

عمى الممؾ الكقفي ك الذم قصد بو صاحبو مباشرة، أك كاف مف نتائجو بشكؿ غير مباشر أف 
. 1يؤدم إلى تممؾ أصؿ الكقؼ

ألصؿ الصريح لـ يجز المشرع الجزائرم الحجز عمى الممؾ الكقفي، ألف  استنادا ليذا اك      
، كما لـ يجز 2ذلؾ يؤدم إلى التصرؼ في أصؿ الممؾ الكقفي بالبيع، كبالتالي إنياء الكقؼ

 يككف مف شأنيا أف تؤدم إلى التصرؼ في أصؿ الممؾ الكقفي حقكؽ عينية تبعيةترتيب 
 المحدد لشركط إدارة األمبلؾ الكقفية 381 – 98 مف المرسـك 20  المادةكالرىف، حيث نصت
فإف  ، مستغبلتوععمى أنو في حالة رىف الممؾ الكقفي كمو أك جزء منو أك بيكتسييرىا كحمايتيا 

 .باطمة بقكة القانكفتقع التصرفات ىذه 
أجاز المشرع مف عدـ جكاز التصرؼ في أصؿ الممؾ الكقفي بالبيع فقد كاستثناءا       

 مف قانكف األكقاؼ 24الجزائرم تعكيض أك استبداؿ الممؾ الكقفي، لكف في حدكد نص المادة 

                              
أكد القضاء الجزائرم عمى بطبلف التصرؼ في األمبلؾ الكقفية بالتصرفات الناقمة لمممكية، حيث جاء في قرار لممحكمة  - 1

مف المقرر شرعا ك قانكنا أف العيف المحبسة ال يجكز التصرؼ فييا بأم تصرؼ ناقؿ لمممكية سكاء بالبيع أك اليبة أك : "العميا
أف جية االستئناؼ تغاضت عف طمب الطاعف - في قضية الحاؿ–كلما كاف الثابت . بغيرىما كليس لممحبس إال حؽ االنتفاع

األساسي الرامي إلى إبطاؿ البيع الكارد عمى األرض المحبسة كراحت تصحح ىذا البيع المفرغ في عقد الشيرة، بالرغـ مف تعمقو 
فإف القضاة بقرارىـ كما فعمكا قد أساءكا تطبيؽ القانكف ك خرقكا أحكاـ الشريعة اإلسبلمية مما يستكجب نقض . بأرض محبسة

 .34، ص 01، عدد 1997، المجمة القضائية 1997 – 07 – 16، مؤرخ في 157310المحكمة العميا، قرار رقـ .". قرارىـ
كلكف حيث أنو أصاب قضاة االستئناؼ لما نطقكا ببطبلف البيع المنصب عمى ماؿ مكقكؼ، مستنديف إلى : "كفي قرار آخر-  

 المتعمؽ باألكقاؼ، ال يجكز التصرؼ في 1991 – 04 – 27 المؤرخ في 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 23نص المادة 
 المذككر 23حيث أنو ك بفصميـ عمى ىذا النحك، أحسف قضاة االستئناؼ تطبيؽ نص المادة .أصؿ الممؾ الكقفي لفائدة الغير

 .143، ص 2004، 1، مجمة االجتياد القضائي، ج 1999 – 09 – 29، مؤرخ في 188432قرار رقـ .". أعبله
 صفر 18: مؤرخ في،  المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجزائرم09 - 08 مف قانكف رقـ 636نصت المادة  – 2

فضبل ".(:03، ص 2008 أفريؿ 23 مؤرخة في 21الجريدة الرسمية رقـ، )، 2008 فبراير سنة 25 المكافؽ ؿ 1429عاـ 
األمكاؿ - 2:...عف األمكاؿ التي تنص القكانيف الخاصة عمى عدـ جكاز الحجز عمييا، ال يجكز الحجز عمى األمكاؿ اآلتية

 ...".المكقكفة كقفا عاما أك خاصا، ماعدا الثمار كاإليرادات
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 ثـ مبادلتو بما مالكقؼالممؾ  ألنو ال يخفى ما يؤدم إليو االستبداؿ مف بيع ألصؿ 10 - 91
 . كما سكؼ أتطرؽ إليو الحقاىك أصمح

 الجزائرم قانكفالكسائؿ األخرل لتككيف الممؾ الكقفي في اؿ: المبحث الثاني
ككسيمة لتككيف الممؾ الكقفي  بشكؿ صريح كمكسع 10 – 91لـ ينظـ قانكف األكقاؼ      

كمف شأنيا  ، ىناؾ كسائؿ أخرل يترتب عمييا كجكد الممؾ الكقفي غير أف، الكقؼسكل تصرؼ
ىذه األخيرة تجد حماية الممؾ الكقفي مف خبلؿ التشجيع عمى تككينو بكسائؿ متعددة، حيث 

، كما 10 – 91 حكاـ الشريعة اإلسبلمية المحاؿ عمييا بمكجب قانكف األكقاؼأمصدرىا في 
 كبعض 10 – 91تفيـ ضمنيا مف خبلؿ بعض النصكص المتفرقة في قانكف األكقاؼ 

النصكص الخاصة، كيتعمؽ األمر بالكصية بالكقؼ ك اإلرصاد التي يمجأ إلييا بمكجب اإلحالة 
، ككسيمتي االسترجاع كالتعكيض المتاف تجسداف (المطمب األكؿ)عمى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية 

تكريس الرغبة في استعادة كجكد األمبلؾ الكقفية بقكة القانكف، كذلؾ أخذا باالعتبار الكضعية 
 . (المطمب الثاني)التي آلت إلييا األمبلؾ الكقفية في الجزائر كالظركؼ التاريخية التي مرت بيا 

 كسائؿ تككيف الممؾ الكقفي بمكجب اإلحالة عمى أحكاـ الشريعة اإلسالمية: المطمب األكؿ
لـ يختمؼ الفقياء في جكاز أف يكصي الشخص في حياتو بكقؼ بعض مالو كقفا مضافا      

إلى بعد مماتو، كما لـ يمنعكا أف يخصص السمطاف بعض الماؿ ليككف كقفا، كاصطمحكا عمى 
الكسيمة األكلى الكصية بالكقؼ كعمى الكسيمة الثانية اإلرصاد أك التخصيص مما يدؿ عمى 
خصكصية ىاتيف الكسيمتيف مقارنة بالكقؼ المحض، لذلؾ يتحدد مضمكف ىذا المطمب في 

الفرع )، ثـ التخصيص (الفرع األكؿ)إبراز ىذه الخصكصية كذلؾ بالتطرؽ لمكصية بالكقؼ 
 .(الثاني

 الكصية بالكقؼ: الفرع األكؿ
      ال خبلؼ بيف الفقياء في أف الكقؼ في مرض المكت يأخذ حكـ الكصية كتسرم عميو 

مع ، إف األصؿ في صيغة الكقؼ التنجيزأحكاميا، غير أنو بالنسبة لمكقؼ في حاؿ الصحة ؼ
 بؿ ىك ما بعد مكت الكاقؼ،ؽذلؾ يصح تعميقيا عمى مكت الكاقؼ أك إضافتيا إلى زمف مست

 .1حيث اعتبر جميكر الفقياء إضافة الكقؼ إلى ما بعد المكت، كصية محضة بالكقؼ
                              

 . 375، مرجع سابؽ، ص 5الرممي، نياية المحتاج، ج : كذلؾ.. 522، مرجع سابؽ، ص 6ابف عابديف، رد المحتار، ج  - 1
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      غير أف إنزاؿ الكقؼ إلى ما بعد المكت منزلة الكصية المحضة ال يككف إال مف حيث 
آثاره التي ال تترتب إال بعد مكت الكاقؼ مصرا عمى كصيتو، ك كذلؾ مف حيث عدـ نفاذه إال 

في حدكد ثمث التركة، ما لـ يجزىا الكرثة في الزائد، تطبيقا ألحكاـ الكصية المقررة شرعا 
كقانكنا، ككما تصح الكصية بالكقؼ العاـ تصح في الكقؼ الخاص إال أنيا إذا كانت لكارث فبل 

ذا اجتمعت الكصية لمبر مع الكقؼ في مرض المكت، فيككف  تصح إال إذا أجازىا الكرثة، كا 
 .  1الكاقؼ قد أنشأ كصيتاف في ىذه الحالة، فينبغي أف تقسـ مخالصة، بالتناسب بينيما

       كبالمقابؿ فإف الكصية بالمنفعة كحدىا أبدا لجيات دائمة يخرجيا عف معنى الكصية 
المحضة، كذلؾ مف حيث عدـ تمميؾ أصؿ الممؾ المنتفع بو لممكصى ليـ، كانعقاد الكصية 

بالكقؼ بمجرد إيجاب الكاقؼ، كتصير في معنى الكقؼ الدائـ الذم تسقط فيو ممكية العيف عف 
ممؾ الكاقؼ ككرثتو كترصد أبدا لمنفعة الجية الخيرية الدائمة التي خصصيا الكاقؼ، كال يبقى 

 .2لممكية الكرثة في الرقبة معنى ما دامت المنفعة لغيرىـ عمى كجو التأبيد
      ك إذا كاف مما ال شؾ فيو أف الكاقؼ إذا مات مصرا عمى الكصية بالكقؼ فإف كصيتو 

تنفذ في حؽ الكرثة كال يجكز ليـ الرجكع فييا، غير أف التساؤؿ يطرح بالنسبة لحؽ الكاقؼ في 
 التراجع عف كصيتو في حياتو؟ 

      فالرأم عند جميكر الفقياء ىك أف الكقؼ المضاؼ أك المعمؽ عمى المكت ال يصح كقفا 
، فبل يمـز 3محضا ، بؿ يعتبر كالكصية المحضة مف حيث جكاز الرجكع فيو في حياة الكاقؼ

إال مف كقت مكت الكاقؼ مصرا عمى كقفو، ك يترتب عمى ذلؾ أنو إذا أحدث المكقكؼ في حياة 
ذا حدثت بعد المكت فتككف لممكقكؼ  الكاقؼ ريعا أك ثمرة، فإنيا تبقى في حكـ ممؾ الكاقؼ، كا 

عمييـ باعتبارىا نماء الكقؼ، بينما ذىب بعض الفقياء الحنابمة ك المالكية إلى القكؿ بمزـك 
 .4الكقؼ كعدـ جكاز الرجكع فيو مف الكاقؼ بمجرد صدكر صيغتو صحيحة

                              
: كذلؾ. 253مرجع سابؽ، ص أحكاـ الكقؼ، يكف، :  كذلؾ.143أبك زىرة، محاضرات في الكقؼ، مرجع سابؽ، ص  - 1

   .254 – 253مرجع سابؽ، ص مف فقو الكقؼ، الحداد، 
 .361 ص ، مرجع سابؽ،الزرقا، المدخؿ الفقيي - 2
. 04الطرابمسي، اإلسعاؼ، مرجع سابؽ، ص : كذلؾ. 323 – 322، مرجع سابؽ، ص 5النسفي، البحر الرائؽ، ج  - 3

 .220، مرجع سابؽ، ص 6ابف قدامو، المغني، ج : كذلؾ. 375، مرجع سابؽ، ص 5الرممي، نياية المحتاج، ج : كذلؾ
 . 87، مرجع سابؽ، ص 4الدسكقي، شرح الدسكقي، ج : كذلؾ. 27، مرجع سابؽ، ص 10البيكتي، كشاؼ القناع، ج  - 4
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     كقد جاء مكقؼ القضاء الجزائرم متفقا مع رأم جميكر الفقياء في جكاز إضافة الكقؼ 
 فيجكز الرجكع عنو في حياة إال أنو في ىذه الحالة يأخذ حكـ الكصية ما بعد كفاة الكاقؼ،إلى 

 . 1الكاقؼ
      غير أنني أتفؽ خبلفا لما ذىب إليو القضاء الجزائرم مع مف يرل ترجيح الرأم القائؿ 

بمزـك الكصية بالكقؼ في حياة الكاقؼ، ذلؾ أف الغاية مف الكقؼ التقرب إلى ا عز كجؿ دكف 
األخذ باالعتبار أم حسابات أخرل، كما أف الكصية بالكقؼ تصب في مصمحة الكاقؼ مف 
حيث أنو ينتفع بمالو في حياتو بكؿ حرية، كيضمف لنفسو استمرار تحصيؿ األجر بعد مماتو 

 .2بما خمفو مف كقؼ
      مع ذلؾ أرل إجازة الرجكع في الكقؼ الخاص المضاؼ إلى ما بعد المكت، ألنو في ىذه 

الحالة قد تككف ىناؾ مصمحة خاصة يرغب الكاقؼ في تحقيقيا في اتجاىو لمكصية بالكقؼ 
لبعض كرثتو أك أشخاصا بعينيـ، كأف يككف دافع الكاقؼ ضماف حؽ أحد بناتو أك زكجاتو في 
مكاجية بقية أبنائو لتقديره لحاجتيـ بعد مكتو، كقد يتبيف لو في حياتو انتفاء ىذه الحاجة، فيككف 

 . مف حقو أف يرجع في كقفو
ذا كاف المشرع الجزائرم لـ ينص بشكؿ صريح في قانكف األكقاؼ  في   أك10 – 91      كا 

قانكف األسرة، عمى إنشاء الممؾ الكقفي عف طريؽ الكصية، إال أف إجازة ذلؾ تجد أساسيا في 
 التي تحيؿ عمى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية فيما 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 02نص المادة 

لـ يرد بو نص، كالراجح في الفقو اإلسبلمي كما سبؽ بيانو صحة الكصية بالكقؼ، كمشركعيتيا 
لما تحققو مف مصمحة لممكصي كألقربائو كالمجتمع، مف جية أخرل تجد إجازة الكصية بالكقؼ 

                              
ف كاف منجزا جاز لممحبس التراجع عنو، مف المقرر فقيا أف الحبس إذا كاف معمقا أك مضافا،" -1 فبل يجكز  ،(أم فكرم) كا 

فإف تراجعيا بإبطاليا  ،(ـ ع) كاف معمقا لما بعد كفاة المحبسة -مكضكع النزاع الحالي-كمتى ثبت أف عقد الحبس .الرجكع عنو
كعميو كاف عمى قضاة المكضكع إبعاد عقد الحبس  .كتصرفيا ببيع العقارات بعقكد رسمية كاف جائزا شرعا لو بعقد تكثيقي،

كلما قضكا بغير  .كرفض طمب المطعكف ضدىما الرامي إلى إبطاؿ البيع المذككر كطرد المشتريف مف العقار المحبس المعني،
المجمة  ،1993 - 07 - 21 مؤرخ في، 102230 رقـقرار  المحكمة العميا،". .لمنقض-المنتقد-ذلؾ فقد عرضكا قرارىـ

 . 77ص، 02 عدد ،1995 سنة القضائية،
، دار ىكمو، الجزائر، (اليبة، الكصية، الكقؼ)أحكاـ الرجكع في التصرفات التبرعية في القانكف الجزائرم شيخ نسيمو،  - 2

 .323، ص 2012
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 مف قانكف األسرة التي كرد فييا أنو يجكز لممكصي أف 190أساسيا أيضا في نص المادة 
يكصي باألمكاؿ التي يممكيا كالتي تدخؿ في ممكو قبؿ مكتو عينا أك منفعة، فيحتمؿ ىذا النص 
إجازة أف يككف اإليصاء بالمنفعة عمى سبيؿ الدكاـ، عمى شرط أف ينص المكصي عمى التأبيد، 

 مف قانكف األسرة فإف الكصية بالمنفعة لمدة غير محددة تنتيي 196ألنو طبقا لنص المادة 
بكفاة المكصى لو كتعتبر عمرل، لذلؾ إذا نص المكصي عمى التأبيد صارت كصيتو كقفا 

 . بالضركرة
      كلما كانت الكصية بالكقؼ تأخذ حكـ الكصية المحضة في بعض جكانبيا، فإف أحكاـ 

الكصية في قانكف األسرة الجزائرم تطبؽ عمى الكصية بالكقؼ، فيجب أف تحرر الكصية 
بالكقؼ الكاردة عمى العقار في شكؿ رسمي ك أف تخضع لئلشيار طبقا لمفيـك نص المادة 

 مف قانكف األسرة، كذلؾ تحقيقا لبلستقرار في المعامبلت، مف خبلؿ حماية حؽ المكصى 191
لو في صيركرة المكصى بو خالصا لو في مكاجية الكرثة، كحماية إرادة المكصي الكاقؼ 

كضماف تنفيذ إرادتو كتحصيمو ألجر الصدقة الجارية، في مكاجية المكصى ليـ المكقكؼ عمييـ 
في حد ذاتيـ، مف خبلؿ منعيـ مف التصرؼ في األصؿ المكقكؼ كاالنتفاع بو، كما تنتفي 

فرضية قياـ الكرثة لعدـ عمميـ بالكصية بقسمة التركة كتكزيعيا ثـ يظير بعد ذلؾ تعمؽ حؽ 
 .    1المكصى لو المكقكؼ عميو بيا

      كفي حالة الرجكع في الكصية بالكقؼ فيمكف لممكصي أف يمجأ لممكثؽ الذم حرر عقد 
 مف 192الكصية، كيمتمس منو تحرير عقد رجكع في الكصية بإرادتو المنفردة، طبقا لممادة 

، كما يمكف بمكجب نفس 2قانكف األسرة التي تقضي بأف الرجكع في الكصية يتـ بكسائؿ إثباتيا
النص أف يتـ الرجكع ضمنيا بكؿ تصرؼ قانكني يقـك بو المكصي كيستخمص منو الرجكع فييا، 

 مف قانكف األسرة، كما 193غير أنو ال يعتبر رىف المكصى بو رجكعا في الكصية طبقا لممادة 

                              
 .140  ص،2008 دار ىكمو، الجزائر، ، شير التصرفات العقارية في القانكف الجزائرم، مجيدخمفكني - 1
 ،1995 سنة المجمة القضائية، ،1993 - 07 - 21 مؤرخ في، 102230 رقـسبؽ اإلشارة إلى قرار المحكمة العميا،  - 2

ف عقد الكصية يرد عمى أحيث يتضح مف القرار  كالذم أجاز الرجكع في الكصية بالكقؼ في حياة الكاقؼ، 77ص، 02 عدد
 مع المبلحظ أف الرجكع الضمني يككف ،نشاء الكصيةإتـ الرجكع بنفس طريقة مأجاز أف كما العقار فتـ تحريره في عقد تكثيقي، 

كافي، ففي قضية الحاؿ مجرد التصرؼ في العقار ببيعو بعقكد رسمية فإف ىذا رجكع ضمني عف الكصية كال يشترط أف يككف 
 .يح عف طريؽ عقد مكضكعو الرجكع عف الكصيةرمسبكقا برجكع ص
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أف المكصي إذا أكصى بماؿ معيف لشخص ثـ أكصى بنفس الماؿ لشخص ثاف فبل يعد ذلؾ 
 .  مف قانكف األسرة194تراجعا ضمنيا بؿ يككف المكصى بو مشتركا بينيما طبقا لممادة 

      غير أف الكصية بالكقؼ ال تأخذ أحكاـ الكصية المحضة بشكؿ مطمؽ، فالكصية 
 مف قانكف األسرة، 201المحضة تبطؿ بمكت المكصى لو قبؿ المكصي أك بردىا طبقا لممادة 

لذلؾ فإنو يشترط أف يتـ قبكؿ الكصية صراحة أك ضمنا مف المكصى لو أك كرثتو كفقا لما 
 مف قانكف األسرة، غير أنو يفرؽ بيف أف يككف المكصى لو معينا 198 ك 197أكدتو المادة 

فيشترط قبكلو أك كرثتو ك إال بطمت الكصية، أما إف لـ يكف معينا كالفقراء أك األيتاـ، فبل 
، ك إذا كاف ىذا الحكـ العاـ ينطبؽ عمى الكصية بشكؿ عاـ فإنو تجب مراعاة 1يشترط ذلؾ

خصكصية الكقؼ في ىذه المسألة، ألنو سبؽ البياف أف الراجح شرعا كقانكنا ىك عدـ اشتراط 
ذا رد المكقكؼ عميو الكقؼ  القبكؿ إلنشاء الكقؼ أك لصحتو، سكاء كاف عاما أك خاصا، كا 

خاصة في الكقؼ الخاص، لـ يترتب عمى ذلؾ إال عدـ استحقاؽ المكقكؼ عميو غمة الكقؼ 
دكف أف يبطؿ الكقؼ ألنو يؤكؿ إلى جيات البر، كلما كاف الكقؼ يثبت بالضركرة في حالة 

الكصية بالكقؼ فإف حكـ بطبلف الكصية بردىا ال ينطبؽ في حالة الكصية بالكقؼ ، ك يؤكؿ 
 . الكقؼ إلى جيات البر العامة

      كبالنظر ليذا الكـ مف األحكاـ الخاصة التي تتعمؽ بالكصية بالكقؼ، كالتي ترد أحيانا إلى 
الكصية المحضة كأحيانا أخرل إلى الكقؼ المحض، كاف عمى المشرع أف ينظـ الكصية بالكقؼ 
ككسيمة إلنشاء الممؾ الكقفي بما ينفي المبس كاالختبلؼ كذلؾ عمى غرار صراحة النص بالنسبة 

 . لمممكية الخاصة ككذلؾ بالنسبة لؤلمبلؾ الكطنية
 التخصيص: الفرع الثاني

 كلي األمر غمة ما عرؼ في التاريخ اإلسبلمي مف رصدىك أك اإلرصاد  تخصيصاؿ      
كالمساجد كالمدارس أك عمى مف ليـ  أرض مف أراضي بيت الماؿ عمى مصمحة عامة،

 . 2طمبة العمـك استحقاؽ في بيت الماؿ كالعمماء 

                              
 ص، 2011دار ابف طفيؿ، الجزائر، سميماف، أحكاـ اليبة كالكقؼ كالكصية كالميراث، كلد خساؿ ك عبد القادربف عزكز  - 1

141. 
 .98ص  مرجع سابؽ، حكاـ الكقؼ،أالزرقا، : كذلؾ. 363ص مرجع سابؽ، الكبيسي،  - 2
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  بيت الماؿ لمصرؼ عمى مصالح معينة،أمكؿف تخصيص بعض أ يركف       كغالبية الفقياء
 فبل تنطبؽ عميو أحكاـ الكقؼ خاصة يسمى كقفا، كال، ف يخرج عف تسميتو إرصاداأال ينبغي 

البد أف يككف مف حيث لزـك مراعاة شركطو لعدـ ككنو كقفا صحيحا، ك السبب ىك أف الكاقؼ 
كلي األمر فيك نائب عف المسمميف كيده عمى أمكاليـ كيد ، أما الحاكـ أك مالكا لمعيف المكقكفة

  .1 فمـ يصح لو كقفيا بؿ رصدىا،، فيك ال يممكيا ممكا خاصةالكلي عمى أمكاؿ القاصر
      أما مف اعتبر اإلرصاد كقفا فقد أخذ بعيف االعتبار أف الحاكـ إذا خصص مف بيت ماؿ 
المسمميف لمصمحة عامة لممسمميف كأبد صرفو عمى مصرفو الشرعي ك ىك المصمحة العامة 

يجكز لمف يأتي بعد  أنو الأصبح بذلؾ في حكـ الكقؼ بسبب تأبيد االنتفاع، كبالتالي رأك 
 السمطاف في  يتراجعمكانية أفإككذلؾ عدـ  السمطاف الذم أرصد أف يمغي ما أرصده مف سبقو،

. 2أف يغير في مصرفو إال لمصمحة راجحةتخصيصو أك 
ف الحاجة لئلرصاد ككسيمة لتككيف الممؾ الكقفي تقتضييا بعض المصالح       كالحقيقة أ

كعية عقارية لبناء أ مف ذلؾ تخصيص ،تيامجؿ تمبأالعامة التي تحتاج لتدخؿ الدكلة مف 
المساجد كغيرىا مف المشاريع الدينية التي تحتاج بشكؿ أساسي ألكعية عقارية كبرل تخصص 

كيف الممؾ ؾكقد نص المشرع الجزائرم صراحة عمى التخصيص ككسيمة لت، 3ةمف ممكية الدكؿ
 مف المرسـك التنفيذم 06المادة فقد نصت  كيتعمؽ األمر بشكؿ خاص بالمساجد، الكقفي العاـ،

يجب تخصيص مساحات لبناء المساجد في كؿ مخطط عمراني تضعو  ": عمى أنو4 81 – 91
عمى أف تدفع قيمة المساحة بالدينار  ك الجماعات المحمية لكؿ تجمع سكاني جديد،أالدكلة 
:   في فقرتيا األكلى أنو10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 43 كما كرد في نص المادة ".الرمزم

                              
 .121ص مرجع سابؽ، أبك زىرة، محاضرات في الكقؼ،  - 1
 .122 – 121  مرجع سابؽ، ص،أبك زىرة، محاضرات في الكقؼ -  2
يعني التخصيص استعماؿ ممؾ عقارم أك : " التخصيص بأنو30 – 90 مف قانكف األمبلؾ الكطنية 82 عرفت المادة - 3

كيتمثؿ في كضع أحد األمبلؾ الكطنية الخاصة التي تممكيا  منقكؿ يممكو شخص عمكمي في ميمة تخدـ الصالح العاـ لمنظاـ،
الدكلة أك الجماعة اإلقميمية تحت تصرؼ دائرة كزارية أك مصمحة عمكمية أك مؤسسة عمكمية تابعة ألحدىما كقصد تمكينيا 

 .".ليياإمف أداء الميمة المسندة 
 يتعمؽ ببناء المسجد كتنظيمو كتسييره كتحديد 1991 مارس سنة 23 مكافؽ ؿ 1411 رمضاف عاـ 07: مؤرخ في - 4

 .(.535، ص 1991 أبريؿ 10، مؤرخة في 16الجريدة الرسمية رقـ )كظيفتو، 
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تستفيد السمطة المكمفة باألكقاؼ مف دفع الثمف بالدينار الرمزم لمقطع األرضية التي تشيد فكقيا "
 المرسـك  مف06نصت المادة كذلؾ ." المساجد إذا كانت ىذه القطع مف األمبلؾ الكطنية

عمى أف األمبلؾ  المحدد لشكط إدارة األمبلؾ الكقفية كتسييرىا كحمايتيا 381 – 98م التنفيذ
المادة التي خصصت لممشاريع الدينية تدخؿ في األكقاؼ العامة المصكنة التي نصت عمييا 

 .10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 08
      كبذلؾ يككف المشرع الجزائرم قد تجنب الخبلؼ الفقيي حكؿ اعتبار التخصيص كقفا أـ 
ال، فيك قد نص صراحة عمى اعتبار األمبلؾ المرصكدة أك المخصصة أمبلؾ كقفية، ما داـ 
ف كانت تدخؿ ضمف األمبلؾ الكطنية أك العامة إال أف تخصيصيا  أف األمبلؾ المخصصة كا 

 . مشركط  بدفع  قيمتيا بالدينار الرمزم
 إما :لتخصيص صكرتيفؿفإف  30 – 90قانكف األمبلؾ الكطنية مف  84 كطبقا لممادة      

لمشركط كاإلجراءات التي حددىا المرسـك يتعمؽ بتخصيص األمبلؾ التابعة لمدكلة كذلؾ كفقا 
ر قرار ، أك بتخصيص األمبلؾ التابعة لمجماعات المحمية، بحيث يصد4541 - 91 التنفيذم

 أك الكالي ،التخصيص مف طرؼ كزير المالية بالنسبة لممساجد كالمشاريع الدينية الكطنية
يدمج  تماـ بناء المسجد أك المشركع الديني،إ مجردبك ،بالنسبة لممساجد كالمشاريع الدينية المحمية

المتعمؽ ببناء  81 – 91 مف المرسـك 09  العاـ طبقا لنص المادةمالكقؼالممؾ مباشرة ضمف 
المساجد كتسكل كضعية المسجد أك المشركع الديني نيائيا بمكجب عقد ناقؿ لمممكية تحرره 

رئيس المجمس الشعبي البمدم بالنسبة لؤلراضي التابعة لمبمدية بعد  أك مصالح أمبلؾ الدكلة،
 عفاءه مف مختمؼ الرسـكإكيخضع العقد لمتسجيؿ كاإلشيار مع  دفع العكض بالدينار الرمزم،

 المحدد لشكط إدارة األمبلؾ الكقفية 381 – 98 مف المرسـك التنفيذم 04تطبيقا لنص المادة 
 . 2كتسييرىا كحمايتيا

                              
شركط إدارة األمبلؾ الخاصة كالعامة  يحدد 1991 نكفمبر سنة 23 المكافؽ 1412 جمادل األكلى عاـ 16: مؤرخ في - 1

 .(.2312، ص 1991 نكفمبر 24، مؤرخة في 60الجريدة الرسمية رقـ )، التابعة لمدكلة كتسييرىا كيضبط كيفيات ذلؾ
بمقابؿ رمزم يخصـ  أعبله، 03 تتـ عممية التسكية بنقؿ ممكية األراضي المنصكص عمييا في المادة": 04 نصت المادة - 2

 أفريؿ 27المؤرخ في 10 – 91 مف القانكف رقـ 43ادة ـاؿلفائدة المالؾ األصمي طبقا ألحكاـ  مف حساب األكقاؼ العامة،
 .".كالمذككر أعبله 1991
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 المتعمقة بتسكية 010902 التعميمة رقـ 2009في أكتكبر كفي ىذا اإلطار صدرت       
الكضعية القانكنية لمقطع األرضية المخصصة إلدارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ لبناء المساجد ك 

ممحقاتيا ك المدارس القرآنية كالتي أكدت عمى ضركرة التزاـ مصالح أمبلؾ الدكلة ك الحفظ 
بمكجب عقكد إدارية ناقمة لممكية األراضي المخصصة  العقارم بنقؿ ممكية األراضي المخصصة

 .ضمف األمبلؾ الكقفية العامة المصكنة، فتخرج بذلؾ نيائيا مف ممكية الدكلة إلى ممكية الكقؼ
 تككيف الممؾ الكقفي بقكة القانكف: نيالمطمب الثا

تنامي الصحكة التشريعية بشأف أىمية الثركة الكقفية التي يمكف االستفادة منيا        في ظؿ
مجددا بعد أف فكتت، ك التنبو إلى ضركرة حماية تأبيد األمبلؾ الكقفية كما تنص عميو أحكاـ 
الشريعة اإلسبلمية التي تستمد منيا مشركعية الكقؼ، فكاف البد مف قكة القانكف لمتمكف مف 

، (أكال)استرجاع األمبلؾ الكقفية التي لـ تحتـر إرادة الكاقفيف كأحكاـ الشريعة اإلسبلمية بشأنيا 
، إضافة إلى عدـ إغفاؿ حماية بعض األمبلؾ الكقفية المكجكدة (ثانيا)أك تعكيض ما فكت منيا 

أك التي ستكجد مستقببل بسبب طبيعتيا التعبدية الخاصة، كيتعمؽ األمر باألماكف التي تقاـ فييا 
 .1الشعائر الدينية، ككذلؾ العقارات أك المنقكالت التابعة ليا، سكاء كانت متصمة أك بعيدة عنيا

االسترجاع : الفرع األكؿ
      في إطار حماية األمبلؾ الكقفية كاستعادة مكانتيا كتراث حضارم كثقافي يساىـ بشكؿ 

أساسي في تحقيؽ التنمية الشاممة لممجتمع الجزائرم، باشرت كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ منذ 
 .سنكات في عممية البحث عف األمبلؾ الكقفية كاسترجاعيا

      غير أف عممية البحث عف األمبلؾ الكقفية عمى المستكل الكطني كحصرىا كجردىا ضمف 
بطاقية كطنية تعتبر عممية معقدة جدا ككاسعة النطاؽ، بالنظر لعدة معكقات أثبتيا مباشرة 

 كىك ما دفع الكزارة الكصية لبذؿ كافة الجيكد لتذليؿ الصعكبات التي 2عمميات البحث كالجرد

                              
، كالمحدد لمكضع القانكني لممباني الدينية، فإف المساجد كالمدارس 1987 فيفرم سنة 22:  كفقا لممنشكر المؤرخ في -1

 .القرآنية، تعتبر أمبلكا كقفية عامة بحكـ القانكف ككذلؾ األماكف التابعة ليا
ف عممية البحث عف األمبلؾ الكقفية كحصرىا كجردىا ضمف بطاقية كطنية ىي عممية أأكد كزير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ   -2

ماـ أ مف أجميا الجيكد كال يمكف أف يقـك بيا الككبلء لكحدىـ دكف تدخؿ مديرم الشؤكف الدينية تتضافرف أمعقدة ككاسعة ينبغي 
سترجاع األمبلؾ الكقفية شدد اكأماـ الصعكبات التي تقؼ في كجو ، الييئات اإلدارية كعمى رأسيا الكالة كمصالح أخرل عديدة

 .الكزير عمى ضركرة استعماؿ كؿ الكسائؿ القانكنية كالعبلقات الشخصية كطرؽ التراضي لبمكغ اليدؼ
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تكاجو العممية، حيث تـ تكثيؼ الجيكد في البحث عف األمبلؾ الكقفية كجردىا ميدانيا كجمع 
كحصر كثائقيا الثبكتية، ثـ العمؿ عمى تكثيقيا في سجبلت جرد عامة تمسكيا الييئة المكمفة 
باألكقاؼ تشمؿ جميع األمبلؾ الكقفية العقارية كالمنقكلة كالمنافع، إضافة إلى القياـ بعمميات 

تسجيؿ األمبلؾ الكقفية العقارية في السجؿ العقارم الذم يمسؾ عمى مستكل المحافظات 
 .1العقارية
كنظرا لطبيعة العمؿ التقني كالتاريخي في عممية البحث عف األمبلؾ الكقفية ك حصرىا،       

 مع مكتب دراسات في اليندسة المعمارية كالخبرة 1996فقد قامت الكزارة بالتعاقد في سنة 
العقارية كىك مكتب المنار بناء، ك الذم تـ تكميفو بعممية البحث عف األمبلؾ الكقفية ككثائقيا ك 

، كذلؾ في إطار التعاكف مع البنؾ 2إجراء التحقيقات العقارية الميدانية عمى المستكل الكطني
بيف الجزائر كالبنؾ  (قرض كمنحة )اإلسبلمي لمتنمية أبـر اتفاؽ تعاكف بعنكاف المساعدة الفنية 

اإلسبلمي لمتنمية، لتمكيؿ مشركع حصر األمبلؾ الكقفية في الجزائر، كىك االتفاؽ المكقع 
 - 01 ك الذم كاف محؿ مصادقة بالمرسـك الرئاسي رقـ 2000 نكفمبر سنة 08ببيركت في 

 كفي ىذا اإلطار نصت االتفاقية عمى االىتماـ بالبحث عف األمبلؾ الكقفية الجزائرية 1073
 .نشاء قاعدة معطيات الكتركنية لؤلكقاؼإبالخارج، ك

                              
 مكرر مف 08 يحدد كيفيات تطبيؽ المادة 2003 فيفرم سنة 04 مؤرخ في المكافؽ 51 – 03 صدر المرسـك التنفيذم رقـ -1

كنص عمى السجؿ العقارم  (.2003 فبراير 05 مؤرخة في 08الجريدة الرسمية رقـ ) المشار إلييا، 10 – 91قانكف األكقاؼ 
الخاص باألمبلؾ الكقفية الذم يمسؾ عمى مستكل المحافظة العقارية ككسيمة لجرد األمبلؾ الكقفية، كما صدرت التعميمة 

بطاقات لتعييف :  عف كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ محددة لكسائؿ الجرد في2003 أكت 03 مؤرخة في 143الكزارية رقـ 
فيذه العممية تعتبر عممية ذات بعد إدارم يتـ مف خبلليا . العقارات الكقفية ك سجؿ الجرد ك سجؿ الحقكؽ المثبتة ك التحصيؿ

تكريس حماية إدارية لؤلمبلؾ الكقفية عمى غرار الحماية اإلدارية لؤلمبلؾ الكطنية ضد تصرفات أعكاف اإلدارة أك ضد تصرفات 
 ..األفراد بشكؿ عاـ

قاـ المكتب بتقديـ نتائج عممو في مجاؿ حصر األمبلؾ الكقفية في الجزائر خبلؿ الدكرة التككينية لككبلء األكقاؼ المنعقدة - 2
، حيث تتمخص طريقة البحث عف األمبلؾ الكقفية مف خبلؿ التجربة 2001 نكفمبر 08إلى  05بالجزائر العاصمة مف 

.  البحث عف الكثائؽ كالتحقيؽ الميداني عف طريؽ المعاينة الميدانية كالتحقيؽ:الميدانية لممكتب في طريقتيف أساسيتيف ىما
لدكرة الكطنية التككينية لككبلء األكقاؼ، المنعقدة بالجزائر  ؿ، تجربة حصر األكقاؼ في الجزائر، محاضرة قدمت محمدإبراىيمي

 .11–  01، ص 2001، الجزائر،  ك األكقاؼ ، نشر كزارة الشؤكف الدينية2001 نكفمبر 08 إلى 05 مف
، 2001 أبريؿ 29، مؤرخة في 25الجريدة الرسمية رقـ )، 2001 أبريؿ سنة 26 المكافؽ 1422 صفر عاـ 02 مؤرخ في -3

 .(.06ص 
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 األراضي الفبلحية الكقفية المؤممةىي        كبشكؿ عاـ فإف عمميات االسترجاع  تشمؿ ثبلث فئات
، (ثانيا)حتؿ لى الدكلة بسبب التصريح بالشغكر بعد رحيؿ الـإاألمبلؾ الكقفية التي آلت ، (أكال)

 بخبلؼ الدكلة في فترة الفراغ يكف أك معنكيكفستكلى عمييا أشخاص طبيعااألمبلؾ الكقفية التي 
 .(ثالثا) القانكني

سترجاع األراضي الفالحية الكقفية المؤممة ا: أكال
تأميـ  تـ 73 – 71 مف قانكف الثكرة الزراعية الصادر باألمر 38 إلى 34 بمكجب المكاد      

ككذلؾ تـ تأميـ األراضي المكقكفة كقفا خاصا ، العديد مف األراضي الفبلحية المكقكفة كقفا عاما
كذلؾ عندما ال يستغؿ المكقكؼ عمييـ األرض المكقكفة بصفة شخصية : إما تأميما كميا

 مف األمر 29 بمفيـك المادة فيعتبركف بذلؾ في مرتبة المالكيف غير الشرعييف كمباشرة،
ما أف حدكد الممكية في  كذلؾ بتحديد الممكية الزراعية المكقكفة : يككف التأميـ جزئياالمذككر، كا 
 – 95 لغاء ىذا القانكف بمكجب األمرإكب مف األمر، 37كفقا لنص المادة الخاصة الزراعية 

كضع ىذا ف، حيث أصبح باإلمكاف استرجاع األراضي الزراعية المؤممة لمبلكيا األصمي 26
 ،منو 82 إلى 75 القانكف الشركط كاإلجراءات المنظمة لعممية االسترجاع بمكجب المكاد مف

 مف قانكف 38بشكؿ خاص بمكجب المادة سترجاع األراضي المكقكفة اعمى حؽ  تـ التأكيد كما
 .1يو كاآلثار المترتبة عؿاالسترجاعشركط ت  حدد التي 10 – 91األكقاؼ 

  المؤممةكقفيةاؿفالحية شركط استرجاع األراضي اؿ- 1
مف قانكف األكقاؼ  35 لقد فتحت المادة: ك الشرعيةأحدل الطرؽ القانكنية إثبكت الكقؼ ب-       أ

مكانية ذلؾ بجمع كسائؿ إالمجاؿ كاسعا إلثبات طبيعة الممؾ الكقفي بنصيا عمى  10 – 91
ال يمكف التذرع بعدـ كجكد كثائؽ رسمية تثبت أف الممؾ كبالتالي  اإلثبات الشرعية كالقانكنية،

 الخاص عمى مالكقؼحالة الممؾ يقع عبئ اإلثبات في مكضكع االسترجاع ىك ممؾ كقفي، حيث 
عمى يقع  العاـ مالكقؼالممؾ  كفي ،عاتؽ المكقكؼ عميو المنتفع بالممؾ الكقفي كقت التأميـ

كما يقع عمى عاتؽ الجية المكمفة باألكقاؼ باعتبارىا الجية ، عاتؽ الجية المكقكؼ عمييا
 .كالخاصة التي لـ يعرؼ الجية المحبس عمييا منيا الكصية عمى األمبلؾ الكقفية العامة

                              
 فاتح رجب : المؤرخ في011 رقـ  المنشكر الكزارم المشترؾ10 - 91 مف قانكف األكقاؼ 38لنص المادة تطبيقا  صدر  –1

 .1992 يناير 06 ػ المكافؽ ؿ1412عاـ 
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تحكلت إذا : جراءات االسترجاعإأف ال يستحيؿ استرجاع العيف المكقكفة كقت طمب مباشرة  -ب      
يعتبر ؼ، أك إذا ما تعرضت لبلندثار، كأف تصبح عمرانية  األصمية،يعتياالعيف المكقكفة عف طب

مما يستحيؿ  10 – 91مف قانكف األكقاؼ  38  مف قبيؿ التفكيت الذم نصت عميو المادةذلؾ
مف  76طبقا لنص المادة إلى التعكيض العيني أك النقدم في ىذه الحالة يمجأ ، ؼمعو االسترجاع

  .26 – 95 المعدؿ كالمتمـ بالقانكف 25 – 90 التكجيو العقارم قانكف
جراءات استرجاع األراضي الفالحية الكقفية المؤممة إ- 2

باألمر المعدؿ كالمتمـ  25 – 90 مف قانكف التكجيو العقارم 82 ك 81تيف حددت الماد      
 التي عمى أساسيا يتـ استرجاع األراضي الكقفية المؤممة متى تكافرت  اإلجراءات26 – 95

 : عمى النحك اآلتيشركط االسترجاع
مرفقا بمجمكعة مف الكثائؽ  المحددة بمكجب تقديـ طمب استرجاع الممؾ الكقفي المؤمـ - 
مراعاة اشتراط  دكف  كذلؾقميمياإإلى الكالي المختص  1191 – 96 رقـ التنظيميمرسـك اؿ

، كذلؾ تطبيقا لنص ف قانكف التكجيو العقارم ـ81ادة ـنص اؿاآلجاؿ المنصكص عمييا في 
 كىذا حماية ةمكاعيد تقديـ الطمبات مفتكح حيث تبقى 10 - 91 مف قانكف األكقاؼ 40المادة 

 .2طابعيا األبدمؿ الؤلمبلؾ الكقفية كتكريس
 مكمفة بعممية التسكية القانكنية األعضاء كالئية متساكيةلجنة تتـ دراسة الممفات مف طرؼ - 

تضـ ممثميف لئلدارة كعددا متساكيا مف المنتخبيف المحمييف كممثمي جمعيات لؤلمبلؾ الكقفية، ك
 . يف كتجمعاتيـ المعتمدة قانكنيامالمبلؾ كالمستثمريف الفبلح

 كتككف قراراتيا قابمة ،مع التعميؿ ما بالقبكؿ أك بالرفضإتبت المجنة في طمبات االسترجاع - 
  .الطعف القضائيخاص كبشكؿ  لمطعف بالطرؽ القانكنية لمطعف،
                              

 أبريؿ 10 مؤرخة في 22الجريدة الرسمية رقـ )، 1996 أبريؿ سنة 06 مكافؽ 1416 ذم القعدة عاـ 18: مؤرخ في - 1
 المتضمف 25 – 90 المعدؿ كالمتمـ لمقانكف  26 – 95 مف األمر رقـ 11يحدد كيفيات تطبيؽ المادة ، (.07، ص 1996

 .التكجيو العقارم
، تحؿ الجية 1990 نكفمبر 18 المؤرخ في 25 – 90 مف القانكف رقـ 81عند تطبيؽ أحكاـ المادة : "نصت المادة - 2

المكقكؼ عمييا أك السمطة الكصية المكمفة باألكقاؼ محؿ المالؾ األصمي، كال تؤخذ بعيف االعتبار اآلجاؿ المنصكص عمييا 
غير أف اإلشكاؿ الذم لـ يعالجو القانكف ىك أف عمؿ المجنة الكالئية مرتبط بالمدة المحددة في قانكف  .".في المادة السالفة الذكر

.  أجميا مفتكحا، كلمف يتـ تقديميا بعد انتياء عمؿ المجنةمسترجاع األمبلؾ الكقفية التي بؽاالتكجيو العقارم، فما مصير طمبات 
 .إضافة إلى أنو يرد احتماؿ دمج بعض األراضي الكقفية نيائيا ضمف ممكية الدكلة الخاصة في إطار عمؿ المجنة
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  .مضاؤه مف طرؼ الكاليإثـ يتـ  يتـ إعداد مشركع قرار االسترجاع مف طرؼ المجنة، -
إذا كانت األراضي المسترجعة ذات سند أك ، بحيث جزئياتتـ عممية االسترجاع كميا أك - 

كفي ىذه الحالة  فإف قرار االسترجاع الكالئي يكفي المستفيد، معدكمة السند كلـ يشمميا المسح
 أما األراضي التي شمميا ، العامةمبلؾ الكقفية العتبار العقار المسترجع مف األايككف سند

في ىذه الحالة يصبح تحرير العقد اإلدارم المتضمف االسترجاع أمر  ؼالمسح لحساب الدكلة،
 . قصد شيره في السجؿ العقارم،ضركرم

االسترجاع الجزئي فبلبد مف تحرير عقديف إدارييف مف طرؼ مصالح أمبلؾ في حالة أما 
كالثاني يتضمف ، سترجاع الجزء المسترجع مف األرض لفائدة المستفيداأحدىما يتضمف  الدكلة،

 .دمج الجزء المتبقي ضمف الممكية الخاصة لمدكلة
 المؤممة الفالحية الكقفيةاآلثار القانكنية السترجاع األراضي - 3

 فبلحيةزكاؿ حؽ ممكية الدكلة لؤلراضي اؿفي  ع يتمثؿاألثر الياـ لعممية االسترجا ف      إ
أك إلى السمطة المكمفة  ،إف كانكا مكجكديفلى المكقكؼ عمييـ إكانتقاؿ حؽ االنتفاع ية، الكقؼ

       .1الكصية عمى األمبلؾ الكقفية كالمكمفة أصبل بإدارتيا كتسييرىاجية اؿباألكقاؼ باعتبارىا 
 38 المتضمف كيفيات تطبيؽ المادة 011 كبالرجكع إلى المنشكر الكزارم المشترؾ رقـ      

 كيفية االسترجاع كنمط تسكية أكضاع  كالذم جاء ليحدد10 – 91مف قانكف األكقاؼ 
:  عمى النحك اآلتيالمستفيديف المستغميف لؤلراضي المسترجعة،

المؤسسات إلى  ىذه األراضيتعكد : بالنسبة لؤلحكاـ الخاصة باألراضي المكقكفة كقفا عاما- 
كترؾ المنشكر لممستفيديف مف  التي كانت تشرؼ عمييا قبؿ تطبيؽ قانكف الثكرة الزراعية،

األراضي المسترجعة الخيار بيف البقاء في األرض التي يستغمكنيا بصفتيـ مستأجريف كتطبؽ 
رفض المستفيديف ليذا الخيار  كفي حالة 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 42 عمييـ أحكاـ المادة

                              
 1996 أكت 05 المؤرخ في  المتعمؽ بتكسيع دائرة االىتماـ باألمبلؾ الكقفية المنقكلة منيا كالعقارية 56أكد المنشكر رقـ  - 1

كف الثكرة الزراعية عند استرجاعيا إلى الجيات التي أكقفت عمييا فم أممت في إطار أحكاـ قاتعمى أيمكلة األمبلؾ الكقفية اؿ
 كفي حالة انعداـ المكقكؼ عميو الشرعي تؤكؿ كجكبا إلى السمطة المكمفة ، حيث يثبت ذلؾ بالطرؽ الشرعية كالقانكنية،أساسا

كتسكية كضعية األمبلؾ سترجاع كلما كاف االسترجاع مكضكع تساؤؿ في التطبيؽ كمف أجؿ التسريع في عمميات اال. باألكقاؼ
دارة تمؾ األمبلؾ، لمتعاكف معيا مف أجؿ أالكقفية فقد تـ الت كيد عمى ضركرة االتصاؿ بالسمطات التي كانت تقـك بتسيير كا 

  .سترجاع األمبلؾ الكقفية كتسكية كضعيتيا بالطرؽ القانكنيةا
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أك ، راضي مف أمبلؾ الدكلة في نفس البمديةأيككف ليـ حؽ الحصكؿ عمى تعكيض عيني ب
 .كفي حالة تعذر ذلؾ يعكضكف نقديا ،ةبمدية أخرل مناسب

لى المكقكؼ إاألراضي ىذه تعكد : بالنسبة لؤلحكاـ الخاصة باألراضي المكقكفة كقفا خاصا- 
خرل في نفس البمدية أك بمدية أكيعكض المستفيدكف بأراضي  كتبقى تحت تصرفيـ، عمييـ،

فإف ىؤالء   كفي حالة تعذر تحكيؿ المستفيديف إلى أراضي أخرل،أخرل أك يعكضكف نقديا
بالصيغة التي  ستغبلؿ الممؾ الكقفيايمكنيـ االتفاؽ مع المكقكؼ عمييـ عمى االستمرار في 

ك تعكيضيـ أإلى حيف تحكيميـ ، كذلؾ تنافى مع أحكاـ الكقؼم رفاف بما اليتفؽ عمييا الط
كقد أشار المرسـك أنو في الحالة التي قد يككف فييا المكقكؼ عمييـ في الكقؼ الخاص ، ماديا

، قد تنازلكا عف حقيـ في المنفعة فإنو تؤكؿ العيف المكقكفة المسترجعة إلى األكقاؼ العامة
 .كيطبؽ بالنسبة لممستفيديف األحكاـ الخاصة باألراضي المكقكفة كقفا عاما

 :بالنسبة لمحاالت المشتركة بيف أراضي الكقؼ العاـ كأراضي الكقؼ الخاص- 
تـ نزعيا إذا ك  أإدماجيا في المحيط العمراني،سبب ب إذا فقدت األرض طبيعتيا الفبلحية* 

مف قانكف  25 ك 24 جب تعكيضيا طبقا ألحكاـ المادتيف في ىذه الحاالت ملممنفعة العامة،
 .10 – 91 األكقاؼ

إلى  يتحكؿ المستفيدكف الشاغمكف لمساكف أك محبلت مشيدة عمى األراضي الكقفية* 
. مستأجريف

  المحدثة في األراضي مكضكع االسترجاع،الثابتةكالتجييزات  المنشآت األساسية كاألغراس* 
مف قانكف  25 طبقا لممادة تعتبر جزء مف العيف المكقكفة، كالتي أنجزت بعد مرحمة التأميـ،

كتسكل حاالت النزاع التي قد تحدث بيف المستفيديف كالمكقكؼ عمييـ عف  ،10 - 91 األكقاؼ
 .ك التقاضيأطريؽ التراضي 

صدار السمطات إلى حيف إيستمر استغبلؿ المستفيديف مف األراضي مكضكع االسترجاع * 
 .قرار االسترجاعالمختصة 
 حتؿلى الدكلة بسبب التصريح بالشغكر بعد رحيؿ الـإسترجاع األمالؾ الكقفية التي آلت ا: ثانيا
، مع ذلؾ فيي سترجاع مثؿ ىذه األمبلؾاتنظـ عممية صريحة  نصكص قانكنية ـ تردؿ      

في فقرتيا التي اعتبرت  10 – 91مف قانكف األكقاؼ  08ة ما نصت عميو المادتدخؿ ضمف 
 بعقكد شرعية كضمت إلى الثابتةكؿ األكقاؼ  مصكنةاؿعامة السادسة أنو مف بيف األكقاؼ اؿ
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 381 – 98 كما أف المرسـك التنفيذم أمبلؾ الدكلة أك األشخاص الطبيعييف أك المعنكييف،
دكف اإلخبلؿ " :منو 05 حمايتيا نص في المادةتسييرىا ك لشركط إدارة األمبلؾ الكقفية كالمحدد

 عبله،أكالمذككر  1991 أبريؿ سنة 27 المؤرخ في 10 – 91 مف القانكف 22 بأحكاـ المادة
ياىا أشخاص إتسكل كضعية األمبلؾ كالعقارات الكقفية التي ضمت إلى أمبلؾ الدكلة أك منح 

العقارية طبقا  تسكل كتقيد رسميا لدل مصالح الشير العقارم بالمحافظة طبيعيكف أك معنكيكف،
 1991 أبريؿ سنة 27 المؤرخ في 10 – 91 ف القانكف رقـ ـ41 ك 08 ألحكاـ المادتيف
 المادة مف صدكر نصكص نصمف أجؿ تطبيؽ   البد كالحقيقة أنو كاف".كالمذككر أعبله

قانكنية تنظـ عممية االسترجاع كفقا لما يراعى فيو مصمحة الكقؼ كمصمحة الشاغميف ذكم 
 .1النكايا الحسنة تماما كما ىك الحاؿ في حالة األراضي المؤممة

 عمييا في فترة الفراغ القانكني المستكلىسترجاع األمالؾ الكقفية ا: ثالثا
عمى الرغـ مف صدكر مجمكعة ىامة مف النصكص القانكنية لتسكية كضعية بعض       

 أنيا لـ ، إالالشاغميف كالحائزيف بطريقة غير قانكنية لؤلمبلؾ التابعة لمدكلة كالجماعات المحمية
كضع اليد كاالعتداء عمييا مف قبؿ األشخاص ىتماـ باألمبلؾ الكقفية التي تعرضت ؿام أ متكؿ

كاضحة تمنع مثؿ ىذه كلذلؾ البد مف صدكر نصكص قانكنية الطبيعييف كالمعنكييف، 
 بشيء مف العدالة بيف مصمحة الممؾ سترجاع مثؿ ىذه األمبلؾاتنظـ عممية االعتداءات ك 

، ك مف ذلؾ التأكيد عمى حؽ المتابعة القضائية 2الكقفي كمصمحة المستفيديف حسني النكايا
 .الرامية إلى تحرير الممؾ الكقفي ك التعكيض لفائدة الجية المكقكؼ عمييا

                              
يقاؼ جميع العمميات التي إعمى ضركرة المتعمؽ بتكسيع دائرة االىتماـ باألمبلؾ الكقفية العقارية  56نص المنشكر رقـ  - 1

 كفي إطار التسكية ،مف حيث ككنيا أراضي كقفية تقـك بيا البمديات في إطار بيع األراضي قبؿ التعرؼ عمى طبيعتيا القانكنية
 23حتراـ المادة ا فإنو يجب ،التي يمكف المبادرة بيا في حالة ثبكت طابع الممؾ الكقفي ألراضي سبؽ بيعيا عمى أنيا ممؾ عاـ

لى إ مع ذلؾ يمكف المجكء ،مف قانكف األكقاؼ، بحيث يجب استرجاع الممؾ الكقفي ذاتو ميما كانت الحاالت كالمبررات
 االستفادة مف  مبالغ التعكيض عف األراضي المحبسة في شراء تتـ مف قانكف األكقاؼ حيث 24التعكيض كفقا ألحكاـ المادة 

، 2005، مجمة مجمس الدكلة، 2005 – 07 – 12:  مؤرخ في016765، كىك ما أكده القرار رقـ أراضي تقـك مقاـ المفكتة
 .  145، ص 07عدد 

أف الكقؼ ليس ممكا لؤلشخاص الطبيعييف المتعمؽ بتكسيع دائرة االىتماـ باألمبلؾ الكقفية العقارية،  56اعتبر المنشكر رقـ  - 2
يف، كلذلؾ البد مف تحرير جميع األمبلؾ الكقفية مف كؿ يد كضعت عمييا بغير كجو حؽ، مع ضركرة المسائمة مكال االعتبار

 .الطبيعيف كنص عمى ضركرة منع جميع االعتداءات كالتجاكزات الكاقعة عمى األمبلؾ الكقفية مف األشخاص ،الجزائية لممعتديف
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 التعكيض: الفرع الثاني
إذا كاف األصؿ في حماية الممؾ الكقفي ك تحقيؽ استدامتو عمى كجو التأبيد أف يتـ       

استرجاعو في الحاالت التي قد يتعرض فييا لمضياع، إال أنو قد تتعرض األمبلؾ الكقفية إلى 
ضياع تاـ أك تستحيؿ عممية استرجاعيا، لذلؾ لـ يغفؿ المشرع الجزائرم ىذه الحالة، حيث 

ف ما استحاؿ استرجاعو مف أ 10 - 91 مف قانكف األكقاؼ 38 لفقرة الثانية مف المادةنصت ا
حكاـ الشريعة أكجب تعكيضيا كفقا لئلجراءات المعمكؿ بيا كبمراعاة  األعياف المكقكفة،

 يجكز أف تعكض  أنوعمىنفس القانكف مف  24 نصت المادة تماشيا مع ذلؾ ك، اإلسبلمية
 مف بينيا حالة تعرض الممؾ الكقفي ،العيف المكقكفة أك يستبدؿ بيا ممؾ آخر في حاالت محددة

، كالتي تعتبر تفكيتا لمممؾ الكقفي مما يستكجب تعكيضو نقديا كشراء بدؿ لمضياع أك االندثار
، ك في  بعد أف تثبت الحالة بقرار مف السمطة الكصية بعد المعاينة كالخبرةلمعيف المفكتة، كذلؾ 

، كتككف كقفا مقاـ العيف التي ضاعتأك التعكيض  العيف المشتراة بأمكاؿ البدؿ ىذه الحالة تقـك
 . 1بقكة القانكف دكف حاجة لصيغة كقؼ جديدة

      كمع ذلؾ كمف باب االحتياط لمصمحة استمرار كجكد الممؾ الكقفي كاف البد مف النص 
، كذلؾ 2صراحة عمى ضركرة شراء عيف مكقكفة محؿ المفكتة بمجرد الحصكؿ عمى أمكاؿ البدؿ

 أك تجميعيا كحفظيا لكقت ، مف ذلؾ تحكليا عف مقصدىا،التصرؼ في ىذه األمكاؿاحترازا مف 
البد مف الرقابة الصارمة عمى التزاـ ، حيث طكيؿ مما قد يؤدم إلى فقداف قيمتيا النقدية

 .بيذا الكاجببكجو عاـ الييئة المكمفة باألكقاؼ المستحقيف في حالة الممؾ الكقفي الخاص أك 
 

                              
 بأف أمكاؿ التعكيض تحؿ بحكـ القانكف حمكال عينيا محؿ العيف المكقكفة، كما يشترل بأمكاؿ البدؿ :يقكؿ األستاذ السنيكرم  -1

القانكف محؿ أمكاؿ البدؿ، كيصبح مكقكفا بمجرد الشراء، كعمة ذلؾ أف العيف المكقكفة  مف عقار أك منقكؿ يحؿ ىك أيضا بحكـ
 فيي مخصصة لغرض معيف يقضي بعدـ جكاز التصرؼ فييا كصرؼ غمتيا لجية ،ابتداء  قد خضعت  لمركز قانكني خاص

معينة، كلذلؾ فالعيف التي تشترل بدال منيا تحؿ حمكال عينيا بحكـ القانكف كتصبح كقفا عمى نفس الجية، كال حاجة  لصيغة 
 . 267 – 266ص مرجع سابؽ، ، 8الكسيط ، ج . كقؼ جديدة

المبالغ المحكـك بيا كتعكيض عف األرض المحبسة المدرجة في االحتياطات : " جاء في قرار صادر عف مجمس الدكلة - 2
 – 12:  مؤرخ في016765قرار رقـ ". العقارية تكضع تحت تصرؼ ناظر الكقؼ لشراء عقار آخر كفقا لمكضكع عقد الحبس

   .145، ص 07، عدد 2005، مجمة مجمس الدكلة، 2005 – 07
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 خالصة الفصؿ الثاني
      أخمص مف خبلؿ ىذا الفصؿ إلى أف الكقؼ ىك المصدر األصمي لتككيف الممؾ الكقفي 

 .شرعا كقانكنا، مقابؿ الكسائؿ األخرل التي تعتبر كسائؿ مكممة يمجأ إلييا في نطاؽ محدد
     لذلؾ  أكلى المشرع الجزائرم جؿ اىتمامو بتصرؼ الكقؼ، كذلؾ مف خبلؿ تعريفو كبياف 

الجزائرم ىك ذلؾ الذم قانكف الكقؼ الصحيح في اؿأركانو كشركطو ك اآلثار المترتبة عميو، ك
 .فيمـز عمى كجو التأبيد كال يجكز الرجكع فيو مف الكاقؼ أك غيرهينشأ مؤبدا، 

      غير أف النصكص التشريعية المنظمة لتصرؼ الكقؼ جاءت في كثير مف األحياف 
ناقصة أك غير كاضحة، كىك ما انعكس بشكؿ كاضح عمى التطبيؽ القضائي لتمؾ النصكص، 

 .فجاءت في كثير مف األحياف معيبة ك متضاربة كلـ تستقر في المسألة الكاحدة عمى رأم
 الكقؼ تصرفا  لذلؾ فإف اعتبارمرىكنة بإرادة الكاقؼ كحدىا،فيي نشأة الكقؼ       فبالنسبة ؿ

 كاشتراط القبكؿ يؤدم إلى تعطيؿ اتجاه ىذه اإلرادة ،قرب إلى مقاصد الكقؼىك أبإرادة منفردة 
لنص مف جية با كاف عمى المشرع  أف يككف أكثر دقة ككضكحا، ؼنحك تحقيؽ مقصدىا التعبدم

، ك مف جية أخرل بالنص عمى أف القبكؿ لكقؼ التزاـ تبرع صادر عف إرادة منفردةعمى أف ا
 . ليس شرطا لصحة الكقؼ كال لبلستحقاؽ فيو سكاء كاف عمى جية عامة أك خاصة

      مف جية أخرل فإف تحديد شركط تصرؼ الكقؼ يضمف بو انتفاء المفاجأة ببطبلف الكقؼ 
بعد أف اطمأف الكاقؼ إلى انعقاده، كقد يتكفى الكاقؼ فبل يحصؿ أجر الصدقة الجارية، 

كالظاىر أف المشرع اتجو إلى المركنة في ىذه المسألة، كذلؾ مف خبلؿ اختياره مف مختمؼ 
المذاىب الفقيية ما يثبت الكقؼ كال يبطمو، فدائما في الشركط إذا افتقد شرط يككف الحؿ مرنا 
باستبقاء الكقؼ ك إلغاء الشرط، باستثناء ما تعمؽ بحقيقة الكقؼ كما يقرىا القانكف، كىك ما 

 . ينعكس عمى استكثار الثركة الكقفية
ق، كاإلشكاؿ أف الكثير مف ىذه الشركط  بنفاذأك بصحتوقد تككف متعمقة       كشركط الكقؼ 

ترؾ المشرع فراغات في تنظيميا، مما يعني اإلحالة بشأنيا إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، حيث 
لـ يتفؽ الفقياء فييا عمى رأم كاحد، كما أف أغمب تمؾ الشركط ترتبط بحقيقة الكقؼ، كىنا 
يصبح ضركريا األخذ باالعتبار أف األخذ مف مذىب دكف آخر يجب أف يككف عمى أساس 

 اتفاؽ حقيقة الكقؼ في المذىب مع حقيقتو المقررة في التشريع
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اآلثار القانكنية المترتبة عمى تككيف الممؾ الكقفي : الفصؿ الثالث
اليامة التي مجمكعة مف اآلثار عميو  تترتب ا، فإنو صحيحمالكقؼ      بمجرد أف ينشأ الممؾ 

كدة منو، كما تؤكد كجكده كتضمف لو البقاء ك االستمرار، غايتو المقصحقيقتو كعف  تعبر
 فبمجرد أف ينشأ الممؾ الكقفي يعترؼ لو القانكف الجزائرم بالشخصية االعتبارية بالتبعية لسقكط 

كيثبت لممكقكؼ عميو حؽ االنتفاع ، (المبحث األكؿ) الكاقؼممؾ ف عممكية الماؿ المكقكؼ 
 .(المبحث الثاني)األصؿ المكقكؼ بمنفعة 

تمتع الممؾ الكقفي بالشخصية االعتبارية : المبحث األكؿ
      الشخصية االعتبارية ىي شخصية يمنحيا القانكف لمجمكعة مف األشخاص أك األمكاؿ 
التي تيدؼ إلى تحقيؽ غرض معيف، فتصبح ليا شخصيتيا القانكنية المستقمة، كيككف ليا 

 كليس ىناؾ شؾ في أف الممؾ الكقفي ىك مجمكعة مف األمكاؿحقكقيا كالتزاماتيا الخاصة بيا، 
  ىك بالدرجة األكلى تحقيؽ مرضاة ا عز كجؿ، مشركعرصدىا صاحبيا لتحقيؽ غرض معيف

، كما 1مف خبلؿ المنافع التي تعكد عمى المكقكؼ عمييـ ، كالذم يتحقؽرجاء الثكاب المستمرك
 مف قانكف 05يعترؼ لو القانكف الجزائرم بالشخصية المعنكية كذلؾ بمكجب نص المادة 

 . مف التقنيف المدني49 كنص المادة 10 – 91األكقاؼ 
      غير أنو يطرح التساؤؿ إذا كاف الممؾ الكقفي يعتبر في نظر القانكف شخصا اعتباريا 
عاما فيخضع ألحكاـ القانكف العاـ، أـ أنو شخص اعتبارم خاص فيخضع ألحكاـ القانكف 
، 2الخاص؟ كاإلجابة أف الممؾ الكقفي ال ينبغي النظر إليو إال باعتباره شخصا اعتباريا خاصا

ألنو مجمكعة أمكاؿ رصدت لتحقيؽ غرض معيف، كأف نظامو األساسي يتحدد بشكؿ أساسي 
بإرادة الكاقؼ التي ينشأ بيا الكقؼ، حيث تثبت لو الشخصية القانكنية بمجرد تككينو، دكف حاجة 

إلذف خاص مف الدكلة، كما أف الترتيب الذم جاءت بو األشخاص االعتبارية في التقنيف 
 .المدني الجزائرم تدؿ ببل شؾ عمى عدـ اعتبار الممؾ الكقفي شخصا اعتباريا عاما

                              
محمد :  كذلؾ.85 – 84 ص، 2006، فيفرم 29 عدد خالد بف عبد العزيز، الشخصية االعتبارية، مجمة العدؿ،الجريد  - 1

 .67، ص 2001شتا أبك سعد داليا، الشخصية االعتبارية لمكقؼ، دار الفكر العربي، مصر، 
الشامسي، مرجع  :كذلؾ. 55، ص 2008دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، متكلي الكقؼ، يكنس محمد محمد رافع،  - 2

 . 14 ، صسابؽ
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 لما كاف القانكف يعطي لمشخص االعتبارم الحؽ في التمتع بجميع الحقكؽ إال ما كاف ك      
منيا مبلزما لصفة اإلنساف الطبيعية، فإنو تظير بعض الخصكصية بالنسبة لمممؾ الكقفي فيما 

، (المطمب األكؿ)يخص بعض الحقكؽ، كيتعمؽ األمر بالنظاـ األساسي لمممؾ الكقفي 
  .(المطمب الثالث)، كالتمثيؿ القانكني لو (المطمب الثاني)كاستقبللية الذمة المالية لو 

 النظاـ األساسي لمممؾ الكقفي: المطمب األكؿ
      مف العناصر المميزة لمممؾ الكقفي كشخص اعتبارم ىك كجكد نظاـ أساسي يحكمو كغيره 
مف األشخاص االعتبارية، غير أف النظاـ األساسي لمممؾ الكقفي يعتبر مف المبادئ األساسية 
التي يقـك عمييا نظاـ الكقؼ، بما يجعمو متميزا عف غيره مف الصدقات كالتبرعات، كبما يضمف 

لمممؾ الكقفي حصانة ضد أم تجاكزات محتممة لتحكيمو عف طابعو الديني التعبدم، حيث 
الفرع )يستمد النظاـ األساسي لكؿ ممؾ كقفي مف شركط الكاقؼ التي يضعيا لتنظيـ كقفو 

 (.الفرع الثاني)، كفي حالة عدـ النص عمييا، يمجأ إلى األحكاـ الشرعية المكممة (األكؿ
 شركط الكاقؼ كمصدر أصمي لمنظاـ األساسي لمممؾ الكقفي: الفرع األكؿ

لما كاف إنشاء الممؾ الكقفي يتـ بتصرؼ إرادم، فتككف لمكاقؼ صبلحية كضع الشركط       
رادة الكاقؼ في كضعو لشركط كقفو محترمة مف قبؿ الشارع، إال أنيا تككف  التي تحكـ كقفو، كا 

مقيدة بالتزاـ المبادئ الشرعية التي تتصؿ بالكاجبات كالمصالح العامة كالنظاـ العاـ، فتككف 
شركط الكاقؼ كاجبة االحتراـ ما دامت ال تتنافى مع المبادئ الشرعية العامة، كىك ما جعؿ 

فإرادة الكاقؼ ىي التي تحدد بدقة األمكاؿ " شرط الكاقؼ كنص الشارع"الفقو يقرر قاعدة 
المكقكفة، كتضع شركط إدارة ماؿ الكقؼ، كمصارفو، ككيفية صرؼ منافعو، ككيفية استغبللو، 

 .1كتنميتو، كبشكؿ عاـ كؿ ما يراه محققا لمغرض الذم أراده مف كقفو
 مف 14      كقد أخذ المشرع الجزائرم بيذه القاعدة كأكد عمى احتراميا بمكجب نص المادة 

اشتراطات الكاقؼ التي يشترطيا في كقفو ىي التي : " التي نصت10 – 91قانكف األكقاؼ 
كما سبؽ اإلشارة في معرض الحديث " .تنظـ الكقؼ ما لـ يرد في الشريعة اإلسبلمية نيي عنيا

إذا اشترط شرطا غير صحيح في القانكف الجزائرم لكاقؼ عف شركط صيغة الكقؼ إلى أف ا

                              
 .143 – 142الزرقا، أحكاـ الكقؼ، مرجع سابؽ، ص  -  1

Luccioni. Op.cit. p 76.                                                                                           - 
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 فإنو ال يعتد بو ،أك المكقكؼ عمييـ ،مالكقؼالممؾ أك مضرا بمصمحة  باعتباره مخالفا لمشرع،
 .مع بقاء الكقؼ كاستمراره صحيحا كيبطؿ،

التي تعتبر الدستكر الفقيي الشرعي ك " شرط الكاقؼ كنص الشارع"      غير أف قاعدة 
القانكني الذم يجب إتباعو في شركط الكاقفيف، ىي مثار خبلؼ حكؿ معنى تشبيو شرط الكاقؼ 

بنص الشارع، بيف مف يرل أف محؿ التشبيو في كجكب  العمؿ بو كعدـ جكاز مخالفتو، كبيف 
مف يرل أف محؿ التشبيو في طريقة فيـ المراد مف كبلـ الكاقؼ، كالراجح أف شرط الكاقؼ كنص 

الشارع في الفيـ كالداللة كفي كجكب إتباعو كالعمؿ بو، كمعنى ذلؾ أف يتبع في فيمو نفس 
طريقة فيـ مراد الشارع، فيستفاد مراد الكاقؼ مف ألفاظو المشركطة، كما يستفاد مراد الشارع مف 

ألفاظو، فتفرض عبارة الكاقؼ كأنيا نص تشريعي، يراد فيمو ألجؿ تنفيذه كفقا لمراد الشارع، 
حيث تتحكـ في فيـ شركط الكاقفيف قكاعد أصكؿ الفقو كنظرياتو العامة، التي تقكد الفيـ إلى 

 . 1السداد، ك تعصـ الفكر مف الخطأ
بياـ        غير أنو إذا عجزت القكاعد األصكلية عف تحديد مقصكد الكاقؼ بسبب غمكض كا 

األلفاظ التي تأتي بيا شركط الكاقفيف، فإنو يتـ االحتكاـ إلى غرض الكاقؼ، فما كاف ػمف 
االحتماالت التي يحمؿ لفظ الكاقؼ عمييا أقرب إلى غرض الكاقؼ كمقصده، تـ ترجيحو عمى 

، كلذلؾ يككف عمى المشرع الجزائرم أف ينص صراحة عمى 2غيره مف االحتماالت كأخذ بو
القاعدة التي تحكـ شركط الكاقؼ، كالتي ينبغي بنائيا عمى أساس مرف بحيث تقضي بااللتزاـ 

بألفاظ الكاقؼ الصريحة في عقد كقفو، فإذا كانت غامضة، تعيف البحث عف قصد الكاقؼ 
 .3باالستعانة بالعرؼ كظركؼ الحاؿ

                              
 .156الزرقا، أحكاـ الكقؼ، مرجع سابؽ، ص : كذلؾ. 290 – 286ص أحكاـ الكقؼ، الكبيسي،  - 1
لكؿ كاقؼ غرض عاـ مف كقفو، يظير مف مكضكع الكقؼ، كغرض الشارع مف قانكنو كأحكامو، فغرض الكاقؼ في الكقؼ  - 2

حياء العمـ كنشره،، كفي الكقؼ عؿ الذرية البر الدائـ لجميع الذرية، كفي كقؼ المستشفيات حماية النفس مف إعمى مدرسة ىك 
: ، بحث منشكر عمى مكقع الكاتب(اإلطار الشرعي لمكقؼ ك مقاصده العامة)داغي عمي محي الديف القرة، . التمؼ كاليبلؾ

http:// www.qaradaghi.com  10:26 عمى الساعة 2011 – 12 – 01 بتاريخ .  
ذا كانت غامضة، تعيف البحث عف قصد . إذا كانت ألفاظ عقد الكقؼ صريحة، كجب التقيد بيا: "نص المشرع المغربي - 3 كا 

شرط الكاقؼ كنص الشارع في : "نص المشرع األردني: كذلؾ.". الكاقؼ، كيمكف االستعانة في ذلؾ بالعرؼ ك بظركؼ الحاؿ
دراسات قانكنية لعشر )اصبيحي، : أنظر.". كلممحكمة، عند االقتضاء، تفسير شركط الكاقؼ بما يتفؽ مع مدلكليا. الفيـ كالداللة
 .38، مرجع سابؽ، ص (قضايا إشكالية

http://www.qaradaghi.com/
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      ككفقا لممعنى السابؽ تثار مسألة إذا كاف لفظ الكاقؼ صريحا ككاضحا، ىؿ يجكز 
االجتياد فيو كالخركج عنو إلى مقصد الكاقؼ؟ فبلشؾ في أف تكجو إرادة الكاقؼ إلى ضماف 
الفعالية المستمرة لكقفو في تحقيؽ غرضو، ىك الذم يدفعو إلى إشتراط شركط يراىا محققة 

لقصده، كفي الظركؼ العادية ال تككف تمؾ الشركط إال احتياطات تكفؿ استمرار الكقؼ في أداء 
دكره كما أراده الكاقؼ، لكف ذلؾ ال يمنع مف كجكد بعض الكاقفيف يشترطكف شركطا تنافي 

طبيعة تصرؼ الكقؼ المؤسس عمى نية فعؿ الخير كالتقرب بو إلى ا، أك مجافية لتكجيات 
 . 1الشريعة كأحكاميا، كمتى كانت كذلؾ فإنيا تعتبر الغية كال عبرة بيا

      ك ىناؾ شركط أخرل يطرأ عمييا مف المستجدات ما يجعميا غير ذات أىمية، أك ما 
فمثؿ ىذه الشركط بدكرىا ال يحافظ عمييا مادامت ، يجعميا معكقا مانعا مف تنمية الممؾ الكقفي

غير محققة لمنفعة الممؾ الكقفي، فكؿ شرط يؤدم التمادم في مراعاتو إلى تفكيت قصد 
االنتفاع عمى الدكاـ تجكز مخالفتو، غير أف مخالفة شرط الكاقؼ في ىذه الحالة تككف بالمجكء 
إلى القضاء، الذم ىك أقدر عمى تقرير تكافر الحالة االستثنائية التي تقتضي ضركرة مخالفة 

شرط الكاقؼ عمى الرغـ مف صراحتو، فبل يتخذ جكاز مخالفة شرط الكاقؼ كسيمة تحكمية في يد 
الجية المسؤكلة عف إدارة كتسيير الممؾ الكقفي، أك يصبح سببا في إىدار كمخالفة قصد الكاقؼ 

 مف قانكف 04 مكرر 26، كفي ىذا اإلطار نصت المادة 2في حد ذاتو أك حرماف المستحقيف
عمى   المعدؿ كالمتمـ لقانكف األكقاؼ07 – 01 المستحدث بمكجب القانكف 10 – 91األكقاؼ 

 . رعاية لمصمحة الكقؼ كالمكقكؼ عمييـ، مخالفة شرط الكاقؼ الصحيح بإذف القاضيجكاز
 األحكاـ الشرعية كمصدر احتياطي لمنظاـ األساسي لمممؾ الكقفي: الفرع الثاني

      إذا كاف األصؿ المقرر فقيا كقانكنا ك قضاءا، أف الممؾ الكقفي يخضع إلرادة الكاقؼ، 
الذم لو أف يستمد شركطو كأحكامو مف أم مذىب فقيي، فقد يسكت الكاقؼ عف شرط مف 

شركط الكقؼ، أك يغفؿ عف ذكرىا، كعدـ بياف مصرؼ الريع أك عدـ تعييف ناظر عمى الممؾ 
الكقفي، أك عدـ بياف المستحقيف، ككذلؾ في حالة األكقاؼ التي ضاعت كثائؽ كحجج كقفيا، 

                              
، مجمة أكقاؼ الصادرة عف األمانة العامة لؤلكقاؼ بالككيت، (شرط الكاقؼ ك قضايا االستبداؿ)حامد أحمد عبد ا صالح، - 1

 .184 – 181، ص 2002، أكتكبر 05السنة الثالثة، العدد 
، بحث مقدـ ضمف أعماؿ المؤتمر الثاني لؤلكقاؼ، المنعقد (مخالفة شرط الكاقؼ، المشكبلت ك الحمكؿ)الناجي لميف، - 2

 .30 – 27 ك ص 15، ص 2006بجامعة أـ القرل، مكة المكرمة، 
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فبل يمكف معرفة شركط الكاقؼ فييا، ففي مثؿ ىذه الحاالت البد مف الرجكع إلى أحكاـ تكميمية، 
كالتي تجد مصدرىا في األحكاـ الشرعية الخاصة بالكقؼ كما ىي مقررة في المذاىب الفقيية 

، حيث تكفؿ الفقياء ببياف تمؾ األحكاـ بالتفصيؿ، حتى تكاد ال تخمك مسألة مف 1المختمفة
المسائؿ إال كحظيت بالبحث، كلذلؾ كرد النص بمكجب نص المادة الثانية مف قانكف األكقاؼ 

 عمى ضركرة الرجكع إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية فيما لـ يرد بو نص في قانكف 10 – 91
األكقاؼ، فإذا لـ تعرؼ إرادة الكاقؼ يتـ الرجكع إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كتطبؽ بشأنيا 

 . القكاعد الفقيية المستمدة مف أحكاميا
     كمف األمكر المتفؽ عمييا، أف أحكاـ الكقؼ في أغمبيا اجتيادية، قياسية، لمرأم فييا 

مجاؿ، حيث كاف لمفقياء عبر العصكر المختمفة دكر ميـ في تطكير أحكاـ الكقؼ بناءا عمى 
االجتياد، فجميع تمؾ األحكاـ الفقيية التفصيمية في الكقؼ، منيا ما أخذ مف نصكص القرآف 
العامة التي تأمر باإلنفاؽ في سبيؿ الخير، كمنيا ما قد أستنبط مف بعض نصكص السنة 

إما عمى القكاعد الفقيية العامة، بطريؽ : أحكاـ بنيت- كىك األغمب-القكلية أك العممية، كمنيا
القياس عمى أشباىيا في العمؿ، كأحكاـ كقؼ المريض، كضماف ناظر الكقؼ كعزلو، قياسا 
ما عمى أعراؼ الناس كعاداتيـ  عمى تبرع المريض ككصيتو، كعمى ضماف الكصي كعزلو، كا 
كتعامميـ ك عمى المصالح المرسمة، كككف إجارة األعياف المكقكفة، ال يجكز أف تتجاكز مدة 
العقد الكاحد فييا سنة أك ثبلث سنكات، ككأحكاـ االستبداؿ بالكقؼ، ككجكب البدء مف غمة 

 .2المكقكؼ بعمارتو كترميمو حفظا لعينو، كنحك ذلؾ
      كلما كاف االجتياد بطبيعتو كبما فيو مف عنصر عقمي بارز يقبؿ االختبلؼ، كيتسـ 

بالمركنة، كيحتمؿ التجديد الستيعاب مختمؼ المتغيرات مف غير خركج عمى قكاطع الشريعة كال 
، كفي ظؿ تقنيف أحكاـ الكقؼ، فإف المشرع يمعب بدكره دكر المجتيد 3مجافاة لنصكصيا الثابتة

في استنباط أحكاـ الكقؼ بما يتناسب كمتطمبات العصر، فيمكف لبعض األحكاـ التكميمية 
لمكقؼ، أف تككف مقننة في شكؿ نصكص قانكنية يستمدىا المشرع مف أحكاـ الشريعة 

                              
 .76 – 75، مرجع سابؽ، ص (مستقبؿ المؤسسات الكقفية)الزريقي، - 1
 . 21 – 20الزرقا، أحكاـ الكقؼ، مرجع سابؽ، ص : كذلؾ. 185 – 184بف عبد ا محمد، مرجع سابؽ، ص - 2
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اإلسبلمية، كيطبعيا بطابع المركنة التي تجعميا مكاكبة لممستجدات كالمتغيرات، مما يعطي 
لمقضاء دكرا ميما في حماية األمبلؾ الكقفية كالمحافظة عمى حقكقيا، إضافة إلى تمكيف 

القائميف عمى شؤكف األمبلؾ الكقفية كذكم العبلقة خاصة مف مستحقيف، مف االحتكاـ إلى 
  .نصكص كاضحة كمكحدة

      غير أنو يطرح التساؤؿ إذا كاف يمكف لممشرع أف يجتيد بمكجب قكاعد آمرة في مسألة مف 
 مسائؿ الكقؼ، بحيث تسمك القاعدة اآلمرة حتى عمى إرادة الكاقؼ؟ 

      فيناؾ بعض المسائؿ في الكقؼ تحتاج أف يبدم فييا القانكف مكقفا كاضحا، بما ال يسمح 
باالختبلؼ، كذلؾ بالنظر ألنيا محؿ اختبلؼ فقيي، كلكؿ مذىب فقيي رأم فييا، فبل بد أف 
يجتيد المشرع فييا برأيو المؤسس عمى أحد تمؾ اآلراء، كبما ال يتعارض مع ما ىك مقرر مف 
أحكاـ أخرل، كمف تمؾ المسائؿ تأبيد الكقؼ ك عدـ جكاز إشتراط تكقيتو، أك الرجكع فيو، فمثؿ 

ىذه المسائؿ، تكلى المشرع الفصؿ فييا بأحكاـ آمرة كاضحة، بحيث ال يجكز حتى إلرادة 
الكاقؼ أف تخالفيا، حيث ال يتعمؽ األمر في ىذه الحالة بمجرد إجازة القانكف لمخالفة شرط 
 .  الكاقؼ بالمجكء إلى القضاء، بؿ بتحديد حكـ مسبؽ ال مجاؿ لمسمطة التقديرية لمقضاء فيو

 لمممؾ الكقفيالذمة المالية استقاللية : لثانيالمطمب ا
بالذمة المالية يعني استقبلليتو فيما لو مف حقكؽ عتبارم اشخص       إف تمتع الممؾ الكقفي ؾ

كما عميو مف التزامات مالية عف ذمة الكاقؼ، كذمة متكلي الكقؼ، ككذلؾ ذمة المكقكؼ عميو، 
 تطرح التساؤؿ حكؿ نطاؽ استقبللية الذمة المالية لمممؾ لطبيعة الخاصة لمممؾ الكقفيغير أف ا

الكقفي؟ كذلؾ بالنظر لكحدة اليدؼ مع األمكاؿ العامة لمدكلة، فيذه األخيرة ترصد لخدمة 
المصمحة العامة كالنفع العاـ، كىك نفس اليدؼ الذم يحققو الممؾ الكقفي العاـ، فيؿ يبيح اتحاد 

اليدؼ الخمط بيف أمكاؿ الممؾ الكقفي العاـ ك أمكاؿ الدكلة؟ كمف جية أخرل فإف العديد مف 
األمبلؾ الكقفية  يتـ اإلشراؼ عمييا مف جية كاحدة، كىناؾ ما يتـ تأسيسيا مف شخص كاحد، 

 شراؼ مؤسسة كاحدة،إك بعضيا تحت أ كميا تذا اجتمعكمنيا ما تشترؾ في غرض إنشائيا، فإ
أـ ،  حقكقو كالتزاماتو المستقمة عف غيرهمنيايككف لكؿ  ؼىؿ يككف لكؿ كاحد منيا ذمة مستقمة،ؼ

  مما يعني كحدة الحقكؽ كااللتزامات؟مبلؾ الكقفية، تككف الذمة كاحدة لكؿ األ
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      كالحقيقة أنو بقدر أىمية أف يستفيد الماؿ الكقفي العاـ مف امتيازات الماؿ العاـ، إال أف 
ىذا قد يؤدم إلى القضاء عمى الحدكد الفاصمة بيف نكعي الماؿ كاختبلطيما ضمف ميزانية 

كاحدة ىي ميزانية الدكلة، كال شؾ في أف في ىذا قضاء عمى كجكد الممؾ الكقفي كنظاـ مستقؿ 
فيذا يعني ،  المختمفة ليا ذمة مالية كاحدةيةكقؼمبلؾ اؿأف األب القكؿ لو خصكصيتو، كما أف

 ، يمـز ردهبمثابة الديف الذمدكف أف يككف ذلؾ   عمى آخرمكقؼممؾ صرؼ مف ريع اؿجكاز 
ذمة مالية عمى القكؿ بأف لكؿ ممؾ كقفي أما كىك ما قد يؤدم إلى مخالفة إرادة الكاقفيف، 

ف حدث جية عمى جية أخرل،الريع المخصص ؿال يجكز صرؼ ، فيذا يعني أنو مستقمة  كا 
، كلذلؾ أفترض أنو البد مف استقبللية األمكاؿ الكقفية عمى سبيؿ االستدانةيككف إال ال ذلؾ ؼ

، (الفرع الثاني)ألمبلؾ كقفية متعددة  ، كاستقبللية الذمـ المالية (الفرع األكؿ)عف األمكاؿ العامة 
حيث تزداد قيمة ىذه االستقبللية فيما يترتب عمييا مف آثار لمصمحة المحافظة عمى كجكد 

 . (الفرع الثالث)الممؾ الكقفي 
 استقاللية األمكاؿ الكقفية عف األمكاؿ العامة: الفرع األكؿ

     يتميز الماؿ العاـ بخاصية أساسية ىي خاصية المنفعة العامة التي يقـك بخدمتيا، ككذلؾ 
فإف الماؿ الكقفي العاـ أعد لتحقيؽ النفع العاـ، غير أف ىذا األخير يتحقؽ في الماؿ العاـ في 

ذاتو، بينما يتحقؽ في الماؿ الكقفي العاـ في ريعو، كاستثناء في أصمو في حالة المقابر ك 
، كما أف المنفعة العامة التي يحققيا الماؿ الكقفي العاـ تككف 1أماكف إقامة الشعائر الدينية

مقترنة بنية التصدؽ كغرضيا البر كاإلحساف ابتغاء الحصكؿ عمى األجر كالثكاب مف ا عز 
كجؿ، فالطابع التعبدم يعتبر محددا أساسيا لمعنى النفع العاـ في الماؿ الكقفي العاـ، كىك ما 

 .يمنحو خصكصية إضافية
      مف جية أخرل فإف إرادة الكاقؼ في تحقيؽ النفع العاـ تبقى محترمة كال ينبغي مخالفتيا، 
فاالنتفاع بالماؿ الكقفي العاـ يككف في حدكد إرادة الكاقؼ، بينما في الماؿ العاـ فإف الجماعة 
الكطنية أك كافة أفراد المجتمع يعتبركف مالكيف ممكية عامة ليذه األمكاؿ بحيث يستعممكنيا 
مباشرة، أك بكاسطة مرفؽ عاـ بحرية تامة ال يقيدىا إال ما يفرضو القانكف مف قيكد تستيدؼ 

 .أساسا حمايتيا كضماف حؽ اآلخريف في االستفادة منيا
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      غير أنو إذا قبمنا االشتراؾ بيف الماؿ الكقفي العاـ كالماؿ العاـ في خاصية المنفعة 
العمكمية، فإف الذم يترتب عمى ذلؾ ىك اشتراكيما في ما يترتب عف ىذه الخاصية مف آثار 

كعدـ جكاز التصرؼ، كالتممؾ بالتقادـ، كالحجز، كىذه  اآلثار مف شأنيا أف تؤدم إلى المحافظة 
عمى استمرارية تخصيص الماؿ لمنفع العاـ كعدـ تحكلو إلى ماؿ خاص، أما بالنسبة لمماؿ 

الكقفي العاـ فإف عدـ جكاز التصرؼ فيو مثبل ىك جزء مف حقيقتو، لذلؾ ال تككف ىناؾ حاجة 
لمقاربة الماؿ الكقفي العاـ بالماؿ العاـ مف أجؿ االستفادة مف االمتيازات التي يتمتع بيا الماؿ 
ضفاءىا عمى الماؿ الكقفي العاـ بسبب كحدة اليدؼ، مادامت تمؾ االمتيازات ىي في  العاـ كا 

 .1األساس مف مضمكف الكقؼ ك جزء مف حقيقتو
إف التكيؼ القانكني لمماؿ العاـ بأنو ممؾ لمجماعة الكطنية ال يتفؽ مع التكيؼ القانكني       

لمماؿ الكقفي العاـ، كالذم ال يمكف أف يككف ممكا ألحد، فيك في حكـ ممؾ الشخص المعنكم 
 .كمرصكد النتفاع الجية المكقكؼ عمييا كفقا لما تحدده إرادة الكاقؼ

ذا كاف اكتساب صفة العمكمية لمماؿ العاـ يككف بمكجب قرار إدارم يتخذ مف السمطات        كا 
اإلدارية المختصة، بينما في الممؾ الكقفي العاـ فإف إرادة الكاقؼ المنفردة ىي التي تتجو إلى 
جعؿ الماؿ الخاص ماال مكقكفا، لذلؾ فإنو في الحاالت التي تنزع فييا الدكلة ممكية خاصة 
لؤلفراد كتدرجيا ضمف الممكية العامة فإف ذلؾ يككف بمكجب إجراء إجبارم تفرضو السمطة 

العامة تحقيقا لممصمحة العامة، أما في حالة الممؾ الكقفي العاـ فإف كقؼ الفرد لمالو في أبكاب 
 .2البر كالخير كاإلحساف يككف عمبل اختياريا برجاء التقرب  عز كجؿ

      كما أف صفة العمكمية لمماؿ العاـ ليست أبدية، فقد تزكؿ بزكاؿ المنفعة العامة، كمف ذلؾ 
التنازؿ عف الماؿ العاـ بعد إدراجو ضمف األمبلؾ الكطنية الخاصة بأحد الكسائؿ القانكنية 

المنصكص عمييا قانكنا، بخبلؼ الماؿ الكقفي الذم يبقى مكجيا دائما كبشكؿ مستمر في كجكه 
 .البر كالخير

      إف ىذه الفكارؽ الجكىرية بيف الماؿ العاـ كالماؿ الكقفي العاـ تقتضي الفصؿ بيف نكعي 
الماؿ كعدـ السماح بالخمط بينيما أك الجمع بينيما، ألف في السماح بذلؾ القضاء عمى الممؾ 
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الكقفي العاـ مف خبلؿ إىدار كظيفتو التي أسس ألجميا كتحكيمو عف طابعو التعبدم الذم شرع 
لو أساسا، أما التمييز بينيما كاستقبللية كؿ منيما يعتبر ضمانا أساسيا لمحفاظ عمى الممؾ 

، حيث يرل 1الكقفي ككياف لو كجكده المستقؿ الذم يمكنو مف أداء كظيفتو التي خصص ليا
 أف الجمع بيف الماؿ الكقفي كالماؿ العاـ في ميزانية الدكلة مف بعض الباحثيف في ىذا اإلطار
 العامة كالقضاء عمييا، إضافة إلى الحيمكلة دكف يةكقؼمبلؾ اؿشأنو أف يؤدم إلى إضعاؼ األ

حتماؿ تحكؿ ىذه الكظيفة تأثرا اأداءىا لرسالتيا ذات الطبيعة االجتماعية بالدرجة األكلى، بسبب 
 أما الفصؿ بيف األمكاؿ الكقفية ،بالتكجيات السياسية لمدكلة كالتي تخضع باستمرار لمتغير

كاألمكاؿ العامة مف شأنو أف يساعد عمى ممارسة الرقابة المالية بشكؿ أكثر فاعمية بما يحافظ 
   . 2عمى ىذه األمكاؿ مف اإلىدار أك التبديد

 استقاللية الذمـ المالية ألمالؾ كقفية متعددة: الثانيفرع اؿ
 مف 35بمكجب نص المادة نشاء صندكؽ مركزم لؤلمبلؾ الكقفية إنص عمى       إف اؿ

باعتباره  المحدد لشركط إدارة األمبلؾ الكقفية كتسييرىا كحمايتيا 381 – 98المرسـك التنفيذم 
في مختمؼ مبلؾ الكقفية ليو كؿ األمكاؿ التابعة لؤلإتحكؿ  حسابا خاص باألمكاؿ الكقفية

صؿ األ، غير أف ختبلؼ جياتيااقد يكحي بكحدة الذمة المالية لؤلمبلؾ الكقفية عمى ، الكاليات
حتراـ شركط الكاقفيف في صرؼ ضركرة اىك الجزائرم في نفس المرسـك  الذم أكد عميو المشرع

، كىك ما يفيـ منو استقبللية الذمة المالية 3 المخصص ليااتفي الجواألمبلؾ الكقفية ريع 
 . لؤلمبلؾ الكقفية المختمفة

ف لـ يكف صريحا تماما، إال أنو يتفؽ مع الراجح مف آراء        ك مكقؼ المشرع الجزائرم كا 
الفقياء، فاألصؿ المتفؽ عميو فقيا ىك الحفاظ عمى خصكصية كؿ ممؾ كقفي مف حيث 

لى الجية إ مكقؼممؾ صرؼ ريع كؿ استقبللية الذمة المالية، حيث يجب احتراما إلرادة الكاقؼ 

                              
 حتؿالـفقد قاـ  ضمف ميزانية الدكلة، يةمكاؿ الكقؼاألدمج نتيجة ثار سمبية لما نتج مف آتعتبر التجربة الجزائرية نمكذجا  -  1

ستقبللية ف القضاء عمى االكف ــكالشؾ أف ذلؾ الدمج دخاليا ضمف ميزانية الدكلة، إ كيةمكاؿ الكقؼاألستيبلء عمى باالالفرنسي 
المستقمة  مياـ الدكلة الجزائرية ، كىك ما صعب  كجعميا ذمة كاحدة مع األمكاؿ العامة فيصعب تمييزىاةالكقفيمبلؾ المالية لؤل

 .عادة تخصيصياإكمبلؾ في استرجاع األ
 .85 – 84 ص  مرجع سابؽ،، لؤلكقاؼاصبيحي، الحماية المدنية - 2
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 فكؿ ممؾ كقفي يجب أف يعامؿ معاممة مستقمة، طبقا لشركط كاقفو التي كقؼ عمييا الكاقؼ،
 .1المعتبرة شرعا

ق إذا كاف األصؿ في القانكف الجزائرم أف تحتـر إرادة الكاقؼ في الصرؼ عمى فأغير       
جيات الكقؼ في حاؿ كجكدىا، فإنو استثناءا يتـ تحديد مصارؼ مشتركة تنتفي معيا استقبللية 

 : ، كيتعمؽ األمر بشكؿ خاص بالحاالت اآلتية2الذمـ المالية لمجمكعة مف األمبلؾ الكقفية
األمبلؾ الكقفية التي لـ يحدد الكاقؼ شركطيا، أك لـ تعرؼ شركطيا المتعمقة بتعييف - 

 تخصيص أك تحكيؿ مصرفيا إلى كجو مف فيمكفمصرفيا، أك تمؾ التي استنفذت مصرفيا، 
 ك كذلؾ نصي 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 06المحددة كفقا لنص المادة  أكجو الخير العاـ

 المحدد لشركط إدارة األمبلؾ الكقفية 381 – 98 مف المرسـك التنفيذم 33 ك 32المادتيف 
كتسييرىا كحمايتيا، حيث أف النفقات المحددة في نصي المادتيف تعتبر نفقات مشتركة بيف 
أمبلؾ كقفية مختمفة، كال يتصكر إمكانية اقتطاعيا كصرفيا إال إذا تـ النظر إلى مجمكع 

 .األمبلؾ الكقفية عمى أنيا ممؾ كقفي كاحد مف حيث كحدة الذمة المالية
حالة الضركرة كالمصمحة الراجحة قد تقتضي اقتطاع مصاريؼ استعجالية لتصرؼ في - 

مجاالت استعجالية محددة قانكنا، كىك ما أكده القرار المتعمؽ بتحديد كيفيات ضبط اإليرادات 
 منو عمى ضركرة اقتطاع 06، ك الذم نص بمكجب المادة 3كالنفقات الخاصة باألمبلؾ الكقفية

 مف ريع األمبلؾ الكقفية العامة في الكالية تخصص لمنفقات االستعجالية ة بالمائ25نسبة 
 مف نفس القرار، كىك ما ال يتصكر تحقيقو إال إذا اعتبرت مجمكع 05المحددة بمكجب المادة 

 . األمبلؾ الكقفية ذمة كاحدة

                              
مجمة أكقاؼ الصادرة عف األمانة العامة لؤلكقاؼ بالككيت، السنة الثالثة، ، (ديكف الكقؼ)، بف عبد ا  ناصرالميماف - 1

، مجمة جامعة دمشؽ، المجمد السابع عشر، (الشخصية االعتبارية)حمزة حمزة، : كذلؾ. 54ص ، 2004، يكنيك 06العدد 
 .520، ص 2001العدد الثاني، 

 يتماشى مكقؼ المشرع الجزائرم مع ما نص عميو الفقياء في أخذىـ باالعتبار بعض الحاالت المستثناة مف األصؿ  -2
، بحث مقدـ لمنتدل قضايا (ديكف الكقؼ)القرة، داغي عمي محي الديف . المتمثؿ في تعدد الذمـ المالية ألمبلؾ كقفية متعددة

في الككيت البنؾ اإلسبلمي لمتنمية بجدة،  بالتعاكف مع ، الذم تنظمو األمانة العامة لؤلكقاؼ بدكلة الككيتكؿالكقؼ الفقيية األ
 .55 – 54الميماف، مرجع سابؽ، ص : كذلؾ.  مف كتاب المنتدل61، ص 2003 أكتكبر 13 ك 11الفترة ما بيف 

، 2000 أبريؿ سنة 10 المكافؽ 1421 محـر عاـ 05: قرار صادر عف كزير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ، مؤرخ في - 3
 .(.29، ص 2000 مايك 07، مؤرخة في 29الجريدة الرسمية رقـ )
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 اآلثار المترتبة عمى استقاللية الذمـ المالية ألمالؾ كقفية متعددة: الفرع الثالث
يفترض تمتع كؿ ممؾ كقفي بعد نشكئو بذمة مالية مستقمة، ترتب أثريف ىاميف يعتبراف      

،  ك االستدانة منو (نتيجة طبيعة الستقبللية الذمة المالية، كىما االستدانة عمى الممؾ الكقفي أكال
 .(ثانيا)

 االستدانة عمى الممؾ الكقفي: أكال
 مخافة عمى الممؾ الكقفي كذلؾ يجكز االستدانةنو ال المتفؽ عميو فقيا أاألصؿ       إف 

 مف حقيـ في الريع، ك حرماف المستحقيفق أأك غمتو مما يؤدم إلى ضياعأصمو الحجز عمى 
عمى ، كالتي تجيز االستدانة لمصمحة الممؾ الكقفي إال أف الفقياء استثنكا حالة الضركرة الممحة

 بحاجة ماسة إلى التعمير مالكقؼالممؾ  يككف ، كمثاؿ ذلؾ أفعند حصكلياغمتو أف يدفع مف 
، كعدـ كجكد ما ك خرابو عند عدـ التعميرأكقكؼ اؿ الـكاإلصبلح مخافة فكات االنتفاع بالـ

لمممؾ أف ال يككف أكليما : رطيفبشىذه االستدانة مقيدة  جعمكا ىـغير أفيسد ذلؾ مف ريعو، 
، أما  المكقكؼ كالصرؼ مف أجرتوماؿجار اؿإممكاف إأك عدـ  ،متكليوغمة حاصمة بيد الكقفي 

الحصكؿ عمى فبلبد مف ، فإذا لـ يشترط  الكاقؼ ذلؾ، أف يأذف الكاقؼ بذلؾثانييما فيتمثؿ في 
 .1إذف القاضي

لى إمسألة مكضكعية يرجع تقديرىا  أف تقدير الضركرة الممجئة إلى االستدانة      فبل شؾ 
 متكلي الممؾ الكقفيإعطاء الحرية ؿ، كما أف ىؿ الخبرة في ذلؾأالذم يستعيف عادة ب القاضي

الممؾ الكقفي ك  قد يؤدم بسكء تصرفو كتقديره إلى الضرر بمصالح يوفي االستدانة عؿ
 .2لمستحقيفا

عمى الممؾ الكقفي  نص صريح بجكاز االستدانة فإنو ال يكجد الجزائرم قانكفكبالنسبة لؿ      
ية يتبيف رجحاف كقؼمبلؾ اؿغير أنو باستقراء النصكص القانكنية المتعمقة باأل، أك عدـ جكازىا

                              
، مرجع 3 ج قميكبي كعميرة، اؿحاشيتا القميكبي، :  كذلؾ.223مرجع سابؽ، ص ، 6  ج،فتح القديرابف اليماـ، شرح  - 1

 .400 ص  مرجع سابؽ،،5  ج،نياية المحتاجالرممي، : كذلؾ .109ص سابؽ، 
. 72ص مرجع سابؽ، ، 7اإلنصاؼ، ج المرداكم، . لـ يشترط الفقياء المالكية كالحنابمة استئذاف القاضي في االستدانة- 

 .89ص مرجع سابؽ، ، 4 حاشية الدسكقي، جالدسكقي، : كذلؾ
 ص ،1977، مطبعة اإلرشاد، بغداد، لثانيمحمد عبيد عبد ا، أحكاـ الكقؼ في الشريعة اإلسبلمية، الجزء االكبيسي  - 2

206 – 207. 
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مف أعماؿ اإلدارة التي يباشرىا ض ىذه األخيرة  جكاز االستدانة عمى الممؾ الكقفي، حيث تدخؿ
مف المرسـك  13 لمادةلنص اقا مطبتتحت رقابة ككيؿ األكقاؼ الناظر المباشر لمممؾ الكقفي 

 المحدد لشركط إدارة األمبلؾ الكقفية كتسييرىا كحمايتيا كالذم نص عمى 381 – 98التنفيذم 
السير عمى  كأك المكقكؼ عمييـ  ناظر الممؾ الكقفي كؿ عمؿ يفيد الممؾ الكقفي،أف يتكلى

المحافظة عممية ، ؼعند االقتضاء عادة بنائوإ كترميمو كتوصيافالمحافظة عمى الممؾ الكقفي ب
 بصفتو متكليا لشؤكف الممؾ ساسي عمى عاتؽ الناظرأ كاجب كالتزاـ ء الممؾ الكقفيعمى بقا

الكقفي، فإذا ما احتاج إلى االستدانة ألجؿ الكفاء بالتزامو جاز لو ذلؾ، خاصة كأنو يباشر عممو 
 .تحت رقابة ككيؿ األكقاؼ

 381 – 98 التنفيذم المرسـك مف 21 المادة      مف جية أخرل فإنو بالنظر لما جاء في  
نياء مياـ إ عمى حاالت المحدد لشركط إدارة األمبلؾ الكقفية كتسييرىا كحمايتيا مف النص

مف بيف حاالت اإلعفاء أف يقـك فإنو اعتبر  ،لممؾ الكقفي باإلعفاء أك اإلسقاطالمباشر ؿالناظر 
أك  ك جزء منو دكف إذف كتابي مف السمطة المكمفة باألكقاؼ،أالناظر برىف الممؾ الكقفي كمو 

 االستدانة عمى جكازكلى عمى أمما يدؿ مف باب   كالرىف ال يتصكر إال لديف،،المكقكؼ عمييـ
، أما في حاالت االستعجاؿ 1م بمكجب إذف كتابي مف السمطة المكمفة باألكقاؼالكقؼالممؾ 

فيعفى الناظر مف الحصكؿ عمى اإلذف، مع التزامو بتقديـ تقرير عف العممية التي أنجزىا إلى 
 مف المرسـك 02 ؼ 33السمطة الكصية مصحكبا باألكراؽ الثبكتية قياسا عمى نص المادة 

 . المحدد لشركط إدارة األمبلؾ الكقفية كتسييرىا كحمايتيا381 – 98التنفيذم 
 07 – 01قانكف  كص نص      كذلؾ يستنتج جكاز االستدانة عمى الممؾ الكقفي مف خبلؿ

بعض الحاالت التي يجكز فييا االستدانة  الذم أكرد 10 – 91المعدؿ كالمتمـ لقانكف األكقاؼ 
 .2تعميره كزيادة نمكهبغرض  العاـ مالكقؼالممؾ لصالح 

                              
إلثبات كجكد ، لى االستدانةإم مف السمطة المكمفة باألكقاؼ في حالة الحاجة بذف كتاإمف الضركرم الحصكؿ عمى  - 1

ذا دعت ضركرة أك مصمحة معتبرة إإال أنو ، األصؿ أف رىف المكقكؼ لديف ال يجكز، قياسا عمى ضركرة حقيقية لبلستدانة
مف خبلؿ  ، التي ىي قادرة عمى بذؿ الجيكد لحماية األصؿ الكقفي المرىكفالسمطة المكمفة باألكقاؼ،ذف مف إيجكز الرىف ب

 .كذلؾ مف خبلؿ رد الديكف قبؿ عرضو لمبيع مف البيعتقدير مخاطر االستدانة كحماية األصؿ الكقفي 
 .10 مكرر 26  ك07  مكرر26، 06 مكرر 26، 05 مكرر 26 مكرر، 26 :المكاد - 2
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      لذلؾ فبالنسبة لمقانكف الجزائرم ليس المشكؿ في إجازة االستدانة عمى الممؾ الكقفي، بؿ 
في تحديد ضكابط ىذه االستدانة، كالتي ال ينبغي ترؾ الرجكع في تحديدىا ألحكاـ الشريعة 

اإلسبلمية المحاؿ إلييا بمكجب قانكف األكقاؼ فيما لـ يرد فيو نص، بؿ يجب أف يرد النص 
 .  صريحا بخصكصيا باعتبارىا مسألة اجتيادية البد أف يككف لمقانكف فييا رأم اجتيادم كاضح
      كالحاصؿ مما سبؽ أف االستدانة لمصمحة الممؾ الكقفي جائزة بؿ تصبح كاجبة عندما 
يككف الممؾ الكقفي ميددا بالضياع، أك اإلضرار بو في حالة عدـ المجكء إلى االستدانة عميو 

 :مع الحاجة إلييا، كيمكف إجماؿ أىـ  ضكابط جكاز االستدانة عمى الممؾ الكقفي في اآلتي
أف تككف مضبكطة بمكافقة السمطة المكمفة باألكقاؼ، أك كجكد شرط الكاقؼ الذم يجيز - 

االستدانة في كثيقة الكقؼ، أك بالمجكء إلى القضاء، كفي حاالت االستعجاؿ كفي غياب شرط 
الكاقؼ، فإنو تجكز االستدانة دكف الحصكؿ عمى اإلذف مراعاة لمصمحة الممؾ الكقفي، كال 

ينبغي أف يمنع ذلؾ مف محاسبة متكلي الممؾ الكقفي في حالة ثبكت عدـ تحقؽ أم مصمحة في 
 .االستدانة

يجب أف يراعى تسديد الديف مف غمة الممؾ الكقفي بخصمو قبؿ تكزيع الغمة عمى  - 
المستحقيف، كليذا يصبح ميما الحديث عف تككيف مخصصات مف ريع الممؾ الكقفي لمديكف 
المعدكمة، بحيث يقتطع مف ريع الممؾ الكقفي نسبة معينة تخضع لتقدير أىؿ الخبرة، ك تبقى 
 . خاضعة دائما لممراجعة عمى ضكء المستجدات، يتـ اإلنفاؽ منيا لتسديد ديكف الممؾ الكقفي

أف يسعى متكلي الممؾ الكقفي إلجراء مصالحة عمى الديكف مع الدائف، لبلستفادة مف إبراء - 
 .كمي أك جزئي لمصمحة الممؾ الكقفي
 االستدانة مف الممؾ الكقفي: ثانيا

صمحة الممؾ الكقفي، لعدـ كجكد ـاالستدانة مف ال تجكز        مف حيث المبدأ العاـ فإنو
:  ذكرىا الفقياء كىي بعض الحاالتيستثنى مف ذلؾغير أنو  ، في ذلؾمعتبرة

 بأف يجعؿ الكاقؼ كقفو مخصصا إلقراض ،ضمف أغراض الكقؼستدانة مف ككف االتأف - 
تباع تطبيؽ  الحقيقة أف ىذه الحالة ال تعتبر استثناءا حقيقيا، ألنيا ما ىي إالك المحتاجيف،  كا 

 .1لشرط الكاقؼ

                              
 . مف كتاب المنتدل56 ص، مرجع سابؽ، (ديكف الكقؼ)داغي،  - 1
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في شكؿ أمانة أف يككف اإلقراض مخافة تعرض سيكلة الكقؼ لمسرقة أك النيب إذا أكدعت - 
 .1كثر ضماناأ فالقرض أك كديعة،

إقراض الدكلة في حاالت الطكارئ، فيجكز لمحاكـ أف يقرض مف الماؿ المكقكؼ عمى - 
 .2المسجد لمصرؼ في حالة الحرب، إذا لـ يكف لممسجد حاجة لذلؾ الماؿ، كيككف ذلؾ دينا

االستدانة مف فائض ريع ممؾ كقفي لعمارة ممؾ كقفي آخر يتحد معو في الجنس بسبب  - 
 .3حاجتو الماسة لمعمارة

الحقيقة أف االستدانة مف الممؾ الكقفي إذا لـ تكف مضبكطة، فإنيا مف شأنيا أف تؤدم ك      
إلى ضياع كتفكيت الممؾ الكقفي كلك تدريجيا، لذلؾ البد مف النص قانكنا عمى مجمكعة مف 

 :، أىمياقالضكابط إلجازة االستدانة، حماية لكجكد الممؾ الكقفي ك استمراريت
تكضيح حاالت الضركرة التي يجكز فييا االستدانة مف الممؾ الكقفي، كينبغي أف تخضع ىذه - 

 .الحاالت لمتقدير سكاء مف القضاء أك إدارة الكقؼ
 .أف يتـ تكثيؽ الديف كأخذ الضمانات الكافية السترداد الديف- 
النظر إلى ديف الممؾ الكقفي عمى أنو ديف ممتاز، بحيث يتـ النص صراحة في القانكف - 

المدني كفي قانكف األكقاؼ عمى منح ديف الممؾ الكقفي حؽ االمتياز أم أكلكية ك أفضمية 
 .االستيفاء، كىك ما مف شأنو أف يشكؿ ضمانة حقيقية لمحفاظ عمى حؽ الممؾ الكقفي

النص عمى عدـ جكاز إجراء المصالحة عمى ديكف الممؾ الكقفي، لما في ذلؾ مف تفريط في - 
 .حقكقو

النص عمى عدـ سقكط ديف الممؾ الكقفي بالتقادـ، كذلؾ تماشيا مع خاصية تأبيد الممؾ - 
 . الكقفي

إجازة إجراء المقاصة بيف األمبلؾ الكقفية الدائنة كالمدينة فيما بينيا بغرض إنياء الديكف - 
 .المترتبة عمى االستدانة

                              
 . مف كتاب المنتدل56 ص، مرجع سابؽ، (ديكف الكقؼ)داغي،  - 1
، الذم تنظمو األمانة العامة كؿ بحث مقدـ لمنتدل قضايا الكقؼ الفقيية األ،(ديكف الكقؼ)الصديؽ محمد، الضرير  - 2

 28، ص 2003 أكتكبر 13 ك 11في الفترة ما بيف الككيت البنؾ اإلسبلمي لمتنمية بجدة، بالتعاكف مع لؤلكقاؼ بدكلة الككيت 
 .66 صفقو استثمار الكقؼ، مرجع سابؽ،  بف عزكز، : كذلؾ. مف كتاب المنتدل29– 

 .55 – 54ص ، مرجع سابؽ، الميماف - 3
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 تكلى شؤكف الممؾ الكقفي كيعبر عف إرادتوممثؿ قانكني م: لثالمطمب الثا
بؿ يقـك أساسا عمى فكرة االستمرارية   غير مرتبط بحياة الكاقؼ،      إف كجكد الممؾ الكقفي

 عند أىـ ما يضعو الكاقؼ في الحسبافكلذلؾ فإف  بعد ممات الكاقؼ بكصفو صدقة جارية،
 النص في كف عمىكليذا يحرص الكاقؼ ستدامتو،اكقؼ ىك تكفير اآللية البلزمة لتحقيؽ اؿ ءنشاإ

 كيحقؽ الغرض المقصكد منو،  كيحافظ عميو،نوشؤك  عمى مف يتكلىكاف يشيدأكقؼ أك اؿكثيقة 
 يككف مف ،كحتى ال يخرج الكقؼ عف مقصده كفكرتو التي يقـك عمييا ذلؾالكاقؼ فإف أغفؿ 

 .1 عميو ككميا بمعنى كاحداقيـ أكا،  ناظرا، أكالضركرم تدارؾ األمر بالتكلية عميو متكلي
 كبأنو متعمؽ ، أنو مرتبط بإرادة الكاقؼ أساسامكقؼممؾ اؿلؿقديما كلقد كاف لنظرة الفقو       

 حدكد اإلدارة كتكلي شؤكنو في مالكقؼالممؾ أثره في حصر إدارة ، جتماعية محدكدةابمصالح 
الممؾ  كلفترة طكيمة عبر التاريخ اإلسبلمي كانت إدارة م،الكقؼالممؾ الفردية ممثمة في ناظر 

 مارست الدكلة كاليتيا العامة عمى  بينما،2 منكطة بالكاقؼ نفسو أك مف يعينو أك يشترطومالكقؼ
 بكاسطة القضاة الذيف يباشركنيا بأنفسيـ أك بكاسطة تفكيض الكالية لغيرىـ يةكقؼمبلؾ اؿاأل

 امنكطكاف  الخاصة فتدخؿ الدكلة فييا يةالكقؼاألمبلؾ أما بالنسبة لؤلمبلؾ الكقفية العامة، 
كبالنتيجة فإف كالية الدكلة كاف األصؿ فييا أنيا غير مباشرة  بتظمـ أىميا عند التنازع فييا،

كف مباشرة إال في حالة ترؾ ت كلـ ،لى القضاءإبيدؼ اإلشراؼ كالمراقبة كالمحاسبة المككمة 
                                                                                  .3 دكف كليمالكقؼالممؾ 
 العامة كالتي مرجعيا يةكقؼمبلؾ اؿغير أنو بالنظر لسمبيات كعيكب اإلدارة الخاصة لؤل      

نطبلقا مف النزعة المركزية لمدكلة الحديثة اك، إلى فساد ذمـ النظار ككثرة الشكاكل في حقيـ

                              
 غير ،سبلمية كالعراؽ كاألردف، كالشائع في دكؿ المغرب كمصر ىك ناظر الكقؼإل يسمى متكلي الكقؼ في بعض الدكؿ ا-  1

دارتو، أما المتكلي فمقيد بشرط  أف مصطمح المتكلي أدؽ مف الناظر، ألف ىذا األخير مقيد بشرط النظر عمى الكقؼ بحفظو كا 
متكلي الكقؼ في االصطبلح ك . النظر كالغبطة بتحسيف حاؿ الكقؼ كتنميتو كاستغبللو بما يحقؽ النفع لو كلممكقكؼ عميو

مف يتكلى رعاية شؤكف الكقؼ كمباشرة التصرفات القانكنية نيابة عنو طبقا لشركط الكاقؼ كاألحكاـ القانكنية : القانكني ىك
 .48  - 47  صيكنس محمد، مرجع سابؽ،  .كالشرعية

2- Luccioni. Op.cit. p 77 – 78.                                                                                    
 لؤلكقاؼ بالمممكة العربية السعكدية، المنعقد الثانيبحث مقدـ لممؤتمر ، (كالية الدكلة عمى الكقؼ)النجار عبد ا مبركؾ،  - 3

 .19، ص 2006بجامعة أـ القرل، مكة المكرمة، 
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تخمي عف لؿ الكقؼ ـمسكغات مشركعة في نظر الدكؿ اإلسبلمية التي تأخذ بنظاكميا  اعتبرت
فضؿ حماية ألييا كأسمكب أفضؿ لتحقيؽ إبالنظر  ،1اإلدارة الفردية إلى اإلدارة الحككمية

بحسب غمب الدكؿ اإلسبلمية أتقـك اليـك في  كتقكية كجكدىا القانكني، حيث لؤلمبلؾ الكقفية
 أك غيرىا مف الييئات العامة ، أك األمانة العامة لؤلكقاؼ،إما كزارة األكقاؼنظاـ كؿ منيا، 

دارتو باسـ الدكلة  .المخكلة قانكنا بإدارة كتكلي شؤكف الكقؼ كا 
 إلى مجمكعة مف المستكيات التنظيمية حددتيا يةالكقؼاألمبلؾ كفي الجزائر تخضع إدارة       

 المركزية اإلدارية محيث تعبر ىذه المستكيات عمى تبف النصكص التشريعية،مجمكعة ىامة مف 
فإف تسميط الضكء عمى أجيزة التسيير كمستكياتيا التنظيمية لذلؾ ، يةؼفي تسير األمبلؾ الكؽ

، كالممؾ (الفرع األكؿ )كما حددىا القانكف الجزائرم كالتي تختمؼ بيف نكعي الممؾ الكقفي العاـ
ة نظاـ التسيير المركزم بشكمو المحدد ءتقييـ مدل كفا، البد منو ؿ(الفرع الثاني)الكقفي الخاص 

 .(الفرع الثالث) حمايتو مدنياقانكنا في المحافظة عمى الممؾ الكقفي ك
 الكالية عمى األمالؾ الكقفية العامة: كؿاألفرع اؿ

 اللياالتي يتـ مف خك ،يةؼ المركزية اإلدارية في تسير األمبلؾ الكؽم تبف      عمى الرغـ مف
مركزية ممثمة في ىيئة إدارية مركزية كىي كزارة اؿ العاـ في يد السمطة مالكقؼالممؾ كضع نظارة 

يسمى بعدـ التركيز اإلدارم الذم يخكؿ  غير أنيا مركزية نسبية أك ما الشؤكف الدينية كاألكقاؼ،
دكف حاجة لمرجكع  تخاذ القرارابعض المكظفيف في الكزارة نفسيا أك داخؿ اإلقميـ صبلحية 

ألف ما يقـك بو ، دكف أف يعني ذلؾ االستقبلؿ التاـ عف السمطة المركزية، لمكزير المختص
 فالمسألة بمثابة تفكيض ،شراؼ الكزير المختصإ عمى مستكل اإلقميـ يككف تحت الكزارةممثؿ 

 .2ختصاصا
                              

، بحث مقدـ لمنتدل قضايا الكقؼ الفقيية الخامس، الذم تنظمو رئاسة (كالية الدكلة لشؤكف الكقؼ)،  عبد القادربف عزكز-  1
الشؤكف الدينية التركية كالمديرية العامة لؤلكقاؼ التركية بالتعاكف مع األمانة العامة لؤلكقاؼ بدكلة الككيت ك البنؾ اإلسبلمي 

الزحيمي محمد مصطفى، : كذلؾ. 08 – 05 ، ص2011 مايك 15 – 13لمتنمية بجدة، الجميكرية التركية، في الفترة بيف  
، يكنيك 06، مجمة أكقاؼ، الصادرة عف األمانة العامة لؤلكقاؼ بالككيت، السنة الثالثة، العدد (المعاصرةمشمكالت أجرة الناظر )

  .15 – 14، ص 2004
نكقشت بف مشرنف خير الديف، إدارة الكقؼ في القانكف الجزائرم، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في قانكف اإلدارة المحمية، - 2

 بكضياؼ: كذلؾ .114 – 108ص ، 2012 – 2011بكمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، 
. 73 – 72ص ، (ت.د)دار ريحانة، الجزائر، ، الكجيز في القانكف اإلدارم، عمار



123 
 

تمارس دكرىا ضمف لؤلمبلؾ الكقفية العامة، يمكف التمييز بيف ثبلث أجيزة تسيير       
، (أكال)األجيزة المركزية : كىي كاإلدارة المحمية، مستكياف تنظيمياف عمى مستكل اإلدارة المركزية

 . (ثالثا)، كجياز التسيير المباشر (ثانيا)األجيزة المحمية 
 العاـ مالكقؼالممؾ األجيزة المركزية إلدارة : كالأ

الكزارة المكمفة باألكقاؼ - 1
ىا ؿكالتي نظـ المشرع الجزائرم اإلدارة المركزية  الدينية كاألكقاؼ، كىي كزارة الشؤكف      

 فإف األجيزة المعنية يةكقؼمبلؾ اؿكفيما يخص األ 1461 – 2000 بمكجب المرسـك التنفيذم
 ك الحج الزكاة ك كمديرية األكقاؼ ك، المفتشية العامة التي ليا دكر رقابي داخؿ الكزارة ىيبيا 

المسؤكلة مباشرة عمى كؿ ما يتعمؽ باألمبلؾ  باعتبارىا الييئة المركزية في الكزارة كالعمرة 
 .الكقفية
 لييا المرسـك السابؽ كأحاؿ تنظيميا عمى المرسـك التنفيذم عنص :المفتشية العامة-       أ
 ستغبلؿ األمبلؾ الكقفية،اتقـك في مجاؿ الكقؼ بمتابعة مشاريع  حيث 3712 - 2000
 .عداد تقارير دكرية عف ذلؾإ ك،كتفقدىا
تدار األمبلؾ الكقفية عمى المستكل المركزم : كالزكاة ك الحج ك العمرة مديرية األكقاؼ -     ب

 4273 – 05كتحت سمطة الكزير مف خبلؿ ىذه المديرية، كبمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 
 تـ تكسيع مياميا في مجاؿ األكقاؼ، 146 – 2000المعدؿ كالمتمـ لممرسـك التنفيذم 

حصائيا،  فأصبحت تضطمع بمياـ البحث عف األمبلؾ الكقفية كتسجيميا كضماف إشيارىا كا 
إعداد البرامج المتعمقة بإدارة األمبلؾ الكقفية كاستثمارىا كتنميتيا، متابعة تحصيؿ مكارد األمبلؾ 

الكقفية كتحديد طرؽ صرفيا، تحسيف التسيير المالي كالتشجيع عمى الكقؼ، إعداد برامج 
 .التحسيف كالتشجيع عمى الكقؼ، إضافة إلى ضماف أمانة لجنة األمبلؾ الكقفية

                              
تنظيـ اإلدارة المركزية في كزارة الشؤكف ، يتضمف 2000 يكنيك سنة 28 المكافؽ 1421 ربيع األكؿ عاـ 25:  مؤرخ في-1

 .(. 13، ص 2000 يكليك 02، مؤرخة في 38الجريدة الرسمية رقـ ) الدينية كاألكقاؼ
، يتضمف إحداث المفتشية العامة في كزارة الشؤكف 2000 نكفمبر سنة 18 المكافؽ 1421 شعباف عاـ 22: مؤرخ في-  2

 .(. 34، ص 2000 نكفمبر 21، مؤرخة في 69الجريدة الرسمية رقـ )الدينية ك األكقاؼ كتنظيميا كسيرىا 
 نكفمبر 09، مؤرخة في 73الجريدة الرسمية رقـ )، 2005 نكفمبر سنة 07 المكافؽ 1426 شكاؿ عاـ 05:  مؤرخ في-3

  .(.08، ص 2005
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 تختص ، كثناف منيما تتعمؽ بمجاؿ الكقؼ ا ثبلث مديريات، ىذه المديرية يتفرع عف      ك
: كؿ منيا بدكر معيف

: ، مكمفة بػمديرية الفرعية لمبحث عف األمالؾ الكقفية كالمنازعاتبالنسبة لؿ-           
 شيارىاإتسيير كثائؽ األمبلؾ العقارية كاألمبلؾ الكقفية كتسجيميا ك، البحث عف األمبلؾ الكقفية

 .القياـ بمتابعة إجراءات تنفيذ قرارات العدالةك 
عداد الدراسات  إ:، مكمفة بػلمديرية الفرعية الستثمار األمالؾ الكقفية بالنسبة ؿ–          

متابعة نشاط المكمفيف باألمبلؾ الكقفية عمى مستكل ، المتعمقة باستثمار األمبلؾ الكقفية كتنميتيا
عداد عمميات التصميحات كالترميمات المتعمقة باألمبلؾ ، إنظارات الشؤكف الدينية بالكاليات

جراء المناقصات في مجاؿ األمبلؾ إمتابعة العمميات المتعمقة بالصفقات ك، الكقفية كمتابعتيا
 .القياـ بأمانة المجنة الكطنية لؤلمبلؾ الكقفية ككذلؾ الكقفية

لجنة األكقاؼ  -2
طار تنظيـ اإلدارة المركزية في كزارة الشؤكف إستحدثيا المشرع الجزائرم في اىذه المجنة       

دارة إالمحدد لشركط  381- 98 مف المرسـك التنفيذم 09 بمكجب المادة الدينية كاألكقاؼ
ىذه المجنة ىي جياز تداكلي يمارس ما يشبو الدكر  كتسييرىا كحمايتيا، ؼاألمبلؾ الكقفية

حيث تجتمع في دكرة عادية مرة كاحدة كؿ شيريف  دارة األمبلؾ الكقفية،إالتشريعي في مجاؿ 
تدكف حيث  ، أك في دكرة غير عادية كمما دعت الضركرة لذلؾ،عمى األقؿ باستدعاء مف رئيسيا

كبعد المصادقة تصبح   في سجؿ خاص يصادؽ كزير الشؤكف الدينية كاألكقاؼمداكالتيا
، كما يمكف دارة كتسيير كحماية األمبلؾ الكقفيةإمداكالت المجنة ممزمة لجميع القائميف عمى 

لمجنة أف تشكؿ عند الضركرة لجاف مؤقتة تكمؼ بفحص كدراسة حاالت خاصة كتحؿ ىذه 
 .المجاف بمجرد إنياء ميمتيا

 الممؾ الكقفي العاـاألجيزة المحمية إلدارة : اثاني
خرل أبالتنسيؽ مع مصالح تؤدم عمميا  مديريات كالئيةتكجد عمى المستكل المحمي       

، كمديرية أمبلؾ الدكلة كمديرية الحفظ العقارم خاصة في مجاؿ جرد األمبلؾ الكقفية كحصرىا،
صيانة اختصاصيا المحدد قانكنا ب كالكالية التي تشرؼ كؿ منيما في مجاؿ ةإلى جانب البمدم

 كالتي نشاء مؤسسة المسجد عمى مستكل كؿ كالية،، إضافة إلى إالمساجد كالمدارس القرآنية
 :، كتتمثؿ ىذه األجيزة في كحفظيايةكقؼمبلؾ اؿتساىـ في مجاؿ رعاية األ
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مديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ -1
تعرؼ بنظارات الشؤكف الدينية كاألكقاؼ طبقا  كانت مديريات الشؤكف الدينية كاألكقاؼ      

 2000  ثـ تحكلت إلى مديريات كالئية بمكجب المرسـك التنفيذم،1 83 – 91 مرسـك التنفيذمؿؿ
 ":  التي جاء فييا381- 98 مف المرسـك 10 ما يفسر ما نصت عميو المادة كىك 2 200 –

كاألكقاؼ في الكالية عمى تسيير األمبلؾ الكقفية كحمايتيا كالبحث  الدينية تسير نظارة الشؤكف
 .".داريا طبقا لمتنظيـ المعمكؿ بوإكجردىا كتكثيقيا ، عنيا

، نصيب األمبلؾ الكقفية منيا يتمثؿ في ما ىيكميا مف ثبلث مصالحكؿ مديرية كتتككف       
يككؿ إلى مصمحة اإلرشاد كالشعائر كاألكقاؼ مف مياـ مراقبة تسيير األمبلؾ الكقفية كالسير 

عمى حمايتيا كاستثمارىا، تنفيذ كؿ تدبير مف شأنو ترقية نشاطات األكقاؼ كدفعيا، مراقبة 
براـ عقكد إيجار األمبلؾ  المشاريع المقترحة لبناء المدارس القرآنية كمشاريع األمبلؾ الكقفية كا 

 .الكقفية كاستثمارىا في الحدكد التي يمنحيا التشريع كالتنظيـ المعمكؿ بو
ككيؿ األكقاؼ - 2

 رتبة كاحدة ىي 1143 – 91       كاف سمؾ ككبلء األكقاؼ يضـ بمكجب المرسـك التنفيذم 
  أصبح سمؾ ككيؿ األكقاؼ بكصفو 4114-08رتبة ككيؿ األكقاؼ، كبمكجب المرسـك التنفيذم 

ككيؿ أكقاؼ كككيؿ أكقاؼ رئيس تتحدد مياميما بالنسبة : مكظفا إداريا يتككف مف رتبتيف ىما
مراقبة كمتابعة تسيير ك إدارة األمبلؾ الكقفية كالزكاة، السير عمى صيانة : لككيؿ األكقاؼ في

األمبلؾ الكقفية كاقتراح كؿ تدبير لترميميا، ترقية الحركة الكقفية كاستثمار األكقاؼ، البحث عف 
حصاؤىا، ككذلؾ متابعة المنازعات المتعمقة باألمبلؾ الكقفية  .األمبلؾ الكقفية غير المصنفة كا 

                              
ضمف إنشاء نظارة الشؤكف الدينية في الكالية كتحديد ، يت1991 مارس 23 المكافؽ 1411 رمضاف عاـ 07: مؤرخ في - 1

 .(.542، ص 1991 أبريؿ 10، مؤرخة في 16الجريدة الرسمية رقـ )، تنظيميا
 يحدد قكاعد تنظيـ الشؤكف الدينية كاألكقاؼ في ،2000 يكليك سنة 26 المكافؽ 1421 ربيع الثاني عاـ 24: مؤرخ في - 2

 ..(07، ص 2000 غشت 02، مؤرخة في 47الجريدة الرسمية رقـ )، الكالية كعمميا
، يتضمف القانكف األساسي الخاص بعماؿ قطاع الشؤكف 1991 أبريؿ سنة 27 المكافؽ 1411 شكاؿ عاـ 12: مؤرخ في - 3

 .(.659، ص 1991، مؤرخة في أكؿ مايك 20الجريدة الرسمية رقـ )الدينية، 
، يتضمف القانكف األساسي الخاص بالمكظفيف 2008 ديسمبر سنة 24 المكافؽ 1429 ذم الحجة عاـ 26:  مؤرخ في -4

 ديسمبر 28، مؤرخة في 73الجريدة الرسمية رقـ )المنتميف لؤلسبلؾ الخاصة باإلدارة المكمفة بالشؤكف الدينية كاألكقاؼ، 
 .(.26، ص 2008
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      كبالنسبة لككبلء األكقاؼ الرئيسيكف تسند إلييـ مياـ اقتراح مشاريع االستثمار المتعمقة 
 .باألمبلؾ الكقفية، ككذلؾ إعداد مختمؼ الحصائؿ السنكية إليراداتيا كنفقاتيا

مؤسسة المسجد  -3
كمؤسسة دينية تتمتع بالشخصية  حداث مؤسسة المسجد عمى مستكل كؿ كاليةإتـ       

تنشط ىذه المؤسسة في مجاؿ  حيث 821 - 91 كذلؾ بمكجب المرسـك التنفيذم، المعنكية
الحفاظ ا ك نية كالمساىمة في تجييزىا كصيانتوآالعناية ببناء المساجد كالمدارس القرب: األكقاؼ

 .ستثمار األكقاؼاتنشيط الحركة الكقفية كترشيد ، إضافة إلى مبلكياأ كحماية يياعؿ
  العاـجياز التسيير المباشر لمممؾ الكقفي: ثالثا

نظـ المشرع الجزائرم  10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 34 ك 33تيف الماد مستجابة لنصا      
 المحدد لشركط إدارة األمبلؾ الكقفية كتسييرىا كحمايتيا 381 – 98بمكجب المرسـك التنفيذم 
 ليو ميمة الرعاية كالتسييرإ باعتباره الشخص الذم تسند مكقؼممؾ اؿاألحكاـ الخاصة بناظر اؿ

 ناظر الممؾ الكقفي  مف المرسـك عمى أف تعييف16 حيث نصت المادة المباشر لمممؾ الكقفي،
غير أف ، م لجنة األكقاؼأبعد أخذ ر، بقرار مف الكزير المكمؼ بالشؤكف الدينية كاألكقاؼيككف 

، كما أنو  كعمى أم أساسبيذه الصفةالنص لـ يحدد مف ىـ األشخاص الذيف يمكف تعيينيـ 
 أىمية استطبلع رأم لجنة األكقاؼ إذا اشترط الكاقؼ النظارة ألحدىـ؟يثير التساؤؿ حكؿ 

شتراط الكاقؼ في عقد كقفو لمف يتكلى النظارة عمى إأف  الحقيقة أف المجمع عميو فقيا ك       
، كما أنو عمى الرغـ مف استساغة الفقو الكقفي 2الممؾ الكقفي البد أف يحتـر كيؤخذ باالعتبار

                              
الجريدة الرسمية رقـ )، يتضمف إحداث مؤسسة المسجد، 1991 مارس 23 المكافؽ 1411 رمضاف عاـ 07: مؤرخ في - 1

  .(.42، ص 1991 أبريؿ 10، مؤرخة في 16
 فإف لـ يعيف أحد ،كمف بعده لمف أثبتيا لو باشتراطيا، دكف حاجة لمنص عمى ذلؾ يثبتكف الكالية لمكاقؼ حنفيةفقياء اؿاؿ - 2

كمف بعده ، يتنافى مع الحيازة الصحيحةال قدر الذم ؿثبكت الكالية لمكاقؼ با ىك المالكيةالفقياء كالراجح عند . تككف لمقاضي
ال شترطيا لو،المف  ال بالشرط إلمكاقؼ الكالية الشافعية ال تثبت الفقياء ك. لممكقكؼ عمييـ كلمف يختاركنو أك فتككف لمقاضي كا 
 .قاضيؿفالراجح أف تككف ؿ فإف لـ يجعميا ألحد شترطيا لو،افإف لـ يشترطيا لنفسو كجعميا لغيره كانت لمف  نشاء الكقؼ،إعند 

 فإف لـ يشترطيا ألحد فتككف الكالية لمحاكـ إذا كاف ،نشاء الكقؼإلمف شرطو الكاقؼ عند عندىـ الحنابمة تؤكؿ الكالية  الفقياء ك
الطرابمسي، اإلسعاؼ، مرجع سابؽ، ص . فالنظر يككف لممكقكؼ عميو ما إذا كاف خاصاأ ،ف ينيب مف شاءأ كلو ،الكقؼ عاما

، 7الماكردم، الحاكم الكبير، ج : كذلؾ. 119 ك 117 – 116، مرجع سابؽ، ص 4الدردير، الشرح الصغير، ج : كذلؾ. 49
 . 592 – 591، مرجع سابؽ، ص 3بف قدامو، الكافي، ج : كذلؾ. 533مرجع سابؽ، ص 
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ىتـ افقد  طبلقيا،إف تمؾ اإلجازة ليست عمى إ ؼمالكقؼالممؾ صيمو لجكاز كالية الدكلة عمى أكت
كاستندكا في  ،طارىا المشركع كالصحيحإكالية حتى تبقى في ىذه اؿالفقياء برسـ حدكد نطاؽ 

كىكذا فإف  ،1الكالية الخاصة أقكل مف الكالية العامة التي تقضي بأف  عمى القاعدة الفقييةذلؾ
باشرة ـطار المراقبة كالمتابعة كالمحاسبة بحيث يجب دائما إلدكلة تنحصر في ؿالكالية العامة 

التسيير المباشر لمممؾ الكقفي مف ناظر خاص بمعناه الشخص الذم عينو الكاقؼ في كثيقة 
م، كالذم يقـك الكقؼالممؾ لييا أمر الكالية عمى إكقفو أك كاف معينا مف ىيئات الدكلة المسند 

برعاية شؤكف الممؾ الكقفي كمباشرة التصرفات القانكنية باسمو كلحسابو كفقا لشركط الكاقؼ 
 .كاألحكاـ القانكنية كالشرعية

 كالتي جاءت تماشيا مف المرسـك 17 أما بالنسبة لشركط تعييف الناظر فقد حددتيا المادة      
مسمما، جزائرم الجنسية، بالغا سف الرشد، سميـ العقؿ كالبدف، عدال : مع المقرر فقيا بأف يككف

 .2أمينا، ذا كفاءة كقدرة عمى حسف التصرؼ
        كالظاىر مف ىذا النص ىك رغبة المشرع في التكفيؽ بيف طبيعة النظارة عمى الممؾ 
الكقفي كمنصب إدارم البد أف يراعي الشركط التي يتطمبيا القانكف في غيره مف المناصب 

اإلدارية، كمف جية أخرل الطبيعة الخاصة لمنظارة النابعة مف خصكصية نظاـ الممؾ الكقفي ذا 
الطابع التعبدم، االجتماعي، االقتصادم كاإلنساني، مما يتطمب في القائـ عمى أمره مكاصفات 

 . 3خاصة فنية كأخبلقية كشرعية
      كلذلؾ حرص المشرع عمى ضركرة إثبات تكافر شركط تكلية الناظر عمى الممؾ الكقفي 

عف طريؽ الخبرة ك التحقيؽ كالشيادة المستفيضة، كال شؾ أف الغاية مف ذلؾ ىي تحقيؽ حماية 
الممؾ الكقفي بتكفير نكع مف الرقابة القبمية التي يتبلفى بيا تضييع الممؾ الكقفي كتفكيت 

 .مصمحتو

                              
 .86 – 85 ص مرجع سابؽ،الميدم،  - 1
إذا كاف األمر يبدك كاضحا بالنسبة لشرط العقؿ كالبمكغ فإنو يككف ضركريا الرجكع فيما يتعمؽ بشرط العدالة كالكفاية   - 2

ختمؼ فقياء المشرع لـ يحدد المقصكد بيذه الشركط، بينما فا ،لى ما نص عميو فقياء المذاىب اإلسبلمية المختمفةإكاإلسبلـ 
 .181- 161ص مرجع سابؽ، ، 2 جأحكاـ الكقؼ، الكبيسي، . المذاىب في معناىا كمضمكنيا كما تتحقؽ بو

إدارة األكقاؼ اإلسبلمية، المنعقدة بالجزائر  ، محاضرة قدمت لدكرة(التخطيط كالميزانية، مبادئ إدارة الكقؼ)يحي، عيسى  - 3
 .17، ص 1999، نشر كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ، الجزائر، 1999 نكفمبر 25 إلى 21مف 
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 لو صبلحية التسيير المباشر في حدكد       أما بالنسبة لميامو كصبلحياتو فإنو تسند
تحت رقابة ككيؿ األكقاؼ  حيث يمارس ىذه الصبلحيات ،االصبلحيات المخكلة لو قانكف

، حيث يقـك الناظر باآلتي13، كفقا لما جاء في نص المادة كمتابعتو  : مف المرسـك
 .لمكقكفةالسير عمى العيف ا- 
 .المحافظة عمى الممؾ الكقفي، كممحقاتو كتكابعو مف عقارات كمنقكالت- 
 .القياـ بكؿ عمؿ يفيد الممؾ الكقفي، أك المكقكؼ عمييـ- 
 .دفع الضرر عف الممؾ الكقفي، مع التقيد بالتنظيمات المعمكؿ بيا كبشركط الكاقؼ- 
عادة بنائو عند االقتضاء-   .السير عمى صيانة الممؾ الكقفي المبني كترميمو كا 
 .السير عمى حماية الممؾ الكقفي كاألراضي الفبلحية الكقفية كاستصبلحيا كزراعتيا- 
 .تحصيؿ عائدات الممؾ الكقفي- 
السير عمى أداء حقكؽ المكقكؼ عمييـ مع مراعاة شركط الكاقؼ بعد خصـ نفقات المحافظة - 

 .عمى الممؾ الكقفي، كحمايتو كخدمتو المثبتة قانكنا
      ك الحقيقة أف منح ىذه الصبلحيات لناظر الممؾ الكقفي يجعؿ منو ممثبل فعميا لمممؾ 
الكقفي كشخص اعتبارم بحاجة إلى مف يتكلى شؤكنو كيعبر عف إرادتو، فيك المسؤكؿ عف 

اإلدارة الفعمية عمى كؿ ممؾ كقفي يتكلى أمره، بحيث ال يمكف االستغناء عنو، ك في ىذا اإلطار 
ممارسة  تعذر عمى ناظر الممؾ الكقفي المعيفإذا إلى حالة  مف المرسـك 15ت المادة أشار

ستخبلؼ مف السمطة المكمفة باألكقاؼ استخبلفو بقرار اميامو بصكرة مؤقتة أك دائمة فإنو يتـ 
 .1ستئناؼ ممارسة مياموالى حيف تمكنو مف إ

     كانطبلقا مما لمدكلة مف حؽ الكالية العامة عمى األمبلؾ الكقفية، كالتي تخكليا حؽ الرقابة 
كمحاسبة الناظر الخاص إذا فعؿ ما ال يسكغ، كبالمكازاة مع ما لعمؿ الناظر مف طابع إدارم، 
مما يقتضي التعامؿ مع أدائو لميامو عمى النحك الذم يعامؿ بو غيره مف أصحاب الكظائؼ 

بمكجب   مف المرسـك أسمكبيف إلنياء مياـ ناظر الممؾ الكقفي21 حددت المادةاإلدارية، كلذلؾ 

                              
عف مياـ الناظر في الفقو في القانكف الجزائرم تختمؼ مياـ ناظر الممؾ الكقفي كمسير مباشر لمممؾ الكقفي مع ذلؾ  - 1

 ،يجارهإ ك، كعمارتو، مف سمطات كصبلحيات كاسعة تخكؿ لو التسيير الكمي لمممؾ الكقفي بحفظوذا األخير اإلسبلمي بما لو
 .  كتنميتو إلى غير ذلؾ مف األعماؿ الضركرية، كقسمتيا بيف المستحقيف،كتحصيؿ الغمة كالمخاصمة فيو،
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، طبقا لقاعدة تكازم األشكاؿ، كذلؾ إما بإعفائو أك قرار مف كزير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ
بإسقاطو، حيث يثار بخصكص حاالت إنياء مياـ الناظر عدـ كجكد تفرقة كاضحة بيف حاالت 
اإلعفاء كاإلسقاط سكاء مف حيث المعنى أك مف حيث اآلثار القانكنية المترتبة عمى كؿ حالة، 

، 1ناىيؾ عف التداخؿ الحاصؿ بيف حاالت اإلعفاء كاإلسقاط مما يفقد التفرقة بينيما أىميتيا
 أنيا جاءت غامضة كتثير منياء مياـ ناظر الممؾ الكقؼإقؿ ما يقاؿ عف أحكاـ أف إلذلؾ ؼ

، حيث يطرح التساؤؿ حكؿ حماية حقيقية لمممؾ الكقفيجسد ال ت كما أنيا المبس عند تطبيقيا،
قيمة إنياء مياـ ناظر الممؾ الكقفي في مكاجية الممؾ الكقفي الذم فكتت حقكقو، إذا لـ يكف 

 ذلؾ مصحكبا بحؽ الممؾ الكقفي في التعكيض؟ 
 الخاصة يةكقؼمالؾ اؿإدارة األ: ثانيالفرع اؿ

      إف األصؿ في إدارة الممؾ الكقفي الخاص ىك أف يعيف الكاقؼ مف يتكلى شؤكف كقفو 
كشركط ذلؾ ضمف عقد كقفو، فإذا أغفؿ الكاقؼ أمر الكالية عمى كقفو، فإف النظارة تؤكؿ إلى 
السمطة الكصية عمى األمبلؾ الكقفية في الدكلة ممثمة في كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ التي 
كجدت أصبل لرعاية األمبلؾ الكقفية كاإلشراؼ عمييا، كلذلؾ يجب التمييز بيف كضعيف لئلدارة 

ما إدارة مفكضة ضمنيا كبقكة القانكف (أكال)الخاصة، فيي إما إدارة خاصة مستقمة عف الدكلة  ، كا 
 .(ثانيا)لمدكلة فيما يسمى باالعتماد 

 اإلدارة الخاصة المستقمة: أكال
      كىي إدارة مباشرة لمممؾ الكقفي الخاص مف قبؿ الناظر كحده مستقبل دكف تدخؿ مف أم 

، كصفة مف حيث خضكعيا ألسمكب التسيير الذاتيسمطة حككمية، لذلؾ فصفة الخصكصية 
، فيككف الناظر مستقبل في إدارتو لمممؾ م سمطةأمستقمة عف ككنيا  االستقبللية مف حيث

الكقفي المكلى عميو عف أم سمطة إدارية إال في حدكد ما يسمى الكالية العامة، حيث يككف 
 حيث تتحدد كظيفة الناظر في ىذه الحالة عند التنازع،المكقكؼ عمييـ بتظمـ تدخؿ الدكلة منكط 

كفقا لما يتضمنو عقد الكقؼ مف شركط، فإف خبل العقد مف ذلؾ، تكلى الناظر كافة شؤكف 

                              
حاالت عادية تنطبؽ عمى كؿ شخص يؤدم : لى جزئفإف حاالت اإلعفاء كاإلسقاط تنقسـ في حقيقتيا أىناؾ مف يرل  - 1

ترتبط باألخطاء المرتكبة مف قبؿ ؼاالستقالة، أما باقي الحاالت  التخمي أك عمبل أك كظيفة كىي المتمثمة في حاالت المرض ك
 .156 – 155ص بف مشرنف، مرجع سابؽ، . خطاء جسيمةأب العامؿ ارتؾاديبي في حاؿ أالناظر، فتشبو حاالت التسريح الت
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دارة أمكالو، كتنميتو، كالدفاع عف  الممؾ الكقفي المتعارؼ عمييا مف حفظ أعياف الممؾ الكقفي، كا 
حقكقو، كحفظ غمتو كتكزيعيا عمى المستحقيف، كبشكؿ عاـ تحقيؽ المقاصد الشرعية لمكقؼ، ك 
يككف لممكقكؼ عمييـ باعتبارىـ أصحاب المنفعة في الكقؼ الخاص سمطة اإلشراؼ العاـ ك 

 . 1االحتساب عمى الناظر، كمراقبة أعمالو، كالتأكد مف صحة تصرفاتو ضمانا لحقيـ
  االعتماد:ثانيا

 المحدد لشركط إدارة األمبلؾ الكقفية كتسيرىا 381 – 98المرسـك التنفيذم نص       
عمى األمبلؾ الكقفية الخاصة عند مو عمى جكاز تطبيؽ أحكا الثانية منو  في المادةكحمايتيا
 ناظر معتمد بقرار مف الكزير المكمؼ مف المرسـك 16حيث يعيف كفقا لنص المادة  ،2االقتضاء

بالشؤكف الدينية كاألكقاؼ بعد استطبلع رأم لجنة األكقاؼ استنادا إلى عقد الكقؼ أك إلى 
اقتراح مدير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ، كذلؾ مف بيف مجمكعة مف األشخاص كفقا لما حدده 
القانكف، حيث تمارس الدكلة كاجبيا في رعاية الممؾ الكقفي كالمحافظة عميو بما لدييا مف 

 .المكظفيف ذكم الكفاءة، كمف الكسائؿ العصرية في اإلدارة، كاإلشراؼ، كاالستثمار
      غير أف التدخؿ ال يككف إال عند االقتضاء ك الذم لـ يحصر المشرع حاالتو، مما قد 

يمنح الدكلة سمطات كاسعة، كفي ىذا اإلطار تقـك الكزارة الكصية باعتماد ناظر لمممؾ الكقفي 
بمكجب قرار مف كزير الشؤكف ،  العاـمالكقؼالممؾ بنفس الطريقة التي يعيف بيا ناظر الخاص 

أك  شترطو في عقد الكقؼ،اأف يككف الكاقؼ قد في اعتماده نو يراعى أغير  الدينية كاألكقاؼ،
يشترط فييا الكاقؼ ذلؾ في عقد  في الحالة التي الك األكقاؼ  الشؤكف الدينية مديرأف يقترحو 

 ك يككف مسؤكال بالدرجة األكلى في مكاجية الكاقؼ ك المكقكؼ عمييـ ككذلؾ السمطة الكقؼ،
 .المكمفة باألكقاؼ

 تقييـ التسيير المركزم لمممؾ الكقفي العاـ: الفرع الثالث
       عمى الرغـ مف أف تدخؿ الدكلة الحديثة في إدارة األمبلؾ الكقفية لـ يكف بنفس الصيغة 

في مختمؼ الدكؿ اإلسبلمية، إال أف السمة التي طبعتو كانت كاحدة كىي الخضكع إلدارة 
                              

1- Layish. Op.cit. p 159 - 161.                                                                                  
أف يمكت الناظر المعيف مف الكاقؼ، أف يغفؿ الكاقؼ تعييف ناظر لكقفو الخاص، في األحكاؿ :  أىـ الحاالت المتصكرة -2

التي ال يعرؼ فييا شرط الكاقؼ بسبب ضياع كثيقة الكقؼ، أف يفكض الكاقؼ لمسمطة الكصية عمى األكقاؼ أمر كالية كقفو، 
 .ككذلؾ في حالة أيمكلة الكقؼ الخاص إلى كقؼ عاـ
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مركزية حككمية، كلذلؾ فإف النتائج المترتبة في أغمب ىذه الدكؿ كانت كاحدة، حيث تكصؼ 
بالمتكاضعة، ككاقعيا فقد أدل اعتماد التسيير المركزم إلى مجمكعة كبيرة مف المشكبلت التي 

، بما فييا الجزائر 1عادت سمبا عمى مستقبؿ األمبلؾ الكقفية كذلؾ في مختمؼ الدكؿ اإلسبلمية
 . (ثانيا)، مما يقتضي التخمي عف ىذا األسمكب لعدـ مبلئمتو (أكال)

 مشكالت التسيير المركزم لألمالؾ الكقفية في الجزائر: أكال
      إف النتائج المترتبة عمى التسيير المركزم في أغمب الدكؿ التي اعتمدتو تظير في عدـ 

كجكد تحسف حقيقي في الكفاءة اإلنتاجية لؤلمبلؾ الكقفية كالمحافظة عمييا، حيث ال تزاؿ النظرة 
 اعتماد المركزية عمى الرغـ مف، ك في الجزائر فإنو 2إلى  قطاع األكقاؼ تتسـ بالمحدكدية

النسبية في إدارة األمبلؾ الكقفية، إال أف كاقع الحاؿ أثبت عدـ نجاعة ىذا األسمكب بالنظر إلى 
البطء الممحكظ في التعامؿ مع كاجب النيكض بمؤسسة الكقؼ كتفعيؿ دكرىا داخؿ الدكلة، 

 :إضافة إلى ما يظيره األسمكب المتبع إلدارة األمبلؾ الكقفية  في الجزائر مف مشكبلت، أىميا
 ككفاءة في التسيير ، كتخصصية،يحتاج تسير األمبلؾ الكقفية إلى تفرغ، كمتابعة مستمرة- 

جراءات الرجكع إلى السمطة المركزية إتخاذ القرارات دكف تضيع الكقت في اكقدر مف الحرية في 
 بينما يظير مف النصكص التشريعية التي تنظـ إدارة الكقؼ في الجزائر ،في كؿ صغيرة ككبيرة

أف التعامؿ مع مؤسسة الكقؼ ال يتمتع بخصكصية تميزه عف غيره مف المؤسسات األخرل التي 
 .تديرىا الدكلة

 كثيرا مف مسائؿ م، مما يبؽمؤسسة الكقؼعدـ كضكح النصكص التشريعية المنظمة إلدارة - 
 القانكنية التي يظير نصكص إضافة إلى كجكد بعض اؿ، تخضع لتحكـ السمطة التنفيذيةاإلدارة

 كىي ،مف خبلليا تكجيو مالية األكقاؼ نحك مصارؼ تعتبر في حقيقتيا مف أكلكيات الدكلة
 . مبنية عمى أساس ما تمميو تكجيات الدكلة ك باالتفاؽ مع سياستيا العامة

                              
 في مااألمانة العامة لؤلكقاؼ بدكلة الككيت كىيئة األكقاؼ اإلسبلمية بدكلة السكداف نمكذجيف يمكف اإلقتداء بو تعتبر  - 1

 . حتياجات المجتمع المعاصراـ ك ء كتنميتيا بما يتبلمؤسسة الكقؼالنيكض بفي نجازات إ قامتا بو مفإدارة األكقاؼ، لما 
، مجمة أكقاؼ  الصادرة عف (المشكبلت المؤسسية لمكقؼ في التجربة اإلسبلمية التاريخية)الحكراني ياسر عبد الكريـ،  - 2

التككيف )براىيـ، البيكمي غانـ إ: كذلؾ. 77، ص 2008، مايك 14األمانة العامة لؤلكقاؼ بالككيت، السنة الثامنة، العدد 
  ندكة نظاـ الكقؼ ك المجتمع المدني في الكطف العربي، نظميا مركز دراسات،(التاريخي لكظيفة الكقؼ في المجتمع العربي

 .الندكة مف كتاب 102 - 101 ص ،2001الكحدة العربية ك األمانة العامة لؤلكقاؼ بدكلة الككيت، بيركت، 
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فراغ كظيفة الناظر المباشر مف دكرىا الذم شرعت ألجمو، بحيث ال يمكنو االستجابة إ- 
شراؼ إبالسرعة كالفعالية المطمكبة لمحاجات الممحة عمى المستكل المحمي، فيك يعمؿ تحت 

ختصاص الكزير أك لجنة األكقاؼ، اف الكثير مف الصبلحيات تبقى مف أككيؿ األكقاؼ، كما 
كالكزير بحكـ منصبو يجمع بيف صفتو السياسية كبيف صفتو اإلدارية، باعتباره الناظر عمى 

جميع األكقاؼ التي تديرىا كزارتو بحكـ القانكف، حيث يككف ممزما بتطبيؽ سياسات الحككمة في 
 .يجعمو يكظؼ نظاـ الكقؼ في خدمة تكجيات السمطةكىذا قد كزارتو، 

عمى الصعيد المالي ال يممؾ الناظر المسير المباشر لمممؾ الكقفي سمطة التصرؼ في مالية -  
الممؾ نجاز االستثمارات التي مف  شأنيا تنمية إ مما يعطؿ دكره في ،الممؾ الكقفي الذم يديره

كال يمكف ،  فصبلحيتو تبقى محدكدة، كبشكؿ خاص عدـ التمكف مف تجسيد إرادة الكاقؼم،الكقؼ
 المكمؼ بتسييره مكقؼممؾ اؿلناظر عمى ممؾ كقفي ما أف يتحصؿ عمى الماؿ المخصص لؿ

 .مباشرة، إال بعد تكجييو لطمب رسمي إلى الجيات المخكلة في اإلدارة المركزية
 ستة نحصارىا مركزيا في مديرية كاحدة مف بيف  اضيؽ المساحة المخصصة إلدارة الكقؼ ك- 

ف مختمفة كىي كليات مختمفة، كىذه المديرية في ذاتيا تيتـ بشؤكمديريات تضطمع كؿ منيا بمسؤ
نو عمى األقؿ في مكسـ الحج كالزكاة تتعطؿ مصالح أ مما يعني ،الحج كالزكاة كالعمرة كاألكقاؼ

تابع لمصمحة كاحد في مكتب تنحصر إدارة الكقؼ عمى المستكل المحمي ، كما أنو الكقؼ
 مما يشكؾ في قدرتيا عمى إعطاء لى األكقاؼ،إتتحمؿ أعباء اإلرشاد كالشعائر الدينية إضافة 

  . األمبلؾ الكقفية ما تحتاجو مف االىتماـ
ختيار المكظفيف المؤىميف لمعمؿ في مجاؿ قطاع األكقاؼ، حيث اال تكجد معايير نكعية في - 

يتـ ، كالمفركض أف  األخرليتـ التكظيؼ بنفس األشكاؿ التي يتـ العمؿ بيا في بقية اإلدارات
 .تدريبتأىيؿ كبرامج اختيارىـ مف بيف المتخصصيف في ىذا المجاؿ، إضافة إلى إخضاعيـ ؿ

 االتجاه نحك التخمي عف نظاـ التسيير المركزم لعدـ مالئمتو: ثانيا
مبلؾ التسيير المركزم لؤلالباحثكف الميتمكف بمكضكع األكقاؼ في الجزائر، أف يرل       
فيرل  ، في الجزائر ال يتناسب عمى الرغـ مف جميع مبرراتو مع فكرة الكقؼ العاـةالعاـالكقفية 

 فاألكلى أف تقـك ، عمى فكرة البر كاإلحسافاباعتباره قائـالبعض أف الممؾ الكقفي العاـ 
دكر الدكلة أما  ق، كتسييرتومتبرعيف إلدارؿمؤسسات أك جمعيات خيرية تنشأ مف قبؿ الكاقفيف كا

فينبغي أف يتحدد نطاقو في إشرافيا عمى الممؾ الكقفي عف طريؽ مؤسساتيا كسمطاتيا خاصة 
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القضائية، كما يككف عمييا أف تقدـ الدعـ المادم ك األدبي لمممؾ الكقفي، مف ذلؾ إعفاءه مف 
 . 1الضرائب، كتنظيـ عمؿ النظار ك أشكاؿ محاسبتيـ

كالحديث عف ، أف كاقع إدارة األمبلؾ الكقفية العامة في الجزائر إلى كذىب البعض      
 في ىذه يةكقؼمبلؾ اؿنطبلقا مف التطكرات التي تعرفيا كضعية األاليو إمستقبميا البد مف النظر 

دارة األمبلؾ الكقفية إمستقبؿ  ساسية في رسـأخذىا بعيف االعتبار كمرتكزات أك الدكلة المسممة،
 تدعك ،نكار ما تـ تحقيقو مف نتائج عمى تكاضعياإ فالمتغيرات الكاقعية مع عدـ ،في الجزائر

مكانيات كفر عمى إيت،  ديكاف كطني لؤلكقاؼ في شكؿعادة ىيكمة إدارة األكقاؼإلى ضركرة إ
بتجسيد العديد مف األىداؼ لو سمح  مما مستقبللية في اإلدارة كالتسيير،اك، مادية كبشرية

 .2كالتطكرات
      كفي كجية نظرم الخاصة، فإف االستغناء الكمي عف دكر الدكلة في اإلشراؼ عمى 
األمبلؾ الكقفية ىك أمر غير مقبكؿ، كذلؾ ألف الدكلة مارست تاريخيا دكر اإلشراؼ عمى 

األمبلؾ الكقفية عف طريؽ القضاء، ك ىذا األخير مارس عممو باستقبللية مطمقة، أما إداريا فقد 
ساىـ في إيجاد سمطة إدارية عادلة حريصة عمى حماية األمبلؾ الكقفية، كىك ما عاد بنتائج 
إيجابية عمى الكقؼ، مف جية أخرل فإف األخذ باالعتبار كضعية األمبلؾ الكقفية في الجزائر 
كما تعرضت لو مف ظركؼ يتطمب تدخؿ الدكلة بما تممكو مف سمطة كقكة السترجاع األمبلؾ 
الكقفية الضائعة، كىك ما تعكؼ عميو الكزارة كتبذؿ فيو جيكدىا بإصدار النصكص التشريعية 
كالعمؿ الميداني، مع ذلؾ فإف اإلصبلح كالتطكير أصبح ضركرة بالنظر إلى تكاضع كضآلة 

 .3النتائج المحققة مقارنة مع الفترة الزمنية التي ظير فييا االىتماـ بالثركة الكقفية مف الدكلة

                              
 .140ص مرجع سابؽ، كنازة،  - 1
 .101 – 100ص  مرجع سابؽ، ،(األكقاؼ الجزائرية)منصكرم،  مسدكر ك - 2
كاف كزير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ بكعبد ا غبلـ ا قد أعمف عف إنشاء الديكاف الكطني لؤلكقاؼ كمؤسسة تيتـ بتسيير  - 3

األمبلؾ الكقفية عمى المستكل الكطني، كتـ تشكيؿ لجنة مختصة لتحضير المرسـك التنفيذم الخاص بيذه الييئة، كالتي عقدت 
كأرل  أف تجسيد ديكاف كطني لؤلكقاؼ عمى أرض الكاقع، ال بد . سمسمة مف االجتماعات، غير أف ىذه الييئة لـ ترل النكر بعد

أف يبنى عمى دراسة مستفيضة تأخذ بعيف االعتبار التجارب التاريخية في إدارة الكقؼ، كمحاكلة التكفيؽ بيف مزايا اإلدارة الفردية 
كمزايا الممارسة القضائية في إدارة األكقاؼ، إضافة إلى االستفادة مف التجارب الحديثة الناجحة في إدارة األكقاؼ، كمبلءمتيا 

 .مع المعطيات الكاقعية لؤلكقاؼ في الجزائر
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ستحقاؽ منفعة الممؾ الكقفي ا: نيثااؿمبحث اؿ
، لذلؾ فإف ىك حبس العيف لينتفع بيا المكقكؼ عمييـمف الكقؼ ف المقصد األساسي       إ
 بقدر ما تتجسد فيما لو مف منافع كما ينتجو ،تظير في ذات المكقكؼ  الملكقؼلممؾ اأىمية ا

نتفاع لفائدة ا تكمف فيما يثبتو مف حؽ لممؾ الكقفي،كلذلؾ فالقيمة الحقيقية ؿ، 1ريعغمة ك مف 
مف قانكف  17ادة ـاؿكىك ما أكده المشرع الجزائرم في  المكقكؼ عمييـ عمى الكجو المبلئـ،

كيؤكؿ حؽ االنتفاع إلى  إذا صح الكقؼ زاؿ حؽ ممكية الكاقؼ،" : بنصيا10 – 91 األكقاؼ
 .".حكاـ الكقؼ كشركطوأالمكقكؼ عميو في حدكد 

نشاء كقفو عمى تحديد إذا كاف الكاقؼ في غالب األحياف يحرص حرصا شديدا عند إك      
، مما قد عف تحديد ذلؾ  قد يغفؿ الكاقؼغير أف ضكابط االستحقاؽ فيو،  ككقفوكجو االنتفاع بأ

يؤثر سمبا عمى أصؿ الممؾ الكقفي، إما بتجاكز مضمكف االستحقاؽ، أك عدـ احتراـ ضكابطو، 
  كجكد نصكص قانكنيةأك التصرؼ في الحؽ في االستحقاؽ بأكثر مما يجكز، مما يستدعي

لتحديد أحكاـ االنتفاع بالممؾ الكقفي، ك لذلؾ يتحدد مضمكف ىذا المبحث في التطرؽ ألىـ 
األحكاـ المتعمقة باستحقاؽ منفعة الممؾ الكقفي، كيتعمؽ األمر بمضمكف استحقاؽ المكقكؼ 

 .(المطمب الثاني)، كضكابط استحقاقيـ (المطمب األكؿ)عمييـ 
 مضمكف حؽ المكقكؼ عمييـ في االستحقاؽ في الممؾ الكقفي: المطمب األكؿ

ينحصر حؽ المنتفع بالعيف المكقكفة " : 10 - 91 مف قانكف األكقاؼ 18 نصت المادة      
 حيث ".نتفاع ال حؽ ممكيةا قو حؽحك، ستغبلال غير متمؼ لمعيفاستغبلليا اكعميو ، فيما تنتجو

يفيـ مف ىذا النص أف المكقكؼ عميو ال يترتب لو بمكجب الكقؼ حؽ تممؾ أصؿ الممؾ 
حصر حؽ المنتفع الكقفي، لما في ذلؾ مف منافاة لحقيقة الكقؼ كمقصده الذم كجد ألجمو، فيف

ستغبلليا كالحصكؿ عمى الريع الناتج عف ابالعيف المكقكفة فيما تنتجو مباشرة أك عف طريؽ 

                              
كأجرة، كثمرة الشجرة، كصكؼ الشاة كلبنيا، كما ينبت في : يفرؽ الفقياء بيف الغمة كالمنفعة، فما ينشأ عف الشيء إما عيف - 1

كالسكنى، كاالستخداـ فيسمى منفعة، أما الريع فيك النماء كالزيادة كالفائدة كالدخؿ الذم : األرض، فيسمى غمة، كأما غير عيف
، الذم كؿبحث مقدـ لمنتدل قضايا الكقؼ الفقيية األ، (استثمار أمكاؿ الكقؼ)الشعيب خالد عبد ا، . يحصؿ مف الشيء

 13 ك 11في الفترة ما بيف الككيت البنؾ اإلسبلمي لمتنمية بجدة،  بالتعاكف مع تنظمو األمانة العامة لؤلكقاؼ بدكلة الككيت 
 .50الصبلحات، مرجع سابؽ، ص : كذلؾ.  مف كتاب المنتدل242، ص 09، ىامش 2003أكتكبر 
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، غير أف النص لما اعتبر أف حؽ المكقكؼ عميو ىك حؽ انتفاع، فإف ىذا يطرح االستغبلؿ
كاف حقا التساؤؿ حكؿ طبيعة ىذا الحؽ إذا كاف حقا عينيا أـ حقا شخصيا؟ مف جية أخرل لما 

، فيذا يمنح المكقكؼ عميو حؽ التصرؼ في حقو في االستحقاؽ، مما يطرح ثابتا لممكقكؼ عميو
 التساؤؿ حكؿ حدكد تصرؼ المكقكؼ عميو في حقو في االستحقاؽ؟ 

الفرع )      كىك ما تتـ اإلجابة عميو بالتطرؽ إلى طبيعة حؽ المكقكؼ عميو في االستحقاؽ 
 (. الفرع الثاني)، ك التصرفات الكاردة عمى حؽ المكقكؼ عمييـ في االستحقاؽ (األكؿ

  في الممؾ الكقفيطبيعة حؽ المكقكؼ عمييـ في االستحقاؽ: كؿاألفرع اؿ
     يميز الفقياء بيف ممؾ المنفعة كحؽ االنتفاع، كيعدكف الكقؼ أحد أسباب ممؾ المنفعة، ك 
لذلؾ ال يمكف تحديد مكقؼ القانكف مف طبيعة حؽ المكقكؼ عمييـ في االستحقاؽ في الممؾ 
الكقفي إال إذا تبينا إذا ما كاف حؽ ممؾ المنفعة في الفقو اإلسبلمي مساكيا لحؽ االنتفاع في 

، كىك ما يمكف تحديده مف جية بالمقارنة بيف خصائص كؿ مف حؽ (ثالثا)القانكف المدني 
، ك مف جية أخرل بالمقارنة بيف (أكال)االنتفاع كممؾ المنفعة كمفيكميف في الفقو اإلسبلمي 

 .(ثانيا)ممؾ المنفعة كحؽ االنتفاع كحؽ عيني في القانكف المدني 
 الفرؽ بيف ممؾ المنفعة كحؽ االنتفاع في الفقو اإلسالمي: أكال

      يتميز ممؾ المنفعة بأف لممنتفع حؽ متعمؽ بالعيف، كىك ما يجعمو مطالبا بالمحافظة عمى 
العيف المنتفع بيا، كيككف ضامنا إف ىمكت العيف بفعمو أك بتقصيره، كما أف ممؾ المنفعة يقبؿ 

 . 1التقييد بالشركط في أكجو االنتفاع، كفي زمانو، كمكانو، كينتيي بكفاة المالؾ فبل يكرث عنو
، لذلؾ ال *      أما بالنسبة لحؽ االنتفاع فإنو ال يحصؿ بو الممؾ، بؿ ىك عمى سبيؿ اإلباحة

يممؾ صاحبو المعاكضة عميو أك التصرؼ فيو، بؿ يخكؿ لصاحبو االنتفاع بنفسو فقط، بخبلؼ 
 .ممؾ المنفعة الذم يخكؿ صاحبو مباشرة االنتفاع بنفسو أك التنازؿ عنو لمغير معاكضة أك تبرعا

      لذلؾ يعتبر ممؾ المنفعة أقكل كأخص مف حؽ االنتفاع بما يتضمنو مف معنى الممكية، ال 
 .مجرد رخصة باالنتفاع الشخصي

 
                              

 .83الممكية كنظرية العقد، مرجع سابؽ، ص زىرة،  أبك - 1
يشترط أف يككف المأذكف لو باالنتفاع معمكما   بمالو ال عمى كجو التعاقد، كالاالنتفاع أف يأذف شخص في : ىية  اإلباح*

 . سبيؿاؿ أك عابرم مأكلحدىـ دارا الستقباؿ مف ليس ليـ أ أف يخصص :سمو، كمثالوبابشخصو أك 
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 التمييز بيف ممؾ المنفعة في الفقو اإلسالمي كحؽ االنتفاع في القانكف المدني: ثانيا
      يرل األستاذ أبك زىرة أف ما يكجد مف اختبلؼ بيف ممؾ المنفعة في الفقو اإلسبلمي ك 

حؽ االنتفاع في القانكف المدني غير مؤثر، ألنو إما يتعمؽ بأمكر ىي في األصؿ محؿ 
ما مف حيث اتساع دائرة الحقكؽ التي يمنحيا حؽ االنتفاع في القانكف المدني  اختبلؼ فقيي، كا 

 . 1مقارنة بالشريعة اإلسبلمية
 كالحقيقة أف الفرؽ بيف حؽ االنتفاع الذم يراد بو إباحة المنفعة في الفقو اإلسبلمي كبيف      

حؽ االنتفاع الذم يراد بو ممكية المنفعة في القانكف الكضعي يبدك كاضحا، فالممؾ كاإلباحة 
الممؾ يكسب صاحبو حؽ التصرؼ في الشيء المممكؾ، ما لـ يكجد أمراف متغايراف، فإذا كاف 

 فبل يمكنو ،ذفإ كذلؾ بمكجب ،ف ينتفع بنفسو فقطفي أمانع، أما اإلباحة فيي حؽ اإلنساف 
، كىك ما يعني بمفيـك المخالفة أف ممؾ المنفعة في الفقو 2التصرؼ في حقو في االنتفاع

اإلسبلمي يكازم حؽ االنتفاع في القانكف الكضعي، بما يخكلو كؿ منيما لصاحبو مف حؽ 
 .االنتفاع بنفسو كالتنازؿ عف االنتفاع لغيره

 مكقؼ القانكف مف طبيعة حؽ المكقكؼ عمييـ في االستحقاؽ في الممؾ الكقفي :ثالثا
      مما سبؽ يستنتج أف حؽ االنتفاع في الفقو اإلسبلمي يكازم الحؽ الشخصي في القانكف 
الكضعي، حيث ال يكسب صاحبو إال التزاما مف المالؾ بتمكينو مف االنتفاع، أما ممؾ المنفعة 

فيكازم الحؽ العيني في القانكف الكضعي، بكصفو سمطة مباشرة تنصب عمى العيف محؿ 
االنتفاع، ك بالنتيجة فإف حؽ المكقكؼ عميو في االنتفاع بالممؾ الكقفي ىك حؽ عيني، باعتبار 

ؾ نفس ؿ يعتبر دائنا فحسب، بؿ ىك يـفبل المكقكؼ عميو مسمطا عمى المنفعة المستحقة لو،
، غير أنو يختمؼ عف حؽ االنتفاع المنظمة أحكامو الغمة أك الريع ممكا يمنحو حؽ قبضو بذاتو

، فيك يستمد أحكامو مف عقد الكقؼ كاألحكاـ الشرعية المقررة في فقو 3في القانكف المدني
الكقؼ، حيث يثبت بمكجبو لمالؾ المنفعة التصرؼ في المنفعة تصرؼ المبلؾ كلكف عمى الكجو 

                              
 .86–  84 ص  الممكية كنظرية العقد، مرجع سابؽ،بك زىرة،أ - 1
 .68، مرجع سابؽ، ص 10الزحيمي كىبو، مكسكعة الفقو اإلسبلمي، ج  : كذلؾ.28ص مرجع سابؽ، الخفيؼ،  - 2
، التصرفات الكاردة عمى األمبلؾ الكقفية في التشريع الجزائرم، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، كمية  مكسىسالمي - 3

 .75 – 74ص ، 2003الحقكؽ، بف عكنكف، 
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الذم قيدت بو أحكاـ عقد الكقؼ الذم استحقت بمقتضاه المنفعة، حيث يرتبط األمر بشركط 
 . الكاقؼ

 المبينة لئلجراءات كالطرؽ الخاصة بشير الشيادة التكثيقية 0389كقد جاء في المذكرة رقـ       
أف حؽ المكقكؼ عمييـ بالنسبة لعقار كقؼ : "بعد الكفاة في حالة الكقؼ الخاص المشار إلييا

كقفا خاص، ىك بالتأكيد ليس حؽ ممكية، كامؿ ك شامؿ، كلكف حؽ انتفاع مدل الحياة في 
كبطبيعة الحاؿ فإف الشيادة التكثيقية بعد الكفاة . كبالتالي ىك خاضع لئلشيار العقارم...الغالب

كالتي مف شأنيا بياف ىكية المكقكؼ عمييـ -المعدة بخصكص عقار كقؼ كقفا خاصا 
ال يجب أف تترؾ أم لبس بالنسبة لطبيعة الحؽ المنتقؿ لفائدة المستفيديف، لذا يجب - الحالييف

أف تحتكم عمى عبارة صريحة كاضحة تفيد أف العقار المعني ىك مف الصنؼ القانكني ألمبلؾ 
كقفية، قصد تمييزه بسيكلة عف شيادة نقؿ حؽ الممكية العقارية بعد الكفاة المعدة في إطار 

 . ."تصفية تركة
ذا ؾ غير  نعقاد الكقؼ صحيحا،ااف األصؿ أف يثبت االستحقاؽ لممكقكؼ عمييـ بمجرد       كا 

 :، أىميام بعض الحاالتؼأف ثبكت االستحقاؽ لمنفعة الممؾ الكقفي قد يتراخى 
ال بعد كفاة إفاالستحقاؽ الفعمي لممكقكؼ عمييـ ال يككف  حالة كقؼ الكاقؼ عمى نفسو، -

 .الكاقؼ كىـ عمى قيد الحياة
 مع حياة ،ال بمكت الكاقؼ مصرا عمى كقفوإيثبت االستحقاؽ  فبل حالة الكصية بالكقؼ، -

 عده،ب كلكرثتو مف  لوؼ ىي ممؾؽ كبالتالي فكؿ غمة تحدث مف العيف قبؿ كفاة الكا،المستحقيف
 .أما ما يحدث مف غمة بعد مكت الكاقؼ فتستحؽ لممكقكؼ عمييـ

 .م كجكدهأ ،ال مف يـك كالدتو حياإفبل يستحؽ  الكقؼ عمى الحمؿ، -
 . فبل بد مف كجكده،حالة تحديد المكقكؼ عميو باسمو -
فالقتؿ المانع مف االستحقاؽ ىك  إذا قتؿ المكقكؼ عميو الكاقؼ حـر مف االستحقاؽ نيائيا، -

 .1نتقؿ نصيبو إلى غيره مف المستحقيفافإذا حـر مف االستحقاؽ ، القتؿ المانع مف الميراث
فإذا كانكا   أك بالكصؼ،باالسـالمعتبر شرعا كقانكنا أنو يجكز تعييف المكقكؼ عمييـ إف - 

ذا كانكا معينيف ،  فيشترط الستحقاقيـ الغمة أف يككنكا مكجكديف كقت الكقؼباالسـمعينيف  كا 

                              
 .268 - 262ص مرجع سابؽ، الكقؼ، في زىرة، محاضرات  أبك -  1



138 
 

فيأخذ   ككصؼ الصغر مثبل،،أف يككنكا معينيف بكصؼ يزكؿ :فيجب التفرقة بيف بالكصؼ،
كبالتالي متى  شترط كجكده كقت الكقؼ الستحقاؽ الغمة،مأم  المكصكؼ حكـ المعيف باالسـ،

  .1ستحقاقو لمغمةازاؿ الكصؼ سقط 
ستحقاؽ الكقؼ افالعبرة في   كالفقر مثبل،،حتماؿ عكدتوامع  أما إذا كاف الكصؼ مما يزكؿ،

ستحؽ اكبالتالي متى عادت الصفة في المكقكؼ عميو  تككف بكقت ظيكر الغمة ال بيـك الكقؼ،
. 2الغمة

 التصرفات الكاردة عمى حؽ المكقكؼ عمييـ في االستحقاؽ: ثانياؿفرع اؿ
      إف النظر إلى حؽ المكقكؼ عميو في منفعة الممؾ الكقفي عمى أنو حؽ ممكية لمنفعة 

الممؾ الكقفي، يترتب عميو جكاز تصرؼ المكقكؼ عميو في المنفعة التي تعتبر حقا ماليا يثرم 
 .ذمتو، ككغيره مف الحقكؽ المالية فيمكف لو التنازؿ عف حقو، أك ترتيب الديكف عميو، أك رىنو
      غير أف الطبيعة الخاصة لممؾ المنفعة، بسبب أف مصدرىا تصرؼ الكقؼ، فإف ىذا 
يتطمب التبصر في منح المكقكؼ عميو حرية التصرؼ في حؽ االنتفاع، حتى ال يككف ذلؾ 
سببا في التعدم عمى أصؿ الممؾ الكقفي، بتجاكز المكقكؼ عميو لحقو في ممؾ المنفعة، إلى 

التصرؼ في أصؿ الممؾ الكقفي بشكؿ مباشر أك غير مباشر، كلذلؾ البد مف تحديد حدكد ما 
 .      يجكز لممكقكؼ عميو مف تصرفات بمكجب حقو في االستحقاؽ في الممؾ الكقفي

 في حدكد لممكقكؼ عميو      باستقراء النصكص القانكنية المتعمقة بالممكية الكقفية، فإنو يجكز 
 حصتو في المنفعة ضمانا يجكز لو أف يجعؿ ك، (أكال)  التنازؿ عف حقو في المنفعةمعينة

كما  ،(ثانيا) يرادات الممؾ الكقفيإحجز عمى ثمار كدائنيو، كما يترتب عمى ذلؾ مف جكاز اؿؿ
 .(ثالثا)يجكز لممكقكؼ عمييـ ترتيب قسمة انتفاع عمى منافع الممؾ الكقفي 

                              
كلما كاف ثابتا في قضية الحاؿ أف القرار المنتقد لما قضى بأف طبلؽ المطعكف ضدىا مف  ":لمحكمة العمياؿجاء في قرار -  1

ذلؾ أف المحبس عندما أقاـ الحبس  فإنو بقضائو كما فعؿ خالؼ الشريعة اإلسبلمية كالقانكف، زكجيا ال يحرميا مف الحبس،
 كلـ ينظر في ىذا الحبس عمى أنو لذات المحبس ، كاف مف أجؿ أنيا زكجة لو،مكضكع النزاع عمى زكجتو المطعكف ضدىا

 مجمة ،1998- 05 – 19مؤرخ في  ،189265 قرار رقـ.".  يعتبر بمثابة تراجع عف الحبس،كعميو فطبلقو ليا بحكـ عمييا،
.  308 ص ،2001 عد خاص، االجتياد القضائي،

 . كاألصح ىك سقكط حقيا في االستحقاؽ،ليست في محميا( تراجع عف الحبس ) أف عبارةلاإلشارة إؿتجدر - 
 .258 - 257ص مرجع سابؽ، أحكاـ الكقؼ، يكف، - 2
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 حؽ المكقكؼ عميو في التنازؿ عف حقو في االستحقاؽ: أكال
       ليس ىناؾ ما يمنع فقيا مف أف يتنازؿ المكقكؼ عميو عف حقو في المنفعة لمدة معينة، 

، كقد أجاز المشرع 1بمجرد ثبكت استحقاقو لممنفعة، ما داـ حقو فييا حؽ ممكية تاـ أك فعمي
الجزائرم لممكقكؼ عميو التنازؿ عف حقو في المنفعة بعد ثبكت استحقاقو فييا، فبمكجب نص 

 منح المشرع الجزائرم المكقكؼ عمييـ في الممؾ 10 - 91 مف قانكف األكقاؼ 20المادة 
الكقفي العاـ الحؽ في التنازؿ عف منفعتو، غير أنو يشترط أف يتـ التنازؿ لنفس نكع جية الخير 

 .المكقكؼ عمييا أصبل، بعد مكافقة صريحة مف السمطة المكمفة باألكقاؼ
 مف 06       ك الحقيقة أنو بالنسبة لمشرط األكؿ، فيك جاء تماشيا مع ما جاء في نص المادة 

 مف إشتراط عدـ جكاز تحكيؿ مصرؼ الممؾ الكقفي العاـ المحدد 10 – 91قانكف األكقاؼ 
الجية إال إذا استنفذ مصرفو المعيف مف الكاقؼ، فكذلؾ فإف التنازؿ ينبغي أف يككف لجية مف 
نفس نكع الجية المكقكؼ عمييا أصبل، أما الممؾ الكقفي العاـ الغير محدد الجية، فقد حدد 

البحث العممي كنشر العمـ كفي سبؿ الخيرات، : القانكف الجيات التي يصرؼ فييا، كتتمثؿ في
كىي الجيات التي ال يتصكر أف تستنفذ مطمقا، فبل يتصكر بشأنيا التنازؿ، كما أف طابعيا 
الخيرم العاـ ال يتصكر معو أف يصدر عنيا تنازؿ عف الحؽ في االستحقاؽ، كىذا ما يبرر 
الشرط الثاني، أم الحصكؿ عمى مكافقة السمطة المكمفة باألكقاؼ، فيذه األخيرة ال تممؾ حؽ 
التنازؿ عف المنفعة المقررة لمصمحة جية خيرية، ألنيا مجرد ممثمة ليذه الجية، لذلؾ ال يحؽ 
ليا أف تتصرؼ لحسابيا بتصرؼ مفقر، أما في حالة الممؾ الكقفي العاـ المحدد الجية، فإف 

الجية الخيرية التي حددىا الكاقؼ يككف ليا حؽ إبداء الرغبة في التنازؿ، كدكر السمطة المكمفة 
باألكقاؼ منح مكافقتيا باعتبارىا تتكلى شؤكنيا، غير أنو يجب األخذ باالعتبار أف األمر ال 

                              
 .304ص الكقؼ في الشريعة كالقانكف، مرجع سابؽ، يكف،  - 1
ف حؽ المكقكؼ عميو مستمد مف بأ برركا ذلؾ ، الذيف لـ يجيزكا لممكقكؼ عميو حؽ التنازؿ عف االستحقاؽ في غمة الكقؼ-

رادتو، ألف ىذا يؤدم في نظرىـ إف يسقط ىذا الحؽ عميو بأيجكز التنازؿ عف حقو في الغمة أك  عقد الكقؼ كشركط الكاقؼ، فبل
دخاؿ إخراج أك إف أكىي أف تنازؿ المستحؽ عف حقو في الغمة يجعؿ غير المستحؽ مستحقا، كاألصؿ رة، لى نتيجة خطيإ

 أم ،ستحؽ المكقكؼ عميو فعميا غمة الكقؼاذا إنشاء الكقؼ، كمع ذلؾ إال بشرط الكاقؼ عند إالمستحقيف في الكقؼ ال يككف 
ألنو أصبح مالكا ، بعد تقسيميا عمى المستحقيف كحصكلو عمى نصيبو، يجكز لو عندىا أف يتصرؼ فييا كيفما شاء كلمف شاء

. 84 ص ، مرجع سابؽ،سالمي. ليا فعميا
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يتصكر إال في حالة ما كانت الجية الخيرية معينة، أما إف كانت غير معينة، كالفقراء، فإف 
 . األمر يككف مستحيبل، ألنو ال يمكف الحصكؿ عمى مكافقتيـ جميعا

      لذلؾ حماية لمممؾ الكقفي مف تجاكز الصبلحيات مف اإلدارة الكصية عميو، ك تعدييا 
عمى شركط الكاقؼ، فإنو ينبغي أف يرد النص صراحة عمى أف ينحصر الحؽ في التنازؿ في 
حالة الممؾ الكقفي العاـ المحدد الجية، ك أف تككف الجية معينة كمحصكرة، يحتمؿ استنفاذ 

، إضافة إلى اشترط أف يتـ تكثيؽ التنازؿ، تماشيا مع إشتراط 1المصرؼ عمييا، كمسجد مثبل
تكثيؽ عقد إنشاء الكقؼ، كتكثيؽ الشيادة التكثيقية بعد الكفاة المتضمنة العقارات المكقكفة كقفا 
خاصا، ك التي ليا أثر تبياف ىكية المكقكؼ عمييـ كما ىـ محدديف في عقد تأسيس الكقؼ، ك 

 .أخذا باالعتبار  طبيعة حؽ المستحؽ
 02 بمكجب القانكف 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 19      كعمى الرغـ مف إلغاء نص المادة 

 المعدؿ كالمتمـ لقانكف األكقاؼ، ك الذم كاف يمنح لممكقكؼ عميو في حالة الكقؼ 10 –
الخاص حؽ التنازؿ عف حقو في االستحقاؽ، مع ذلؾ فيبقى حكمو ساريا لعدـ تعارضو مع 
، 2أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، التي ال تكجد فييا تفرقة في ىذه المسألة بيف الكقؼ العاـ كالخاص

 .ككذلؾ لعدـ تعارضو مع القكاعد العامة التي تجيز التنازؿ عمى الحقكؽ المالية
      مع ذلؾ ينبغي ضبط المسألة بما يحافظ عمى إرادة الكاقؼ، فإذا اشترط الكاقؼ أف انتفاع 

المكقكؼ عميو ال يككف إال عمى سبيؿ اإلباحة كجب احتراـ شرطو، كلـ يجز لممكقكؼ عميو 
التنازؿ عف حقو في المنفعة، كذلؾ البد مف ضبط الشركط ك اآللية التي يتـ بيا التنازؿ ك التي 

 .يجب أف يراعى فييا الطبيعة الخاصة لمكقؼ
 

                              
إذا كاف االتفاؽ عند جميكر الفقياء عمى أف الكقؼ يفيد ممؾ المنفعة عمى الكضع الذم تحدده شركط الكاقؼ في الكقؼ  - 1

ختمفكا في حالة الكقؼ عمى غير المعيف كالغير محصكر كالفقراء كجيات الخير، بيف قائؿ بأف الكقؼ مف اعمى معيف، فإنيـ 
أف ال يثبت في ىذه الحالة شترطكا انيـ أقبيؿ اإلباحة فبل يجكز التنازؿ، كقائؿ بأنو مف قبيؿ تمميؾ المنفعة فيجكز التنازؿ، غير 

.  157ص مرجع سابؽ، الخفيؼ، . نتفاعااالممؾ لممكقكؼ عميو إال باالستيفاء تسمما أك 
عمى الرغـ مف مشركعية الحؽ في التنازؿ، إال أنو قد يككف سببا لمتحايؿ عمى الكقؼ، فالكقؼ الخاص الذم يؤكؿ في غير أنو 

قيت التنازؿ بمدة كنقطاع جية الكقؼ الخاص، فيجب تاف يككف سببا لعدـ ألى إضبط التنازؿ  عاما، قد يؤدم عدـ النياية كقفا
 .86  -85 ص مرجع سابؽ،سالمي، . ال تتجاكز مدة حياة المكقكؼ عميو

 .27ص يكف، أحكاـ الكقؼ، مرجع سابؽ،  - 2
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 حؽ المكقكؼ عميو في جعؿ حصتو ضمانا لمدائنيف: ثانيا
يجكز جعؿ حصة المنتفع ضمانا : "10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 21      تنص المادة 

مما يدؿ عمى جكاز أف يجعؿ المنتفع ." لمدائنيف في المنفعة فقط أك في الثمف الذم يعكد إليو
في الممؾ الكقفي حصتو ضمانا لمدائنيف، غير أف ىذا الضماف لمديف ال يسمك إلى مرتبة الرىف، 
كذلؾ حماية ألصؿ الممؾ الكقفي مف أف يترتب عميو حؽ عيني قد يؤدم في النياية إلى الحجز 
عميو كبيعو، كلذلؾ أكد المشرع الجزائرم عمى أف الضماف يرد عمى المنفعة فقط، فيذا الضماف 

ىك بمثابة تنازؿ عف حؽ المكقكؼ عميو في منفعة الممؾ الكقفي، بحيث يحؿ الدائف محؿ 
المكقكؼ عميو في استيفاء منفعة الممؾ الكقفي العينية، أك المقابؿ النقدم الذم ينتج نتيجة 

 .تقسيـ مكارد استغبلؿ الممؾ الكقفي
 مف قانكف اإلجراءات 636      كقد أحسف المشرع الجزائرم بالنص صراحة بمكجب المادة 

المدنية كاإلدارية عمى عدـ جكاز الحجز عمى األمكاؿ المكقكفة كقفا عاما أك خاصا، ما عدا 
الثمار كاإليرادات، حيث يشكؿ ىذا النص حماية قانكنية خاصة ألصؿ الممؾ الكقفي مف أف 

  .1يككف مكضكعا لمتصرؼ فيو، كبالتالي حماية طابع الكقؼ األبدم
 مالكقؼالممؾ ك أ الخاص مؼؽالكحالة الممؾ ال في إنو ال يتصكر حؽ ترتيب الديكف أغير       

كمؤسسة المسجد أك الجمعيات مثبل  العاـ الذم تككف فيو الجية المكقكؼ عمييا شخصا معنكيا،
 كالفقراء أك ، أما إذا كانت الجية عامة غير محددة،التي يمكنيا التنازؿ عف حقيا في المنفعة

  . في ىذه الحالة فبل يمكف تصكر التنازؿ عف المنفعة مثبل،سبيؿاؿ معابر
 حؽ المكقكؼ عمييـ في قسمة منافع الممؾ الكقفي: ثالثا

      القسمة إما عينية أك قسمة منفعة، أما األكلى فترد عمى أصؿ الممؾ، كتؤدم إلى إفراز 
نصيب كؿ شريؾ عمى حدل عف نصيب غيره، كأما الثانية فترد عمى منافع الممؾ المشترؾ، 

كبالتالي تؤدم إلى اختصاص كؿ شريؾ في منفعة نفس الشيء، فالقسمة األكلى ىي قسمة ممؾ 

                              
إف قابمية التنازؿ عف الحؽ المالي يستتبع حتما قابمية الحجز عميو، ما لـ يرد نص قانكني يمنع ذلؾ، ك لذلؾ إذا تقرر  - 1

ف الحجز أف يؤدم إلى أليس مف شبمكجب شرط الكاقؼ أك بنص القانكف أف الحجز يرد عمى منفعة الممؾ الكقفي فقط، فإنو 
 .فإنو ال يصح الحجز عمييا  عمى منافع الممؾ الكقفي الكاقؼ عدـ جكاز الحجزكبالمقابؿ إذا اشترط ،صؿ الممؾ الكقفيأبيع 

 لذلؾ في ،حتراـ شرط الكاقؼ إذا كاف ال يجيز الحجزاإف جكدة الصياغة التشريعية تقتضي أف يرد في النص ضركرة لذلؾ ؼ
 .حتراـ شرط الكاقؼا كىك قانكف األكقاؼ الذم يؤكد عمى ،لى النص الخاصإحاؿ كقع تنازع فيحتكـ 
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فاألصؿ فييا أف تككف دائمة، أما الثانية فبل تتـ إال عمى سبيؿ الميايأة، فبل تككف إال مؤقتة، 
كلما كاف المكقكؼ عمييـ ال يممككف أصؿ الممؾ الكقفي، بؿ يممككف منفعتو فقط، فإنو ال 

، غير أف 1يتصكر أف يمنح ليـ حؽ إجراء قسمة تمميكية لتنافييا مع طابع تأبيد الممؾ الكقفي
 التساؤؿ يثكر حكؿ جكاز قسمة الميايأة؟

      لما كانت قسمة المنفعة بطبيعتيا قسمة مؤقتة، فمـ تتعارض مف ىذا الكجو مع استمرار 
كتأبيد كجكد أصؿ الممؾ الكقفي، كلذلؾ فإنيا جائزة، ما لـ ينص الكاقؼ عمى عدـ جكازىا، 

فيجب احتراـ شرطو، ك قسمة المنفعة كما أجازىا الفقياء، قد تككف بصكرة طبيعية، كذلؾ في 
حالة تكزيع المبالغ المتحصؿ عمييا مف استغبلؿ محؿ الكقؼ، بحيث يمنح لكؿ منتفع شريؾ 
في االنتفاع حصتو التي حددىا الكاقؼ، كقد تككف قسمة استغبللية، كالتي بدكرىا قد تككف 
زمانية أك مكانية، فاألكلى تككف بأف ينتفع كؿ كاحد مف الشركاء عمى التعاقب بجميع العيف 

المشتركة مدة مساكية لمدة انتفاع صاحبو أك بنسبة حصتو، كأف يتـ التيايأ عمى زراعة األرض 
الزراعية التي ىي أصؿ الممؾ الكقفي، بحيث يزرعيا أحد الشركاء المنتفعيف سنة، كيزرعيا 
اآلخر سنة أخرل، أما الميايأة المكانية، فتككف بأف يختص كؿ كاحد مف الشركاء المنتفعيف 

ببعض الماؿ المشترؾ بحسب نسبة حصتو، فينتفعكف معا في كقت كاحد، كأف يشغؿ كؿ كاحد 
مف المنتفعيف جزء مف الدار المكقكفة لمسكف، ففي ىذه الحالة ال تصح القسمة إال في 

 . 2المكقكفات التي تقبؿ القسمة بطبيعتيا، فبل تتصكر في كتاب مثبل

                              
 مف قانكف األسرة تنص عمى أف الشركط المحددة مف قبؿ المحبس 219حيث أف المادة : "جاء في قرار لممحكمة العميا - 1

عمى ماؿ محبس نافذة باستثناء تمؾ التي تكتسي خاصية عدـ المطابقة مع الطابع الشرعي لمكقؼ، ىذه األخيرة تعتبر باطمة ك 
 مف قانكف األسرة تنص عمى أنو يبقى الحبس قائما ميما طرأ عمى الشيء المحبس مف تغيير 220كؿ أثر باطؿ ك أف المادة 

 .في طبيعتو
حيث أنو باألمر بقسمة األمبلؾ العقارية مكضكع الحبس، فإف قضاة المكضكع خرقكا مقتضيات المادة المشار إلييا أعبله، 

، ص 01، عدد 2009، مجمة المحكمة العميا، 2009 – 02 – 11، مؤرخ في 501389قرار رقـ .". كعرضكا قرارىـ لمنقض
232. 
كؿ ما أحدثو المحبس عميو مف بناء أك : " مف قانكف األسرة تنص219تجدر اإلشارة فيما يخص ىذا القرار إلى أف المادة - 

 .".غرس في الحبس يعتبر مف الشيء المحبس
يكف، أحكاـ الكقؼ، مرجع : كذلؾ. 329 – 328، مرجع سابؽ، ص 2الزحيمي كىبو، الكجيز في الفقو اإلسبلمي، ج  - 2

 .115 ك ص 99سابؽ، ص 
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مع ذلؾ ال بد مف        ك إذا كانت إجازة قسمة الميايأة تستمد مف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية،
تنظيـ المسألة بنص قانكني خاص، حتى ال تؤدم القسمة كلك كانت كاردة فقط عمى المنافع إلى 
اإلضرار بأصؿ الممؾ الكقفي، أك التقميؿ مف قيمتو في االنتفاع، كبشكؿ خاص حتى ال تؤدم 

 .1إلى الخركج عف إرادة الكاقؼ كتغيير شرطو
      كلذلؾ أرل أىمية أف يتـ حصر حؽ القسمة في حالة الممؾ الكقفي الخاص أك الممؾ 

الكقفي المشترؾ، فاألكؿ مف حيث أف المنتفعيف يككنكف محصكريف كمعينيف، حيث تتـ القسمة 
كفؽ استحقاقيـ المحدد في عقد الكقؼ، فأمكف تحقؽ الميايأة بيسر بينيـ دكف أف يضر بحؽ 
أحدىـ في االنتفاع عمى حساب اآلخر، كأما بالنسبة لمنكع الثاني فؤلف المقصكد بقسمة الممؾ 
الكقفي المشترؾ، مجرد استقبلؿ كؿ مف الجيتيف المتعاصرتيف في االستحقاؽ، كىي قسمة ال 
تنيي الكقؼ، ليصبح الجزء الذم يدخؿ في نصيب الجية الخاصة ممكا لممستحقيف، ذلؾ أف 
الكقؼ المشترؾ يتضمف منذ إنشائو تحديد حصة معينة لمجية العامة كأخرل لمجية الخاصة، 
فتككف كمتا الحصتيف مستحقة ابتداءا، فيقع استحقاؽ كؿ منيما استقبلال عف اآلخر بكصفيما 

 .2كيانيف مستقميف
      أما بالنسبة لحالة الممؾ الكقفي العاـ فبل يتصكر حدكث قسمة المنفعة فيو إذا كاف عمى 
جية خيرية عامة، كالفقراء كطمبة العمـ، ألنو يصعب تنظيـ الميايأة بينيـ، بؿ إف كثرة عددىـ 

                              
حيث إذا كانت األمكاؿ المحبسة ال تخضع ألحكاـ الميراث، كال لقكاعد قسمة التركة إال أنو : "جاء في قرار لممحكمة العميا- 1

الطريقة المثمى الستغبلؿ األمكاؿ المحبسة كاالنتفاع - عف طريؽ التراضي  أك التقاضي–بإمكاف المنتفعيف مف الحبس اختيار 
قرار رقـ ...". مف مردكدىا في إطار المحافظة عمى بقائيا ككحدتيا، كذلؾ تطبيقا إلرادة المحبس المعبر عنيا في عقد الحبس

 .  286باشا، القضاء العقارم، مرجع سابؽ، ص : ، مشار إليو في2004 – 05 – 26، مؤرخ في 271299
 المشترؾ قسمة الزمة بناء عمى طمب المستحقيف أك مالكقؼالممؾ  الخاص ككذلؾ مالكقؼالممؾ أجاز المشرع المبناني قسمة - 2

جبارية إ بكاسطة المحكمة قسمة مالكقؼالممؾ فيتـ قسمة   كلـ يكف في ذلؾ ضرر ظاىر محقؽ،،أحدىـ متى كاف قاببل لمقسمة
ستدعت تغيير ا حيث أف المصمحة الظاىرة لممستحقيف .لى ذريتوإلى نصيبو كمف بعده إختصاص كؿ مستحؽ بالنظر ا ك،الزمة

ال قسمة الميايأة، غير أنو إختصاص، بعد أف كاف ال يجيز اعياف الكقؼ قسمة جبر كأجازة  قسمة بإتكجو المشرع المبناني 
مسقاكم، مرجع سابؽ، ص . لى اإلضرار بعقار الكقؼ أك بالمستحقيفإ كبأف ال تؤدم ،ضبطيا بأف تككف في شيء يقبؿ القسمة

. 120- 115 صأحكاـ الكقؼ، مرجع سابؽ، يكف، : كذلؾ. 74 – 71
ليو المشرع المبناني، ألف تبني رأيو ال يككف إال عمى أساس إ غير أنو مف كجية نظر خاصة فإنو ال ينبغي األخذ بما ذىب -

لييا المشرع إ مف جية أخرل فإف النتيجة التي كصؿ ،األخذ بالمذىب الحنبمي الذم تؤكؿ فيو ممكية المكقكؼ لممكقكؼ عمييـ
 .لى منح المكقكؼ عمييـ حؽ تممؾ أصؿ الكقؼإلييا بإجازة قسمة الميايأة  دكف أف تؤدم إالمبناني يمكف الكصكؿ 
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قد يجعؿ الميايأة بينيـ تؤدم إلى تغيير المقصد الذم أراده المشرع مف االنتفاع، مع ذلؾ 
تتصكر قسمة الميايأة في حالة كاف المكقكؼ عمييـ أكثر مف شخص معنكم، كبشكؿ  خاص 
إذا كانكا مف نفس الجنس، كمسجد كمسجد، حيث يمكف تنظيـ التيايأ بينيـ في المنفعة تحت 

إشراؼ السمطة المكمفة باألكقاؼ بما ليا مف حؽ الكالية عمى األمبلؾ الكقفية العامة، مع األخذ 
باالعتبار في جميع األحكاؿ أف ال تؤدم القسمة إلى اإلضرار بأصؿ الممؾ الكقفي، أك حقكؽ 

المستحقيف، أك المساس بإرادة الكاقؼ، كلذلؾ تبقى ىذه المسألة مف مسائؿ الكاقع التي يجب أف 
رادة الكاقؼ،  تخضع لتقدير قضاة المكضكع، كذلؾ حماية لمصمحة الكقؼ كالمكقكؼ عميو كا 

 .عمى غرار ما ىك مقرر بالنسبة لقسمة أمكاؿ القاصر
 ضكابط استحقاؽ المكقكؼ عمييـ في منفعة الممؾ الكقفي: ثانياؿمطمب اؿ

      إف الضابط األساسي في تحديد كيفية االستحقاؽ في منفعة الممؾ الكقفي، ىك االلتزاـ 
بشرط الكاقؼ الذم نص عميو عند إنشاء كقفو بالمفظ الذم كرد بو، غير أنو قد يغفؿ الكاقؼ 

عف ذلؾ أك ال يككف كاضحا فيما نص عميو، أك ال تعرؼ شركط الكاقؼ خاصة بالنسبة 
لؤلكقاؼ القديمة، مما يستدعي البحث عف إرادة الكاقؼ ك مقصده في تحديد طريقة االنتفاع 
كصرؼ الريع لممستحقيف، لذلؾ فإف األصؿ ىك ثبكت حؽ الكاقؼ في تحديد طريقة االنتفاع 

، كاستثناءا البحث عف مقصد الكاقؼ في تحديد طريقة (الفرع األكؿ)بالممؾ الكقفي الذم أنشأه 
 .(الفرع الثاني)االنتفاع بكقفو 

 ثبكت حؽ الكاقؼ في تحديد طريقة االنتفاع بكقفو: األكؿفرع اؿ
كأكجو فيو،  في عقد كقفو عمى المستحقيف عمى النص       يحرص الكاقؼ في أغمب األحياف

بعض الكاقفيف حماية لمقاصدىـ يستفيض بؿ   كطريقة تقسيـ الريع بيف المستحقيف،االستحقاؽ،
ف، بحيث ال يبقى أماـ الناظر عمى الممؾ عمى ترتيب االستحقاؽ في الكقؼ عمى نمط معي

 بمثابة القاعدة اآلمرة الكقفي ككذلؾ المكقكؼ عمييـ إال احتراـ إرادة الكاقؼ ك تنفيذىا، باعتبارىا
 مف قانكف 17، كىك ما يفيـ مف نص المادة لى غير حكموإتباعيا كعدـ مخالفتيا إالتي يجب 
 بنصيا عمى أيمكلة حؽ االنتفاع في الكقؼ إلى المكقكؼ عميو في حدكد 10 – 91األكقاؼ 

أحكاـ الكقؼ ك شركطو، فالقاعدة العامة التي تعتبر النظاـ األساسي لكؿ ممؾ كقفي ىك أف 
ك تعطيؿ لمصمحة الكقؼ أفيو تفكيت لمصمحة المكقكؼ عمييـ يراعى ماداـ ليس شرط الكاقؼ 

 .ك مخالفة لمشرعأ بحكمو إخبلؿك أ
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أكد القضاء الجزائرم عمى ضركرة احتراـ إرادة الكاقؼ فيما يخص تحديد طريقة   كما     
االنتفاع بكقفو، معتبرا مخالفة إرادة الكاقؼ مف قبيؿ التعدم الذم يحمؿ المعتدم المسؤكلية، 

 11 – 10حيث يتضح مف عقدم الحبس المؤرخيف في : "كىك ما يتبيف مف القرار اآلتي نصو
حبس عقارات كاقعة بمستغانـ كلكف  (ؽ ح ـ) أف المرحـك 1952 – 02 – 28 ك 1942 –

مع التكضيح بأنو يحتفظ بحؽ االنتفاع ك االستغبلؿ لنفسو طكاؿ حياتو ك أنو بعد كفاتو ينتقؿ 
حؽ االنتفاع ك االستغبلؿ إلى كرثتو الذككر الذيف عددىـ ك أنو فقط في حالة عدـ كجكد كرثة 

كأنو طالما يكجد كرثة ذككر كما ىك . ذككر تصبح العقارات محبسة لفائدة البقاع المقدسة
منصكص عميو في عقدم الحبس، فإف حؽ االنتفاع ك استغبلؿ العقارات يعكد إلييـ، كأف 

كعميو فإف تصرؼ مديرية الشؤكف . مديرية الشؤكف الدينية لكالية مستغانـ ال يمكنيا أخذىا
الدينية بأخذ العقارات المتنازع عمييا كتأجيرىا لمغير يعتبر تعديا طالما يكجد كرثة ذككر، مما 

 .1."1976يستكجب الحكـ عمييا بردىا، كدفع مبالغ اإليجار المقبكضة منذ سنة 
      ككفقا لشرط الكاقؼ قد يخكؿ المنتفع سمطتي االستعماؿ كاالستغبلؿ، كما يمكف أف يممؾ 

 :حؽ انتفاع فقط بنفسو، أك حؽ استغبلؿ دكف االستعماؿ، كذلؾ عمى النحك اآلتي

                              
 .147، ص 02، عدد 1996، المجمة القضائية 1996 – 05 – 05، مؤرخ في 137561قرار رقـ  - 1

حيث يتضح مف خبلؿ مراجعة القرار المنتقد أف القضاة أمركا بإعداد مشركع قسمة عمى ضكء : "في قرار آخر لممحكمة العميا- 
عقد الحبس المشار إليو أعبله، كطبقا لذلؾ قاـ الخبير المعيف بإنجاز ميمتو حسب فريضة اليالؾ، كبعد حصر مخمفات التركة 

انتيى إلى استخراج حقكؽ مكرث المدعى عمييـ في الطعف ك أثبت قياـ بعض الطاعنيف في التصرؼ في األمبلؾ المحبسة 
عف طريؽ البيع مخالفيف بذلؾ عقد الحبس كىك الذم تسبب في حرماف المدعى عمييـ في الطعف مف االنتفاع بحقكقيـ منذ أف 

أف الخبير "كىك ما جعؿ القضاة يعتمدكف عمى الخبرة كيردكف عف ىذه الدفكع كقرارىـ بقكليـ ... 1967نشب النزاع في سنة 
قدـ مشركع قسمة لؤلمبلؾ المحبسة كحدد ممكية المستأنفيف، كأف ىذه األمبلؾ كاف يتعيف استغبلليا كاالنتفاع بيا طبقا إلرادة 

، كأف الخبير قد قدر 1967في الطعف حرمكا مف استغبلؿ حقكقيـ منذ سنة  (المدعى عمييـ)المحبس، كأنو ثبت أف المستأنفيف
التعكيض عف االستغبلؿ البلمشركع كأف المستأنؼ عمييـ يزعمكف بأنيـ يشغمكف األمكنة بمكجب عقد الحبس دكف اإلشارة إلى 

كبناء عمى ىذه المعطيات يككف القضاة قد قامكا بحصر النزاع كدراسة ." حقكؽ المستأنفيف الذيف شمميـ رسـ الحبس ىـ أيضا
كؿ جكانب الدعكل ك كاف قرارىـ مسبب بما فيو الكفاية مما يجعؿ الكجو بفرعيو غير مؤسس، كيستتبع ذلؾ رفض الطعف لعدـ 

 .225، ص 57، عدد 2006، نشرة القضاة 2000 – 07 – 26، مؤرخ في 200374قرار رقـ .". التأسيس
ال شؾ أف القسمة المقصكدة في ىذا القرار ىي القسمة الكدية عمى استغبلؿ منافع الكقؼ، كليس المقصكد منيا تممؾ أصؿ - 

الممؾ الكقفي كما اعتقد الطاعنكف ببيعيـ ألصؿ الممؾ الكقفي، كما أف االستغبلؿ غير المشركع، ترتب عميو التعكيض 
 . لمصمحة بقية المستحقيف في الكقؼ  كفقا إلرادة الكاقؼ
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األصؿ أف ممؾ منفعة الكقؼ يمنح المستحؽ أف ينتفع بالمكقكؼ باالستعماؿ أك االستغبلؿ، - 
سكاء نص الكاقؼ عند إنشاء كقفو عمى حؽ المستحؽ فييما، أك اكتفى باإلشارة إلى أف 

لممستحقيف في الكقؼ أف ينتفعكا بو كيفما شاءكا، فمف كقفت عميو دار، لو أف ينتفع بيا بسكناىا 
بنفسو، أك أف ينتفع بيا بكاسطة غيره، كذلؾ بتأجيرىا كتحصيؿ ريع اإليجار، أك إعارتيا لمغير 

 .دكف أجر
قد يشترط الكاقؼ أف حؽ المستحؽ في المنفعة مقصكر عمى االنتفاع بنفسو فقط، فيمنحو - 

الحؽ في االستعماؿ بنفسو فقط، كما في تخصيص الكاقؼ دارا لسكنى طمبة العمـ، فبل يككف 
 .لممستحؽ إال أف ينتفع بنفسو فقط كليس لو أف يتصرؼ في المنفعة بطريؽ االستغبلؿ

قد يشترط الكاقؼ أف حؽ المستحؽ في المنفعة مقتصر عمى االستغبلؿ فقط، فبل يككف لو - 
االنتفاع بنفسو، فيككف لو تأجير الدار المكقكفة كتحصيؿ الريع، كلكف ال يككف لو السكنى 

 .1فييا
 البحث عف مقصد الكاقؼ في تحديد طريقة االنتفاع بكقفو: الفرع الثاني

عمى الرغـ مف أف المشرع الجزائرم لـ يضع قاعدة قانكنية تنظـ بشكؿ مباشر حكـ لفظ       
الكاقؼ، إال أنو ليس مف الصعب تحديد مكقفو باستقراء النصكص القانكنية المنظمة لمممكية 

  قانكف األكقاؼ مف06الكقفية، حيث يستنتج مكقؼ المشرع الجزائرم مف خبلؿ نص المادة 
ف الكقؼ العاـ قد يككف محدد الجية كىك الذم يحدد الكاقؼ مصرؼ أعتبرت التي ا 10 - 91

ستنفذ اذا إال ، إبحيث ال يصح صرفو عمى غير المصرؼ الذم حدده الكاقؼ معيف لريعو،
أما الكقؼ غير محدد الجية فيك الذم ال يحدد فيو الكاقؼ  المصرؼ الذم حدده الكاقؼ،

 كذلؾ في نشر العمـ ،في ىذه الحالة نص المشرع عمى أكجو صرفو كمصرؼ معيف لريعو،
، كىك ما يدؿ عمى أف األكلكية في تحديد االستحقاؽ  كفي سبيؿ الخيرات،كتشجيع البحث فيو

ىي إلرادة الكاقؼ، فبل يمكف الخركج عنيا إال إذا لـ تكجد، حيث يتدخؿ المشرع في ىذه الحالة 
 .لمتعبير عف مقصد الكاقؼ

 كقفا 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 08      كذلؾ اعتبر المشرع الجزائرم بمكجب نص المادة 
عاما مصكنا كؿ كقؼ خاص لـ تعرؼ فيو الجية المحبس عمييا، ككؿ ممؾ آؿ إلى األكقاؼ 

                              
 .24 – 23الخفيؼ، مرجع سابؽ، ص  - 1
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العامة كلـ يعرؼ كاقفو كال المكقكؼ عميو كمتعارؼ عمى أنو كقؼ، كبالتالي فإنو يخضع في 
، 1تحديد مصرفو كطريقة االنتفاع بو لمنصكص التشريعية المنظمة لمصارؼ األكقاؼ العامة

 المحدد لشركط إدارة األمبلؾ الكقفية 381 - 98 مف المرسـك التنفيذم 38حيث نصت المادة 
ال في حدكد التخصيص المقرر ليا إيرادات األكقاؼ إيجكز صرؼ  ال": كتسييرىا كحمايتيا أنو

فاألصؿ العمؿ بشرط الكاقؼ في تحديد  ".ىذا المرسـك مع مراعاة شركط الكاقؼ حكاـأضمف 
ذلؾ يتـ الرجكع إلى النصكص التشريعية في تحديد فإذا لـ يحدد الكاقؼ كمصارفو، جية الكقؼ 

 .2أكجو الصرؼ كضبطيا
 ضبط مسألة تحديد المستحقيف لمنفعة كريع الممؾ       كىكذا يظير أف المشرع الجزائرم

الذم ال فيككف نص الكاقؼ بمثابة النص اآلمر   فقد جعؿ ىذا الحؽ مخكال لمكاقؼ،،الكقفي
ذا لـ يستعمؿ الكاقؼ  فإ،تجكز مخالفتو في استحقاؽ المكقكؼ عمييـ مف كقفو ككيفية تكزيع غمتو

فيتدخؿ المشرع بقكاعد مكممة يحدد  ،مالكقؼالممؾ د المستحقيف كأكجو صرؼ ريع محقو في تحد
 .كجو صرؼ ريع الممؾ الكقفيأمف خبلليا 

ذلؾ نية المشرع في حماية األمبلؾ الكقفية كثركة حقيقية يراد ليا البقاء       فتتحقؽ ب
الطرؽ، كىي الغاية نفسيا  لما تدره مف مكاسب كمنافع يجب المحافظة عمييا بكؿ ،كالديمكمة

التي جعمت المشرع الجزائرم يخرج عف قاعدة االلتزاـ بمفظ الكاقؼ إلى البحث عف مقصده مف 
: "  التي نصت10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 4 مكرر 26الكقؼ، كذلؾ مف خبلؿ نص المادة 

يصح تغيير كجية الممؾ الكقفي إلى ما ىك أصمح لو كلممستحقيف ما لـ يمنع ذلؾ شرط مف 
شركط الكاقؼ، كفي حالة كجكد مانع يمجأ إلى القاضي الذم يصدر حكما يراعي مصمحة 

يفيـ حيث ." الكقؼ كالمكقكؼ عمييـ، كفقا لؤلحكاـ كاإلجراءات المنصكص عمييا في القانكف
 غير أنو ،حترامواف تقييد الكاقؼ المكقكؼ عمييـ بكجو خاص لبلنتفاع يجب أمف ىذا النص 

                              
 المحدد 381 – 98م المرسـك التنفيذم قلييا في تحديد النفقات العامة لمكقؼ إـ الرجكع تة التي ممأىـ النصكص التشريع-  1

كذلؾ القرار المتعمؽ بتحديد كيفية ضبط اإليرادات كالنفقات لشركط إدارة األمبلؾ الكقفية كتسييرىا كحمايتيا ككيفيات ذلؾ، ك
 .، السابؽ اإلشارة إليوالخاصة باألمبلؾ الكقفية

ككذلؾ المحدد لشركط إدارة األمبلؾ الكقفية كتسييرىا كحمايتيا،  381 – 98ف المرسـك التنفيذم  ـ33 ك 32 :المكاد - 2
 السابؽ اإلشارة القرار المتعمؽ بتحديد كيفية ضبط اإليرادات كالنفقات الخاصة باألمبلؾ الكقفيةمف   06، 05، 04، 03المكاد 

 .إليو
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، لتقدير جكء إلى القضاءؿذا كانت مصمحة الكقؼ كالمكقكؼ عمييـ تقتضي تغيير كجيتو يتـ اؿإ
المصمحة في ذلؾ، كفي ىذا اإلطار نص المشرع صراحة عمى إمكانية إدماج األراضي 

الفبلحية الكقفية المجاكرة لمتجمعات السكنية ضمف األراضي العمرانية، ك ال شؾ أف المشرع 
 . 1أخذ باالعتبار مقصد الكاقؼ في تحقيؽ أفضؿ انتفاع لممكقكؼ عمييـ

      غير أف المصمحة تقتضي أف يتدخؿ المشرع بقكاعد آمرة تسمك عمى إرادة الكاقؼ،  
  ك،يشترط قبؿ صرؼ غمة الكقؼ عمى المستحقيف البدأ أكال بنفقات صيانة أصؿ الممؾ الكقفيؼ

 ، لمحفاظ عميو مقدمة عمى أم نفقة أخرلمالكقؼالممؾ تعتبر نفقات صيانة حيث  ، ديكنوكسداد
إذا  لذلؾ فالمتفؽ عميو فقيا أنو  ك،فسكاء نص عمييا الكاقؼ أك لـ ينص فبلبد مف القياـ بيا

عطاء إرط أف يقدـ تشاك أ ،لى التعميرإحتاج اذا م إالكقؼالممؾ يعمر  شترط الكاقؼ أف الا
ضرارا إ ألف فيو ،ليوإبطؿ شرطو كلـ يمتفت  المكقكؼ عمييـ كفايتيـ ثـ يعمر بما يفضؿ،

صبلحيات التي يمتـز اؿىـ أمف الجزائرم كقد جعؿ المشرع ، 2بمصمحة الكقؼ كالمكقكؼ عمييـ
 المحدد لشركط 381 – 98 مف المرسـك التنفيذم 13طبقا لنص المادة  مالكقؼالممؾ بيا ناظر 

السير عمى أداء حقكؽ المكقكؼ عمييـ مع مراعاة إدارة األمبلؾ الكقفية كتسييرىا كحمايتيا، 
 .".ة قانكناتكحمايتو كخدمتو المثب شركط الكاقؼ بعد خصـ نفقات المحافظة عمى الممؾ الكقفي،

 
 
 
 
 
 
 

 

                              
 .10 - 91  مف قانكف األكقاؼ3 مكرر 26المادة  - 1
 .145 – 144الزرقا، أحكاـ الكقؼ، مرجع سابؽ، ص  - 2
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 خالصة الفصؿ الثالث
أنو عمى  ممؾ الكقفيالقانكني لؿ      أخمص مف خبلؿ ما كرد في ىذا الفصؿ أف التكييؼ 

مستقبل مف شأنو أف يحقؽ مميزات  طابعا مؤسسيا ملكقؼالممؾ اعتبارم أضفى عمى اشخص 
تتبلءـ بشكؿ كاضح مع حقيقة الكقؼ كمقاصده التي شرع ألجميا، فالممؾ الكقفي لو نظاـ 

أساسي يتككف مف شركط الكاقؼ المعتبرة شرعا كقانكنا كمف األحكاـ الشرعية كالقانكنية اآلمرة 
منيا كالمكممة، كما يتمتع الممؾ الكقفي كشخص معنكم بذمة مالية مستقمة تمنع مف اختبلط 

 .أمكالو باألمكاؿ العامة
      كبناءا عمى استقبللية الذمة المالية لمممؾ الكقفي فإف االستدانة لمصمحتو جائزة بؿ تصبح 
كاجبة عندما يككف الممؾ الكقفي ميددا باإلضرار بو في حالة عدـ المجكء إلى االستدانة عميو 
مع الحاجة إلييا، ك بيذا الصدد يككف عمى المشرع الجزائرم أف يحدد ضكابط المجكء إلييا، 
كالتي ال ينبغي ترؾ الرجكع في تحديدىا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية، ككذلؾ األمر بالنسبة 

إلجازة االستدانة مف الممؾ الكقفي البد مف نص صريح يحصر حاالتيا كضكابطيا حتى ال 
 .يؤدم إغفاؿ ذلؾ إلى تفكيت الممؾ الكقفي تدريجيا

      كما أنو البد لمممؾ الكقفي كشخص معنكم مف متكلي يتكلى شؤكنو ك يباشرىا باستقبللية، 
ككاقعيا فقد أدل اعتماد التسيير المركزم إلى مجمكعة كبيرة مف المشكبلت التي عادت سمبا 
عمى مستقبؿ األمبلؾ الكقفية، لذلؾ اقتضت حماية األمبلؾ الكقفية ضركرة التخمي عف ىذا 
األسمكب لعدـ مبلئمتو كاالتجاه نحك تكريس االستقبللية في إدارة األمبلؾ الكقفية مع تفعيؿ 

 . آليات الرقابة عمييا
ذلؾ        ك أخمص بالنسبة لترتب حؽ االنتفاع لممكقكؼ عمييـ بنشكء الممؾ الكقفي، إلى أف

لممؾ الكقفي، فحؽ المكقكؼ عميو ىك حؽ ممكية لمنفعة الممؾ الكقفي، القيمة الحقيقية ؿيجسد 
يترتب عميو جكاز تصرؼ المكقكؼ عميو في المنفعة التي تعتبر حقا ماليا، غير أنو يجب أف 
 يضبط ذلؾ بما يحكؿ دكف أف يككف ذلؾ كسيمة لمتصرؼ في أصؿ الممؾ الكقفي ذاتو، كىذه 

 . المسالة تحتاج إلى أف يضبطيا المشرع الجزائرم بدقة
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 خالصة الباب األكؿ
أخمص مف خبلؿ فصكؿ ىذا الباب إلى أف القكاعد القانكنية المنظمة إلنشاء الممؾ       

الكقفي، غير مؤىمة لمتشجيع عمى إنشاء أمبلؾ كقفية، كغير قادرة عمى أف تكفؿ لؤلمبلؾ 
الكقفية المكجكدة تحقيؽ الغايات التي شرع الكقؼ ألجميا، كالكثير مف تمؾ القكاعد متفرقة في 

 . كتب الفقو اإلسبلمي، ك المقننة منيا مشكبة بالغمكض أك الخطأ أك النقص
 الخاص لؤلحكاـ التشريعية مالكقؼالممؾ لـ يكفؽ المشرع الجزائرم عندما ترؾ تنظيـ       ؼ

كالتنظيمية المعمكؿ بيا، فمف جية فإف مكقفو ىذا غير مبرر، كيفتح المجاؿ لتأكيؿ مقصكد 
المشرع الجزائرم بعكس مقصد التشجيع عمى إحياء سنة الكقؼ، كمف جية أخرل فإف الكقؼ 

 فكاف ميما استبقاء تنظيـ ،الخاص المعتد بو ىك الذم يؤكؿ في النياية كقفا عمى جية بر عاـ
الكقؼ الخاص ضمف منظكمة قانكنية مكحدة لمكقؼ بأنكاعو المختمفة، مع تخصيص فصكؿ 

 .مستقمة لؤلحكاـ الخاصة لكؿ نكع

      كال شؾ في أنو إذا ظير خمؿ في شركط صحة تككيف الكقؼ أك نفاذه، يككف مصير 
الكقؼ البطبلف، ألف الكقؼ لـ يكف مف أصمو صحيحا أك نافذا، فالممؾ الكقفي الذم يحميو 

القانكف ك يرتب عميو آثاره ك يمنع انتياؤه ىك الكقؼ الذم ينشأ صحيحا، كمف ىنا تأتي فائدة 
تحرم أف ينشأ الكقؼ صحيحا منذ البداية ك مف ذلؾ اشتراط تحريره ممف لو القدرة عمى مراقبة 
تكافر شركط صحتو كنفاذه انطبلقا مف كضكح النصكص القانكنية، كىك ما ال يتكافر حاليا في 

 .التنظيـ القانكني لقكاعد إنشاء الممؾ الكقفي
، كىذه الشخصية تجعمو مستقبل ىك شخص قائـ بذاتو     إف الممؾ الكقفي في نظر القانكف 

عف شخصية الشخص الذم رصد األمكاؿ لغرض الكقؼ، كعف المنتفعيف بتمؾ األمكاؿ، فيك 
 كيخرج بذلؾ عف ممؾ جميع األشخاص االعتبارية العامة كالخاصة ككذلؾ عف ممؾ يممؾ نفسو،

رادة الكاقؼ إحتراـ ا عمى السير عمى  الدكلةدكراألشخاص الطبيعية، فينبغي أف يقتصر 
 ك يقتصر دكر المكقكؼ عمييـ في االنتفاع بمنافع الكقؼ في حدكد ما يسمح بو كتنفيذىا،

 . النظاـ األساسي لمكقؼ
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كجكد استمرار ليات المحافظة عمى التنظيـ القانكني آل: الباب الثاني
أصؿ الممؾ الكقفي 

إف فكرة الكقؼ قائمة عمى منع التداكؿ العادم ألصؿ الممؾ الكقفي، كذلؾ حتى            
يبقى الممؾ الكقفي مرصكدا بشكؿ مستداـ لتمكيؿ الفعؿ الخيرم الذم أكقؼ ألجمو بشكؿ 
خاص، كتحقيؽ تنمية مستدامة لممجتمع بشكؿ عاـ، فقيمة األمبلؾ الكقفية ال تتكقؼ عند 

 ىك ما يتحقؽ كىا، كجكدإنشائيا بؿ إف كجكد األمبلؾ الكقفية يفرض المحافظة عمى استمرارية 
، بمكجب األمبلؾ الكقفيةك إدارة بحسف تسيير - اقديما كحديثكفقا لما نص عميو الفقياء -

أعماؿ اإلدارة ك التي تشمؿ أعماؿ اإلدارة المعتادة كأعماؿ اإلدارة غير المعتادة التي ترد عمى 
 .استغبلؿ األمبلؾ الكقفية كتنميتيا كاستثمارىا مف قبؿ مف يتكلى أمكرىا

      كليس ىناؾ شؾ كانطبلقا مف المفيـك البسيط لمكقؼ أنو إخراج لممكية الماؿ مف ممؾ 
صاحبو إلى ممؾ ا تعالى يبعث في النفكس تعظيما ليذا الماؿ، كيجعؿ لو حرمة، باعتباره 
ماؿ ا تعالى فيمتنع األفراد عف التعدم عميو بمختمؼ أشكاؿ التعدم التي قد ال يتكرع عنيا 

األخذ باالعتبار القيمة المعنكية التي تضفى عمى الماؿ بنسبتو  بالنسبة ألمكاؿ أخرل، غير أف
إلى األكقاؼ ليست كافية كحدىا لتكرع األفراد ك اإلدارة عمى السكاء عف التعدم عميو بأشكاؿ 

خاصة عند ضعؼ الكازع - كما دلت عميو الحكادث-مختمفة بما فييا مصادرتو أك إدعاء تممكو 
الديني، كعدـ كجكد األمبلؾ الكقفية في كضعية قانكنية تثبت كتحصف كجكدىا القانكني 

 .كالفعمي
نيا ضماف المحافظة عمى قيمة الممؾ أمف شيككف        لذلؾ البد مف تكفر آليات قانكنية

ديمكمة استمراره في العطاء الذم رصد ألجمو، حيث يفترض تكفر  ضماف إنشائو كبعد الكقفي 
قكاعد قانكنية تنظـ أعماؿ اإلدارة التي مف شأنيا تحقيؽ استدامة الممؾ الكقفي، كقكاعد تبيف 
كيفيات تثبيت الكضعية القانكنية لؤلمبلؾ الكقفية كتقكية مركزىا القانكني بما يحصنيا إزاء 

 .مختمؼ األشكاؿ المحتممة لبلعتداء عمييا
      كعمى ىذا األساس أدرس في ىذا الباب التنظيـ القانكني ألىـ اآلليات التي تكفؿ 

فيأتي تقسيـ ىذا الباب إلى ثبلث فصكؿ ، المحافظة عمى قيمة الممؾ الكقفي كاستمرار كجكده
  :عمى النحك اآلتي
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 التنظيـ القانكني ألعماؿ اإلدارة الكاردة عمى الممؾ الكقفي: الفصؿ األكؿ      
 التنظيـ القانكني لكيفيات تثبيت الكضعية القانكنية لؤلمبلؾ الكقفية :       الفصؿ الثاني
 التنظيـ القانكني لحماية األمبلؾ الكقفية مدنيا في مكاجية التعدم عمييا :       الفصؿ الثالث
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 التنظيـ القانكني ألعماؿ اإلدارة الكاردة عمى الممؾ الكقفي: كؿاألفصؿ اؿ
لى أكقاؼ إلى أف األكقاؼ في التشريع الجزائرم تنقسـ بحسب غرضيا إقد سبؽ اإلشارة ؿ      

ق ؿماكف الشعائر الدينية كالمساجد كالمقابر كغيرىا مما أك ما تسمى قانكنا أذات غرض تعبدم 
 كالقيميف ، كأئمة المساجدكف، دينيكفيتكلى تسييرىا مكظؼىذه ؼ طابع ديني تعبدم محض،

طار النصكص القانكنية كالتنظيمية التي كضعت قكاعد كأسس اإلدارة إكالمؤذنيف كغيرىـ في 
فقد أكد المشرع  ،أما األكقاؼ القابمة لبلستثمار كنكع ثاني ليذا النكع مف األمبلؾ الكقفية،

، (المبحث األكؿ) عمى ضركرة االلتزاـ باستغبلليا 10 – 91الجزائرم بمكجب قانكف األكقاؼ 
، عف طريؽ إبراـ عقكد اإلدارة بنكعييا (المبحث الثاني)كتفعيؿ التسيير التنمكم االستثمارم ليا 

المعتادة كغير المعتادة، كذلؾ كفقا لمشركط كالكيفيات المتعمقة باستغبلليا كاستثمارىا كتنميتيا 
 .المحددة قانكنا

 االلتزاـ باستغالؿ الممؾ الكقفي في إطار أعماؿ اإلدارة المعتادة: المبحث األكؿ
      تتمثؿ أعماؿ اإلدارة المعتادة في القياـ بكؿ ما مف شأنو استغبلؿ المكقكؼ عمى كفؽ ما 

أعد لو دكف المساس بأصمو، دكف حاجة لمحصكؿ عمى إذف القاضي، حيث يجب استغبلؿ 
الممؾ الكقفي بالشكؿ األمثؿ، عف طريؽ إبراـ عقكد اإلدارة المعتادة المنصكص عمييا شرعا ك 

قانكنا ككفقا إلرادة الكقؼ، كااللتزاـ بتنفيذىا لمصمحة الكقؼ، ك التي تتمثؿ في إبراـ عقكد 
صبلح الممؾ الكقفي (المطمب األكؿ)اإليجار العادم  المطمب )، ك عقكد صيانة كترميـ كا 

 .(الثاني
اإليجار العادم عقكد عف طريؽ اإلدارة المعتادة لمممؾ الكقفي : كؿاألمطمب اؿ
 مف المسائؿ المتفؽ عمييا الريع الناتج عف ىذه اإلجارةجارة المكقكؼ لبلنتفاع بإعتبر       ت

الدار لمسكف بأصمو ككقؼ معدا لبلنتفاع المباشر الممؾ الكقفي إذا لـ يكف ، كذلؾ بيف الفقياء
 يككف بتمكيف المستفيديف مف االنتفاع مف  مثؿ ىذه األمبلؾ الكقفيةاستغبلؿ، ؼكالمسجد لمصبلة

فبل يجكز لمف لو حؽ االنتفاع بالسكف أف يستغؿ  ط الكاقؼ،كالعيف المكقكفة مباشرة حسب شر
 . 1العقار الذم لو عميو حؽ االنتفاع بإجارتو كأخذ األجرة لنفسو بدؿ االنتفاع المباشر بو

                              
، مجمة أكقاؼ الصادرة عف األمانة العامة لؤلكقاؼ (تنمية مكارد الكقؼ ك الحفاظ عمييا)، عمي محي الديف القرةداغي  - 1

 .40، ص 2004، نكفمبر 07بالككيت، السنة الرابعة، العدد 
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      كالحقيقة أف األحكاـ الفقيية المتعمقة بإجارة األمبلؾ الكقفية ال تختمؼ عف األحكاـ 
المتعمقة بإجارة األمبلؾ الخاصة سكاء مف حيث ما يشترط النعقادىا، كصحتيا، كنفاذىا، كفيما 

حتياطات ا خصكصية الممؾ الكقفي يقتضي تكفير ضمانات كيترتب عمييا مف حقكؽ، غير أف
 بالنسبة لمضمانات مسألة اء ناقش الفقو، حيثال تكجد في غيره زيادة في الحرص عمى حمايتو

 .ء اإليجارنتيااك مدتيا، كمقدار األجرة، ك،جرمف يؤ كؿ،المكقكؼجار ممف يممؾ إ
بإضفاء شيء مف يجار األمبلؾ الكقفية إبتنظيـ الجزائرم ىتـ المشرع اكبنفس الحرص       

ت حيث نص 10 – 91مف خبلؿ ما جاء في قانكف األكقاؼ بداية كىك ما يظير الخصكصية، 
 ،عمى تأجير األمبلؾ الكقفية كفقا لؤلحكاـ التشريعية كالتنظيمية السارية المفعكؿ منو 42المادة 

حالة إلى أحكاـ عقد اإليجار في إلا حيث يستنتج مف ذلؾ مع مراعاة أحكاـ الشريعة اإلسبلمية،
المرسـك ، كما أف كأحكاـ اإليجار الكاردة في الفقو اإلسبلمي القانكف المدني كالقانكف التجارم،

يجار  المحدد لشركط إدارة األمبلؾ الكقفية كتسييرىا كحمايتيا خص إ381 – 98التنفيذم 
إيجار األمبلؾ : "األمبلؾ الكقفية بشيء مف التفصيؿ في الفصؿ الثالث منو تحت عنكاف

 نيائوإكشركطو ككيفية  يجار الممؾ الكقفي،إطرؽ  30 إلى 22حيث بينت المكاد مف " الكقفية
 .باالستناد إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كبعض أحكاـ القانكف المدني

التي ينبغي أف تمنح لمممؾ الكقفي عند  الضمانات       كعمى ىذا األساس يأتي  تكضيح 
إيجاره بما يجعؿ عقد اإليجار آلية قانكنية مثمى الستغبلؿ الممؾ الكقفي كالمحافظة عميو، حيث 

 قنعقادا ، ك اآلثار المترتبة عمى (الفرع األكؿ)تشمؿ ىذه الضمانات انعقاد إيجار الممؾ الكقفي 
 .(الفرع الثالث)، ك انتياءه (الفرع الثاني)صحيحا 

ممؾ الكقفي ؿ اإيجارنعقاد ا:  كؿاألفرع اؿ
يجار األمبلؾ الكقفية البد لو إنعقاد اف إ ؼ مف القانكف المدني467      استنادا لنص المادة 

 .(ثانيا)، كمحؿ يرد عميو ىذا التراضي (أكال) مف تراضي
التراضي : كالأ

ال يشترط النعقاده شكؿ ؼمف عقكد التراضي اعتباره اإليجار عقد  كاف األصؿ في       إذا
 المحدد لشركط إدارة األمبلؾ الكقفية 381 – 98 التنفيذم غير أنو بالرجكع لممرسـك، خاص

كتسييرىا كحمايتيا يتبيف خركج المشرع الجزائرم عف ىذا األصؿ كذلؾ إرساءا لضمانة تشريعية 
، حيث يتـ المجكء إلى اإليجار عف التي يتـ بيا اإليجارخاصة بالممؾ الكقفي، تتعمؽ بالطريقة 
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كلذلؾ ال بد مف التطرؽ لمف لو طريؽ المزاد العمني كأصؿ، كالمجكء إلى التراضي كاستثناء، 
 .رمئ ثـ طريقة اإليجار التي نص عمييا المشرع الجزا،حؽ التأجير كاالستئجار لمممؾ الكقفي

  صاحب الحؽ في تأجير كاستئجار الممؾ الكقفي-1
السبب في ذلؾ ك الجزائرم لمنص عمى مف يممؾ تأجير الممؾ الكقفي،لـ يتطرؽ المشرع       

 كلذلؾ فإف ممثمو القانكني كىك ،الممؾ الكقفي بالشخصية المعنكيةيعكد إلى إقرار المشرع لتمتع 
يجار الكقؼ إ النمكذج المحدد لعقد كبالرجكع إلى ،1الناظر يتكلى إدارة الممؾ الكقفي بداىة

 المحدد 200 – 2000، ك كذلؾ المرسـك التنفيذم المحدد مف قبؿ لجنة األكقاؼ المركزيةك
ة كزارة الشؤكف الدينيلقكاعد تنظيـ مصالح الشؤكف الدينية كاألكقاؼ في الكالية كعمميا يتبيف أف 

كاألكقاؼ ممثمة في مديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ عمى المستكل الكالئي ىي الجية المخكلة 
 .بتأجير الممؾ الكقفي

كطرؼ ثاني في عقد إيجار الممؾ الكقفي، ففي غياب  الممؾ الكقفي بالنسبة لمستأجرما       أ
نص قانكني خاص يحدده، فإنو يجب الرجكع بشأنو إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، ك التي 

 .2قيدت حؽ االستئجار بقيكد تيدؼ إلى حماية مصمحة الممؾ الكقفي
 رم الجزائقانكفيجار الممؾ الكقفي المنصكص عمييا في اؿإبراـ عقد إطرؽ  - 2

 عف طريؽ المزاد العمني إيجار الممؾ الكقفي- أ
 المحدد لشركط إدارة األمبلؾ 381 – 98 مف المرسـك التنفيذم 22لنص المادة طبقا       

بغض النظر عف العمني، األمبلؾ الكقفية عف طريؽ المزاد الكقفية كتسييرىا كحمايتيا يتـ تأجير 
                              

ذا ،الذم يممؾ تأجير الممؾ الكقفي في الفقو اإلسبلمي ىك الناظر كحده بما لو مف كالية خاصة عمى الممؾ الكقفي إف  -1  كا 
جير بكصفو متكليا يمثؿ أ فإنو يثبت لو حؽ الت- خاصة في حالة الكقؼ الخاص-كاف المكقكؼ عميو ىك المتكلي لمممؾ الكقفي

ابف عابديف، . لممؾ الكقفياكبالتالي ال يجكز لممكقكؼ عميو مطمقا بصفتو مستحقا أف يؤجر ، الممؾ الكقفي ال بكصفو مستحقا
 . 611، مرجع سابؽ، ص 6رد المحتار، ج 

حتى ال يككف مؤجرا كمستأجرا في   لنفسو أك لمف ىك تحت كاليتو،المكقكؼيجكز لمناظر أف يقـك بتأجير  ال: - أىـ القيكد - 2
 . ، منعا لئلضرار بمصمحة مف يتـ التمثيؿ لحسابو في العقدنفس الكقت

 .لمتيمة كذلؾ منعا صكلو كفركعو كزكجو، مف أال تقبؿ شيادتو لو  لمفمالكقؼالممؾ يجكز لمناظر أف يؤجر  ال -
 .ىذا باستثناء حالة الضركرة كإال إذا كانت األجرة التي سيدفعيا ىي أجرة المثؿ،  ألجنبي،مالكقؼالممؾ عدـ جكاز تأجير  -
، مع مراعاة إرادة عدا الحاالت التي تثير الشبية كالتيمة فيجكز التأجير ألم شخص قادر عمى الرضا كفقا لمقكاعد العامةفي ك 

الكبيسي، أحكاـ . الكاقؼ كشركطو التي ينص عمييا في عقد الكقؼ، كالتي قد يحدد فييا صفة خاصة فيمف لو حؽ االستئجار
  .70 – 66، مرجع سابؽ، ص 2الكقؼ، ج 
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، بحيث يجرم المزاد ...كاف بناءا أك أرضا زراعية أك مشجرة أم سكاء أطبيعة الممؾ الكقفي،
 المختص شراؼ مدير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ مف ذات المرسـك تحت إ23كفقا لنص المادة 

 الذم يقـك بمياـ تنشيط الحركة الكقفية كترشيد استثمار  كبمشاركة مجمس سبؿ الخيراتإقميميا،
 – 91 مف المرسـك التنفيذم رقـ 12 ك 08 بمكجب المادتيف رقـ المنصكص عميوك األكقاؼ

 . المتضمف إحداث مؤسسة المسجد82
عمى        كالفائدة مف المجكء إلى المزاد ىي تجنب غبف الممؾ الكقفي كلذلؾ يجرم المزاد 

 في ، كيتـ اإلعبلف عف المزادأساس دفتر شركط يحدد الكزير المكمؼ بالشؤكف الدينية نمكذجو
، جراء المزادإيكما مف تاريخ  20ؿ الصحافة الكطنية أك عف طريؽ كسائؿ اإلعبلف األخرل قب

معاينة الماؿ المكقكؼ  عف طريؽ الخبرة بعد ،يجار المثؿإ تحديد السعر األدنى بكما يتـ
استطبلع رأم المصالح مكضكع اإليجار بحضكر ممثؿ عف السمطة المكمفة باألكقاؼ إقميميا، كب

 .، كمديرية الفبلحة كغيرىا مف الجيات المختصة أمبلؾ الدكلة كمديريةالمختصة
 عف طريؽ التراضي إيجار الممؾ الكقفي -ب

 المحدد لشركط إدارة األمبلؾ 381 – 98 مف المرسـك التنفيذم 25       نصت المادة 
كاستثناء مف الطريقة إمكانية تأجير الممؾ الكقفي بالتراضي الكقفية كتسييرىا كحمايتيا عمى 

نشر العمـ كتشجيع العامة في تأجيره، مراعاة لممقصد المرجك مف اإليجار، كذلؾ إما لفائدة 
خرل فرضتيا كضعية بعض  أنو تكجد حالة، كما أ1سبؿ الخيرات، ككذلؾ لفائدة البحث العممي

فبمكجب  لمتغيير خاصة بسبب قانكف الثكرة الزراعية، األمبلؾ الكقفية في الجزائر التي تعرضت
نص عمى أف كؿ تغيير يحدث عمى العيف كرد اؿ 10 - 91 األكقاؼقانكف مف  25المادة 

كبالنسبة لمحاالت ، قائما شرعاالكقؼ نياء الممؾ الكقفي بؿ يبقى إالمكقكفة ال تؤدم إلى 
المخالفة ألحكاـ ىذه المادة تسكل عف طريؽ التراضي بيف المعنييف كالسمطة المكمفة باألكقاؼ 

تتـ التسكية في الغالب مع مراعاة أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، حيث  قانكف األكقاؼ،طبقا ألحكاـ 
 .يجار بالتراضي حسب القكاعد العامةإبراـ عقد إعف طريؽ 

                              
:  المتضمف إحداث مؤسسة المسجد مجاؿ سبؿ الخيرات، متمثبل في82 – 91 مف المرسـك التنفيذم 05حددت المادة  - 1

المساىمة في حؿ المشكبلت االجتماعية مثؿ ، ترشيد أداء الزكاة جمعا كصرفا، الحفاظ عمى حرمة المساجد كحماية أمبلكيا
محاربة المحرمات كاالنحرافات كاآلفات االجتماعية ، كمساعدة المحتاجيف كالمنككبيف تيسير الزكاج لمشباب كرعاية اليتامى

 .كأسبابيا
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جير الممؾ الكقفي بمكجب ترخيص مسبؽ مف الكزير المكمؼ بالشؤكف أت      كبشكؿ عاـ يتـ 
، كذلؾ بمكجب عقد إيجار يبـر بيف ستطبلع رأم لجنة األكقاؼاكبعد كاألكقاؼ، الدينية 

المستأجر كالييئة المكمفة باألكقاؼ كالتي يمثميا عمى المستكل الكالئي مدير الشؤكف الدينية 
كاألكقاؼ، حيث يخضع ىذا العقد لؤلحكاـ القانكنية المقررة لعقد اإليجار في القانكف المدني 

 ضركرة إفراغ عقد اإليجار 1 المعدؿ كالمتمـ لو05 – 07الذم أصبح يشترط مف خبلؿ القانكف 
 94في شكؿ مكتكب تحت طائمة البطبلف، كحسب النمكذج الذم حدد شكمو المرسـك التنفيذم 

ف كاف مف الناحية العممية فإف كزارة 692 –  المتضمف المصادقة عمى نمكذج عقد اإليجار، كا 
الشؤكف الدينية كاألكقاؼ تعتمد نمكذجا خاصا يفرغ فيو عقد اإليجار الكقفي، كىك النمكذج المعد 

 المتضمف 29 مف القرار الكزارم رقـ 04مف قبؿ لجنة األكقاؼ المركزية طبقا لنص المادة 
 .إنشاء المجنة كتحديد صبلحياتيا، حيث يراعي خصكصية األمبلؾ الكقفية

  كمدتويجار الممؾ الكقفيإمحؿ عقد : ثانيا
لى المؤجر يككف في منفعة  إفيك بالنسبة  ف المحؿ في عقد اإليجار ذك طبيعة مزدكجة،      إ

جر يككف في األجرة التي يدفعيا لقاء ألمستؿ  التي تقاس بمدة زمنية، كبالنسبةالشيء المؤجر
 .نتفاعو بالعيف المؤجرةا

  األمالؾ الكقفية الجائز تأجير منفعتيا-1
 يجارإينصب عقد اإليجار الكقفي عمى جميع األمبلؾ الكقفية التي تسمح طبيعتيا ب      

 المحدد لشركط إدارة األمبلؾ 381 – 98 التنفيذم مف المرسـك 22  المادةمنفعتيا كفقا لنص
الكقفية كتسييرىا كحمايتيا أم سكاء كاف بناء أك أرض بياض أك أرضا زراعية أك مشجرة عف 

غير أنو يأخذ باالعتبار عدـ جكاز تأجير المحبلت التي كقفيا صاحبيا لمسكنى مف قبؿ 
 .المستحقيف، إذا اشترط الكاقؼ عدـ جكاز تأجيرىا

      ك تجدر اإلشارة أنو بالنسبة لمنقكد فقد كاف المكقؼ الفقيي قديما يتجو إلى عدـ إجازة أف 
تككف محبل لعقد الكقؼ بالنظر لعدـ إمكانية تأجيرىا، غير أف الراجح أف  النقكد التي لـ تعد 

                              
 – 05 – 13، مؤرخة في 31الجريدة رسمية رقـ )، 2009 مايك سنة 13 المكافؽ 1428 ربيع الثاني عاـ 25:  مؤرخ في -1

 .(. 03، ص 2007
 – 03- 30، مؤرخة في 17الجريدة رسمية رقـ )، 1994 مارس سنة 19 المكافؽ 1414 شكاؿ عاـ 07: مؤرخ في - 2

 .(. 08، ص 1994
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محؿ خبلؼ حكؿ أىمية التشجيع عمى كقفيا، يجب التعامؿ معيا كفقا لما يتبلءـ كطبيعتيا 
الخاصة، فإذا كاف ال يمكف إيجارىا إيجارا عاديا، فإنيا تخضع لبلستثمار بطرؽ تناسب 

 26 كىي الصيغ المنصكص عمييا بمكجب المادة 1طبيعتيا، كالمضاربة الكقفية كالقرض الحسف
 .10 – 91 المعدؿ كالمتمـ لقانكف األكقاؼ 07 – 01 المستحدثة بمكجب القانكف 10مكرر 

  بدؿ إيجار الممؾ الكقفي-2
نتفاعو بالشيء اجر بدفعو لممؤجر لقاء أ المقابؿ الذم يمتـز المستبدؿ اإليجار ىك      

  ك،2نتفاعاىبة  ستعماؿ أكالى عقد عارية إحتى ال يخرج العقد عف طبيعتو  كذلؾ ،ستأجرالـ
يمكف التصرؼ بأم حاؿ  التزداد أىمية ىذا البدؿ في حالة عقد إيجار الممؾ الكقفي في أنو 

 .، لتعمؽ حؽ المستحقيف بتمؾ المنفعةالممؾ الكقفي بعقد تبرعمنفعة مف األحكاؿ في 
 أف تككف فإف تحديد األجرة يتـ رضائيا بيف طرفي العقد، كما يجكز كفقا لمقكاعد العامةك      

 ضبط المشرع مسألة أما بالنسبة لؤلمبلؾ الكقفية فقد ،3 شيئا قيميا أك منفعةاألجرة  نقكدا أك
فبالنسبة لحالة االنعقاد عف ، يجار الممؾ الكقفيإنعقاد اتحديد األجرة بحسب كيفية أك طريقة 

بأجر المثؿ كسعر أدنى، كيحدد السعر  العمني  يشترط أف يفتتح المزادطريؽ المزاد العمني،
 24النيائي لئليجار بعد رسك المزاد عمى سعر معيف، غير أنو يجكز استثناءا طبقا لنص المادة 

المحدد لشركط إدارة األمبلؾ الكقفية كتسييرىا كحمايتيا  381 - 98مف المرسـك التنفيذم 
مكانية الرجكع لثمف المثؿ متى إمع  يجار المثؿإ (4/5) الممؾ الكقفي بأربعة أخماس تأجير

 .تكافرت الفرصة لذلؾ
 األجرة يخضع تحديدىا ، فإفعف طريؽ التراضيالممؾ الكقفي ما بالنسبة لحالة تأجير       أ

، حيث تحدد بالتراضي بيف ناظر الممؾ الكقفي كالمستأجر، لمقكاعد العامة في القانكف المدني

                              
المؤتمر الدكلي الثاني لؤلكقاؼ، المنعقد ، بحث مقدـ ضمف (كقؼ النقكد كصيغ االستثمار فيو)ىكيمؿ عكجاف كليد،  - 1

كقؼ النقكد األىمي كأىميتو لمعمؿ )عبد الرحمف، ىابيؿ : كذلؾ. 07 – 03، ص 2006بجامعة أـ القرل، مكة المكرمة، 
  .149، ص 2005نكفمبر - ق1426 شكاؿ ،09 ، مجمة أكقاؼ، السنة الخامسة، العدد(المصرفي اإلسبلمي

 .159ص مرجع سابؽ، ، المجمد األكؿ، 6السنيكرم، الكسيط، ج  - 2
يجارىا مف طرؼ الجية المؤجرة كحدىا، كيككف البدؿ إعمى غرار أمبلؾ الدكلة كالجماعات المحمية التي يتـ تحديد بدؿ  - 3

نقكدا دائما، فإنو في حالة األمبلؾ الكقفية المعدة لمسكف فينبغي ىي األخرل أف يككف البدؿ فييا نقكدا، كىذا ما يسمح بعمارة 
 . نمكذج عقد اإليجار المعتمد مف الكزارةؿ ك ىذا ىك المعمكؿ بو مف خبل،الممؾ الكقفي
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غير أنو كفي جميع األحكاؿ ال ينبغي أف يتـ تأجير الممؾ الكقفي بأقؿ مف أجر المثؿ، أك بغبف 
فاحش، حيث يؤكد الكاقع كجكد أمبلؾ كقفية مؤجرة بأسعار رمزية، إضافة إلى عدـ انضباط 
زاء ىذا الكضع تتكفؿ السمطة الكصية عمى األكقاؼ  المستأجريف في تسديد بدالت اإليجار، كا 
ممثمة في كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ بالسير عمى حماية األمبلؾ الكقفية مف خبلؿ مراجعة 
أسعار اإليجار الرمزية كاعتماد أسعار اإليجار التي تطبقيا دكاكيف الترقية ك التسيير العقارم، 

خطار المستفيديف بذلؾ ، ككذلؾ بضبط السمطة التقديرية الكاسعة التي تمنح لمديرية األكقاؼ 1كا 
عمى المستكل المحمي بمناسبة إبراـ عقكد إيجار عف طريؽ التراضي، ك ذلؾ مف خبلؿ ما 

 . 2أصدرتو الكزارة مف مذكرات لتدارؾ الكضع
      بينما بالنسبة لتحصيؿ مبالغ اإليجار، فإنو يتـ دفع مبمغ اإليجار مف قبؿ المستأجر في 
حساب األكقاؼ المفتكح ليذا الغرض، مقابؿ كصؿ الدفع الذم يتسممو المستأجر ليقدمو إلى 

مدير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ عمى مستكل الكالية، الذم يتسمـ منو بدكره كصبل عف دفع قيمة 
 .، كىك ما يضمف حماية الممؾ الكقفي مف التبلعب بإيراداتو3اإليجار

      كبشكؿ عاـ تبقى المتابعة الميدانية الستغبلؿ األمبلؾ الكقفية عف طريؽ اإليجار الحؿ 
األفضؿ لممحافظة عمى حقكؽ األمبلؾ الكقفية في مكاجية الغير، حيث صدر عف مديرية 

 – 01 – 09األكقاؼ كالحج العمرة في ىذا الصدد مذكرتيف بغاية األىمية، صدرتا بتاريخ 
 كالتي نصت عمى عناصر تقكيـ جديدة تسمح 2002 – 01 األكلى ىي المذكرة رقـ 2002

بالحصكؿ عمى رؤية كاضحة فيما يخص األمبلؾ الكقفية المؤجرة في كؿ كالية كذلؾ مف خبلؿ 
جداكؿ يتـ إرساليا في نياية كؿ ثبلثي تبيف بشكؿ خاص نكع الممؾ المؤجر، كالمستأجر، كقيمة 

                              
أكدت الكزارة الكصية عمى األكقاؼ عدـ سككتيا عف االستنزاؼ الحاصؿ في الحظيرة الكقفية الكطنية الناتج عف عدـ تسديد - 1

بدالت اإليجار، كعدـ رضكخ المستأجريف لتحييف أسعار اإليجار بما يتبلءـ مع القيمة الحقيقية لؤلمبلؾ المؤجرة ك التي يقع 
بعضيا في مكاقع إستراتيجية، كاستمرار استغبلليا ببدؿ إيجار رمزم، ك أماـ ىذا الكضع أكدت الكزارة حتمية المجكء إلى 

 . العدالة
 الصادرة عف مديرية األكقاؼ كالحج كالعمرة تؤكد عمى ضركرة 2006 – 04 – 12 المؤرخة في 06 – 01المذكرة رقـ  - 2

 .التصدم لئليجارات التي تتـ بمبالغ رمزية
 الصادرة عف كزير الشؤكف الدينية المتعمقة بكيفية دفع 1996 – 06 – 12 المؤرخة في 96 – 37التعميمة الكزارية رقـ  - 3

 الصادرة عف مديرية األكقاؼ المتضمنة 1996 – 08 - 13 المؤرخة في 96 – 03إيجار األكقاؼ، ككذلؾ التعميمة رقـ 
 .طريقة دفع إيجار األكقاؼ
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اإليجار، مع ذكر حالة زيادة قيمة اإليجار ككقت إقرارىا، باإلضافة إلى أرقاـ كتكاريخ 
الكصكالت بدقة، كبياف حاالت التكقؼ عف الدفع كحاالت عدـ تسديد إيجار سابؽ، أما  بالنسبة 

 كالتي ركزت عمى ضركرة متابعة كضعية 2002 – 02لممذكرة الثانية فتتمثؿ في المذكرة رقـ 
األمبلؾ الكقفية المؤجرة مف الجانب المحاسبي، حتى تتمكف مصالح المديرية مف إعداد جداكؿ 

 .تفصيمية لئليرادات طبقا لما تـ تحصيمو فعبل بحساب األكقاؼ
 المحدد لشركط إدارة 381 - 98 مف المرسـك التنفيذم 28طبقا لممادة        كما يمكف

مراجعة قيمة اإليجار عند نياية كؿ سنة مف تاريخ سرياف األمبلؾ الكقفية كتسييرىا كحمايتيا 
، حيث تندرج مراجعة قيمة إيجار الممؾ الكقفي في إطار ديد لمعقدجالعقد أك مف تاريخ آخر ت

مكاكبة التطكر االقتصادم كاالجتماعي، كمراقبة أداء مديريات األكقاؼ في تأجير األمبلؾ 
الكقفية، حتى ال تتمادل كتضيع مصمحة الكقؼ بتأجيره بمبالغ زىيدة ال تتناسب مع القيمة 

 .1الحقيقية ليذه األمبلؾ
يجار الممؾ الكقفي إمدة  -3

، بينما 2      كفقا لمقكاعد العامة فإنو يجب تحديد عقد اإليجار بمدة معينة تحت طائمة البطبلف
 المحدد لشركط إدارة األمبلؾ الكقفية 381 – 98 مف المرسـك التنفيذم 27نصت المادة 

." ال يصح تأجير الممؾ الكقفي لمدة غير محددة: "كتسييرىا كحمايتيا في فقرتيا األكلى عمى أنو
نو ال مف أمقرر في الفقو اإلسبلمي حيث يتفؽ مكقؼ المشرع الجزائرم في ذلؾ مع  ما ىك 

كذلؾ  طبلؽ دكف تحديد مدة معينة إلجارتو،إ أف يؤجره بمالكقؼالممؾ جارة إيجكز لمف يتكلى 
 .3بالنظر لممخاطر الحاصمة بمخالفة ذلؾ

                              
 . 179   –178ص بف مشرنف، مرجع سابؽ،  -  1
 المتضمف المصادقة عمى نمكذج عقد اإليجار البيانات التي يجب أف يحتكم عمييا 69 – 94حدد المرسـك التنفيذم رقـ  - 2

عقد اإليجار كالتي مف بينيا مدتو، ككذلؾ تحديد تاريخ بداية كانتياء مدة اإليجار، حيث يعتبر غياب مثؿ ىذه البيانات  انعداـ 
 . لركف الكتابة ، مما يجعؿ العقد باطبل

لى إطبلؽ مدة اإليجار يؤدم آجبل إأف : يجارهإبمناسبة عدـ تحديد مدة كجكد الممؾ الكقفي مف المخاطر التي تخشى عمى  - 3
لى تغير في إ في تغير مستمر، مما يؤدم بدكره االقتصادية أف األحكاؿ ، كماىمالو كضياع حقكؽ المستحقيفإكلمكقكؼ خراب ا

طبلؽ مدة اإليجار سيؤدم حتما   إطبلؽ مدة ، أيضا فإفلى اإلضرار بأحد طرفي العقدإقيمة اإليجار بالزيادة أك النقصاف، كا 
. لى إدعاء المستأجر أنو مالؾ لمعيف المستأجرة، كىك ما يتنافى مع المحافظة عمى استدامة الممؾ الكقفيإاإليجار قد يؤدم 

 .90ص مرجع سابؽ، ، 2الكبيسي، ج 
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     كبالنسبة لتحديد مدة عقد اإليجار، فبحسب طبيعة الممؾ الكقفي كنكعو تتحدد مدة إيجاره 
 مف قانكف 42طبقا لمفقرة الثانية مف نفس المادة، كلذلؾ يمكف الرجكع طبقا لنص المادة 

 لؤلحكاـ التشريعية كالتنظيمية السارية المفعكؿ كأحكاـ الشريعة اإلسبلمية 10 – 91األكقاؼ 
 .بشأف ذلؾ

 تحديد مدة عقد  مراعاة شرط الكاقؼ في      فبالنسبة لمراجح في الفقو اإلسبلمي فإنو ينبغي
ال لمضركرة كمف إيمكف مخالفة شرطو  كال  كااللتزاـ بالمدة التي حددىا في حجة كقفو،اإليجار

 ،شترطيا الكاقؼاال لمدة أكثر مف تمؾ التي إستئجار الكقؼ اذلؾ حالة عدـ رغبة الناس في 
ف يغفؿ الكاقؼ أقد يحدث ، بينما فيجكز عندىا لمناظر أف يخالؼ شرط الكاقؼ بإذف القاضي

، نيت سنةافتككف في الدكر كالحك ف تقيد المدة،في ىذه الحالة أفالرأم الراجح  عف تحديد المدة،
كأف يحتاج الكقؼ لمعمارة  ال لمضركرة،إكىذه المدة ال يجكز تعدييا ، سنكات 3كفي األرض 
 .1لى اإلجارة الطكيمةإكالترميـ فيمجأ 

 05 – 07 مف القانكف المدني المعدلة بمكجب القانكف رقـ 468      بينما نجد أف المادة 
ال يجكز لمف ال يممؾ إال حؽ القياـ بأعماؿ اإلدارة أف : "المعدؿ كالمتمـ لمقانكف المدني نصت

يعقد إيجارا تزيد مدتو عمى ثبلث سنكات ما لـ يكجد نص يقضي بخبلؼ ذلؾ، كأما إذا عقد 
كبالتالي يفيـ مف ىذا النص أف ." اإليجار لمدة أطكؿ مف ذلؾ تخفض المدة  إلى ثبلث سنكات 

، بحيث إذا قاـ الناظر بتأجيره ألكثر قصىأال تتجاكز ثبلث سنكات كحد أمدة اإليجار ينبغي 
 .مف ىذه المدة فإنو يتـ تخفيضيا إلى الحد األقصى دكف أف يبطؿ العقد

 مكرر 26      غير أنو إذا كاف ينطبؽ ذلؾ عمى المحبلت المعدة لمسكف بمكجب إحالة المادة 
 مف قانكف األكقاؼ عمى أحكاـ القانكف المدني، فإنو بالنسبة لممحبلت التجارية نجد أف 8

النمكذج الذم تعتمده الكزارة الكصية في عقكد إيجار األمبلؾ الكقفية ينص في مادتو الثانية 
عمى أف مدة إيجار الممؾ الكقفي بالنسبة لممحبلت التجارية ىي عشركف شيرا كال يجكز 

تجاكزىا، كذلؾ تفاديا لمتعكيض االستحقاقي نتيجة تككف القاعدة التجارية كفقا ألحكاـ القانكف 
التجارم، أما غيرىا مف األمبلؾ الكقفية األخرل فمدة تأجيرىا ينبغي أال تزيد عمى  ثبلث سنكات 

غير أنو يبقى ممكنا مراجعة المدة عند تجديده  عقد اإليجار الكقفي بانتياء مدتو،ينتيي بعدىا 

                              
 . 96، مرجع سابؽ، ص 4الدسكقي، حاشية الدسكقي، ج : كذلؾ. 587، مرجع سابؽ، ص6ابف عابديف، رد المحتار، ج  - 1
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المحدد لشركط إدارة  381 - 98 مف المرسـك التنفيذم 28 ك 27ألحكاـ المادتيف طبقا 
 .األمبلؾ الكقفية كتسييرىا كحمايتيا

 يجار الممؾ الكقفيإاآلثار المترتبة عمى : ثانياؿفرع اؿ
 المعتمد مف يجار الكقؼإ نمكذج عقد الخاصة المنصكص عمييا في االلتزامات       باستثناء

 المحدد لشركط إدارة األمبلؾ الكقفية 381 – 98 تنفيذماؿمرسـك الكزارة كما كرد كفقا لؿ
ال تختمؼ عمكما عما الممؾ الكقفي يجار عقد إ ىايرتبكتسييرىا كحمايتيا فإف االلتزامات التي 

الممؾ فيقع عمى  ىك مقرر في القانكف المدني كالتجارم فيما يخص عقد اإليجار بصفة عامة،
 كبالمثؿ يقع عمى المستأجر ،(أكال)  الكاقعة عمى المؤجرااللتزاماتالناظر كؿ ب ممثبل مالكقؼ

  ،(ثانيا) االلتزامات العادية لممستأجر
 طرؼ مؤجرلتزامات الممؾ الكقفي ؾا: كالأ

صالحة لالنتفاع بيا ، جر عيف الكقؼأتسميـ المست -1
بتحرير محضر جرد يكقع  يجار الكقؼ،إكقكفة حسب نمكذج عقد ـيتـ تسميـ العيف اؿ      

عميو المستأجر بيدؼ حصر كتحديد ما سممو المؤجر لممستأجر مف حيث مساحة األرض أك 
 كما يمعب دكرا ميما باعتباره بيانا ،كعدد الشقؽ كأكصافيا ككؿ الممحقات المرتبطة بيا البناء،

كقت تأجيرىا، بما يسمح برقابة مدل التزاـ المستأجر برد العيف كصفيا لحالة العيف المؤجرة 
كبالنظر لمطبيعة الخاصة لمممؾ الكقفي فإف محضر معاينة الممؾ الكقفي المؤجرة عمى حالتيا، 

 لممكقكؼ فإنو يعتبر أمرا كجكبيا حماية ،المؤجر كباعتباره بيانا كصفيا يقـك بدكر الجرد كالحصر
 . االنتقاص مف قيمتو األصمية التي سمـ بيا لبلنتفاع فقطمف

ذا  صمح معيا ت أف يسمـ العيف المكقكفة في حالة مالكقؼالممؾ كاف مف كاجب ناظر       كا 
، فإف التزامو يمتد إلى  الممؾ الكقفيديمكمة  عمى ، فإنو حفاظاعدت لوألبلنتفاع بيا كفقا لما 

دائما  لكي يبقى صالحا تعيد الممؾ الكقفي المؤجر بالصيانة ك الترميـ طيمة مدة اإليجار
، حيث يترتب عمى إخبللو بالتزامو حؽ المستأجر في طمب فسخ العقد أك إنقاص 1لبلنتفاع بو

 . مف التقنيف المدني480ثمف اإليجار دكف اإلخبلؿ بحقو في التعكيض طبقا لنص المادة 

                              
 مف نمكذج عقد إيجار الممؾ الكقفي عمى األحكاـ العامة فيما يخص تحمؿ أعباء صيانة كترميـ العيف 04تحيؿ المادة  - 1

 . مف القانكف المدني المعدؿ كالمتمـ479 المادة يرجع إلى نصالمؤجرة، كبيذا الخصكص 
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      غير أنو لما كانت مبالغ اإليجار ىي أحد مكارد تمكيؿ الصندكؽ المركزم لؤلكقاؼ فإف 
ىذا يجعؿ خصـ نفقات إصبلح األمبلؾ الكقفية المؤجرة عممية بطيئة كمعقدة، كىك مف شأنو 

تفكيت الفرصة عمى الممؾ الكقفي في استبقائو صالحا لبلنتفاع بو، كلذلؾ فإف إدراج بند تحميؿ 
المستأجر كمية أك بالمناصفة ألعباء الترميمات كاإلصبلحات التي تحتاجيا العيف المؤجرة كفقا 

 مف نمكذج عقد إيجار الممؾ الكقفي مف شأنو التخفيؼ مف حدة اإلشكاؿ، 04لما كرد في المادة 
كما أف إدراج بند إيداع كفالة كضماف عند إبراـ عقد اإليجار بحيث ال يعاد مبمغ الكفالة إال بعد 

صبلح الممؾ الكقفي كفقا لما نصت عميو المادة   مف 05خصـ ما يترتب مف مصاريؼ ترميـ، كا 
نمكذج عقد إيجار الممؾ الكقفي مف شأنو أيضا ضماف المحافظة عمى سبلمة الممؾ الكقفي، مع 

ذلؾ البد مف تدخؿ المشرع بحمكؿ شاممة مبنية عمى إعادة النظر في النصكص التشريعية 
المكجكدة كالتي ال تخدـ التجسيد الفعمي لحماية األمبلؾ الكقفية كالمحافظة عمى كجكدىا في ىذا 

 .   1الخصكص
 جر في التمتع بالعيف المؤجرةأاالمتناع عف المساس بحقكؽ المست -2

نتفاعا ىادئا االنتفاع بالعيف المؤجرة الممستأجر المؤجر  أف يضمف لتزاـمقتضى ىذا اال      
لقكاعد  مف نمكذج عقد إيجار الممؾ الكقفي، كما تقضي بو ا08لنص المادة طبقا  ككامبل
 كذلؾ ك، فيككف عمى المؤجر ضماف التعرض بنكعيو الشخصي كالصادر عف الغير، العامة

 يتـ في الغالب عف طريؽ المزاد مالكقؼالممؾ يجار إكاف ، غير أنو لما ضماف العيكب الخفية
 .2تطبيقا لمقكاعد العاـ ال تضمف العيكب الخفية  الجية المؤجرة لمممؾ الكقفي فإف،العمني

 ممؾ الكقفيؿالتزامات مستأجر ا: ثانيا
 بالنظر لتمتع  مدينا لمممؾ الكقفي       بمجرد انعقاد عقد إيجار الممؾ الكقفي يصبح المستأجر

يجار األكقاؼ المعتمد مف كزارة األكقاؼ إلنمكذج عقد ىذا األخير بالشخصية المعنكية، كطبقا 

                              
منو  33بمكجب المادة المحدد لشركط إدارة األمبلؾ الكقفية كتسييرىا كحمايتيا  381 – 98لقد خكؿ المرسـك التنفيذم  -  1

لكزير الشؤكف الدينية، أف يسمح لناظر الشؤكف الدينية في الكالية أف ينفؽ مف إيرادات الكقؼ قبؿ إيداعيا في الصندكؽ 
المركزم لؤلكقاؼ، بكصفيا نفقات استعجالية، ككاف مف المفترض عند النص عمى تحديد ما يدخؿ في ىذه النفقات االستعجالية 

 المحدد لكيفيات ضبط اإليرادات كالنفقات الخاصة باألمبلؾ الكقفية أف 2000 – 04 – 10بمكجب القرار الكزارم المؤرخ في 
 .يدرج نفقات الترميمات كاإلصبلحات المستعجمة الخاصة بالعيف المؤجرة، كىك ما لـ يرد النص عميو

 .".ال ضماف لمعيب في البيكع القضائية، كال في البيكع اإلدارية إذا كانت بالمزاد: "  مف القانكف المدني385تنص المادة  - 2
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 إلى بعض كفقا لمقكاعد العامة، إضافةااللتزامات العامة لممستأجر يقع عمى عاتؽ المستأجر 
 .االلتزامات الخاصة التي تتكافؽ مع مقصد حماية الممؾ الكقفي بالنظر لطبيعتو الخاصة

 االلتزامات العامة لمستأجر الممؾ الكقفي- 1
 يجب عمى مستأجر :كالمحافظة عميو أعد لو، كفقا لما ق باستعماؿمستأجر الممؾ الكقفي التزاـ -      أ

الممؾ الكقفي أف يستعممو كفؽ لما تـ االتفاؽ عميو في عقد اإليجار أك كفؽ ما أعد لو بحكـ 
نتفاعو بالعيف المؤجرة إلى غير ما حددت لو في عقد اف يحكؿ المستأجر أال ينبغي ؼ طبيعتو،
لى اإلضرار إستعماؿ بما يؤدم ا بؿ يككف عمى المستأجر أال يترؾ العيف المؤجرة دكف ،اإليجار

خطاره مف إ قد ال يتمكف المؤجر مف القياـ بيا لعدـ فإنوحالة الترميمات المستعجمة ففي  ،بيا
 ،مما قد يؤدم إلى ىبلؾ العيف جزئيا أك كمياالذم أىمؿ في استعماؿ العيف المؤجرة، المستأجر 

ككذلؾ في حالة حاجة العيف المكقكفة لترميمات تأجيرية فبل تجد مف يقـك بيا مما يسرع في 
، كأف يعزؼ لى تخفيض قيمة العيف اإليجاريةإقد يؤدم عدـ االستعماؿ ىبلكيا، كما 

 .1المستأجركف عف التقدـ الستئجارىا، ضنا منيـ أف المستأجر لـ ييجرىا إال لكجكد عيب فييا
      كال يكفي أف يمتـز المستأجر باستعماؿ الممؾ الكقفي المؤجر فيما أعد لو، بؿ يجب عميو 

أف يبذؿ في ىذا االستعماؿ العناية الكافية في المحافظة عميو محافظة الرجؿ العادم عمى مالو، 
فيستعممو استعماال صحيحا بما ال يؤدم إلى اإلضرار بو، أك ىبلكو، فإذا أخؿ بالتزامو بعدـ 
حرصو في استعماؿ الممؾ المؤجر إلى الحد الذم أدل إلى فساده أك ىبلكو، فإنو يسأؿ في 

مكاجية المؤجر كفقا لمقكاعد العامة، كلما كاف مفيـك المحافظة عمى الممؾ الكقفي يقتضي عدـ 
السماح باالنتقاص مف األصؿ الكقفي، تحقيقا لمقصد تأبيد الممؾ الكقفي، فإنو يككف مف الميـ 
مراعاة مصمحة الممؾ الكقفي في تطبيؽ أحكاـ المسؤكلية، كذلؾ بالتركيز عمى الحصكؿ عمى 
التعكيض عف األضرار البلحقة جراء التقصير في المحافظة عمى الممؾ الكقفي، باإلضافة إلى 

 مف نمكذج عقد إيجار الممؾ الكقفي المعتمد مف قبؿ 10فسخ عقد اإليجار تطبيقا لنص المادة 
 . كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ

كالمحافظة عمى العيف المؤجرة ككاجب عمى عاتؽ المستأجر يستمـز أال يحدث تغييرات       
عمى العيف المؤجرة عمى حالتيا التي تسمميا المستأجر  أف يحافظ لمفركض فا،في العيف المؤجرة

                              
 .150ص ، 2010الكجيز في شرح عقد اإليجار في القانكف المدني، جسكر لمنشر كالتكزيع، الجزائر، ،  ىبلؿشعكة - 1
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 عدـ جكاز  مف القانكف المدني المعدؿ كالمتمـ عمى492، كفي ىذا اإلطار تنص المادة بيا
ف إيرات مادية في العيف المؤجرة دكف إذف مكتكب مف المؤجر حتى كمحداث المستأجر أم تغإ

لتـز مف المؤجر اذف إ فإذا ما حدث التغيير دكف ،لـ يمحؽ التغيير المحدث ضررا بالمؤجر
 كىذا يختمؼ عف ،إلى حالتيا كتعكيض الضرر عند االقتضاء العيف المؤجرة المستأجر بإرجاع
حداث التغيير نتيجة االتفاؽ في عقد اإليجار مف البداية عمى قياـ المستأجر إالحالة التي يككف 

التغييرات بعض حداث إجازة القانكف إحالة في ككذلؾ  بيذه التغييرات كما سكؼ نرل الحقا،
 . التحسينات التي يقتضييا االنتفاع بالعيف المؤجرةقبيؿ تعتبر مف التي 
 مف قانكف األكقاؼ 25 نص المادة بالنسبة لمعيف المكقكفة يجب األخذ بعيف االعتبار ك      

 يضر يس مف شأنو أفالتي تنص عمى أف أم تغيير يحدث عمى العيف المكقكفة ؿ 10 – 91
لمكافقة م تغيير في العيف المكقكفة أفينبغي أف يخضع ، ألنو يمحؽ بو، ببقاء الممؾ الكقفي

 .ال فسخ العقد إ كالسمطة المكمفة باألكقاؼمف كتابية مسبقة 
نتياء اعند عيف المؤجرة كرد اؿثمف اإليجار في المكاعيد، بدفع  التزاـ مستأجر الممؾ الكقفي -      ب
في المكاعيد المتفؽ عمييا ككفقا لمقيمة المحددة لو، جر بدفع بدؿ اإليجار أيمتـز المست :االنتفاع

بالنظر لما قد يمحؽ مف ضرر بمصمحة المكقكؼ عمييـ في استيفاء غمة الممؾ الكقفي، كما 
يمحؽ مف ضرر بالممؾ الكقفي بسبب التأخير في عمارتو مف غمتو في حالة حاجتو لمعمارة، 

 مف نمكذج عقد إيجار الممؾ 10لذلؾ يترتب عمى مخالفة ىذا االلتزاـ تطبيقا لنص المادة 
الكقفي المعتمد مف قبؿ الكزارة الكصية حؽ المؤجر في فسخ عقد اإليجار، إضافة لحؽ المطالبة 

  .1بالتعكيض عف األضرار الناجمة عف ذلؾ

                              
 كالمتعمقة بتسيير األمبلؾ العقارية الكقفية كالصادرة 2003 – 08 – 03 المؤرخة في 143بمكجب التعميمة الكزارية  رقـ  - 1

عف كزير الشؤكف الدينية، تـ فتح سجؿ خاص لحصر كمتابعة العمميات الحسابية التي تتـ عمى مستكل المديريات الكالئية 
، كىك السجؿ الذم يرقـ كيؤشر عميو مف قبؿ المدير الكالئي لمشؤكف الدينية كاألكقاؼ "سجؿ الحقكؽ المثبتة كالتحصيؿ" يسمى 

قبؿ استعمالو، كيفتح لمتابعة إثباتات حقكؽ اإليجار، ك التي يتـ تثبيتيا في بداية كؿ شير، ككذلؾ متابعة تحصيميا، حيث 
، أما مخمفات اإليجار قبؿ ىذا التاريخ، 2003 جانفي 01يشرع في استعماؿ ىذا السجؿ مف ناحية التثبيت ابتداءا مف 

فيخصص لمتابعتيا بطاقة خاصة حددت التعميمة نمكذجيا، كترسؿ مع التقرير المالي الثبلثي، كبالنسبة لمبالغ مخمفات اإليجار 
حيث تأتي ىذه التدابير في إطار حماية الممؾ .  فإنيا تسجؿ في سجؿ التحصيبلت2003 جانفي 01المحصمة بعد تاريخ 

حقكؽ الممؾ ؿ االكقفي المؤجر في مكاجية المستأجريف الذيف يتأخركف في دفع ثمف اإليجار، أك المتيربيف مف الدفع كذلؾ إثبات
 . الكقفي المؤجر، بما يسمح بتحصيميا دائما كلك تـ التأخر في دفعيا في كقتيا المحدد، كمتابعة عمميات التحصيؿ
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خؿ بالتزامو بدفع بدؿ اإليجار يمكف المجكء إلى أذا إككفقا لمقكاعد العامة فإف المستأجر       
فسخ العقد  مف القانكف المدني، أك 164 لمادةألحكاـ اعذاره طبقا ا بالتنفيذ العيني بعد تومطالب

يجكز لممتعاقديف كفقا لمقكاعد كما  ، مع التعكيض في الحالتيف،إذا قدر القاضي محبل لذلؾ
ف يضمنا عقد اإليجار شرطا جزائيا بأف يحددا مقدما قيمة التعكيض الذم يدفعو أالعامة دائما 

 يعتبر ىذا  مف القانكف المدني، حيث183، طبقا لنص المادة المستأجر عند عدـ كفائو باألجرة
م، كفي ىذا اإلطار فإف أفضؿ يجار الممؾ الكقؼإالشرط مف الضمانات الحقيقية بمناسبة عقد 

ضماف يمكف تقريره لمصمحة حماية الممؾ الكقفي ىك النص عمى جعؿ ديف الممؾ الكقفي دينا 
 .ممتازا، يستكفى باألكلكية كال يسقط بالتقادـ

المحددة لمعقد بإخبلء الممؾ المؤجر نتياء مدة اإليجار اعند  يمتـز المستأجر كذلؾ ك       
 العيف ، حيث  يجب رد1كتسميـ مفاتيحو، دكف حاجة إلعذار أك إخطار مسبؽ مف المؤجر

كصفي اؿبياف اؿمحضر أك حيث يسيؿ اؿ ،المؤجرة بالحالة التي كانت عمييا كقت تسميميا
تسميـ العيف المؤجرة لممستأجر مف التأكد مف كضعية العيف المؤجرة عند ردىا، بمناسبة المحرر 

 503بحيث يتحمؿ المستأجر المسؤكلية عما قد يمحؽ العيف المؤجرة مف تمؼ طبقا لنص المادة 
 .مف التقنيف المدني

يجار الكقؼ إجر الخاصة طبقا لعقد ألتزامات المستا- 2
: االلتزاـ بتحمؿ جميع األعباء الكاردة عمى العقار الكقفي المؤجر باستثناء دفع الضرائب كالرسـك-       أ

 كالتي تعفي الممؾ 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 44 يأتي ىذا االلتزاـ تطبيقا لنص المادة
الكقفي العاـ مف الضرائب كالرسـك ككنو مف أعماؿ البر كالخير كفقا لتعبير نص المادة المشار 

 2إلييا، أما بالنسبة لمممؾ الكقفي الخاص فتطبؽ القكاعد العامة
                              

 مف نمكذج عقد إيجار الممؾ الكقفي المعتمد مف قبؿ الكزارة الكصية، غير 07كرد النص عمى ىذا االلتزاـ بمكجب المادة  -  1
 03 – 93 مف المرسـك التشريعي رقـ 22ستنادا ألحكاـ المادة اتزاـ ؿلى تنفيذ ىذا االإف المبلحظ أنو كرد اإلشارة في النص أ

 مف القانكف رقـ 08لغاؤىا بمكجب المادة إ تـ 22 كالمتعمؽ بالنشاط العقارم، غير أف المادة 1993المؤرخ في أكؿ مارس سنة 
لى نص المادة إ مف نمكذج عقد اإليجار، كاإلشارة 07 المعدؿ كالمتمـ لمقانكف المدني، كلذلؾ يجب تعديؿ المادة 05 – 07

 كفي ىذا اإلطار يجب تحييف ىذا العقد في كؿ نص منو كردت فيو اإلحالة عمى أحكاـ تـ ، مف القانكف المدني1 مكرر 469
 . منو12لغاؤىا أك تعديميا كنص المادة إ
يتحمؿ المؤجر الرسـك كالضرائب كغيرىا مف التكاليؼ المثقمة : " مف القانكف المدني في فقرتيا الثالثة479تنص المادة  - 2

 .."لمعيف المؤجرة
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 :االلتزاـ بتقديـ طمب تجديد عقد إيجار الممؾ الكقفي خالؿ األشير الثالثة األخيرة مف مدتو-       ب
 المحدد لشركط 381 – 98 مف المرسـك التنفيذم 27يأتي ىذا االلتزاـ تطبيقا لنص المادة 

إذا لـ يتـ تقديـ الطمب خبلؿ المدة المحددة  إدارة األمبلؾ الكقفية كتسييرىا كحمايتيا، حيث أنو
 .قانكنا، يتكجب عمى المستأجر إخبلء الممؾ الكقفي المؤجر بانتياء مدة اإليجار

ال يمكف أف تنقؿ القاعدة التجارية لمغير ميما : االلتزاـ بعدـ نقؿ القاعدة التجارية لمغير-       ج
كانت مدة عقد اإليجار إال بعد الحصكؿ عمى مكافقة كتابية مسبقة مف السمطة المكمفة 

باألكقاؼ، حيث يجد ىذا االلتزاـ مبرره في الرغبة في الحفاظ عمى مستقبؿ الممؾ الكقفي الذم 
  .1تكمف قيمتو االستثمارية كمحؿ تجارم في الحفاظ عمى تمؾ القاعدة التجارية

طبقا : يجار مف الباطفإبراـ إك أ ، بعدـ التنازؿ عف اإليجارملكقؼلممؾ التزاـ المستأجر ؿ ا-      د
عمى  ، مف الباطفايجارإلمقكاعد العامة يجكز لممستأجر أف يتنازؿ عف حقو في اإليجار أك يبـر 

لكقفية ابالنظر لخصكصية األمبلؾ ر، غير أنو مكافقة الكتابية مف المؤجاؿيتـ ذلؾ بعد شرط أف 
 مف نمكذج عقد إيجار الممؾ الكقفي كرد النص فييا عمى 07كحؽ االنتفاع بيا، فإف المادة 

 أحكاـ عدـ االلتجاء إلى اإليجار مف الباطف لمممؾ الكقفي كمو أك لجزء منو، ىذا بخبلؼ
 02لنص المادة طبقا  10 – 91لييا المشرع في قانكف األكقاؼ إالشريعة اإلسبلمية التي يحيؿ 

منو، حيث أف المستأجر يممؾ بمكجب عقد اإليجار منفعة العيف المؤجرة، كبالتالي يحؽ لو 
 .2استعماليا بنفسو أك ينقؿ ىذا الحؽ لغيره، شريطة عدـ اإلضرار بالعيف ذاتيا

 شخص المستأجر ىك محؿ االعتبار خاصة في الحاالت التي يشترط الكاقؼ       كالحقيقة أف
كما أف السماح  يككف إال لصالح أشخاص بصفات معينة،  باإلجارة المالكقؼالممؾ ستغبلؿ اأف 

 كفي ىذا ،ستغبلؿ الممؾ الكقفي بأكثر مما تسمح بو طاقتوالى إباالستئجار مف الباطف يؤدم 
لتنازؿ المستأجر عف حقو في الفقو اإلسبلمي كانت إجازة  لذلؾ م، الكقؼأصؿ الممؾضرار بإ

 .عدـ اإلضرار بالعيف المكقكفةب اإليجار مشركط
 المعدؿ كالمتمـ تحيؿ بالنسبة 10 - 91 مف قانكف األكقاؼ 8 مكرر 26      غير أف المادة 

إليجار المحبلت الكقفية المعدة لمسكف ألحكاـ القانكف المدني مع مراعاة أحكاـ الشريعة 

                              
 .195 – 194 صمرجع سابؽ، بف مشرنف،  - 1
 .130، مرجع سابؽ، ص 2الزحيمي كىبو، الكجيز في الفقو اإلسبلمي، ج  - 2
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اإلسبلمية، مما يتصكر معو جكاز تأجير ىذه األمبلؾ مف الباطف أك التنازؿ عف حؽ اإليجار 
فييا، بمكجب مكافقة صريحة مف السمطة المكمفة باألكقاؼ، لذلؾ البد مف استدراؾ ىذا األمر 

بالنظر لخطكرة كذلؾ  ، مف الباطفبنص خاص صريح يمنع بشكؿ مطمؽ إيجار األمبلؾ الكقفية
عبلقة ىذا اإليجار، حيث يصبح المؤجر أجنبيا عف المستأجر، كتككف اؿاآلثار التي تترتب عمى 

عبلقة مؤجر بمستأجر كينظميا عقد اإليجار المبـر  المستأجر الفرعيكالمستأجر األصمي بيف 
 كىذا ال يتفؽ مع ، كليس عقد اإليجار األصمي المبـر بيف المستأجر األصمي كالمؤجر،بينيما

 جير الممؾ الكقفي ىك الناظر فقط،أالفقو اإلسبلمي حيث أف الذم لو حؽ تالمقررة في قكاعد ؿا
 بما يضر بمصمحة الممؾ الكقفي  مف حيث المدة كاألجرة،العقدافختبلؼ ايحتمؿ كما 

 .كالمكقكؼ عمييـ
جر كالمتنازؿ لو أفالعبلقة بيف المست ،فاألمر يختمؼلتنازؿ عف اإليجار ؿ       أما بالنسبة 

ف المستأجر أ باعتبار ،يحكميا عقد الحكالة الذم يراعى فيو شركط عقد اإليجار األصمي
 كبالنسبة لعبلقة المؤجر مع المتنازؿ ،األصمي تنازؿ عف حقو المستمد مف عقد اإليجار األصمي

مستأجر لو فإنو تنشأ عبلقة مباشرة بيف المؤجر كالمتنازؿ لو كتمؾ التي كانت بيف المؤجر كاؿ
، لذلؾ يجكز التنازؿ كؿ ما في األمر أنو تشترط المكافقة الصريحة مف السمطة المكمفة 1المتنازؿ

باألكقاؼ كالتي يجب أف تحتاط في إذنيا لمصمحة الممؾ الكقفي كعدـ اإلضرار بو، حيث يمكف 
تقدر بشكؿ كاعي يؤخذ فييا بعيف االعتبار غبطة بعد المكافقة عمى أداء قيمة مالية منح اإلذف 

الممؾ الكقفي بالنظر إلى حالتو كمكقعو كالغرض المعد لو، إضافة إلى األخذ بعيف االعتبار 
شخصية المتنازؿ لو، خاصة إذا كاف المؤجر قد أخذ بعيف االعتبار عند إبرامو لعقد اإليجار 
صفات خاصة في المستأجر المتنازؿ عف حقو في اإليجار، حيث تبدك أىمية األمر أكثر إذا 

 .كانت صفات المستأجر اشترطيا الكاقؼ في عقد كقفو
كىكذا يجد خمك نمكذج عقد إيجار الممؾ الكقفي مف اإلشارة لحالة منع التنازؿ عف حؽ       

المستأجر في اإليجار مبرره، كبالتالي تخضع المسألة ألحكاـ القانكف المدني التي تجيز التنازؿ 
بمكجب مكافقة كتابية مف المؤجر، غير أف كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ ممثمة بالمديرية 

الفرعية الستثمار األمبلؾ الكقفية، كفي إطار تعزيز المنظكمة القانكنية الخاصة بتسيير األمبلؾ 

                              
 .216ص مرجع سابؽ، شعكة،  - 1
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 تناكلت مسألة التنازؿ 2007 – 04 – 16 بتاريخ 07 – 01الكقفية، أصدرت مذكرة تحت رقـ 
عف استغبلؿ األمبلؾ الكقفية، حيث حصرت جكاز التنازؿ بيف األصكؿ كالفركع فقط، حيث إذا 
عادة تأجيره عف  حصؿ تنازؿ بمخالفة ذلؾ، فيجب استرجاع الممؾ الكقفي مكضكع التنازؿ، كا 

 .   طريؽ المزاد العمني
 يجار الممؾ الكقفيإنتياء عقد ا: ثالثاؿفرع اؿ

يجار الممؾ الكقفي إاألصؿ أف ينتيي عقد       باعتبار عقد اإليجار مف عقكد المدة، فإف 
ىاء نت عامة ال، غير أنو ىناؾ أسباب(أكال)، كسبب طبيعي النتياء عقكد المدة بانتياء مدتو

، باإلضافة إلى أسباب خاصة بعقد (ثانيا) في القانكف المدنيكرد النص عمييا يجار إلعقكد ا
 .(ثالثا) 381 – 98إيجار الممؾ الكقفي كرد النص عمييا بمكجب المرسـك التنفيذم 

 انتياء عقد إيجار الممؾ الكقفي بانقضاء المدة المحددة لو: أكال
إيجار الممؾ الكقفي محددة بتاريخ بداية كتاريخ نياية حسب نص  األصؿ أف تككف مدة       
 مف نمكذج عقد إيجار الممؾ الكقفي المعتمد مف قبؿ كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ، 02المادة 

ككفقا لمقكاعد العامة  ينتيي عقد اإليجار بانتياء مدتو، مع ذلؾ فإنو يمكف كطبقا ألحكاـ المادة 
 المحدد لشركط إدارة األمبلؾ الكقفية كتسييرىا كحمايتيا 381 – 98 مف المرسـك التنفيذم 27

ككيفيات ذلؾ أف يتـ تجديد عقد إيجار الممؾ الكقفي خبلؿ األشير الثبلثة األخيرة السابقة 
 مف نفس المرسـك مراجعة شركط عقد 28النتياء مدتو المحددة، حيث يتـ طبقا لنص المادة 

اإليجار عند تجديده خاصة مدتو كثمف اإليجار، فإذا لـ يبدم المستأجر رغبتو في إعادة تأجير 
الممؾ الكقفي خبلؿ المدة المحددة قانكنا لذلؾ، فإنو يتـ الرجكع إلى القكاعد العامة التي تقضي 

      . 1بانتياء عقد اإليجار بانتياء مدتو
                              

 المعدؿ كالمتمـ لمقانكف المدني، حيث تنص 05 – 07يبقى اإلشكاؿ قائما بالنسبة لئليجارات المبرمة قبؿ صدكر القانكف  -  1
 مكرر مف القانكف المدني المعدؿ كالمتمـ عمى بقاء اإليجارات المبرمة في ظؿ التشريع السابؽ خاضعة لو لمدة 507المادة 
سنكات، حيث أنو في ظؿ التشريع القديـ يمكف أف يتـ تجديد عقد اإليجار تجديدا ضمنيا، كذلؾ في الحالة التي  (10)عشر 

 ك 474 جديد لمدة غير محددة، كذلؾ طبقا لنصي المادتيف إيجاريبقى المستأجر في المحؿ المؤجر  بعد انقضاء مدتو، فينعقد 
ك لذلؾ تبدك أىمية أف ينظـ قانكف األكقاؼ بشكؿ خاص أحكاـ . 05 – 07 مف القانكف المدني قبؿ تعديمو بالقانكف 509

يجار الممؾ الكقفي، بحيث ال يمكف االعتداد بالتجديد الضمني كذلؾ مراعاة لغبطة الممؾ الكقفي، كحماية لو مف عقكد إيجار إ
تمتد لمدة طكيمة يمكف أف تفكت فييا مصمحتو، خاصة كأف المدة المحددة الستمرار أحكاـ القانكف القديـ ىي مدة طكيمة، ال 

 .تخدـ االتجاه الجاد نحك االىتماـ بحسف تسيير األمبلؾ الكقفية كتحيف قكاعد تسييرىا
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نتياء مدتو ا قبؿ ألسباب عامةيجار الممؾ الكقفي إنتياء عقد ا: ثانيا
      ىناؾ أسباب عامة النتياء عقد اإليجار بصفة عامة ميما كاف مكضكعو، نصت عمييا 
األحكاـ العامة في القانكف المدني، حيث تختمؼ ىذه األسباب باختبلؼ مصدرىا عمى النحك 

 :اآلتي
تدخؿ إرادة طرفي العقد باتفاؽ سابؽ عمى انتياء عقد اإليجار، عمى اعتبار العقد مفسكخا - 

مف تمقاء نفسو ك بقكة القانكف عند عدـ الكفاء بااللتزامات الناشئة عف العقد، كفي ىذا اإلطار 
 مف نمكذج عقد إيجار الممؾ الكقفي المعتمد مف قبؿ الكزارة الكصية قد منحت 10فإف المادة 

حؽ الفسخ باالتفاؽ لممؤجر، حيث يحتفظ بيذا الحؽ خاصة في حالة عدـ تنفيذ المستأجر 
اللتزامو بدفع بدؿ اإليجار، أك األعباء الكاجبة عميو، أك إىماؿ الممؾ الكقفي كعدـ صيانتو 

كالمحافظة عميو محافظة الرجؿ العادم، كبشكؿ عاـ عدـ تنفيذ المستأجر لبللتزامات الكاردة في 
 .العقد
فإنو ينفسخ عقد اإليجار بقكة القانكف، أما إذا  ، كالذم إذا كاف ىبلكا كمياىبللؾ العيف المؤجرة- 

ذا كاف جسيما بحيث يمنع المستأجر مف االنتفاع بالعيف إ فإف ىذا اليبلؾ ،اليبلؾ جزئياكاف 
ىبلؾ ال يمس بمنفعة العيف اؿذا كاف إما أ ،أك يفكت نفعو بيا فمو طمب فسخ عقد اإليجار

 ،نقاص األجرةإك أ فسخ عقد اإليجار أف يطمب لمستأجر فؿ،المؤجرة كال ينقص منيا بشكؿ كبير
 .  ما كانت عميو في الكقت المناسبإلىكذلؾ إذا لـ يقـ المؤجر برد العيف 

أما إذا كاف ىبلؾ العيف المؤجرة بسبب المستأجر، فإنو يتحمؿ المسؤكلية، كيرجع عميو 
بالتعكيض، بحيث يتـ تعكيض الممؾ الكقفي الذم ىمؾ بممؾ كقفي جديد، كذلؾ تطبيقا لنص 

 .10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 24المادة 
 ىي لممؾ الكقفيبالنسبة ؿ كالحالة التي يتصكر فييا ذلؾ ، العيف المؤجرةفقد المؤجر لممكية- 

إيجار الممؾ الكقفي، كال يترتب فسخ عقد ، حيث لممنفعة العامةممكية الممؾ الكقفي حالة نزع 
 .تعكيضؿف يطالب المؤجر باألمستأجر يككف مف حؽ ا

 ألسباب خاصةيجار الممؾ الكقفي إنتياء عقد ا: لثاثا
 المحدد لشركط إدارة األمبلؾ الكقفية كتسييرىا 381 – 98المرسـك التنفيذم       خص 

 منو الممؾ الكقفي بسبب خاص النتياء عقد إيجاره، بحيث 29كحمايتيا بمكجب نص المادة 
، غير أف انتقاؿ القضاءلمجكء إلى دكف حاجة   بمكت المستأجرينتيي كجكبا كبقكة القانكف



171 
 

اإليجار إلى كرثة المستأجر لممدة المتبقية مف عقد اإليجار، ال يتـ إال بعد تحرير عقد إيجار 
، 1جديد لصالحيـ يراعى فيو مضمكف العقد السابؽ مع مكرثيـ كذلؾ بالنسبة لممدة المتبقية منو

كقد كاف كىذا حكـ يخالؼ القكاعد العامة حيث أف عقد اإليجار ال ينتيي بمكت أحد طرفيو، 
عدـ  ينص عمى 05 – 07 الممغاة بمكجب تعديمو بالقانكف 510بمكجب المادة القانكف المدني 

 تنص 2 مكرر 469التعديؿ أصبحت المادة  كبعد ،نتياء اإليجار بمكت المؤجر أك المستأجرا
عدـ انتقاؿ اإليجار إلى الكرثة، غير أنو في حالة كفاة المستأجر يستمر عقد اإليجار عمى 

األكؿ حتى انتياء مدتو، ما لـ يكجد اتفاؽ عمى خبلؼ ذلؾ، دكف أف يعني ذلؾ انتقاؿ ىذا 
  .2الحؽ إلى الكرثة بخبلؼ حالة الممؾ الكقفي

 المحدد لشركط إدارة 381 – 98 مف المرسـك التنفيذم 30ما كرد في نص المادة ما       أ
إذا تكفى المؤجر ككاف مف المكقكؼ عمييـ، يعاد : " األمبلؾ الكقفية كتسييرىا كحمايتيا مف أنو

فيذا ." تحرير العقد كجكبا لممستأجر األصمي حتى انقضاء مدة العقد األكؿ مع مراعاة مضمكنو
كضع ال يتصكر في الكقؼ العاـ ألف المكقكؼ عمييـ ال يممككف حؽ تأجير الممؾ الكقفي، كمف 

 أحد يممؾ ذلؾ ىي السمطة المكمفة باألكقاؼ كحدىا، أما في الكقؼ الخاص قد يككف متكليو
  .3تأجير الممؾ الكقفي ، كىك يممؾ بصفتو متكليا المكقكؼ عمييـ

                              
في حالة كفاة المستأجر، يفسخ العقد بقكة : " 07 مف نمكذج عقد إيجار الممؾ الكقفي في بندىا رقـ 10تنص المادة  - 1

 ...".القانكف، كيعاد تحريره كجكبا لصالح الكرثة الشرعييف لممستأجر، لممدة المتبقية مف العقد األكؿ مع مراعاة مضمكنو
ينطبؽ ىذا الحكـ عمى المحبلت الكقفية المعدة لمسكف كالمحبلت التجارية ك ذلؾ بمكجب إحالة قانكف األكقاؼ  - 2

 مف المرسـك 29كفي ىذا اإلطار يرل البعض أف نص المادة  بخصكصيما عمى أحكاـ القانكف المدني كالقانكف التجارم،
 ليس كاقعيا عمى اإلطبلؽ، خاصة كأف إعادة تحرير عقد اإليجار ىي مسألة مرىقة، إذ تتطمب إحصاء 381 – 98التنفيذم 

لى مجمس العقد مف جميع الكرثة، أك تككيؿ مف ينكب عنيـ تككيبل إ ك إنشاء فريضة لتقييـ تركة مكرثيـ ثـ الحضكر الكرثة
رسميا، كما أنو بالنسبة لئليجارات السكنية فإنو ال يشترؾ فييا جميع الكرثة بؿ الساكنيف فقط مع المكرث، مما يجعؿ األحكاـ 

 .  165ص مرجع سابؽ، كنازة، . ماء مف القانكف المدني أكثر تبل2 مكرر 469الكاردة في نص المادة 
ال بمكت إ عندىـ  مالكقؼالممؾ  إيجارتختمؼ أحكاـ الفقو اإلسبلمي في المسألة، فالفقياء الحنفية ال ينتيي كال ينفسخ عقد  - 3

ما مكت المؤجر ال ينيي عقد اإليجار سكاء كاف المؤجر ىك الكاقؼ بمالو مف كالية أك ناظر الكقؼ، فالمؤجر في  أجر،أالمست
عقد كقع لو كاألجر ممـز ؿ أما المستأجر فا،فإف مكتو ال يغير حكمو كلذلؾ الكقؼ ليس مالكا لمعيف كال لمنفعتيا كالعقد لـ يقع لو،

نتياء مدتو الى إك أحدىما بؿ يبقى أر  بمكت العاقديف ا أما الفقياء الشافعية كالمالكية ال ينفسخ كال ينتيي عقد اإليج،مف مالو
ج أحكاـ الكقؼ، الكبيسي، . م مف المكقكؼ عمييـ فينفسخ عندىـ العقدأ كاف الناظر مف جممة المستحقيف لمكقؼ إذاغير أنو 

 .116   –113ص مرجع سابؽ، ، 2
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 ك إصالحو  ق كترميـتوصيافطريؽ أعماؿ عف اإلدارة المعتادة لمممؾ الكقفي : مثافاؿمطمب اؿ
المحدد لشركط إدارة األمبلؾ الكقفية كتسييرىا  381 - 98      نص المرسـك التنفيذم 

 منو عمى أف مف بيف المياـ التي يتحقؽ بيا قصد النظارة عمى 07كحمايتيا بمكجب المادة 
:  مف نفس المرسـك08الممؾ الكقفي قياـ الناظر بعمارة الممؾ الكقفي، كبالمقابؿ نصت المادة 

عادة عند : عمى أف المقصكد بعمارة الممؾ الكقفي ىي صيانة الممؾ الكقفي كترميمو، كا 
 .االقتضاء، إضافة إلى استصبلح األراضي الكقفية كزراعتيا بغرس الفسيؿ كغيره

 كإبقاء األكقاؼ عمى حاليا كالمنع مف الخراب ابتداءا،  ايقصد بو      فعمارة الممؾ الكقفي 
، كىذه ىي العمارة ك لجزء منوأليو الخراب إف تطرؽ أ بعد الممؾ الكقفيعادة االنتفاع بكذلؾ إ

كمرمتيا عادية كقتية بمعنى الصيانة الدكرية ألعياف الكقؼ بمعناىا الضيؽ، كالتي تككف إما 
خراب أصؿ الممؾ الكقفي كما بسبب ميمة كقد تككف عمارة  ،لممحافظة عمييا صالحة لبلنتفاع

 .1، فيككف اليدؼ منيا إصبلح ما تخربك فساد تربة األرض الزراعيةأنيداـ البناء في حالة ا
 تعتبر العمارة كما نص عميو الفقياء مف صبلحيات متكلي الممؾ الكقفي حيث يقـك ك      
 .2ك لـ يجزهأ سكاء نص الكاقؼ عمى ذلؾ أك سكت عنو بكاجبو

ذا كانت مصاريؼ  بقائيا عمى حاليا صالحة لبلنتفاع إالمحافظة عمى العيف المكقكفة ك      كا 
 يمكف تأمينيا في شكؿ مخصصات مف ريع الممؾ الكقفي، فإنو البد مف بيا كمنعيا مف الخراب

عادة العيف المكقكفة تكافر مصادر تمكيمية بديمة لمقياـ بأعماؿ العمارة، خاصة مف أجؿ إ
كبالنظر لمحمكؿ التمكيمية التي ابتكرىا الفقياء قديما  ،ك تيدميا أك تخربياألبلنتفاع عند تعطميا 
 حقكؽ عينيةترتيب التصرؼ في أصؿ الممؾ الكقفي أك  مف مخاطر فإنو يظير عدـ خمكىا

يو، كلذلؾ استحدث الفقو المعاصر صيغا حديثة تتضمف تنمية الممؾ الكقفي، كعمى ىذا عؿ
الفرع )األساس فإف الحمكؿ التمكيمية لعمارة الممؾ الكقفي إما بتككيف مخصصات لتمكيؿ التعمير 

 (. الفرع الثاني)، ك إما بالمجكء إلى صيغ تمكيمية بديمة (األكؿ
 

                              
، بحث مقدـ لمنتدل قضايا الكقؼ الفقيية الخامس، الذم (كسائؿ إعمار أعياف الكقؼ) القرة،داغي عمي محي الديف  - 1

تنظمو رئاسة الشؤكف الدينية التركية ك المديرية العامة لؤلكقاؼ التركية بالتعاكف مع األمانة العامة لؤلكقاؼ بدكلة الككيت ك 
 . 03، ص 2011 مايك 15 – 13البنؾ اإلسبلمي لمتنمية بجدة، الجميكرية التركية، في الفترة بيف 

 .189 – 188ص مرجع سابؽ، ، 2 جأحكاـ الكقؼ، الكبيسي،   -2
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 الممؾ الكقفيتعمير لتمكيؿ  مخصصات تككيف: الفرع األكؿ
تقديـ الصرؼ مف غمة الممؾ الكقفي عمى عمارتو كلك أدل ذلؾ إلى ف       إذا كاف األصؿ أ

حرماف المستحقيف مف حقيـ في الغمة، ال يككف إال في حالة قياـ الحاجة الفعمية إلصبلح الممؾ 
، غير أف المقصد مف التعمير يتطمب االحتياط لمصمحة الممؾ الكقفي بضماف 1الكقفي كترميمو

تكفير مصدر لتمكيؿ اإلنفاؽ عمى التعمير في كؿ الظركؼ، حيث تبدك الحاجة ممحة خاصة 
ال ىمؾ الممؾ، ككذلؾ  تيالكو بسبب في الحاالت التي تتطمب التعامؿ معيا عمى كجو السرعة كا 

 .ثير عكامؿ خارجيةأبسبب ما قد يطالو مف ىبلؾ بت  أك،تكاصمو في العطاء
      كلذلؾ يصبح كاجبا عمى الجية المسيرة لمممؾ الكقفي أف تعمؿ عمى تككيف مخصصات 

، بحيث تستقطع مف ريع األمبلؾ الكقفية مخصصات لمقياـ 2الحتياجات اإلعمار المستقبمية
ككذلؾ  ،يرجى بيا المحافظة عمى القدرة اإلنتاجية لمممؾ الكقفيالتي دكرية اؿصيانة اؿ بأعماؿ

 كانتياء لى كضعو الطبيعي بعد تيالكوإعادتو مخصصات إىبلؾ الممؾ الكقفي، التي تسمح بإ
ثير عكامؿ أبسبب ما قد يطالو مف ىبلؾ بت  أك، بسبب تكاصمو في العطاءعمره اإلنتاجي

 .خارجية
 381 - 98 مف المرسـك التنفيذم 13      كقد أعطى المشرع الجزائرم بمكجب نص المادة 

أكلكية اإلنفاؽ مف إيرادات األمبلؾ الكقفية عمى المحافظة عمييا قبؿ أداء حقكؽ المستحقيف، 
كما تضمف القرار المتعمؽ بتحديد كيفية ضبط اإليرادات كالنفقات الخاصة باألمبلؾ الكقفية 

المشار إليو سابقا النص عمى تمكيؿ النفقات االستعجالية التي تصرؼ لمصمحة الممؾ الكقفي 
 بالمائة مف ريع األمبلؾ الكقفية العامة في الكالية، حيث تعتبر مف بيف 25باقتطاع نسبة 

نفقات الصيانة الصحية ك إصبلح : " مف القرار05النفقات االستعجالية طبقا لنص المادة 
التجييزات الكيربائية كالمائية كالخشبية كنفقات الترميمات الصغيرة المتعمقة بالمساجد كالمدارس 

 .".القرآنية كالزكايا عند االقتضاء

                              
 .559، مرجع سابؽ، ص 6 ابف عابديف، رد المحتار، ج  -1
، بحث مقدـ لمنتدل قضايا الكقؼ الفقيية (تعمير أعياف الكقؼ كاختبلؼ كسائمو قديما كحديثا) الزريقي جمعو محمكد،  -2

الخامس، الذم تنظمو رئاسة الشؤكف الدينية التركية ك المديرية العامة لؤلكقاؼ التركية بالتعاكف مع األمانة العامة لؤلكقاؼ 
 .30، ص 2011 مايك 15 – 13بدكلة الككيت ك البنؾ اإلسبلمي لمتنمية بجدة، الجميكرية التركية، في الفترة بيف 
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      كعمى الرغـ مف عدـ كجكد نص صريح عمى إمكانية تككيف مخصصات لمصرؼ عمى 
تعمير الممؾ الكقفي، فإنو باإلحالة عمى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية فإنو يجكز لناظر الممؾ 

الكقفي في إطار تسييره اإلدارم لمممؾ الكقفي أف يدخر جزءا مف ريع الممؾ الكقفي كاحتياط، 
مخافة أف تطرأ الحاجة لمتعمير مع عدـ كجكد غمة أك عدـ كفايتيا، فيفكت االنتفاع بالممؾ 

 .1الكقفي مع إمكانية االحتياط لو
      مع ذلؾ يجب تنظيـ مسألة تككيف مخصصات لتعمير الممؾ الكقفي بنصكص تشريعية 

صريحة تؤكد عمى ضركرة اقتطاع نسبة معينة سنكيا مف إيرادات األمبلؾ الكقفية لغرض 
ضماف مكرد مستمر لعمارة األمبلؾ الكقفية كتككيف احتياطي إىبلكيا، مع ضركرة إتباع 

المعالجات الحسابية الحديثة في ىذا الخصكص، خاصة مف حيث كيفية تحديد نسبة 
 .االستقطاع، ك مجاؿ صرفيا ك كذلؾ مسألة استثمار المخصصات المستقطعة

الصيغ التمكيمية البديمة : الفرع الثاني
لى العطاء بعد تعطمو إعادتو إ كمالكقؼالممؾ عمار إيجاد حمكؿ لتمكيؿ إ ب      اىتـ الفقو قديما

أك احتراقو، كمع تطكر الزمف أصبحت األساليب القديمة غير ذات جدكل في تعمير أك تيدمو 
ك تنمية األمبلؾ الكقفية، فنشأت الحاجة لصيغ حديثة ال تيدؼ فقط إلى المحافظة عمى 
األمبلؾ الكقفية بتعميرىا كجعميا صالحة لدر المنافع، بؿ تتعدل ذلؾ إلى تعمير األمبلؾ 

الكقفية، كتنمية مكاردىا، كجعميا متبلئمة مع التغيرات االقتصادية كاالجتماعية، كبالتالي ديمكمة 
تحقيؽ مقصد الكاقؼ مف كقفو، كمف بيف أىـ الصيغ التمكيمية البديمة التي تبناىا القانكف 

 :  الجزائرم
 ممؾ كقفي آخر فائض ريع ممؾ كقفي لتعمير مف االستفادة: أكال

 يتصكر إال بمناسبة ال، خرآ مكقؼممؾ عمار إ لفائدة مكقؼممؾ ف االستفادة مف ريع       إ
 غير ،الكاقؼ في كثيقة كقفو التغييرأجاز شكاؿ إذا أم إ كال يثكر م،الكقؼالممؾ تغيير مصرؼ 

 حيث أجاز بعض الفقياء فقيي،ؿفيذا ىك محؿ الخبلؼ ا أنو إذا لـ يشترط ذلؾ أك لـ يجزه،
تغيير كجية الممؾ الكقفي إلى ما ىك أنفع، كذلؾ بإجازة تحكيؿ األرض الزراعية التي اتصمت 
بالعمراف إلى أرض تستغؿ بالبناء عمييا، مادامت ىناؾ رغبة في استئجار ما يقاـ عمييا مف 

                              
 .566 – 565، مرجع سابؽ، ص 6ابف عابديف، رد المحتار، ج -  1
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، كما أجاز بعض الفقياء عمارة ممؾ كقفي مف 1أبنية، كببدؿ استغبلؿ يفكؽ استغبلليا بالزراعة
 .2ممؾ كقفي آخر متحداف في جية الصرؼ

 مكقؼممؾ ستثناءات دلت عمى جكاز تغيير مصرؼ ريع االتاريخ اإلسبلمي يكجد       كفي 
،  كخربت بسبب عدـ االستعماؿ،م حالة األكقاؼ المستغنى عنياؼ كذلؾ ، غيرهمكقؼممؾ لى إ

 المستغنى عنو لعمارة ممؾ كقفي آخر ريعاؿف يخصص ق يجكز أفإف ذا كانت مكقكفة لريعيا،إؼ
ذا إفي حالة األمر ككذلؾ القاضي، إذف لو نفس المقصد الخيرم، غير أف التغيير ال يككف إال ب

 .3أكقؼ نفس الكاقؼ أكثر مف كقؼ عمى جية كاحدة
 – 91 مف قانكف األكقاؼ 4 مكرر 26      كبالنسبة لمقانكف الجزائرم فإنو طبقا لنص المادة 

  أجاز المشرع تغيير كجية الممؾ الكقفي بإذف القاضي الذم يقدر المصمحة مف ذلؾ، كما 10
 10 – 02 بعد تعديميا بالقانكف رقـ 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 06يفيـ مف نص المادة 

جكاز أف يصرؼ مف ريع ممؾ كقفي عاـ محدد الجية عمى غيره مف األكقاؼ التي ىي بحاجة 
إلى العمارة، إذا استنفذ كجو الخير األصمي الذم كقؼ ألجمو، كبالنسبة لؤلكقاؼ التي لـ يعد 
يعرؼ كجو الخير فييا، فيمكف صرؼ ريعيا في سبؿ الخيرات حيث يدخؿ في ذلؾ إعمار 

 .األمبلؾ الكقفية التي ىي بحاجة إلى العمارة 
 الممؾ الكقفياالستدانة إلعمار : ثانيا

 كخاؼ ،غمةلو  لمعمارة كاإلصبلح كلـ تكجد مالكقؼالممؾ حتاج اذا استثناءا إالفقياء       أجاز 
، مع عدـ إمكانية تأجيره، أف تتـ الناظر فكات االنتفاع بالمكقكؼ أك خرابو عند عدـ التعمير

، بشركط كضكابط الغرض منيا حماية الممؾ الكقفي مف ضياعو لكقؼالممؾ ااالستدانة عمى 
 بالحصكؿ  ك،الضركرة الممحةبسبب الديف المترتب عميو، فبل يمجأ إلى االستدانة إال بعد تقدير 

 . عمى إذف باالستدانة، إلى غيرىا مف األمكر التي سبؽ التطرؽ إلييا

                              
 .58الطرابمسي، اإلسعاؼ، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .105، مرجع سابؽ، ص 7المرداكم، اإلنصاؼ، ج  - 2
بحث مقدـ لمنتدل قضايا الكقؼ الفقيية الخامس، الذم  ،(إعمار األكقاؼ كأحكامو في الفقو اإلسبلمي)آؽ ككندكز أحمد،  - 3

تنظمو رئاسة الشؤكف الدينية التركية ك المديرية العامة لؤلكقاؼ بالتعاكف مع األمانة العامة لؤلكقاؼ بدكلة الككيت الجميكرية 
، بحث (مسائؿ في فقو الكقؼ)فداد العياشي الصادؽ، : كذلؾ. 38 – 37، ص 2011 مايك 15 – 13التركية، في الفترة بيف 

 .23، ص 2008 مارس 21 – 16مقدـ لممتقى دكر الكقؼ في مكافحة الفقر، المنعقد بنكاكشط، في الفترة بيف 
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 االستبداؿ الجزئي لممؾ كقفيبدؿ الناتج عف عممية اؿتمكيؿ اإلعمار ب: ثالثا
يرل جميكر الفقياء أف الممؾ الكقفي إذا احتاج إلى التعمير كليس لو مكرد، فيجكز بيع      

ذا كاف يجكز بيع الكؿ عند الحاجة  بعضو ليعمر بالثمف باقيو، ألنو بدكف ذلؾ يتعطؿ كمو، كا 
االستبداؿ ، حيث يبرر الفقو المعاصر أىمية المجكء إلى 1فبيع البعض مع بقاء البعض أكلى

فيتحكؿ بذلؾ مف  ،ف الممؾ الكقفييكفر سيكلة نقدية تمكف مف عمارة ما بقي ـ بأنو الجزئي،
عمى الرغـ مف عدـ تغيير القيمة الكمية  ستغبلؿ مقبكؿ كمجز،احالة عطالة كاممة إلى حالة 

 .2 كىك ما يجعميا حالة منطقيةباعتبار أف ثمف الجزء الذم بيع قد رد فيما لـ يبع لماؿ الكقؼ،
 مكضكعية فبلبد مف  كباعتبارىا مسألةنو يشترط أف يككف التعمير ضركريا،أغير       

 . 3مف الجية المختصة كالتي تصدر قرارىا بناءا عمى الخبرة كالمعاينةذف حصكؿ الناظر عمى إ
 فقد نصت عمى 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 6 مكرر 26      كبالرجكع إلى نص المادة 

جكاز مقايضة جزء مف البناء بجزء مف األرض، حيث عمى الرغـ مف غمكض النص، إال أنو 
يجكز تفسيره بمعنى  جكاز استبداؿ جزء مف أرض الكقؼ غير المبنية بأرض عمييا بناء، فكما 

 .يككف االستبداؿ بالبيع يككف أيضا بالمقايضة
ضافة كقؼ جديد إ بعمارة الممؾ الكقفي القديـتكجيو الكاقفيف لتمكيؿ : رابعا

      تستند فكرة تمكيؿ عمارة الممؾ الكقفي القديـ المعطؿ بإضافة كقؼ جديد، إلى األمثمة 
التي حدثت عبر التاريخ اإلسبلمي، كمف ذلؾ ما ذكره الدكتكر منذر قحؼ مف أمثمة عمى ذلؾ، 

صمى ا ) رسكؿؿف سمع حث اأ بعد لبئر ركمو  (رضي ا عنو)كمنيا شراء عثماف بف عفاف 
ذلؾ  شترل بعدااشترل أكال نصفو ثـ ؼ ، عمى شراء بئر ركمو كتسبيمو لممسمميف(عميو كسمـ

لى إ نفسو كاف السباؽ (رضي ا عنو)  كما أف عثماف،لى األكؿإ كضمو ،النصؼ اآلخر
ذكر  كما ، حيث قاـ بشراء بعض الدكر كضميا لممسجد،دخاؿ أكؿ تكسعة عمى المسجد النبكمإ

                              
 ص ، مرجع سابؽ،7 ج اإلنصاؼ،المرداكم، : كذلؾ. 108 – 107ص ، مرجع سابؽ، 4ج كشاؼ القناع، البيكتي،  - 1

104. 
 .245قحؼ، مرجع سابؽ، ص  - 2
، بحث مقدـ ضمف أعماؿ منتدل قضايا الكقؼ الفقيية الرابع، المنعقد (استبداؿ الكقؼ)شبير محمد عثماف ك يشك حسف،  - 3

بالمممكة المغربية، تحت إشراؼ األمانة العامة لؤلكقاؼ في دكلة الككيت ك كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بالمممكة المغربية، 
 .24، ص 2009 أكؿ أفريؿ – مارس 30في الفترة بيف 
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لى تكسعة في مسجد أك مدرسة يتقدـ إج الناس احتاأف التاريخ اإلسبلمي يشيد أنو كاف كمما 
 . 1جديدةاؿضافات إلتحسينات كااؿ ككذلؾ بالنسبة لكؿ ،كاقؼ جديد ليقـك بذلؾ

إنشاء أمبلؾ كقفية  أف يتـ تكجيو الكاقفيف الجدد الذيف يرغبكف في المفيدكلذلؾ يككف مف       
 . 2يمة المتداعية لمخرابدصبلح األكقاؼ الؽإتعمير كأف يخصصكىا ؿإلى 

 عمى أف كؿ   10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 25      كقد نص المشرع الجزائرم في المادة 
تغيير يمحؽ بالعيف المكقكفة ميما كاف نكعو، يبقي الكقؼ قائما ميما كاف نكع التغيير، لذلؾ 

 مف نفس القانكف 4 مكرر 26فالزيادة في أصؿ الممؾ الكقفي جائزة قانكنا، كما أف المادة 
 . نصت عمى جكاز تغيير كجية الممؾ الكقفي لممصمحة

 م عف طريؽ المجكء إلى بعض الصيغ العقديةالكقؼالممؾ عمارة : خامسا
الممؾ  عمارة ذات الطبيعة الخاصة لتمكيؿعقدية اؿصيغ بعض اؿلى إأجاز الفقياء المجكء       
 كالتي مف أىميا عقكد يعمر بو،ذاتي كلـ يكف لو ريع كحاجتو لئلصبلح بسبب تخربو الكقفي 

اإليجار الطكيمة، كعقد الحكر كعقد االجارتيف، كعقد المرصد، كالتي تقـك فكرتيا عمى إيجار 
الممؾ الكقفي الذم تعرض لمخراب كليس لو ماؿ يصمح بو إيجارا طكيؿ المدة، يأخذ فيو الممؾ 

مقابؿ إصبلح العيف مف المستأجر - حتى ال تنقطع صمتو بأصؿ الممؾ-الكقفي أجرة زىيدة 
 .الذم يسترد ما دفع مف نفقات كبيرة باستغبلؿ العيف المكقكفة عمى المدل الطكيؿ

 07 – 01 بالقانكف 10 – 91      كقد نص المشرع الجزائرم بمكجب تعديؿ قانكف األكقاؼ 
عمى ىذه الصيغ العقدية كصيغ الستثمار كاستغبلؿ كتنمية الممؾ الكقفي العاـ، كخص كؿ نكع 

مف األمبلؾ الكقفية بالصيغ التي تتبلءـ مع طبيعتو، لذلؾ أكتفي باإلشارة إلييا بشكؿ عاـ، 
 :كىي

                              
 .243 – 242ص   قحؼ، مرجع سابؽ، -1
الحقيقة أف مسألة الزيادة في أصؿ الممؾ الكقفي، تطرح المشكؿ مف حيث مصدر الزيادة، كلذلؾ ال خبلؼ بيف الفقياء في -  2

أف الزيادة في عيف الكقؼ إذا كانت مف غير أمكاؿ المستحقيف مف المكقكؼ عمييـ كانت زيادة جائزة، كىي مف باب التبرع 
لمكقؼ، أما إذا كانت مف أمكاليـ فبل خبلؼ في جكاز الزيادة مف غمة الكقؼ عند رضا المستحقيف، كما عدا ذلؾ فبل يتصكر 

 بحث مقدـ ،(استثمار أمكاؿ الكقؼ)الشعيب خالد عبد ا، . إال بمخالفة شرط الكاقؼ في صرؼ ريع الكقؼ كىك مما ال يجكز
البنؾ اإلسبلمي لمتنمية  بالتعاكف مع ، الذم تنظمو األمانة العامة لؤلكقاؼ بدكلة الككيت كؿلمنتدل قضايا الكقؼ الفقيية األ

 . مف كتاب المنتدل252 - 251، ص 2003 أكتكبر 13 ك 11في الفترة ما بيف الككيت بجدة، 
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 عقد الحكر- 1
، بحيث يكتسب بمكجبو ألحدىما ك الغرس أكأستبقاء األرض مقررة لمبناء الحكر ا ب      يقصد

 .1المحتكر حقا عينيا يخكلو االنتفاع باألرض المحتكرة بإقامة بناء عمييا، أك استعماليا لمغرس
      إف الحكر في باب الكقؼ كسيمة اىتدل إلييا الفقياء لمعالجة مشكمة األراضي المكقكفة 
التي ال تستطيع إدارة الكقؼ أك الناظر أف تقـك بالبناء عمييا، أك زراعتيا، أك أنيا مبنية لكف 

، كبذلؾ فإف حؽ الحكر عقد يتـ 2ريعيا قميؿ بالقياس مع حالة ىدـ بنيانيا، ثـ البناء عمييا
عطائو حؽ القرار فييا ليبني عمييا، أك  بمقتضاه تأجير أرض الكقؼ لممحتكر لمدة طكيمة، كا 

يغرس مع منحو حؽ االستمرار فييا ماداـ يدفع أجرة المثؿ، حيث يترتب عميو لمصمحة 
المحتكر االنتفاع باألرض المكقكفة، بإقامة مباف عمييا أك زراعتيا، عمى النحك الذم ال يضر 
بأصؿ الممؾ الكقفي، بؿ استغبللو االستغبلؿ األمثؿ الذم يعيده إلى دائرة العطاء، مراعيا في 

ذلؾ شركط العقد، كطبيعة األرض، كالغرض الذم أعدت ألجمو، فإذا أخؿ المحتكر بيذا االلتزاـ 
الجكىرم يفسخ العقد، ك يككف ما يقـك بو المحتكر عمى األرض المكقكفة ممكا لو، فبل يكمؼ 

 . 3برفع بنائو أك قمع غراسو ماداـ يدفع أجرة المثؿ
 المنظـ لعقد الحكر 10 - 91 مف قانكف األكقاؼ 2 مكرر 26      ك الحقيقة أف نص المادة 

يعتبر قاصرا في تحديد شركط ىذا العقد كآثاره، ك لذلؾ إذا كاف منح اإلذف بإنشاء الحكر 
تختص بو السمطة المكمفة باألكقاؼ، فبل يككف ذلؾ إال بعد المعاينة كالخبرة كالتأكد مف تكافر 
المصمحة كالضركرة لمجكء إليو، مع ضركرة التأكيد عمى إفراغ العقد في شكؿ رسمي يخضع 

 .لئلشيار باعتباره حقا عينيا أصميا كارد عمى عقار
 عقد االجارتيف- 2

فيأخذ مف المستأجر  ذف القاضي،إ لمدة طكيمة ب الممؾ الكقفي الخربجيرأجاز الفقياء ت      أ
 كيرتب عميو مبمغا آخر الممؾ الكقفي،يعمر بيا في شكؿ أجرة معجمة قيمة عقار الكقؼ مقدما 

 .باإلجارة بأجرتيف مف المستأجر كؿ سنة كليذا يسمى في شكؿ أجرة مؤجمة تؤخذ
                              

األمانة العامة لؤلكقاؼ، نشر الكقفي،   االتجاىات المعاصرة في تطكير االستثمارك العمرم محمد عمي،أحمد محمد السعد  - 1
 .66 ص ،2000الككيت، 

 .45، ص ، مرجع سابؽ(تنمية مكارد الكقؼ) داغي،   -2
 .67مرجع سابؽ،  ك العمرم،  محمد السعد -3
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عادتو لمحياة دكف إ بمكقؼممؾ اؿىذه الصيغة التمكيمية تكمف في تحقيؽ منافع لؿ      أما أىمية 
 كما أف األجرة ، كىك ما يتحقؽ مف خبلؿ األجرة الكبيرة المعجمة،لى التضحية بو ببيعوإالحاجة 

 بالنظر لما يدفعو مف  ،دعاء ممكيتو مف المستأجرإكقكؼ مف ـحمي العقار اؿتالمؤجمة الصغيرة 
 األجرة السنكية يبقى عقد اإليجار دائما فضؿ بق كذلؾ فإف، تقارب قيمة العقارأجرة كبيرة معجمة

 كمع ذلؾ ال ،1جرأأف ما يعمر بو الممؾ الكقفي يبقى ممكا لو دكف المست إضافة إلى متجددا،
يمكنو مف  لممستأجر كما يخكلو مف حؽ قرار ،غفاؿ مخاطر ىذا العقد بسبب طكؿ مدتوإيمكف 

 .استعماؿ الممؾ الكقفي كالتمتع بو كصاحب ممؾ حقيقي
 عقد المرصد- 3

الكقفي المأذكف لو مف قبؿ المتكلي باإلنفاؽ الممؾ ثابت لمستأجر اؿديف ىك اؿالمرصد       
الممؾ، حيث يتـ المجكء إلى ىذه الصيغة عندما تككف األرض عمى العمارة الضركرية لذلؾ 

الكقفية خربة كال يرغب أحد في استئجارىا مدة طكيمة مقابؿ أجرة معجمة إلصبلحيا، فإذا كجد 
صبلحيا فيككف ما أنفقو دينا مرصدا عمى الممؾ  مف يستأجرىا بأجرة ينفقيا عمى عمارتيا كا 

 .2الكقفي، فيبقى المستأجر ينتفع بالممؾ الكقفي إلى أف يستكفي دينو
  عقدم الترميـ كالتعمير– 4

صبلح إبمكجبيا التي يتـ عقكد اإليجار الخاصة عقد الترميـ كالتعمير مف مف       يعتبر كؿ 
 بنفس كيفيات ، فينعقدافالعيف المكقكفة المعرضة لمخراب كاالندثار كالتي ليس ليا غمة تعمر بيا

ناظر األكقاؼ بما يممكو مف مياـ تتعمؽ بالسير عمى  كذلؾ بطمب مف اإليجار العادم،انعقاد 
في إطار اإلدارة العادية، كذلؾ بعد إثبات حالة الممؾ الكقفي صيانة الممؾ الكقفي كترميمو 

 .بالخبرة كالمعاينة
      كىاذيف العقديف ال يمنح كؿ منيما المستأجر إال حقا شخصيا عمى الممؾ الكقفي، 

حقا عينيا عمى الممؾ الكقفي  فيختمفاف بذلؾ عف غيرىما مف عقكد اإليجار الطكيمة التي ترتب
كما يقاـ عميو مف بناء أك غراس، كبالتالي ال تمنح المستأجر أم حؽ عمى ما قاـ بو مف ترميـ 

 .كتعمير، إال حؽ الدائنية

                              
 .45، مرجع سابؽ، ص (تنمية مكارد الكقؼ) داغي،  -1
 .179 – 178يكف، أحكاـ الكقؼ، مرجع سابؽ، ص  - 2
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غير أنو يمكف       كعمى الرغـ مف أف المشرع الجزائرم لـ يفرؽ بيف عقدم الترميـ كالتعمير، 
ف عقد الترميـ ىك إعادة إصبلح ما تيدـ كتصدع مف البناء القديـ كفؽ عمميات مف أ ف يفيـأ

 1المتعمؽ بالتييئة كالتعمير 29 – 90 قانكف لما كرد في البناء ك اإلصبلح، أما التعمير فطبقا 
البد أف يتـ بشرط الحصكؿ عمى شيادة التعمير، كينصب عمى األراضي الغير مبنية عمى ؼ

لى إالترميـ ال يحتاج ، غير أنو إذا كاف خبلؼ الترميـ الذم ينصب عمى األراضي المبنية
لقكاعد تطبيقا   فإنو ينصب عمى بناية قائمة،قرخصة صريحة مف السمطات المحمية باعتبار

كاجيات الخاصة بالمحبلت كالسكنات اؿف الترميمات الكبرل التي تقع عمى فإالتييئة كالتعمير 
 . الى رخصة صريحة مف طرؼ السمطات المحمية المختصة بمنحوإبحاجة 

      كعمى الرغـ مما تسده ىذه العقكد مف حاجات اقتصادية كاجتماعية، إال أنيا تعتبر قيدا 
خطيرا عمى حؽ الممكية، بما تمنحو لممستأجر مف حؽ عيني عمى العقار المستأجر، لذلؾ  أكد 

فقياء االقتصاد جمكدىا كعدـ كفاءتيا االقتصادية، كبالتالي ضبط المجكء إلييا بالضركرة 
الممحة، كفي نطاؽ ضيؽ جدا، كذىب البعض اآلخر إلى االستفادة مف بعض الصيغ الحديثة 

إلعمار الممكية بشكؿ عاـ كالتي ثبت نجاحيا، كاتخاذىا ككسائؿ فاعمة في إعمار الممؾ الكقفي 
 .2كتجنب مخاطر ما أصبح يكصؼ بالكسائؿ التمكيمية التقميدية

في إطار  التركيز عمى التسيير االستثمارم التنمكم لمممؾ الكقفي: المبحث الثاني
 القياـ بأعماؿ اإلدارة غير المعتادة

لما كاف إنشاء ممؾ كقفي يرجى منو أف يحقؽ الكاقؼ النفع لنفسو باألجر المستمر كغيره       
بالنفع المتحصؿ مف الغاية التي قصد الكقؼ ألجميا، كالنفع يستمر ما دامت العيف مكجكدة 

كاألجر متكاصؿ ما داـ النفع قائما، لذلؾ فإف الحاجة لبذؿ كؿ الجيكد كبكؿ الكسائؿ المتاحة 
الستبقاء مكارد الممؾ الكقفي كزيادتيا ىك مطمب أساسي يقصد لذاتو في إطار المحافظة عمى 

 .كجكد الممؾ الكقفي كقيمتو

                              
 02، مؤرخة في 52الجريدة الرسمية رقـ )، 1990 المكافؽ أكؿ ديسمبر سنة 1411 جمادل األكلى عاـ 14: مؤرخ في - 1

 .(. 1652، ص 1990ديسمبر 
بحث مقدـ لممؤتمر الثالث لؤلكقاؼ بالمممكة العربية السعكدية، ، (تطكير صيغ تمكيؿ كاستثمار األكقاؼ)مسدكر فارس،  - 2

  .مف كتاب المؤتمر 587، ص 2010 يناير 05 ك 03المنعقد بالجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة في الفترة ما بيف 
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       لذلؾ كاف مف أىـ ما ذكره الفقياء مف كاجبات تقع عمى عاتؽ متكلي الممؾ الكقفي في 
كنظرا لخطكرة عقكد اإلدارة غير ، 1إطار إدارتو كتسييره لمممؾ الكقفي أف يبذؿ جيده في تنميتو

المعتادة بشكؿ عاـ التي تقـك في مضمكنيا عمى إحداث تغيير أك تعديؿ أساسي في الغرض 
الذم أعد لو الماؿ مكضكع أعماؿ اإلدارة، لذلؾ فإف التسيير التنمكم االستثمارم لؤلمكاؿ الكقفية 
ال يككف إال في إطار االلتزاـ بضكابط محددة تراعي  خصكصية الممؾ الكقفي، كىك ما يقتضي 

أتطرؽ في البداية اعتراؼ أم تنظيـ قانكني بيذه الضكابط كتنظيميا بالشكؿ األمثؿ، لذلؾ 
فية ؽستثمار األمكاؿ الكاضكابط جكاز ، ثـ (المطمب األكؿ)تحديد مفيـك االستثمار الكقفي ؿ
  .(مطمب ثالثاؿ)، كمف ثـ تقييـ التنظيـ القانكني لبلستثمار الكقفي في الجزائر (المطمب الثاني)

 مفيـك االستثمار الكقفي: المطمب األكؿ
، (الفرع األكؿ)إذا كاف تعريؼ االستثمار الكقفي يستمد مف التعريؼ العاـ لبلستثمار            

فإف المعنى الجامع المانع لبلستثمار الكقفي ال يتحدد إال بتكضيح العبلقة بينو كبيف مصطمحي 
 .(الفرع الثاني)التنمية ك االستغبلؿ 

 تعريؼ االستثمار الكقفي: الفرع األكؿ
جيد كاع، رشيد، يبذؿ في المكارد المالية كالقدرات البشرية ":       يعرؼ االستثمار عمكما بأنو

 .2."بيدؼ تكثيرىا، كتنميتيا كالحصكؿ عمى منافعيا كثمارىا
      أما بالنسبة الستثمار األمكاؿ الكقفية بشكؿ خاص فقد تعددت تعريفات المختصيف بشأنو، 

مايبذلو ناظر الكقؼ مف جيد فكرم كمالي مف أجؿ الحفاظ عمى الممتمكات الكقفية : "كأىميا
كتنميتيا بالطرؽ المشركعة، ككفؽ مقاصد الشريعة كرغبة الكاقفيف بشرط أال تعارض نصا 

 .3."شرعيا
، كىك 4."زيادة رأس ماؿ الكقؼ كزيادة قدرتو اإلنتاجية عمى العطاء المستقبمي: "كذلؾ ىك

 . 5."استثمار أمكاؿ الكقؼ ىك تحسيف األصكؿ الكقفية كزيادة ريعيا كتنمية ىذا الريع:"أيضا

                              
  .67، مرجع سابؽ، ص 7اإلنصاؼ، ج  الماكردم،-  1
  .87  - 86، ص 1984أحمد شكقي، تمكيؿ التنمية في االقتصاد اإلسبلمي، مؤسسة الرسالة، بيركت، دنيا  - 2
 .77ص فقو استثمار الكقؼ، مرجع سابؽ، بف عزكز،   -3
 .241ص مرجع سابؽ،  قحؼ،   -4
  . 242 مرجع سابؽ، ص ،(مكاؿ الكقؼأ استثمار)الشعيب،   -5
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      ك الذم يستنتج مف ىذه التعريفات أف استثمار الماؿ الكقفي ييدؼ إلى أحسف تشغيؿ 
لؤلمكاؿ الكقفية بما يحقؽ أقصى فائدة منيا، بحيث تتحقؽ بذلؾ المحافظة عمييا مف خبلؿ 

زيادة قدرتيا عمى اإلنفاؽ عمى أكجو الخير كفقا لمقاصد الكاقفيف، فيقصد لذاتو بشركط كضكابط 
 .تضمف لو المشركعية كالنجاح في تحقيؽ المقصد المرجك منو

      كالحقيقة أف إنشاء ممؾ كقفي مف المنظكر االقتصادم يقصد بو تحكيؿ األمكاؿ عف مجاؿ 
االستيبلؾ إلى االستثمار في رؤكس أمكاؿ منتجة تدر إيرادا أك منفعة، يستفيد منيا عمـك 

الناس، أك تخصص لفئة بكصفيا أك بعينيا، فيجمع بذلؾ بيف االدخار ك االستثمار، فاألكؿ بما 
يقـك عميو مف اقتطاع أمكاؿ عف االستيبلؾ اآلني، ك الثاني بتحكيؿ ىذه األمكاؿ إلى استثمار 
ييدؼ إلى زيادة الثركة اإلنتاجية في المجتمع، فيعتبر في حد ذاتو عممية تنمكية بما يتضمنو 

مف بناء لمثركة اإلنتاجية مف خبلؿ عممية استثمار حاضرة، تنظر بعيف البر كاإلحساف لؤلجياؿ 
القادمة، كتقـك عمى التضحية اآلنية بفرصة استيبلكية مقابؿ تعظيـ الثركة اإلنتاجية 

، كما أف تسبيؿ الثمرة في 1االجتماعية، التي تعكد خيراتيا عمى مستقبؿ حياة المجتمع بكاممو
تعريؼ الكقؼ، يقصد بيا العمؿ بكؿ قكة عمى إدامة المنفعة المالية مف األصؿ المكقكؼ، كىك 
ما ال يتـ إال بأف تككف ىذه األصكؿ الكقفية حقيقة كمآال قابمة لبلستمرار، كىك ما ال يككف إال 

 .2بالتنمية كاالستثمار
 العالقة بيف استثمار األمكاؿ الكقفية كتنميتيا كاستغالليا: الفرع الثاني

 العالقة بيف استثمار األمكاؿ الكقفية كتنميتيا: أكال
الزيادة كالكثرة، مف نمى ينمي، فالتنمية ىي الزيادة الذاتية، كالنماء : ىيلغة  (التنمية)      

الحاصؿ لمشيء، ككذلؾ الزيادة الخارجية المضافة إلى الماؿ، كىي بيذا المعنى ترتبط ارتباطا 
، فإذا كاف االستثمار ىك الكسيمة فإف التنمية ىي 3كثيقا باالستثمار باعتباره طمب الزيادة كالكثرة

تمؾ الجيكد : "فإف التنمية مف المفاىيـ االقتصادية المعاصرة كيقصد بيااصطالحا الغاية، أما 
 .4."اإلرادية اليادفة إلى زيادة متكسط دخؿ الفرد في المجتمع

                              
 .66 صمرجع سابؽ، قحؼ،  - 1
 .67 ص ، مرجع سابؽ، الصبلحات- 2
 .359 ، مرجع سابؽ، ص9مجمد  : كذلؾ.342 – 341 ص  مرجع سابؽ،،15لساف العرب، مجمد ابف منظكر،  - 3
 . مف كتاب المؤتمر540 مرجع سابؽ، ص ،( األكقاؼستثماراتطكير صيغ تمكيؿ ك) مسدكر، - 4
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      أما بالنسبة لمفيـك تنمية أمكاؿ الكقؼ فإنو يستمد مضمكنو مف المعنى السابؽ لمتنمية، 
 .1".بذؿ كؿ الجيكد بكؿ الكسائؿ المتاحة لزيادة مكارد الكقؼ عف طريؽ االستثمار كنحكه: "فيك

     فمف خبلؿ التعريفات السابقة فإف العبلقة بيف تنمية األمبلؾ الكقفية كاستثمارىا ىي عبلقة 
تكاممية ك تبلزمية، فتنمية األمكاؿ الكقفية تتحقؽ باالستثمار، ككؿ استثمار سيؤدم إلى تنمية 

 .األمبلؾ الكقفية
 العالقة بيف استثمار األمكاؿ الكقفية كاستغالليا: ثانيا

      إف أىـ ما كاف يشغؿ باؿ الفقياء قديما ىك استغبلؿ الممؾ الكقفي بطمب غمتو كتحقيؽ 
استمرار قدرتو عمى إنتاج المنافع كالعكائد المقصكدة منو، أكثر مف اىتماميـ بنمائو، حيث لـ 

يرد في الكتب الفقيية استعماؿ مصطمح االستثمار، بينما استعممكا مصطمح التنمية، كلكنيـ لـ 
يفصمكا في معناه، كبالمقابؿ استعممكا مصطمح عمارة الكقؼ، ككاجب يقع عمى عاتؽ ناظر 

 . 2الممؾ الكقفي، بحيث  يتضمف استغبلؿ الممؾ الكقفي بطمب الغمة كأخذىا، كتييئتو لذلؾ
      كير الدكتكر منذر قحؼ ضركرة كضع معيار لمتمييز بيف التنمية كاالستغبلؿ، حيث أف 
النشاط التنمكم في الغالب طكيؿ أك متكسط األجؿ، كييدؼ إلى زيادة القيمة الرأسمالية لمممؾ 
الكقفي بقصد تحقيؽ مستكل أعمى، أما النشاط االستغبللي فيككف في العادة قصير األجؿ كال 

 .3يزيد عادة في القيمة الرأسمالية لمممؾ الكقفي
      أما أىمية التمييز بيف التنمية كاالستغبلؿ فتظير بالنظر لما يحتاجو كؿ منيما مف 

حاجات تمكيمية مختمفة، فإذا كاف ال خبلؼ في أف ما يمـز الستغبلؿ الممؾ الكقفي مف نفقة 
صيانة، كعمارة، كغيرىا مما يجعمو دارا لمغمة كالمنفعة يؤخذ باألكلكية مف إيراداتو، فإنو بالنسبة 
لمتنمية فإف الخبلؼ يدكر حكؿ إذا كاف يجكز شرعا تخصيص جزء مف إيرادات الممؾ الكقفي 

، كمع ذلؾ فإف تمكيؿ استغبلؿ األمبلؾ 4لتكثيره كزيادتو، سكاء زيادة في رأس الماؿ أـ في الريع
 .الكقفية قد يتضمف تنمية ليا بزيادة في رأس الماؿ كالعكس كذلؾ

                              
 .14 ص، مرجع سابؽ، (تنمية مكارد الكقؼ) داغي، -1
، مرجع سابؽ، (تعمير أعياف الكقؼ)الزريقي، : كذلؾ. 242 – 241ص ، مرجع سابؽ، (استثمار أمكاؿ الكقؼ)الشعيب،   -2

 ..03ص 
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 ضكابط جكاز استثمار األمكاؿ الكقفية: المطمب الثاني
      إذا كانت الطبيعة المتميزة كالخاصة لؤلمبلؾ الكقفية تجعؿ مف تنميتيا عف طريؽ 

االستثمار أمرا ميما كضركريا، لما يؤدم إليو مف تثمير لؤلمبلؾ الكقفية في حد ذاتيا، كتمبية 
حاجات المجتمع عمى الدكاـ في عدة مجاالت مف ناتج االستثمار، فإف العمؿ التنمكم ال يككف 

إال في إطار احتراـ خصكصية األمبلؾ الكقفية كضابط عاـ، يتـ مف خبللو المحافظة عمى 
األمبلؾ الكقفية كقيمتيا، كذلؾ بحكـ أف االستثمار بصفة عامة يقـك عمى المخاطرة، كمف 
طبيعتو الربح كالخسارة، كبالمقابؿ فإف الممؾ الكقفي مف خصائصو التأبيد كالدكاـ، كمنع 

التصرؼ فيو بالتصرفات الناقمة لمممكية، كشرط الكاقؼ فيو ىك قانكنو األساسي الذم يجب 
احترامو، كلذلؾ فإف التسيير التنمكم االستثمارم لؤلمبلؾ الكقفية ال يككف إال في إطار االلتزاـ 

، كالضكابط االقتصادية التي (الفرع األكؿ)بالضكابط الشرعية التي تجعؿ منو عمبل مشركعا 
تضمف نجاحو كالتقميؿ مف عنصر المخاطرة فيو، كما قد يترتب عمييا مف تضحية بأصؿ الممؾ 

 . (الفرع الثاني)الكقفي أك حؽ المكقكؼ عمييـ في ريعو 
 الضكابط الشرعية لالستثمار الكقفي: الفرع األكؿ
 مراعاة  شرط الكاقؼ باألكلكية: أكال

      يرجع سبب عدـ اىتماـ الفقياء قديما بزيادة رأس ماؿ الممؾ الكقفي مف إيراداتو، إلى 
احتراميـ كالتزاميـ بمبدأ احتراـ شركط الكاقؼ، فمـ يغب عف نظرىـ أف تنمية األمكاؿ الكقفية 

بزيادة في رأس ماؿ الممؾ الكقفي سيؤدم إلى تغيير صريح أك ضمني في شركط الكاقؼ، كىك 
، غير أنو إذا اشترط الكاقؼ تنمية الممؾ الكقفي فبل بد مف أف يأخذ شرطو 1مما ال يجكز كأصؿ

 .2بعيف االعتبار، كيككف شرطو المبرر المباشر الستثمار الماؿ الكقفي
      فاألصؿ العاـ في إنماء األمكاؿ الكقفية أنو ما لـ ينص الكاقؼ نفسو عمى أسمكب محدد 
لمزيادة في أصؿ رأس الماؿ الكقفي مف إيراداتو، أك رغبتو الصريحة بذلؾ، فالقاعدة التي ينبغي 

                              
 .220 – 219، ص مرجع سابؽقحؼ، -  1
شترط تنمية ايعمؿ بشرط الكاقؼ إذا ": الفقو اإلسبلمي المتعمؽ باالستثمار الكقفي فإنوقرار مجمع البند الرابع مف  بمكجب - 2

أصؿ الكقؼ بجزء مف ريعو كال يعد ذلؾ منافيا لمقتضى الكقؼ، كيعمؿ بشرطو كذلؾ إذا اشترط صرؼ جميع الريع في 
، مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنبثؽ عف منظمة (6/15 ) 140 قرار رقـ .". لتنمية األصؿشيءمصارفو، فبل يؤخذ منو 

 .2004 مارس 11 – 06المؤتمر اإلسبلمي المنعقد في دكرتو الخامسة عشرة بمسقط في الفترة الممتدة بيف 
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احتراميا ىي أنو ال يصح تخصيص أم جزء مف اإليرادات إلنماء رأس الماؿ الكقفي، إال 
بمكافقة المكقكؼ عمييـ ألف حؽ ىؤالء متعمؽ بيذه اإليرادات، غير أنو ترد عمى ىذا األصؿ 
استثناءات يمكف مف خبلليا تنمية األمكاؿ الكقفية مف إيراداتيا، كذلؾ في بعض الصكر التي 
تكلدت عف الظركؼ كاألحكاؿ المستجدة، كالتي يصبح التمسؾ بشرط الكاقؼ فييا مؤديا إلى 

تفكيت مصمحة الكقؼ كالمكقكؼ عمييـ، فيمجأ إلى مقصد الكاقؼ الحقيقي الذم تضبطو 
 .1المصمحة دائما

 مراعاة المشركعية: ثانيا
       يقصد بالمشركعية عدـ مخالفة النشاط االستثمارم ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية كتعاليميا، 

كذلؾ بأف تككف صيغة االستثمار مشركعة كفي مجاؿ مشركع، فبل يجكز استثمار األمكاؿ 
الكقفية في المجاالت المحرمة بالشريعة اإلسبلمية كلك كانت مباحة قانكنا، كاإليداع في البنكؾ 
الربكية، أك شراء األسيـ مف شركات تعمؿ في نشاطات محرمة شرعا، فبل يككف التعامؿ إال في 
مجاؿ الطيبات، باعتبار الكقؼ عبادة يقصد منيا الكاقؼ رضا الرب كتحصيؿ األجر المستمر 

لنفسو، كما تتحقؽ المشركعية بتجنب االستثمار في الدكؿ المعادية كالمحاربة لئلسبلـ 
 .2كالمسمميف، خاصة كأف الدكؿ اإلسبلمية ىي بأمس الحاجة ليذه االستثمارات

 الضكابط االقتصادية لالستثمار الكقفي: الفرع الثاني
 مراعاة اختالؼ نكع الماؿ الكقفي: أكال

      تشتمؿ األمكاؿ الكقفية عمى األصكؿ الكقفية كرأس ماؿ، كما ينتج عف ىذه األصكؿ مف 
أمكاؿ كعكائد أك ريع، لذلؾ فإف إستثمار األمكاؿ الكقفية يتضمف تحسيف األصكؿ الكقفية كزيادة 

 .ريعيا كتنمية ىذا الريع
ذا كانت األمكاؿ الكقفية بصفة عامة ذات طبيعة خاصة، فإف خصكصية األصؿ        كا 

الكقفي تختمؼ عف خصكصية الريع، بحيث يأخذ ىذا االختبلؼ بعيف االعتبار عند اتخاذ قرار 
 :االستثمار، كذلؾ عمى النحك اآلتي

                              
 .226 – 224ص مرجع سابؽ، قحؼ،   -1
الثالثة، مجمة أكقاؼ الصادرة عف األمانة العامة لؤلكقاؼ بالككيت، السنة ، (استثمار أمكاؿ الكقؼ)، شحاتو حسيف حسيف-  2

، مجمة العمـك (االستثمار في النظاـ االقتصادم اإلسبلمي)، جكاد كاظـكيكسؼ عمي : كذلؾ. 79، ص 2004، يكنيك 6عدد 
  .13 ص ، بدكف بمد،2012، نيساف، 8، مجمد 30، عدد االقتصادية
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 استثمار أصؿ الممؾ الكقفي- 1
      إف خصكصية األصكؿ الكقفية تظير في قطع التصرؼ فييا بأسباب التممؾ، فيي 

ما أف  مرتبطة دائما بمعنى البقاء كالديمكمة في العطاء، ىذه األصكؿ إما أف تككف قائمة كا 
 :تككف أمكاؿ بدؿ أك تككف في شكؿ مخصصات

إذا        فبالنسبة لؤلصكؿ القائمة فقد أكد مجمع الفقو اإلسبلمي في قراراه السابؽ عمى أنيا
ف كانت نقكدان فيمكف أف كانت  أعيانان فإف استثمارىا يككف بما ال يؤدم إلى زكاؿ ممكيتيا، كا 

فإذا استثمر الماؿ اإلستصناع،  المشركعة كالمضاربة كالمرابحة االستثمارتستثمر بجميع كسائؿ 
النقدم المكقكؼ في شراء أعياف، فإف تمؾ األعياف ال تككف كقفا بعينيا مكاف النقد، بؿ يجكز 

،  كما 1بيعيا الستمرار االستثمار، ككذلؾ فإف  أمكاؿ البدؿ تعتبر أصبل كقفيا، فتأخذ حكمو
تأخذ المخصصات في شكؿ أمكاؿ محجكزة لمعمارة حكـ األصؿ الكقفي، ألنيا مرصكدة 

إلصبلح األصؿ كصيانتو، فإذا ما كظفت في ذلؾ، اختمطت مع األصؿ كأصبحت جزءا منو، 
 . 2ككذلؾ األمر بالنسبة لؤلمكاؿ التي تدفع ضمانا لتخريبو كنقصو

      أما أمكاؿ التأميف التي تأخذ مف مستأجرم العقارات الكقفية لمتعكيض عف إتبلؼ العقار 
المستأجر أك اإلضرار بو أك التخمؼ عف دفع األجرة، فإذا كاف األصؿ فييا أنيا تبقى عمى ممؾ 
أصحابيا قبؿ استحقاقيا الكقؼ ليا، فإنو إذا استحؽ الممؾ الكقفي جزء منيا أك كميا، فحكميا 
يختمؼ بيف أف تمحؽ باألصؿ الكقفي، إف كاف استحقاقيا في مقابؿ إتبلؼ األصؿ الكقفي أك 

إلحاؽ الضرر بو، كتمحؽ بالريع إف كاف استحقاقيا مقابؿ التخمؼ عف دفع األجرة، ففي الحالة 
 . 3األكلى حكميا حكـ األصؿ كفي الحالة الثانية حكميا حكـ الريع

 استثمار ريع الممؾ الكقفي- 2
      تظير خصكصية الريع الكقفي في أنو ممؾ خالص لممكقكؼ عمييـ، كلذلؾ فاألصؿ أنو 

ال يجكز عدـ صرؼ الريع أك اقتطاع جزء منو بغرض استثماره لما في ذلؾ مف مخالفة صريحة 

                              
، بحث مقدـ ضمف أعماؿ منتدل قضايا الكقؼ الفقيية الرابع، المنعقد (استثمار أمكاؿ الكقؼ )مكسى عمار عبد ا،  -1

بالمممكة المغربية، تحت إشراؼ األمانة العامة لؤلكقاؼ في دكلة الككيت ك كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بالمممكة المغربية، 
 .25 – 24يشك ك شبير، مرجع سابؽ، ص : كذلؾ. 214، ص 2009 أكؿ أفريؿ – مارس 30في الفترة بيف 

 .245، مرجع سابؽ، ص (استثمار أمكاؿ الكقؼ)الشعيب، -  2
 .249  ك246 صنفس المرجع،  - 3
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لشرط الكاقؼ كقصده مف الكقؼ كىك التصدؽ بالمنفعة، ك ما يشكمو ذلؾ أيضا مف تعدم عمى 
بشأف االستثمار الكقفي  (6/15 )140ممؾ الغير، كلذلؾ أكد قرار مجمع الفقو اإلسبلمي رقـ 

إذا أطمؽ الكاقؼ فبل يجكز استثمار جزء مف الريع إال بمكافقة المستحقيف في الكقؼ أنو 
الخاص، بينما في الكقؼ العاـ يجكز االستثمار لممصمحة الراجحة ككفقا لضكابط االستثمار 

الكقفي، ىذا بالنسبة الستثمار الريع الكقفي قبؿ تكزيعو عمى المستحقيف، أما بالنسبة الستثمار 
الفائض مف الريع في تنمية األصؿ أك الريع فيككف ذلؾ بعد تكزيع الريع عمى المستحقيف كحسـ 

 .النفقات ك المخصصات
 األخذ بمبدأ الحيطة: ثانيا

      إف مقتضى تأبيد الممؾ الكقفي كالذم  يعد مبررا أساسيا لجكاز استثمار األمبلؾ الكقفية، 
ىك نفسو يأخذ باعتباره ضابطا أساسيا في عممية االستثمار الكقفي، فشرط التأبيد يجعؿ 

استثمار األمكاؿ الكقفية يتـ كفقا لمبدأ الحيطة، في مجاؿ يقـك أساسا عمى المخاطرة، كمقتضى 
ذلؾ أنو إذا كاف احتماؿ الخسارة في المشركعات االستثمارية كارد، فإف ىذا االحتماؿ ال يعني 
أف يؤدم إلى االمتناع عف استثمار األمكاؿ الكقفية، كؿ ما في األمر ال بد مف أخذ الحيطة 

البلزمة بناء عمى دراسة كاعية مف أىؿ االختصاص، خاصة كأف عدـ استثمار األمكاؿ الكقفية 
 .1خكفا مف تضييعيا، قد يككف أكبر خطرا مف استثمارىا مع كجكد احتماؿ شيء مف الخسارة

 أخذ الضمانات كالكفاالت الالزمة: ثالثا
إف التزاـ جية إدارة الممؾ الكقفي أك الناظر بإبراـ عقكد استثمار األمكاؿ الكقفية كمراجعتيا      

مف الناحية الشرعية كالقانكنية كاالقتصادية بمعاكنة أىؿ االختصاص، يعد ضمانا ميما 
لممحافظة عمى حقكؽ الممؾ الكقفي بمناسبة العممية االستثمارية، ككذلؾ يكتسي تكثيؽ عقكد 

االستثمار نفس األىمية كضماف مف شأنو تمكيف أطراؼ العممية االستثمارية مف معرفة 
تفاصيميا كحقكقيـ ككاجباتيـ، كالتمكف مف الرقابة عمى سبلمة العممية االستثمارية كالمحافظة 

 .2عمى األمكاؿ الكقفية مف أشكاؿ االعتداء كالضياع لعدـ تكافر كسائؿ اإلثبات
 

                              
 .256ص ، مرجع سابؽ، (استثمار أمكاؿ الكقؼ)الشعيب، : كذلؾ. 210مرجع سابؽ، ص عبد ا مكسى،  - 1
بكضياؼ عبد الرزاؽ، إدارة أمكاؿ الكقؼ ك سبؿ استثماره في الفقو اإلسبلمي ك القانكف الجزائرم، أطركحة لنيؿ درجة  - 2

 .86  – 83، ص 2006 – 2005الدكتكراه، تخصص عمـك إسبلمية، نكقشت بجامعة باتنة، السنة الدراسية 
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 اإلشراؼ عمى االستثمار ك تفعيؿ الرقابة القبمية كاستمرارية المتابعة، مع تقكيـ األداء: رابعا
إف عقكد  االستثمار باعتبارىا مف عقكد اإلدارة غير المعتادة، فبل يصح لناظر الممؾ       

الكقفي العاـ مباشرتيا إال بعد الحصكؿ عمى اإلذف بالمكافقة مف السمطة المكمفة باألكقاؼ ممثمة 
، كبالنسبة لمممؾ الكقفي الخاص فبلبد مف مكافقة المكقكؼ عمييـ المتبلكيـ 1في اإلدارة المركزية

فبالنظر لمبدأ الحيطة كالحذر في االستثمارات  منفعة الممؾ الكقفي كنكع مف الرقابة القبمية،
الكقفية الذم ال يسمح بأف تككف األمبلؾ الكقفية عرضة لمضياع بسبب سكء التخطيط، فإف 

تفعيؿ الرقابة القبمية ىك عمؿ كقائي، مف شأنو تحقيؽ المكازنة بيف المخاطرة التي تتطمبيا أم 
عممية استثمارية كالحيطة كالحذر المتطمباف في التعامؿ مع األمبلؾ الكقفية التي طابعيا التأبيد، 

 .2حيث يتطمب األمر كجكد أجيزة مؤىمة لمقياـ بممارسة أنكاع الرقابة المطمكبة
 تقييـ التنظيـ القانكني لالستثمار الكقفي في الجزائر: المطمب الثالث

 الكقفي كدكره في تنمية األمبلؾ الكقفية االستثمار مف المشرع الجزائرم بأىمية اعترافا   
 استثمار بالنص عمى إمكانية 10 - 91قانكف األكقاؼ  مف 45كالمحافظة عمييا جاءت المادة 

تنمى األمبلؾ الكقفية كتستثمر كفقا إلرادة الكاقؼ كطبقا لمقاصد الشريعة : "األمبلؾ الكقفية
حيث يبلحظ عمى ىذا ." اإلسبلمية في مجاؿ األكقاؼ حسب كيفيات تحدد عف طريؽ التنظيـ

 الكقفي، ك كاف مف المنتظر أف االستثمارلضكابط الشرعية لجكاز تحديده ؿ باكتفاءهالنص 
يصدر تنظيـ لكيفية تطبيؽ نص المادة، كىك ما لـ يحدث، مما جعؿ نص المادة عمى الرغـ 

 االستغبلؿمف أىميتو ببل قيمة عممية، كلذلؾ فقد ظؿ تسيير األمبلؾ الكقفية محصكرا في دائرة 
عمييا تكجد عف طريؽ اإليجار، كىك ما ال يتناسب في جميع األحكاؿ مع الكضعية التي 

 . األمبلؾ الكقفية كما آلت إليو مف خراب كضياع
 أظير 10 - 91 المعدؿ كالمتمـ لقانكف األكقاؼ رقـ 07 – 01      مع صدكر قانكف 

 في إطار المحافظة عمى األمبلؾ الكقفية كحمايتيا االكتفاء بعدـ االىتماـالمشرع الجزائرم 
 االستثمار كتنميتيا، كذلؾ  بتحديد صيغ استثمارىاباستغبلليا، بؿ ضركرة تجاكز ذلؾ إلى 

                              
يعتبر التداكؿ في القضايا المتعمقة بشؤكف إدارة األمبلؾ الكقفية كاستثمارىا مف مياـ كصبلحيات لجنة األكقاؼ المركزية  - 1

 .  المنشأ لمجنة كالمحدد لمياميا كصبلحياتيا1999  فيفرم21 المؤرخ في 29كذلؾ طبقا لما ينص عميو القرار الكزارم رقـ 
 .80 ، ص  مرجع سابؽشحاتة، - 2
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 حيث كرد في نص التقرير ، األمبلؾ الكقفيةاستثمار أم الكسائؿ التي مف خبلليا يتـ ،الكقفي
الكسائؿ : " ما يمي،1 بمحضر الجمسة العمنية لمجمس األمة07 – 01التكميمي لنص قانكف 

 في األمبلؾ الكقفية كلذا فإف ىذا االستثماركاآلليات المتبعة حاليا ال تساعد عمى تشجيع عممية 
التعديؿ لنص القانكف محؿ الدراسة جاء لكضع آليات جديدة كمبلئمة تساير التحكالت 

حيث يستنتج مف ىذا النص إدراؾ المشرع ."  التي تشيدىا الببلدكاالجتماعية االقتصادية
 الكقفي، كأف كاقعو في الجزائر لـ يرتقي إلى مستكل التطمعات، كال االستثمارالجزائرم ألىمية 

 باستحداث كسائؿ االىتماـيتبلءـ مع المتغيرات، بالمقابؿ تظير جدية المشرع الجزائرم في 
 ، الكقفي في الجزائر بما يتبلءـ كالمستجداتباالستثمار االرتقاءكآليات مقننة حديثة تسيـ في 

بناءا عمى تقييـ كشؼ عف قصكر الصيغ االستثمارية المكجكدة عف تحقيؽ األىداؼ المرجكة 
 .كبالتالي ضركرة التخمي عنيا إلى غيرىا مف الكسائؿ األكثر فاعمية

ينـ مف الناحية النظرية عف الكعي الجيد لممشرع الجزائرم لمدكر الفاعؿ       إف ما سبؽ 
 بو، غير أف القيمة الحقيقية ليذا الكعي تظير االرتقاء في األمبلؾ الكقفية، كضركرة لبلستثمار

 تنظيـ االستثمار كلذلؾ فإف تقييـ ،في القدرة عمى التجسيد الفعمي، كتحقيؽ األىداؼ المرجكة
 الكقفي في النصكص التي لبلستثمارمدل كضكح الرؤية التشريعية األكؿ : الكقفي يقاس بأمريف

 الكقفي، كاألمر باالستثمار كاالرتقاء كمدل تكافقيا مع فكرة تفعيؿ 07 - 01جاء بيا قانكف 
.   الكقفيلبلستثمارالثاني ىك مدل قكة التطبيؽ الميداني 

 يقؼ عمى عدـ كضكح الرؤية 07 - 01      فبالنسبة لؤلمر األكؿ فالمطمع عمى قانكف 
أما بالنسبة لؤلمر الثاني فإف الرغبة في ، (الفرع األكؿ)  الكقفي كمحدكديتيالبلستثمارالتشريعية 

الفرع )  بو تصطدـ بصعكبات كاقعية بحاجة إلى إيجاد حمكؿكاالرتقاء الكقفي االستثمارتفعيؿ 
.   (الثاني

 عدـ كضكح الرؤية التشريعية لالستثمار الكقفي: الفرع األكؿ
  جاء 10 - 91 المعدؿ كالمتمـ لقانكف األكقاؼ 07 – 01     عمى الرغـ مف أف قانكف 

ليرسي تشريعا لبلستثمار الكقفي، إال أنو لـ يخمك مف الغمكض، كحتى عدـ مبلئمة، أك الفيـ 
الخاطئ لمضمكف العممية االستثمارية الكقفية في نصكصو، سكاء فيما يتعمؽ بشكؿ عاـ 

                              
 .167ص  مرجع سابؽ،  كنازة، :ليو فيإمشار  - 1
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، أك فيما يتعمؽ بصيغ تمكيؿ االستثمار (أكال)بمصادر تمكيؿ االستثمار الكقفي ك ضكابطو 
 .(ثانيا)الكقفي بشكؿ خاص 

 المالحظات العامة حكؿ مصادر تمكيؿ االستثمار الكقفي كضكابطو: أكال
عمى الرغـ مف  ق الكقفي في الجزائر، أفلبلستثمار      إف أكؿ ما يثار بالنسبة لمتنظيـ القانكني 

 مكرر 26أف مصادر تمكيؿ االستثمار الكقفي كما أكردىا المشرع الجزائرم في نص المادة 
، إال أف 1تتطابؽ كما تعتمد عميو المشاريع االستثمارية اإلسبلمية المعاصرة في مصادر تمكيميا

أنو المشرع قصر في تكضيح مضمكف كضكابط كؿ منيا، كىك ما ال ينبغي إغفالو بالنظر إلى 
 بصفة عامة، إال أف االستثمار الكقفي مف مصادر تمكيؿ االستثمارإذا كاف يجكز أف يستفيد 

 يجعؿ مصادر التمكيؿ الكقفي مضبكطة ،خصكصية األمكاؿ الكقفية كارتباطيا بالجانب التعبدم
. بضابط مراعاة مقاصد الشريعة اإلسبلمية بالدرجة األكلى

 فيقابؿ ذلؾ المجكء إلى ،إذا كاف التمكيؿ الذاتي يككف باإلمكانيات الذاتية لمؤسسة الكقؼ      ؼ
 عمى إمكانيات خارجية عف باالعتماد الغير، اشتراؾالتمكيؿ الخارجي، كالذم يككف عف طريؽ 

 أك جية أجنبية أم ،سكاء كاف ىذا الغير جية كطنية كالبنكؾ الكطنية، أمكاؿ مؤسسة الكقؼ
  .2مف خارج الكطف كذلؾ في إطار اتفاقيات تعاكف

     أما فيما يتعمؽ بالمفاضمة بيف التمكيؿ الذاتي كالتمكيؿ مف الغير، فإف مديرية األكقاؼ 
تككف مطالبة بتقدير ما تممكو مف قدرات تمكيؿ ذاتية كالبحث عف مصادر التمكيؿ الخارجية إذا 

تبيف عجز مصادرىا الذاتية، كعمييا االستعانة في ذلؾ بإدارة فنية متخصصة في مجاؿ 
 .3االستثمار اإلسبلمي كتمكيمو، مف أجؿ ضماف سبلمة العممية االستثمارية

                              
 .128ص فقو استثمار الكقؼ، مرجع سابؽ، بف عزكز،  - 1
 البنؾ اإلسبلمي بإنشاء المتعمقة مف ذلؾ االتفاقية ، في مجاؿ التعاكف في مجاؿ األكقاؼاتفاقياتبرمت الجزائر عدة أ - 2

، كالمصادؽ عمييا مف طرؼ الجزائر بمكجب 1974 غشت سنة 12 المكافؽ ؿ 1394 رجب عاـ 24لمتنمية المكقعة بجدة في 
، مؤرخة 22الجريدة الرسمية رقـ ) .1975 فبراير سنة 27 المكافؽ 1395 صفر عاـ 16 الصادر بتاريخ 17 – 75األمر رقـ 

 كذلؾ اتفاقية التعاكف بيف الجميكرية الجزائرية ك .(.314، ص 1975 مارس سنة 18المكافؽ  )139 ربيع األكؿ عاـ 05في 
 كالمصادؽ عمييا 2003 – 01 – 01المممكة العربية السعكدية في مجاؿ الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ المكقعة بالرياض في 

 النشرة الرسمية، كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ، 2005 – 03 – 31 مؤرخ في 104 – 05بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 
 . 2005السداسي األكؿ لسنة 

  . 130 – 129بف عزكز، فقو استثمار الكقؼ، مرجع سابؽ، ص -  3
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 المالحظات الخاصة حكؿ صيغ تمكيؿ االستثمار الكقفي: ثانيا
 - 01المستحدثة بمكجب القانكف رقـ  10 مكرر 26 حتى 1 مكرر26 المكاد       تضمنت

التي جاءت ك الكقفي االستثمارصيغ تمكيؿ  10 – 91 المعدؿ كالمتمـ لقانكف األكقاؼ 07
 مجمكعة مف المبلحظات الخاصة بكؿ عمييامختمفة بحسب نكع الممؾ الكقفي، حيث ترد 

:  تيصيغة عمى حدا، عمى النحك اآل
 فيما يتعمؽ بالصيغ التمكيمية المتعمقة بالكقؼ الفالحي- 1

إف العدد اليائؿ مف األراضي الفبلحية في شكؿ أراضي صالحة لمزراعة، كأراضي             
مشجرة، كحتى أراضي بكر، مقارنة بالدكر التنمكم المنكط بالعقار الكقفي عمى المستكل 

استثمار  كاستغبلؿ ليس في المستكل المطمكب، كذلؾ إما بسبب سكء كاالجتماعي االقتصادم
 كمية، مما يجعؿ األرض تتحكؿ مف صالحة االستثمارالعقار الكقفي الفبلحي، أك بسبب ترؾ 

 عميو بتحكيمو عف طابعو الفبلحي بالتكسع بالبناء، لذلؾ االعتداءلمزراعة إلى أرض عاطمة، أك 
 األراضي الفبلحية الكقفية يشكؿ فعبل تعسفيا مف اإلدارة المكمفة باألكقاؼ استثمارفإف عدـ 

بالنسبة لمممؾ الكقفي العاـ، كمف المنتفع أك الناظر في الممؾ الكقفي الخاص، كذلؾ تماشيا مع 
 .1ما كرد في قانكف التكجيو العقارم

لمسمطة المكمفة باألكقاؼ حؽ عمى أنو  9 مكرر 26كتفاديا ليذا الكضع نصت المادة       
كفي غياب تنظيـ تتحدد بو آلية عمؿ المادة فانو ، إيجار األراضي الكقفية المخصصة لمفبلحة

عمميا يتـ المجكء إلى الصيغ العقدية المنصكص عمييا في نفس القانكف، كالتي تسمح  باستغبلؿ 
كاستثمار كتنمية األمبلؾ الكقفية الفبلحية، عف طريؽ مجمكعة مف الصيغ العقدية التي تتبلءـ 

بمكجب **كالمساقاة* المزارعةمكالطابع الفبلحي، كالتي تجد مصدرىا في الفقو اإلسبلمي، كعقد
حيث ترد عمييا  1 2 مكرر 26بمكجب نص المادة  الحكر عقد ك 12 مكرر26نص المادة 

 :مجمكعة مف المبلحظات
                              

 . المعدؿ كالمتمـ25 - 90 مف قانكف 48المادة  - 1
 . المزارعة عقد عمى استغبلؿ كاستثمار األرض الزراعية بيف مالكيا كالعامؿ عمييا، كيتـ اقتساـ الناتج كفؽ نسبة متفؽ عمييا*
المساقاة فيي خاصة بالبساتيف، كاألرض التي فييا األشجار المثمرة حيث تدفع لمف يقـك برعايتيا كسقييا، عمى أف يككف  **

 .الثمر بيف المتعاقديف باالتفاؽ
: يمكف أف تستغؿ كتستثمر كتنمى األمبلؾ الكقفية إذا كانت أرضا زراعية أك شجرا  بأحد العقكد اآلتية: "نصت المادة - 2
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 بتعريفيا، دكف التفصيؿ في شركطيا اكتفىالمبلحظة األكلى حكؿ ىذه الصيغ أف المشرع - 
كأحكاميا، عمى الرغـ مف الخبلؼ الفقيي حكؿ مدل صحة التعامؿ بيذه الصيغ، كبالتالي 

 أغفؿ النص عمى صيغة المغارسة، باعتبارىا مف أنجح ، كما2إجازتيا بشركط كضكابط محددة
 فيذه الصيغة االقتصادية،الطرؽ في استغبلؿ كاستثمار األراضي الزراعية مف الناحية 

 الفقياء لمكاجية مشكمة األراضي الفبلحية التي ال يممؾ حائزكىا أم دراية بالشؤكف استحدثيا
دارة األكقاؼ تدخؿ ضمف ىذه الفئة بحيث يسمح ىذا العقد بأف يسمـ  الفبلحية أك الزراعية، كا 

 .3أحد األطراؼ األرض آلخر ليغرسيا مف عنده كالشجر بينيما
، االجارتيفكبالنسبة لعقد الحكر فقد عرؼ ككظؼ بشكؿ خاطئ، كقع  الخمط فيو مع عقد - 

كلعؿ سبب الخمط يعكد إلى التشابو الكبير بيف الصيغتيف، فكبلىما يقـك عمى فكرة تنازؿ 
 بالعقار الخرب لمدة طكيمة مقابؿ الحصكؿ عمى مبمغ نقدم معجؿ االنتفاعاألكقاؼ عمى حؽ 

 مع ذلؾ فاالختبلؼ بيف الصيغتيف يكمف في أف المبمغ المعجؿ ،يساكم قيمة الحؽ المتنازؿ عنو
الذم تأخذه األكقاؼ مقابؿ بيعيا حؽ الحكر، يمكف أف تستخدمو في بناء، أك إصبلح عقار 

عقد تحاد الكقفيف في المصرؼ، أما في إكقفي آخر، كاستثماره بطريقة مجدية، مع شرط 
 فالمبمغ المعجؿ ال يجكز صرفو إال عمى نفس العقار الكقفي المتكىف، إلعادتو إلى االجارتيف

ك الشؾ أف كؿ منيما يشكؿ خطرا عمى العقار الكقفي لما ،  بعد عمارتواالستغبلؿالحياة كدائرة 
ما يجعؿ العقار الكقفي محؿ إمكانية ـيرتبانو مف حؽ قرار عميو بسبب طكؿ مدة اإليجار، 

 . لما يسمح بو حؽ القراراتصرؼ بالتصرفات الناقمة لمممكية كفؽ

                                                                                              
. كيقصد بو إعطاء األرض لممزارع لبلستغبلؿ مقابؿ حصة مف المحصكؿ يتفؽ عمييا عند إبراـ العقد: عقد المزارعة-1
 .".  إعطاء الشجر لبلستغبلؿ لمف يصمحو مقابؿ جزء معيف مف ثمرهقكيقصد ب: عقد المساقاة-2
يمكف أف تستثمر، عند االقتضاء، األرض المكقكفة العاطمة بعقد الحكر الذم يخصص بمكجبو جزء مف : "نصت المادة-  1

 التزاـأك لمغرس لمدة معينة مقابؿ دفع مبمغ يقارب قيمة األرض المكقكفة كقت إبراـ العقد، مع /األرض العاطمة لمبناء ك
أك الغرس كتكريثو خبلؿ مدة العقد، مع مراعاة /المستثمر بدفع إيجار سنكم يحدد في العقد مقابؿ حقو في االنتفاع بالبناء ك

 كالمذككر 1991 أبريؿ سنة 27 المكافؽ 1411 شكاؿ عاـ 12 المؤرخ في 10 – 91 مف القانكف رقـ 25أحكاـ المادة 
 .".أعبله

تطكير صيغ تمكيؿ كاستثمار  ) مسدكر، : كذلؾ. كما يمييا160مرجع سابؽ، ص  فقو استثمار الكقؼ، بف عزكز، -  2
 . مف كتاب الممتقى568-  565ص مرجع سابؽ، ، (األكقاؼ

  .  مف كتاب الممتقى570، مرجع سابؽ، ص (تطكير صيغ تمكيؿ كاستثمار األكقاؼ)مسدكر، -  3
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العمراني فيما يتعمؽ بالصيغ التمكيمية المتعمقة باستثمار األكقاؼ ذات الطابع - 2
        تتعدد كتتنكع صيغ استثمار كتنمية ىذه الفئة مف األمبلؾ العقارية، بحيث يمكف تصنيفيا

، أك 51 مكرر26أراضي مبنية كقابمة لمبناء، يرد عمييا عقد المرصد طبقا لنص المادة إلى 
، دكف إغفاؿ عقد الحكر الذم نصت 62 مكرر 26المقايضة طبقا لنص المادة  ك المقاكلةمعقد

 كالذم ينصب عمى األرض العاطمة الفبلحية كالعمرانية عمى السكاء، 2 مكرر 26عميو المادة 
أما بالنسبة لؤلمبلؾ الكقفية المعرضة لبلندثار كالخراب، فيذه يرد عمييا عقدم الترميـ كالتعمير 

 عمى النحك  كترد عمى ىذه الصيغ مجمكعة مف المبلحظات،73 مكرر 26طبقا لنص المادة 
:  اآلتي
 :المبنية كالقابمة لمبناءالكقفية ألراضي لمصيغ التمكيمية المتعمقة بابالنسبة -       أ

فإف المشرع لـ يكفؽ في تعريفو، فالصيغة التي طرح بيا تؤدم إلى : فبالنسبة لعقد المرصد- 
االعتقاد بأف ما قصده المشرع ىك صيغة أخرل تماما، فالتعريؼ أقرب إلى معنى اإلجارة 

 بيف إدارة الكقؼ كجية تمكيمية االتفاؽتـ مف صكرىا أف مالتمكيمية المنتيية بالتمميؾ، كالتي 
كمصرؼ إسبلمي مثبل، بأف تقـك اإلدارة بتأجير أرض كقفية مقابؿ أجرة محددة لمدة طكيمة، 

لمجية الممكلة، كالتي تقـك بإقامة منشآت عمى األرض فتككف ممكا ليا، عمى أف يتضمف 
 مدة اإليجار، التي انتياء كعدا ممزما مف جانب الممكؿ ببيع أك ىبة البناء لمكقؼ عند االتفاؽ

 بيف إدارة باالتفاؽ يتـ عقد المرصد ؼأما ، 4يفترض أف يستكفي خبلليا قيمة أك كمفة البناء

                              
يمكف أف تستغؿ كتستثمر كتنمى األرض المكقكفة بعقد المرصد الذم يسمح بمكجبو لمستأجر األرض بالبناء : "تنص المادة - 1

فكقيا مقابؿ استغبلؿ إيرادات البناء، كلو حؽ التنازؿ عنو باتفاؽ مسبؽ طيمة مدة استيبلؾ قيمة االستثمار، مع مراعاة أحكاـ 
 .".  كالمذككر أعبله1991 أبريؿ سنة 27 المكافؽ 1411 شكاؿ عاـ 12 المؤرخ في 10 – 91 مف القانكف رقـ 25المادة 

:  يمكف أف تستغؿ كتستثمر كتنمى األمبلؾ الكقفية حسب ما يأتي: " تنص المادة - 2
 58 – 75 كما بعدىا مف األمر رقـ 549بعقد المقاكلة، سكاء كاف الثمف حاضرا كمية أك مجزءا في إطار أحكاـ المادة - 1

.  كالمتضمف القانكف المدني1975 سبتمبر سنة 26المؤرخ في 
 مف القانكف رقـ 24بعقد المقايضة الذم يتـ بمقتضاه استبداؿ جزء مف البناء بجزء مف األرض، مع مراعاة أحكاـ المادة - 2

 .".    كالمذككر أعبله1991 أبريؿ سنة 27 المكافؽ 1411 شكاؿ عاـ 12 المؤرخ في 10 – 91
يمكف أف تستغؿ كتستثمر كتنمى العقارات الكقفية المبنية المعرضة لمخراب كاالندثار بعقد الترميـ أك التعمير : "تنص المادة - 3

 .". الذم يدفع المستأجر بمكجبو ما يقارب قيمة الترميـ أك التعمير، مع خصميا مف مبمغ اإليجار مستقببل
 .99 – 98محمد السعد ك العمرم، مرجع سابؽ، ص :  كذلؾ.134ص مرجع سابؽ،  الحداد، مف فقو الكقؼ،  - 4
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الكقؼ أك الناظر في الكقؼ الخاص، كبيف المستأجر بأف يقـك ىذا األخير بإصبلح األرض 
، حيث يشترط أف تككف األرض مالكقؼالممؾ كعمارتيا، بحيث تككف نفقة ذلؾ دينا مرصدا عمى 

خربة ال تكجد غمة إلصبلحيا، كال يرغب أحد في استئجارىا لمدة طكيمة مقابؿ أجرة معجمة 
 إال م،الكقؼالممؾ  كلذلؾ ال يتـ المجكء إلى المرصد لما يرتبو مف ديف في ذمة ،إلصبلحيا

. 1عندما ال يمكف المجكء إلى طرؽ اإلجارة األخرل
ال يتضمف استثمارا أك تنمية حقيقية إال بالقدر الذم يعيد العقار عقد المرصد  أف لحقيقةك ا

صبلحو  كليس شكبل مف أشكاؿ ،الخرب إلى دائرة االستغبلؿ، فيك أداة لتمكيؿ رعاية الكقؼ كا 
 .7 مكرر 26االستثمار، كما أنو كاف األكلى النص عميو في المادة 

 كما بعدىا مف القانكف 549فقد تمت اإلحالة بشأنو إلى أحكاـ المادة : بالنسبة لعقد المقاكلة- 
كالتي أصؿ ىذا العقد كما نص عميو القانكف المدني ىك صيغة اإلستصناع، ، حيث أف المدني

ستصناع مضمكنو إ بيف إدارة األكقاؼ مع جية أخرل ممكلة، بمكجب عقد االتفاؽيتـ كفقا ليا 
، بحيث تحدد إدارة الكقؼ لمجية الممكلة كافة يةرض الكقؼاألالقياـ بمشركع ضخـ عمى 

كبعد إتماـ المشركع   بالعمؿ المككؿ إلييا،بدكرىاتقـك ؿالمكاصفات المطمكبة إلقامة المشركع، 
 مع نسبة مف األرباح، عمى شكؿ أقساط تحدد قيمتيا توتتسممو إدارة الكقؼ، كتقـك بدفع تكمؼ

كاف مف المستحسف أف ، ؼ2 المشركع المقاـالستغبلؿكمكاعيد استحقاقيا بناءا عمى الريع المتكقع 
  .3فعاليتيا خاصة كأف الدراسات الحديثة تتفؽ عمى ينظـ المشرع ىذه الصيغة،

فإنو يصعب فيـ قصد المشرع منو، إذا تمت المقارنة مع نص المادة : بالنسبة لعقد المقايضة- 
 التي كرد النص فييا عمى الحاالت التي يجكز فييا استبداؿ 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 24

األمبلؾ الكقفية، كما يبلحظ عدـ إحالة المشرع لمقانكف المدني في تعريؼ المقايضة كأحكاميا، 
مما يفيـ منو أف المقايضة ليا معنى خاص بالنسبة لؤلكقاؼ، فيمكف أف تككف مقايضة نقدية 

                              
 .48 سابؽ، صرجع، ـ(تنمية مكارد الكقؼ)داغي، : كذلؾ. 178مرجع سابؽ، ص أحكاـ الكقؼ،  يكف،  - 1
، بحث مقدـ لمؤتمر األكقاؼ األكؿ في المممكة العربية السعكدية، تنظمو (تنمية مكارد الكقؼ)العياشي الصادؽ، فداد   -2

 07 - 04بيف   في الفترة ـ القرل بالتعاكف مع كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد في مكة المكرمة،أجامعة 
 .28ص  ، 2001 أكتكبر سنة 23 – 20 ق المكافؽ ؿ 1422عاـ شعباف 

تطكير صيغ تمكيؿ كاستثمار )مسدكر، : كذلؾ .131بكضياؼ، إدارة أمكاؿ الكقؼ ك سبؿ استثماره ، مرجع سابؽ، ص  - 3
 .  مف كتاب المؤتمر559 ص ، مرجع سابؽ،(األكقاؼ
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عمى خبلؼ المقايضة كفقا لؤلحكاـ العامة، كلذلؾ كاف مف المستحسف أف ينص المشرع عمى 
المعاكضة ال المقايضة، باعتبار األكلى ىي العقد الذم مف خبللو مبادلة الشيء المحبس مقابؿ 

، إال 1عكض سكاء كاف عينيا أك نقديا، عمى أف يقتنى بالنقد عيف أخرل تعكض العيف المعكضة
أف يككف مقصكد المشرع اإلشارة إلى االستبداؿ الجزئي، كفي ىذه الحالة البد مف اإلشارة 

 .الكاضحة كالصريحة إلى ىذا المعنى، مع تحديد ضكابطو كشركطو
 الكقفية المعرضة لالندثار كالخراببالنسبة لمصيغ التمكيمية المتعمقة باألمالؾ - ب

تنبو إلى ىذا النكع مف األمبلؾ الكقفية، محاكال حمايتيا الجزائرم       مف الجيد أف المشرع 
 فقد كرد نص ،بعدما تعرضت لو مف ضياع بسبب الظركؼ التاريخية التي مرت بيا الجزائر

عادتيا إلى دائرة العطاء7 مكرر26المادة   ، عمى صيغتي الترميـ كالتعمير إلصبلح األكقاؼ كا 

: كالتي ترد حكليا مجمكعة مف المبلحظات
المبلحظة األكلى التي تثار بشأف ىاتيف الصيغتيف أف المشرع يخمط بيف عقد الترميـ - 

كالتعمير مف جية كبيف المرصد مف جية أخرل، ذلؾ أف التعريؼ الذم جاء في نص المادة 
 المترتب نتيجة أعماؿ مالكقؼالممؾ  يتكافؽ مع المرصد باعتباره الديف في ذمة 7 مكرر26

 .  الخرب ك ترميمومالكقؼالممؾ عمارة 
أما المبلحظة الثانية أف العقديف ليس مف شأنيما سكل إعادة الممؾ الكقفي إلى دائرة - 

االستغبلؿ بعد تعطمو، كلذلؾ فإف التنمية التي يتصكر تحقيقيا ىي تحكيؿ العقار الكقفي مف 
حالة عدـ استغبلؿ كمية أك جزئية إلى حالة استغبلؿ مقبكؿ، كأما االستثمار الحقيقي فيتحقؽ 

بالمجكء إلى بعض الصيغ المستحدثة التي مف شأنيا أف تزيد بكفاءة في القيمة الرأسمالية لماؿ 
الكقؼ، كبمخاطر أقؿ، كمف ذلؾ المجكء إلى صيغة المشاركة المتناقصة المنتيية بالتمميؾ، 

، أما الترميـ فأرل أف تكجد آليات تسمح بتكفير 2كاإلجارة التمكيمية المنتيية بالتمميؾ، كعقد بكت
تمكيؿ ذاتي لمترميـ كتخصيص مخصصات لئلىبلؾ، كبالنسبة لما ىك مكجكد فعبل مف عقارات 

                              
 .243 – 242اصبيحي، الحماية المدنية لؤلكقاؼ العامة، مرجع سابؽ، ص   -1
تطبيؽ عقد  البناء ك التشغيؿ كاإلعادة في تعمير )،  خالدبف سعكد: كذلؾ. 261 – 260 ص، مرجع سابؽ، قحؼ-  2

، بحث مقدـ ضمف أعماؿ الدكرة التاسعة عشرة لمؤتمر مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي، دكلة اإلمارات (المرافؽ العامة ك األكقاؼ
 . 12ص  ك 02، ص 2009 أفريؿ 30 – 26، المنعقد خبلؿ الفترة الممتدة بيف (الشارقة) العربية المتحدة
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خربة فيمكف المجكء إلى دعكة الجميكر لممساىمة في تمكيؿ ترميـ العقارات الكقفية الخربة عف 
 .1طريؽ تخصيص صندكؽ كقفي ليذا الغرض

 الصيغ التمكيمية المتعمقة بتنمية األمالؾ الكقفية العامة عف طريؽ استثمار األمكاؿ المجمعة منيا- 3
 مف استفادتو مفيـك تنمية األمبلؾ الكقفية استكماؿيحتسب لممشرع الجزائرم في إطار      

الصيغ المستحدثة في استثمار السيكلة النقدية، سكاء كانت نقدا مكقكفا أصبل أك ريعا ناتج عف 
،  كعمى الرغـ  متضمنا عمى ثبلث كسائؿ لبلستثمار10 مكرر26 حيث جاء نص المادة ،كقؼ

مف أف الصيغ التي نص عمييا المشرع ىي فعبل أساليب حديثة لبلستثمار، إال أف اقتصارىا في 
 .ثبلث كسائؿ فقط يعتبر قصكرا في اإلحاطة بمكضكع استثمار األصكؿ كالعكائد النقدية

: ترد عمييا مجمكعة مف المبلحظات      أما بالنسبة لمصيغ التي كرد النص عمييا، ؼ
 كىك المعنى الذم 2."تمميؾ ماؿ، ليرد بدلو، دكف زيادة: "فيعرؼ بأنو: بالنسبة لمقرض الحسف -

 غير أف ىذا النص يجعؿ الدكر المنكط 103 مكرر 26كرد في البند األكؿ مف نص المادة 
كىك أمر ليس فيو أم زيادة في بالقرض الحسف محصكرا في مجاؿ استغبلؿ األكقاؼ النقدية، 

 .رأس الماؿ
  في إطار تحقيؽ مقصد تنمية األمبلؾ الكقفيةلقرض الحسفالدكر الحقيقي ؿ      لذلؾ فإف 

يتحقؽ بالمجكء إليو كأداة لتمكيؿ إنشاء األكقاؼ االستثمارية، كصكرتو أف تقـك جية تمكيمية 
 أك حككمات بإقراض األكقاؼ دكف أعباء مالية ، أك مؤسسات،خارجية سكاء كانت أفرادا

                              
تيدؼ الصناديؽ الكقفية إلى المشاركة في الجيكد التي تخدـ إحياء سنة الكقؼ، عف طريؽ طرح مشاريع تنمكية في صيغ -  1
تطكير صيغ تمكيؿ )مسدكر، . لييا، فيي أداة لتعبئة المساىمات الكقفية مف مجمكع الكاقفيفلئليقاؼ ع  الدعكةسبلمية، كإ

 .ف كتاب الممتقى ـ575 ، مرجع سابؽ، ص(كاستثمار األكقاؼ
، العدد 23، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنية، المجمد (القرض الحسف، حقيقتو ك أحكامو)أحمد، حسف  - 2

 .550، ص 2007األكؿ، 
يمكف تنمية األمبلؾ الكقفية العامة عف طريؽ تحكيؿ األمكاؿ المجمعة إلى استثمارات منتجة باستعماؿ " : نصت المادة-3

كىك إقراض المحتاجيف قدر حاجتيـ عمى أف يعيدكه في أجؿ متفؽ : القرض الحسف :مختمؼ أساليب التكظيؼ الحديثة مثؿ
 كىي التي تمكف صاحب مبمغ مف الماؿ ليس في حاجة إليو لفترة معينة مف تسميمو لمسمطة :الكدائع ذات المنافع الكقفية، عميو

المكمفة باألكقاؼ في شكؿ كديعة يسترجعيا متى شاء، كتقـك السمطة المكمفة باألكقاؼ بتكظيؼ ىذه الكديعة مع ما لدييا مف 
كىي التي يتـ فييا استعماؿ بعض ريع الكقؼ في التعامؿ المصرفي كالتجارم مف قبؿ السمطة : مضاربة الكقفية، اؿأكقاؼ

 أبريؿ 27 المكافؽ 1411 شكاؿ عاـ 12 المؤرخ في 10 – 91 مف القانكف رقـ 2المكمفة باألكقاؼ مع مراعاة أحكاـ المادة 
 .".    كالمذككر أعبله1991سنة 
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، ثـ يتـ تسديد قيمة القرض مف ريع الكقؼ خبلؿ استثمارياإضافية فكؽ أصؿ الديف لتنشأ كقفا 
 .1مدة معينة

في حقيقتو مع القرض الذم جيء بو يتفؽ فالتعريؼ : أما بالنسبة لمكدائع ذات المنافع الكقفية- 
 . 2ككف في إطار أحكاـ الشريعة اإلسبلمية فبل يترتب عميو فكائد ربكيةمينبغي أف كالذم الحسف، 

حيث تقـك إدارة األكقاؼ بعد فيي مشاركة بيف الماؿ كالخبرة كالعمؿ، : أما المضاربة الكقفية- 
بعرضو عمى الممكليف،  (الكمفة كاألرباح المتكقعة)قياميا بدراسة جدكل اقتصادية لمشركع ما

تقـك )الذيف يقكمكف بتمكيؿ المشركع عمى أرض كقفية كتككف إدارة الكقؼ ىي المضارب 
 . كيتـ تكزيع األرباح حسب النسبة المتفؽ عمييا بعد حسـ حصة أجرة األرض (باإلدارة

فإذا كانت قيمة النص عمى ىذه الصيغة تبدك في تبني المشرع الجزائرم إلمكانية استثمار ريع 
 فقط باستثمار األصؿ، إال أنو يؤخذ عمى ىذا النص تضييقو لمفيـك االكتفاءالكقؼ كعدـ 

 إضافة إلى إغفاؿ الضكابط التي تتـ بيا ،المضاربة الكقفية، كقصرىا عمى ريع األمبلؾ الكقفية
 .المضاربة بما يجعميا مضاربة شرعية

كما أف النص يفسر عمى أنو لمسمطة المكمفة باألكقاؼ أف تكدع لدل المصرؼ الريع النقدم 
ليضارب بو مضاربة شرعية، فيثكر إشكاؿ شرعي بيذا الصدد، ألف المصرؼ يجب أف يضارب 

باستثناء ممارسة بعض البنكؾ اإلسبلمية مضاربة شرعية، كالصيرفة الجزائرية ربكية بنسبة كبيرة 
 .3، فكاف جديرا بالمشرع أف ينص عمى مفيـك المضاربة الشرعية كضكابطيامحدكدة اإلنتشار

                              
، بحث مقدـ لمؤتمر العمؿ الخيرم (تمكيؿ إنشاء األكقاؼ االستثمارية عف طريؽ القرض الحسف)تركي بف محمد، اليحي -  1

 . كما يمييا1، ص 2008 يناير 22 – 20الخميجي الثالث، بدبي، في الفترة بيف 
 مجمة الشريعة كالقانكف، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العدد ،(كقؼ النقكد في الفقو اإلسبلمي)، أبك ليؿ محمكد أحمد - 2

 .44 ص ، 1999، فبراير 12
كاف مف الجدير النص عمى الحالة التي تككف فييا السمطة المكمفة باألكقاؼ ىي المضارب بالماؿ لمغير، مما يجعميا أكثر - 3

ف كانت ىذه الحالة تطرح مشكمة التخصص كالخبرة في مجاؿ إدارة  تحكما في نكع المشاريع االستثمارية كمشركعيتيا، كا 
 .134 – 131ص ، مرجع سابؽ، (فقو استثمار الكقؼ)بف عزكز، . المشاريع االستثمارية
مف الصيغ التي تؤكد الدراسات الحديثة عمى نجاعتيا كسندات المقارضة، ك التي ما ىي إال نكع االستفادة  كما كاف مف المفيد 
 الناظر بإدارة المشركع احتفاظ مع ، يفتح المجاؿ مف خبلليا لمجميكر لتمكيؿ تنمية األمبلؾ الكقفية،مف المضاربة الشرعية

 طبقت بعض التجارب اإلسبلمية ىذه الصيغة، مف ذلؾ التجربة األردنية التي تعتبر صاحبة السبؽ كالمبادرة في ، حيثالكقفي
  .81 – 80محمد السعد ك العمرم، مرجع سابؽ، ص .  تأصيؿ قكاعد سندات المقارضة، كصياغتيا في قانكف
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 اصطداـ الرغبة في االرتقاء باالستثمار الكقفي بصعكبات كاقعية : الفرع الثاني
، كاحتكائيا عمى نسبة 1     إف حجـ الثركة الكقفية اليائمة في الجزائر كتنكع كعائيا االقتصادم

كبيرة مف العقارات الكقفية القديمة التي تحتاج إلى تمكيؿ ترميميا أك إعادة البناء، أك 
االستصبلح الزراعي، إضافة إلى ما تـ استرجاعو مف أمبلؾ كقفية أك تعكيضيا مف الدكلة ىي 

مف الخصائص المميزة لؤلمبلؾ الكقفية في الجزائر، كالتي مف شأنيا أف تفتح المجاؿ كاسعا 
أماـ االستثمار الكقفي، في ظؿ تشريع جيد قادر عمى أف يكفؿ اإلطار الشرعي الذم تتـ في 

 .إطاره العممية االستثمارية
ذا كاف ضعؼ كقصكر الغطاء التشريعي الذم تتـ في ظمو العممية االستثمارية مف شأنو        كا 

أف يعرقؿ تحقيؽ االستثمار لؤلداء األفضؿ منو، غير أنو كاقعيا ىناؾ صعكبات ال يمكف 
إغفاليا تعترض نجاح االستثمار الكقفي في الجزائر، كتقمؿ مف أداءه لمدكر المنكط بو، عمى 

الرغـ مف الحجـ اليائؿ لمثركة الكقفية، حيث يؤكد المتخصصكف الباحثكف في مكضكع 
االستثمار الكقفي في الجزائر أف ىذا النكع مف االستثمار لـ يعرؼ تطبيقات ميدانية قكية، عمى 

كالكتيرة التي - بغض النظر عف قصكره- الرغـ مف كجكد تشريع يحث عمى االستثمار الكقفي
تتـ بيا مختمؼ المشاريع االستثمارية الكقفية التي تكصؼ بالكاعدة كالنمكذجية، تعتبر ضعيفة 

 .2جدا مقارنة باإلمكانات المتاحة
      لذلؾ في إطار التطمع لترقية االستثمار الكقفي البد مف الكقكؼ عمى الصعكبات الكاقعية 

 . (ثانيا)، كمف ثـ اقتراح الحمكؿ العممية كالعممية لترقية االستثمار الكقفي (أكال)التي يكاجييا 
 الصعكبات الكاقعية التي يكاجييا االستثمار الكقفي في الجزائر: أكال

 :        تتمثؿ أىـ الصعكبات في
كأسباب ذلؾ تاريخية، كىك ما يتطمب تفتقد الكثير مف العقارات الكقفية إلى المرجعية الكقفية،  -

 عدد ىاـ مف األمبلؾ الكقفية حيث يكجد ، كتكثيقيااألمبلؾ كاسترجاعيابذؿ الجيكد لحصر ىذه 

                              
 ممؾ كقفي متنكع، 9100 مسجد عمى مستكل القطر الجزائرم، إضافة إلى 16300تحتكم الحظيرة الكقفية عمى أكثر مف - 1

في مقابمة  (عبد الكىاب برتيمة)ككؿ شير ىناؾ كقؼ أك اثناف، كذلؾ بحسب تصريحات مدير األكقاؼ عمى المستكل المركزم 
 .2013 – 12 – 27بتاريخ  (سنة الكقؼ)مع لكيزة دريسي خاصة بحصة اإلذاعة الكطنية الجزائرية 

، منشكر عمى مكقع مكسكعة االقتصاد كالتمكيؿ اإلسبلمي، (األكقاؼ الجزائرية يف االندثار ك االستثمار )،  فارسمسدكر - 2
 http://iefpedia.com .2009 – 08 – 15بتاريخ 
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 بالطرؽ الكدية السترجاعيالـ يتـ استرجاعيا ألسباب قانكنية كتاريخية، حيث تسعى الكزارة 
 . كالمجكء إلى القضاء

عمى الرغـ مف ضخامة الثركة الكقفية إال أنيا في حالة مف البلإستقرار بسبب النزاعات - 
القائمة حكليا بيف إدارة األكقاؼ كجيات أخرل، كما أف أغمب األكقاؼ المكجكدة ىي مساجد، 

 . كذلؾ بسبب محدكدية ثقافة الكقؼ السائدة
ضعؼ التجربة في إدارة األكقاؼ بصفة عامة، كفي مجاؿ االستثمار بشكؿ خاص، كالذم - 

لى كعي بأىمية  يحتاج إلى خبراء كمتخصصيف ألجؿ سبلمة كمشركعية العممية االستثمارية، كا 
االستثمار الكقفي لممحافظة عمى األمبلؾ الكقفية، كىك ما تفتقده الييئة المكمفة باألكقاؼ التي 

 .تفتقر إلى ىيكؿ كاضح االختصاصات
 .1افتقار المنظكمة البنكية الجزائرية إلى بنكؾ إسبلمية تيتـ كتدعـ صيغ االستثمار الكقفي- 

 :      يضاؼ إلى ذلؾ كمو
غياب تكجيو الكاقفيف بمناسبة إنشاء أكقاؼ جديدة لتضميف عقكد كقفيـ شركطا تسمح - 

 . بالتكظيؼ االستثمارم األمثؿ لكقفيـ
غياب ضمانات حقيقية محفزة كاإلعفاء مف الضرائب، حيث يحتاج األمر إلى كجكد نصكص - 

 .قانكنية تعفي مف الضرائب المترتبة عمى االستثمار الكقفي
انعداـ األسس كاألساليب كاإلجراءات الرقابية التي تسمح بتقييـ مشركعية كنجاح العممية - 

 .االستثمارية، ك التعامؿ بالمركنة البلزمة التي يتطمبيا التطبيؽ الميداني لمصيغ االستثمارية
تعقيد اإلجراءات في اتخاذ القرارات المالية بسبب التسيير المركزم لؤلمبلؾ الكقفية كعدـ تفرغ - 

 .السمطة المركزية بسبب كثرة األعباء
المنافسة مف المشاريع االستثمارية الخاصة، التي تمتمؾ قكة تنافسية كبيرة ألنيا تقـك عمى - 

 .معطيات دقيقة كخبرة كتجربة كبيرة
انحصار صكر االستثمار الكقفي في استثمار األصؿ، كذلؾ انطبلقا مف محدكدية الرؤية - 

االستثمارية التي ترتكز عمى استمرار األصؿ المحبس كتكزيع المنفعة عمى الجية المحبس 

                              
نشر ، 1999 ممقاة في دكرة إدارة األكقاؼ اإلسبلمية بالجزائر، ، محاضرة(استثمار األكقاؼ في الجزائر)عبد المجيد، قدم  - 1

 .09  – 05ص كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ، الجزائر، 
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عمييا كفقا أللفاظ المحبس، عمى الرغـ مف أف ىذا الفيـ الذم يراد بو المحافظة عمى بقاء الممؾ 
ىبلؾ الممؾ الكقفي  . الكقفي ىك في حد ذاتو يؤدم إلى ضياع كا 

عدـ استفادة االستثمار الكقفي باإلمكانات الخارجية المتاحة، كانحصاره في دائرة االستثمار - 
المباشر، كالذم يرتكز عمى الصيغ التقميدية التي تعتمد عمى التمكيؿ الذاتي، بحيث يتحرؾ 
االستثمار في دائرة مغمقة، حيث يككف عمى مديرية األكقاؼ أف ال تيمؿ مصادر التمكيؿ 

الكطنية الحككمية، فتستغؿ كافة النصكص القانكنية الخاصة بالتمكيؿ في ىذا المجاؿ بما يسمح 
 .بتنمية األمبلؾ الكقفية بالشكؿ األمثؿ

 تفعيؿ الحمكؿ العممية كالعممية في إطار التطمع لترقية االستثمار الكقفي: ثانيا
      إف كجكد غطاء تشريعي تتـ في ظمو العممية االستثمارية لؤلمكاؿ الكقفية يحتسب لمصمحة 

التطمع نحك ترقية االستثمار الكقفي في الجزائر، كىذا يدفع مف الناحية النظرية إلى التطمع 
لتعديؿ ىذا التشريع لتدارؾ النقائص كالعيكب المكجكدة فيو، كجعمو أكثر قدرة عمى تغطية 

 مع تبلءما كشدة الحرص ،كاالستقرار، العممية االستثمارية بالقدر المطمكب مف األماف
خصكصية األمكاؿ الكقفية، كىك اليدؼ الذم ال يمكف تحقيقو إال باالستعانة بالدراسات العممية 
المتخصصة في المكضكع، كاالستفادة مف التجارب اإلسبلمية الناجحة، كمف الناحية التطبيقية 

أف يفتح المجاؿ لمتعاطي مع معطيات الكاقع كاالستجابة لممتغيرات خاصة مف حيث تكسيع 
 مع تنكع الثركة الكقفية كاالحتياجات التنمكية اكمبلءمتومجاالت االستثمار الكقفي في الجزائر ك 

. في الجزائر
 االستعانة بالدراسات العممية المتخصصة- 1

      إف القرار االستثمارم بشكؿ عاـ ىك مف أىـ كأخطر القرارات التي يمكف اتخاذىا في 
إطار التسيير اإلدارم التنمكم، كتزداد أىميتو إذا كاف مكضكع القرار استثمار األمكاؿ الكقفية، 

احتراـ الضكابط الشرعية مف : لما تتميز بو مف بعد شرعي، حيث يدكر مضمكنو بيف أمريف ىما
جية كتحقيؽ الربح أك المردكد التنمكم مف جية أخرل، فإذا كاف اتخاذ قرار استثمار األمكاؿ 
الكقفية، كمباشرة االستثمار ينبغي أف يبنى عمى دراسة عممية متخصصة، يضطمع بيا أىؿ 

االختصاص مف ذكم الخبرة كالكفاءة، كمف باب أكلى فإف إعداد مشركع قانكف استثمار األمكاؿ 
الكقفية البد أف يككؿ أمره لمختصيف في االقتصاد اإلسبلمي، كفي الصياغة القانكنية، كذلؾ 

ضمانا لكي تخرج األحكاـ الخاصة باالستثمار متجانسة كمتكافقة مف الناحيتيف الشرعية 
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كاالقتصادية، كمتصفة مف الناحية القانكنية بالمركنة البلزمة التي تجعميا متبلئمة مع التطبيؽ 
 .العممي كمبلبساتو

      إف االجتيادات الفقيية في مجاؿ االستثمار الكقفي متمثمة في الصيغ القديمة أك التقميدية 
التي كاف لمظركؼ االقتصادية كاالجتماعية التي كانت سائدة في التاريخ اإلسبلمي دكر في 
ابتكارىا، ال ينبغي أف تككف بمثابة النصكص التكفيقية التي ال يجكز الخركج عنيا، ألف ىذه 

االجتيادات في أصميا بنيت عمى مجرد النظر إلى ما يحقؽ مصمحة الكقؼ في كقتيا مما ليس 
، فالحاجة إلى الدراسات العممية 1بالضركرة أف يككف قاببل لبلستمرار في كؿ كقت كفي أم مكاف

المتخصصة تزداد أىميتيا باعتبارىا عنصرا أساسيا في تحريؾ العممية االستثمارية كتكجيييا 
كمبلءمتيا، فبل يكفي إيجاد صيغ استثمارية تبلءـ كضعا راىنا، بؿ يمـز استدامة تطكير مبلئمة 

صيغ االستثمار الكقفي كمجاالتو، انطبلقا مف تقييـ كفاءة صيغ االستثمار الكقفي المفعمة، 
فاألىمية االقتصادية لصيغ االستثمار، كمجاالتو، تفرضيا متغيرات الزماف كمستجدات العصر، 
لذلؾ فإف ىذه األخيرة تعتبر عامبل أساسي في التكجو نحك البحث عف صيغ مستحدثة تتبلءـ 

كالعمميات االستثمارية المستقبمية، كتككف البديؿ المبلئـ لمصيغ المكجكدة التي ثبت عدـ 
 .2كفاءتيا

      كتجدر اإلشارة أنو يمكف في إطار عممية تحقيؽ المبلئمة، المجكء إلى التطكير في الصيغ 
المكجكدة أك استدراج صيغ استثمارية جديدة تكشؼ عنيا الدراسات المتخصصة في مجاؿ 

تطكير صيغ االستثمار بصفة عامة، كمبلءمتيا كمجاؿ االستثمار الكقفي عؿ ضكء الضكابط 
، كما يمكف المجكء إلى 3الشرعية كالمعايير االستثمارية االقتصادية  التي تحكـ االستثمار الكقفي

                              
 .271اصبيحي، الحماية المدنية لؤلكقاؼ العامة، مرجع سابؽ، ص  - 1
يرل األستاذ اصبيحي أف صيغ االستثمار الكقفي ليست ىدفا في حد ذاتيا بؿ أداة لتحقيؽ جممة مف األىداؼ تكبر أك  - 2

 . 262تصغر بحسب الظركؼ التي تتـ في ظميا العممية االستثمارية، الحماية المدنية ألكقاؼ، مرجع سابؽ،  ص 
فمف التجارب اإلسبلمية، التجربة األردنية بالنسبة لسندات المقارضة، حيث بدأت بكادر الفكرة أثناء البدء بكضع مشركع  - 3

ألكقاؼ اعمى كزارة  دكتكر سامي حمكداؿقانكف البنؾ اإلسبلمي في المممكة األردنية، ثـ تطكرت فكرة ىذه السندات حيف عرض 
في المممكة األردنية، إمكاف تطبيؽ سندات المقارضة، مف أجؿ تكفير التمكيؿ البلـز إلعمار الممتمكات الكقفية، مما دعا الكزارة 

، األمر الذم أدل إلى إصدار كاالقتصاديةلى تشكيؿ لجاف عممية متخصصة لبحث المكضكع، مف جميع جكانبو الشرعية، إ
ج ، 4، بحث في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، العدد (سندات المقارضة)عبد السبلـ، العبادم . قانكف خاص لسندات المقارضة

 .كما بعدىا 1963، ص 1988، 3
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استقداـ صيغ استثمارية مفعمة في مجاؿ االستثمار في الدكؿ الغربية كاالستفادة منيا في مجاؿ 
االستثمار الكقفي، كتكييفيا مع خصكصية الكقؼ اإلسبلمي، كمع ضكابط كمعايير االستثمار 

 .1الكقفي كما حددىا فقياء االقتصاد اإلسبلمي
 االستفادة مف التجارب اإلسالمية الناجحة في مجاؿ االستثمار الكقفي- 2

 الكقفي، كلذلؾ االستثمارىناؾ العديد مف التجارب اإلسبلمية الناجحة ميدانيا في مجاؿ       
عمى المستكييف   باالستثمار الكقفي في الجزائراالرتقاء منيا في االستفادةيككف مف الميـ 

 مراعاة عنصر المبلئمة مع ظركؼ الزماف االعتبارالتشريعي كالتطبيقي، مع األخذ بعيف 
 .كالمكاف

      فعمى الرغـ مف األىمية االقتصادية لمصيغ المستحدثة، مف الناحية النظرية كالتطبيقية 
بالنظر لما حققتو مف نجاح في الدكؿ اإلسبلمية التي طبقت بعضيا، إال أنيا بدكرىا تخضع 

لعدة عكامؿ تحد مف تطبيقيا، مف ذلؾ مستكل التطكر الحاصؿ في تطبيؽ صيغ االستثمار في 
المؤسسات التمكيمية اإلسبلمية، كذلؾ حجـ األمكاؿ كاألمبلؾ الكقفية كالتمكيمية المتاحة 

لبلستثمار التي تختمؼ أىميتيا مف بمد إلى آخر، كمف كقت إلى آخر، إضافة لما قد يسفر عنو 
 .2التطبيؽ العممي مف مشكبلت لـ تكف متكقعة

      لذلؾ ال يمكف المجكء إلى ىذه الصيغ إال في ظؿ تغطية تشريعية كاضحة، مبنية عمى 
دراسة نظرية شرعية كاقتصادية، تؤخذ بعيف االعتبار ما قد يسفر عنو التطبيؽ العممي ليذه 

الصيغ مف مشكبلت في دكلة التشريع، مما يتطمب إضفاء المركنة البلزمة لمتعامؿ معيا، كمف 
ذلؾ النص عمى مباشرة المشركع االستثمارم مف متخصصيف قادريف عمى إجراء تقييـ 

 .3مكضكعي كالمبادرة االيجابية بتغيير الصيغة االستثمارية أك مجاليا عمى حسب الظركؼ

                              
 األمبلؾ الكقفية بيدؼ استثمارعكفت الدكؿ اإلسبلمية عمى عقد المنتديات كالممتقيات كالمؤتمرات العممية لدراسة مكضكع  - 1

ك مف أمثمة االستفادة مف الصيغ التنمكية المتاحة في .  مف نتائج الدراسات في تطكير المكضكع تشريعيا كتطبيقيااالستفادة
التجربة الغربية، تخصيص أحد محاكر الدكرة التاسعة عشرة لمجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي المنعقدة 

 30 – 26المكافؽ  ىػ1430 جمادم األكلى 05 - 01بإمارة الشارقة بدكلة اإلمارات العربية المتحدة كالذم أقيـ في الفترة مف 
 .في تعمير األكقاؼ كالمرافؽ العامة (بكت) لبحث تطبيؽ نظاـ البناء كالتمميؾ ( ـ2009أبريؿ 

 .105ص مرجع سابؽ، العمرم، محمد السعد ك - 2
 .نفس المرجع-  3
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، كما تتميز بو مف       كمف بيف التجارب الناجحة التجربة الككيتية بالنسبة لمصناديؽ الكقفية
 أسمكب المشاركة اعتمادىا، كالتجربة السكدانية في 1تنكع في الخدمات التنمكية التي تقدميا

، عمى غرار 2باألسيـ في تمكيؿ المشاريع االستثمارية التي تحتاج إلى مشاركة في تمكيميا
تجربة الصناديؽ الكقفية في التجربة الككيتية، ك كذلؾ التجربة األردنية في المجكء إلى صيغة 

. 3اإلستصناع، كالمرابحة، كالمشاركة باإلنتاج، كسندات المقارضة، كعقكد بكت
 ضركرة تكسيع مجاالت االستثمار الكقفي في الجزائر- 3

      إف مسألة تحديد مجاؿ االستثمار الكقفي ىي مسألة كاقع تختمؼ بحسب ظركؼ الزماف 
كالمكاف، كال شؾ أف مف شاف تكسيع مجاالت االستثمار الكقفي كتعددىا كتنكعيا، تقميؿ مخاطر 
العممية االستثمارية كفي نفس الكقت ضماف تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية عمى نطاؽ 
كاسع، حتى يغطي ىذا االستثمار شتى مجاالت الحياة، عمى شرط أف يتـ ذلؾ في ظؿ احتراـ 

ستراتيجية محكمة تسمح بالتعاطي  الضكابط الشرعية، كالمعايير االقتصادية، كعمى ضكء خطة كا 
 .4مع معطيات الكاقع، كتستجيب لممتغيرات الحاصمة

      كقد صرح في ىذا اإلطار مدير األكقاؼ عمى المستكل المركزم، أف مف منجزات سنة 
 أنو أصبحت لمكزارة شبكة تكاصؿ مع خبراء في االقتصاد كالقانكف كغيرىا، حيث 2013

أصبحت لمكزارة قائمة خبراء لؤلكقاؼ، كما أشار إلى أف تشكيمة المجنة المركزية لؤلكقاؼ تعمؿ 
عمى مد جسكر التكاصؿ مع قطاعات فاعمة، كالتنمية الصناعية، كترقية االستثمار، كالتضامف 

                              
نماذج )، مساىمة ضمف ندكة نظاـ الكقؼ في التطبيؽ المعاصر(تجربة الكقؼ في دكلة الككيت)العثماف عبد المحسف، -  1

، منشكرات المعيد اإلسبلمي لمبحكث كالتدريب التابع لمبنؾ اإلسبلمي لمتنمية (مختارة مف تجارب الدكؿ كالمجتمعات اإلسبلمية
 . 105 – 98، ص 2003كاألمانة العامة لؤلكقاؼ بدكلة الككيت، 

نماذج )، مساىمة ضمف ندكة نظاـ الكقؼ في التطبيؽ المعاصر(تجربة الكقؼ في السكداف)بانقا الخميفة الطيب صالح، -  2
، منشكرات المعيد اإلسبلمي لمبحكث كالتدريب التابع لمبنؾ اإلسبلمي لمتنمية (مختارة مف تجارب الدكؿ كالمجتمعات اإلسبلمية

 .113 – 112، ص 2003كاألمانة العامة لؤلكقاؼ بدكلة الككيت، 
، مساىمة ضمف ندكة نظاـ الكقؼ في التطبيؽ (تجربة الكقؼ في المممكة األردنية الياشمية)صبلح عبد الفتاح، -  3

، منشكرات المعيد اإلسبلمي لمبحكث كالتدريب التابع لمبنؾ (نماذج مختارة مف تجارب الدكؿ كالمجتمعات اإلسبلمية)المعاصر
نماذج إسبلمية )األرناؤكط محمد مكفؽ، : كذلؾ. 57، ص 2003اإلسبلمي لمتنمية كاألمانة العامة لؤلكقاؼ بدكلة الككيت، 

مجمة أكقاؼ الصادرة عف األمانة العامة لؤلكقاؼ بالككيت، السنة ، بحث منشكر في (معاصرة في الممارسة االقتصادية لمكقؼ
 .73 - 60ص ، 2008 مايك ،14 العدد الثامنة،

  . 75، مرجع سابؽ، ص الصبلحات-  4



204 
 

االجتماعي كؿ ذلؾ في إطار االرتقاء باالستثمار الكقفي، الذم يحتاج إلى مشاركة كافة 
مكاناتيا  .1الجيات ذات العبلقة كاالستفادة مف خبراتيا كا 

      عمميا يحتسب لمسمطة المكمفة باألكقاؼ عمى المستكييف المركزم كالمحمي الجيكد 
المبذكلة في التطمع لترقية االستثمار الكقفي، كتنكيع مجاالتو، بيدؼ تحقيؽ أفضؿ استفادة مف 

اإلمكانات الكقفية المتاحة، كبما يتبلءـ كمتطمبات العصر، سكاء ما تقـك بو الييئة المكمفة 
باألكقاؼ مف مباشرة أنشطة استثمارية متنكعة مممككة لؤلكقاؼ بشكؿ فردم، أك عف طريؽ 

االستثمار المشترؾ، بحيث تقـك الييئة المكمفة باألكقاؼ بالمساىمة في مشركعات مشتركة مع 
الشركات االستثمارية، أك البنكؾ اإلسبلمية، أك دعكة األفراد لتمكيؿ االستثمار في مجاالت 

 .كقفية مبتكرة
      كمف ذلؾ إنشاء شركة مساىمة ذات طابع كقفي، كذلؾ انطبلقا مف فكرة استثمار النقكد 
بمساىمة مف بنؾ البركة ك أكقاؼ بعض المحسنيف ك صندكؽ الكقؼ كتـ إلحاقيا بالشركات 

التي تعمؿ في مجاؿ  (تاكسي كقؼ)الخاصة مع المحافظة عمى طابعيا الخاص، كىي شركة 
 سيارة، ثـ تـ تكسعتيا بإضافة 30 ، كالتي كاف البدأ فييا ب 2009النقؿ الحضرم منذ سنة 

 سائؽ يتداكلكف عمييا، مقابؿ تقديـ عائد يكمي يقدر ب 160 سيارات، حيث يكجد أكثر مف 10
، كيتحصؿ السائؽ عمى راتب شيرم ك تأميف، كتصرؼ األمكاؿ لتدعيـ رأس 2500  دج لميـك

الماؿ ك أكجو الصرؼ في جيات البر، كما يطمح إلى رفع رأس الماؿ عف طريؽ السماح 
 . 2باكتتاب المكاطنيف عف طريؽ األسيـ

ذا كاف في العادة  يفضؿ أف يتـ االستثمار في المجاالت التي تتسـ باالستقرار النسبي،         كا 
كالتي تككف عادة في المجاؿ العقارم، مف ذلؾ االستثمار في إنشاء السكنات الكقفية كالمحبلت 

: التجارية كالمساجد، فإنو البد أف يتـ التكجو أكثر نحك ترقية االستثمار بتغطية مجاالت أخرل
كإنشاء المستشفيات، كالعيادات المتخصصة، كالفنادؽ الكقفية، كالمركبات السياحية، كالمراكز 
التجارية، كمراكز التدريب كالتأىيؿ كالتككيف، كفي ىذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى اعتماد كزارة 

                              
 .2013 – 12 – 27بتاريخ  (سنة الكقؼ)مقابمة مع لكيزة دريسي خاصة بحصة اإلذاعة الكطنية الجزائرية -  1
مقابمة مع لكيزة دريسي خاصة بحصة اإلذاعة الكطنية  لقاء مع السيدة عكفي مديرة شركة المساىمة لتاكسي كقؼ،-  2

 .2013 – 09 – 27بتاريخ  (سنة الكقؼ)الجزائرية 
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األكقاؼ لما يسمى بالمجمعات الكقفية التي أطمقت عبر كاليات عنابة، كرقمة، بشار، سطيؼ 
 .1كغميزاف عمى أمؿ التحاؽ كاليات أخرل

      كذلؾ البد مف تجاكز االستثمار في المجاؿ العقارم إلى مجاالت أخرل ال تقؿ أىمية 
كاالستثمار في إنشاء المشركعات اإلنتاجية المينية ك الحرفية، مف ذلؾ مشركعات تنمية مكارد 
األسر الفقيرة، كالمرأة الماكثة بالبيت عف طريؽ منح القركض الحسنة الذم يقـك بو بنؾ البركة 

، أك االستثمار في إنشاء المشركعات الخدماتية كإنشاء مكاتب تحفيظ القرآف، 2الجزائرم
كالمعاىد اإلسبلمية، كالمكتبات العامة، حيث تتطمع كزارة األكقاؼ إلنشاء مكتبة كقفية بالعاصمة 
بالتعاكف مع البنؾ اإلسبلمي لمتنمية كأمانة األكقاؼ بالككيت، ك التي أرسمت فعميا بعض الكتب 

، إضافة إلى االستثمار في األنشطة الزراعية بعقكد المزارعة 3في انتظار استكماؿ العممية
كالمساقاة كالمغارسة، حيث تجدر اإلشارة إلى مشركع السد األخضر الذم تقـك بو مديرية 

األكقاؼ بكالية كرقمة، كالذم يساىـ في القضاء عمى مشكمة التصحر، كىك ما يتكافؽ مع طبيعة 
 . ىكتار، باإلضافة إلى إنشاء آبار300 شجرة زيتكف عمى 2000المنطقة، حيث يتـ غرس 

 
 
 
 
 
 

 
 

                              
بتاريخ  (سنة الكقؼ)مقابمة لمكيزة دريسي مع عبد الكىاب برتيمة مدير األكقاؼ مركزيا، لحصة اإلذاعة الكطنية الجزائرية -  1

27 – 12– 2013. 
لقاء مع األميف العاـ لمبنؾ اإلسبلمي، كالخبير المحاسبي لييئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية ناصر   - 2

  .2013 – 12 – 13حيدر بحصة اإلذاعة بعنكاف سنة الكقؼ بتاريخ 
بتاريخ  (سنة الكقؼ)مقابمة لمكيزة دريسي مع عبد الكىاب برتيمة مدير األكقاؼ مركزيا، لحصة اإلذاعة الكطنية الجزائرية -  3

27 – 12– 2013. 
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 خالصة الفصؿ األكؿ
الممؾ الكقفي في إطار أعماؿ  أخمص مف خبلؿ ىذا الفصؿ إلى أنو إذا كاف استغبلؿ

 مما ،غراضوأ في تحقيؽ ملكقؼالممؾ ا استعماؿلى إىك العممية التي تقصد اإلدارة المعتادة، 
  كىك الذم نص الفقياء عمى تقديمو عمى الصرؼ،يتطمب تييئتو لمقياـ بيذه الميمة كصيانتو

يقصد منيا زيادة الممؾ الكقفي في إطار أعماؿ اإلدارة غير المعتادة تنمية إف  ؼلممستحقيف،
 .عف طريؽ استثمارىا ، كزيادة مكاردىاحجـ األمكاؿ المستغمة

كعمى الرغـ مف التنظيـ القانكني لقكاعد استغبلؿ كتنمية األمبلؾ الكقفية، إال أف القكاعد 
التنظيمية جاءت قاصرة عف اإلحاطة بجكانب المكضكع ك غير مستجيبة لمتطمبات الكاقع ك 

 .مكاكبة التطكرات ك المستجدات، لذلؾ أصبح ضركريا تحييف ىذه القكاعد
كفي ىذا اإلطار البد مف تجميع قكاعد إيجار األمبلؾ الكقفية التي ىي متفرقة بيف 

اإلحالة إلى أحكاـ القانكف المدني ك أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ك نمكذج عقد اإليجار المعتمد 
مف قبؿ الكزارة ك بعض النصكص التنظيمية الخاصة الصادرة في المكضكع، ك ىك ما أدل إلى 

تحييف نمكذج عقد إيجار تضارب بيف بعض األحكاـ كتعارضيا، كفي ذات السياؽ البد مف 
لغاؤىا أك إالممؾ الكقفي المعتمد مف الكزارة في كؿ نص منو كردت فيو اإلحالة عمى أحكاـ تـ 

 . اتعديمو
 التي تبناىا المشرع الجزائرم في تنمية األمبلؾ الكقفية، ة      كيبلحظ عمى الصيغ التمكيمي

أنيا في حقيقتيا ال تخرج عف إطار االستغبلؿ بكاسطة اإليجار الكقفي، إضافة إلى أف الصيغ 
المشار إلييا تعتبر في نظر الفقو المعاصر صيغا تقميدية فرضتيا ظركؼ زمانية كمكانية 

معينة، كقد أثبت تطبيقيا عمميا اتصافيا بالجمكد عف مكاكبة المتغيرات كعدـ الكفاءة 
االقتصادية، كالقصكر عف أداء دكر تنمكم حقيقي لؤلمبلؾ الكقفية بما يتبلءـ كالمتطمبات 

المعاصرة، لذلؾ البد مف االستعانة بأىؿ االختصاص في إعداد مشركع قانكف استثمار األمكاؿ 
الكقفية، بحيث يككؿ أمره لمختصيف في االقتصاد اإلسبلمي، كفي الصياغة القانكنية، كذلؾ 

ضمانا لكي تخرج األحكاـ الخاصة باالستثمار متجانسة كمتكافقة مف الناحيتيف الشرعية 
كاالقتصادية، كمتصفة مف الناحية القانكنية بالمركنة البلزمة التي تجعميا متبلئمة مع التطبيؽ 

 .العممي كمبلبساتو
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التنظيـ القانكني لكيفيات تثبيت الكضعية القانكنية لألمالؾ : الفصؿ الثاني
 الكقفية

      لقد أثبتت التجارب التاريخية ضياع كثير مف األمبلؾ الكقفية، نتيجة االعتداء أك      
االستيبلء عمييا مف األفراد كالحككمات، أك مكت الشيكد الذيف استشيدكا عند إنشائيا، أك بسبب 

حصائيا في سجبلت  ضياع حججيا التكثيقية بسبب تقادـ الزماف عمييا، كعدـ ضبطيا، كا 
رسمية، يمكف الرجكع إلييا إلثبات كجكدىا القانكني، مما جعؿ األمبلؾ الكقفية في كضعية 

 .قانكنية غير محصنة، كفي مركز قانكني ضعيؼ بمناسبة إثبات كجكدىا القانكني أماـ القضاء
يتمثؿ األكؿ :       غير أنو بمناسبة الصحكة التشريعية، كاف مف أكلكياتيا التركيز عمى أمريف

في التأكيد عمى ضركرة استرجاع األمبلؾ الكقفية الضائعة، كالعمؿ عمى ضبطيا، كتعيينيا، 
عف طريؽ عمميات الحصر كالجرد ك التسجيؿ، حماية ليا مف إنكار كجكدىا الفعمي بانعداـ 
كجكدىا القانكني، ك األمر الثاني ىك تكفير كسائؿ إثبات األمبلؾ الكقفية بما يتبلءـ كالكضع 

الذم آلت إليو، بما يسمح بتسكية كضعية أكبر قدر مف األمبلؾ الضائعة أك المستكلى عمييا، 
كتحصيف الكجكد القانكني لما سيكجد منيا فعميا مستقببل بما ال يسمح بتفكيتيا، حيث يككف مف 

 .شأف ىذا االتجاه تقكية المركز القانكني لؤلمبلؾ الكقفية كتثبيت كضعيتيا القانكنية
      لذلؾ بعيدا عف التفصيؿ في البعد التقني كاإلدارم لعممية البحث عف األمبلؾ الكقفية 
كحصرىا كجردىا ضمف بطاقية كطنية، يتـ التركيز في ىذا الفصؿ عمى الحماية المدنية 

لؤلمبلؾ الكقفية بتكفير كسائؿ إثباتيا عمى نحك يقكم مركزىا القانكني بمناسبة إثبات كجكدىا 
ثـ تقكية مركزىا في تثبيت الكجكد المادم ك القانكني ليا بمناسبة  ،(المبحث األكؿ)القانكني 

تسجيميا في السجؿ العقارم، باعتباره أحد آليات جرد األمبلؾ الكقفية كتسجيميا، حيث يككف 
مف شأف ىذا السجؿ إعطاء صكرة صادقة كحقيقية عف الكضع المادم كالقانكني لمممكية 

 . (المبحث الثاني)العقارية، ك يككف نقطة االنطبلؽ لحؽ الممكية التي يكرسيا 
تكفير كسائؿ إثبات الممؾ الكقفي تقكية لمركزه في دعكل إثبات : المبحث األكؿ

 كجكده القانكني
      ال شؾ في أف أم حؽ أك مركز قانكني يمكف أف يحدث اختبلفا، ىك مجاؿ لرفع الدعكل 
نياء الخصكمات، حيث يمعب القضاء دكرا أساسيا في  أماـ القضاء لممطالبة بإحقاؽ الحؽ، كا 
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تكفير الحماية القضائية البلزمة لمحقكؽ كالمراكز القانكنية التي يقررىا القانكف، بكصفو جية 
 .الرقابة المستقمة كالمكضكعية التي تبسط الحماية لجميع الحقكؽ الثابتة

      لذلؾ فإنو مف الضركرم تقكية المركز القانكني لؤلمبلؾ الكقفية، بما يمنحيا حصانة في 
المتكقع مف الدعاكل المثبتة لمحقكؽ الكقفية، كتدارؾ كؿ أشكاؿ االعتداء عمييا أك اإلدعاء 

بتممكيا أك استحقاقيا، سكاء في مكاجية الكاقؼ الذم قد تسكؿ لو نفسو جحكد كقفو، كالتصرؼ 
بالمكقكؼ تصرؼ المبلؾ، فبل يستطيع ناظر الكقؼ كال المكقكؼ عمييـ االحتجاج بكجكد الكقؼ 

إال إذا أثبت ذلؾ قضاءا، ككذلؾ في مكاجية كرثة الكاقؼ، فقد يمجئكف إلى قسمة الماؿ 
المكقكؼ لعدـ عمميـ بكقفو، أك تجاكزا كجحكدا، كالتعامؿ معو عمى أنو جزء مف تركة مكرثيـ، 

فبل يمكف إلزاميـ بالكقؼ كلك كانكا عالميف بصدكره مف الكاقؼ مكرثيـ ما لـ يتحقؽ الكجكد 
القانكني لمكقؼ بإثباتو قضاءا، ككذلؾ بالنسبة لممستحقيف فقد تضيع حقكقيـ لخفاء التصرؼ 

أصبل كعدـ عمميـ بو، حيث تزداد قيمة اإلثبات ك أىميتو خاصة بالنسبة لؤلجياؿ البلحقة مف 
المستحقيف الذيف لـ يكجدكا بعد، فيؤالء مف الضركرم أف يعد ليـ الدليؿ مسبقا حتى ال تضيع 

 .حقكقيـ
ذا كانت دعكل تثبيت الممؾ الكقفي مف شأنيا حماية مكضكع الحؽ في ذاتو كقطع         كا 

النزاع بصكرة نيائية، إال أف ثبكت الحؽ لمصمحة الممؾ الكقفي يتكقؼ عمى مدل قكة مركزه في 
الدعكل تبعا لمحجج التي يدلى بيا، كىك ما يقتضي منح أك إضفاء خصكصية في دعكل تثبيت 
الممؾ الكقفي، ك الظاىر أف االتجاه التشريعي في تنظيـ كسائؿ إثبات الممؾ الكقفي يقـك عمى 

، (المطمب الثاني)اعتماد الحرية في اإلثبات تماشيا مع الرغبة في استرجاع األمبلؾ الكقفية 
كاعتماد التقييد في إثبات األمبلؾ الكقفية المستقبمية باشتراط اإلعداد المسبؽ ألدلة إثبات 

، كقبؿ التطرؽ لياتيف المسألتيف يجدر التطرؽ إلى االختصاص (المطمب الثالث)كجكدىا 
 .(المطمب األكؿ)القضائي في منازعات األكقاؼ بشكؿ عاـ 

 االختصاص القضائي في منازعات األمالؾ الكقفية بشكؿ عاـ: المطمب األكؿ
      إف مكاضيع كحاالت منازعات األمبلؾ الكقفية، ىي مف الكثرة كالتنكع بحيث يصعب 
حصرىا، فيي تتكلد عف تعدد جكانب الممؾ الكقفي، كما أنو بشكؿ عاـ يصعب إحصاء 

الحاالت التي يمكف فييا المجكء إلى القضاء، ألف احتماالت االختبلؼ حكؿ الحقكؽ التي 
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تقررىا التشريعات ال تنتيي عند حد، مف جية أخرل فإف تحديد االختصاص بالنسبة لمنازعات 
األمبلؾ الكقفية يثير صعكبة بسبب تعدد جكانب الممؾ الكقفي، كالتي عمى أساسيا يمكف تحديد 

الجية القضائية التي تختص بمكضكع النزاع، لذلؾ البد مف البحث في حاالت المجكء إلى 
، ثـ تحديد الجية القضائية المختصة نكعيا (الفرع األكؿ)القضاء بخصكص األمبلؾ الكقفية 

 .(الفرع الثاني)كمحميا في منازعات األمبلؾ الكقفية 
 حاالت المجكء إلى القضاء بخصكص األمالؾ الكقفية: الفرع األكؿ

       يمكف استنباط حاالت المجكء إلى القضاء، مف نصكص التشريع ذاتو الذم يقرر الحقكؽ 
ك كذلؾ مف الحاالت الفعمية التي فصؿ فييا القضاء، كبالنسبة لؤلمبلؾ الكقفية فإف المجكء إلى 
القضاء لحمايتيا ترجع أسبابو بشكؿ عاـ إلى مخالفة الشركط ك األحكاـ التي يحددىا القانكف 

كؿ كقؼ : "10 - 91 مف قانكف األكقاؼ 27لتنظيـ الممكية الكقفية، حيث نصت المادة 
كبسبب تعدد عناصر الممؾ ."  أعبله2يخالؼ أحكاـ ىذا القانكف باطؿ، مع مراعاة أحكاـ المادة 

الكقفي فإف مخالفة أحكاـ الكقؼ قد ترجع إما إلى الكاقؼ نفسو، أك محؿ الكقؼ، أك بسبب 
المكقكؼ عمييـ، أك بسبب تسيير الممؾ الكقفي كتمثيمو، كقد سبؽ اإلشارة إلى جممة مف األحكاـ 

القضائية الصادرة بخصكص المنازعات التي يثيرىا كؿ عنصر مف ىذه العناصر بمناسبة 
دراستو، حيث يبرز دكر القضاء المدني في الحماية الكاسعة ك الشاممة ألغمب أحكاؿ الممؾ 

، بما في ذلؾ ما يتعمؽ بإدارتو كتسييره كما قد تثيره مف نزاعات بسبب  اإلضرار 1الكقفي
 . بمصمحة الكقؼ ك المكقكؼ عمييـ

      بينما يكتسي تدخؿ القضاء لحماية الممؾ الكقفي أىمية خاصة، ك ذلؾ في الحاالت 
 :اآلتية
في الحاالت التي منح فييا قانكف األكقاؼ لمقضاء التدخؿ لحماية مصمحة الكقؼ كالمكقكؼ - 

 مف قانكف 16عمييـ كضماف احتراـ إرادة الكاقؼ بنصكص صريحة، كيتعمؽ األمر بنص المادة 

                              
تدخؿ األمبلؾ الكقفية ضمف الحماية الجزائية المقررة لؤلمكاؿ بصفة عامة، فكؿ مساس بحرمة الماؿ الكقفي بأم شكؿ مف -  1

األشكاؿ التي تشكؿ جريمة مف الجرائـ المقررة عمى األمكاؿ بشكؿ عاـ، يقـك معو حؽ الممؾ الكقفي في الحماية الجزائية ضد 
يتعرض كؿ شخص يقـك باستغبلؿ ممؾ كقفي : " نصت صراحة  أنو10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 36كما أف المادة . االعتداء

 أك يخفي عقكد كقؼ أك كثائقو أك مستنداتو أك يزكرىا، إلى الجزاءات المنصكص عمييا في قانكف تدليسيةبطريقة مستترة أك 
 .".العقكبات
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 كالتي يجكز بمكجبيا لمقاضي أف يمغي أم شرط مف الشركط التي يشترطيا 10 – 91األكقاؼ 
الكاقؼ في كقفو إذا كاف منافيا لمقتضيات الكقؼ كالمزـك كالتأبيد، أك كاف ضارا بمحؿ الكقؼ، 

 التي منحت الحؽ لمقضاء في 4 مكرر 26أك بمصمحة المكقكؼ عميو، ككذلؾ نص المادة 
حالة كجكد مانع مف تغيير كجية الممؾ الكقفي إلى ما ىك أصمح لو ك لممستحقيف، أف يصدر 

 .حكما قضائيا يراعي مصمحة الكقؼ كالمكقكؼ عمييـ
بالنسبة لمممؾ الكقفي الخاص يكتسي المجكء إلى القضاء قيمة عممية بالغة األىمية، حيث أنو - 

إذا كاف التنظيـ القانكني لؤلمبلؾ الكقفية العامة يشترط أف تستأذف الجية الكصية عمييا بمناسبة 
التصرؼ فييا باالستبداؿ أك البيع أك الرىف أك غيرىا مف التصرفات التي يشترط فييا الحصكؿ 
عمى اإلذف قبؿ مباشرتيا مف الناظر، فإنو يجب أف يمتـز ناظر الممؾ الكقفي الخاص باستئذاف 

قاضي شؤكف األسرة بمناسبة ىذه التصرفات الخطيرة التي مف شأنيا المساس بكجكد الممؾ 
الكقفي الخاص، كحقكؽ المستحقيف فيو، عمى غرار استئذانو في بعض التصرفات الخطيرة 

 مف قانكف األسرة، ذلؾ أف المقرر 88بمناسبة الكالية عمى أمكاؿ القاصر طبقا ألحكاـ المادة 
كفقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية أف أحكاـ الكالية عمى أمكاؿ الكقؼ في ما لـ يرد فيو نص 

 .1تستمد مف أحكاـ الكالية عمى أمكاؿ القصر
حالة الحراسة القضائية، فعمى الرغـ مف عدـ كجكد نص صريح عمى الحراسة القضائية عمى - 

أمكاؿ الكقؼ، سكاء ما تعمؽ منيا بأصؿ الممؾ الكقفي أك بريعو الذم يثبت لممستحقيف حؽ 
، فإف تدخؿ القضاء لحماية 2عميو، كذلؾ مقارنة ببعض التشريعات العربية التي نظمت المسألة

األمكاؿ الكقفية بتقرير الحراسة القضائية عمييا بمناسبة منازعات األمبلؾ الكقفية، مف شأنو أف 
يحمي الكجكد القانكني ليا، بمكجب حصانة قضائية تمنع تفكيتيا أك المساس بيا، خاصة 

بالنسبة لؤلمبلؾ الكقفية الخاصة في مكاجية ناظرىا أك المنتفعيف بيا، حيث يرجع إلى القكاعد 
العامة في غياب نص صريح خاص باألمبلؾ الكقفية، حيث يمكف المجكء إلى طمب الحراسة 
القضائية مف المكقكؼ عمييـ في مكاجية ناظر الكقؼ بكصفو كاضع اليد عمى أمكاؿ الكقؼ، 
خكفا مف تصرفو في أصؿ الممؾ الكقفي أك في ريعو الذم ىك حؽ لممستحقيف بمناسبة نزاع 

                              
 .20 ص أحكاـ الكقؼ، مرجع سابؽ،الزرقا، -  1
  .17الشامسي، مرجع سابؽ، ص : كذلؾ . 865ص ، مرجع سابؽ، 7الكسيط، ج السنيكرم، -  2
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بشأف نظارتو، أك بمناسب مديكنية الكقؼ، أك مديكنية أحد المستحقيف فيو، ككذلؾ يمكف طمب 
الحراسة القضائية عمى أمكاؿ الكقؼ الخاص في الحاالت التي يتـ التنازع فييا حكؿ حؽ ناظر 
الكقؼ الخاص في النظارة أك بمناسبة تنحيتو ألحد األسباب المقررة شرعا كقانكنا لتنحيتو، لذلؾ 

 .استحداث نصكص صريحة منعا لمتردد بشأف المجكء إلى الحراسة القضائيةالبد مف 
 تحديد الجية القضائية المختصة نكعيا كمحميا في منازعات األمالؾ الكقفية: الفرع الثاني

      يثبت حؽ التقاضي في المنازعات المتعمقة باألمبلؾ الكقفية، لمصمحة الممؾ الكقفي أك 
ضده بكصفو شخصا معنكيا، يتمتع بحؽ التمثيؿ القضائي لمدفاع عف حقكقو مدعيا أك مدعى 
عميو، حيث يمثؿ الممؾ الكقفي العاـ بحكـ تكلي كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ ألمكر تسييره ك 
إدارتو كاإلشراؼ عميو، كزير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ، كالذم يفكض سمطاتو بيذا الخصكص 

لممدراء الكالئييف لمديريات األكقاؼ، الذيف يفكضكف بدكرىـ حؽ التمثيؿ القضائي في الدفاع عف 
حقكؽ الممؾ الكقفي لمحاميف بما يممككنو مف قدرة عمى الدفاع عف الحقكؽ بحكـ مينتيـ، ك 

بالنسبة لمممؾ الكقفي الخاص فإف ناظره بكصفو ممثمو القانكني ىك مف يتكلى الدفاع عف 
 . حقكقو، حيث يمكنو بدكره أف يككؿ مياـ الدفاع لممحامي

      إف الممؾ الكقفي عمى الرغـ مف اعتباره نظاما قائما بذاتو، إال أنو متعدد الجكانب ففيو 
الجانب التعبدم، مف حيث ككنو ينشأ بتصرؼ تبرعي مف جانب الكاقؼ، كفيو الجانب 

الشخصي مف حيث الشركط المتعمقة باألىمية، كالجانب المدني مف حيث سبلمة التصرؼ مف 
عيكب اإلرادة، كمشركعية سببو كمحمو، مما يجعمو مرتبطا في االختصاص بمنازعاتو بالجية 

المختصة بمسائؿ األحكاؿ الشخصية أك المدنية، مف جية أخرل فيو  الجانب العيني، مف حيث 
، كالذم يككف في أغمبو عقار، مما يجعمو مرتبطا في االختصاص بمنازعتو  أف محمو ماؿ متقـك

مف نفس اختصاص الجيات المختصة بالمنازعات المتعمقة باألمبلؾ العقارية، أما مف حيث 
ضركرة خضكعو لمتسيير اإلدارم مف جية تشرؼ عميو كتعمؿ عمى حسف استغبللو كاستثماره 

كتنميتو كالمحافظة عمى كجكده، يظير الجانب اإلدارم فيو، مما مف شأنو أف يكحي بأف القضاء 
 . اإلدارم ىك المختص قانكنا بالفصؿ في كؿ منازعات األكقاؼ

      لذلؾ نظرا لعدـ صراحة النصكص القانكنية بشأف الجية القضائية المختصة، كىك ما ال 
ينبغي إغفالو حماية لمممؾ الكقفي مف أف تفكت مصمحتو بسبب الخطأ في الجية المختصة 
بنظر الدعكل، فإنو البد مف البحث في كؿ مف االختصاص النكعي الذم يتعمؽ بمكضكع 
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، كاالختصاص المحمي بالنظر لتعدد صكر محؿ (أكال)النزاع باعتبار الكقؼ مسألة مكضكعية 
 .(ثانيا)الكقؼ ذاتو الذم قد يككف عقارا أك منقكال أك منفعة 

 االختصاص النكعي: أكال
      لما كاف النظاـ القضائي الجزائرم يعتمد عمى مبدأ االزدكاجية، كالذم يقـك عمى أساس 

الفصؿ بيف اختصاص القضاء اإلدارم، الذم يختص بالفصؿ في المسائؿ التي تككف الدكلة أك 
الكالية أك البمدية أك إحدل المؤسسات العمكمية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فييا طبقا لممادتيف 

 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، كالقضاء العادم الذم يختص بالفصؿ 801 ك 800
في المنازعات التي تخرج عف الكالية العامة لمقضاء اإلدارم، فبالنسبة لمممؾ الكقفي فإنو إذا 

كانت تشرؼ عميو كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ مف حيث تسييره اإلدارم، إال أف ذلؾ ال يككف 
باعتباره ممكا لمدكلة، فالممؾ الكقفي يتمتع بمجرد إنشائو بشخصية معنكية خاصة، مما يجعؿ 

ميزانية تسيره مستقمة عف ميزانية الدكلة، كالشؾ أف مباشرة منازعات األكقاؼ مف قبؿ مديريات 
األكقاؼ ال يككف بصفتيا ممثمة لمييئة العمكمية أك الشخصية المعنكية لمدكلة، بؿ بصفتيا 

ممثبل لشخص معنكم خاص ىك الممؾ الكقفي، مما يجعؿ أغمب الدعاكل المتعمقة باألمبلؾ 
الكقفية تككف مف اختصاص القضاء العادم، مع ذلؾ يثبت لمقضاء اإلدارم اختصاص أصيؿ 

في المسائؿ التي يخاصـ فييا الممؾ الكقفي ىيئة إدارية بسبب قراراتيا ذات الطبيعة اإلدارية في 
 .1مكاجيتو

       مف جية أخرل فإف االختصاص النكعي لمجيات القضائية المكجكدة عمى مستكل الدرجة 
الكاحدة، يختمؼ بحسب ما إذا كاف مكضكع الممؾ الكقفي عقارا أك منقكال أك منفعة، فبالنسبة 
لبلختصاص في المسائؿ المتعمقة بالممكية العقارية يعكد لمقسـ العقارم عمى مستكل المحكمة 

 مف نفس 512 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، ك بالنظر لممادة 511طبقا لنص المادة 
القانكف التي نصت عمى صبلحيات القسـ العقارم بالنظر في بعض القضايا عمى كجو 

                              
 بعدـ االسترجاعإلغاء قرارات لجنة : مف أىـ المكاضيع التي يختص بيا القضاء اإلدارم في منازعات األمبلؾ الكقفية-  1

 مف طرؼ الدكلة أك الجماعات اإلقميمية، أك لبلسترجاع الممؾ الكقفي المؤمـ، دعكل تعكيض الممؾ الكقفي غير قابؿ استرجاع
دعكل الطعف في ككذلؾ بمناسبة نزع الممكية لممنفعة العامة، الدعاكل الخاصة بالسند اإلدارم الذم يحرره مدير األكقاؼ، 

. صحة المعمكمات التي تضنيا الدفتر العقارم الصادر باسـ الممؾ الكقفي
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الخصكص، فإف مكاضيعيا تعتبر مف المكاضيع المحتممة لمنازعات الممكية الكقفية، خاصة 
قضايا إثبات الممكية الكقفية العقارية، ك القضايا المتعمقة بحؽ االنتفاع الكارد عمى الممكية 
الكقفية، ك قضايا القسمة ك الشفعة، إضافة إلى القضايا المترتبة عف إيجار السكنات ك 

 . المحبلت المينية الكقفية، أك تمؾ المتعمقة باإليجارات الفبلحية
 المشار إلييا عمى الرغـ مف إشارتيا في البند السابع منيا 512      غير أنو يبلحظ أف المادة 

عمى اختصاص القسـ العقارم في اليبات كالكصايا المتعمقة بالعقارات، إال أنيا لـ تشر صراحة 
إلى األكقاؼ المتعمقة بالعقارات، غير أنو تمت اإلشارة في البند الثامف مف نفس المادة إلى 

اختصاص القسـ العقارم بالقضايا المتعمقة بالتنازؿ عف الممكية كحؽ االنتفاع، حيث يدخؿ في 
ىذا المعنى إنشاء الممؾ الكقفي بتنازؿ الكاقؼ عف حؽ الممكية ك االنتفاع، كما يمكف أف ينشأ 

نزاع يتعمؽ بحالة تنازؿ المكقكؼ عميو عف حقو في االنتفاع، فيؤكؿ االختصاص لمقسـ 
 . العقارم

 مف نفس القانكف فإنو يختص القسـ العقارم 515      كما أنو طبقا لما كرد في نص المادة 
في الدعاكل المتعمقة بإبطاؿ أك فسخ أك تعديؿ أك نقض الحقكؽ المترتبة عمى عقكد تـ شيرىا، 
ك عقد الكقؼ مف العقكد التي يتـ شيرىا، لذلؾ إذا كانت إحدل الدعاكل المشار إلييا في نص 
المادة تتعمؽ بالممؾ الكقفي، فإف االختصاص بشأنيا يؤكؿ إلى القسـ العقارم، كمف ذلؾ دعكل 

إبطاؿ عقد الكقؼ لمخالفتو األحكاـ الشرعية كالقانكنية، كدعكل ىيئة األكقاؼ في مكاجية 
 .الكاقؼ بسبب الرجكع في الكقؼ

      أما بالنسبة لمكقؼ الذم محمو منقكؿ أك منفعة فإف االختصاص يؤكؿ إلى القاضي 
 . مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية32المدني طبقا لممادة 

       مع ذلؾ يؤكؿ االختصاص إلى قاضي شؤكف األسرة، فيما يتعمؽ بشؤكف الكالية عمى 
أمكاؿ الكقؼ في حالة الممؾ الكقفي الخاص، باعتبار ىذا األخير يخضع لؤلحكاـ التشريعية 

كالتنظيمية المعمكؿ بيا بعد أف استبعده المشرع الجزائرم مف التنظيـ القانكني في قانكف 
 حيث أنو 10 – 91 المعدؿ كالمتمـ لقانكف األكقاؼ 10 – 02األكقاؼ بمكجب القانكف 

بالرجكع إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية فإف المقرر أف أحكاـ الكالية عمى أمكاؿ الكقؼ تستمد مف 
أحكاـ الكالية عمى أمكاؿ القصر، ك أم نزاع قد ينشأ بمناسبة المنازعات المتعمقة بالكالية عمى 
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 مف قانكف 476 ك 474أمكاؿ القصر يرفع أماـ قاضي شؤكف األسرة طبقا لنص المادة 
 .اإلجراءات المدنية كاإلدارية

 االختصاص المحمي: ثانيا
      ينعقد االختصاص المحمي عمى حسب طبيعة المنازعات التي تدخؿ في اختصاص 

القضاء العادم، كخبلفا لبلختصاص النكعي فقد نظـ المشرع الجزائرم االختصاص المحمي في 
: " 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 48المنازعات المتعمقة باألمبلؾ الكقفية، حيث نصت المادة 

تتكلى المحاكـ المختصة التي يقع في دائرة اختصاصيا محؿ الكقؼ النظر في المنازعات 
كالذم يظير مف ىذا النص أنو جاء مطمقا، لـ يحدد فيو المشرع نكع ." المتعمقة باألمبلؾ الكقفية

الممؾ الكقفي إذا كاف عقارا أك منقكال أك منفعة، مما يفيـ منو عمى أف االختصاص المحمي في 
منازعات األمبلؾ الكقفية يؤكؿ دائما إلى المحاكـ المختصة التي يقع في دائرة اختصاصيا 

 .محؿ الممؾ الكقفي بغض النظر عف نكعو
 اعتماد الحرية في اإلثبات تماشيا مع الرغبة في استرجاع األمالؾ الكقفية: المطمب الثاني

      لقد كاف الكقؼ في معظـ تاريخو يتـ شفاىة، فالثقافة الشفكية كاالعتماد عمى شيادة 
، ككاف إذا حصؿ نزاع عمى أصؿ 1الشيكد في تكثيؽ الحقكؽ كالتصرفات كانت ىي السائدة

الممؾ الكقفي أك شركطو يرفع األمر إلى القاضي ليفصؿ في الخصكمة، متحريا لمصمحة الممؾ 
الكقفي بالسماح بإثبات كجكده بكافة طرؽ اإلثبات الشرعية المتاحة، سكاء بالكتابة إف كجدت، 

 .2أك الشيادة، أك اإلقرار، أك اليميف، أك الشيادة عمى الشيادة، كالشيادة بالشيرة، ك التسامع
      كفي نفس االتجاه تبنى المشرع الجزائرم المركنة في إثبات الممؾ الكقفي في نص المادة 

يثبت الكقؼ بجميع طرؽ اإلثبات الشرعية : " التي جاء فييا10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 35
حيث يكشؼ ىذا النص عف  ." مف ىذا القانكف30 ك 29كالقانكنية مع مراعاة أحكاـ المادتيف 

مركنة في التعامؿ مع إثبات األمبلؾ الكقفية مف خبلؿ عدـ تقييد كسائؿ اإلثبات كحصرىا في 
طرؽ ككسائؿ محددة، غير أف ذلؾ لـ يمنع المشرع مف أف يخص الممؾ الكقفي بتنظيـ بعض 
كسائؿ إثباتو بما يسمح بتقكية مركزه القانكني، حيث يتعمؽ األمر بالشيادة، لذلؾ أتطرؽ إلى 

                              
 .32 ص  مرجع سابؽ،،(ا إشكاليةعشر قضامدراسة قانكنية ؿ )اصبيحي، -  1
 .143 – 142ص مرجع سابؽ، ، (الكقؼ الذرم)،  محمدالزحيمي-  2
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، ثـ الطرؽ الشرعية إلثبات (الفرع األكؿ)الشيادة كطريقة شرعية ك قانكنية منظمة بشكؿ خاص 
الفرع )الممؾ الكقفي ك التي قد تككف في نفس الكقت طرؽ قانكنية تخضع لمقكاعد العامة 

 .(الثاني
 التنظيـ الخاص لمشيادة كطريقة إلثبات الممؾ الكقفي: الفرع األكؿ

تعتبر الشيادة مف أىـ كسائؿ إثبات كجكد أصؿ الممؾ الكقفي كشركطو في الشريعة      
اإلسبلمية، كتماشيا مع ذلؾ كردت اإلشارة بمناسبة حصر األمبلؾ الكقفية العامة المصكنة في 

األمبلؾ التي تظير : "  في البند الخامس منيا10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 08نص المادة 
تدريجيا بناء عمى كثائؽ رسمية أك شيادات أشخاص عدكؿ مف األىالي كسكاف المنطقة التي 

 المستحدث 336 - 2000كتطبيقا ألحكاـ المادة صدر المرسـك التنفيذم رقـ ." يقع فييا العقار
، حيث 1لكثيقة اإلشياد المكتكب إلثبات الممؾ الكقفي كشركط ككيفيات إصدارىا كتسميميا

أضفى المشرع بيذا المرسـك الرسمية عمى شيادة الشيكد، لتتحكؿ مف شيادة مكتكبة إلى كثيقة 
رسمية تخضع لمتسجيؿ في السجؿ العقارم، ك تسمح بتثبيت الممكية الكقفية ك االعتراؼ بيا 
استنادا لسند رسمي، لذلؾ أتطرؽ في البداية إلى كثيقة اإلشياد المكتكب إلثبات الممؾ الكقفي 

 .(ثانيا)، ثـ الشيادة الرسمية الخاصة بالممؾ الكقفي (أكال)
 كثيقة اإلشياد المكتكب إلثبات الممؾ الكقفي: أكال

      كثيقة اإلشياد المكتكب ىي كثيقة تتضمف شيادة مكتكبة يدلي بيا شيكد عدؿ، كتتضمف 
 المستحدث لمكثيقة كشركط 336 – 2000كجكبا حسب المادة الرابعة مف المرسـك التنفيذم 

 : ككيفيات إصدارىا كتسميميا، كالذم حدد نمكذجيا بالممحؽ التابع لو
 .المعمكمات الخاصة بالشيكد مع تكقيعاتيـ- 
 .التصديؽ مف قبؿ المصمحة المختصة بالبمدية أك أم سمطة أخرل مؤىمة قانكنا- 
 .رقـ تسجيميا في السجؿ العقارم الخاص بمديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ المختصة إقميميا- 

 مف نفس المرسـك يمتـز مدير الشؤكف الدينية ك األكقاؼ باتخاذ جميع 07      كطبقا لممادة 
التدابير التي ترمي إلى جمع كثائؽ اإلشياد المكتكب، بحيث إذا اجتمعت أكثر مف ثبلث كثائؽ 

                              
، 2000 أكتكبر 31، مؤرخة في 64الجريدة الرسمية رقـ )، 2000 أكتكبر 26 المكافؽ 1421 رجب عاـ 28: مؤرخ في-  1

 .(.26ص 
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إشياد، تصدر مديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ المختصة إقميميا، شيادة رسمية خاصة بالممؾ 
 .الكقفي محؿ اإلشياد

 1الشيادة الرسمية الخاصة بالممؾ الكقفي: ثانيا
 مف المرسـك 05      ىذه الشيادة ىي كثيقة تتكج بيا شيادات الشيكد طبقا لنص المادة 

 المستحدث لكثيقة اإلشياد المكتكب إلثبات الممؾ الكقفي كشركط 336 - 2000التنفيذم رقـ 
 4 ك 3بعد استيفاء الشركط المبينة في المادتيف : "ككيفيات إصدارىا كتسميميا التي جاء فييا

المذككرتيف أعبله كجمع أكثر مف ثبلث كثائؽ اإلشياد المكتكب إلثبات الممؾ الكقفي، تصدر 
مديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ المختصة إقميميا، شيادة رسمية خاصة بالممؾ الكقفي محؿ 

يحدد شكؿ كمحتكل الشيادة الرسمية . اإلشياد مرفكقة بشرط البطبلف عند ظيكر أدلة مضادة
 .".الخاصة بالممؾ الكقفي بمكجب قرار يصدره كزير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ

 نمكذج ىذه الشيادة كمحتكاىا حيث نص في 2001 مام 26      كقد حدد القرار المؤرخ في 
 : منو أف تتضمف كجكبا البيانات التالية03المادة 

 .عنكاف الشيادة- 
 .المراجع القانكنية المعتمدة -
رقـ كتاريخ تسجيؿ كثائؽ اإلشياد المكتكب إلثبات الممؾ الكقفي في السجؿ الخاص بمديرية - 

 .الشؤكف الدينية كاألكقاؼ المختصة إقميميا
 . تحديد مساحة الممؾ الكقفي كمكقعو- 

      أما الذم يحرر ىذه الشيادة فيك مكظؼ مختص كمؤىؿ قانكنا، كىذا المكظؼ ىك مدير 
الشؤكف الدينية ك األكقاؼ عمى مستكل الكالية، بكصفو مكثؽ الدكلة في ما يخص األمبلؾ 

 11 مكرر 26العقارية الكقفية، ككفقا لمصبلحيات المخكلة لو بمكجب الفقرة األكلى مف المادة 
لمسمطة المكمفة باألكقاؼ حؽ إبراـ عقكد في إطار : " التي نصت10 – 91مف قانكف األكقاؼ 

 16 المؤرخة في 09كىك ما أكدتو التعميمة الكزارية المشتركة رقـ ."  أعبله8أحكاـ المادة 

                              
تجدر اإلشارة أف ىذه الشيادة تخص الممؾ الكقفي العاـ، كذلؾ أف المتفؽ عميو فقيا ىك أف الكقكؼ الخاصة يعمؿ عند - 1

، بحث ( تصرفات نظار األكقاؼ مف قبؿ القضاءطضب)آؿ خنيف عبد ا محمد بف سعد، . التشاجر فييا بما تثبت بو الحقكؽ
 .07 – 06، ص 2006المؤتمر الدكلي الثاني لؤلكقاؼ، المنعقد بجامعة أـ القرل، مكة المكرمة، مقدـ ضمف 
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 المتعمقة بإجراءات تدكيف الشيادة الرسمية الخاصة بالممؾ الكقفي الصادرة عف 2002سبتمبر 
 .كزيرم الشؤكف الدينية كالمالية

      فالسمطة المكمفة باألكقاؼ باعتبارىا سمطة إدارية، فإف العقد المتضمف الشيادة الرسمية 
لمممؾ الكقفي المحرر مف قبميا يعتبر عقدا إداريا، مف شأنو أف يثبت الممكية الكقفية العقارية 

 2000 مف المرسـك التنفيذم رقـ 06، كلذلؾ أكدت المادة 1بعض خضكعو لمتسجيؿ كاإلشيار
 المستحدث لكثيقة اإلشياد المكتكب إلثبات الممؾ الكقفي كشركط ككيفيات إصدارىا 336- 

كتسميميا عمى صدكر ىذه الشيادة في شكؿ رسمي ك خضكعيا لمتسجيؿ ك اإلشيار، كما 
 المشار إلييا أف الشيادة الرسمية الخاصة بالممؾ 09اعتبرت التعميمة الكزارية المشتركة رقـ 

الكقفي ىي عقد تصريحي متعمؽ بحؽ عيني عقارم، لذلؾ البد أف تخضع لئلشيار لمتمكيف مف 
التكريس القانكني لمممكية الكقفية عمى أساس شيادات الشيكد، في إطار احتراـ قكاعد اإلشيار 

 .العقارم
      فبعد إعداد الشيادة الرسمية، حسب النمكذج المحدد ليا، تفرغ في االستمارة المحددة 

تنظيميا لئلشيار العقارم، كتكدع بمبادرة مف مدير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ لمكالية بالمحافظة 
العقارية، بعد استيفاء إجراءات التسجيؿ، حيث تككف معفاة مف رسـ الشير العقارم، كيقـك 

المحافظ العقارم بتسميـ النسخة المرفقة مع اإليداع لمدير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ بعد تحميميا 
صيغة تنفيذ اإلشيار العقارم، بعدىا يتـ التأشير عمى السجؿ العقارم حسب التمييز المحدد في 

 المتعمؽ بتأسيس السجؿ العقارم، بحيث يسمـ دفتر عقارم لمدير 63 – 76المرسـك رقـ 
الشؤكف الدينية كاألكقاؼ باسـ الممؾ الكقفي، عندما يتعمؽ األمر بعقار حضرم، كبالنسبة لمعقار 

 . الريفي يتـ التأشير عمى السجؿ العقارم الممسكؾ في الشكؿ الشخصي
      غير أف اإلشكاؿ يكمف في أف العقكد التصريحية ىي العقكد التي يبرميا مكظؼ مختص 
كمؤىؿ قانكنا، حيث يقتصر دكره فييا عمى استقباؿ التصريح مف طالبيا، ك يحرر بشأنو سند 

 مف القانكف المدني متى كاف ىذا التصريح غير مخالؼ 324رسمي كفقا لمفيـك المادة 
، كلذلؾ فإف الشيادة الرسمية لمممؾ الكقفي تحرر بناءا عمى شيادات مكتكبة تـ جمعيا 2لمقانكف

                              
 .35ص ، 2010 فيصؿ، السندات اإلدارية المثبتة لمممكية العقارية في التشريع الجزائرم، دار الخمدكنية، الجزائر، الكافي-  1
 .32 ص  مرجع سابؽ، ، الخاصةباشا، حماية الممكية-  2
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كالمصادقة عمييا في غير حضكر الشخص المختص إلبراـ العقكد، مما يجعمو غير مسؤكؿ 
 .عما جاء فييا ككنو لـ يصادؽ عمى محتكاىا

 المستحدث لكثيقة اإلشياد 336 - 2000 مف المرسـك رقـ 05      كلذلؾ فإف المادة 
المكتكب إلثبات الممؾ الكقفي نصت عمى إرفاؽ الشيادة الرسمية بشرط البطبلف عند ظيكر 

أدلة مضادة، كىك الشرط الذم تـ إغفالو في القرار المحدد لشكؿ كمحتكل ىذه الشيادة المشار 
إليو، ككذلؾ الممحؽ المكضح لنمكذج ىذه الشيادة المرفؽ بالقرار، مما يفيـ منو اإللغاء 
الضمني ليذا الشرط، خاصة أنو مف شأنو أف ينقص مف قيمتيا القانكنية كقكتيا الثبكتية 

 .القاطعة في تكريس الممكية الكقفية العقارية
      لذلؾ فإف القيمة القانكنية لمشيادة الرسمية الخاصة بالممؾ الكقفي ىي مف قيمة العقد 

 المتعمقة 09الرسمي المثبت لمممؾ الكقفي كىك ما أكدتو التعميمة الكزارية المشتركة رقـ 
 . بإجراءات تدكيف الشيادة الرسمية الخاصة بالممؾ الكقفي

 الطرؽ الشرعية إلثبات الممؾ الكقفي: الفرع الثاني
      يثبت الكقؼ أماـ القضاء كفقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية كغيره مف المعامبلت باإلقرار، 
كالشيادة، كاليميف كالنككؿ عنيا، كالقرائف، كالتي ىي نفسيا أدلة اإلثبات المنظمة قانكنا، حيث 
تعتبر الكتابة نكع مف اإلقرار المؤكد بالشيادة، ك كؿ مف المعاينة كالخبرة ما ىي إال نكع مف 

الشيادات، لذلؾ أتطرؽ إلييا بكصفيا الطرؽ الشرعية كالطرؽ القانكنية المنظمة بشكؿ عاـ، مع 
 .التركيز عمى خصكصيتيا في إثبات الممؾ الكقفي

 اإلقرار: أكال
 أما مف الناحية 1."إخبار إنساف عف ثبكت حؽ لمغير عمى نفسو: "      اإلقرار شرعا ىك

اعتراؼ الخصـ أماـ القضاء بكاقعة : " مف القانكف المدني أنو341القانكنية فقد عرفتو المادة 
 .".قانكنية مدعى بيا عميو، كذلؾ أثناء السير في الدعكل المتعمقة بيذه الكاقعة

 مف 341      كاإلقرار الذم يعتد بو كطريقة قانكنية لئلثبات كفقا لما كرد في نص المادة 
القانكف المدني ىك اإلقرار القضائي، كالذم يشترط فيو أف يصدر أماـ القاضي المختص، كمف 
جية أخرل أف يككف اإلقرار أثناء السير في الدعكل، فيككف حجة قاطعة عمى المقر طبقا لممادة 

                              
 .561 ص  مرجع سابؽ،،2، ج  في الفقو اإلسبلمي، الكجيز كىبوالزحيمي-  1
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 مف القانكف المدني كممـز لو كلكرثتو كخمفو العاـ، لكنو ال يحتج بو ضد الغير، كىذا 342
 .1تماشيا مع القاعدة الفقيية العامة أف اإلقرار حجة عمى المقر، قاصرة عميو كحده

 :      كبالنسبة لئلقرار بالممؾ الكقفي فيختمؼ حكمو بحسب مصدره عمى النحك اآلتي
 إقرار الكاقؼ- 1

إذا أقر الكاقؼ في حاؿ صحتو بأنو كقؼ ماال معينا مف أمكالو كقفا صحيحا، ثبت كقفو       
بإقراره، كيقضى بو، فيصبح ممزما لو كلكرثتو، أما إذا أقر الكاقؼ في مرض مكتو، ثبت الكقؼ 

 .2بإقراره، إال أنو يككف في حكـ ما لك أنشأ الكقؼ في مرض مكتو
 إقرار كرثة الكاقؼ- 2

      إذا أقر كرثة الكاقؼ بأف مكرثيـ قد كقؼ عقاره في حياتو، صح إقرارىـ كثبت بو الممؾ 
الكقفي، غير أنو يتصكر أف يككف عمى المكرث ديف، أك كانت لو كصية، كال ماؿ لو غير 

العقار المذككر كقفا، فإنو يباع منو ما يكفى بو دينو، كتنفذ كصيتو، كما يبقى بعد ذلؾ يككف 
، كعمى الرغـ مف أف المكقكؼ 3كقفا، لعدـ نفاذ إقرار الكرثة في حؽ الدائنيف كالمكصى ليـ

عمييـ ليسكا كرثة لمكاقؼ، مع ذلؾ يأخذكف حكميـ بالنظر لعبلقتيـ بالكاقؼ، بؿ يتصكر أف 
 .  4يككف المكقكؼ عمييـ كرثة الكاقؼ في حالة الكقؼ الخاص

                              
 .112ص أحكاـ الكقؼ، مرجع سابؽ، الزرقا، -  1
 . 332ص ، مرجع سابؽ، 2أحكاـ الكقؼ، ج الكبيسي، - 2
 .45 ص  مرجع سابؽ، ،الطرابمسي، اإلسعاؼ-  3
حيث أف القضاة عندما قضكا بإلزاـ العارض بأداء اليميف المتممة قد خالفكا القانكف ألف ممؼ : "جاء في قرار لممحكمة العميا- 4

النزاع يثبت بصفة قاطعة بأنو بناء عمى اتفاؽ شفكم بيف الطرفيف أعد العارض مخططا لمبناء كرخصة بناء كصكرتيف باسـ 
 – 07 – 21أخيو مستعيرا اسمو عمى أف يعدا كرقة الضد بعقد عرفي كىك ما تـ فعبل في إقرار المطعكف ضده المؤرخ في 

 المصادؽ عميو أماـ البمدية كالذم يعترؼ فيو صراحة بأف العارض الذم قاـ ببناء السكف كمو مف مالو الخاص كىذا ىك 1995
 مف القانكف المدني ك أف اليميف المتممة ىي التي يكجييا 199التصرؼ الحقيقي الذم يعتد بو بيف األطراؼ طبقا لنص المادة 

حيث أنو يستخمص مف قراءة القرار المطعكف فيو بأف الطمب المقدـ ...القاضي لغرض تكميؿ اقتناعو حكؿ مسألة متنازع فييا
مف المسكف كتكابعو الذم شيده فكؽ القطعة األرضية مكضكع عقد  (خ ج)كاف يرمي إلى األمر بطرد أخيو  (خ ـ)مف قبؿ 

حيث أف قضاة االستئناؼ كجيكا اليميف لممدعي في الطعف لمتثبت مف أنو بنى المسكف المتنازع عميو . الحبس لفائدة األخكيف
مف أمكالو الخاصة في حيف أف ىذه المسألة ال تطرح أم إشكاؿ ما داـ المدعى عميو في الطعف يعترؼ حسب كثيقة مؤرخة في 

  290875قرار رقـ ." .  بأف المسكف المتنازع عميو تـ بناءه مف قبؿ المدعي في الطعف بأمكالو الخاصة1995 – 05 – 21
 .331، ص 02، عدد 2005، مجمة المحكمة العميا، 2005 – 05 – 18مؤرخ في 
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 إقرار متكلي الكقؼ- 3
      ال يممؾ الناظر حؽ اإلقرار عمى الكقؼ أك تصديؽ المدعي، سكاء تعمؽ اإلقرار بأصؿ 
ف  الكقؼ أك بغمتو، ألف اإلقرار ال يصدر إال مف خصـ لو حؽ اإلقرار في الدعكل، كالناظر كا 
كاف خصما قانكنيا باعتباره نائبا عف الممؾ الكقفي، إال أنو ال يممؾ حؽ اإلقرار عميو ألنو ليس 
خصما أصيبل في الدعكل، ك اإلقرار حجة قاصرة عمى المقر ال عمى غيره،  أما إذا كاف إقرار 

المتكلي بسبب تصرؼ يممكو كإيجار المكقكؼ أك كاف إقراره مكافقا لشرط الكاقؼ، ففي ىذه 
 .1الحاالت ينفذ إقراره

 الشيادة: ثانيا
 333      مف الناحية القانكنية نظمت الشيادة مكضكعيا في القانكف المدني بمكجب المكاد 

 مف قانكف اإلجراءات المدنية ك 163 إلى 150 بينما نظمت إجراءاتيا بمكجب المكاد 336إلى 
اإلدارية، كقد خص الفقياء الشيادة في منازعات األكقاؼ بأحكاـ خاصة فأجازكا شيادة التسامع 
استثناءا مف شرط تحمميا بمعاينة الشاىد لؤلمر المشيكد بو، ك أجازكا شيادة الحسبة استثناءا 

 .مف شرط أدائيا بسبؽ قياـ الدعكل كطمبيا مف المدعي
 شيادة الحسبة- 1

      اشترط الفقياء لقبكؿ الشيادة في حقكؽ العباد أف تقاـ الدعكل بالحؽ في مكاجية المدعي  
أما بالنسبة لحؽ ا تعالى فبل يشترط ذلؾ، كترجيحا العتبار الكقؼ مف حقكؽ ا، فإف 
، 2الشيادة عمى ثبكت أصؿ الممؾ الكقفي يقبؿ إقامتيا حسبة كلك بدكف سبؽ دعكل مف أحد
كمعنى الحسبة فييا أنيا لكجو ا تعالى منعا لتعدم حدكد الشرع الدينية أك التعدم عمى 

الحقكؽ العامة، فمف عمـ بكقؼ قد كضعت يد الغير عميو، أك أنو يستغمو ك يصرؼ ريعو في 
 . 3غير مصارفو الشرعية، فيجب عميو المبادرة إلى الشيادة بذلؾ إلثبات الممؾ الكقفي

                              
 . 159 ص يكنس محمد، مرجع سابؽ، -  1
 .248 ، مرجع سابؽ، ص4 ج  الشرح الصغير،الدردير،:  كذلؾ.616 ص  مرجع سابؽ،،6ج ، رد المحتارابف عابديف، - 2
استثنى بعض فقياء المالكية مف قبكؿ شيادة الحسبة بالنسبة لمكقؼ عمى معيف، فبل تقبؿ شيادة حسبة بأف الماؿ مكقكؼ - 3

 ألف الكقؼ عمى معيف يرجح فيو حؽ اآلدمي، بينما رجح جميكر الفقياء ،ال أف تقـك دعكل بذلؾإعمى الشاىد أك عمى أكالده 
، مطبعة 2األبياني محمد زيد، مباحث الكقؼ، ط .  ألف مآؿ الكقؼ الخاص في النياية ىك إلى جية بر ال تنقطع،عدـ التفرقة

 .135، ص 1912سكر، مصر، 
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      كمف الناحية العممية فإنو ينبغي عمى كؿ مف يعمـ باعتداء عمى ممؾ كقفي عاـ أك 
خاص، أف يعمـ بذلؾ الناظر عميو، أك السمطة الكصية عمى األمبلؾ الكقفية، لتتكلى إقامة 
الدعكل، لما تممكو مف كالية عامة عمى األمبلؾ الكقفية، فإف حدث التقاعس عف االحتساب 

لمصمحة الممؾ الكقفي مف جانبيـ، قاـ ىك برفع الدعكل بصفتو مدعيا كشاىدا احتسابا لمصمحة 
 .، كىي مسألة ببل شؾ تحتاج إلى نص صريح1الممؾ الكقفي

 شيادة التسامع- 2
      إذا كاف األصؿ في الشيادة اعتماد اليقيف فييا، فبل يجكز لشاىد أف يشيد إال بما يعممو 

برؤية أك سماع، فقد استثنى الفقياء منازعات األمبلؾ الكقفية، بحيث يجكز لكؿ مف عمـ بكقفية 
الماؿ سماعا مف الناس الثقات، أف يدلي بشيادتو أماـ القضاء، غير أف ثبكت أصؿ الممؾ 

 . 2الكقفي ال يبنى إال عمى شيادة جماعة مف الناس يؤمف تكاطئيـ عمى الكذب
      كيستند جكاز شيادة التسامع إلثبات الممؾ الكقفي إلى مراعاة مصمحة الممؾ الكقفي، فيما 
كقع فيو االختبلؼ، ك المنفعة في ىذه الحالة تتعمؽ بعدـ تفكيت األمبلؾ الكقفية القديمة، فمك 
اشترط لصحة الشيادة أف يككف الشاىد قد سمع مباشرة مف الكاقؼ، ألدل ذلؾ إلى تفكيت 

الكثير مف األمبلؾ الكقفية القديمة كالتي انقطع ثبكتيا بسبب انقراض طبقات كاقفييا 
 . 3كمعاصرييـ

 مف قانكف األكقاؼ 08      كقد أخذ المشرع الجزائرم بيذا النكع مف الشيادة في نص المادة 
األمبلؾ التي تظير تدريجيا بناء عمى كثائؽ : " في البند الخامس الذم جاء فيو10 – 91

 ك في 4 ."رسمية أك شيادات أشخاص عدكؿ مف األىالي كسكاف المنطقة التي يقع فييا العقار
جميع األحكاؿ يمنع الناظر مف الشيادة عمى الممؾ الكقفي، قياسا عمى الممنكعيف مف الشيادة، 

                              
  .39آؿ خنيف، مرجع سابؽ، ص - 1
 مجمة أكقاؼ الصادرة عف األمانة العامة ،(مكضكع إثبات األكقاؼ القضاء المغربي في اتجاه)،  عبد الرزاؽاصبيحي- 2

 .52 – 51، ص 2010 ، مايك 18 شرة، العدد اعؿلؤلكقاؼ بالككيت، السنة ا
  .620، مرجع سابؽ، ص 6، ج رد المحتارابف عابديف، - 3
إذا ثبت بشيادة جماعة مف المسمميف أك شيادة رسمية أف المحؿ قد بناه جماعة مف المسمميف ": جاء في قرار لممحكمة العميا-4

، 02، منشكر بالمجمة القضائية، عدد 1994 - 01- 16 مؤرخ في 97512 أنظر قرار رقـ "..لتقاـ فيو الصمكات فيك ليـ
 .207، ص 1994لسنة 
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ألنو يمثؿ الممؾ الكقفي في الدفاع عنو، إضافة إلى أف الشيادة ىي إخبار الشخص بحؽ غيره 
  .1عمى آخر، ك ناظر الممؾ الكقفي ال يعتبر مف الغير بالنسبة لمممؾ الكقفي الذم يمثمو

 حجة الكقؼ: ثالثا
الكقؼ، أك كتاب الكقؼ، أك صؾ الكقؼ، أك الكقفية ىي الكثيقة التي يكتب فييا  حجة      

الكاقؼ عقد كقفو، كيبيف فيو عقاراتو المكقكفة، كحدكدىا، كالجية المكقكؼ عمييا، كشركطو في 
دارة الكقؼ، كغير ذلؾ مما يتعمؽ بتنظيـ الكقؼ  .2مصارؼ الغمة، كا 

      كعمى الرغـ مف أف صحة الكقؼ ال تتكقؼ كأصؿ عمى كتابة الكقؼ، ألنو يتـ بمجرد 
المفظ، لكف جرت العادة أف يكتب الكاقؼ صكا لكقفو، ألنو أحفظ لمكقؼ، كأمنع لمتغيير ك 

التبديؿ، فتككف الغاية منو تكثيؽ الكقؼ بتدكيف ثبكتو أك إنشائو عمى كجو يحتج بو، ك قد كانت 
الكقفيات تثبت بالسجؿ في ديكاف القضاة أك المحكمة الشرعية، كذلؾ  بمناسبة نزاع في أصؿ 

الكقؼ، أك صحتو، أك لزكمو، ك إما بمناسبة إنشاء الكقؼ مف كاقفو دكف أف يمحقو حكـ 
، حيث يفرؽ الفقو بيف النكعيف، فإذا كاف النكع األكؿ يعتبر ثابت المضمكف 3بصحتو كلزكمو

كيعمؿ بو، فإف النكع الثاني يعتبر ثابت المضمكف كيعمؿ بيا غير أنو ال يمنع النزاع في صحة 
الكقؼ أك لزكمو لعدـ صدكر حكـ قضائي بيا، فحجة الكقؼ إذا تـ إنشاؤىا خارج مجمس 
القضاء، تككف مجرد إقرار مكتكب بدكره بحاجة إلى إثبات مضمكنو بأحد كجكه اإلثبات 

 . 4المعتبرة، فإف ثبت أماـ القضاء، أصبح صكا ثابتا يعمؿ بو في إثبات الكقؼ
  مف قانكف األكقاؼ في البند 08      كىذا النكع مف الكقفيات ىك الذم نصت عميو المادة 

كالتي اعتبرىا المشرع أمبلؾ " األمبلؾ العقارية المعمكمة كقفا كالمسجمة لدل المحاكـ: "الرابع
مصكنة كىك ما يطرح التساؤؿ إذا كانت تعتبر ثابتة بحكـ القانكف بدكف حاجة لحكـ قضائي، 
حيث يكفي تسجيميا كشيرىا، لتحكز الحجية المطمقة، أـ أف األمر يتعمؽ بمجرد قرينة قاطعة 

 مف شأنيا تقكية المركز القانكني لمممؾ الكقفي بمناسبة إثباتو قضائيا؟

                              
 .160، ص  يكنس محمد، مرجع سابؽ- 1
 .126  أحكاـ الكقؼ،  مرجع سابؽ، صالزرقا، -  2
بحث مقدـ ضمف أعماؿ ندكة الكقؼ ك القضاء، المنعقدة ، (األصكؿ اإلجرائية إلثبات األكقاؼ)آؿ خنيف عبد ا بف محمد، - 3

 .07ص ، 2005 مارس 22 – 20بالرياض في الفترة بيف 
 .622ص ، مرجع سابؽ، 6رد المحتار، ج ابف عابديف، - 4
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 القرائف: رابعا
      القضاء بالقرائف ىك أصؿ مف أصكؿ الشرع، حيث يراد بالقرينة كؿ أمارة ظاىرة تقارف 

 إلى 337، كمف الناحية القانكنية نظـ القانكف المدني القرائف في المكاد 1شيئا خفيا فتدؿ عميو
 أف القرينة دليؿ غير مباشر، فيسقط عبئ اإلثبات بيا 337 حيث يستنتج مف نص المادة 340

 . 2عف المكمؼ بو باعتراؼ القانكف بثبكت الكاقعة المراد إثباتيا، بناءا عمى القرينة التي قررىا
      ك ال شؾ أف المجكء إلى القرائف القانكنية إلثبات الممؾ الكقفي، مف شأنو أف يسيؿ إثبات 
األمبلؾ الكقفية التي قد يصعب إثباتيا بسبب عدـ تكفر أدلة مباشرة إلثباتيا، خاصة تمؾ التي 

 مف قانكف 08تعرضت لمضياع بسبب الظركؼ التاريخية، كفي ىذا اإلطار يفسر نص المادة 
  عمى أنو جاء ليقرر قرينة قانكنية لمصمحة الممؾ الكقفي، يعفى مف خبلليا 10 – 91األكقاؼ 

مف إثبات كاقعة الكقؼ كالتي ىي الكاقعة األصمية، ك ذلؾ بنقؿ محؿ اإلثبات إلى كاقعة بديمة 
 مف 2 ك 1تككف أكثر سيكلة في اإلثبات، حيث يبدك ذلؾ جميا بشكؿ خاص ضمف البنديف 

نص المادة، فيكفي أف يككف المكاف مخصصا إلقامة الشعائر الدينية أك تابعا لمكاف تقاـ فيو 
 . الشعائر الدينية ليككف التخصيص أك التبعية قرينة عمى أنو ممؾ كقفي

تعتبر مف األكقاؼ العامة المصكنة : " مف نفس المادة08      مف جية أخرل جاء في البند 
كؿ األمبلؾ التي آلت إلى األكقاؼ العامة كلـ يعرؼ كاقفيا كال المكقكؼ عمييا كمتعارؼ عمييا 

فمجرد أيمكلة الممؾ إلى الممؾ الكقفي العاـ يعتبر قرينة عمى الحيازة القانكنية، التي ." أنيا كقؼ
 .تعتبر بدكرىا قرينة عمى الممكية الكقفية

      كيطرح التساؤؿ حكؿ أىمية االستناد إلى قرينة حجية الشيء المقضي بو إلثبات الممؾ 
الكقفي؟ فيؿ القضاء بثبكت الكقؼ في ماؿ يعتبر قضاءا عمى الكافة، أم لو حجية مطمقة كما 

في النسب مثبل، أـ عمى المقضي عميو فقط؟  فالراجح أف القضاء بالكقؼ يقتصر عمى 
المقضي عميو، كاألصؿ في سائر الحقكؽ كال يتعدل إلى الكافة، فيحؽ لكؿ فرد أف يدعي 

 .3بممكيتو لما قضي بكقفو، إذا أثبت ممكيتو، فينقض الكقؼ، كيحكـ لو بالممكية
                              

 .936ص ، مرجع سابؽ، 2ج ،  العاـالزرقا، المدخؿ الفقيي-  1
 .392 – 391ص ، 1974 تناغك سمير عبد السيد، النظرية العامة لمقانكف، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، - 2
، ص 2005بكضرسة عبد الكىاب، الشركط العامة كالخاصة لقبكؿ الدعكل بيف النظرم ك التطبيؽ، دار ىكمو، الجزائر، - 3

 . 132أحكاـ الكقؼ، مرجع سابؽ، ص  الزرقا، : كذلؾ. 290
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 اليميف كالنككؿ عنيا: خامسا
تككيد الشيء أك الحؽ أك الكبلـ إثباتا أك نفيا، بذكر : "      اليميف في االصطبلح الشرعي ىي

، حيث ال خبلؼ بيف الفقياء في كجكب تكجيو اليميف إلى 1."اسـ ا أك صفة مف صفاتو
المدعى عميو المنكر، إذا طمبيا المدعي عند عجزه عف إثبات دعكاه، كمف الناحية القانكنية 

فيي طريؽ غير عادم لئلثبات يمجأ إليو الخصـ عندما يعكزه الدليؿ، فتككف إما حاسمة، يحسـ 
بيا النزاع احتكاما إلى ضمير المكجية إليو، أك متممة، في الحاالت التي يمجأ إلييا القاضي 

، كبالنسبة لؤلحكاـ المكضكعية العامة 2إلتماـ ما في األدلة مف نقص فيكجييا مف تمقاء نفسو
 مف القانكف المدني، بينما نظـ 350 إلى 343لميميف فقد نظميا القانكف المدني في المكاد مف 

 .193 إلى 189قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية إجراءاتيا في المكاد 
      كتكيؼ اليميف الحاسمة عمى أنيا صمح عمى اإلثبات، حيث يعتبر الخصـ الذم يكجو 
اليميف إلى خصمو، متنازال عف إدعائو، إذا أكد الخصـ الذم كجيت لو اليميف عدـ صحة 

الكاقعة التي يقـك عمييا اإلدعاء فيحسـ النزاع نيائيا بناء عمى صمح، لذلؾ فبل تقبؿ إال ممف 
يككف أىبل لمتصرؼ في الحقكؽ ك لممارسة الصمح، كبالنسبة لمنائب، فإذا كاف كليا جاز لو 

تكجيو اليميف الحاسمة مطمقا، أما الكصي كالقيـ فبل تجكز ليما تكجيو اليميف الحاسمة إال في 
أعماؿ اإلدارة، كما تكجو اليميف الحاسمة إلى األطراؼ ك الخصـك المعنييف بالنزاع شخصيا، 

، كىذه األحكاـ تطرح التساؤؿ 3فبل تكجو إلى الككبلء، كبصفة عامة إلى مف يدير أمكاؿ الغير
فيما يخص الممؾ الكقفي، فباعتبار المتكلي عمى الكقؼ ىك الخصـ في الدعكل المقامة مف 

 الكقؼ أك عميو، فما حكـ تكجيو اليميف لممتكلي أك تكجيو اليميف مف المتكلي؟ 
      إجابة عمى ذلؾ فإف الصمح مف الناظر ال يجكز ألنو مف قبيؿ التبرع مف أمكاؿ الكقؼ، 
كىك ما ال يممكو الناظر، إال أنو إذا أنكر الحؽ مف ادعى عميو ناظر الكقؼ، كال بينة لمناظر 
جاز لو الصمح، بناءا عمى قاعدة أف ما ال يدرؾ كمو ال يترؾ جمو، ككذلؾ إذا ادعى شخص 
عمى ناظر الكقؼ بحؽ عمى الكقؼ كلو بينة عمى ذلؾ جاز لمناظر الصمح، حيث يدفع بعض 

                              
 .549 ، مرجع سابؽ، ص2 كىبو، الكجيز في الفقو اإلسبلمي، ج الزحيمي-  1
 .  مف القانكف المدني348 ك 343المكاد -  2
بف ممحو الغكثي، قكاعد كطرؽ اإلثبات كمباشرتيا في النظاـ القانكني الجزائرم، الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية، -  3

 .88 – 87ص ، 2001الجزائر، 
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الحؽ كيقع اإلبراء عف الباقي، ألف في ذلؾ مصمحة ظاىرة لمكقؼ، أما إذا لـ يكف لممدعي بينة 
 .1فبل يصح لمناظر الصمح عف الكقؼ ألنو تصرؼ بخبلؼ مصمحة الكقؼ

      كبناءا عمى ذلؾ  ال يحمؼ المتكلي إال عمى أمر نسب إليو بصفتو متكليا، أم فيما يتعمؽ 
بالعقكد التي أجراىا بنفسو، أما إذا كانت الدعكل غير ناشئة عف تصرؼ ينسب إلى المتكلي 
بصفتو ىذه، فبل يجكز تكجيو اليميف إليو، ألنو نائب عف غيره، كال يجكز لمنائب أف يحمؼ 
بالنيابة عمف يمثمو، فإذا حدث ككجيت اليميف إليو كنكؿ عنيا، فبل يمكف الحكـ عمى الممؾ 
، 2الكقفي بمقتضى ىذا النككؿ، ألف االمتناع عف اليميف بذؿ ك إقرار، كالمتكلي ال يممؾ ذلؾ

بخبلؼ لك طمب المتكلي تحميؼ المدعى عميو عند عجزه عف إثبات دعكل الكقؼ، فبل يممؾ 
األخير رد اليميف إلى المتكلي بؿ يقضي عميو بنككلو عف اليميف، ك إذا كاف يجكز لمقاضي أف 
يكجو اليميف المتممة تمقائيا إلى أم مف الخصميف، ليبني عمييا حكمو، فبل يجكز لو تكجيييا 

 . 3ضد مصمحة الكقؼ
      كأرل أنو احتياطا لمصمحة األمبلؾ الكقفية، أال يحكـ ضد الممؾ الكقفي إال بعد حمؼ 
الخصـ لميميف إستبراءا، حيث يككف تكجيو اليميف إجراءا كاجبا عمى المحكمة تقـك بو تمقائيا، 

 .بمناسبة دعكل الكقؼ زيادة عمى المتطمبات األساسية لمحكـ في أم دعكل أخرل

                              
، بحث مقدـ ضمف أعماؿ منتدل قضايا الكقؼ ( كمنازعاتوالتقاضي في دعاكل الكقؼ)سمطاف العمماء محمد عبد الرحيـ، - 1

في الفترة الككيت البنؾ اإلسبلمي لمتنمية بجدة،  بالتعاكف مع ، الذم تنظمو األمانة العامة لؤلكقاؼ بدكلة الككيت الفقيية الثالث
 . مف كتاب المنتدل318، ص 2007 أفريؿ 30 – 28ما بيف 

، بحث مقدـ ضمف أعماؿ منتدل قضايا الكقؼ الفقيية ( كمنازعاتوالتقاضي في دعاكل الكقؼ)أبك البصؿ عبد الناصر، - 2
في الفترة ما بيف الككيت البنؾ اإلسبلمي لمتنمية بجدة،  بالتعاكف مع الذم تنظمو األمانة العامة لؤلكقاؼ بدكلة الككيت الثالث، 

  . مف كتاب المنتدل354، ص 2007 أفريؿ 30 – 28
حيث أف قضاة االستئناؼ كجيكا اليميف لممدعي في الطعف لمتثبت مف أنو " :جاء في قرار المحكمة العميا سابؽ اإلشارة إليو- 3

بنى المسكف المتنازع عميو مف أمكالو الخاصة في حيف أف ىذه المسألة ال تطرح أم إشكاؿ ما داـ المدعى عميو في الطعف 
 بأف المسكف المتنازع عميو تـ بناءه مف قبؿ المدعي في الطعف بأمكالو 1995 – 05 – 21يعترؼ حسب كثيقة مؤرخة في 

فاستنادا ليذا القرار، لـ يكف عمى القضاة تكجيو اليميف ." فإنو بالفعؿ، فإف أرضية المسكف التنازع عميو ممؾ محبس...الخاصة
المتممة، لتكافر اإلقرار مف المدعى عميو لمصمحة الممؾ الكقفي، كمف جية أخرل فإف  اليميف المتممة ال يمكف تكجيييا بما 

بأنو ىك مف أقاـ المنشآت، - بحسب قضية الحاؿ-شأنو أف يضر بمصمحة الممؾ الكقفي، فمف المتصكر أف يحمؼ المنتفع
 . فيحـر بذلؾ المنتفع اآلخر مف حقو في التعكيض عف تممؾ الممؾ الكقفي لمتغيرات الحاصمة عميو
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اعتماد التقييد في إثبات األمالؾ الكقفية تماشيا مع إشتراط الرسمية في : المطمب الثالث
 تكثيقيا

      إف ضياع كثير مف األمبلؾ الكقفية، كاستمرار أشكاؿ االعتداء كاالستيبلء عمييا مف قبؿ 
األفراد كاإلدارة، جعؿ الفقو يرل أنو يجكز لكلي أمر المسمميف أف يكجب تكثيؽ األكقاؼ عف 

طريؽ الكتابة، كأف يجعمو شرطا لصحة الكقؼ كلزكمو كنفاذه، مع ضركرة تسجيمو في سجبلت 
 . 1المحاكـ أك مكاتب التكثيؽ، لضبط الكقؼ، كحفظو مف الضياع، أك الجحكد أك االعتداء

      كعمى غرار الكثير مف الدكؿ اإلسبلمية التي اشترطت ضركرة تكثيؽ الكقؼ في سجبلت 
رسمية، نظـ المشرع الجزائرم تكثيؽ األمبلؾ الكقفية في ظؿ الصحكة التشريعية، التي مف أىـ 

 مف قانكف األكقاؼ 41أىدافيا حصر األمبلؾ الكقفية، كضبطيا، كتعيينيا، حيث نصت المادة 
 عمى ضركرة تقييد عقد الكقؼ لدل المكثؽ كشيره لدل المحافظة العقارية، حيث 10 – 91

 جاء مف جية ليرسي األصؿ المتمثؿ في مبدأ التقييد في إثبات 41أفترض أف نص المادة 
، ك مف جية أخرل الجمع بيف مبدأ التقييد في (الفرع األكؿ)الممكية العقارية الكقفية بعد صدكره 

 .(الفرع الثاني)اإلثبات ك الحرية  كؿ في إطار مجالو الخاص بو 
 مف قانكف األكقاؼ لمبدأ التقييد في إثبات الممكية العقارية الكقفية 41إرساء نص المادة : الفرع األكؿ

 بعد صدكره
 – 91 مكرر مف قانكف األكقاؼ 08 المشار إليو نصت المادة 41      تماشيا مع نص المادة 

يحدث : " عمى تأسيس سجؿ عقارم خاص باألمبلؾ الكقفية، حيث نصت في فقرتيا الثالثة10
لدل المصالح المعنية ألمبلؾ الدكلة سجؿ عقارم خاص باألمبلؾ الكقفية تسجؿ فيو العقارات 

 51 – 03كبمكجب المرسـك التنفيذم رقـ ." الكقفية، كتشعر السمطة المكمفة باألكقاؼ بذلؾ
يحدد شكؿ كمحتكل : " منو عمى أنو04المحدد لكيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة نصت المادة 

السجؿ العقارم الخاص باألمبلؾ الكقفية المحدث لدل مصالح الحفظ العقارم بمكجب قرار 
كىك القرار " مشترؾ بيف الكزير المكمؼ بالشؤكف الدينية كاألكقاؼ كالكزير المكمؼ بالمالية

يأخذ السجؿ : " منو عمى02 ك الذم نص في المادة 20032 نكفمبر 15الصادر بتاريخ 

                              
 .143 – 142، ص مرجع سابؽ، (الكقؼ الذرم)،  محمدالزحيمي-   1
 .30، ص 2003 – 11 – 19، مؤرخة في 71الجريدة الرسمية رقـ - 2
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العقارم الخاص باألمبلؾ الكقفية شكؿ البطاقات العقارية المنصكص عمييا في القرار المؤرخ 
 كالمتعمؽ بالبطاقات العقارية 1976 مام 27 المكافؽ 1369 جمادل األكلى عاـ 27في

حيث أصبح مف السيؿ التعرؼ ." المستعممة مف قبؿ المحافظات العقارية كتككف بالمكف األزرؽ
 .عمى األمبلؾ الكقفية

      لقد سبؽ التأكيد عمى أف صيغة الكقؼ الكارد عمى عقار البد أف تفرغ في شكؿ رسمي 
ثبات الممكية الكقفية عمى ىذا األساس ال  كتخضع لئلشيار تحت طائمة البطبلف المطمؽ، كا 

، بحيث ال يقبؿ إثبات الممكية الكقفية 1يككف إال بسند رسمي خضع إلجراءات الشير العقارم
 إال بالسند الرسمي الخاضع 10 – 91العقارية المنشأة بعد تاريخ صدكر قانكف األكقاؼ 

لئلشيار، حيث ال مجاؿ إلعماؿ مبدأ الحرية في اإلثبات، كرأيي ىذا تبرره مجمكعة المبررات 
 :التالية
يثبت الكقؼ كفقا : " في فقرتيا الثانية10 - 91 مف قانكف األكقاؼ 04نصت المادة - 

ك ال يخفى أف اإلجراءات المعمكؿ بيا بصدد إثبات الممكية العقارية ..." لئلجراءات المعمكؿ بيا
 المتضمف إعداد 74 – 75 مف األمر 15ىي اإلثبات بالسند الرسمي المشير، حيث أف المادة 

كؿ حؽ لمممكية ككؿ حؽ عيني آخر : " تنص2مسح األراضي العاـ كتأسيس السجؿ العقارم
يتعمؽ بعقار ال كجكد لو بالنسبة لمغير إال مف تاريخ يـك إشيارىما في مجكعة البطاقات 

أف العقكد اإلرادية ك االتفاقات التي ترمي : " مف نفس األمر16كما تضيؼ المادة ..." العقارية
إلى إنشاء أك نقؿ أك تصريح أك تعديؿ أك انقضاء حؽ عيني، ال يككف ليا أثر حتى بيف 

 ." .األطراؼ إال مف تاريخ نشرىا في مجمكعة البطاقات العقارية
 مف قانكف األسرة نصت صراحة عمى أف إثبات الكقؼ يككف بما تثبت بو 217أف المادة - 

 مف نفس القانكف فإف الكصية تثبت إما بتصريح المكصي أماـ 191الكصية، كطبقا لممادة 
المكثؽ كتحرير عقد بذلؾ، كفي حالة كجكد مانع قاىر تثبت الكصية بحكـ كيؤشر بو عمى 

                              
يرل الفقو المعاصر أف تكافر جميع الشركط الشرعية لصحة الكقؼ، مع عدـ تحقؽ الشرط القانكني المتمثؿ بالتكثيؽ ك -  1

اإلشيار، يترتب عميو  بطبلف الكقؼ قانكنا كاعتباره كأنو غير مكجكد، كما أف دعكل الكقؼ ال تسمع كال بأم شيء يتعمؽ بو، 
 . 177أحمد سراج، مرجع سابؽ، ص . سكاء أقر المدعى عميو بو  أـ أنكره

 – 11 – 18، مؤرخة في 92الجريدة الرسمية رقـ )، 1975 نكفمبر 12 المكافؽ 1395 ذم القعدة عاـ 08: مؤرخ في- 2
 .(.1206، ص 1975
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ىامش أصؿ الممكية، غير أف مسألة كجكب خضكع الكصية لمرسمية كاإلشيار تحت طائمة 
البطبلف خاصة إذا كردت عمى عقار، ىي محؿ تساؤؿ كتضارب في المكاقؼ كاآلراء، غير أف 
المرجح مف بينيا أنو ال يمكف أف تنشأ الكصية صحيحة إذا كانت كاردة عمى منقكؿ إال بإفراغيا 
ذا كاف اإلشيار العقارم ىك  في شكؿ رسمي، يضاؼ إلى ذلؾ اإلشيار إذا كردت عمى عقار، كا 
الذم يكلد التصرؼ العقارم اإلرادم المتمثؿ في الكصية، فإف إثباتيا يككف بسند رسمي مشير، 

كليس ىناؾ حاجة لنص خاص، ألف أحكاـ قانكف الشير العقارم تفرض ذلؾ، خاصة كأف 
الدكلة تتجو نحك تعميـ العمؿ بنظاـ الشير العقارم باعتباره اإلطار القانكني األساسي لنظاـ 

، كالكصية 1الممكية العقارية، كىك مصدر إنشاء أك تعديؿ أك نقض الحقكؽ العينية العقارية
باعتبارىا تصرؼ تمميكي مضاؼ إلى ما بعد المكت فيي تنشأ حقا عينيا عقاريا يثرم ذمة 

المكصى لو كيفقر ذمة المكصي، فتسمح الرسمية بتنبيو المكصي بخطكرة التصرؼ الذم ىك 
مقدـ عميو، كتضمف حؽ المكصى لو بعد كفاة المكصي، كىذا الرأم في إثبات الكصية بالسند 

 . الرسمي المشير يسرم بدكره عمى إثبات الكقؼ
 يعتبر تأكيدا إلرادة المشرع الصريحة في 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 08إف نص المادة - 

اشتراط الرسمية كالشير لمممكية العقارية الكقفية فنص المادة  أخذ فيو المشرع باالعتبار الممكية 
الكقفية المنشأة قبؿ صدكر قانكف األكقاؼ، كالتي يعتبر جزء كبير منيا مكضكع استرجاع، فيي 

ف كانت مكجكدة فعبل، كلكنيا ليست مكجكدة قانكنا، كلذلؾ البد مف التعامؿ معيا بمركنة  كا 
اليدؼ منيا منحيا الكجكد القانكني الذم تتحصف بو مستقببل، لذلؾ يككف ضركريا إشيار 
الممكية الكقفية العقارية بعد ثبكتيا، حتى تككف في كضعية قانكنية محصنة، سكاء األمبلؾ 

العقارية المعمكمة كقفا كالمسجمة لدل المحاكـ، أك األمبلؾ التي تظير تدريجيا بناءا عمى كثائؽ 
رسمية أك شيادات أشخاص عدكؿ، أك األكقاؼ الثابتة بعقكد شرعية كضمت إلى أمبلؾ الدكلة 

أك األشخاص الطبيعييف أك المعنكييف، أك األكقاؼ الخاصة التي لـ تعرؼ الجية المحبس 
 .  المستحدث لكثيقة اإلشياد المكتكب336 – 2000عمييا، كىك ما أكده المرسـك التنفيذم رقـ 

                              
 69باشا، عقكد التبرعات، مرجع سابؽ، ص : كذلؾ .149 - 145 ص  مرجع سابؽ، ، العقاريةخمفكني، شير التصرفات-  1
– 70 . 

 



229 
 

 الجمع بيف مبدأ التقييد في اإلثبات ك الحرية فيو كؿ في إطار مجالو الخاص بو:الفرع الثاني
      إف ما سبؽ يدؿ عمى كجكد جيكد حقيقية مف الناحية التشريعية في محاكلة تفعيؿ نص 

 ك الذم يعتبر بدكره جيد كخطكة نحك تعميـ كتكريس 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 41المادة 
كحدة المنظكمة القانكنية لمممكية العقارية ميما كانت طبيعة الممكية أك نكعيا، فقد جاء النص 
مسايرا لمنظاـ القانكني الخاص بالممكية العقارية في الجزائر، الذم يقـك عمى اشتراط أف تككف 
كؿ معاممة محميا عقار خاضعة لمكتابة الرسمية ك اإلشيار، كىذا رغبة مف المشرع في تحقيؽ 
االستقرار البلـز لمممكية العقارية، كتكريس مبدأ الثقة كاالئتماف في المعامبلت الكاردة عمييا، 

 الذم يقـك عمى مبدأ الحرية في اإلثبات يصعب مف تفعيؿ المادة 35غير أف كجكد نص المادة 
 في ظؿ غياب تصكر كاضح لنطاؽ أك مجاؿ عمؿ كؿ مف النصيف، مما قد يكحي بكجكد 41

 .تناقض بيف النصيف يصعب معو الجمع بينيما
 ال تعارض 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 41 ك 35      غير أف الحقيقة أف نصي المادتيف 

 ك إف كانت في ظاىرىا تأخذ بمبدأ الحرية في اإلثبات، كذلؾ تكريسا 35بينيما، فالمادة 
ألفضؿ حماية لؤلمبلؾ الكقفية، غير أنو ينبغي أف تفيـ حقيقة المادة أنيا تكريس لمرغبة في 

الكشؼ كاسترجاع جميع األمبلؾ الكقفية التي تعرضت لمضياع، أك تغيير طبيعتيا خاصة في 
 المتضمف الثكرة الزراعية ككذلؾ 73 - 71الفترة االستعمارية كبعد االستقبلؿ في ظؿ األمر 

الكاردة في نص " إذا ثبتت بإحدل الطرؽ الشرعية كالقانكنية"في فترة الفراغ القانكني، كعبارة 
يثبت الكقؼ بجميع طرؽ " بنصيا 35المادة ىي نفسيا العبارة التي جاءت في نص المادة 

 مف حيث مجاؿ عمميا ىي 35كىك ما يستنتج منو أف المادة ..." اإلثبات الشرعية كالقانكنية
 الذم ينحصر مجالو في األمبلؾ الكقفية المكجكدة فعميا كالتي 38أكثر اتفاقا مع نص المادة 

 . ىي محؿ استرجاع
 أراد بيا المشرع منح حصانة قانكنية 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 35      إف المادة 

لؤلمبلؾ الكقفية المكجكدة فعميا، بتكفير كسائؿ إثباتيا، معتمدا المركنة في ذلؾ، كلذلؾ ينحصر 
مجاليا في األكقاؼ المنشأة في ظؿ األكضاع السابقة، لمتمكف مف استرجاعيا، حيث أف 

 .األمبلؾ المسترجعة يجب أف تخضع لمتسجيؿ ك اإلشيار ك إحالة نسخة بذلؾ لمديرية األكقاؼ
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      أما األكقاؼ المنشأة في ظؿ اعتماد نظاـ الشير العقارم كنظاـ قانكني أساسي لمممكية 
 فيذه األمبلؾ ال يمكف االعتراؼ بكجكدىا 10 – 91العقارية، ك بعد صدكر قانكف األكقاؼ 
ثباتيا إال استنادا لسند رسمي مشير  .كا 

      كبالنسبة لؤلمبلؾ الكقفية المنقكلة فإنيا ىي األخرل تخضع إما لقاعدة الحيازة طبقا 
 أك يتـ إثباتيا عف طريؽ صؾ الكقفية كالتي ال 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 08ألحكاـ المادة 

يشترط أف تككف رسمية، غير أنو تجدر اإلشارة إلى أنو إذا كجد كتاب أك غيره مف المنقكالت 
كعميو كتابة تصرح بكقفيتو عمى الكجو الشرعي، فتثبت كقفيتو، ما لـ يتعارض ذلؾ مع حيازتو 
ممف يدعي ممكيتو، معتذرا عف الكتابة المكجكدة فيو بعذر مقبكؿ ينفي كقفيتو، ففي مثؿ ىذا 

 .1الكضع تثبت ممكيتو لصاحب اليد ألنيا أقكل في الداللة عمييا مف الكتابة عمى الكقؼ
ذا كاف        مع ذلؾ فبلبد مف أف ينص المشرع صراحة عمى أف الكقؼ ال ينعقد إال كتابة، كا 

كاردا عمى عقار، فبل يعتد إال بالكتابة الرسمية، أما المنقكؿ يثبت بالكتابة العرفية ككسائؿ 
 .  اإلثبات األخرل

تقكية مركز األمالؾ الكقفية بمناسبة تثبيت كضعيتيا المادية : المبحث الثاني
 كالقانكنية

      بمناسبة تبني الجزائر لنظاـ الشير العيني، فإف السجؿ العقارم الذم يجب أف يمسؾ 
عمى مستكل المحافظة العقارية، يعد بمثابة الكضعية القانكنية لمممكية العقارية ميما كانت 

 بمكجب المادة 10 – 91طبيعتيا، بما في ذلؾ األمبلؾ الكقفية كالتي أفردىا قانكف األكقاؼ 
 مكرر منو بسجؿ عقارم خاص باألمبلؾ الكقفية يمسؾ عمى مستكل مصالح الحفظ 08

 . العقارم، كتسجؿ فيو العقارات الكقفية
      كيعتبر الشير العقارم بمثابة الميبلد الجديد لمعقار المشير، كذلؾ  بما يعطيو مف صكرة 
صادقة كحقيقية عف الكضع المادم كالقانكني لمعقار، فيكشؼ عف حالتو مف حيث نكعو كمكقعو 

كمساحتو كحدكده ك مشتمبلتو بما يجعمو في كضع مادم ثابت، ك يصبح لو كضع قانكني 
يمكف مف الربط بيف العقار كمالكو ك يكشؼ الحقكؽ المترتبة عميو، بما يجعؿ ممكية العقار 

                              
 .274 – 273معركؼ الحسني، مرجع سابؽ، ص -  1
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ثابتة كمستقرة، بحيث ال يمكف ألحد أف يزعزع حقا عينيا عقاريا ثابتا في السجؿ العقارم أك 
، حيث تتطير الممكية العقارية 1ييدر قكتو الثبكتية، ألف البيانات المدكنة فيو ىي عنكاف الحقيقة

 كلذلؾ يقع عمى عاتؽ المحافظ ،مف جميع الحقكؽ السالفة الغير متضمنة في السجؿ العقارم
العقارم بكصفو الجية اإلدارية المكمفة بإجراءات الشير العقارم االلتزاـ بالرقابة عمى سبلمة 

 .عممية اإلشيار، كخمكىا مف كؿ عيب
      مف جية أخرل فإف مسؾ السجؿ العقارم عمى مستكل المحافظات العقارية يككف عمى 

أساس كثائؽ مسح األراضي العاـ عمى مستكل إقميـ كؿ بمدية، باعتباره األساس المادم لمسجؿ 
عداد مسح األراضي العاـ كتأسيس إالمتضمف  74 – 75 مف األمر 02العقارم طبقا لممادة 

، فبمجرد إتماـ إعداد عمميات مسح األراضي العاـ عمى مستكل إقميـ كؿ بمدية السجؿ العقارم
تحدث بطاقة عقارية بالنسبة لكؿ قطعة أرضية مكجكدة في الخريطة المساحية، بما يسيؿ 

معرفة الحالة القانكنية كالمادية لمعقار، كىك ما يتطمب مف القائميف عمى عمميات المسح بتحرم 
جراءا التحقيقات ك المعاينات البلزمة  .الحقيقة، عف طريؽ القياـ بتجميع الكثائؽ كالبيانات كا 
      كأخذا بالحسباف الكتيرة البطيئة التي تسير عمييا عمميات المسح، باإلضافة إلى عدـ 
افتتاحيا في بعض المناطؽ، كبغرض تكفير سند رسمي مشير يستظير بو إلثبات الممكية 

، كؿ ذلؾ دفع المشرع إلى استحداث 2العقارية باعتباره شرط الحماية القانكنية مف الناحية المدنية
إجراءات قانكنية خاصة، تساىـ في تطيير الممكية العقارية في ىذه المناطؽ، كتثبيت ممكيتيا 

 .عف طريؽ التقادـ المكسب
      إزاء الكضع السابؽ فإنو في إطار حماية الممكية العقارية الكقفية، يككف مف الضركرم 

تحصيف األمبلؾ الكقفية مف النتائج المترتبة عمى ىذه اإلجراءات، فاألمبلؾ الكقفية ال شؾ أف 
شيرىا يحقؽ ليا قكة ثبكتية مطمقة لكضعيتيا القانكنية في مكاجية الغير بناء عمى قاعدة 

التطيير، إال أنو بالمقابؿ ترد إمكانية مكاجيتيا بقاعدة التطيير كفقا لممقتضيات القانكنية العامة 
شأنيا شأف باقي األمبلؾ، ك ىك ما يتعارض مع مقتضى تأبيد الكقؼ، مما يتطمب تقكية 

 . مركزىا القانكني في مكاجية ذلؾ، كاستثنائيا مف األثر التطييرم لمشير في مكاجيتيا

                              
 .107ص نظاـ الشير العقارم، مرجع سابؽ، خمفكني، - 1
 .75 ص  الخاصة، مرجع سابؽ، باشا، حماية الممكية- 2
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      ككذلؾ البد مف تقكية مركزىا القانكني بمناسبة عمميات المسح، بإلزاـ القائميف عمى 
عمميات المسح بتحرم مصمحة األمبلؾ الكقفية بمناسبة تثبيت الكجكد المادم ليا، كما يناط 

بالمحافظ العقارم دكرا أساسيا في حماية الممكية العقارية كتطييرىا كتكريس كجكدىا المادم ك 
 . القانكني، بمناسبة القيد األكؿ إثر انتياء عمميات المسح

      لذلؾ أتطرؽ لتقكية مركز األمبلؾ الكقفية في تثبيت كجكدىا المادم بمناسبة المسح العاـ 
، ثـ استثناء األمبلؾ الكقفية مف قاعدة األثر (المطمب األكؿ)لؤلراضي كتأسيس السجؿ العقارم 

 . (المطمب الثاني)التطييرم لئلشيار 
تقكية مركز األمالؾ الكقفية في تثبيت كجكدىا المادم بمناسبة المسح العاـ : المطمب األكؿ

 لألراضي ك تأسيس السجؿ العقارم
 كالذم يتـ مف خبللو 621 – 76      مسح األراضي ىك اإلجراء المنظـ بمكجب المرسـك 

عطائيا أرقاـ خاصة كرسـ مخططاتيا، حيث  تحديد معالـ األرض كتقسيميا إلى كحدات ممكية كا 
نظـ المرسـك إجراءات إعداد مسح األراضي كضبطو، كأككؿ مياـ إعداده لمجنة المسح، حيث 
تقـك ىذه األخيرة بمناسبة انتياءىا مف إتماـ عمميات المسح عمى مستكل إقميـ كؿ بمدية بإيداع 

كثائؽ مسح األراضي لدل المحافظة العقارية التي تقـك بدكرىا بمسؾ السجؿ العقارم عمى 
 .2أساس كثائؽ المسح ك الذم يمثؿ الناطؽ الطبيعي كالكضعية القانكنية لمعقارات

      لذلؾ أتطرؽ إلى تقكية المركز القانكني لؤلمبلؾ الكقفية بمناسبة أعماؿ لجنة المسح العاـ 
، ثـ تقكية مركزىا بمناسبة مسؾ السجؿ العقارم عمى مستكل المحافظة (الفرع األكؿ)لؤلراضي 
 .(الفرع الثاني)العقارية 

 تقكية المركز القانكني لألمالؾ الكقفية بمناسبة أعماؿ لجنة المسح العاـ لألراضي: الفرع األكؿ
 كينشر 3      يتـ افتتاح عمميات مسح األراضي في كؿ بمدية بمقتضى قرار يصدره كالي الكالية

في الجريدة الرسمية كفي مجمكعة القرارات اإلدارية لمكالية المعنية ككذلؾ الجرائد اليكمية، كيبمغ 

                              
الجريدة )، يتضمف إعداد مسح األراضي العاـ، 1976 مارس سنة 25 المكافؽ 1396 ربيع األكؿ عاـ 24: مؤرخ في- 1

 .(.496، ص 1976 أفريؿ 13، مؤرخة في 30الرسمية رقـ 
 .45ص ، 2009، دار ىكمو، الجزائر، 11ط ،  العقاريةالمنازعاتحمدم باشا عمر ك زركقي ليمى، - 2
الكالئية لؤلكقاؼ، في خطكة  تـ اعتماد مجانية الخدمات التي تقدميا مديرية مسح األراضي لفائدة المديريات المحمية ك- 3

 . لضماف عممية تسريع مسح األراضي الكقفية كالمساجد، كما اعتمدت كزارة المالية مف جيتيا عمى سعر رمزم في سياؽ ذلؾ
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 يكما مف افتتاح ىذه العمميات، يعمـ المكاطنيف عف 15رئيس المجمس الشعبي البمدم بو، كقبؿ 
 . طريؽ لصؽ لئلعبلنات في مقر الدائرة كالبمدية المعنية كالبمديات المجاكرة

      بمجرد افتتاح عمميات المسح تنشأ لجنة لمسح األراضي مف أجؿ كضع الحدكد في البمدية 
 تككينيا، حيث يبلحظ 1341 – 92 مف المرسـك 07المعنية، كىي المجنة التي حددت المادة 

عمى عضكية المجنة أنيا خمت مف أم ممثؿ لؤلمبلؾ الكقفية خبلفا لؤلمبلؾ الكطنية الممثمة 
بعضك أصمي، ك مف شأف ذلؾ أف يضعؼ المركز القانكني لؤلمبلؾ الكقفية، في غياب ممثؿ 

 .             عف مديرية األكقاؼ عمى مستكل الكالية كعضك أصمي لمدفاع عف حقكؽ الممؾ الكقفي
      كلما كانت المجنة تقـك بميمتيا بمساعدة المالكيف كالحائزيف لمحقكؽ العينية، الممزميف 

، لذلؾ فإف كجكد ممثؿ 10بإدالء مبلحظاتيـ عند الحاجة طبقا لنص المادة   مف ذات المرسـك
عف مديرية األكقاؼ ضركرم إلبداء مبلحظاتو، كتقديـ األكراؽ الثبكتية خاصة في حالة 

األمبلؾ الكقفية الميممة كالتي يدعي الغير حيازتيا، كفي مكاجية المنتفعيف المدعيف لمحيازة، 
ككذلؾ مف أجؿ عدـ تفكيت تقديـ الشكاكل لمجنة في اآلجاؿ المحددة قانكنا، حيث تقـك المجنة 
بفحصيا كالسعي إلى إنياء الخبلؼ كديا بيف المعنييف، خاصة في الحاالت التي يثكر النزاع 

 03كعند فشؿ التكفيؽ بيف المتنازعيف تعمميـ المجنة بأنو بيدىـ . حكؿ الرسـ المساحي لمعقارات
أشير مف أجؿ االتفاؽ عمى الحدكد أك رفع دعكل أماـ الجيات القضائية المختصة إقميميا، 
حيث يبقى تحديد المعالـ مؤقتا بشأف العقارات المتنازع حكؿ حدكدىا، كتصبح نيائية بعد 

 . 2انقضاء األجؿ، حيث تعتبر الكثائؽ المساحية مطابقة لمكضعية الحالية لمممكيات
      في إطار ما سبؽ فإف المصالحة الكدية ال بد أف تككف لمصمحة الممؾ الكقفي بشأف 
االتفاؽ عمى الحدكد، ك أال يتـ رفع الدعكل إلى القضاء إف لـ يكف فييا مصمحة، كىنا تبدك 
أىمية أف يككف مف أعضاء لجنة مسح األراضي ممثؿ عف مديرية األكقاؼ، فالصمح عمى 

الكقؼ ال يصح إال إذا كاف في مصمحتو، كىك ما قد ال يتنبو لو أعضاء المجنة في غياب ممثؿ 

                              
 المعدؿ كالمتمـ 62 – 76 يعدؿ كيتمـ المرسـك رقـ 1992 أفريؿ سنة 07 المكافؽ 1412 شكاؿ عاـ 4: مؤرخ في- 1

 .(. 773، ص 1992 أفريؿ 08، مؤرخة في 26الجريدة الرسمية رقـ )كالمتعمؽ بإعداد مسح األراضي العاـ، 
 المعدؿ كالمتمـ كالمتعمؽ بإعداد 62 – 76 يعدؿ كيتمـ المرسـك رقـ 134 - 92 مف المرسـك 14، 13، 12، 11المكاد - 2

 .مسح األراضي العاـ
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 المحدد لكيفيات 51 - 03 مف المرسـك 05لؤلمبلؾ الكقفية، كفي ىذا اإلطار فإف  المادة 
يمكف لمصالح الحفظ : " تنص10 – 91 مكرر مف قانكف األكقاؼ 08تطبيؽ أحكاـ المادة 

العقارم أف تستعيف في إطار عممية إعداد السجؿ العقارم الخاص باألمبلؾ الكقفية بأعكاف 
متخصصيف في الشريعة اإلسبلمية يعينيـ ليذا الغرض الكزير المكمؼ بالشؤكف الدينية 

 . كلذلؾ كاف مف الميـ التنبيو إلى ىذا األمر بالنسبة ألعضاء فرقة المسح." كاألكقاؼ
 تقكية مركز األمالؾ الكقفية بمناسبة مسؾ السجؿ العقارم عمى مستكل المحافظة العقارية: الفرع الثاني

      بمناسبة انتياء لجاف المسح مف عمميات المسح عمى مستكل إقميـ كؿ بمدية افتتحت فييا 
إجراءاتو، يتـ إيداع كثائؽ المسح لدل المحافظة العقارية مقابؿ محضر يحرره المحافظ العقارم، 
كيككف محؿ إشيار كاسع لمدة أربعة أشير قصد تمكيف المالكيف كذكم الحقكؽ العينية العقارية 
مف اإلطبلع عمى الكثائؽ كتقديـ االعتراضات كاألدلة التي تفيد حقكقيـ عمى العقارات مكضكع 

، ك ذلؾ تمييدا لتأسيس السجؿ العقارم كمسكو عمى 1المسح كالتي لـ تطمع عمييا لجنة المسح
مستكل المحافظة العقارية، ك الذم يعتبر بمجرد تأسيسو عنكانا لمحقيقة فيما يخص الحالة 

المادية كالقانكنية لمممكية العقارية المشيرة، كيتـ بناءا عميو تسميـ الدفتر العقارم الذم يحتكم 
 .عمى كؿ المعمكمات المتعمقة بالعقار، كتسجؿ عميو كؿ العمميات البلحقة المنصبة عمى العقار
      كتفاديا إلىدار الحقكؽ العينية كاغتصابيا فقد خكؿ المحافظ العقارم صبلحيات كاسعة 

في ممارسة الرقابة الدقيقة عمى كؿ عمميات الشير، سكاء ما تعمؽ منيا بالقيد األكؿ بعد 
المسح، أك بالنسبة لمتصرفات كاإلجراءات األخرل الكاجبة الشير التي ترد عمى العقارات بعد 

القيد األكؿ، لذلؾ يككف مف الميـ االستفادة مف الصبلحيات الكاسعة لممحافظ العقارم، لمصمحة 
حماية األمبلؾ الكقفية العامة منيا كالخاصة، بتنصيبو حاميا لمكجكد المادم كالقانكني لؤلمبلؾ 

 .(ثانيا)، أك بعد (أكال)الكقفية سكاء بمناسبة القيد األكؿ 
 صالحيات المحافظ العقارم بمناسبة القيد األكؿ: أكال      

      بمناسبة القيد األكؿ، كالذم يككف بصدد ترقيـ نيائي كالذم يككف في حالة العقارات التي 
يحكز مالككىا سندات ممكية غير متنازع فييا، حيث يسمـ المحافظ العقارم في ىذه الحالة 

لصاحب الترقيـ النيائي الدفتر العقارم، فإذا تعمؽ األمر بالممؾ الكقفي الذم لو سندات رسمية، 

                              
 .47، ص نازعات العقارية، مرجع سابؽالـباشا ك زركقي، - 1
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فيتأكد مف أف العقد المنشأ لمكقؼ خاؿ مف أم شرط يجعمو باطبل ك أنو ليس مخالفا ألحكاـ 
 مف 05الشريعة اإلسبلمية كاألحكاـ القانكنية كالتنظيمية المعمكؿ بيا، كلذلؾ فإف المادة 

 – 91 مكرر مف قانكف األكقاؼ 08 المحدد لكيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة 51 – 03المرسـك 
 نصت أنو يمكف لمصالح الحفظ العقارم أف تستعيف في إطار عممية إعداد السجؿ العقارم 10

الخاص باألمبلؾ الكقفية بأعكاف متخصصيف في الشريعة اإلسبلمية يعينيـ ليذا الغرض الكزير 
 .المكمؼ بالشؤكف الدينية كاألكقاؼ

      أما إذا كاف بصدد ترقيـ مؤقت بالنسبة لمعقارات التي ليس لمالكييا الظاىريف سندات 
ممكية قانكنية، كلكنيـ يمارسكف حسب المعمكمات الناتجة عف كثائؽ مسح األراضي حيازة 

بمفيـك القانكف المدني، ككذلؾ المبلؾ الظاىريف الذيف ال يممككف سندات معترؼ بيا، كلكنيـ 
حائزكف، كلـ يتمكنكا مف إثبات المدة القانكنية لمحيازة، كبالنسبة لؤلمبلؾ الكقفية فإف تقكية 
المركز القانكني ليا يقتضي أف يقـك المحافظ العقارم بإطبلع مديرية األكقاؼ عمى مستكل 

الكالية، لممارسة حقيا في االعتراض حماية لحؽ الممؾ الكقفي، الذم قد يككف قد حرر بشأنو 
عقد شيرة أك شيادة حيازة، كلذلؾ إذا ثبت لدل المحافظ العقارم خبلؿ آجاؿ الترقيـ المؤقت ما 

يثبت طبيعة الممؾ الكقفي، يتكجب عميو سحب إيداع الشير في مكاجية طالب شير عقد 
 المحددة لمنمكذج 2000 جانفي 29 المؤرخة في 00287الشيرة، خاصة كأف التعميمة رقـ 

الرسمي لكشؼ اإلرساؿ الذم يتـ بمكجبو تحكيؿ نسخة مف عقد الكقؼ إلى المصالح المكمفة 
 نصت عمى ضركرة إعبلـ 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 41باألكقاؼ تطبيقا ألحكاـ المادة 

المصالح المكمفة باألكقاؼ عف طريؽ نسخة مف كؿ عقد كقؼ يتـ العثكر عميو بمناسبة عمميات 
البحث العادية، سكاء عمى مستكل مجمكعة البطاقات العقارية أك السجبلت التي كانت تمسؾ 

 .1961قبؿ أكؿ مارس 
      كبالنسبة لآلجاؿ المحددة لبلعتراض عمى الترقيـ النيائي أك المؤقت، فإذا تعمؽ األمر 

بممؾ كقفي فإنو يجب األخذ باالعتبار أف المصالحة ضد الممؾ الكقفي ال تجكز، كلذلؾ يتحرل 
المحافظ العقارم أف تتـ المصالحة لمصمحة الممؾ الكقفي ك إال يمجأ مباشرة إلى رفع الدعكل 

القضائية، بحيث إذا أجرل المصالحة بما أضر بالممؾ الكقفي، فتعتبر ىذه الحالة مف الحاالت 
 – 75 مف األمر 23التي يجكز أف ترفع فييا دعكل تعكيض عمى الدكلة طبقا ألحكاـ المادة 
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 المتضمف إعداد مسح األراضي العاـ كتأسيس السجؿ العقارم كالتي تككف الدكلة بمكجبيا 74
 .مسئكلة عف الخطأ الذم ارتكبو المحافظ العقارم أثناء تأدية ميامو مسببا ضررا لمغير

      في جميع األحكاؿ يجب معاممة الممؾ الكقفي تقكية لمركزه القانكني عمى أنو مدعى عميو، 
فبل يطالب بإثبات الممكية الكقفية، سكاء أكاف ىك مف بادر إلى تقديـ طمب اإلشيار أك كاف 

متعرضا، كذلؾ حتى ال تضيع الحقكؽ الكقفية بسبب العجز عف اإلثبات، كليس في ىذا 
االستثناء أم إضرار بحقكؽ الغير، ماداـ يضمف لؤلكقاؼ مقارنة حجتيا بالحجج التي يدلي بيا 
الخصـ، إضافة لما يتحقؽ مف تفادم أف تؤسس رسـك عقارية تفقد الممكية الكقفية طابعيا نتيجة 

ىماؿ الناظر إلشيارىا ، كلعؿ ىذا ىك االتجاه الذم أراده 1تمكف الغير مف التعدم عمييا كا 
 مف قانكف األكقاؼ 08المشرع عندما نص عمى األمبلؾ الكقفية العامة المصكنة بمكجب المادة 

 . كالتي تثبت طبيعتيا الكقفية بقكة القانكف10 – 91
 صالحيات المحافظ العقارم بعد القيد األكؿ: ثانيا

      بعد إتماـ القيد األكؿ عمى إثر االنتياء مف عمميات المسح، يسمـ لممبلؾ المكرسة حقكقيـ 
بصفة نيائية الدفتر العقارم كالذم يعتبر بطاقة تعريؼ لمعقار كحالتو المدنية الفعمية إذ يرسـ 
كؿ حياتو القانكنية، كلذلؾ يككف عمى المحافظ العقارم بمناسبة تسميـ الدفتر العقارم في حالة 

باعتبار  الممكية الكقفية أف يحرره باسـ الممؾ الكقفي، سكاء في حالة الكقؼ العاـ أك الخاص،
الممؾ الكقفي شخصا معنكيا، فبل ينبغي أف يصدر الدفتر العقارم باسـ الناظر ألنو مجرد ممثؿ 

قانكني لمممؾ الكقفي، كال كذلؾ باسـ الكاقؼ، ألنو بمجرد إنشائو لمتصرؼ الكقفي يخرج 
المكقكؼ مف ممكو، كال باسـ مديرية األكقاؼ أك كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ ألنيا مجرد جية 

 .كصاية عمى األمبلؾ الكقفية ال مالكة ليا
      كما ال يجكز إصدار الدفتر العقارم باسـ المكقكؼ عمييـ باعتبارىـ يممككف حؽ انتفاع 

 - 2001 جانفي 23 المؤرخة في 00389فقط، ك بصدد ىذه الحالة فقد  أكدت التعميمة رقـ 
عمى أنو ال ينبغي لممحافظيف العقارييف أف - في ظؿ تنظيـ قانكف األكقاؼ لمكقؼ الخاص

يمتنعكا عف إشيار الشيادات التكثيقية بعد الكفاة المتضمنة العقارات المكقكفة كقفا خاصا، ألف 
حؽ المكقكؼ عمييـ ىك حؽ انتفاع فقط، كالبد أف يخضع لئلشيار، كمف جية أخرل فإف 

                              
 .143 ص  الحماية المدنية لؤلكقاؼ العامة، مرجع سابؽ، ، اصبيحي- 1
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الشيادة التكثيقية ليس ليا إال أثر تبياف ىكية المكقكؼ عمييـ كما ىـ محدديف في عقد تأسيس 
الكقؼ، فبل يمكف أف يتعمؽ األمر كما قد يبدك لبعض المحافظيف العقارييف بشيادة نقؿ ممكية 
عقارية لفائدة الكرثة، كلذلؾ فالكاجب عمى المحافظ العقارم بصدد إشياره لمشيادة التكثيقية بعد 

الكفاة المعدة بخصكص عقار مكقكؼ كقفا خاصا أف يحرره بشكؿ يجعميا ال تترؾ أم لبس 
بالنسبة لطبيعة الحؽ المنتقؿ لفائدة المستفيديف، كأف تحتكم عمى عبارة صريحة كاضحة تفيد أف 

 . العقار ىك مف الصنؼ القانكني ممؾ كقفي
      كفي إطار تفحص المحافظ العقارم كتحققو مف تكافر مشركعية التصرفات العقارية 

مكضكع اإلشيار، كرفض إيداعيا إذا ثبت عدـ مشركعيتيا بمخالفتيا لمنظاـ العاـ أك األحكاـ 
، فإنو  يككف عميو تحرم مصمحة األمبلؾ الكقفية برفض شير التصرفات 1القانكنية كالتنظيمية

التي مف شأنيا المساس بكجكد الممؾ الكقفي، كرفض شير التصرفات المنشأة لمممؾ الكقفي 
التي تظير فييا مخالفة لؤلحكاـ الشرعية كالقانكنية إلنشاء الكقؼ، حيث يستعيف في ذلؾ 

 – 03 مف المرسـك التنفيذم رقـ 05بمتخصصيف في الشريعة اإلسبلمية كفقا لما تخكلو المادة 
 ك في ىذا اإلطار 10 – 91 مكرر مف قانكف األكقاؼ 08 المحدد لكيفيات تطبيؽ المادة 51

يمتنع بشكؿ خاص عف إشيار عقكد الكقؼ الكاردة عمى ممكية كقفية سابقة اإلشيار، كعدـ 
إشيار عقكد الرجكع في الكقؼ، أك قسمة نيائية لمممؾ الكقفي بيف المنتفعيف لمخالفتيا لؤلحكاـ 

 .الشرعية كالقانكنية لمكقؼ
 استثناء األمالؾ الكقفية مف قاعدة األثر التطييرم لشير الممكية العقارية: المطمب الثاني

      بغرض تكفير سند رسمي مشير يستظير بو إلثبات الممكية العقارية كباعتباره شرط 
الحماية مف الناحية المدنية، كفي ظؿ عدـ استكماؿ عمميات المسح عمى مستكل جميع 

عداد عقد  المناطؽ، استحدث المشرع إجراءات قانكنية خاصة، كالمتمثمة في شيادة الحيازة، كا 
الشيرة المتضمف االعتراؼ بالممكية العقارية، كىي اإلجراءات التي تساىـ في تطيير الممكية 

، كعمى الرغـ مف أىمية ىذه اإلجراءات، إال أنيا مف شأنيا المساس 2العقارية في ىذه المناطؽ

                              
 المتضمف إعداد 74 – 75 مف األمر 22المادة ، ك المتعمؽ بتأسيس السجؿ العقارم 63 – 76 مف المرسـك 105المادة - 1

 . السجؿ العقارمكتأسيس العاـ األراضيمسح 
 .13ص ، 2013حمدم باشا عمر، آليات تطيير الممكية العقارية الخاصة، دار ىكمو، الجزائر، -  2
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بكجكد األمبلؾ الكقفية، خاصة تمؾ التي تعرضت لمضياع كاالستيبلء، كلذلؾ حماية لمممكية 
 .     العقارية الكقفية، يككف مف الضركرم تحصينيا مف النتائج المترتبة عمى ىذه اإلجراءات

      إال أنو مف الناحية العممية لـ تسمـ األمبلؾ الكقفية مف تحرير شيادة الحيازة أك عقد 
الشيرة، كبناءا عمى ذلؾ تـ االعتراؼ بممكيتيا لمغير عمى أساس التقادـ المكسب، في غياب 

 .نص صريح  عمى عدـ سرياف األثر التطييرم ليا في مكاجية األمبلؾ الكقفية
      لذلؾ فإف تجسيد حماية فعمية لؤلمبلؾ الكقفية يقتضي التمييز بيف كضع األمبلؾ الكقفية 
التي تـ تحرير شيادات حيازة أك عقكد شيرة بشأنيا، كالتي ال بد مف حمايتيا بتدخؿ القضاء 
لمنع سرياف أثر ىذه المحررات التطييرم في مكاجية الممؾ الكقفي، استنباطا مف النصكص 

 07، كفي ظؿ اإلجراء الجديد المؤسس بمكجب القانكف (الفرع األكؿ)القانكنية التي تسمح بذلؾ 
 الذم يقـك عمى معاينة حؽ الممكية العقارية كتسميـ سندات الممكية عف طريؽ تحقيؽ 02 –

 فإنو نص صراحة عمى عدـ سريانو عمى األمبلؾ الكقفية مما ينبغي أف يفسر ذلؾ عمى 1عقارم
  .(الفرع الثاني)استثناء األمبلؾ الكقفية مف األثر التطييرم لو 

تدخؿ القضاء لمنع سرياف األثر التطييرم لشير الممكية  عمى أساس التقادـ في مكاجية : الفرع األكؿ
 األمالؾ الكقفية 

 بالنسبة لشيادة الحيازة: أكال
      تعتبر شيادة الحيازة شبو عقد أك مقرر إدارم يكتسي طابعا رسميا، يثبت لمحائز حؽ 

شيارىا، بحيث تعتبر بذلؾ سندا  الحيازة عمى العقار محؿ الشيادة بعد إتماـ إجراءات تسجيميا كا 
 .         2قكيا الكتساب الممكية في المستقبؿ عف طريؽ التقادـ المكسب

      حيث يسمح لكؿ شخص يحكز في أراضي الممكية الخاصة كالتي ليس ليا عقكد رسمية، 
لمدة سنة عمى األقؿ، بصفة ىادئة عمنية كمستمرة، كفقا ألحكاـ القانكف المدني أف يحصؿ عمى 

سند حيازم ىك شيادة الحيازة، ك التي تسمـ مف قبؿ رئيس المجمس الشعبي البمدم حسب 
 المتضمف التكجيو العقارم ك كذلؾ كفقا لـ 25 – 90اإلجراءات كالشركط التي يحددىا القانكف 

                              
، 2007 فيفرم 28، مؤرخة في 15الجريدة الرسمية رقـ )، 2007 فبراير 27 المكافؽ 1428 صفر عاـ 09: مؤرخ في-  1

 .(.11ص 
 .133ص ، 2006، 5بف عبيدة عبد المجيد، إثبات الممكية العقارية كالحقكؽ العينية العقارية، دار ىكمو، الجزائر، ط -  2
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 المتضمف كيفية إعداد شيادة الحيازة كتسميميا كالذم جاء 254 – 91كرد بالمرسـك التنفيذم 
 .1باألحكاـ التفصيمية إلعداد ىذه الشيادة كتسميميا

، فإف األمبلؾ 2      كلما كانت بحسب القانكف ال تنصب إال عمى أراضي الممكية الخاصة
الكقفية محصنة مف إعداد ىذه الشيادة في مكاجيتيا، غير أف ىذه الحصانة ال تتحقؽ فعميا إال 
بتحرم محررىا لمصمحة الممؾ الكقفي كذلؾ بالتأكد بمناسبة تحريرىا لفائدة طالبيا أنيا ال تتعمؽ 

بممؾ كقفي، كيمكف لذلؾ مراسمة الييئة المكمفة باألكقاؼ، لتكضيح الكضعية القانكنية لمعقار 
مكضكع طمب شيادة الحيازة مف منظكر األحكاـ التشريعية التي تحكـ األمبلؾ الكقفية، كىك 
األمر الذم لـ يتـ النص عميو صراحة في المرسـك المشار إليو خبلفا لمنص عمى ضركرة 

 يكما لتكضيح الكضعية القانكنية 15إخطار رئيس مصمحة األمبلؾ الكطنية بالكالية في ميمة 
لمعقار مكضكع طمب شيادة الحيازة مف منظكر األحكاـ التشريعية التي تحكـ األمبلؾ الكطنية، 
كبيذا الصدد البد لمصمحة األمبلؾ الكطنية أف تنصب نفسيا حامية بالمناسبة لؤلمبلؾ الكقفية، 
كتفيد بأف الممؾ ك إف لـ يكف تابعا لؤلمبلؾ الكطنية، أنو تابع لؤلمبلؾ الكقفية، كتقدـ السندات 

 . المثبتة لذلؾ، ألنو قد تتكافر عندىا مثؿ ىذه السندات
 المتضمف 254 – 91 مف المرسـك 11 ك10      كعمى الرغـ مف اآلجاؿ المحددة في المكاد 

كيفية إعداد شيادة الحيازة كتسميميا لتقديـ اعتراض عمى طمب شيادة الحيازة، ك التي بمجرد 
انقضائيا دكف تقديـ أم اعتراض، يتـ تحرير شيادة الحيازة، فإف األمبلؾ الكقفية يجب أف تككف 
شيارىا، يسمح بالطعف  معفاة مف ىذه اآلجاؿ، بحيث حتى بعد اإلعداد النيائي لشيادة الحيازة كا 
فييا لمصمحة الممؾ الكقفي، خاصة في الحاالت التي يتـ ظيكر سند رسمي يكشؼ عف طابع 

الممؾ الكقفي، أك بمناسبة الحيازة الفعمية لمصمحة الممؾ الكقفي بقكة القانكف كفقا ألحكاـ  المادة 
، حيث يتـ المجكء إلى القضاء اإلدارم لطمب إلغاءىا، كفي 10 - 91 مف قانكف األكقاؼ 08

                              
، ص 1991 يكليك 31، مؤرخة في 36جريدة رسمية رقـ )، 1991 يكليك سنة 27 مكافؽ 1412 محـر عاـ 15: مؤرخ في- 1

1365.). 
 75 مف األمر رقـ 823يمكف كؿ شخص حسب مفيـك المادة  ": في فقرتيا األكلى25 – 90 مف قانكف 39تنص المادة - 2
، يمارس في أراضي الممكية الخاصة، التي ال تحرر عقكدىا، ممكية مستمرة كغير 1975 سبتمبر سنة 26 المؤرخ في 58 –

كىي تخضع لشكميات التسجيؿ ك " شيادة الحيازة"منقطعة كىادئة كعبلنية ال تشكبيا شبية أف يحصؿ عمى سند حيازم يسمى 
 .". اإلشيار العقارم، كذلؾ في المناطؽ التي لـ يتـ فييا إعداد سجؿ مسح األراضي
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ىذه الحالة يحؽ المطالبة بالتعكيض ضد رئيس البمدية إذا كاف ىك المتسبب في األضرار 
 .1البلحقة بالممؾ الكقفي، ال سيما اآلثار التي تككف ىذه الشيادة قد رتبتيا لصالح الحائز

      كبالنسبة لؤلثر الذم ترتبو شيادة الحيازة، باعتبارىا سندا صحيحا، يساعد المجنة البمدية 
لمسح األراضي عند الشركع في إجراءات المسح عمى مستكل البمدية، فإف ىذا ال ينبغي أف 

يؤثر عمى تقكية المركز القانكني لمممؾ الكقفي، كتحرم مصمحتو بعدـ سرياف األثر التطييرم 
، خاصة أف 2ليذه الشيادة في مكاجيتو بمناسبة افتتاح عمميات المسح كتأسيس السجؿ العقارم

الممؾ الكقفي يبقى قاببل إلثبات كجكده كاسترجاعو بالنظر لطابعو األبدم، متى ظيرت أدلة 
 .تثبت طابعو الكقفي، مما يجعمو في مركز الحائز الفعمي الذم تككف حيازتو أكلى بالرعاية

 بالنسبة لعقد الشيرة: ثانيا
محرر رسمي يعد مف قبؿ مكثؽ طبقا لؤلشكاؿ القانكنية ك في حدكد : "عقد الشيرة ىك      

سمطتو كاختصاصو، يتضمف إشيار الممكية عمى أساس التقادـ المكسب بناءا عمى تصريح 
 – 83 كىك اإلجراء المستحدث في إطار تطيير الممكية العقارية طبقا لممرسـك 3."طالب العقد

 الذم يسف إجراءات إلثبات التقادـ المكسب ك إعداد عقد الشيرة المتضمف االعتراؼ 352
 حيث يككف بمكجبو لكؿ شخص يحكز عقارا مف نكع الممؾ طبقا ألحكاـ القانكف 4بالممكية

المدني، في تراب البمديات التي لـ تخضع إلجراءات المسح، أف يطمب مف المكثؽ المسؤكؿ 
 . عف مكتب التكثيؽ المختص إقميميا تحرير عقد الشيرة المتضمف االعتراؼ بالممكية

 مف المرسـك المنشأ لو ألزمت المكثؽ 03      كبالنظر لؤلثر التطييرم لعقد الشيرة فإف المادة 
المكمؼ بتحريره أف يمتمس مف رئيس المجمس الشعبي البمدم، ك مف نائب مدير الشؤكف 
العقارية، كأمبلؾ الدكلة في الكالية القياـ بتحديد كضعية العقار القانكنية في نظر األحكاـ 

التشريعية كالتنظيمية، ال سيما السارية منيا عمى الثكرة الزراعية، كاالحتياطات العقارية البمدية، 
كأمبلؾ الدكلة، دكف أم إشارة إلى األمبلؾ الكقفية، مما يجعؿ ىذه األخيرة في مركز ضعيؼ 

                              
 . 112، ص 02باشا، آليات تطيير الممكية، مرجع سابؽ، ىامش - 1
  .78ص باشا ك زركقي، آليات تطيير الممكية، مرجع سابؽ، - 2
 .15ص مرجع سابؽ، ،  الممكية تطييرتآلياباشا، -  3
، 1983 مايك 24، المؤرخة في 21الجريدة الرسمية رقـ )، 1983 مايك 21 المكافؽ 1403 شعباف عاـ 08: مؤرخ في-  4

 .(.1473ص 
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في مكاجية اعتداء الغير عمييا، حيث أنو كاف مف المفركض بعد أف تـ االعتراؼ بالممكية 
 المتضمف 25 – 90 مف القانكف 23الكقفية كصنؼ مف أصناؼ الممكية بمكجب المادة 

، كتستثني صراحة األمبلؾ الكقفية مف أف  التكجيو العقارم أف تعدؿ المادة األكلى مف المرسـك
 .تككف مكضكع تحرير عقد شيرة

      أماـ الكضعية السابقة فإف استعادة حؽ الممؾ الكقفي مكضكع تحرير عقد شيرة يككف 
 352 – 83، حيث أنو إذا كاف المرسـك 1بالمجكء إلى القضاء العادم لطمب إبطاؿ العقد

 أشير، فإف 04المؤسس لعقد الشيرة قد حدد آجاؿ االعتراض عمى تحرير ىذا العقد بمضي 
 .2ذلؾ ال يمنع مف الطعف فيو بالبطبلف أماـ القضاء كفقا لما أكده اجتياد المحكمة العميا

 سنة، فإف تقكية 15      ك أخذا باالعتبار أف ىذه الدعكل تتقادـ في جميع األحكؿ بانقضاء 
 لتأكيده بالنص عمى 10 – 91المركز القانكني لؤلمبلؾ الكقفية الذم جاء قانكف األكقاؼ 

ضركرة استرجاع األمبلؾ الكقفية كتثبيت كضعيتيا القانكنية، فإنو ينبغي أف يتدخؿ المشرع 
بنص صريح يقضي بأف عقكد الشيرة التي سبؽ تحريرىا عمى  أمبلؾ كقفية تبقى قابمة لمطعف 

فييا متى ثبتت طبيعة الممؾ الكقفي كفقا لطرؽ اإلثبات المحددة شرعا كقانكنا، حيث تزداد 
 المتعمؽ بمعاينة حؽ الممكية ك الذم 02 - 07أىمية ىذا النص بالنظر لما نص عميو القانكف 

 منو عمى أف ما ىك مكجكد 19ألغى العمؿ بعقد الشيرة، إال أف القانكف ذاتو نص في المادة 
 . المتضمف عقد الشيرة352 – 83عمى مستكل المكثؽ يستمر العمؿ فيو بالمرسـك 

      كلذلؾ ينبغي أف يمتـز المكثؽ بحماية الكجكد القانكني لؤلمبلؾ الكقفية  بمناسبة تحريره 
لعقكد الشيرة، فيتأكد جيدا قبؿ أف يحررىا، بطمب رأم السمطة المكمفة باألكقاؼ الحتماؿ أف 

يككف العقار مكضكع طمب عقد الشيرة ممكا كقفيا مكضكع تحرير شيادة رسمية لمممؾ الكقفي، 
أك بصدد تحرير ىذه الشيادة التي يتـ تحريرىا بناءا عمى تجميع أكثر مف ثبلث كثائؽ إشياد 

                              
 .سابؽ اإلشارة إليو. 34، ص 01، عدد 1997، المجمة القضائية 1997 - 07 – 16، مؤرخ في 157310 القرار رقـ - 1
 عمى تحرير العقد في خبلؿ األربعة االعتراض عدـ أفكانت المحكمة العميا قد اعتبرت في اجتياد سابؽ لمغرفة المدنية  -  2

 كاعتبرت الطعف االجتيادنيا تراجعت عف ىذا أ يحصف العقد كال يمكف الطعف فيو أماـ القضاء، غير ،أشير المحددة قانكنا
  الذم جاءت بو الغرفةاالجتيادماـ القضاء، كىك أ باعتبار عقد الشيرة ىك مجرد عقد تقريرم يمكف الطعف فيو بالبطبلف ا،ممكف

سنة  المجمة القضائية لممحكمة العميا، ،2000 مارس 29 المؤرخ في 190541رقـ ر مكرس في القرا. العقارية لممحكمة العميا
 .102 ص ،01 عدد ،2000
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 المتضمف إحداث 336- 2000مكتكب إلثبات الممؾ الكقفي كفقا لما يحدده المرسـك التنفيذم 
كثيقة اإلشياد المكتكب إلثبات الممؾ الكقفي، كذلؾ كإجراء كقائي، فإذا تـ تحرير عقد الشيرة 
كتـ إشياره عمى الرغـ مف كجكد شيادة رسمية لمممؾ الكقفي مشيرة عمى مستكل المحافظة 
العقارية، فإنو يتـ الطعف في صحة عقد الشيرة الكارد عمى ممؾ كقفي ثابت بشيادة رسمية 

 . 1خضعت لئلشيار، كالذم ال يمكف أف يككف مكضكع اكتساب بالتقادـ المكسب
      كما تتحمؿ الدكلة التعكيض عف األضرار المتسبب فييا لمممؾ الكقفي، نتيجة الخطأ الذم 

 .   2ارتكبو المحافظ العقارم في إشيار سند مثبت لمممكية، رغـ كجكد سند ممكية سابؽ اإلشيار
      كبجدر االنتباه إلى أف عقد الشيرة ك الشيادة الرسمية المثبتة لمممؾ الكقفي كؿ منيما 
يعتبر إجراءا أكليا لتثبيت الممكية، حيث أف األكؿ ىك مجرد عقد تصريحي يقتصر فيو دكر 

المكثؽ عمى تمقي التصريح مف الحائز، كيحرر بشأنو عقدا طبقا لئلجراءات المحددة قانكنا، أما 
الشيادة الرسمية لمممؾ الكقفي فيي عقد تصريحي يثبت الممكية العقارية بناءا عمى شيادات 

الشيكد كفقا لئلجراءات التي يحددىا القانكف، حيث أف استحداثيا جاء تماشيا مع أحكاـ المادة 
  .3 التي نصت عمى األكقاؼ الثابتة بقكة القانكف10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 08

تقكية المركز القانكني لألمالؾ الكقفية في مكاجية األثر التطييرم لسند الممكية العقارية : الفرع الثاني
 المسمـ في إطار إجراء التحقيؽ العقارم

بالنظر إلى المصداقية التي يجب أف يتميز بيا كؿ إجراء يؤسس لمممكية العقارية كالتي       
 – 07تصبح حمايتيا عمى عاتؽ الدكلة بمجرد اإلشيار في المحافظة العقارية، فقد جاء قانكف 

 المتعمؽ بمعاينة حؽ الممكية ليكرس آلية جديدة لتطيير الممكية العقارية، تقـك عمى التحقيؽ 02
العقارم الميداني، مف خبلؿ بحث منيجي عف كؿ عناصر المعمكمات أك التصريحات أك 

                              
: " صادر عف الغرفة اإلدارية لممحكمة العميا" غير منشكر" 1998 مارس 09 المؤرخ في 129947جاء في القرار رقـ -  1

 يستبعد تطبيقيا أماـ كجكد 352 – 83لكف حيث، ككما دفع بو المستأنؼ عميو، فإف اإلجراءات المنصكص عمييا في المرسـك 
حمدم باشا عمر، دراسات قانكنية مختمفة، ط : مشار إليو في. ..."سند رسمي مشير لمعقار مكضكع النزاع بالمحافظة العقارية

 .150ص ، 2006، دار ىكمو، الجزائر، 4
 . المتضمف إعداد مسح األراضي العاـ كتأسيس السجؿ العقارم74 – 75 مف األمر 23المادة -  2
 يقابمو الشيادة الرسمية لمممؾ الكقفي كإجراء أكلي لتثبيت ، عقد الشيرة إجراءا أكليا لتثبيت الممكية الخاصةمكف اعتبارم-  3

 .الممكية الكقفية كتسكية كضعيتيا
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الكثائؽ الضركرية لتحديد حؽ الممكية العقارية، كجمعيا كدراستيا قبؿ اتخاذ قرار تحرير سند 
ممكية عقارية يحتج بو عمى الجميع، كتضمنو الدكلة، كيمارس صاحبو بمكجبو حقو بصفة تامة، 
حيث يككف مف شأف ىذا اإلجراء الجديد تبلفي السمبيات التي خمفيا العمؿ بعقد الشيرة كما جاء 

 . 1في عرض أسباب مشركع القانكف
 المتعمؽ بعقد الشيرة النص عمى استثناء األمبلؾ 352 – 83      كخبلفا لتجاىؿ المرسـك 

 المتعمؽ بمعاينة حؽ الممكية 02 – 07الكقفية مف أف تككف مكضكعا لو، فقد جاء قانكف 
 2 المتعمؽ بالتحقيؽ العقارم كتسميـ سندات الممكية147 – 08كالمرسـك التطبيقي لو رقـ 

بتكريس حماية قانكنية خاصة لؤلمبلؾ الكقفية، كذلؾ باستبعادىا صراحة مف أف تككف مكضكعا 
، ك بالمقابؿ التمكيف مف اكتشاؼ الممكيات الكقفية المحتممة بمناسبة كؿ عممية تحقيؽ (أكال)لو 

 .(ثانيا)عقارم لتثبيت ممكية خاصة، يضطمع بيا القائميف عمى عمميات التحقيؽ 
 االستثناء الصريح لألمالؾ الكقفية مف األثر التطييرم لسند الممكية المؤسس عمى التحقيؽ العقارم: أكال

      بمناسبة تحديد شركط االستفادة مف سند الممكية الذم يمنح في إطار التحقيؽ العقارم، 
ال تطبؽ أحكاـ ىذا : " المتعمؽ بمعاينة حؽ الممكية أنو02 – 07 مف قانكف 03نصت المادة 

." القانكف عمى األمبلؾ العقارية الكطنية بما فييا األراضي المسماة سابقا عرش كاألمبلؾ الكقفية
حيث يفيـ مف ىذا النص االستثناء الصريح لؤلمبلؾ الكقفية مف أف تككف مكضكع تحرير سند 

 .ممكية في إطار اإلجراء الذم يؤسسو القانكف
      كيرجع سبب تأكيد المشرع عمى استبعاد أراضي العرش كاألمبلؾ الكقفية، ىك أف الكثير 

 المتعمؽ بعقد 352 – 83مف ىذه األمبلؾ كانت مكضكع عقد شيرة، بسبب عدـ نص المرسـك 
الشيرة عمى استثناء ىذه األمبلؾ مف أف تككف مكضكعا لو، كبالنظر لمصيغة اآلمرة التي جاء 
بيا النص فإف أم مخالفة لنص المادة يترتب عمييا البطبلف المطمؽ لئلجراء، بحيث يتـ المجكء 

 02 - 07 مف القانكف رقـ 18إلى رفع دعكل قضائية إللغاء الترقيـ العقارم طبقا لنص 
 .المتعمؽ بمعاينة حؽ الممكية

                              
 .126ص باشا، آليات تطيير الممكية، مرجع سابؽ، -  1
 مايك 25، مؤرخة في 26الجريدة الرسمية رقـ )، 2008 مايك سنة 19 المكافؽ 1429 جمادل األكلى عاـ 13: مؤرخ في- 2

  .(. 03، ص 2008
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ذا كاف تسميـ سند الممكية بناءا عؿ التحقيؽ العقارم ال يمكف أف يسرم في مكاجية        كا 
األمبلؾ الكقفية، فإنو ال مانع أف يسرم لمصمحتيا، كذلؾ بجكاز أف تبادر مديرية األكقاؼ 
بالنسبة لمكقؼ العاـ أك الناظر أك المنتفعيف في الكقؼ الخاص بطمب فتح تحقيؽ عقارم   

، ك كذلؾ 1ييدؼ إلى تسميـ سند ممكية باسـ الممؾ الكقفي الحائز كفقا ألحكاـ القانكف المدني
 المتعمؽ بمعاينة حؽ 02 – 07 مف قانكف 06بمناسبة فتح تحقيؽ جماعي كفقا لنص المادة 

 .2"الحبس يحكز ك ال يحاز عميو"الممكية، ذلؾ أف القاعدة الفقيية عند الفقياء المالكية أف 
      كلما كاف تسميـ سند الممكية ال يككف إال بعد تحقيؽ كمعاينة ميدانية لحؽ الممكية، فإف 

السند المثبت لمممكية الكقفية بناءا عمى ىذا اإلجراء مف شأنو تثبيت الكضعية القانكنية لمممكية 
كال مخالفة في ذلؾ ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية التي ال  الكقفية، كالمساىمة في استرجاعيا،

إذ األمر يتعمؽ في - كما سكؼ يتـ التطرؽ إليو الحقا–تعترؼ بالحيازة الطكيمة كسبب لمتممؾ 
ىذه الحالة بحيازة ممكية كقفية متعارؼ عمى أنيا كقؼ، كؿ ما في األمر أنو ليس ليا سند 
ممكية مف شأنو تثبيت كضعيتيا القانكنية، كما أف اكتساب الممكية يككف بناءا عمى التحقيؽ 

كالمعاينة الميدانية، فتنتفي العمة التي منعت ألجميا أحكاـ الشريعة اإلسبلمية اكتساب الممكية 
 . بالحيازة الطكيمة

      مع ذلؾ فمف باب أكلى يتـ المجكء إلى تحرير الشيادة الرسمية الخاصة بالممؾ الكقفي 
حيث ال يشترط لتحريرىا كتثبيت الممكية الكقفية عمى أساسيا أف يككف العقار مكضكع حيازة 

 المحدث ليذه 336 – 2000كفقا ألحكاـ القانكف المدني، غير أف المرسـك التنفيذم رقـ 
 منو أنيا ترفؽ بشرط البطبلف عند ظيكر أدلة مضادة، كىك ما 05الشيادة نص في المادة 

ينقص مف قكتيا الثبكتية، كيتصكر أنو بمناسبة إجراءات التحقيؽ العقارم إذا ثبت أف الممكية 
مكضكع الشيادة الرسمية الخاصة بالممؾ الكقفي ىي في حقيقتيا ممكية خاصة، فإف الشيادة 

تبطؿ، كىك ما يعتبر إضعافا لممركز القانكني لؤلمبلؾ الكقفية، لذلؾ فإف النص الصريح الذم 
جاء بو قانكف التحقيؽ العقارم باستثناء األمبلؾ الكقفية صراحة مف أف تككف مكضكعا لو، مف 
شأنو تقكية المركز القانكني لؤلمبلؾ الكقفية المثبتة ممكيتيا بالشيادة الرسمية الخاصة بالممؾ 

                              
 .141ص باشا، آليات تطيير الممكية، مرجع سابؽ، -  1

2- Pesle. Op.cit. p 167 – 168.                                                                                    
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 المتعمؽ بمعاينة حؽ الممكية جاء لتسكية كضعية الممكيات 02 – 07الكقفي، كما أف قانكف 
العقارية التي يمارس أصحابيا عمييا حيازة كال يستطيعكف إثبات ممكيتيـ بسند، بينما الشيادة 

الرسمية لمممؾ الكقفي كالتي تخضع لئلشيار تعتبر سندا رسميا معد إلثبات الممكية الكقفية، ذا 
 . أثر تطييرم لمممكية الكقفية

 مساىمة عمميات التحقيؽ العقارم في اكتشاؼ الممكيات الكقفية المحتممة: ثانيا
 المتعمؽ بمعاينة حؽ الممكية بأنو جاء لضماف حؽ الممكية عمى 02 – 07      تميز قانكف 

 منو حؽ الغير بمناسبة إجراءات 10أساس مطابقة الحقيقة، حيث ضمف بمكجب نص المادة 
التحقيؽ، كلذلؾ فإف التحقيقات كالتحريات الميدانية مف شأنيا أف تكشؼ عف حؽ الغير في 

الممكية، كىك ما يتيح ألصحاب االحتجاجات كاالعتراضات مف تسجيؿ اعتراضاتيـ، كالتي قد 
 . تككف مكضكع تنقؿ المحقؽ العقارم مف جديد إلى الميداف قصد دراسة االحتجاجات

      كال شؾ أف ضماف حؽ الغير تزداد قيمتو إذا كاف ىذا الغير ممكا كقفيا، بحيث تسمح 
عمميات التحقيؽ الميداني مف الكشؼ عف ممكية كقفية محتممة، حيث يتـ إخطار الجية الكصية 

 . عمى األمبلؾ الكقفية بممارسة مياميا في حماية األمبلؾ الكقفية كاسترجاعيا
 المتعمؽ بعمميات التحقيؽ العقارم أكد 147 - 08      مف جية أخرل فإف المرسـك التنفيذم 

صراحة عمى إشراؾ الجية الكصية عمى األمبلؾ الكقفية في الكشؼ عف الطبيعة القانكنية 
، حيث يسمح لمجية 1لمممؾ الكقفي عمى غرار أمبلؾ الدكلة ك ذلؾ بمناسبة التحقيؽ الجماعي

الكصية عمى األمبلؾ الكقفية بالعمـ بإجراء التحقيؽ العقارم ك حماية األمبلؾ الكقفية، كالمطالبة 
 مف ذات المرسـك في فقرتيا األخيرة عمى تعميؽ 11بحقيا في مكاجية الغير، كما نصت المادة 

عمميات التحقيؽ كالتحرم بالبحث لدل المالكيف أك الحائزيف لمعقارات المجاكرة أك لدل أم 
أشخاص آخريف لدييـ معمكمات مفيدة بشأف الكضعية القانكنية ك المحتكل المادم لمعقار 

 .مكضكع التحقيؽ ، كىك ما مف شأنو الكشؼ عف ممكية كقفية محتممة
 
 
 

                              
 .المتعمؽ بمعاينة حؽ الممكية 02 - 07مف القانكف  06 ك 05المكاد -  1
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 خالصة الفصؿ الثاني
      أخمص في نياية ىذا الفصؿ إلى أنو إذا كاف القانكف ينظـ كسائؿ تككيف ككجكد الممؾ 

الكقفي فإف الكجكد الفعمي لؤلمبلؾ الكقفية ال يمكف االحتجاج بو في مكاجية الغير بؿ حتى في 
مكاجية أطراؼ العبلقة، ما لـ يثبت ثبكتا قضائيا، فالحؽ ك إف كجد فعبل فإنو يعتبر غير 

 .مكجكد قانكنا إذا لـ يستطع صاحبو إثباتو
      لذلؾ كاف مف األكلكيات كأخذا باالعتبار الظركؼ ك الكضعية التي تكجد عمييا الممكية 

الكقفية في الجزائر تنظيـ آليات استرجاع األمبلؾ الكقفية الضائعة حماية ليا مف إنكار كجكدىا 
الفعمي بانعداـ كجكدىا القانكني، ككذلؾ تحصيف الكجكد القانكني لما سيكجد مف أمبلؾ كقفية 
مستقببل بما ال يسمح بتفكيتيا، كذلؾ بتكفير كسائؿ إثباتيا عمى نحك يقكم مركزىا القانكني 

 . بمناسبة إثبات كجكدىا المادم كالقانكني
      كفي ىذا اإلطار تبيف أف االحتياط بتكفير كسائؿ إثبات الممؾ الكقفي عف طريؽ التشدد 

في مرحمة التكثيؽ أصبح ضركرة البد منيا لضماف أفضؿ حماية لؤلمبلؾ الكقفية التي ستكجد، 
ك ذلؾ باإلعداد المسبؽ ألدلة إثبات كجكدىا، غير أف األخذ باالعتبار ما تعرضت لو األمبلؾ 

الكقفية مف اعتداء، كاستيبلء، كتضيع ليا، في ظؿ غياب حماية تشريعية ليا لفترة زمنية طكيمة، 
كبالنظر لطابع التأبيد، فإنو ال بد أف يأخذ بعيف االعتبار التركيز عمى ضركرة استرجاع األمبلؾ 

الكقفية الضائعة، كىك ما يفترض المركنة في إثبات كجكد األمبلؾ الكقفية، حيث تككف الغاية 
الكصكؿ إلى الحقيقة بكؿ الطرؽ الممكنة كالمتاحة شرعا كقانكنا، حيث يجد ىذا التصكر أساسو 

 التي جاءت تماشيا مع المراحؿ 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 41 ك 35في نصكص المكاد 
 اتجاه 35الزمنية المختمفة التي مرت بيا األمبلؾ الكقفية في الجزائر، حيث تضمنت المادة 

 41المشرع نحك الحرية في اإلثبات بكافة الطرؽ الشرعية كالقانكنية المتاحة، كتضمنت المادة 
 .مكقؼ المشرع نحك التقييد في اإلثبات باشتراط الرسمية في تكثيؽ الممكية الكقفية

      مع ذلؾ فإف تثبيت الكضعية القانكنية لؤلمبلؾ الكقفية ال يتحقؽ إلى في ظؿ كضكح ك 
صراحة النصكص القانكنية المتعمقة بإثبات الكجكد القانكني لؤلمبلؾ الكقفية بما يحصف المركز 

 .القانكني ليا في المحتمؿ مف المنازعات بشأنيا
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التنظيـ القانكني لحماية األمالؾ الكقفية مدنيا في مكاجية : الفصؿ الثالث
 التعدم عمييا

      في ظؿ كجكد كعي حقيقي باألىداؼ الخيرية التي يؤدييا الكقؼ كعمؿ مف أعماؿ البر 
كاإلحساف في خدمة المجتمع اإلسبلمي كتحقيؽ تنميتو، فإف السمة العامة التي تطبع تعامؿ 
المسمميف مع ىذا الماؿ ىي التكرع عف مختمؼ أشكاؿ االعتداء عميو، سكاء بالغصب، أك 

 .االستيبلء، أك كضع اليد، أك غيرىا
      مع ذلؾ فإف المساس بحرمة األمبلؾ الكقفية باالعتداء عمييا غير مستبعد، كقد أثبتت 

الحكادث ذلؾ، كمرد ذلؾ في الغالب إلى ضعؼ الكازع الديني كسكء إلى انعداـ الفيـ الصحيح 
لممعنى التعبدم، كغرض البر كاإلحساف لمصمحة المكقكؼ عمييـ بشكؿ خاص كالمجتمع ككؿ 
بشكؿ عاـ، مما يجعؿ األشخاص ال يتكرعكف عف االعتداء عمى األمبلؾ الكقفية، فيطمعكف 
فييا كتمتد أيدييـ إلييا، كىك ما يفترض إزاء ىذا الكضع تكافر حماية قانكنية صارمة ككافية 

 .لضماف المحافظة عمى كجكدىا كاستمراريتيا
       حيث يحدث أف يقع االعتداء مف متكلي الكقؼ الذم قد تنطكم تصرفاتو في إدارة الممؾ 

الكقفي كتسييره عمى إىماؿ أك تقصير أك تكاطؤ يضر بالممؾ الكقفي كمقصد الكاقؼ كحتى 
الغير، مما يقتضي تحميؿ ىذا األخير المسؤكلية المدنية بسبب تصرفاتو الضارة بالممؾ الكقفي 
أك الغير، كما يمكف أف يككف ىذا االعتداء مف غير المتكلي سكاء الكاقؼ أك المكقكؼ عمييـ 
أك حتى األشخاص الذيف ليس ليـ عبلقة بالممؾ الكقفي، حيث يحدث أف تقع اعتداءات مادية 
عمى الممؾ الكقفي بإدعاء تممكو عف طريؽ الحيازة، أك المجكء إلى التصرؼ في أصؿ الممؾ 
الكقفي عف طريؽ التغيير فيو، أك االستبداؿ، مما يقتضي تكافر أحكاـ قانكنية كاضحة قادرة 

عمى المحافظة عمى استمرار كجكد الممؾ الكقفي بمناسبة التصرفات المحتممة عمى أصؿ الممؾ 
 .الكقفي

      لذلؾ أتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى المسؤكلية المدنية لمتكلي الممؾ الكقفي بمناسبة إدارتو 
، ثـ الحماية المدنية لؤلمبلؾ الكقفية في مكاجية التعدم عمى (المبحث األكؿ)لمممؾ الكقفي 

 .(المبحث الثاني)أصؿ الممؾ الكقفي 
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 المسؤكلية المدنية لمتكلي الممؾ الكقفي: المبحث األكؿ
      إف مقتضى كظيفة متكلي الممؾ الكقفي أف يقـك بكؿ ما مف شأنو الحفاظ عمى الممؾ 
الكقفي برعاية مصالحو، ككؿ تصرؼ يقتضيو استغبلؿ العيف المكقكفة كتنميتيا، أك ما فيو 

مصمحة الكقؼ كالمكقكؼ عميو، كيمتنع عميو كؿ تصرؼ ضار بالكقؼ أك المكقكؼ عمييـ، مما 
ال يمكف حصره مف تصرفات يجكز أك ال يجكز لمناظر القياـ بيا، الختبلفيا بحسب نكع الممؾ 

 .الكقفي كغايتو، كبحسب تغير الزماف كالمكاف
      فإذا كقع مف الناظر اإلخبلؿ بأحد االلتزامات المفركضة عميو بما يؤدم إلى ترتيب ضرر 

بالممؾ الكقفي في أصمو أك ريعو، أك بالغير، فإنو تقـك أحكاـ المسؤكلية المدنية في صكرتييا 
التقصيرية كالعقدية بغرض جبر الضرر المترتب عمى الممؾ الكقفي أك الغير، كعمى ىذا 

المطمب )األساس أتطرؽ لممسؤكلية المدنية لمتكلي الممؾ الكقفي في مكاجية الممؾ الكقفي 
 .(المطمب الثاني) المدنية لمتكلي الممؾ الكقفي في مكاجية الغير ة، ثـ المسؤكلي(األكؿ

  المدنية لمتكلي الممؾ الكقفي في مكاجية الممؾ الكقفيةالمسؤكلي: المطمب األكؿ
      حتى ال تككف أحكاـ المسؤكلية التقصيرية سببا في عزكؼ األشخاص عف تكلي النظارة 
عمى األمبلؾ الكقفية، فإنو مف الضركرم تحديد حدكد كنطاؽ ىذه المسؤكلية، فعمى الرغـ مف 

 ناظر الممؾ الكقفي العاـ عف كؿ تقصير يحدث منو ةنص المشرع الجزائرم عمى مسؤكلي
 المحدد لشركط إدارة األمبلؾ الكقفية 381 – 98 مف المرسـك التنفيذم 13بمكجب نص المادة 

كتسييرىا كحمايتيا، ككذلؾ النص عمى مسؤكلية الناظر المعتمد لرعاية الممؾ الكقفي الخاص 
، إال أنو  لـ يحدد نكع المسؤكلية كال الحاالت التي تكجبيا أم 14في المادة   مف نفس المرسـك

، كىك ما يرتبط بشكؿ (الفرع الثاني)نطاقيا، مما يطرح التساؤؿ حكؿ نطاؽ ىذه المسؤكلية 
 .(الفرع األكؿ)مباشر مع تكييؼ المركز القانكني لمناظر الذم عمى أساسو تترتب مسؤكليتو 

  تجاه الممؾ الكقفيقالمركز القانكني لمتكلي الممؾ الكقفي الذم عمى أساسو تترتب مسؤكليت: الفرع األكؿ
      يميز الفقو في تحديد المركز القانكني لمتكلي الممؾ الكقفي مف جية بيف مركزه القانكني 

 . (ثانيا)، كمف جية أخرل مف حيث كضع يده عمى األمكاؿ الكقفية (أكال)مف حيث تصرفاتو 
 المركز القانكني لمتكلي الممؾ الكقفي مف حيث تصرفاتو: أكال

      عمى الرغـ مف اتفاؽ أغمب الفقياء عمى اعتبار متكلي الممؾ الكقفي نائبا كككيبل عف 
غيره، كذلؾ باعتبار النيابة بمعناىا العاـ قياـ شخص مقاـ آخر في التصرؼ عنو، إال أنيـ 
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حيث يرل جميكر الفقياء أف الناظر : اختمفكا فيمف ىك ككيؿ عنو، حيث انقسمكا إلى اتجاىيف
ككيؿ عمف كاله سكاء أكاف الكاقؼ أك القاضي، بينما ذىب محمد بف الحسف مف الحنفية 

كالظاىر مف الحنابمة إلى أف الناظر ككيؿ عف المكقكؼ عمييـ، بكصفيـ مالكي حؽ االنتفاع 
 . 1في الكقؼ

      غير أف التكييؼ الدقيؽ لممركز القانكني لناظر الممؾ الكقفي ىك اعتباره نائبا قانكنيا مف 
نكع خاص، حيث ترد نيابتو عمى الممؾ الكقفي بكصؼ ىذا األخير شخصية معنكية، فإنشاء 
ممؾ كقفي بأحكامو المقررة في الفقو اإلسبلمي، يقابمو إنشاء شخص معنكم في نظر القكانيف 
الكضعية، كالشخص المعنكم في نظر القانكف كما أف لو كجكدا افترضو القانكف، فإف لو إرادة 
مفترضة، تتمثؿ في إرادة الشخص الطبيعي الذم يمثمو، فنيابة الناظر تككف مفركضة بحكـ 

القانكف، الذم يحدد كيفية تعييف النائب عف الشخص المعنكم، كيبيف سمطتو كحدكدىا، كلذلؾ 
فإف حؽ الكاقؼ في تعييف ناظر عمى الممؾ الكقفي الذم أنشأه، ككضع شركط تعيينو، مستمد 

 .2مف القانكف، كليذا فيي نيابة قانكنية مف نكع خاص
       لذلؾ فإف ما يفيـ مف تفكيض الكزير المختص أمر التسيير المباشر لمممؾ الكقفي لمناظر 

 المحدد لشركط 381 - 98 مف المرسـك التنفيذم 12عمى المستكل المحمي، كفقا لنص المادة 
إدارة األمبلؾ الكقفية ك تسييرىا كحمايتيا ىك اعتبار الناظر الممثؿ القانكني الذم يعبر عف 

إرادة الممؾ الكقفي كشخص معنكم، غير أنو مف الناحية الكاقعية يثكر إشكاؿ خطير مف حيث 
أف الناظر الذم يكمؼ بالتسيير المباشر لمممؾ الكقفي عمى المستكل المحمي ينظر إلى ميمتو 

باعتبارىا ميمة إدارية، بدليؿ أنو يعيف بقرار مف كزير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ، كيخضع لقكاعد 
عامة محددة مسبقا، مما يجعمو في حالة قانكنية كنظامية اتجاه اإلدارة التي عينتو، فيستمد 
صبلحياتو مف صبلحيات كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ في الكالية عمى األمبلؾ الكقفية، 

كيككف بذلؾ ممثبل لمكزارة التي عينتو أكثر مما يمثؿ الممؾ الكقفي الذم يفترض أنو في عبلقة 
مباشرة معو بمكجب الصبلحيات المخكلة لو قانكنا، فالناظر بيذا الشكؿ مطالب بأف يتصرؼ 

                              
  .49 ص  مرجع سابؽ،اإلسعاؼ،الطرابمسي،  - 1
دكتكراه النظارة عمى الشعيب خالد عبد ا، : كذلؾ.  203 – 202ص ، مرجع سابؽ، 1، ـ 1 جالكسيط، السنيكرم،   -2

 . 66، ص 2006سمسمة الرسائؿ الجامعية، األمانة العامة لؤلكقاؼ، الككيت، الكقؼ، 
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باعتباره مكظفا تابعا لمكزارة التي عينتو كغيره مف مكظفي الكزارة، كيككف بذلؾ ممزما بتنفيذ 
، كمف جية أخرل يتصرؼ باعتباره ممثبل لمممؾ الكقفي الذم تحت كاليتو، متحدثا 1سياستيا

باسمو، كمكمفا بتنفيذ شركط الكاقفيف، كتحقيؽ مصمحة المكقكؼ عمييـ، كىك ما يجعؿ تحديد 
مركزه القانكني أمرا في غاية الصعكبة في غياب نص قانكني صريح، إال إذا كاف يفيـ مف ذلؾ 
ف كاف يعيف بقرار مف كزير الشؤكف الدينية  أف نية المشرع ىي عدـ اعتباره مكظفا عمكميا، كا 
كاألكقاؼ، بحيث تككف الغاية مف ىذا التعييف تفكيض الصبلحيات كبسط الكالية العامة لمدكلة 

شرافيا كمتابعتيا خضاعيا لرقابتيا كا   . عمى األكقاؼ العامة كا 
 المحدد لشركط إدارة األمبلؾ الكقفية 381 - 98 مف المرسـك 18      كبالنظر لنص المادة 

ك تسييرىا كحمايتيا فإف أجرة الناظر تدفع لو مف ريع الممؾ الكقفي، كلـ ينص المرسـك إال عمى 
 مف ذات 20ضركرة إخضاع عمؿ الناظر اللتزامات التأميف كالضماف االجتماعي في المادة 

، فيذه النصكص تعطيو خصكصية تختمؼ عف تمؾ التي تحكـ بقية المكظفيف عمى  المرسـك
مستكل الكزارة بما فييـ ككيؿ األكقاؼ الذم ينظـ عبلقتو نص خاص، يؤكد ذلؾ نص المادة 

ككيبل عف المستحقيف في السير عمى " مف ذات المرسـك التي اعتبرت ناظر الممؾ الكقفي 13
كىك بيذا المعنى ليس مجرد مكظؼ يؤدم خدمة عامة يتمقى مقابميا أجرا، بؿ " العيف المكقكفة

 .نائبا قانكنيا عف الغير، مما يجعؿ مسؤكليتو تقـك بمجرد اإلخبلؿ بأداء كاجبو
ككيؿ عف "      مع ذلؾ تجدر اإلشارة إلى أف الفيـ الصحيح لنص المشرع عمى أنو 

ال يفيـ إال بمعنى أنو ممـز كيقع عمى عاتقو حفظ " المستحقيف في السير عمى العيف المكقكفة
أمكاؿ الكقؼ كرعايتيا كتكزيع غبلتيا عمى المستحقيف، أم منكط بو تحقيؽ مصمحة المستحقيف 
التي ال تتحقؽ إال بالمحافظة عمى العيف المكقكفة، كلذلؾ فإف التكيؼ الصحيح لمركزه القانكني 
أنو نائب عف الممؾ الكقفي باعتباره شخصا معنكيا ال نائبا عف المكقكؼ عمييـ، كىك بذلؾ يقـك 

بإجراء مختمؼ التصرفات القانكنية المتعمقة بالممؾ الكقفي، كيقـك بكؿ ما ىك مف صبلحياتو 
 .طبقا لمقانكف بما في ذلؾ تنفيذ شرط الكاقؼ

                              
 مقدـ لممؤتمر الثالث لؤلكقاؼ بالمممكة العربية ، بحث(يد ناظر الكقؼ بيف األمانة كالضماف)الميدم محمد سعيد، -  1

 . مف كتاب المؤتمر466، ص 2010 يناير 05 ك 03السعكدية، المنعقد بالجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة في الفترة ما بيف 
 . 16، مرجع سابؽ، ص (مشمكالت أجرة الناظر)الزحيمي محمد، : كذلؾ
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      كفي اعتقادم أف الغمكض في تحديد المركز القانكني لناظر الممؾ الكقفي في القانكف 
الجزائرم كحتى في القكانيف العربية يرجع إلى عدـ مكافقة األحكاـ القانكنية لؤلحكاـ الفقيية في 
تنظيميا ألحكاـ الناظر، كشركط تعيينو، كبشكؿ عاـ عدـ التكافؽ في تحديد نطاؽ كالية الدكلة 
عمى األكقاؼ، كلذلؾ فإف محاكلة الجمع بيف ضركرة اضطبلع كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ 

بميمة النظارة عمى األمبلؾ الكقفية العامة منيا كحتى الخاصة في بعض األحياف، مقابؿ 
االلتزاـ باستمداد أحكاـ الكقؼ كما حددىا الفقياء، خمؽ التعقيد المبلحظ عند محاكلة تحديد 

 . المركز القانكني لمناظر طبقا لمنصكص القانكنية
 المركز القانكني لمتكلي الممؾ الكقفي مف حيث كضع يده عمى األمكاؿ الكقفية: ثانيا

ما        مف المتفؽ عميو فقيا أف يد اإلنساف عمى ماؿ الغير، إما أف تككف عف كالية شرعية كا 
ذا كانت عف كالية شرعية فيي إما يد أمانة أك يد ضماف، فيد األمانة  أف تككف عف اعتداء، كا 

يد الحائز لمشيء بإذف صاحبو، ال بقصد تممكو، بؿ باعتباره نائبا عف المالؾ، كلمصمحة : ىي
يد الحائز لمشيء بقصد تممكو، سكاء بدكف إذف مالكو، : تعكد ليذا المالؾ، أما يد الضماف فيي

 .1أم عدكانا، كالغاصب كالسارؽ أك بإذنو كلكف بقصد تممكو، كالمشترم
      كالفرؽ بيف اليديف أف يد الضماف حكميا غـر ما يتمؼ تحتيا مف أعياف مالية مطمقا، أما 

، كلذلؾ 2يد األمانة فبل تتحمؿ تبعة ىبلؾ ما تحتيا مف األمكاؿ إال بتعد أك تقصير أك إىماؿ
فبل تتحكؿ يد األمانة إلى يد ضماف إال إذا كجد ما يستكجب ضمانيا بتعد أك تقصير في الحفظ 
أك تفريط، أك باالمتناع عف رد الشيء الممـز بالمحافظة عميو دكف سبب شرعي كلك كاف بغير 

 .3قصد تممكو، أك قياـ النائب بتصرؼ خارج حدكد كاليتو، إلى غير ذلؾ مما يكجب الضماف
      كمف المتفؽ عميو فقيا أف يد ناظر الكقؼ يد أمانة، ألنيا مستمدة مف كالية قانكنية، 

فالناظر نائب قانكني عف الممؾ الكقفي في التصرفات ال بقصد التممؾ، فيك أميف عمى ما تحت 
يده مف أمكاؿ كقفية، سكاء كانت أصكال، أك أمكاؿ البدؿ، أـ كانت ماال لممستحقيف لـ يتـ تكزيعو 

بعد، فإذا ىمؾ منيا شيء مف غير تعديو أك تقصيره في الحفظ، فبل يضمف ما ىمؾ منيا، 
                              

 .154 – 153ص ، 2012، دار الفكر، دمشؽ، دار الفكر المعاصر، بيركت، 9ط نظرية الضماف، الزحيمي كىبو،  - 1
، ( بيف النظرية كالتطبيؽ في الفقو اإلسبلمييد الضماف كيد األمانة)أحمد غالب، الخطيب حارث محمد سبلمو ك العيسى  - 2

 . 327-  320ص ، 2012، يكنيك 02، عدد 18مجمد مجمة الجامعة اإلسبلمية، 
 .67 – 66يكنس محمد، مرجع سابؽ، ص  - 3
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، كمف أىـ ما رتبو الفقياء 1ككذلؾ إذا كاف اليبلؾ لسبب أجنبي ال دخؿ لو فيو كآفة سماكية
عمى ذلؾ أنيـ درجكا في محاسبة النظار عمى افتراض حسف النية، كترجيح جانب الثقة فييـ 
عمى الشؾ، كحمؿ أفعاليـ عمى الخير إال إذا قاـ الدليؿ بعكس ذلؾ، خكفا مف أف التظنف في 

 .2تصرفاتيـ يجعؿ الناس يحجمكف عف النظارة
      غير أف أىـ ما يترتب عمى القكؿ بأف ناظر الممؾ الكقفي أميف عمى أمكاؿ الكقؼ ىك أف 

الناظر يككف مطالبا فقط ببذؿ عناية ال بتحقيؽ نتيجة، كىك ما قد ال يستقيـ مع خصكصية 
أمكاؿ الكقؼ كالغاية المرجكة مف إقامة الكالية عمييا، كالتي تتمثؿ في االحتياط لمصالح الممؾ 

 .   3الكقفي
 المحدد لشركط إدارة األمبلؾ 381 – 98 مف المرسـك التنفيذم 13      كبمكجب نص المادة 

ككيبل عمى المكقكؼ عمييـ : " الكقفية كتسييرىا كحمايتيا كرد النص عمى أف ناظر الممؾ الكقفي
ك الذم يفيـ مف ىذا النص أنو يتماشى مع مكقؼ الفقو باعتبار يد ." كضامنا لكؿ تقصير

ف كاف ليس التقصير كحده ىك الذم يكجب الضماف،  الناظر يد أمانة ال تضمف إال بتقصير، كا 
فاإلىماؿ كالتفريط كميا مكجبة لمضماف، كلذلؾ مف الميـ أف يرد النص صراحة عمى صفة 

، مع ضركرة 4ناظر الممؾ الكقفي باعتباره نائبا قانكنيا عف الممؾ الكقفي كأمينا عمى أمكالو
تكضيح الحاالت التي يجب أف تنقمب فييا يده إلى يد ضماف، كىك ما يتحقؽ بو االحتياط 

 .كالحماية الحقيقية لمممؾ الكقفي
 نطاؽ مسؤكلية ناظر الممؾ الكقفي في مكاجية الممؾ الكقفي: الفرع الثاني

مشركعية الضماف نابعة مف الحاجة لحفظ أمكاؿ الناس كصيانتيا مف الضياع كجبر        إف
الضرر الذم يمحؽ صاحبيا مف االعتداء عمييا، حيث يشبو الفقو مشركعية مسؤكلية ناظر 

                              
 .359ص  في الكقؼ، مرجع سابؽ، أبك زىرة، محاضرات: كذلؾ .153الزحيمي كىبو، نظرية الضماف، مرجع سابؽ، ص  - 1
غير أف ما أثبتو الحكادث مف تفكيت لمصالح الكقؼ كالمكقكؼ عمييـ بسبب عدـ محاسبة النظار، جعؿ التشريعات الكقفية   -2

.  كلك اعتبرتو مف جانب آخر أمينا عمى ما تحت يده مف أمكاؿ الكقؼ،في الدكؿ اإلسبلمية تأخذ بضركرة محاسبة الناظر
 . 467الميدم سعيد، مرجع سابؽ، ص : أنظر

 .75اصبيحي، الحماية المدنية لؤلكقاؼ العامة، مرجع سابؽ، ص : كذلؾ. 254يكنس محمد، مرجع سابؽ، ص  - 3
در ب الذم خيب ىذا األصؿ بسبب ما ،ىناؾ رأم فقيي يرل أف اعتبار ناظر الكقؼ أمينا في األصؿ ال ينسجـ مع كاقعنا - 4

مف ذكم النفكس الضعيفة التي تعتبر النظارة عمى الكقؼ مغنما، كبناء عمى ىذا الرأم يككف مف الضركرم التعامؿ مع الناظر 
 . 464 – 463الميدم سعيد، مرجع سابؽ، ص .  ككجكه صرفياكمداخمو، ،بناء عمى كشؼ حساب تفصؿ فيو مكارد الكقؼ
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الممؾ الكقفي بمشركعية مسؤكلية الكلي عمى ماؿ األيتاـ التي كردت النصكص الشرعية صريحة 
ذا كاف األصؿ أف كضع اليد عمى الماؿ بكالية شرعية 1دالة مباشرة عمى مشركعية تضمينو ، كا 

ال يكجب الضماف، فإنو يشرع في الفقو اإلسبلمي أف تتحكؿ يد األمانة إلى يد ضماف في 
حاالت متفؽ عمييا كػالتعدم كالتفريط، كأخرل مختمؼ فييا كالتجييؿ كالعرؼ كالمصمحة كالتيمة 

 .2كاشتراط الضماف عمى األميف
      كباستقراء الكتابات الفقيية، فإف منيج الفقو اإلسبلمي يقـك عمى التمثيؿ لكؿ حالة يضمف 

فييا ناظر الممؾ الكقفي بمناسبة تختمؼ عف مناسبة التمثيؿ لحالة أخرل، كباستجماع ىذه 
الحاالت، فإنو يمكف حصر نطاؽ مسؤكلية المتكلي في مكاجية الممؾ الكقفي في مسؤكليتو في 

 .(ثانيا)، ك مسؤكليتو تجاه الممؾ الكقفي في التصرؼ (أكال)الحفظ 
 مسؤكلية متكلي الممؾ الكقفي في مكاجية ىذا األخير في الحفظ: أكال

      إف مف أىـ التزامات متكلي الممؾ الكقفي في إطار أداءه لكظيفتو السير عمى حفظ العيف 
المكقكفة بما يستبقييا دارة لممنافع، مؤدية لمغرض الذم كقفت ألجمو، فالناظر مطالب ببذؿ قدر 
مف الحيطة في حفظ الممؾ الكقفي حتى ال يترتب اإلضرار بو، كبكصفو يضع يده عمى أعياف 

الكقؼ كغبلتو بكالية شرعية كقانكنية، فإنو ال يضمف إال بالتعدم أك التقصير منو في حفظ 
أمكاؿ الكقؼ، مما يكجب مسؤكليتو التقصيرية نتيجة إخبللو بالتزامو القانكني الضار بأمكاؿ 

المقصكد بالتعدم كالتقصير في حفظ أمكاؿ الكقؼ؟ : الكقؼ، كىك ما يطرح التساؤؿ حكؿ أمريف
 كمقدار العناية أك الحيطة المطمكبة مف المتكلي كالتي يترتب عمى عدـ مراعاتيا مسؤكليتو؟

 المقصكد باإلخالؿ بااللتزاـ في حفظ أمكاؿ الكقؼ-1
      يككف متكلي الممؾ الكقفي مخبل بالتزامو في حفظ أمكاؿ الكقؼ إذا ثبت تعديو أك تقصيره 

 :في حفظ أمكاؿ الكقؼ، عمى النحك اآلتي
يقصد بو مجاكزة الناظر لما كجب عميو في نظارة الممؾ الكقفي، بأف يجرم : التعدم-1-1      

 :، كمف صكره3تصرفا مخالفا لما كجب عميو

                              
 .20ص مرجع سابؽ، أحكاـ الكقؼ، الزرقا،  -  1
 .330 – 329 ص مرجع سابؽ،العيسى ك الخطيب،  - 2
 .359ص النظارة عمى الكقؼ، مرجع سابؽ، الشعيب،  - 3
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فناءه، أك : إتالؼ ماؿ الكقؼ أك استيالكو-      أ صكرتو اإلتبلؼ المادم لمشيء بإىبلكو كا 
 اإلىبلؾ المعنكم بإنفاقو ماؿ الكقؼ لحاجة نفسو كأىمو، ككذلؾ خمط الناظر مالو بماؿ الكقؼ، 

في ىذه الحالة يصير الناظر غاصبا : إنكار الكقؼ كاإلدعاء بأنو ممكو كمو أك جزء منو-      ب
لمممؾ الكقفي مستكليا عميو، فتتحكؿ يده إلى يد ضماف، فيضمف كؿ ما تمؼ أك نقص مف 

 .الكقؼ مف كقت جحكده لو كلك لـ يكف متسببا في تمفو أك نقصانو
إذا صرؼ الناظر الغمة إلى : الصرؼ إلى المستحقيف مع حاجة أصؿ الكقؼ لمعمارة-      ج

.        المستحقيف ككاف الكقؼ بحاجة إلى عمارة ضركرية، أك كاف مدينا فإنو يككف ضامنا
أما إذا طالب المستحقكف بالغمة، كامتنع عف تسميميا بدكف كجو حؽ أك مسكغ شرعي، فيمكت 

ىذه األمكاؿ في يده، كلك مف غير تفريط منو أك إىماؿ، فيصير في حكـ الغاصب، ككؿ 
 .1غاصب ضامف كلك بدكف تعدم

 يستعمؿ الفقياء مصطمحي التفريط كالتقصير بنفس المعنى، :التفريط كالتقصير-1-2      
   : ، كأىـ صكره2 كالمقصكد بو ترؾ الناظر كتضييعو ما كجب عميو في حفظ الكقؼ حتى فكت

 مف كاجبات الناظر التي تفرض عميو ىك بذؿ الجيد، كاستفراغ الكسع، :اإلىماؿ في الحفظ-      أ
يده، كتعيده، فإذا فرط في ذلؾ كأىمؿ في حفظ الكقؼ أك غبلتو، كأدل ذلؾ إلى  كتفقد ما تحت

التمؼ أك الضياع فإف الناظر يضمف ما تمؼ أك ضاع بسبب إىمالو، حيث يعتبر تصرفو ىذا 
تصرفا سمبيا اتجاه الممؾ الكقفي، مف شأنو أف يؤثر عمى مقاصد الكقؼ كمصمحة الكقؼ 

 .3 كالمكقكؼ عمييـ
المقصكد بالتجييؿ أال يبيف مف يده يد أمانة قبؿ مكتو حاؿ ما بيده مف أمانة  :التجييؿ-       ب

ككاف يعمـ أف كارثو ال يعمميا كمات كىك عمى ذلؾ، كبالنسبة لناظر الممؾ الكقفي يعتبر مجيبل 
إذا مات كتحت يده أمكاؿ كقفية لـ يعرؼ شيء مف أمرىا، ىؿ أنفقيا في كجكىيا أـ ال؟ أـ 

 خمطيا بمالو خمطا ال يمكف معو التمييز؟

                              
 .412 ص  مرجع سابؽ،،4 ركضة الطالبيف، جالنككم، : كذلؾ. 60 - 59ص مرجع سابؽ، اإلسعاؼ، الطرابمسي،  - 1

 .565، مرجع سابؽ، ص 6ابف عابديف، رد المحتار، ج : كذلؾ
 .352–  351  عمى الكقؼ، مرجع سابؽ، صالنظارةالشعيب،  - 2
، مجمة أكقاؼ الصادرة عف ( لمنظارة عمى المرفؽ الكقفي في الفقو اإلسبلميالمسؤكلية المدنية)،  عبد القادربف عزكز - 3

 .36 ص ، 2010  مايك،18، العدد عاشرةاألمانة العامة لؤلكقاؼ بالككيت، السنة اؿ
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      عمى الرغـ مف االختبلؼ الفقيي حكؿ ضماف ناظر الممؾ الكقفي بسبب التجييؿ، فإف 
تتعمؽ األكلى بغبلت : ىناؾ اتفاؽ عمى أف حكـ التجييؿ الضماف في حالتيف ببل خبلؼ فييما

الكقؼ التي يستحقيا المستحقكف كطالبك بيا الناظر، كلـ يؤدىا ليـ بغير كجو شرعي، أما 
 .1الثانية فتتعمؽ بماؿ البدؿ الذم تحت يد الناظر، فإنو يضمنو باعتبار التجييؿ كاالستيبلؾ

      ك الحقيقة أنو انطبلقا مف أف الناظر ممـز بتحرم المصمحة كالغبطة في جميع تصرفاتو 
المتعمقة بالممؾ الكقفي، فإف تركو أمكاؿ الكقؼ كالصرؼ فييا دكف إثباتات أك مستندات تكضح 
جية صرفيا، ليس إال تضييعا لمصمحة الممؾ الكقفي كغبطتو، كلذلؾ فإف كتابة كتدكيف أمكاؿ 
الكقؼ، أعيانا كمكارد، إيراداتيا كنفقاتيا، ك إثبات أكجو صرفيا بالمستندات ىك أمر كاجب عمى 
الناظر، فإف أىمؿ فيو كتراخى حتى مات مجيبل فيضمف، كبالنسبة لممشرع الجزائرم فقد نص 

صراحة عمى ضركرة أف يقدـ مدير الشؤكف الدينية تقريرا عف كؿ عممية صرؼ ينجزىا إلى 
السمطة الكصية مصحكبا باألكراؽ الثبكتية، بالنسبة لحاالت الصرؼ االستعجالية طبقا لنص 

 المحدد لشركط إدارة األمبلؾ 381 -98 مف المرسـك التنفيذم 33الفقرة الثانية مف المادة 
الكقفية كتسييرىا كحمايتيا، فإنو انطبلقا مف ككف ناظر الممؾ الكقفي ىك المسير المباشر لمممؾ 

الكقفي كمف ميامو تحصيؿ العائدات، كالسير عمى أداء حقكؽ المكقكؼ عمييـ، كخصـ 
 .النفقات، كىذا كمو يحتاج إلى إثبات، فبل يقـك بميامو المالية إال بناء عمى سند ثبكتي

مقدار العناية المطمكبة مف متكلي الممؾ الكقفي في تحديد مسؤكليتو التقصيرية تجاه الممؾ الكقفي في -2
 الحفظ

      إف الخطأ المكجب لممسؤكلية في القانكف قد يككف إخبلال بالتزاـ قانكني في المسؤكلية 
التقصيرية أك إخبلال بالتزاـ عقدم في المسؤكلية العقدية، كىذا االلتزاـ الذم يشكؿ اإلخبلؿ بو 
خطأ يكجب المسؤكلية إما أف يككف التزاما بتحقيؽ نتيجة أك ببذؿ عناية، غير أف األصؿ العاـ 

 التقصيرية ال يككف إال التزاما ةأف االلتزاـ القانكني الذم يعتبر اإلخبلؿ بو خطأ في المسؤكلي
ببذؿ عناية، فالكاجب عمى الشخص أف يصطنع في سمككو اليقظة كالتبصر حتى ال يضر 

 .بالغير

                              
  .397 – 395 ص ، محاضرات في الكقؼ، مرجع سابؽ، أبك زىرة  -1
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      ك مف المتفؽ عميو فقيا أف الناظر ممـز بأف يتحرل في تصرفاتو مصمحة الكقؼ كغبطتو 
تطكؼ ناظر الحبس كشيكده ككتابو كقباضو : " ألف الكالية مقيدة بو، ك مما ذكره الفقياء أف

عمى ريع األحباس أكيد ضركرم البد منو كىك كاجب عمى الناظر فييا ال يحؿ لو تركو، إذ ال 
يتبيف مقدار غبلتيا كال عامرىا كغامرىا إال بذلؾ، كما ضاع كثير مف األحباس إال بإىماؿ 

 فيفيـ مف ذلؾ أف مجرد اإلىماؿ يعتبر 1"ذلؾ، فيأخذ الناظر كفقكـ ا بالكد كالجد كاالجتياد
إخبلال بالتزاـ الناظر في حفظ العيف المكقكفة كغبلتيا، كلذلؾ ىك مطالب ببذؿ قدر خاص مف 

 .الحيطة كالعناية تحقيقا لمصمحة الكقؼ كغبطتو
      ك الفقياء في معرض الكبلـ عف ضماف الناظر يمثمكف  لمحاالت التي يضمف فييا 

الناظر، كيمثمكف لمحاالت التي ال يضمف فييا، غير أف ذلؾ ال يكفي بؿ البد مف البحث عف 
معيار كاضح لتحديد مقدار العناية المطمكبة مف الناظر كقاعدة عامة في مجاؿ حفظ أمكاؿ 

 .الكقؼ، ك التحديد الحصرم لما قد يرد عمييا مف االستثناءات
يكجد معياراف لتحديد مقدار : األصؿ في مقدار العناية المطمكبة في حفظ الممؾ الكقفي- 2-1      

العناية المطمكبة مف الشخص الذم يقع عميو االلتزاـ ببذؿ العناية، إما معيار شخصي أك 
مكضكعي، كاألصؿ أف العناية المطمكبة ىي عناية الشخص العادم، كيزيد ىذا المقدار كينقص 

 .2 العقديةةتبعا لما ينص عميو القانكف أك يقضي بو االتفاؽ في المسؤكلي
      ك بالنسبة لناظر الممؾ الكقفي فإف الفقو اإلسبلمي يفرؽ في حكمو بيف أف يككف يعمؿ 
دارتو  بأجر أك بدكنو، فإذا كاف يعمؿ بدكف أجر فإنو مطالب في إطار أدائو ألعماؿ الحفظ كا 

ف قمت  المعتادة لمممؾ الكقفي أف يبذؿ عناية شخصية كالتي يبذليا في حفظ أمكالو الخاصة، كا 
، كال 3عف عناية الشخص المعتاد، بشرط أال يقصر عما جرل بو العرؼ عند أمثالو مف النظار

يسأؿ إال عف عناية الشخص المعتاد إذا تعدت عنايتو الشخصية عناية الشخص المعتاد، كعمة 
ذلؾ أف الناظر بغير أجر متفضؿ، فبل ينبغي تكميفو بأكثر مما يستطيع مف عناية شخصية، أما 

                              
نشر كزارة األكقاؼ ك الشؤكف اإلسبلمية، المممكة ، 7المعيار المعرب، ج  الكنشريسي أبي العباس أحمد بف يحي،  -1

 .57الطرابمسي، اإلسعاؼ، مرجع سابؽ، ص :  كذلؾ.301ص ، 1981المغربية، 
 .746ص مرجع سابؽ، ، 1 ، ج2ـ الكسيط،، السنيكرم،  -  2
 .470 سعيد، مرجع سابؽ، ص الميدم - 3
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إذا كانت كاليتو بأجر فيك مطالب بأف يبذؿ عناية مكضكعية، كىي عناية الرجؿ المعتاد، بحيث 
تترتب مسؤكليتو التقصيرية إذا بذؿ أقؿ منيا كلك كانت بقدر عنايتو الشخصية، كىي مسألة 

 .1تخضع لتقدير القاضي
      مع ذلؾ يرل الفقو المعاصر أنو لما كانت التكلية عمى الممؾ الكقفي مف التكاليؼ 

الكظيفية المحددة شرعا كقانكنا، فإف الناظر يطمب منو عناية الشخص الحريص في حفظ أمكاؿ 
دارتيا كالتي تتجاكز كؿ مف العناية الشخصية كالمكضكعية، فيسأؿ حتى عف الخطأ  الكقؼ كا 
اليسير الذم ال يرتكبو الحريص في شؤكنو، ألف عممو يمس بحقكؽ حسبية  كحقكؽ الغير، 

، بينما ذىب البعض إلى أبعد مف 2كزيادة الحرص فييا حماية لو مف مظنة اإلىماؿ كعكاقبو
ذلؾ حيث يطالب الناظر ببذؿ عناية كتحقيؽ نتيجة، كمسؤكليتو في ذلؾ ىي مسؤكلية الشخص 

الحريص المتبصر، كىك ما يفرض عميو بذؿ الجيد، كاستفراغ الكسع، كتفقد ما تحت يده، 
 .3كتعيده، كمجرد اإلىماؿ يعتبر إخبلال بكاجب الحرص الذم ىك مف أك كد كاجباتو

 المحدد 381 – 98 كال في المرسـك التنفيذم 10 – 91      كليس في قانكف األكقاؼ 
لشركط إدارة األمبلؾ الكقفية كتسييرىا كحمايتيا ما يدؿ صراحة عمى مقدار العناية المطمكبة مف 
الناظر في أداءه لكاجب الحفظ كاإلدارة العادية لمممؾ الكقفي، فإنو بالرجكع إلى األحكاـ الشرعية 

فقد سبؽ اإلشارة إلى أنو تستمد مشركعية تضميف نظار األكقاؼ مف مشركعية تضميف 
يككف : " مف قانكف األسرة نجدىا تنص عمى98األكصياء، لذلؾ بالرجكع إلى أحكاـ المادة 

كبالمقابؿ تقضي المادة ." الكصي مسؤكال عما يمحؽ أمكاؿ القاصر مف ضرر بسبب تقصيره
 مف نفس القانكف بأف يتصرؼ الكلي عمى ماؿ القاصر تصرؼ الرجؿ الحريص، ففي ضؿ 88

ىذه النصكص تككف العناية المطمكبة مف الناظر ىي عناية الرجؿ الحريص المتبصر كبالتالي 
 . 4تترتب مسؤكليتو عف خطأه الجسيـ كاليسير سكاء كاف بأجر أك بدكف أجر

                              
 .175الحريز، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .259 يكنس محمد، مرجع سابؽ، ص - 2
 .75ص الحماية المدنية لؤلكقاؼ العامة، مرجع سابؽ، صبيحي، ا  - 3
ف التشديد في طمب الحرص مف الناظر الذم يتكلى بدكف أجر يككف مف باب أكلى، ألنو يقـك بميامو متبرعا دكف أف إ - 4

يمـز بذلؾ، كلذلؾ عميو أف يبذؿ الحرص الكافي حتى ال يتيـ، ككذلؾ حتى ال يككف ذلؾ بابا لطمع الناس في األكقاؼ 
 .كتضييعيا بقمة الحرص مع عدـ مسائمتيـ
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ىناؾ حاالت يككف فييا : التزاـ متكلي الممؾ الكقفي بتحقيؽ نتيجة في حفظ أمكاؿ الكقؼ-2-2      
ىبلؾ أك ضياع أمكاؿ الكقؼ دكف تعدم مف الناظر، كمثاليا حالة استحقاؽ ديكف الكقؼ 

كالضرائب عمى الكقؼ كلـ يقـ الناظر بسدادىا دكف عذر مقبكؿ، ككذلؾ في حالة امتناعو دكف 
كجو حؽ أك مسكغ شرعي عف تسميـ المستحقيف حصتيـ مف غمة الكقؼ بعد مطالبتو، فإنو 
يضمف ما ىمؾ منيا كلك مف غير تفريط أك إىماؿ منو، كلك كاف اليبلؾ بسبب أجنبي، ألف 
التزامو في ىذه الحاالت ىك التزاـ بإعطاء، ككؿ التزاـ بإعطاء يعتبر التزاما بتحقيؽ نتيجة، 
فيعتبر المديف مخبل بالتزامو بمجرد عدـ دفعو مبمغ الديف، أك عدـ تسميـ الغمة لممستحقيف، 

 .1فيصير حكمو حكـ الغاصب الضامف في جميع األحكاؿ
 مسؤكلية متكلي الممؾ الكقفي  في مكاجية الممؾ الكقفي في التصرؼ: ثانيا

      لما كانت الكالية العامة لؤلكقاؼ منكطة اليـك بكزارة األكقاؼ، فإف ىذه األخيرة أصبحت 
ىي مف يقـك بتحديد األعماؿ التي تدخؿ في إطار اختصاص ناظر الممؾ الكقفي كغيره مف 

المكظفيف كؿ بحسب اختصاصو المنكط بو، كفقا لما يثبت ليا قانكنا في إطار أداء مياميا مف 
صبلحيات تكزيع المياـ بيف مكظفييا، كذلؾ بمكجب نصكص قانكنية تراعي أحكاـ الشريعة 
اإلسبلمية، كتؤكد عمى ضركرة احتراـ شرط الكاقؼ، فيككف الضابط المحدد لتصرفات ناظر 

الممؾ الكقفي األخذ بعيف االعتبار مراعاة مصمحة الكقؼ كمنفعة المكقكؼ عمييـ كما أكجبتيا 
 . 2 عميو األحكاـ الشرعية كالقكانيف كاألنظمة كشركط الكاقؼ المعتبرة شرعا

      كانطبلقا مف ىذا الضابط تترتب عمى الناظر التزامات إيجابية بالتصرؼ لمصمحة الكقؼ 
كالمكقكؼ عمييـ كجكبا، كتترتب عميو التزامات سمبية باالمتناع عف تصرفات ضارة بالكقؼ 

كالمكقكؼ عمييـ كجكبا، كما يجكز لو التصرؼ لمصمحة الكقؼ كمنفعة المكقكؼ عمييـ بإبراـ 
: العقكد نيابة عف الكقؼ كااللتزاـ بيا، ضمف ما يسمى االلتزامات العقدية لمتكلي الكقؼ كىي

إما التزامات بعقكد التصرؼ، كالتي تجكز استثناءا بعد الحصكؿ عمى اإلذف، أك التزامات بعقكد 
اإلدارة التي ترد عمى استغبلؿ المكقكؼ كتنميتو، فإذا أخؿ الناظر بالتزامو القانكني المفركض 

 .عميو، يعد مرتكبا خطأ، يترتب عميو مسؤكليتو التقصيرية بالتعكيض عف الضرر
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      غير أف أساس ىذه المسؤكلية ىك محؿ تساؤؿ، فبالنظر إلى أنيا مسؤكلية عف األعماؿ 
الشخصية فيي تقـك عمى خطأ كاجب اإلثبات، كبالنظر لخصكصية األمبلؾ الكقفية ككاجب 

حمايتيا مف التفريط فييا، تنفيذا لشرط الكاقؼ المعتبر شرعا ك األحكاـ الشرعية كالقانكنية، مما 
يجعؿ اإلخبلؿ بااللتزامات ىك في حد ذاتو انحراؼ عف السمكؾ الذم يكجب المسؤكلية 

التقصيرية عف الضرر الحاصؿ باالنحراؼ؟ لذلؾ البد مف تحديد األساس الذم تقـك عميو 
مسؤكلية الناظر التقصيرية عف عممو الشخصي، كالتي ترتبط بشكؿ أساسي بصكر اإلخبلؿ 

 .بااللتزاـ القانكني في التصرؼ بأمكاؿ الكقؼ كما حددىا القانكف
 صكر اإلخالؿ بااللتزاـ القانكني في التصرؼ بأمكاؿ الكقؼ-1

يتحقؽ بإخبلؿ الناظر بالتزاماتو القانكنية السمبية الخاصة بالكقؼ، : الخطأ اإليجابي-1-1      
 :كأىـ صكره

 كذلؾ بميؿ الناظر لمف لو صمة بو، كىـ كؿ مف ال تقبؿ شيادتو لو أك :التصرؼ محاباة-      أ
 .1لمصمحتو الخاصة، فإذا فعؿ كاف متعديا كيجب عميو الضماف

فمقتضى تأبيد الكقؼ، يجعؿ الناظر ممزما  :التصرؼ بأمكاؿ الكقؼ تصرفا ناقال لمممكية-      ب
بعدـ التصرؼ بأمكاؿ الكقؼ بأم تصرؼ ناقؿ لمممكية أك مف شأنو ترتيب حؽ عيني أك 

 . عمى الممؾ الكقفي، بما يؤدم إلى تفكيت االنتفاع بالممؾ الكقفي كتعطيمو شخصي
 المحدد لشركط 381 – 98 مف المرسـك التنفيذم 21      كفي ىذا اإلطار نصت المادة 

إدارة األمبلؾ الكقفية كتسييرىا كحمايتيا عمى أنو ال يجكز لمناظر أف يرىف الممؾ الكقفي أك جزء 
منو أك بيع مستغبلتو دكف الحصكؿ عمى إذف مف السمطة المكمفة باألكقاؼ أك المكقكؼ عمييـ، 

ف حدث ذلؾ فإف تصرفو يككف باطبل بقكة القانكف، كيتحمؿ كحده تبعة تصرفو  .كا 
يتعمؽ األمر بالتصرفات القانكنية التي تدخؿ في : التصرؼ خالفا لمصمحة الممؾ الكقفي-      ج

طائفة الجكاز، فتصرفات الناظر في ىذه الحالة تدكر مع مصمحة الكقؼ كالمكقكؼ عمييـ، ألف 
الكالية عمى الكقؼ مقيدة بشرط النظر كالغبطة لمكقؼ، كلذلؾ فإف لجكء الناظر إلييا يتكقؼ 

 . عمى مدل المصمحة التي تتحقؽ لمممؾ الكقفي

                              
، ص  عمى الكقؼ، مرجع سابؽالنظارةالشعيب، :  كذلؾ.71 – 68 ص  مرجع سابؽ،،2 جأحكاـ الكقؼ، ، الكبيسي -  1

361. 



260 
 

      كالتصرفات تككف بعقكد المعاكضة التي يبرميا الناظر نيابة عف الممؾ الكقفي مع الغير 
كيمتـز بتنفيذىا تحقيقا لمصمحة الممؾ الكقفي كالمكقكؼ عمييـ، ك التي تنصب عمى أعماؿ 

فترد عمى أعماؿ اإلدارة المعتادة، باستغبلؿ : اإلدارة المعتادة كغير المعتادة، أما األكلى
المكقكؼ عمى كفؽ ما أعد لو دكف المساس بأصمو، كيككف ذلؾ عف طريؽ عقد اإليجار بشكؿ 

فيي : أساسي، ك الذم يدخؿ ضمف حدكد سمطة الناظر، كال يشترط إستحصاؿ إذف، أما الثانية
عقكد اإلدارة غير المعتادة كىي التي ترد عمى أعماؿ اإلدارة غير المعتادة باستثمار المكقكؼ 

: بتغيير أصمو أك تعديؿ غرضو كالتي تستمـز اإلذف مف السمطة الكصية أك القاضي كأىميا
إجارة الكقؼ لمدة طكيمة ك االستبداؿ، فاألصؿ عدـ جكاز إجارة الكقؼ لمدة طكيمة، أك 

التصرؼ في أصمو بالبيع أك المقايضة، غير أنو استثناءا يجكز ذلؾ بإذف القاضي مراعاة 
 .لمصمحة الكقؼ كالمكقكؼ عمييـ

      كاالختبلؼ في إتياف النكعيف أف النكع الثاني يككف التثبت مف كجكد المصمحة بتقدير مف 
القاضي أك السمطة المكمفة قانكنا، كذلؾ عف طريؽ اشتراط الحصكؿ عمى اإلذف بالنظر 

لخطكرتيا، أما النكع األكؿ فيكفي تقدير الناظر لممصمحة لعدـ خطكرة تمؾ التصرفات، كألنيا ال 
ف كانت القكانيف تضبطيا بضكابط معينة تساىـ في  تشكؿ استثناءا، كال يشترط اإلذف فييا، كا 

ضماف عدـ تفكيت مصمحة الكقؼ إذا لجأ إلييا الناظر مف ذلؾ إشتراط أف يتـ تأجير األمبلؾ 
 . الكقفية العامة عف طريؽ المزاد العمني

      بشكؿ عاـ فإف ىذه التصرفات تعتبر إخبلال بالتزاـ قانكني، إذا أقدـ عمييا الناظر دكف 
إستحصاؿ اإلذف فيما يجب إستحصاؿ اإلذف فيو، أك عند عدـ ظيكر المصمحة فييا عند 

 .اشتراط كجكد مصمحة ظاىرة لمكقؼ في إتيانيا
 القانكنية اإليجابية الخاصة نحك الممؾ قيككف بإخبلؿ الناظر بالتزامات :الخطأ السمبي-1-2      

 :الكقفي، ك أىـ صكره
مف االلتزامات اإليجابية لمناظر أف يكفي ديكف الكقؼ : االمتناع عف تسديد ديكف الكقؼ-      أ

 بعد الحصكؿ عمى إذف مف االمستحقة مف اإليرادات المحصمة لديو، سكاء كانت أمكاؿ إستدانو
الجية المختصة لحساب الكقؼ، ككذلؾ الضرائب كالرسـك كأجكر المحاماة، كركاتب أصحاب 

الجيات كالعامميف في إدارة الكقؼ، كغيرىا مف مصاريؼ تتطمبيا إدارة الكقؼ، فإذا لـ يقـ 
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بدفعيا في حينيا فإف ىذا يؤدم إلى تراكـ الديكف، كالحجز عؿ أمكاؿ الكقؼ، بما يترتب عميو 
اإلضرار بحقكؽ الكقؼ كالمكقكؼ عمييـ، كلذلؾ يضمف الناظر الضرر الحاصؿ مف تقصيره 

 .في أدائو لمديكف
 قد يشترط الكاقؼ كيفية تكزيع الغمة :مخالفة شركط الكاقؼ المعتبرة شرعا أك عدـ تنفيذىا-      ب

الخ فشرط الكاقؼ متى كاف ... عمى المستحقيف أك االنتفاع بالمكقكؼ أك لمف تككف التكلية
صحيحا كمعتبرا شرعا، يجب عمى الناظر التقيد بو كعدـ مخالفتو، إال في الحاالت التي أجاز 
فييا الفقياء المخالفة مراعاة لمصمحة الكقؼ كالمكقكؼ عمييـ كبإذف القاضي بمالو مف كالية 

 .  عامة، كلذلؾ إذا تمت المخالفة في غير ىذه الحاالت، ضمف الناظر ألنو يعتبر متعديا
 مف كاجبات الناظر أداء حقكؽ المستحقيف :االمتناع عف أداء حقكؽ المستحقيف في الكقؼ-      ج

في الكقؼ كعدـ تأخيرىا مطمقا إال لضركرة كحاجة الكقؼ إلى العمارة كاإلصبلح أك لمكفاء بديف 
عطاء المستحقيف يجب أف يككف بحسب ما فرضو الكاقؼ ليـ، كلذلؾ يضمف  عمى الكقؼ، كا 
الناظر ما ييمؾ مف أمكاؿ الكقؼ إذا طالب المستحقكف الناظر بتسميميا كامتنع دكف كجو حؽ 

 . أك مسكغ شرعي كلك كاف ىبلكيا مف غير تفريط أك إىماؿ منو
 األساس الذم تقـك عميو مسؤكلية متكلي الممؾ الكقفي التقصيرية عف خطأه الشخصي-2

      تقـك المسؤكلية التقصيرية كقاعدة عامة عمى خطأ كاجب اإلثبات، كلـ ينحرؼ عنيا 
القانكف إلى مسؤكلية تقـك عمى خطأ مفترض إال في حاالت محددة، لذلؾ فالمسؤكلية التقصيرية 

، كبالنسبة لتصرفات ناظر الممؾ 1عف األعماؿ الشخصية تقـك دائما عمى خطأ كاجب اإلثبات
الكقفي فمنيا ما يعتبر مف  التصرفات الكاجبة عمى الناظر كىي التي يجب عميو تنفيذىا كال 
يككف مخيرا فييا، ألنيا في ذاتيا مصمحة لمممؾ الكقفي، كبيا يتحقؽ الغرض كاليدؼ مف 

الكالية، كمنيا تصرفات  يمنع عميو القياـ بيا ألنيا في ذاتيا مضرة بالممؾ الكقفي، كلذلؾ  في 
الحالة األكلى يشكؿ عدـ إتياف تمؾ التصرفات في حد ذاتو إضرارا بالممؾ الكقفي كتفكيتا لمنفعتو 

كمصمحتو، كفي الحالة الثانية يككف إتيانيا في حد ذاتو ضررا بالممؾ الكقفي كتفكيتا لمنفعتو، 
كفي الحالتيف يعد الناظر مرتكبا لخطأ سكاء أكاف ايجابيا أك سمبيا تجاه الممؾ الكقفي بعممو غير 

 . المشركع المخالؼ لمقانكف
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      كالتزاـ الناظر في الحالتيف يعتبر التزاما ببذؿ عناية كتحقيؽ نتيجة، كمسؤكليتو في ذلؾ 
، أما التصرفات التي تخضع الجتياد الناظر كتقديره 1ىي مسؤكلية الشخص الحريص المتبصر

لمصمحة الكقؼ كالمكقكؼ عمييـ فيما ال يحتاج منيا إلذف مف القاضي أك السمطة المكمفة 
باألكقاؼ، فإنيا تعتبر مف قبيؿ االلتزامات ببذؿ عناية، كبالتالي يطالب الناظر باالجتياد قدر 

 .2المستطاع في تحقيؽ مقصد الكاقؼ، كال ضماف عميو إال إذا تعدل أك قصر
      لذلؾ فإف أساس مسؤكلية الناظر التقصيرية ىك خطأ ثابت في حؽ الناظر ال يمكف نفيو، 
كليس لو  في سبيؿ نفي مسؤكليتو المدنية إال أف يثبت السبب األجنبي لنفي عبلقة السببية، ألف 

عدـ تنفيذ االلتزاـ ىك بعينو الخطأ، فيككف مف الميـ أف يرد نص صريح بيذا، كقيمة ذلؾ 
، ألنو طرؼ ضعيؼ،  تجنب قدر اإلمكاف تحميؿ الممؾ الكقفي المسؤكلية فيك يغنـ كال يغـر

كأمكالو بمنزلة أمكاؿ اليتيـ أك القاصر التي يجب التعامؿ معيا بمزيد مف العناية كالحرص، كال 
يمكف لمف تقررت الحماية لو أف يتحمؿ مسؤكلية خطأ الذم يحميو كيدافع عف مصالحو، ككذلؾ 

 .ضماف عدـ انحراؼ النظار عف السمكؾ الكاجب تخكفا مف المسؤكلية
 مسؤكلية متكلي الممؾ الكقفي المدنية في مكاجية الغير: المطمب الثاني

      قد يترتب بمناسبة أداء الناظر لميامو بصفتو نائبا قانكنيا عمى الممؾ الكقفي، خطأ يؤدم 
إلى اإلضرار بالغير كالمكقكؼ عمييـ أك المستأجريف، أك الدائنيف ، أك أم شخص مف دكف 

الكقؼ، فتترتب مسؤكليتو تجاه الغير، كالتي قد تككف مسؤكلية عقدية نتيجة إخبللو بتنفيذ 
 قالتزاماتو التعاقدية التي أبرميا نيابة عف الممؾ الكقفي، أك مسؤكلية تقصيرية بإخبللو بالتزامات

 .القانكنية العامة بعدـ اإلضرار بالغير
      كعمى الرغـ مف أىمية ترتيب المسؤكلية في الحالتيف باعتبار ذلؾ يشكؿ حماية فعالة 

لمممؾ الكقفي حتى ال تستنزؼ أمكالو في التعكيض عف أضرار سببيا إىماؿ الناظر كتقصيره، 
كمع ذلؾ يطرح التساؤؿ إذا كاف يجكز مسائمة الممؾ الكقفي في حد ذاتو باعتباره شخصا معنكيا 

عف إخبلؿ متكليو بالتزاماتو العقدية أك القانكنية تجاه الغير؟ مف جية أخرل يثكر التساؤؿ إذا 
كقع الضرر في حؽ الغير ال بخطأ الناظر بؿ بخطأ تابعيو كأعكانو، فما مدل مسؤكلية الناظر 
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 .27 – 26ص مرجع سابؽ، ، ( لمنظارةالمسؤكلية المدنية)بف عزكز، - 2



263 
 

عف أعماؿ تابعيو كأعكانو؟ لذلؾ أتطرؽ إلى مدل مسؤكلية الممؾ الكقفي تجاه الغير عف إخبلؿ 
مدل مسؤكلية الناظر تجاه الغير عف  ثـ ،(الفرع األكؿ)الناظر بالتزاماتو العقدية كالقانكنية 

 .(الفرع الثاني)أعمالو كأعماؿ تابعيو كأعكانو 
 مدل مسؤكلية الممؾ الكقفي تجاه الغير عف إخالؿ متكليو بالتزاماتو  العقدية ك القانكنية: الفرع األكؿ

      بمناسبة قياـ الناظر في حدكد نيابتو بالتصرفات القانكنية ك األعماؿ المادية التي تنصرؼ 
آثارىا مباشرة إلى الممؾ الكقفي، فقد يرتكب خطأ عقديا أك تقصيريا، مما يدعك لمتساؤؿ إذا كاف 

يجكز لممضركر مف سمكؾ الناظر المسبب لمضرر أف يساءؿ الممؾ الكقفي عمى أساس 
مسؤكلية المتبكع عف فعؿ تابعو كفقا لمقكاعد العامة؟ كلئلجابة عمى ىذا التساؤؿ ال بد مف 

، كاألساس الذم تقـك (أكال)البحث عف مدل انطباؽ شركط مسؤكلية المتبكع عف فعؿ تابعو 
عميو ىذه المسؤكلية كفقا لمقكاعد العامة عمى الممؾ الكقفي بكصفو متبكعا كالناظر بكصفو تابعا 

 . (ثانيا)
 مدل انطباؽ شركط مسؤكلية المتبكع عف فعؿ تابعو عمى الممؾ الكقفي: أكال

 مف القانكف 136      تستمد الشركط العامة لمسؤكلية المتبكع عف فعؿ تابعو مف نص المادة 
يككف المتبكع مسؤكال عف الضرر الذم يحدثو تابعو بفعمو الضار : "المدني الذم ينص عمى

كتتحقؽ عبلقة التبعية كلك . متى كاف كاقعا منو في حالة تأدية كظيفتو أك بسببيا أك بمناسبتيا
 .".لـ يكف المتبكع حرا في اختيار تابعو متى كاف ىذا األخير يعمؿ لحساب المتبكع

 بالنسبة لعالقة التبعية-1
      في السابؽ كانت عبلقة التبعية تتحدد في السمطة الفعمية في الرقابة كالتكجيو التي تثبت 
لممتبكع كلك لـ يكف حرا في اختيار تابعو، كذلؾ في الحاالت التي يككف مصدر سمطتو غير 
عقدم، كبيذا المعنى ال يمكف القكؿ بكجكد عبلقة تبعية بيف الممؾ الكقفي كالناظر، ألف ىذا 

األخير ال يتمقى تعميماتو مف الممؾ الكقفي كال يخضع لتكجيياتو، كليس لمممؾ الكقفي أية سمطة 
لزامو  عمى الناظر، أما الرقابة التي يمارسيا المستحقكف عمى الممؾ الكقفي بطمب محاسبتو كا 
بتقديـ كشؼ حساب عف الريع، فيي ال تقـك عمى أساس نيابتيـ عمى الممؾ الكقفي بؿ ىي 
لزاـ الناظر بدفع حقكقيـ أك  مستمدة مف حقيـ المستقر كالمستمر في منافع الممؾ الكقفي، كا 

التعكيض عنيا، أما رقابة القاضي عمى الناظر فيي رقابة الحقة عمى أعمالو يمارسيا بمناسبة 
 .الدعاكل التي ترفع ضد الناظر إلى القضاء، كليس لمقضاء سمطة المحاسبة المسبقة
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      لذلؾ لما كانت الكالية العامة عمى الممؾ الكقفي التي تثبت لمسمطة المكمفة باألكقاؼ 
ممثمة بكزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ عمى المستكل المركزم كمديرية األكقاؼ عمى المستكل 
المحمي تنحصر في حدكد اإلحاطة كالرعاية، فإف الرقابة التي تمارسيا في إطار الرعاية ىي 
رقابة عامة، دكف التكجيو كاإلدارة الفعمية، كلذلؾ يتحدد ىدفيا في حماية الممؾ الكقفي مف 
الناظر باعتباره المسير المباشر لمممؾ الكقفي، لمتحقؽ مف عدـ انحرافو عف حدكد تكليتو 

المحددة قانكنا، كبالتالي محاسبتو عند حدكث انحرافو، أك عدـ قيامو بااللتزامات المنكطة بو، 
كلذلؾ فيي رقابة متابعة الحقة، كما أف ىذه الرقابة مطمقة مف حيث أنيا ال تنحصر في عمؿ 

 .معيف مف أعماؿ الناظر
      مما سبؽ فإف عبلقة الرقابة كالتكجيو أك السمطة الفعمية تنحسر كتتراخى بيف الممؾ الكقفي 
بمتكليو العاـ ممثبل في كزارة األكقاؼ كمتكليو الخاص ممثبل في الناظر، فكزارة الشؤكف الدينية 

دارتيا المركزية كالمحمية تضطمع بمياـ الرقابة فقط  كاألكقاؼ كجية كصية عمى الممؾ الكقفي، كا 
عمى األداء الكظيفي كالمالي لمؤسسة الكقؼ، كذلؾ مف خبلؿ متابعة مدل التزاـ المكظفيف في 

 .1القياـ بالمسؤكليات المنكطة بيـ، كاتخاذ اإلجراءات البلزمة إزاء ذلؾ
 مف القانكف المدني فإنو يشترط أف يككف التابع يعمؿ 136      ككفقا لمنص الجديد لممادة 

لحساب المتبكع، أم ال يكفي أف تككف ىناؾ سمطة فعمية منصبة عمى الرقابة كالتكجيو بما 
يسمح لممتبكع أف يصدر لتابعو مف األكامر ما يكجيو بو في عممو كلك تكجييا عاما، بؿ ال بد 
أال تككف مطمقة أم أف تككف  في عمؿ معيف يقـك بو التابع لحساب المتبكع، كالناظر بكصفو 
نائبا قانكنيا فيك يعمؿ لحساب الممؾ الكقفي، غير أنو يباشر الصبلحيات المخكلة لو قانكنا 

 مف المرسـك 13تحت مراقبة كمتابعة ككيؿ األكقاؼ عمى المستكل المحمي كفقا لنص المادة 
 المحدد لشركط إدارة كتسيير األمبلؾ الكقفية كحمايتيا، كبالتالي مف حيث 381 - 98التنفيذم 

 . أنو يعمؿ لحساب الممؾ الكقفي فإف عبلقة التبعية متكافرة
 خطأ التابع-2

      ال يكفي قياـ عبلقة التبعية لتحقؽ مسؤكلية المتبكع، بؿ البد إضافة إلى ذلؾ أف يرتكب 
التابع خطأ يسبب الضرر بالغير، كىكذا فتصكر مسؤكلية الممؾ الكقفي بكصفو متبكعا تككف 
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تبعا لمسؤكلية الناظر بكصفو تابعا بتكافر أركانيا مف خطأ كضرر كعبلقة سببية، فعمى الغير 
المضركر أف يثبت خطأ الناظر الذم سبب لو الضرر، حيث يتمثؿ خطأ الناظر في إخبللو 

بالتزامو القانكني المتمثؿ في مخالفة شرط الكاقؼ أك األحكاـ الشرعية كالقانكنية، أك انحرافو عف 
السمكؾ المعتاد بالتعدم، أك التعمد، كإىمالو في صيانة المكقكؼ بما سبب ضررا لمجكار، أك 

 .قيامو بصرؼ فاضؿ الغمة في عمارة المكقكؼ عمارة غير ضركرية كحـر المستحقيف منيا
 صدكر خطأ التابع في حالة تأدية كظيفتو أك بسببيا كفقا لمنص القديـ أك بمناسبتيا كفقا لمجديد-3

      يفترض أف خطأ الناظر يتحقؽ كىك يؤدم ميامو المنكطة بو في الكالية عمى الممؾ 
الكقفي، ككذلؾ في الحاالت التي تككف الكظيفة كىي النظارة عمى الممؾ الكقفي سببا في تفكير 
الناظر في ارتكاب الخطأ تحت غطائيا، ك مباشرة الخطأ، أم كجكد عبلقة سببية بيف الخطأ 
كالكظيفة كلك لـ يحدث الخطأ أثناء تأدية الكظيفة، ككفقا لمنص الجديد أضيفت حالة أف يككف 
الخطأ بمناسبة الكظيفة، أم أف تككف الكظيفة قد سيمت ارتكاب الخطأ، أك ساعدت عميو، أك 
ىيأت الفرصة الرتكابو كلكنيا لـ تكف ضركرية إلمكاف كقكع الخطأ أك لتفكير التابع فيو، كىك 

 .1ما يعتبر مف قبيؿ التكسع الذم ال يستقيـ كاستثناء مسؤكلية المتبكع عف عمؿ تابعو
      ك بالنسبة لحالة الممؾ الكقفي عمى كجو الخصكص فإف تحميمو المسؤكلية عمى النحك 
السابؽ يحممو فكؽ طاقتو، كيفتح المجاؿ لمناظر أف يستغؿ كظيفتو، عمى الرغـ مف أف الممؾ 

الكقفي كشخص معنكم ال يكجو كليس لو سمطة فعمية عمى الناظر، ك في ىذا اإلطار أتفؽ مع 
مف يرل أنو ال يتصكر أف يككف المناب مسؤكال عف تصرفات النائب كخاصة إذا كانت ىذه 
النيابة القانكنية فرضيا القانكف حماية لؤلصيؿ، فبل ينبغي أف يتحمؿ مف يراد حمايتو نتيجة 

 . 2أخطاء مف يفترض فيو الدفاع ك حماية مصالحو
 مدل انطباؽ مسؤكلية المتبكع عف فعؿ تابعو عمى الممؾ الكقفي مف حيث األساس : ثانيا

      تعددت كاختمفت آراء الفقياء حكؿ األساس الذم تقـك عميو مسؤكلية المتبكع عف فعؿ 
تابعو، فإما تقـك عمى أساس خطا مفترض في جانب المتبكع، أك عمى أساس تحمؿ التبعة، أك 
عمى أساس المسؤكلية عف الغير، كىذا األساس األخير ىك المرجح، ذلؾ أف مسؤكلية المتبكع 
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عف التابع ليست مسؤكلية ذاتية أساسيا الخطأ المفترض في جانب المتبكع، أك تبعة يجب عمييا 
تحمميا، بؿ ىي مسؤكلية عف الغير، بحيث يككف المتبكع مسؤكال عف تابعو بدكف خطأ في 
جانبو، كلكنو يتحمؿ جريرة تابعو ال تبعة نشاطو،  كأساس ذلؾ إما الضماف أك النيابة أك 

 : عمى النحك اآلتي1الحمكؿ
بناءا عمى ىذا األساس يكصؼ المتبكع بأنو كفيؿ متضامف مع : عمى أساس الضماف-       أ

التابع فيما يصيب الغير مف ضرر بخطأه، بحيث يككف مصدر ىذه الكفالة القانكف، ك يجكز 
 137لممضركر أف يرجع عمى المتبكع قبؿ أف يرجع عمى التابع، غير أنو بمكجب نص المادة 

مف القانكف المدني المعدؿ كالمتمـ جاء النص عمى أنو ليس  لممتبكع حؽ الرجكع عمى تابعو إال 
في حالة ارتكابو خطأ جسيما، مما يجعؿ التزاـ المتبكع التزاما بتحقيؽ نتيجة، ال يستطيع 

 .التخمص مف مسؤكليتو التي تقـك عمى الضرر ال الخطأ
ذا كاف االعتبار الذم تقـك عميو فكرة الضماف ىك التضامف االجتماعي لمتيسير عمى        كا 
المضركر في حصكلو عمى التعكيض، فإنو مف ىذا الكجو ال تصمح نظرية الضماف كمبرر 
لفكرة مسؤكلية الممؾ الكقفي كمتبكع عف فعؿ الناظر كتابع، ألف الممؾ الكقفي بكصفو صدقة 
جارية كبالنظر لدافع الخيرية فيو ىك أكلى مف المضركر في حماية مصالحو، ألنو ينظر إليو 

، فإذا كاف يحتمؿ أف 2باعتباره طرؼ ضعيؼ، كىدفو في األساس التضامف االجتماعي
المضركر يصيبو بعض العسر في الحصكؿ عمى التعكيض كلكنو يحصؿ عميو في النياية، 

فعمى خبلؼ ذلؾ، فإف التيسير عميو ابتداءا فيو التعسير عمى الممؾ الكقفي كاستنزاؼ كضياع 
أمكالو، فالمضركر في جميع األحكاؿ غرمو محقؽ، أما الممؾ الكقفي ففي الكضع األكؿ غرمو 
محقؽ كفي الكضع الثاني غنمو محقؽ، كالشؾ أف التعامؿ مع الممؾ الكقفي يككف دائما كفقا 

 .لمعيار تحقيؽ المصمحة كدرء المفسدة
يقصد بو حمكؿ التابع محؿ المتبكع، فيصبح الشخصاف شخصا  :عمى أساس الحمكؿ-      ب

كاحدا، ىك شخص المتبكع، بحيث إذا صدر الخطأ مف التابع في حدكد كظيفتو فيككف كأنما 
 .صدر مف المتبكع بكصؼ التابع أداة مف أدكاتو في ممارسة نشاطو
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      يؤخذ عمى ىذه النظرية بالنسبة لصبلحية تطبيقيا عمى الممؾ الكقفي كشخص معنكم 
متبكع، أنيا تقـك عمى االفتراضات الخيالية القائمة عمى أف المسؤكليتيف تندمجاف بمسؤكلية 
كاحدة، كبذلؾ تبتعد عف القاعدة التي تقضي بأف الخطأ يجب أف يككف شخصيا، كما أف 

مسؤكلية الناظر كشخص طبيعي تختمؼ عف مسؤكلية الممؾ الكقفي كشخص معنكم مستقؿ 
ذا صح االندماج فمماذا يسمح برجكع الممؾ  عف ناظره، فطبيعة كؿ مف الشخصيتيف مختمفة، كا 

 .1الكقفي عمى الناظر
التابع كشخص طبيعي ممثؿ قانكني لممتبكع كشخص : عمى أساس النيابة القانكنية-      ج

معنكم، فكما يمـز النائب األصيؿ بما يقـك بو مف التصرفات القانكنية في حدكد نيابتو، كذلؾ 
في حدكد تبعيتو، فما - أم ما يرتكبو مف خطأ- يمـز التابع المتبكع بما يقـك بو مف أعماؿ مادية

يصدر عف ناظر الممؾ الكقفي كىك شخص طبيعي يككف بكصفو ممثؿ أك نائب قانكني يعمؿ 
باسـ كلحساب الممؾ الكقفي، كتترتب آثار تصرفاتو القانكنية مف حقكؽ كالتزامات عمى الممؾ 
الكقفي مادامت في حدكد نيابتو القانكنية، ككذلؾ آثار أعمالو المادية بما فييا ما يرتكبو مف 
دارتو ما دامت في حدكد أمانتو القانكنية، بكصؼ يده عمييا يد  خطأ في حفظ أمكاؿ الكقؼ كا 

أمانة، كليذا فمسؤكلية الممؾ الكقفي ال تقـك عمى خطأه الشخصي بؿ تقـك عمى خطأ الشخص 
 . 2الطبيعي الذم يمثمو أم مسؤكلية عف فعؿ الغير

ذا كانت نظرية النيابة القانكنية تبدك األكثر قبكال لتبرير مسؤكلية الممؾ الكقفي عف فعؿ        كا 
الناظر، إال أف ذلؾ ال يككف عمى أساس فكرة التبعية لعدـ إمكاف تحقؽ عبلقة التبعية بيف الممؾ 
الكقفي كالناظر عميو، مف جية أخرل فإنو لما كانت التصرفات تتـ باسـ األصيؿ كلحسابو، فإف 

آثار النيابة القانكنية سكاء كانت حقكؽ أك التزامات تنصرؼ مباشرة إلى األصيؿ، مما يجعؿ 
رجكع المتضرر عمى الممؾ الكقفي دكف الناظر، في حيف يحؽ لممتضرر الرجكع عمى أم منيما 

أك كمييما معا، كمف جية أخرل فقد تبيف مما سبؽ أف المشرع يقيـ التبعية عمى أساس فكرة 
الضماف، كلذلؾ فإنو خبلفا لؤلشخاص المعنكية األخرل التي يصح تطبيؽ التبعية عمييا، فإنو 

في حالة الممؾ الكقفي كشخص معنكم خاص ال يمكف ذلؾ، لعدـ تكافقيا ال في الشركط كال في 
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األساس، كما أف في تطبيقيا فتح المجاؿ الستنزاؼ أمكاؿ الكقؼ كتياكف النظار في قياميـ 
 . بمياميـ

 مدل مسؤكلية متكلي الممؾ الكقفي تجاه الغير عف أعمالو كأعماؿ تابعيو كأعكانو: الفرع الثاني
      إف مسؤكلية المتكلي ىي دائما مسؤكلية شخصية، يتحمميا عف خطأه الشخصي، غير أنو 
يطرح التساؤؿ حكؿ مدل إمكانية أف يمتد حؽ الغير في التعكيض إلى  مسؤكليتو عف أعماؿ 

، ثـ (أكال)تابعيو كأعكانو؟ لذلؾ أتطرؽ إلى مسؤكلية متكلي الممؾ الكقفي عف أعمالو اتجاه الغير 
مسؤكلية متكلي الممؾ الكقفي عف أعماؿ تابعيو كأعكانو ك أعكاف كتابعي الممؾ الكقفي تجاه 

 .(ثانيا)الغير 
 مسؤكلية متكلي الممؾ الكقفي عف أعمالو تجاه الغير: أكال

      إف الناظر بتجاكزه حدكد تكليتو يصبح أجنبيا عف الممؾ الكقفي، فتحمؿ نتائج النيابة يككف 
في حدكد االلتزاـ بما تسمح بو ىذه النيابة، كأم تجاكز لما تسمح بو ال يمحؽ آثاره لؤلصيؿ بؿ 
تنسب لمنائب كحده، لذلؾ يقع عمى عاتؽ مف يتعامؿ مع الممؾ الكقفي التزاـ بالتثبت مف مدل 

قبؿ إبراـ أم تصرؼ - قياسا عمى مف يتعامؿ مع ناقص األىمية أك عديميا-حدكد تكلية الناظر
قانكني، فبل يمكف لممتضرر أف يدعي حسف النية كعدـ عممو بأف الناظر متجاكز حدكد نيابتو 

المقررة قانكنا، كلذلؾ فإف مف المقرر فقيا كقانكنا أف التصرؼ الذم يأتيو الناظر دكف إذف 
فيما يجب إستحصاؿ اإلذف فيو _ كقياسا عمى ذلؾ ما يستكجب إذف السمطة الكصية- القاضي

قبؿ مباشرتو، فإف الناظر يتحمؿ كحده تبعة تصرفو، أما في التزامو ببذؿ عناية في كؿ ما 
يراعى فيو مصمحة الكقؼ كالمكقكؼ عميو بتقدير شخصي منو دكف حاجة إلذف مف القاضي أك 
السمطة المكمفة باألكقاؼ ففي ىذا اإلطار فقط قد تنتفي مسؤكلية الناظر الشخصية إذا لـ يحدث 

 .منو تعدم أك إىماؿ أك تقصير
      إف القكؿ بغير ذلؾ يعني تحميؿ الناظر فكؽ طاقتو، كيصبح محمبل بعبئ تعكد منافعو 
إلى الكاقؼ بالدرجة األكلى كالمكقكؼ عمييـ، أما ىك فبل يستفيد لعمو إال مف أجر مقابؿ إلزامو 

بتحقيؽ فكرة استدامة الكقؼ لمصمحة الغير، بمحاكلة تحميمو في جميع األحكاؿ ضماف 
التعكيض حتى ال تستنزؼ أمكاؿ الكقؼ مقابؿ السماح باستنزاؼ أمكالو كلك بغير ذنب منو فبل 

 .ضرر كال ضرار
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ذا كاف يجكز االتفاؽ كفقا لمقكاعد العامة عمى تشديد أحكاـ المسؤكلية التقصيرية بعدـ        كا 
إعفاء الناظر مف التعكيض عف حالة القكة القاىرة، فأرل أف األكلى أف يرد النص الصريح عمى 
تحمؿ الدكلة التعكيض عف الضرر الناتج في حالة القكة القاىرة، أما في المسؤكلية العقدية يككف 
مف الميـ تحقيقا لمصمحة الممؾ الكقفي أف يتفؽ الناظر  فيما يبرمو مف عقكد عمى إعفاء الممؾ 

 .الكقفي مف المسؤكلية العقدية
 مسؤكلية متكلي الممؾ الكقفي عف أعماؿ تابعيو كأعكانو كتابعي ك أعكاف الممؾ الكقفي تجاه الغير: ثانيا

 مسؤكلية متكلي الممؾ الكقفي عف أعماؿ تابعيو كأعكانو-1
      الشؾ أف لمناظر عمى الممؾ الكقفي الحؽ في أف يككؿ غيره في التصرفات التي يممكيا 
كميا أك بعضيا، باعتبار الككالة إنابة الشخص غيره فيما لو حؽ التصرؼ فيو، كىي جائزة 
شرعا ك قانكنا، كالمتفؽ عميو فقيا أنو يجكز لمناظر تككيؿ غيره بكؿ أك بعض ما يممكو مف 

التصرفات، إال أف ىذا الحؽ مقيد بأال يككف الناظر المشركط لو الكالية قد منع مف التككيؿ بأف 
، كفي غياب نص قانكني صريح ينظـ أحكاـ تككيؿ 1اشترط الكاقؼ أف يباشر الكالية بنفسو

الناظر غيره، فإف ىذه الككالة تخضع لؤلحكاـ المقررة في القانكف المدني بما ال يخالؼ أحكاـ 
الشريعة اإلسبلمية، كمف باب االحتياط يككف مف الضركرم أف ينص المشرع صراحة عمى 

جكاز تككيؿ الناظر غيره عمى أف يتـ ذلؾ بمكافقة السمطة المكمفة باألكقاؼ في الكقؼ العاـ أك 
الخاص بالنسبة لمناظر المعيف، حتى تككف الككالة نيابية، بما يسمح بقياـ الككيؿ بأعماؿ 

 . التكلية باسـ الناظر كلحساب الممؾ الكقفي كفي الحدكد المرسكمة قانكنا
       كطبقا لمقكاعد العامة فإف األحكاـ الخاصة بالنيابة ىي التي تطبؽ في عبلقة المككؿ 
كالككيؿ بالغير، حيث يقـك التصرؼ الذم يبرمو النائب عمى إرادة النائب كحدىا دكف إرادة 

األصيؿ، غير أف أثر التصرؼ القانكني ينصرؼ إلى األصيؿ، لذلؾ فإف الغير الذم تعاقد مع 
 .الككيؿ ال يحؽ لو مطالبتو بااللتزامات الناشئة عف ىذا التعاقد بؿ مطالبة المككؿ

      كالككيؿ ممـز كفقا لمقكاعد العامة بتنفيذ الككالة دكف أف يتجاكز الحدكد المرسكمة، كىك 
مطالب في تنفيذىا ببذؿ عناية الرجؿ العادم سكاء كانت الككالة بأجر أك بدكف أجر، كلذلؾ 
يككف عميو دائما أف يكفي المككؿ بالمعمكمات الضركرية عف تنفيذ الككالة كأف يقدـ لو حسابا 
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عنيا كيككف ذلؾ بالمستندات الثبكتية، كذلؾ لمسماح لممككؿ بالتأكد مف سبلمة تصرفات ككيمو، 
 172كفي جميع األحكاؿ يككف مسؤكال في تنفيذ الككالة عف خطأه الجسيـ كغشو طبقا لممادة 

مف التقنيف المدني الجزائرم ما داـ التزامو ببذؿ عناية، كىكذا فإف المككؿ يستطيع الرجكع عمى 
الككيؿ بالتعكيض عف الضرر الذم يحدث بسبب خطأه في تنفيذ الككالة، كبالمقابؿ يككف 
 . المككؿ مسؤكال شخصيا عف الضرر الذم يصيب الككيؿ بمناسبة تنفيذ الككالة تنفيذا معتادا
      أما مسؤكلية المككؿ نحك الغير فتككف في حدكد قكاعد الككالة ذاتيا، ما داـ التصرؼ 

الذم يبرمو الككيؿ باسـ المككؿ كلحسابو، كما داـ المتعاقد معو يعمـ بالككالة، كما داـ شخص 
النائب ال شخص األصيؿ ىك محؿ االعتبار عند النظر في عيكب الرضا أك العمـ ببعض 

الظركؼ الخاصة أك كجكب العمـ بيا، كلذلؾ فإف مسؤكلية المككؿ نحك الغير عف خطأ الككيؿ 
 .تككف في ىذا اإلطار

      كذلؾ فإف المتكلي  يككف مسؤكال عف نائبو، ألنو ىك الذم اختاره، كأف عميو كاجب الرقابة 
كالتكجيو، فإف أخطأ ىذا النائب أثناء أدائو أعماؿ التكلية بالنيابة، فإف الناظر يككف مسؤكال عف 

خطأ نائبو استنادا لمسؤكلية المتبكع عف أعماؿ تابعو بسبب سكء اختياره لو، أك إىمالو في 
رقابتو أك تكجييو، أك بسبب تكجيياتو الغير صحيحة، كأساس ىذه المسؤكلية ىك خطأ الناظر 

 . 1المفترض تبعا لخطأ النائب الثابت
       تجدر اإلشارة في ىذا اإلطار إلى حديث الفقياء بمناسبة الحديث عف التككيؿ إلى

التفكيض بكصؼ ىذا األخير إسناد الناظر كالية الممؾ الكقفي إلى غيره كتفريغ نفسو منيا، أم 
أف يجعؿ المفكض لو النظارة حؽ التصرؼ فيما كاف يتصرؼ فيو الناظر عمى كجو الكالية، ال 

، فحؽ المتكلي في التفكيض يختمؼ عف حقو في التككيؿ، 2عمى كجو اإلنابة عمف فكضو
فاألكؿ تنازؿ نيائي مما يجعؿ المتكلي المفكض أجنبيا عمى الممؾ الكقفي، أما التككيؿ فبل 

يجعمو كذلؾ ماداـ يجكز لو مباشرة النظارة كعزؿ ككيمو في أم كقت شاء كالتصرؼ مع كجكد 
 .3الككيؿ، أما المفكض فبل يحؽ لو ذلؾ إال إذا اشترط لو الكاقؼ حؽ التفكيض كالعزؿ
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      لذلؾ في الحاالت التي يجكز فييا التفكيض فإف استخبلؼ المتكلي مف ليس بأميف أك كفأ 
، 1عمى الممؾ الكقؼ يجعؿ الناظر يضمف ما يحدثو المتكلي الخائف مف أمكر مكجبة لمضماف
حيث ال تؤسس المسؤكلية عمى أساس مسؤكلية المتبكع عف عمؿ تابعو ألف شركطيا غير 
متحققة، بؿ عمى أساس مسؤكلية شخصية بسبب سكء اختياره لمف يقع عميو كاجب اختياره 

 . كالذم يشترط أف يككف كفأ أمينا
 مسؤكلية متكلي الممؾ الكقفي عف أعماؿ تابعي الممؾ الكقفي كأعكانو-2

      إف المسؤكلية المدنية لمشخص المعنكم تقع عمى ماؿ الشخص المعنكم بالتالي ال مانع 
مف مسائمتو مدنيا، فيجكز لذلؾ مسائمة الشخص المعنكم عف األخطاء التي يرتكبيا ممثمكه عند 

القياـ بإدارة شؤكنو، حيث تقـك ىذه المسؤكلية في الغالب عمى أساس مسؤكلية المتبكع عف 
التابع التي أساسيا فعؿ الغير، ك لذلؾ فإف الممؾ الكقفي كشخص معنكم تقـك مسؤكليتو المدنية 

، 2عف أعماؿ تابعيو مف المكظفيف كالعماؿ كأعكانو الذيف عيد إلييـ بتنفيذ التزاماتو التعاقدية
غير أف عبلقة التبعية سكاء بيف الممؾ الكقفي كالمتكلي أك بيف الممؾ الكقفي كمعاكنيو ليست 

 .قائمة كما سبؽ تكضيحو
      لذلؾ فالصحيح ىك أف تتحمؿ إدارة األكقاؼ المسؤكلية، ألف كزارة األكقاؼ اليـك تتكلى 

دارتيا كتسييرىا كتنميتيا، كتعيف لدييا المكظفيف إلدارة شؤكف الكقؼ مف  النظارة عمى األكقاؼ كا 
دارتو إلى المكظفيف الذيف يقـك كؿ  مختمؼ جكانبو، بحيث يتـ تككيؿ كتفكيض أعماؿ الكقؼ كا 

منيـ بعممو تحت إشراؼ الكزارة كرقابتيا كتكجيييا، كفي حدكد االختصاص المنكط بو، كالقانكف 
كاألنظمة تحدد االختصاصات كالصبلحيات المنكطة بالمكظفيف كلذلؾ فإف عبلقة التبعية 

متكافرة بيف ىؤالء كالكزارة كشخص اعتبارم يضطمع بمياـ النظارة العامة عمى المرفؽ الكقفي، 
كلذلؾ فبل عبلقة بيف الناظر المسير المباشر كىؤالء المكظفيف الذيف يخضعكف مباشرة لرقابة 
كتكجيو الكزارة كتكزيع المياـ كالنظاـ السائد، كىكذا تتحمؿ الكزارة المسؤكلية عف أخطاء ىؤالء 
نتيجة اإلضرار بالغير أك بالممؾ الكقفي في حد ذاتو، عمى أساس مسؤكلية المتبكع عف عمؿ 
التابع، سكاء مسؤكلية تقصيرية باإلخبلؿ بالتزاـ قانكني عاـ بعدـ اإلضرار بالغير، أك اإلخبلؿ 
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بالتزاـ عقدم فيما يقـك بو ىؤالء مف عقكد لمصمحة الممؾ الكقفي، كحالة ككيؿ األكقاؼ الذم قد 
 .يخؿ بالتزامو التعاقدم بمناسبة إبراـ عقكد اإليجار

      ىذا ك أف العماؿ كالتابعيف في الحقيقة ىـ تابعكف إلدارة الكقؼ أكثر مما ىـ تابعكف 
لمممؾ الكقفي في حد ذاتو، كبالتالي فإف عبلقة التبعية تككف غير متكافرة مع الممؾ الكقفي بؿ 
مع إدارة الكقؼ كلذلؾ فيي مف يتحمؿ المسؤكلية، فيؤالء يستمدكف صبلحياتيـ تجاه الممؾ 

 .الكقفي مف صبلحيات كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية
      كبالنسبة لمممؾ الكقفي الخاص فالناظر ىك الذم يتحمؿ المسؤكلية في حالة خطأه، أما 

إذا حدث ضرر لمممؾ الكقفي أك الغير دكف خطأ مف الناظر، كذلؾ في الحاالت التي ينفذ فييا 
 القانكنية كيحصؿ ضرر لمممؾ الكقؼ أك لغيره، فإف مسؤكلية الناظر تنتفي كتقـك قالتزامات

مسؤكلية الممؾ الكقفي الشخصية المباشرة، ذلؾ أف مسؤكلية الشخص المعنكم ال تقـك دائما 
عمى فكرة التبعية، فقد تقـك دكف كجكدىا في الحاالت التي يحدث الخطأ المكجب لممسؤكلية في 

شكؿ قرار صادر مف إحدل ىيئات الشخص المعنكم فينسب الخطأ مباشرة إلى الشخص 
 .المعنكم ذاتو

     أخمص إلى أف ناظر الممؾ الكقفي مسؤكؿ شخصيا عف خطأه المباشر الثابت تجاه الغير، 
كالذم ال يمكف نفيو إال بالسبب األجنبي، حيث يمكف أف تتحمؿ الدكلة التعكيض في مثؿ ىذه 
ذا كاف يجكز مسائمة الممؾ الكقفي في بعض األحياف عف أعماؿ تابعيو كمكظفيو  الحاالت، كا 
فيجب إعفاءه بنص صريح عف ىذه المسؤكلية ألف عبلقة التبعية ليست متحققة فعميا خاصة 
في الكقؼ العاـ الذم تديره كزارة األكقاؼ كيخضع التابعيف ليا لتعميماتيا ال لتعميمات الممؾ 

الكقفي، كىكذا خبلفا لؤلشخاص المعنكية األخرل التي تتحمؿ أخطاء ممثمييا، ففي حالة الممؾ 
الكقفي تترتب المسؤكلية مباشرة عمى المتكلي، كذلؾ بغرض حماية أمكاؿ الكقؼ كعدـ استنزافيا 
كاستبقائيا عمى الدكاـ دارة لممنافع مؤدية لغرض التضامف كالتكافؿ االجتماعي المنكط بيا كالذم 
قصده الكاقؼ عند كقفو، فينظر إلى الممؾ الكقفي دائما عمى أنو طرؼ ضعيؼ كأمكالو بمنزلة 

 . أمكاؿ اليتيـ أك القاصر الذم يجب مضاعفة العناية كالحرص في القياـ بأعبائيا
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الحماية المدنية لألمالؾ الكقفية في مكاجية التعدم عمى :      المبحث الثاني
 أصميا

      بالنظر لما أثبتتو الحكادث مف اعتداءات مست بكجكد األمبلؾ الكقفية، يمكف حصر أىـ 
أشكاؿ االعتداء المحتممة عمى أصؿ الممؾ الكقفي في صكرتيف، قد تصدر مف الكاقؼ أك 

المكقكؼ عمييـ بمناسبة استغبللو أك مف متكلي الممؾ الكقفي بمناسبة إدارتو، أك مف الغير، 
بحيث قد تككف في شكؿ اعتداء مادم عمى أصؿ الممؾ الكقفي مما قد يؤدم إلى المساس 

، كما يمكف أف يككف االعتداء في شكؿ التصرؼ القانكني الكارد عمى (المطمب األكؿ)بكجكده 
، لذلؾ أتطرؽ فيما يمي لحماية أصؿ الممؾ (المطمب الثاني)أصؿ الممؾ الكقفي باالستبداؿ 

 . الكقفي في مكاجية صكر التعدم المحتممة
 حماية الممؾ الكقفي في مكاجية االعتداء المادم عمى أصمو: المطمب األكؿ

      إف أىـ الصكر المحتممة لبلعتداء المادم عمى أصؿ الممؾ الكقفي ىي المجكء إلى 
، أك إدعاء تممؾ الممؾ الكقفي عمى أساس الحيازة (الفرع األكؿ)التغيير في أصؿ الممؾ الكقفي 

 .(الفرع الثاني) الطكيمة المدة
 حماية الممؾ الكقفي في مكاجية التغيير في أصمو: الفرع األكؿ

      تعتبر ضركرة المحافظة عمى أصؿ الممؾ الكقفي كما أكجده كاقفو مف مقتضيات تأبيد 
الكقؼ كلزكمو، غير أف أصؿ الممؾ الكقفي قد يتعرض لمتغيير فيو بتدخؿ مف الكاقؼ أك 

المكقكؼ عمييـ أك متكليو أك الغير، كذلؾ  بالزيادة أك اإلنقاص بسبب عمميات البناء أك الغراس 
أك اليدـ أك اإلتبلؼ، كىك ما يشكؿ تعديبل أك مساسا بأصؿ الممؾ الكقفي مف شأنو التأثير عمى 

حيث رتب المشرع الجزائرم عمى التغيير في أصؿ الممؾ  الغرض الذم أنشأ الكقؼ ألجمو،
، كبالتبعية فإف (أكال)الكقفي حكما أصميا يتمثؿ في بطبلف التغييرات ك تممكيا لمممؾ الكقفي 

 .(ثانيا)الحاالت ك المشاكؿ بيف الممؾ الكقفي ك الغير الناتجة عف التغيير يتـ تسكيتيا كديا 
 تممؾ الممؾ الكقفي لمتغييرات الكاردة عمى أصمو: أكال

سبؽ التطرؽ إلى أف عدـ ظيكر المصمحة في ما يرد عمى الممؾ الكقفي، يعتبر مف قبيؿ       
التعدم الذم يكجب الضماف، ك جميكر الفقياء فيما يتعمؽ بالتغيير في أصؿ الممؾ الكقفي 

عمى جكازه إعماال لممصمحة، فإذا انتفت المصمحة التـز مف قاـ بالتغيير بإزالتو أك ضماف ما 
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قاـ بو، فاألصؿ أف يمـز الناظر باستغبلؿ األرض الزراعية بالزراعة كلكف يجكز أف تحكؿ 
األرض المكقكفة لمزراعة القريبة مف العمراف إلى مباف الستغبلليا بإيجارىا، كحؽ الناظر في 

ذلؾ ثابت لو حتى مع عدـ اشتراطو مف الكاقؼ لما فيو مف مصمحة أعظـ كريع أكثر 
 . 1لممستحقيف كتحقيقا لمصمحة الكقؼ بشكؿ عاـ

      كما يجكز لو تغيير معالـ الممؾ الكقفي، بتحكيؿ الدار إلى عمارة سكنية أك محبلت 
تجارية ما داـ فيو منفعة لمكقؼ كالمكقكؼ عمييـ كتحقيؽ غرض الكاقؼ في زيادة الخيرية 

كاستمرارىا، كمف ذلؾ أيضا تحكيؿ المسجد القديـ إلى سكؽ عمى شرط أال يككف الكاقؼ قد 
منعو مف ذلؾ، فبلبد مف الحصكؿ عمى اإلذف بمناسبة ىذا التغيير، فإذا غير معالـ الممؾ 

الكقفي بعمارتو مف غمتو دكف شرط الكاقؼ أك مكافقة المستحقيف أك السمطة المكمفة باألكقاؼ 
 .2كلـ يكف فيو منفعة لمكقؼ، فإنو يضمف ما أنفقو في ىذا التغيير غير السائغ لو

      كقد نص المشرع الجزائرم عمى بطبلف كؿ تغيير يرد عمى أصؿ الممؾ الكقفي، ك أعطى 
التغييرات الحكـ العاـ لبللتصاؽ بكصؼ ىذا األخير كاقعة مادية يترتب عمييا إتحاد شيء 

مممكؾ لشخص بشيء مممكؾ لشخص آخر بصفة تبعية، كبالنظر إلى عدـ إمكاف الفصؿ بيف 
الشيئيف المتحديف دكف حدكث تمؼ، فإف ممكية الشيء الفرعي تككف لمالؾ الشيء الذم التصؽ 

 25بو، عمى أف يعكض مالؾ األصؿ مالؾ الفرع، كذلؾ بمكجب الفقرة األكلى مف نص المادة 
كؿ تغيير يحدث بناء كاف أك غرسا، يمحؽ : " التي جاء فييا10 – 91مف قانكف األكقاؼ 

كفي ذات اإلطار نصت ." بالعيف المكقكفة كيبقى الكقؼ قائما شرعا ميما كاف نكع ذلؾ التغيير
 عمى جكاز تغيير كجية الممؾ الكقفي إلى ما 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 4 مكرر 26المادة 

                              
بعض الفقياء المالكية يركف عدـ جكاز تغيير بنياف الكقؼ باعتبار ذلؾ ذريعة لتغيير الكقؼ، بينما البعض اآلخر يركف -  1

كجكب التغيير فيما كاف بقائو ضرر، فإذا كاف يجكز بيع المكقكؼ لمضرر، فإف تغيير حالو إلى حالة أخرل مع بقائو كقفا 
أكلى، كفي المقابؿ يمنع التغيير الذم في بقائو منفعة، أما ما لـ يكف فيو منفعة في الحاؿ مع رجائيا في المآؿ فيجكز تغييره 

، 7الكنشريسي، المعيار المعرب، ج . نظرا لقصد الكاقؼ كىك االنتفاع، فإذا عدـ االنتفاع بو غير إلى حالة أخرل تحقؽ النفع
ك أجاز الفقياء الحنفية كالحنابمة تغيير الكقؼ بالبناء عميو لممصمحة، فإذا انتفت المصمحة كجب . 222مرجع سابؽ، ص 

، مرجع سابؽ، ص 7المرداكم، اإلنصاؼ، ج : كذلؾ. 58الطرابمسي، اإلسعاؼ، مرجع سابؽ، ص . إعادتو إلى ما كاف عميو
بينما ال يجكز عند الفقياء الشافعية أف يحدث الناظر في الكقؼ ما يغيره عف صفتو، فإف فعؿ ألزمو السمطاف بإزالة ما . 111

 .422، مرجع سابؽ، ص 4النككم، ركضة الطالبيف، ج . أحدث ك إعادتو لما كاف عميو، إال أف يككف الكاقؼ قد أجاز لو ذلؾ
 .169يكنس محمد، مرجع سابؽ، ص -  2
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ىك أصمح لو كلممستحيف ما لـ يمنع ذلؾ شرط مف شركط الكاقؼ، كفي حالة كجكد مانع يمجأ 
إلى القضاء الذم يصدر حكمو مراعيا مصمحة الكقؼ ك المكقكؼ عمييـ، ككذلؾ األمر عمى 

المستكل القضائي، فالثابت ىك أف كؿ ما يحدث مف بناء أك غرس في األرض المحبسة يعتبر 
مكتسبا لمشيء المحبس ك ال يجكز تممكو ممكية خاصة، كاعتبار التغيير مف قبيؿ التصرؼ 

 .1الذم يمس بمقتضيات عقد الحبس
      مع ذلؾ فقد يحدث التغيير نتيجة التزاـ بالقياـ بو، كذلؾ كما في حالة مف تقرر لمصمحتو 
حؽ عيني أصمي عمى الممؾ الكقفي كالمحتكر مثبل، فبل شؾ أف مضمكف التزاـ ىذا األخير ىك 

القياـ بالبناء أك الغراس عمى أرض الكقؼ، فإذا كاف يجكز لو االنتفاع بما أنشأه طكؿ مدة 
 .العقد، كلو أف يكرثو لكرثتو، إال أنو في النياية تؤكؿ المنشآت لمصمحة الممؾ الكقفي

ذا كاف األمر كذلؾ بالنسبة لمتغيير الذم يككف فيو زيادة في أصؿ الممؾ الكقفي، فإف        كا 
التغيير قد يؤدم إلى اإلنقاص مف أصؿ الممؾ الكقفي باليدـ أك اإلتبلؼ، أك بالقسمة، ففي مثؿ 

ىذه الحالة نككف أماـ ىبلؾ محؿ التصرؼ القانكني، مما يعني إنياؤه، كلكف بالنسبة لطابع 
تأبيد الممؾ الكقفي كمقتضى لزكمو، فإف متمؼ أصؿ الممؾ الكقفي يككف ضامنا لما أتمفو، 
كعميو التعكيض، بحيث يحؿ مبمغ التعكيض محؿ الشيء المتمؼ كيشترل بو مثمو ك يجعؿ 

                              
حيث أف القاعدة أف كؿ ما يحدث مف بناء أك غرس في الحبس يعتبر مكتسبا لمشيء : "جاء في قرار المحكمة العميا-  1

أف قضاة المجمس لما قرركا أف البناء فكؽ القطعة - مف قضية الحاؿ–كمتى تبيف . المحبس كال يجكز تمميكو ممكية خاصة
األرضية المحبسة ال يعد تصرفا يمس بمقتضيات عقد الحبس فإف تعميميـ جاء ناقصا كيتناقض مع عقد الحبس كمع إرادة 

قرار .". كمتى كاف كذلؾ استكجب رفض الطعف. المحبس، مما يجعؿ القرار المطعكف فيو غير معمؿ كليس لو أم أساس قانكني
: جاء في قرار لممحكمة العميا. 89، ص 01، عدد 1999، المجمة القضائية 1998 – 11 – 25، مؤرخ في 183643رقـ 

ك أف المسألة المطركحة ...ال يمكف أف يككف لمبناءات المشيدة الحقا عمى أرض محبسة طابع مخالؼ لطبيعة األرض المحبسة"
في النزاع  الحالي كالتي كاف يجب عمى قضاة المكضكع أف يجيبكا عمييا تتعمؽ بصفة التقاضي لدل المدعي في الطعف برفع 

فإنو بالفعؿ، فإف أرضية المسكف المتنازع عميو ممؾ محبس، كالبناءات المشيدة الحقا . دعكل الطرد مف السكف المتنازع عميو
كبيذا .عمى تأسيس الحبس عمى ىذه القطعة األرضية ال يمكف أف يككف ليا طابع مخالؼ لطابع األرضية فيي بالتالي حبس

فإف المدعي في الطعف ليست لو الصفة لؤلمر بطرد المدعى عميو في الطعف مف المسكف المشيد عمى قطعة أرض لمحبس، 
كأف المستفيديف مف الحبس ليما حؽ االنتفاع كماداـ أف العقار المتنازع عميو ليس بممؾ المدعي في الطعف فإف األمر بطرد 

المدعى عميو في الطعف يحـر ىذا األخير مف االنتفاع مف القطعة األرضية التي أقيـ عمييا البناء، في حيف أف حقو في 
، عدد 2005، مجمة المحكمة العميا، 2005 – 05 – 18 مؤرخ في 290875قرار رقـ .". االنتفاع مستخمص مف عقد الحبس

 .331، ص 02
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، ككذلؾ األمر بالنسبة لمف اشترل دار الكقؼ أك استأجرىا كىدميا فإنو يضمف ما أحدثو 1كقفا
يبقى الحبس قائما ميما : " مف قانكف األسرة أنو220، كفي ىذا اإلطار نصت المادة 2مف تغيير

ذا نتج عف التغيير تعكيض ينزؿ منزلة  طرأ عمى الشيء المحبس مف تغيير في طبيعتو، كا 
 .".الحبس

 التسكية الكدية لإلشكاالت الناتجة عف التغير في عالقة الغير بالممؾ الكقفي: ثانيا
تسكل : " عمى أنو10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 25      نصت الفقرة الثانية مف المادة 

الحاالت المخالفة ألحكاـ ىذه المادة عف طريؽ التراضي بيف المعنييف كالسمطة المكمفة 
فالكاضح أف المشرع الجزائرم ." 02باألكقاؼ طبقا ألحكاـ ىذا القانكف مع مراعاة أحكاـ المادة 

لـ يحدد طريقة معينة لتسكية الحاالت الناتجة عف التغيير خبلفا لما ىك مقرر في القانكف 
المدني بالنسبة لمممكية الخاصة، كىك ما يمنح سمطة تقديرية كاسعة لمسمطة المكمفة باألكقاؼ، 

كمف ذلؾ أنو لـ ترد اإلشارة  إلى حؽ الممؾ الكقفي في طمب إزالة المنشآت، كىك الحكـ المقرر 
في الفقو اإلسبلمي، حيث يتصكر أف ال يككف الممؾ الكقفي قادرا عمى تحمؿ التعكيض الناتج 

عف التغيير لمصمحة مف أقامو، كبالمقابؿ ال يستطيع أف يممؾ المنشآت لمف أقاميا لما قد يرتبو 
ذلؾ مف مساس بأصؿ الممؾ الكقفي كغرض الكقؼ كما حدده الكاقؼ، فتككف مصمحة الممؾ 

 . الكقفي في إزالة المنشآت ال في إلزامو باستبقائيا
      مع ذلؾ فإنو فيما يخص تسكية حاالت التغيير الناتجة عف تأميـ األراضي الفبلحية فيبقى 
خاضعا إلى نكعية الممؾ الكقفي ك طبيعتو كمصمحة الكقؼ استنادا لما كرد في المنشكر الكزارم 

 ك الذم اتخذ مف 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 38المشترؾ كالمتعمؽ بتطبيؽ نص المادة 
 .        3طبيعة الممؾ الكقفي معيارا لتحديد عممية استرجاعو كالتعكيض عما ال يمكف استرجاعو بعينو

                              
 مف قانكف األسرة تنص عمى أف الشركط المحددة مف قبؿ المحبس 219حيث أف المادة : "جاء في قرار لممحكمة العميا-  1

عمى ماؿ محبس نافذة باستثناء  تمؾ التي تكتسي خاصية عدـ المطابقة مع الطابع الشرعي لمكقؼ، ىذه األخيرة تعتبر باطمة ك 
 مف قانكف األسرة تنص عمى أنو يبقى الحبس قائما ميما طرأ عمى الشيء المحبس مف تغيير 220كؿ أثر باطؿ ك أف المادة 

حيث أنو باألمر بقسمة األمبلؾ العقارية مكضكع الحبس، فإف قضاة المكضكع خرقكا مقتضيات المادة المشار إلييا . في طبيعتو
، عدد 2009، مجمة المحكمة العميا، 2009 – 02 – 11، مؤرخ في 501389قرار رقـ .". أعبله، كعرضكا قرارىـ لمنقض

 .232، ص 01
 .667، مرجع سابؽ، ص 6ابف عابديف، رد المحتار، ج : كذلؾ. 260، مرجع سابؽ، ص 4الغزالي، الكسيط، ج -  2
 . سبؽ التطرؽ إلى تسكية كضعية األراضي الكقفية التي تعرضت لمتأميـ-  3
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  10 – 91 المعدؿ لقانكف األكقاؼ 07 – 01      مف جية أخرل كرد النص بمكجب قانكف 
 التي لـ تممؾ 2 مكرر 26عمى كيفية تسكية بعض حاالت التغيير سكاء ما تعمؽ بنص المادة 

المحتكر ما يقيمو مف بناء أك غراس عمى أرض الكقؼ، بؿ جعمتو منتفعا بيا فقد طكؿ مدة 
 التي سمحت لمستأجر األرض بأف يقـك بالبناء فكقيا 5 مكرر 26العقد، ككذلؾ نص المادة 

مقابؿ استغبلؿ إيرادات البناء، فتككف المنشآت التي أقاميا ممكا لمكقؼ مقابؿ استغبلؿ 
 .المستأجر إليرادات البناء

 الذم جاء مستمدا مما ىك 3 مكرر26      غير أف أىـ حكـ ىك ما كرد في نص المادة 
مقرر في الفقو اإلسبلمي، حيث أجازت المادة تحكيؿ األراضي الفبلحية المجاكرة لمتجمعات 

السكنية إلى أراضي عمرانية، غير أف الذم ال يفيـ مف النص إذا كاف المقصكد بتحكيؿ 
األرض الفبلحية إلى أرض عمرانية أف تنشأ عمييا بنايات كقفية تستغؿ لمتأجير كبذلؾ يبقى 
الكقؼ قائما عمى الرغـ مما حدث مف تغيير، أـ أف المقصكد أف تستبدؿ األرض الفبلحية 

بأرض فبلحية أخرل تككف كقفا عمى ما كانت عميو األرض األكلى، كىك ما تكحي بو اإلحالة 
 ك التي تتعمؽ 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 24بمكجب نص المادة عمى أحكاـ المادة 

باالستبداؿ، حيث أف الذم أراه أصح ىك الفرض األكلى تماشيا مع ما ىك مقرر فقيا، إضافة 
 .إلى الزيادة في مردكد الممؾ الكقفي المتكقعة مف تحكيؿ األرض الفبلحية إلى عمرانية
، إال أف 1      مع ذلؾ فإذا كاف الممؾ الكقفي يمتـز بتعكيض مف أقاـ المنشآت مقابؿ تممكو ليا

العبرة ىي بمدل كجكد نية في تممؾ التغييرات، فإذا كاف مف أقاـ التغييرات لـ يفعؿ ذلؾ إال بنية 
تممكيا لمصمحتو ك اإلضرار بالممؾ الكقفي باستعماؿ طرؽ تدليسية كاحتيالية، فإف التغيير يبطؿ 
في مكاجيتو كال  يحؽ لو أف يقتضي أم تعكيض مقابؿ تممؾ الكقؼ لمتغييرات، لما يحممو فعمو 

                              
تمحؽ البناية المشيدة عمى أرض محبسة بجكىر الماؿ المحبس، كيستمر الحبس قانكنا ميما : "جاء في قرار لممحكمة العميا-  1

 .كاف مشيد البناية
أف قضاة المكضكع صرحكا بأف األرض محؿ الحبس قد شيدت بناية فكقيا مف قبؿ مكرث - في قضية الحاؿ–كلما كاف الثابت 

المدعي عميو في الطعف، كأف ىذا ال يمنحو أم حؽ انتفاع، ألف ىذه البناية مرتبطة بجكىر الممؾ المحبس الذم يستحيؿ تممكو 
 بأنو ىك الذم تبفعؿ عقد الحبس، ك أنو يتعيف عميو المطالبة باسترداد مصاريؼ البناء في حالة ما إذا قدـ الدليؿ الذم يثب

، 2004، مجمة المحكمة العميا، 2002 – 10 – 23 مؤرخ في 235094قرار رقـ .". شيدىا، مما يتعيف معو رفض الطعف
 .275، ص 02عدد 
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مف تعدم عمى الممؾ الكقفي، فبلبد أف يعامؿ بعكس مقصكده، كيتابع جزائيا كفقا ألحكاـ المادة 
 كالقكؿ بغير ذلؾ قد يثقؿ كاىؿ األكقاؼ بسبب تحمؿ 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 36

مصاريؼ تغييرات لـ تكف في حاجة إلييا أك لـ تكف مضطرة لمقياـ بيا بالتكاليؼ التي صرفت 
عمييا، فإذا لـ تتكافر ىذه النية كما في حالة المستأجر الذم يأذف لو بالتغييرات تحقيقا لمصمحة 

 . 1الممؾ الكقفي، فإنو يتمقى تعكيضا عما صرفو في إقامة المنشآت
 حماية أصؿ الممؾ الكقفي مف إدعاء تممكو بالحيازة الطكيمة المدة: الفرع الثاني

 الحيازة ىي كاقعة مادية تتمثؿ في كضع اليد أك السيطرة الفعمية عمى الشيء مكضكع       
الحيازة، فإذا استكفت شركطيا الصحيحة المقررة قانكنا كانت سببا الكتساب الممكية بالتقادـ 
الطكيؿ في العقار كالمنقكؿ، بحيث إذا اقترنت بحسف النية كاستندت إلى سبب صحيح فإنيا 

 .2تؤدم إلى اكتساب ممكية العقار بالتقادـ القصير كممكية المنقكؿ في الحاؿ
      مقارنة باألمكاؿ الخاصة كالتي أجاز القانكف اكتسابيا بالتقادـ، فإف أمكاؿ الدكلة العقارية 

منيا أك المنقكلة تتمتع بحماية خاصة مف اعتداء الغير عمييا باالستيبلء ثـ إدعاء ممكيتيا 
، إال أف األمبلؾ الكقفية ىي أكلى بيذه العناية، ألنو إذا كانت 3بمركر مدة التقادـ المكسب

                              
حيث أنو مف الثابت كغير المتنازع فيو، أف مسجدا يكجد في أكالد سبلمة لتعميـ القرآف منذ : "جاء في قرار  لممحكمة العميا-   1

، غير أف المكاف الذم يكجد بو المسجد  حكؿ بصكرة مؤقتة إلى سكنمغاز ثـ إلى بمدية البميدة، كفي 1998 إلى غاية 1956
 .األخير شغمو المستأنؼ عمييـ الذيف حكلكه بدكرىـ إلى محؿ تجارم ليستعممكه كمقيى

حيث أف العقد التكثيقي الذم قدمو المستأنؼ عمييـ أثناء المناقشات ال يكضح إف كاف المكقع الذم بني عميو المسجد تابعا 
إذا ثبت : " في فقرتيا الرابعة أنو1989 جانفي 17حيث أنو بمكجب فتكل صادرة عف المجمس اإلسبلمي األعمى في . ألىميـ

 .". بشيادة جماعة مف المسمميف أك شيادة رسمية أف المحؿ قد بناه جماعة مف المسمميف لتقاـ فيو الصمكات، فيك ليـ
كمف استكلى عميو يعد مغتصبا لو، معتديا عمى أحباس المسمميف، كيعامؿ معاممة مف اعتدل عمى الغير، كيستكجب طرده مف 

 .كمف ثـ فإف القضاء بخبلؼ ذلؾ يعد خرقا لمقانكف.المحؿ ك إرجاعو إلى ميمتو األصمية
 أف قضاة المكضكع لـ يأخذكا بعيف االعتبار أف المحؿ مخصص لمعبادة، فإنيـ بذلؾ أخطئكا –في قضية الحاؿ - كلما ثبت 

قرار .". في قرارىـ كيستكجب إلغاءه مع األمر بإخراج المستأنؼ عمييـ ككؿ الشاغميف باسميـ مف المسجد الذم حكؿ إلى مقيى
كبشأف ىذا القرار فقد سبؽ . 207، ص 02، عدد 1994، المجمة القضائية 1994 – 01 – 16، مؤرخ في 97512رقـ 

بتحكيمو مكاف المسجد إلى سكؽ لمتماريف، فاألمر فيما يتعمؽ بيذا  (رضي ا عنو)اإلشارة إلى ما فعمو سيدنا عمر بف الخطاب 
القرار مختمؼ، ألف الشاغميف استكلكا عمى الممؾ الكقفي متجاىميف طابعو التعبدم كغيركا فيو بنية التممؾ مما يجعميـ معتديف، 

 .    ك يجعؿ تصرفيـ باطبل
 . مف التقنيف المدني835، 827،828المكاد نصكص -  2
 .  مف التقنيف المدني689  المادةنص-  3
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السمة العامة لنظرة المسمميف لمكقؼ ىي التكرع عف كؿ أشكاؿ االعتداء عميو، إال أنو بسبب 
ضعؼ الكازع الديني، أك الجيؿ لخصكصية األمبلؾ الكقفية كحرمتيا، فإنو يتصكر كقكع اعتداء 
عمييا مف األفراد بادعاء تممكيا بمركر الزمف، حيث يككف الكجكد القانكني لمممؾ الكقفي ميددا، 

في ظؿ غياب حماية قانكنية تمنع االعتداء عمييا بتممكيا بالحيازة، كىك ما يتعارض مع 
 .مقتضى تأبيد الممؾ الكقفي كاستمراريتو في أداء الغرض الذم كقؼ ألجمو

      غير أنو لـ يرد أم نص صريح عمى عدـ قابمية أك قابمية اكتساب الممؾ الكقفي بالتقادـ 
في القانكف المدني أك في قانكف األكقاؼ، فبل المشرع الجزائرم منع االكتساب بالتقادـ بصراحة 

كما ىك األمر في بعض التشريعات العربية، بكصفو اعتداءا عمى الممؾ الكقفي عمى غرار 
، كال ىك أجازه صراحة كما ىك األمر في تشريعات أخرل، بكصفو كسيمة 1األمبلؾ العامة

 .2مشركعة الكتساب الممكية عمى غرار الممكية الخاصة
      كالحقيقة أف األمبلؾ الكقفية العامة ليست أمبلكا عامة لمدكلة حتى يمكف حمايتيا بنفس 
حكـ ىذه األخيرة، ك بالمقابؿ فإف حؽ االنتفاع الذم تمنحو الممكية الكقفية الخاصة ألشخاص 

                              
ال يجكز بأم حاؿ االدعاء بممكية العقارات المكقكفة : " منو74 في المادة 1965نص قانكف التسجيؿ العقارم الميبي لسنة -  1

كقفا عاما استنادا إلى الحيازة ككضع اليد، كما ال يجكز اكتساب ممكية العقارات المكقكفة كقفا خاصا استنادا إلى الحيازة ككضع 
حيث فرؽ المشع الميبي بيف العقارات المكقكفة كقفا خيريا فقرر ." اليد إذا كاف قد سبؽ اتخاذ إجراءات تحقيؽ الممكية بالنسبة ليا

عدـ سرياف التقادـ عمييا منذ تاريخ نفاذ قانكف التسجيؿ العقارم، سكاء كاف العقار مسجبل أـ غير مسجؿ، أما العقارات 
إذا تـ تسجيؿ العقار في السجؿ العقارم، فبل يجكز تممكو بالحيازة ميما طالت المدة : المكقكفة كقفا خاصا فيفرؽ بيف حالتيف

 استكفت إذااتفاقا مع القكاعد العامة، أما إذا لـ يسجؿ العقار المكقكؼ في السجؿ العقارم، فيجكز اكتساب ممكيتو بالحيازة 
مجمة أكقاؼ الصادرة عف  ،(أحكاـ كضع اليد عمى العقار المكقكؼ في التشريع الميبي)الزريقي جمعة محمكد، . شركطيا

  .29 – 28 ص ،2009 مايك ،16 ، العددالتاسعةاألمانة العامة لؤلكقاؼ بالككيت، السنة 
في : " منو عمى أنو29 المنظـ ألحكاـ الكقؼ العاـ كالخاص، نص في المادة 1972 لسنة 124غير أنو بمكجب القانكف رقـ 

حيث قضى ." جميع األحكاؿ ال يجكز تممؾ أعياف الكقؼ كال أمكالو أك اكتساب أم حؽ عيني عميو بالتقادـ ميما طالت المدة
بيذا النص عمى كؿ خبلؼ، أك تفريؽ بيف الكقؼ المسجؿ ك غير المسجؿ، ككذلؾ بيف الكقؼ العاـ كالخاص، فمنع بصفة 
. نيائية تممؾ العقارات المكقكفة بالتقادـ ميما طالت المدة، بؿ تعدل ذلؾ إلى منع اكتساب الحقكؽ المتفرعة عف حؽ الممكية

 .31ص نفس المرجع، 
ميز قانكف المعامبلت المدنية لدكلة اإلمارات بيف الكقؼ الخيرم فمـ يجز تممكو مطمقا بالتقادـ ك الكقؼ الذرم الذم أجاز - 2

 36 كأجاز المشرع األردني تممؾ عقار الكقؼ بمركر تقادـ طكيؿ، قدره بمدة .11الشامسي، مرجع سابؽ، ص . تممكو بالتقادـ
 . 152القضاة، مرجع سابؽ، ص . سنة
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معينيف، بما يجعميـ يظيركف بمظير المالؾ لفترة زمنية تكفي الكتساب الممكية بالتقادـ عادة 
في حالة الممكية الخاصة، مما قد يجعؿ المنتفعيف ال يتكرعكف عف إدعاء تممكيا بطكؿ مدة 
االنتفاع، مما يجعؿ ىذا النكع مف األمبلؾ الكقفية أكثر عرضة لمتعدم عميو بتممكيا بالتقادـ 

 .مقارنة باألمبلؾ الكقفية العامة التي تخضع لكالية السمطة المكمفة باألكقاؼ
      لذلؾ البد مف حسـ المكضكع بنص صريح يمنع االعتداء عمى الممؾ الكقفي ميما كاف 
نكعو عف طريؽ إدعاء تممكو بالتقادـ المكسب، غير أنو في ظؿ غياب ىذا النص فإف عدـ 

مشركعية تممؾ األمكاؿ الكقفية بالتقادـ المكسب يؤسس عمى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية المحاؿ 
 ك التي تقرر عدـ سماع دعكل 10 - 91 مف قانكف األكقاؼ 02عمييا بمكجب نص المادة 

، إضافة لما يستنبط مف منع ضمني الكتساب ممكية (أكال)تممؾ العقارات المكقكفة بالتقادـ 
األمكاؿ المكقكفة بالتقادـ باستقراء بعض النصكص الخاصة في القانكف الجزائرم ذات العبلقة 

 . (ثانيا)باكتساب الممكية بالتقادـ 
 عدـ جكاز تممؾ أصؿ الممؾ الكقفي بمركر مدة التقادـ في الشريعة اإلسالمية: أكال

      إف المقرر كفقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية عدـ اعتبار كضع اليد مدة طكيمة مثبتا 
لمممكية، كما ال يعتبر ترؾ المطالبة بالحؽ مدة طكيمة مسقطا ليذا الحؽ، لما في ذلؾ مف سمب 

، غير أف ىذا األصؿ استثنى منو فقياء المالكية سككت صاحب 1لمحقكؽ كمنافاة لمعدالة كالخمؽ
الحؽ عف المطالبة بحقو  قبؿ اآلخريف كلمدة طكيمة مف الزمف مع قدرتو عمى ذلؾ كعدـ كجكد 

ما نع شرعي يمنعو، مما يفيـ عمى تركو لحقو أك أنو دليؿ عمى عدـ أحقيتو بو، لذلؾ فإف 
 .2الدعكل بيذا الحؽ ال تسمع عمى المدعي عميو

      غير أف عدـ سماع الدعكل المقرر في الشريعة اإلسبلمية ال يعني سقكط الحؽ، ألنو 
يمكف لممدعي عميو أف يقر بالحؽ فيمزمو إقراره، ككذلؾ إذا كاف المدعي معذكرا في تأخره عف 
المطالبة بحقو، فالذم  يسقط ىك حؽ المدعي في البينة عمى دعكاه، أك طمب تحميؼ خصمو 
اليميف، لذلؾ فإف األخذ بالتقادـ المكسب كما ىك مقرر في القانكف الكضعي ك إف كاف يقـك 

                              
 أبك زىرة، الممكية :كذلؾ. 86 – 85، ص 2008الخفيؼ عمي، أحكاـ المعامبلت الشرعية، دار الفكر العربي، القاىرة، - 1

 . 161ص مرجع سابؽ، كنظرية العقد، 
 .234 – 233، مرجع سابؽ، ص 4الدسكقي، حاشية الدسكقي، ج -  2
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عمى أساس استقرار الحقكؽ، فيك يتنافى مع ما ىك مقرر كفقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية التي 
ال تجيز سقكط الحؽ بمركر الزمف لما في ذلؾ مف منافاة لؤلخبلؽ كلمعدالة، ففكرة عدـ سماع 
الدعكل في الشريعة اإلسبلمية ال يعمؿ بيا إال عند إنكار الخصـ، كال تسرم في حؽ أصحاب 

 .1األعذار
ذا كاف جميكر الفقياء قد اتفقكا عمى منع سماع الدعكل، إال أنيـ لـ يتفقكا عمى المدة        كا 
التي تعتبر كافية لسقكط حؽ المدعي في إقامة دعكاه، فجاءت آرائيـ اجتيادية مختمفة بحسب 
نظرتيـ إلى طبيعة الحقكؽ، كالظركؼ المحيطة بيا، كبالنسبة لعدـ سماع الدعكل الكاردة عمى 

األمبلؾ الكقفية فقد راعى الفقياء الطبيعة التعبدية الخاصة ليذه األمكاؿ فاستثنى الفقياء الحنفية 
الدعاكل المتعمقة بالكقؼ كجعمكا المدة المانعة مف سماع الدعكل فييا ثبلث كثبلثيف سنة كعند 

، أما الفقياء المالكية فالراجح 2البعض ستة كثبلثيف سنة في الدعاكل المتعمقة بأصؿ الكقؼ
عندىـ أف الكقؼ ال يحاز عميو، بكصفو مف حقكؽ ا، فبل يجكز تممكو بالتقادـ ميما طالت 

 . 3المدة
 المنع الضمني لتممؾ أصؿ الممؾ الكقفي بالتقادـ في القانكف الجزائرم: ثانيا

      البد مف التفرقة في تحديد المنع الضمني لتممؾ األمبلؾ الكقفية بالتقادـ بيف الغير الذم 
يدعي تممكيا بالتقادـ انطبلقا مما يممكو مف حؽ انتفاع بالممؾ الكقفي، كبيف الغير كاضع اليد 

 :عمى الممؾ الكقفي بنية التممؾ دكف أف يستند في ذلؾ إلى حؽ ما
      فبالنسبة لممنتفع بالماؿ المكقكؼ سكاء في الكقؼ العاـ أك الخاص فإف حقو حؽ ممؾ 
انتفاع ال حؽ ممؾ أصؿ الممؾ الكقفي بصريح قانكف األكقاؼ، لذلؾ ال يمكف لو إدعاء تممؾ 

أصؿ الممؾ الكقفي بمكت الكاقؼ، أك بسبب استغبلؿ الممؾ الكقفي المدة الكافية لكسب الممكية 
بالتقادـ المكسب في حالة الممكية الخاصة، ك ذلؾ بسبب بسيط كما حدده القضاء ك ىك انعداـ 

                              
 34ص ، مرجع سابؽ، (أحكاـ كضع اليد عمى العقار المكقكؼ)الزريقي، :  كذلؾ .60ص الميماف ناصر، مرجع سابؽ، - 1
 .37ك 
يكف، الكقؼ في الشريعة كالقانكف، مرجع سابؽ، ص : كذلؾ. 87الخفيؼ، أحكاـ المعامبلت الشرعية، مرجع سابؽ، ص - 2

309 – 311. 
، مرجع سابؽ، ص 7الخرشي، شرح الخرشي، ج : كذلؾ. 237، مرجع سابؽ، ص 4الدسكقي، حاشية الدسكقي، ج -  3

 .Pesle. Op.cit. p 167 – 168:  كذلؾ. 243 – 242
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، كنفس الحكـ بالنسبة لما يمكف ترتيبو مف حقكؽ إيجار أك حقكؽ عينية عمى الممؾ 1نية التممؾ
الكقفي في إطار عممية استغبللو كاستثماره، بحيث قد يككف ترتيب ىذه الحقكؽ لمدة طكيمة 

 .كبدكف تكثيؽ، سببا لبلستيبلء عمى أصؿ الممؾ الكقفي بسبب ظيكر المستكلي بمظير المالؾ
 352      أما بالنسبة لمغير كاضع اليد عمى الممؾ الكقفي بنية التممؾ، فإنو قبؿ إلغاء المرسـك 

 الذم يسف إجراء إلثبات التقادـ المكسب ك إعداد عقد الشيرة المتضمف االعتراؼ 83- 
بالممكية كاف يكفي الشخص الحائز في حالة عدـ كجكد منازع لو في منطقة لـ يشمميا المسح 

العقارم أف يمجأ إلى المكثؽ كيمتمس إعداد عقد شيرة يتضمف االعتراؼ بالممكية العقارية، غير 
أف ىذا اإلجراء طرح كثير مف اإلشكاالت العممية، كأقاـ كضعا غير منطقي ال يكرس حماية 

الممكية، كفيما يخص األمبلؾ الكقفية فقد طرح إشكاال خطيرا مف شأنو المساس مباشرة بالكجكد 
القانكني لؤلمبلؾ الكقفية حيث أنو ترد إمكانية تحرير عقكد شيرة عمى الممكية الكقفية في غياب 
صراحة نص المرسـك عمى استثناء ىذه األمبلؾ مقارنة مع أمبلؾ الدكلة، حيث يرل البعض أف 

الكاردة في نص المادة األكلى مف  (أف يككف العقار مكضكع عقد الشيرة مف نكع الممؾ)عبارة 
  يفيـ منيا أف عقد الشيرة ال يمكف أف يعد إال عمى أراضي الممكية 352 – 83المرسـك 

 .2الخاصة، كلذلؾ تستبعد األمبلؾ الكطنية كاألمبلؾ الكقفية
      كعمى الرغـ مف أىمية ىذا الرأم كتكافقو مع حماية األمبلؾ الكقفية إال أنو يجب األخذ 
باالعتبار أف المادة الثالثة مف ذات المرسـك قد نصت صراحة عمى استثناء أمبلؾ الدكلة كلـ 

 (عقار مف نكع الممؾ)تشر إلى األمبلؾ الكقفية، كلذلؾ يرل البعض اآلخر أف المقصكد بعبارة 
يقصد بو المشرع األشخاص الذيف يحكزكف عقارات حيازة قانكنية بدكف سند ممكية، أك يحكزكنيا 

                              
مف المقرر شرعا كقانكنا أنو ال يجكز ىبة األمكاؿ المحبسة ألنيا تتنافى مع ": "غير منشكر"جاء في قرار لممحكمة العميا -  1

 39360قرار رقـ .".  نية التممؾالنعداـنو ال يجكز التمسؾ بالتقادـ في استغبلؿ األرض المحبسة أ كما ،التأبيد ك أحكاـ الحبس
 .281باشا، القضاء العقارم، مرجع سابؽ، ص : مشار إليو في. 1986 – 01 – 13مؤرخ في 

 سنة منذ تحرير عقد الحبس كبالتالي فإف المحبس ليـ حازكا 25إف قضاة المجمس لـ يراعكا مدة : " بينما جاء في قرار آخر
، مجمة االجتياد 2001 – 12 – 19، مؤرخ في 223224قرار رقـ .". نيائيا ممكية األرض طبقا لقكاعد التقادـ مف الحيازة

 .147، ص 2004، 01القضائي، ج 
فالذم يفيـ مف القرار األخير أنو يمكف لممكقكؼ عمييـ الحائزيف لمممؾ الكقفي لمدة التقادـ المكسب تممؾ أصؿ الممؾ الكقفي، 

 . كىذا يناقض النصكص القانكنية التي تعتبر حقيـ حؽ انتفاع ال حؽ تممؾ
 .149دراسات قانكنية مختمفة، مرجع سابؽ، ص باشا، - 2
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، كبدكف 1970بسندات غير ناقمة لمممكية كالعقكد العرفية المحررة بعد صدكر قانكف التكثيؽ 
تمييز بيف مف آؿ إليو العقار عف طريؽ الميراث أك اليبة أك البيع أك غيرىا مف التصرفات التي 

، ككفقا ليذا الرأم تككف األمبلؾ الكقفية مكضكعا 1لـ يتبع بشأنيا اإلجراءات الرسمية الكاجبة
إلعداد عقد الشيرة خاصة تمؾ التي ليس ليا عقكد تثبت طبيعتيا القانكنية، حيث لجأ بعض 

، كىك ما 352 - 83المكثقيف إلى تحرير عقكد شيرة عمى عقارات مكقكفة استنادا لممرسـك  
 . 2خالفو قضاء المحكمة العميا بعدـ إجازتو لتحرير عقكد شيرة عمى الممؾ الكقفي

 - 08 مف المرسـك التنفيذم 24 بمكجب المادة 352 – 83      الحقا تـ إلغاء المرسـك 
 المتعمؽ بعمميات التحقيؽ العقارم كتسميـ سندات الممكية بعد أف نظـ المشرع الجزائرم 147

 المتضمف تأسيس إجراء لمعاينة حؽ الممكية العقارم 02 - 07طريقة جديدة بمكجب القانكف 
كتسميـ سندات الممكية عف طريؽ تحقيؽ عقارم، كالذم جاء لتبلفي المساكئ الجكىرية 

المبلحظة في مجاؿ إعداد عقكد الشيرة كما أسفر عنو مف منازعات عمى مستكل الجيات 
، حيث أنو كفقا لو أصبح سند الممكية يسمـ بعد إجراء تحقيؽ عقارم لمعاينة حؽ 3القضائية

الممكية، يكجو طمب بو مف طرؼ الحائز إلى مسؤكؿ مصالح الحفظ العقارم المختص إقميميا، 
كيخضع تسميـ السندات إلى إجراءات كشركط مكضكعية لتثبيت حؽ الممكية، كمف بيف تمؾ 

:  المتضمف تأسيس اإلجراء مف أنو02 – 07الشركط ما نصت عميو المادة الثالثة مف القانكف 
ال تطبؽ أحكاـ ىذا القانكف عمى األمبلؾ الكطنية بما فييا األراضي المسماة سابقا عرش ك "

كاستنادا ليذا النص تستبعد األمبلؾ الكقفية مف أف يرد عمييا التقادـ المكسب ." األمبلؾ الكقفية

                              
 .102  – 101بف عبيدة، مرجع سابؽ، ص - 1
مف المقرر شرعا ك قانكنا أف العيف المحبسة ال يجكز التصرؼ فييا بأم تصرؼ ناقؿ : "جاء في قرار لممحكمة العميا- 2

 .لمممكية سكاء بالبيع أك اليبة أك بغيرىما
كعميو فإف الحكـ الصادر عف محكمة الدرجة األكلى ببكسعادة القاضي بإبطاؿ عقد الشيرة المتضمف االعتراؼ بالممكية عمى 

 .أساس التقادـ المكسب عمى عقار محبس لفائدة زاكية اليامؿ ببكسعادة يعد سديدا ىذا مف ناحية
 سنة، كىذه المدة غير 36 ك 33كمف ناحية أخرل فإف المذىب الحنفي ك إف يجيز التقادـ في الحبس إال أنو لمدة تتراكح بيف 

متكفرة في القضية الحالية، كىذا عمى عكس ما ذىبت إليو جية االستئناؼ التي ألغت الحكـ المذككر كقضت مف جديد برفض 
، المجمة 1997 – 07 – 16 مؤرخ في 157310قرار رقـ .". الدعكل لعدـ التأسيس، مما يتعيف نقض القرار بدكف إحالة

 .34، ص 01، عدد 1997القضائية 
 .129 – 128ص مرجع سابؽ، باشا، تطيير الممكية، - 3
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كذلؾ عمى غرار األمبلؾ الكطنية، كما أف عمـك عبارة األمبلؾ الكقفية تشمؿ األمبلؾ الكقفية 
 .1العامة كالخاصة

      كيشمؿ الحكـ كذلؾ المنقكالت الكقفية فبل يمكف أف تككف مكضكع حيازة تماما كاألمبلؾ 
ف كاف حسف النية، كلك بعد  العامة، كبالتالي تسترد لمصمحة الممؾ الكقفي مف يد حائزىا كا 

، كمف ىنا تأتي أىمية تكثيؽ الكقؼ كلك كرد عمى منقكؿ إلقامة الدليؿ 2انقضاء مدة التقادـ
 . العكسي

      كالحقيقة أنو إذا كاف نظاـ عدـ سماع الدعكل ىك الذم يتفؽ مع الشريعة اإلسبلمية فإف 
االختبلؼ الحاصؿ حكؿ المدة التي يحدث بيا عدـ سماع الدعكل يجعؿ مف الرجكع إلى أحكاـ 
الشريعة اإلسبلمية غير حاسـ إلشكاؿ جكاز أك عدـ جكاز تممؾ األمبلؾ الكقفية بالحيازة، غير 
أنو لما كاف سبب االختبلؼ أف المسألة اجتيادية، فيستفاد مف ذلؾ ضركرة تدخؿ المشرع بنص 

صريح يحكـ المسألة استنادا لمذىب معيف، حيث أرل أف المذىب األكثر تبلءما مع حماية 

                              
نيا تعتبر خطأ قانكني البد مف إ في غير محميا بؿ (األمبلؾ الكطنية بما فييا األمبلؾ الكقفية)يعاب عمى النص أف عبارة - 1
 1995 – 09 – 25 المؤرخ في 26 – 95 مف األمر رقـ 13 ألنو إذا كانت أمبلؾ العرش ممكا لمدكلة بمكجب المادة ،ركواتد

. المعدؿ لقانكف التكجيو العقارم، إال أف األمبلؾ الكقفية ليست أمبلكا كطنية بؿ نكعا مستقبل مف الممكية
النكع األكؿ ىك الحبس الخيرم العاـ كيأخذ : لكف حيث أف الثابت أف الحبس ينقسـ إلى نكعيف: "جاء في قرار لممحكمة العميا- 

حكـ العقارات التي تخضع لممنفعة العامة كالتي ال يجكز التقادـ المكسب فييا، أما النكع الثاني فيك الحبس األىمي كىك خاضع 
 مف القانكف 2 فقرة 102لمتقادـ متى تكافرت شركطو، سكاء في سقكط الحؽ في التمسؾ بالبطبلف تماشيا مع أحكاـ المادة 

 مف نفس القانكف حفاظا عمى استقرار المعامبلت ك أف ىذا منسجـ مع ما ىك 828المدني، أك التقادـ المكسب عمبل بالمادة 
مستقر عميو في قكاعد الشريعة اإلسبلمية بخصكص نكع الحبس األىمي بعدـ جكاز سماع الدعكل إذا تكافرت في المدعى عميو 

كحيث أف عقد الحبس المستظير بو أماـ القضاة ىك حبس مف نكع األىمي، كمف ثمة فإف المجمس بقضائو كما . شركط التقادـ
قرار رقـ .". فعؿ يككف قد خالؼ تطبيؽ أحكاـ المكاد المشار إلييا أعبله بخصكص التقادـ المتمسؾ بو مما يعرضو لمنقض

 .229باشا، القضاء العقارم، مرجع سابؽ، ص : ، مشار إليو في2001 – 12 – 29، مؤرخ في 216394
يعاب عمى ىذا القرار تفرقتو بيف الكقؼ العاـ كالخاص، مع أف فقياء الشريعة اإلسبلمية لـ يفرقكا في أغمب األحياف بينيما، كلـ 
يفرقكا في عدـ سماع الدعكل في الحالتيف، كتأسيس التفرقة في ىذا القرار عمى أساس فكرة تحقيؽ استقرار المعامبلت في غير 

 األكقاؼ العامة، فكما قد ال يتحقؽ استقرار المعامبلت بمنع لمحمو، ألنو إذا كاف يقبؿ ىذا األساس فعمى أم أساس تستثف
اكتساب األكقاؼ الخاصة بالتقادـ، فإف عدـ تحقؽ استقرار المعامبلت قد يحدث أيضا في حالة منع اكتساب األكقاؼ العامة 

 .بالتقادـ
 .104، ص 2012صقر نبيؿ، التقادـ في التشريع الجزائرم، دار اليدل، الجزائر، - 2
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كجكد الممؾ الكقفي كتحقيؽ استقرار مركزه القانكني ىك المذىب المالكي الذم يستثني سماع 
   .1الدعكل في حالة الكقؼ ميما طالت مدة الحيازة

كلمكاجية االعتداءات عمى الممكية الكقفية بادعاء تممكيا مف قبؿ األفراد، فإنو عمى غرار       
الحماية القضائية لمممكية الخاصة فإنو بالنسبة لمممكية الكقفية يمكف حمايتيا مف الناحية المدنية 

بالمجكء إلى القضاء المدني في إطار دعاكل تثبيت الكقؼ التي تقابؿ دعكل االستحقاؽ في 
الممكية الخاصة أك في إطار دعاكل الحيازة، كالشؾ في أف دعاكل الحيازة قد منحيا المشرع 

أىمية كبيرة بكضع قرينة قياـ الحؽ لدل الحائز، كالتي تيدؼ في النياية إلى حماية حؽ الممكية 
، حيث ال تتطمب ىذه الدعاكل إال أف يثبت المدعي حيازتو 2بتسييؿ إثباتيا عف طريؽ الحيازة

مستكفية لشرائطيا، أما دعاكل الممكية فتقتضي أف يثبت المدعي ممكيتو لمشيء، كىك إثبات 
أكثر صعكبة مف سابقو، مع ذلؾ فإف دعكل الحيازة تيدؼ إلى حماية الحيازة كلذلؾ فإف 

 .مكضكعيا ال يرتبط بمكضكع الحؽ، كال ينيي النزاع فيو
 مف قانكف 08 مف المادة 08      ك بالنسبة لؤلمبلؾ الكقفية يمكف االستناد عمى البند رقـ 

تعتبر مف األكقاؼ العامة المصكنة كؿ األمبلؾ التي آلت : "  الذم جاء فيو10 – 91األكقاؼ 
إال أف ." إلى األكقاؼ العامة كلـ يعرؼ كاقفيا كال المكقكؼ عمييا كمتعارؼ عمييا أنيا كقؼ

                              
، 2001 – 04 – 25، مؤرخ في 198940قرار رقـ .". أف الممؾ المحبس غير قابؿ لمتقادـ: "جاء في قرار المحكمة العميا- 1

 .151، ص 01، عدد خاص، ج 2004مجمة االجتياد القضائي، 
مف المقرر قانكنا أنو ال تسمع الدعكل إذا رفعت بعد مركر مدة التقادـ المسقط كمف ثـ فإف النعي عمى : "جاء في قرار آخر- 

 .القرار المطعكف فيو بانعداـ األساس القانكني ك مخالفة أحكاـ الشريعة اإلسبلمية غير مؤسس
 50أف الطاعف لـ يرفع دعكاه إلبطاؿ عقد بيع العقار المحبس إال بعد مركر أكثر مف - في قضية الحاؿ–كلما كاف الثابت 

سنة بدكف أف يقدـ عذر شرعي لمييئة القضائية، فإف قضاة المكضكع أصابكا عندما حكمكا بعدـ سماع دعكاه كىذا حفاظا عمى 
استقرار المعامبلت ك احتراما لحجية العقكد الرسمية التي كسب بيا العقار المحبس مع اإلشيار بالمحافظة العقارية كاحتراما 

، 1992، المجمة القضائية 1986 – 09 – 22، مؤرخ في 43301قرار رقـ .". لنصكص التشريع الخاص بالتقادـ المسقط
 .65، ص 03عدد 

أرل أنو عمى الرغـ مف كجاىة ما كرد في ىذا القرار كالذم أسس عمى ما ىك مقرر في الفقو اإلسبلمي، إال أنو في ظؿ عدـ 
اكتماؿ عمميات المسح فاألكلى حماية األمبلؾ الكقفية بالنظر لطابعيا التعبدم كبالنظر لما تعرضت لو مف اعتداءا ك استيبلء 

مف اإلدارة ك األفراد، فكثيرا ما يككف اكتساب ممكية األكقاؼ بالتقادـ المكسب بسكء نية مف المكتسب، أما بانتياء عمميات 
 .   ىك األكلى بالرعايةتالمسح فيصبح ترجيح استقرار المعامبل

 .96ص ، 2010 دار ىكمو، الجزائر، ،الممكية العقارية الخاصة، طمبو ليمى- 2
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النص لـ يكضح إذا كانت صفة العقار الكقفي ك أيمكلتو إلى األمبلؾ الكقفية العامة تعتبر قرينة 
تكفي لثبكت الممكية الكقفية، أـ أنو البد مف تكافر المدة القانكنية البلزمة الكتساب الممكية 

 مف التقنيف المدني، لذلؾ فميست ىناؾ أية 828  ك827بالحيازة الطكيمة كفقا ألحكاـ المكاد 
خصكصية بالنسبة لؤلمبلؾ الكقفية في دعاكل الحيازة، فتخضع لنفس شركط كقكاعد الحيازة في 
الممكية الخاصة، كلذلؾ فإف دعكل تثبيت الكقؼ ىي التي يككف مف شأنيا فض النزاع نيائيا، 
غير أنيا ترتبط بالمقابؿ بقكة كضعؼ المركز القانكني لؤلكقاؼ مف حيث الحجج التي يدلى بيا 

           .1إلثبات الحؽ
طريؽ حماية الممؾ الكقفي في مكاجية التصرؼ القانكني في أصمو عف : المطمب الثاني

 االستبداؿ
إذا كاف األصؿ ىك عدـ جكاز التصرؼ في أصؿ الممؾ الكقفي، غير أنو في بعض        

األحياف ال يمكف المحافظة عمى مقصد الكقؼ األصمي كىك قدرتو عمى العطاء المستداـ، إال 
بمخالفة األصؿ في عدـ جكاز التصرؼ في أصمو، كذلؾ بإجازة إبراـ بعض التصرفات التي 

أف  في ىذا اإلطار يقرر الفقياء  كتيدؼ إلى المحافظة عمى استمرارية االنتفاع بالممؾ الكقفي،
 بو االنتفاع لتحقيؽ ديمكمة إجازة تداكلوك لى المستحقيف،إعمارة الكقؼ أكلى مف صرؼ الريع 

مما مف شأنو في حقيقة األمر أف يؤدم - خكفا مف ضياعو-منع التصرؼ فيوأكلى مف  كتأبيده
إلى  اندثار أصؿ الممؾ الكقفي، فيجكز لذلؾ المجكء إلى استبداؿ األصكؿ القديمة التي ال يرجى 

إلى مادة  (االستبداؿ)منيا تحقيؽ أم نفع بأصكؿ جديدة قادرة عمى در المنافع، كيرجع لفظ 
 ، فاالستبداؿ ال يتـ بمعزؿ عف اإلبداؿ، كىذا األخير2إذا اتخذ منو بدال (استبدلو)ك  (استبدؿ)

 فيك شراء عيف أخرل االستبداؿما  أكقفا بدليا،  بيع العيف المكقكفة لشراء عيف أخرل تككف:ىك
 .3كاالستبداؿ ىما عمميتاف تتماف بالتبلـز لتحقيؽ غاية كاحدةفاإلبداؿ  تككف كقفا بدليا

                              
 الناظر بيف المجكء إلى دعكل الحيازة أك الممكية، خاصة في حالة تكافر قرينة الحيازة لمصمحة الممؾ اختيارالبد مف حسف - 1

مف قانكف اإلجراءات المدنية  529 نص المادة االعتبارفيأخذ بعيف  10 – 91  مف قانكف األكقاؼ08الكقفي كفقا لنص المادة 
 ". ال تقبؿ دعكل الحيازة ممف سمؾ طريؽ دعكل الممكية ":كاإلدارية

 .49 – 48، ص ، مرجع سابؽ11 مجمد لساف العرب،ابف منظكر،  - 2
 .211ص أحكاـ الكقؼ، مرجع سابؽ، يكف،  - 3
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 10 – 91 في الفصؿ الرابع مف قانكف األكقاؼ إجازة االستبداؿعمى       ك قد كرد النص 
 مف الفصؿ عدـ جكاز 23فبعد أف كرد في نص المادة " التصرؼ بالكقؼ"الذم جاء بعنكاف ك

 كالذم حصر بمكجبو المشرع حاالت 24التصرؼ في أصؿ الممؾ الكقفي تبله نص المادة 
جكاز استبداؿ الممؾ الكقفي ك حدد شركطو، حيث يطرح التساؤؿ حكؿ مدل إدراؾ المشرع 
الجزائرم ألىمية االستبداؿ في المحافظة عمى كجكد الممؾ الكقفي كقيمتو، كككنو مف جية 

 بما ، التي يتـ بيااإلجراءاتتصرفا استثنائيا البد مف ضبطو سكاء مف حيث شركطو أك أخرل 
 صراحة االعتبار بعيف ؟ كىك ما تتـ اإلجابة عميو أخذافراط كال تفريطإيحقؽ مقاصد الكقؼ دكف 

 أقرب لتحقيؽ الفكرة التي جعمت المشرع يرل أنوكتقكيميا عمى نحك ما  النصكص التشريعية،
االستثنائي، فأتطرؽ في البداية إلى الحاالت التي يجكز فييا االستبداؿ ينص عمى ىذا التصرؼ 

الفرع )، ثـ إجراءات االستبداؿ (الفرع الثاني)، ثـ إلى شركط االستبداؿ ك ضكابطو (الفرع األكؿ)
  .(الثالث

 الحاالت التي يجكز فييا استبداؿ أصؿ الممؾ الكقفي: الفرع األكؿ
 لما كاف مف شأف االستبداؿ أف يؤدم إلى إنياء كجكد الممؾ الكقفي كبالتالي حرماف      

الكاقؼ مف تحصيؿ األجر المستمر، فإف حاالت جكاز االستبداؿ المحددة قانكنا يجب أف ال 
، لذلؾ البد أف تستند إلى تأصيؿ شرعي، حيث (ثانيا)تتعارض مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية 

اختمؼ فقياء المذاىب اإلسبلمية بيف مضيؽ كمكسع لنطاؽ االستبداؿ، دكف أف يككف مف بينيـ 
 . (أكال)مف منع االستبداؿ منعا مطمقا 

 التأصيؿ الشرعي لحاالت استبداؿ أصؿ الممؾ الكقفي : أكال
 مكقؼ الفقياء الحنفية- 1

كىـ يفرقكف بيف ثبلث  االستبداؿ،كثر المذاىب تكسعا في نطاؽ أيعتبر مذىب الحنفية       
 : عمى النحك اآلتيبحسب ما جاء في حجة الكقؼ كما تتضمنو مف شركط لمكاقؼ حاالت، 

 .فينفذ ىذا الشرط ،االستبداؿأف يشترط الكاقؼ لنفسو أك لمف يتكلى الكقؼ  :كلىاألحالة اؿ
لكف صار المكقكؼ  ،الحؽ في االستبداؿك لغيره أعدـ كجكد شرط الكاقؼ لنفسو  :ثانيةاؿحالة اؿ

يبقى األمر ؼ ،بمئكنتو بعدـ كفائوأك  أف ال يحصؿ منو ريع،ب سكاء ،فاع بونتبحالة ال تسمح باال
 .حكـ بو رأل المصمحة فيو ذاإبيد القاضي، ؼ
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لعيف مكقكفة كىي بحالة تسمح باالنتفاع بيا، بحيث يككف ىذا  بدؿ دكج أف م:ثالثةاؿحالة اؿ
،  في الراجح ألنو ال مكجب لذلؾاالستبداؿيجكز  فبل عا،ؼ ريعا كف العيف المكقكفةخير مفالبدؿ 

 ؼيكساإلماـ أبك غير أف أيف يستند االستبداؿ لمشرط أك لمضركرة،  بخبلؼ الحالتيف السابقتيف
 أما بالنسبة لمحالة التي يشترط فييا الكاقؼ صراحة عدـ  األخيرة،خالؼ اإلجماع كجكز الحالة

جكاز إذا رأل اؿ ، كالثانيعدـ الجكازاألكؿ  : ىماحنفية عمى رأياففقياء اؿفاؿاالستبداؿ جكاز 
 .1 القاضي فيو مصمحة

الفقياء المالكية مكقؼ  - 2
 : في جكاز االستبداؿ عمى النحك اآلتي بيف المنقكؿ كالعقار فقياء المذىب المالكيفرؽ      

 يجكز عندىـ استبدالو ما دعت المصمحة إلى ذلؾ سكاء خرب أك قصر :لمنقكؿبالنسبة ؿؼ- 
ف أمكف إ بو فيما حبس مف أجمو كاالنتفاع أف يتعذر  عمى شرطعف اليدؼ المقصكد منو،

، كاألصؿ أف يستعاف بو في مثمو، كلكف جكز بعضيـ نقمو لكقؼ عاـ  بو في غيرهاالنتفاع
 . 2المنفعة

 كبذلؾ ضيقكا نطاؽ ،ال في حاالت محصكرة كمحددة استبدالو إافمـ يجيزك: أما بالنسبة لمعقار- 
أما غيرىا مف العقارات فيميزكف  ا مطمقا كلك خربت،قفالمساجد ال يجكز عندىـ بيعاالستبداؿ، 

طريؽ عاـ  أك كتكسيع مسجد أك مقبرة،   فبل يجكز بيعو إال لمضركرةبيف ما كاف قائـ المنفعة
أف يككف العقار  : فيفرؽ بيفمنقطع المنفعة، أما ما كاف ألف ىذا مف المصالح العامة لؤلمة

فبل يجكز بيعو  كال ضرر في بقائو إلى حيف ذلؾ، ف تعكد منفعتو،أكلكف يرجى  منقطع المنفعة،
أك أف في بقائو ضررا  ف تعكد منفعتو،أكال يرجى  أف يككف العقار منقطع المنفعة،، أك اتفاقا

 بيف أف يككف ، أما الثاني فيفرؽ كىك قكؿ اإلماـ مالؾكاالستبداؿعدـ جكاز البيع  :ففيو قكالف
إذا كاف إصبلحو، أما ألف العقار في المدينة ال ييأس مف  العقار في المدينة فبل يجكز استبدالو،

 كمف أجاز استبداؿ ،كمنعو الكثرة مف المالكية خارج المدينة فيناؾ مف أجاز بيعو كىـ القمة،
 .3كضتو بأفضؿ منواالعقار الخرب شرط مع

                              
 .584 – 583، مرجع سابؽ، ص 6ج  رد المحتار،  ابف عابديف، -1
 .91ص مرجع سابؽ، ، 4  الدسكقي، جالدسكقي، حاشية - 2
 .95، مرجع سابؽ، ص 7شرح الخرشي، ج الخرشي،  - 3
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 الشافعيةمكقؼ الفقياء  - 3
حتى ال يككف في ذلؾ ضياع       تشدد الفقياء الشافعية أكثر مف غيرىـ في منع االستبداؿ 

كقد بمغ تشددىـ إلى حد منع بيع المكقكؼ كلك خرب انطبلقا مف العبارة المشيكرة ، لممؾ الكقفيؿ
ف خرب" في المذىب فقد  ،لبلستيبلؾال إإذا لـ يعد المكقكؼ صالحا ، ؼ"ال يباع مكقكؼ كا 

 .1جازكا لممكقكؼ عمييـ استيبلكو ألنفسيـ كلـ يجيزكا بيعوأ
 مكقؼ الفقياء الحنابمة - 4

المتمثمة في صيركرة الكقؼ  ك  الضركرةة حاؿعمى االستبداؿالحنابمة جكاز الفقياء حصر      
 فمما كاف المقصكد مف الكقؼ انتفاع غير صالح لبلنتفاع بو عمى الكجو الذم كقؼ ألجمو،

المكقكؼ عميو بالثمرة ال بعيف األصؿ مف حيث ىك، فمنع البيع مبطؿ ليذا المعنى الذم 
ف تعذر استبقاءه بصكرتو، سكاء فيباح اقتضاه الكقؼ،  استبدالو استبقاء لمممؾ الكقفي بمعناه كا 

، كقد جعمكا المصمحة تتحقؽ ببيع بعض الكقؼ إلصبلح باقيوكاف المكقكؼ عقارا أك منقكال، 
 بيف  الفقياء الحنابمة في جكاز االستبداؿيفرؽفإف تعذر االنتفاع بشيء منو بيع كمو، كما لـ 

 .2مسجد كغيره
فبل يجكز  حالة التي يككف فييا المكقكؼ قميؿ المنفعة مع عدـ تعطؿ العيف،لؿ       كبالنسبة

ابف تيمية راعى المصمحة اإلماـ غير أف االستبداؿ كأصؿ ما داـ االنتفاع قائما، عندىـ 
كجكز استبداؿ الكقؼ بخير منو التي تؤدم إلى تحقيؽ األفضؿ لممكقكؼ عمييـ، الراجحة 
، ما داـ في ذلؾ تحقيؽ مصمحة المكقكؼ عمييـ، مستدال تعطمت منافعو أك لـ تتعطؿ مطمقا،

عندما أمر بنقؿ مسجد قديـ -  رضي ا عنو–في ذلؾ بما فعمو الخميفة عمر بف الخطاب 
 .3بالككفة إلى مكاف آخر، كجعؿ األكؿ سكقا لمتماريف

أنيـ قد انقسمكا يتبيف األربعة الفقيية المذاىب آراء الفقياء في استعراض       مف خبلؿ 
غير أف الجامع بينيـ أف المصمحة التي تجعؿ الفريؽ  مكسع متساىؿ، كفريقيف مضيؽ مشدد،

 .األكؿ يضيؽ ىي نفسيا التي تجعؿ الفريؽ الثاني يكسع
                              

 . 689 ص مرجع سابؽ،،3 الميذب، جالشيرازم،  - 1
 . 226 – 225ص ، مرجع سابؽ، 6ج المغنى كالشرح الكبير، ابف قدامو،  - 2
، 1987، دار الكتب العممية، لبناف، 4ج   تحقيؽ محمد كمصطفى عبد القادر عطا،الفتاكل الكبرل،ابف تيميو تقي الديف،  - 3

 . 363 – 361ص 
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 الجزائرم استبداؿ أصؿ الممؾ الكقفي في القانكف حاالت: ثانيا
 استثناءا تعكيض العيف المكقكفة  يجكز10 – 91قانكف األكقاؼ  مف 24المادة بمكجب       

: كىي عمى سبيؿ الحصركردت خر في حاالت محددة آك استبداليا بممؾ أ
 .االندثارحالة تعرض الممؾ الكقفي لمضياع أك - 
 . فقداف منفعة الممؾ الكقفي مع عدـ إمكاف إصبلحوحالة- 
 .حالة ضركرة عامة كتكسيع مسجد أك مقبرة أك طريؽ عاـ- 
 .حالة انعداـ المنفعة في العقار المكقكؼ كانتفاء إتيانو بنفع قط- 

 جكازه، غير أف تأكيد حاالت  بحصر الذم يظير أف المشرع يتجو إلى تقييد االستبداؿك      
قانكف األكقاؼ عمى مراعاة أحكاـ الشريعة اإلسبلمية فيما كرد أك لـ يرد فيو نص، فإف ذلؾ 

يفتح المجاؿ لبلستفادة مف مكاقؼ المذاىب الفقيية المختمفة في تحديد حاالت إجازة االستبداؿ، 
ك بالتالي فإف حاالت االستبداؿ عمى ضكء ما ىك محدد قانكنا ك ما ينبغي أف يكجد، تككف 

 : عمى النحك اآلتي
 إشتراط الكاقؼ االستبداؿ- 1

      تبدك أىمية شرط الكاقؼ في نصو عمى االستبداؿ، في الحالة التي يجيز فييا استبداؿ 
 مادامت تتحقؽ بو مصمحة الكقؼ، حيث يستمد االستبداؿ في ىذه لـ تتعطؿ منافعولك كق كقؼ

 . 1الحالة مشركعيتو مف شرط الكاقؼ ذاتو

                              
 عمى االعتراضفي  المستفيدات مف النفقة المقررة ليف في عقد الحبس، حؽ لئلناث، ال: "جاء في قرار لممحكمة العميا - 1

. كما داـ الحبس يبقى قائما ما داـ المحبس رخص بذلؾ لممحبس عميو، مبادلة العيف المحبسة،
حيث تبعا لمشركط التي تضمنيا عقد الحبس قاـ المحبس عميو بإجراء مبادلة صمحية تضمنت المبادلة ألرض جناف جكامع 

. عف محكمة باتنة 1991- 11 – 03 الصادر في حكـاؿالكاقعة ببسكرة بالعقار الكائف بعزاب بباتنة كصادؽ عمى ىذا الصمح 
كأنو طبقا  كحيث أف المبادلة التي تمت ال تنقص مف قيمة المحبس كال مف طبيعتو كىي رخصة أجازىا المحبس لممحبس عميو،

.  مف قانكف األسرة فإف الحبس يبقى قائما ميما طرأ عمى الشيء المحبس مف تغيير في طبيعتو220 لممادة
ال يتأثر بأم تصرؼ ينصب عمى الشيء المحبس إذ يبقى حقيف قائما كىك الحؽ المستمد مف -الطاعنات- كحيث أف حؽ

 ليف عمى التصرفات التي تطرأ عمى اعتراضالعقد كالمتمثؿ في حؽ النفقة كلكف عند الحاجة حسب ما كرد في عقد الحبس كال 
.  الشركط التي سنيا المحبس في عقد الحبساالشيء المحبس طالما أف تمؾ التصرفات تراعى فيو

كحيث أف قضاة المجمس فيما ذىبكا إليو في قرارىـ المطعكف فيو لـ يخالفكا القانكف كلـ ينتيككا ما تضمنو عقد الحبس الذم 
 مجمة المحكمة العميا ،2004 - 07 – 21 مؤرخ في ،276314 رقـ قرار". .جسدت في استغبللو كاستثماره إرادة المحبس

 .شرط الكاقؼصراحة االستبداؿ بالقرار كاضح في جكاز  ؼ.كما بعدىا 293 ص، 02 عدد ،2004



291 
 

 لالستبداؿ ظاىرةكجكد ضركرة أك مصمحة - 2
 كما يمكف جازتو في حالة كاحدة،إ أك ينص عمى االستبداؿ، إجازة يغفؿ الكاقؼ عف       قد

فبالنسبة ليذه األخيرة تعتبر مف   في جميع األحكاؿ، االستبداؿأف ينص عمى عدـ جكاز
 مراعاة لمصمحة الكقؼ كالمكقكؼ عمييـ، كىك ما ىا مخالفة شرط الكاقؼمالحاالت التي يجكز ؼ

 التي أجازت لمقاضي أف يمغي أم شرط 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 16نصت عميو المادة 
مف الشركط التي يشترطيا الكاقؼ في كقفو إذا كاف منافيا لمقتضى حكـ الكقؼ الذم ىك 

، أك ضارا بمحؿ الكقؼ، أك بمصمحة المكقكؼ عميو  .المزـك
      لذلؾ فإنو إذا كاف إشتراط الكاقؼ لعدـ جكاز استبداؿ الممؾ الكقفي يككف عادة رغبة في 
ضماف تحقؽ مقصده مف االنتفاع بكقفو، فإف مخالفة لفظو الصريح بإجازة االستبداؿ لممصمحة 

 .الظاىرة التي يقدرىا القاضي، سيؤدم إلى تحقيؽ مقصد الكاقؼ ذاتو
      غير أنو في حالة إغفاؿ الكاقؼ عف إشتراط االستبداؿ أك سككتو عنو، فإننا نككف أماـ 
كضع كسط فبل الكاقؼ شرط االستبداؿ فيراعى شرطو، كال ىك منع االستبداؿ فيخالؼ شرطو 
الصريح إلى تحقيؽ مقصده الضمني، كلذلؾ فإف جكاز االستبداؿ في ىذه الحالة يبنى عمى 

كجكد ضركرة أك مصمحة حقيقية التكفيؽ بيف اآلراء الفقيية المختمفة، كذلؾ بأف يراعى 
 :لبلستبداؿ يقدرىا القاضي، كالتي تتصكر في الحاالت اآلتية

المقصكد بيذه الحالة أف يصبح الممؾ الكقفي غير  :أف تتعطؿ منافع الكقؼ تعطال كامال- أ      
ك  أكأف تنيدـ الدار المعدة لمسكف، أم أف يصير خربا، صالح ألداء المنفعة التي كقؼ ألجميا،

 مف قانكف 24المادة  كىذه الحالة نصت عمييا ،تخرب األرض المعدة لمزراعة كتصير مكاتا
 بؿ البد  إلجازة االستبداؿ،ف فقداف المنفعة كحده ال يكفيأ  التي اشترطت10 – 91األكقاؼ 

 .أف يككف اإلصبلح غير ممكف
أم أف تصبح العيف المكقكفة غير قادرة عمى إعطاء : أف تتعطؿ أكثر منافع الكقؼ-       ب

  بحكائجو كما كاف مف قبؿ،فيو تككف المنافع قميمة إلى الحد الذم ال تفي  حيثالمنفعة الكافية،
كقد يككف سبب ذلؾ عمميا كثرة المستحقيف لريع الكقؼ كنقص الريع المحصؿ خاصة بعد 

مف الميـ أف ينص المشرع الجزائرم عمى ىذه الحالة ألف الكاضح ، ؼاستقطاع تكاليؼ الصيانة
عدـ جكاز ىذه الحالة بصراحة النص عمى  10 - 91 مف قانكف األكقاؼ 24 مف نص المادة

 ا، كالشؾفبل يكفي قمتو،  الكمي أك المطمؽ لممنفعةأف جكاز االستبداؿ يككف في حالة االنعداـ
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 كاف إذا مف كقفو يتحقؽ بانتفاع المكقكؼ عمييـ، كىك ما ال يتصكر تحققوقؼ امقصد الكأف 
لى خرابو كمية مما إكما أف تركو قد يؤدم  كفاية ىذا الريع، عدـمع ريعو يصرؼ فقط لصيانتو 

        .لى التداعيإ أقؿ إذا ما قكرف مع ما كاف سيتحصؿ عميو قبؿ تركو استبدالويجعؿ ثمف 
المتفؽ عميو فقيا أف الكقؼ إذا : حاجة الكقؼ إلى التعمير أك اإلنفاؽ كليس لو مكرد-        ج

احتاج إلى التعمير كليس لو مكرد، فيجكز بيع بعضو ليعمر بالثمف باقيو، ألنو بدكف ذلؾ 
يتعطؿ كمو، فإذا كاف المكقكؼ عينا فيجكز بيع بعضيا إلصبلح باقييا، إذا لـ يكف في البيع 

 .1نقص قيمة المبيع، فإذا نقصت قيمتو بيع كمو
 الممؾ الكقفي لممنفعة العامة انتزاع بسبب االستبداؿحالة - 3

 لحالة الضركرة العامة كتكسيع مسجد االستبداؿصراحة عمى جكاز الجزائرم نص المشرع       
 لمضركرة العامة في حدكد ما تسمح بو االستبداؿكضبط ذلؾ بأف يككف  قبرة أك طريؽ عاـ،ـأك 

 في إجازتيـ استبداؿ العقار المالكيةسبلمية، مستمدا ىذه الحالة مف مكقؼ الفقياء الشريعة اإل
 .المكقكؼ لضركرة المنفعة العامة  كلك كاف قائـ المنفعة

 جمب المصمحة بتحسيف االنتفاع بالكقؼ العامر- 4
قد تتحقؽ مصمحة راجحة باستبداؿ كقؼ بآخر أكثر إنتاجا ك أفضؿ ريعا سكاء بتغيير       

نكعيتو أك حتى مجالو االستثمارم، حيث تظير المصمحة في األفضمية الشاممة التي يتمتع بيا 
الكقؼ الجديد مقارنة بالقديـ، فبل تظؿ األكقاؼ حبيسة الظركؼ التي أنشأت فييا، بؿ تكاكب 

، كيضرب لذلؾ مثؿ األرض 2المستجدات بما يجعميا أنفع لممستحقيف بحسب تغير الزماف
الزراعية المكقكفة التي تبقى عمى حالتيا، بينما تتطكر كتتكسع مثيبلتيا غير المكقكفة، فمك أنيا 
استغمت استغبلال عقاريا أك تجاريا، لكانت عائداتيا أكثر ك أنفع كأضمف تحقيقا لمقصد الكاقؼ 

، ككذلؾ ما ذكره الفقياء الحنفية مف أف األرض 3في انتفاع المكقكؼ عمييـ كاستدامة االنتفاع
الزراعية إذا ضعفت عف االستغبلؿ كال يرغب غالبا في استئجارىا بؿ يرغب في شرائيا، فتباع 
كيؤخذ بثمنيا ما ىك خير منيا مع ككنيا منتفعا بيا، ألف استبداليا أكثر ك أفضؿ نفعا، ككذلؾ 

                              
 .108 – 107، مرجع سابؽ، ص 10 البيكتي، كشاؼ القناع، ج  -1
 .199، ص  حامد أحمد، مرجع سابؽ -2
 .59ص العبيدم، مرجع سابؽ،  - 3
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ما أجازكه مف استبداؿ الكقؼ العامر في الحالة التي يرغب إنساف في معاكضة الكقؼ المكجكد 
 .1ببدؿ أكثر غمة ك أحسف صقعا

 النص عمى ىذه الحالة، 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 24      ك إذا كاف لـ يرد في المادة 
 أخذ المشرع بيذه الحالة كطريقة 07 – 01إال أنو بمكجب تعديؿ قانكف األكقاؼ بالقانكف 

 26 ك المادة 3 مكرر 26الستثمار كتنمية الممؾ الكقفي، مشيرا إلييا بمكجب نصي المادتيف 
 حيث تضمنت األكلى النص الخاص عمى جكاز إدماج األراضي الفبلحية الكقفية 4مكرر 

المجاكرة لمتجمعات السكنية ضمف األراضي العمرانية، بينما تضمنت الثانية النص بشكؿ عاـ 
عمى جكاز تغيير كجية الممؾ الكقفي إلى ما ىك أصمح لو كلممستحقيف، حتى كلك منع الكاقؼ 

ذلؾ التغيير، غير أنو يجب المجكء إلى القاضي في ىذه الحالة الذم يصدر حكما يراعي 
 . مصمحة الكقؼ كالمكقكؼ عمييـ

 غصب الكقؼ العامر، أك إتالفو- 5
      ذكر الفقياء الحنفية حالتيف يجكز فييما تعكيض الممؾ الكقفي العامر، كاشتراء كقؼ جديد 

إذا غصب أرض الكقؼ غاصب كأجرل عمييا الماء : بالبدؿ، كذلؾ لمضركرة أك اضطرارا، كىما
حتى صارت ال تصمح لمزراعة، ككذلؾ إذا عجز المتكلي عف استرداد الكقؼ مف الغاصب أك 

 .2عف إقامة البينة، كأراد الغاصب دفع البدؿ، فإنو يجكز أخذ قيمتو
      كاستنادا ليذه الحاالت كما حددىا الفقياء أخذ المشرع بجكاز تعكيض الممؾ الكقفي الذم 

تعرض لمضياع أك االندثار، حيث يدخؿ في مفيـك ىذه الحالة كؿ ضياع لمممؾ الكقفي 
باغتصابو أك إتبلفو، فيمـز مغتصبو أك متمفو سكاء كاف شخصا طبيعيا أك معنكيا بتعكيضو، 

 مف نفس القانكف 38كشراء ما يقـك مقامو بقيمة البدؿ، كما أكد المشرع بمكجب نص المادة 
عمى أف ما فكت مف أمبلؾ كقفية تـ تأميميا بمكجب قانكف الثكرة الزراعية فإنو يجب تعكيضيا 
كفقا لئلجراءات التي ينص عمييا القانكف كأحكاـ الشريعة اإلسبلمية، حيث بمكجب اإلحالة عمى 

أحكاـ الشريعة اإلسبلمية يككف مف الضركرم في مثؿ ىذه الحالة أف يشترل بقيمة التعكيض 

                              
 .588 ك 584، مرجع سابؽ، ص 6ابف عابديف، رد المحتار، ج  - 1
ابف تيمية، . يتفؽ عمـك الفقياء عمى أف الكقؼ إذا أتمفو متمؼ ضمف قيمتو، فيؤخذ منو عكضو كيشترل بيا ما يقـك مقامو - 2

 .155 ص  مرجع سابؽ، ،4 الفتاكل الكبرل، ج
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ممؾ كقفيا جديدا مكاف الكقؼ المغتصب، حيث يدخؿ في ذلؾ حالة تعدم اإلدارة عمى الكقؼ 
 .1باالستيبلء ككذلؾ األشخاص

 استبداؿ أصؿ الممؾ الكقفيشركط : الفرع الثاني
      بنى الفقياء جكاز االستبداؿ عمى تكافر شركط كبضكابط أساسية حتى ال يخرج االستبداؿ 

فصؿ في ذلؾ، كىك ما لـ يكف عمى لـ مالجزائرم ف المشرع أغير عف إطار المشركعية، 
المشرع إغفالو، ألف ضبط االستبداؿ بشركط جكازه ىك الذم يجعمو تصرفا مشركعا، كبدكف تمؾ 

 .الضكابط ال بد مف الرجكع إلى األصؿ كىك عدـ جكاز التصرؼ في أصؿ الممؾ الكقفي
      كال شؾ في أف تكافر حالة مف حاالت االستبداؿ السابؽ اإلشارة إلييا يعتبر شرطا 

ضركريا لمشركعية االستبداؿ، إضافة إلى تبيف المصمحة الراجحة مف االستبداؿ مف جية كفأة 
، ككذلؾ إشتراط سبلمة (ثانيا)، كاشتراط تحقؽ الغبطة في العكض المترتب عف االستبداؿ (أكال)

 .(ثالثا)التصرؼ مف الغبف 
 تبيف المصمحة الراجحة مف االستبداؿ مف جية كفأة: أكال

إف قرار االستبداؿ ال يمكف أف يتخذ إال بناءا عمى تبيف كجكد مصمحة راجحة حقيقية       
 الكاقؼ لنفسو أك اشترطذا إ أنو تدعك إلى التصرؼ في أصؿ الممؾ الكقفي، ك المتفؽ عميو

 سكاء كاف ، ألنو ثبت لمكاقؼ بالشرط، فإنو يقـك بو دكف حاجة إلذف القاضياالستبداؿلمناظر 
أما إذا لـ يشترطو الكاقؼ أك نيى عنو فبل يمكف  المكقكؼ عامرا أـ متخربا ال ريع فيو،

 .2لبلستبداؿال بإذف القاضي كفي الحاالت المحددة إ االستبداؿ

                              
  10 – 91حيث أف قانكف : " الصادر عف مجمس الدكلة2005 – 07 – 12 مؤرخ في 016765جاء في قرار رقـ  - 1

 يبيف أف المستفيديف بالكقؼ ال ينبغي أف يغيركا إرادة صاحب الممؾ الذم حبس األرض عمى 1991 – 04 – 27المؤرخ في 
لمتمتع كاالستغبلؿ الدائـ بيا كما دامت البمدية أدمجتيا في االحتياطات العقارية فالمبالغ المحكـك بيا كتعكيض عف  (ب)فريؽ 

 .األرض ينبغي أف تككف تحت تصرؼ ناظر الكقؼ الذم يشترم بيا عقارا لنفس الغرض التي كانت عميو القطعة المحبكسة
 مف نفس 2 تنص صراحة أف ما استحاؿ استرجاعو كجب تعكيضو كفقا لممادة 10 – 91 مف قانكف 38حيث أف المادة 

حيث أف ناظر الكقؼ يحؿ محؿ المدعيف األصمييف، كيكمؼ بمتابعة إجراءات التعكيض عف القطعة المدمجة مف . القانكف
 مجمة .."10 – 91 مف قانكف 33طرؼ البمدية كفتح حساب بنكي  إليداع مبالغ التعكيض باعتبارىا أمكاؿ محبسة كفقا لممادة 

 .145، ص 07 العدد ،2005، مجمس الدكلة
 662 ، مرجع سابؽ، ص7الحطاب، مكاىب الجميؿ، ج :  كذلؾ.586 ، مرجع سابؽ، ص6 رد المحتار، ج ابف عابديف،- 2

 –663. 
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الشؤكف الدينية ك غير أنو لما أصبحت األكقاؼ العامة اليـك تشرؼ عمييا كتديرىا كزارة       
 فيي بما أصبح ليا مف كالية عامة عمى األمبلؾ الكقفية يثبت ليا حؽ تقدير األكقاؼ،

المصمحة كالضركرة التي تجيز االستبداؿ كبالتالي اتخاذ قرار االستبداؿ، كقد نصت الفقرة 
 عمى أف تثبت حاالت االستبداؿ بقرار مف 10 – 91 مف قانكف األكقاؼ 24األخيرة مف المادة 

 ىي االستبداؿ يتكلى تقرير السمطة الكصية بعد المعاينة كالخبرة، كفي ىذا تأكيد عمى أف مف 
عمى المستكل المحمي،      السمطة الكصية كالتي تككف بالنسبة لمكقؼ العاـ مديرية األكقاؼ 

عمى أف اتخاذ قرار االستبداؿ يككف بعد استشارة ذكم الخبرة مف مختصيف في االقتصاد كالفقو 
الشرعي كفي القانكف، ككذلؾ الخبراء القادريف عمى تقييـ كضعية الممؾ الكقفي مكضكع 

االستبداؿ مف خبلؿ المعاينة الميدانية، إضافة إلى االستعانة ببعض اإلدارات ذات العبلقة، 
كمديرية أمبلؾ الدكلة خاصة في حالة استبداؿ الممؾ الكقفي عف طريؽ مقايضة ممؾ كقفي 

بممؾ لمدكلة، أك مديرية الفبلحة بالنسبة الستبداؿ أرض زراعية، بحيث تككف ليذه المديرية بما 
 . تممكو مف خبراء كمتخصصيف أف تساعد عمى تحديد المصمحة في االستبداؿ

      كبيذا الصدد تجدر اإلشارة إلى إمكانية تشكيؿ لجنة مؤقتة متككنة مف خبراء 
 مف القرار 04كمتخصصيف لدراسة إمكانية االستبداؿ، كذلؾ استنادا لما تنص عميو المادة 

 المتعمؽ بإنشاء لجنة األكقاؼ المركزية كتحديد مياميا كصبلحياتيا، كقد 29الكزارم رقـ 
 الصادرة عف المديرية الفرعية 2006 – 09 – 23 المؤرخة في 06 – 03صدرت المذكرة رقـ 

الستثمار األمبلؾ الكقفية كالمتعمقة بشطب األمبلؾ الكقفية نصت بصدد تحديد الكثائؽ 
المطمكبة لشطب الممؾ الكقفي عمى أف مف بينيا محضر معد مف طرؼ لجنة خاصة لدراسة 

الكضعية الحالية لمممؾ الكقفي، أسباب كدكاعي شطب : شطب ممؾ كقفي بحيث يكضح فيو
الممؾ الكقفي المعني، رأم أعضاء المجنة في عممية شطب الممؾ الكقفي المعني، كىك ما يؤدم 

 . إلى االعتقاد أف إعداد مثؿ ىذا المحضر يككف باألكلكية في حالة اتخاذ قرار االستبداؿ
ق، كمف باب االحتياط ناظرىك  االستبداؿ الخاص فالذم يقرر مكقؼممؾ اؿبالنسبة لؿ      أما 

 . لمكقؼ الذم يؤكؿ في النياية كقفا عاما، فبلبد أف يستشير السمطة المكمفة باألكقاؼ
      أما بالنسبة لدكر القضاء في تقدير المصمحة الراجحة مف االستبداؿ كبالتالي اإلذف بو، 
فقد حددىا المشرع في حالة كجكد شرط مف شركط الكاقؼ يمنع ذلؾ، كيقدر القاضي أف في 
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 مف قانكف األكقاؼ 16ذلؾ إضرار بمصمحة الكقؼ كالمكقكؼ عميو طبقا لمنص العاـ في المادة 
 المعدؿ كالمتمـ لقانكف 07 – 01 كالنص الخاص المستحدث بمكجب قانكف 10 – 91

  . 4 مكرر 26 في المادة 10 – 91األكقاؼ 
 مف قانكف 24      كما أنو بالنسبة لبلستبداؿ الذم يتـ لمضركرة العامة فقد نصت المادة 

 عمى أف يتـ ذلؾ في حدكد ما تسمح بو الشريعة اإلسبلمية، ككفقا لممذىب 10 – 91األكقاؼ 
المالكي الذم يجيز ىذه الحالة، فإنيا تتـ باالتفاؽ، فإف لـ يكف ذلؾ ممكنا فإنو يتـ انتزاع الممؾ 

 .المكقكؼ جبرا بالمجكء إلى القضاء مع التعكيض الذم يحؿ محؿ الممؾ الكقفي المنتزع
 الغبطة في العكض طبقا لمسمطة التقديرية :ثانيا

      لـ يبيف المشرع الجزائرم شركط العكض في ما يستبدؿ، باستثناء حالة انعداـ المنفعة 
بالعقار المكقكؼ كانتفاء إتيانو بنفع قط، فاشترط أف يعكض العقار المستبدؿ بعقار يككف مماثبل 
أك أفضؿ منو، حيث يفيـ مف ذلؾ  أف المشرع يشترط في المعاكضة في ىذه الحالة أف تككف 
عينية، كبمفيـك المخالفة فإنو بالنسبة لمحاالت األخرل يجكز أف تككف المعاكضة نقدية، بحيث 
يباع المكقكؼ أك يعكض بقيمة نقدية كيشترل بيا كقفا مكانو، غير أف المماثمة التي اشترطيا 

المشرع غير كاضحة، فإذا كاف ال بد مف أف يككف العقار الجديد قاببل ألف ينتفع بو، فيؿ تعني 
 المماثمة أف يككف مف نفس جنسو؟ 

      أما بالنسبة لشرط أف يككف  العقار الجديد أفضؿ مف المستبدؿ، فإف ذلؾ يفيـ عمى أف 
الجديد ينبغي أف يككف أكثر قيمة كفائدة كغمة مف المكقكؼ المعكض، حيث ال يتصكر عمميا 

 إنشاء كقؼإال أف يككف كاقفا يرغب في  ،توقؿ منو قيـأحدىـ عمى معاكضة عقار بأف يقدـ أ
، كفيما عدا ىذه الحاالت يصبح مثؿ 1تتـ المبادلة مع أمبلؾ الدكلةأك أف  يكجو إلى مثؿ ىذا،ؼ

الرضا ىذا الشرط مجرد عرقمة الستبداؿ أصؿ الممؾ الكقفي الذم لـ يعد ينتفع بو، فالمقارنة بيف 
بعيف أقؿ تدـك معيا المنفعة كبيف تركيا لمخراب أك تضييع ثمنيا بسبب عدـ التمكف مف شراء 

 مف جية أخرل، يستدعي تفضيؿ االختيار األكؿ، مع ذلؾ فتطبيقا ألحكاـ فضؿأما يماثميا أك 
 فإنو البد مف الرجكع إلى مكاقؼ فقياء المذاىب اإلسبلمية – 91 مف قانكف األكقاؼ 02المادة 

في المسألة، فاآلراء الفقيية تدكر حكؿ فكرة تقدير مصمحة الكقؼ كالمستحقيف كتحقيؽ مقصد 

                              
 .المشركع السياحي في بني صاؼ يتـ انجازه عمى أرض تممكيا الدكلة تـ مبادلتيا مع ارض مكقكفة كقفا عاما: مثبل - 1
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، كلذلؾ يمكف القكؿ أنو بحسب األنفع لمكقؼ 1الكاقؼ في االنتفاع بكقفو عمى كجو التأبيد
كالمكقكؼ عمييـ تتـ المعاكضة العينية أك النقدية لمممؾ الكقفي، كؿ ما في األمر ينبغي أف 

 .تضبط كؿ منيما بشركط تتحقؽ بيا مصمحة الممؾ الكقفي
      فبالنسبة لممعاكضة النقدية يشترط فييا عمى األقؿ أف ال يككف فييا غبف فاحش، كأف يتـ 

، 2ما يمنع التصرؼ فييا إلى حيف اشتراء البدؿ، كأف تكدع خزينة المحكمةبحفظ مبالغ البدؿ 
أك يفتح بالمبمغ حساب ادخار في مصرؼ إسبلمي باسـ الممؾ الكقفي المستبدؿ، كما يشترل 

بماؿ البدؿ ال يشترط فيو أف يككف مف نفس جنس المبيع أك المعاكض، بؿ الميـ أف تككف عيف 
مغمة كلذلؾ يجكز مثبل شراء منقكؿ بدال مف العقار إذا قدر أف في ذلؾ مصمحة أفضؿ لمكقؼ 

، أما بالنسبة لحالة النزع ألجؿ المنفعة العامة، فيجب تحديد مصمحة الممؾ 3كالمكقكؼ عمييـ
الكقفي بنص كاضح يضمف أف تتـ المعاكضة بعقار ذا قيمة تقديرية أكبر مف الذم تـ انتزاعو 

باألكلكية، فإف لـ يكف ذلؾ ممكنا ينبغي أف يغبط الكقؼ في تقدير مبمغ التعكيض النقدم، سكاء 
في االتفاؽ الكدم مع اإلدارة المكمفة باألكقاؼ، حيث يجب عمى ىذه األخيرة تحرم مصمحة 
الممؾ الكقفي كغبطتو، ككذلؾ في حالة المجكء إلى القضاء يقع عمى عاتؽ القاضي تحرم 

 .مصمحة الممؾ  الكقفي كغبطتو في تحديد مبمغ التعكيض

                              
الغبطة في العكض كشرط عند الفقياء المالكية تقتضي أف يككف العقار المعاكض بو أكثر قيمة كفائدة كغمة مف الحبس -  1

اإلماـ  .المعكض، أما في حالة المبادلة التي تقتضييا الضركرة العامة فيجكز بيع العقار المكقكؼ كشراء بثمنو حبسا مكانو
فإف أم   الضركرة المبادلة،اقتضتإذا فإنو  الحنابمة كعند الفقياء. 99، مرجع سابؽ، ص 15سحنكف، المدكنة الكبرل، ج 

دكاـ المنفعة كلك في في  عندىـ االعتبارألف  ف كاف غير جنس ما بيع،إشيء يشترل بالثمف مما يرد عمى المكقكؼ بالغمة ك
ابف قدامو، . في شراء بعض مثمويكجو الثمف لممساىمة ،  فإذا لـ يكفي ثمف الكقؼ المباع في شراء كقؼ آخر مثمو،عيف أخرل

كالفقياء الحنفية لـ يشترطكا أف يتحد جنس البدؿ كالمبدؿ غير . 227 ك 225، مرجع سابؽ، ص 6المغنى ك الشرح الكبير، ج 
أنيـ ميزكا بيف المكقكؼ لبلستغبلؿ كالمكقكؼ لمسكف، فاألكؿ العبرة فيو تككف بكثرة الريع كقمة المرمة كالمئكنة، فمك كاف 

المكقكؼ حانكتا كاستبدؿ بأرض لمزراعة، ككاف المحصؿ مف الغمة مساكيا لؤلجرة المحصؿ مف الحانكت، فإف األرض الزراعية 
ستككف أحسف ألنيا أدـك ك أغنى عف كافة الترميـ كالتعمير، بخبلؼ المكقكؼ لمسكف، فبل يستبدؿ إال بجنسو لظيكر أف قصد 

 .586ص ، مرجع سابؽ، 6، ج رد المحتارالكاقؼ االنتفاع بالسكف ابف عابديف، 
يرادات الكقؼ كتنفؽ في إالصندكؽ المركزم لؤلكقاؼ حتى ال تختمط مع غيرىا مف أمكاؿ البدؿ في ف تكدع أال يفضؿ  - 2

جراءات قد تفكت مصمحة إيداعيا مف إغير مصرفيا الذم ىك شراء كقؼ بديؿ، ناىيؾ عما يتطمبو الحصكؿ عمى المبالغ بعد 
 .  الفرصة المكاتية ك التي  يتكافر فييا البدؿ المناسباستغبلؿالكقؼ في 

 .23 – 22 ص مرجع سابؽ،   كيشك،شبير-  3
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      أما بالنسبة لممعاكضة العينية خاصة بالنسبة لمعقارات، فيجب أف يككف العقار المعاكض 
بو مشيرا في المحافظة العقارية، كأف تككف قيمتو التقديرية مماثمة أك أكثر مف قيمة العقار 
المعاكض بحسب الحاؿ، فبل ينبغي التقييد بأف يككف المستبدؿ بنفس قدر المبدؿ كقيمتو، 

الرضا بعيف فيضيع تحقيؽ مقصكد الكاقؼ في دكاـ انتفاع المكقكؼ عمييـ، فتتـ المفاضمة بيف 
بسبب عدـ تضييع االنتفاع بالكمية  كبيف ،أقؿ تدـك معيا المنفعة كيتحقؽ بيا مقصد الكاقؼ

 . منيافضؿأيماثميا أك الحصكؿ عمى ما التمكف مف 
 سالمة التصرؼ القانكني باالستبداؿ مف الغبف: ثالثا

، 1      الغبف ىك النقص، كالمراد بو أف يككف أحد العكضيف مقاببل بأقؿ ما يساكيو في األسكاؽ
فإذا كاف يسيرا يغتفر، أما إف كاف فاحشا فإنو يؤثر في التصرفات، كاألصؿ العاـ في الشريعة 
كالقانكف عدـ اعتبار الغبف سببا مستقبل إلبطاؿ التصرؼ، إال في أحكاؿ خاصة محددة عمى 

سبيؿ الحصر، يراعى فييا الحرص عمى األمكاؿ كالمحافظة عمييا مظنة إىماليا أك التكاطؤ، أك 
 .2التقصير أك التبلعب، فتككف بطبيعتيا جديرة بمزيد مف الحماية

      لذلؾ قرر الفقياء عدـ جكاز الغبف في التصرفات التي يككف مكضكعيا أمكاؿ الكقؼ ك 
المحجكر عمييـ كبيت الماؿ، ألف ىذه األمكاؿ يجب أف يككف التصرؼ فييا في دائرة المصمحة 
ليا، كالفائدة الراجحة، لذلؾ فإنو يجب مراعاة أال يككف البيع كالشراء في استبداؿ الممؾ الكقفي 

 .3 قطعااالستبداؿ، ألنو في حكـ التبرع بماؿ الكقؼ، كىك ما ال يجكزال بطؿ إكبغبف فاحش 
 مف القانكف المدني فإنو إذا بيع 358 إنو طبقا لنص المادةلى القكاعد العامة ؼإبالرجكع       ك

 . عقار بغبف يزيد عف الخمس فممبائع الحؽ في طمب تكممة الثمف إلى أربعة أخماس ثمف المثؿ
           مع ذلؾ البد مف نص خاص عمى تعديؿ التصرفات القانكنية التي يككف الكقؼ 

طرفا فييا لمغبف، بغض النظر عف محؿ التصرؼ عقارا أك منقكال، مع تحديد كيفية رفع الغبف 
أخذا بعيف االعتبار الحالة التي يتـ فييا االستبداؿ، فإذا كاف الممؾ الكقفي مكضكع االستبداؿ 
خربا فالمتكقع أف الرضا بشرائو ال يككف إال بأقؿ مف ثمف المثؿ، أما إذا كاف الممؾ الكقفي 

                              
 .461ص مرجع سابؽ، الممكية كنظرية العقد،  أبك زىرة،  -1
 .463 – 462ص   نفس المرجع،  -2
 . 31، مرجع سابؽ، ص (تنمية مكارد الكقؼ)داغي، : كذلؾ. 470، مرجع سابؽ، ص 1 الزرقا، المدخؿ الفقيي العاـ، ج  -3
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منتفعا بو كيباع ألجؿ تحسيف االنتفاع فاألكلى تحقيؽ غبطة الكقؼ بتكممة النقص إلى ثمف 
ال منح حؽ فسخ عقد البيع لمغبف الفاحش، إذ ليس في تكممة الثمف إلى أربعة أخماس  المثؿ كا 

 .ثمف المثؿ تحقيؽ لمصمحة الممؾ الكقفي
      لذلؾ منعا ألم غبف يضر بمصمحة الممؾ الكقفي البد أف يطبؽ عمى بيع الممؾ الكقفي 

بغرض االستبداؿ أحكاـ بيع ماؿ ناقص األىمية، حيث تباع أمكاؿ ىذا األخير بيعا قضائيا 
بالمزاد العمني، حماية لمصمحتو كعدـ التفريط في حقو بتياكف أك تقصير أك تبلعب، كما 

، إضافة إلى أف 1يتفادل بذلؾ أف يمكت المتكلي مجيبل لثمف بيع المكقكؼ مكضكع االستبداؿ
مف تتكفر فييـ ألف البيع أك الشراء ـفي ذلؾ تحرم لعدـ كجكد تيمة في عممية االستبداؿ، 

 . مالكقؼالممؾ الشبية كالتيمة فيو احتماؿ أف يقع غبف عمى 
 استبداؿ أصؿ الممؾ الكقفيجراءات إ: لثثاالفرع اؿ

      لـ يضع المشرع الجزائرم إجراءات خاصة باالستبداؿ، مما يفتح المجاؿ كاسعا أماـ 
الجية المكمفة بإدارة الكقؼ كتسييره لمقياـ بو عمى النحك الذم تراه مناسبا، كلذلؾ عمميا تبقى 
ممارسة االستبداؿ تخضع إلجراءات إدارية تحددىا كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ، كىك ما قد 

يقمؿ مف تفعيؿ الرقابة عمى عمميات االستبداؿ، باعتبار الكزارة ىي المحددة إلجراءات االستبداؿ 
 .كالمنفذة لو في نفس الكقت

      حيث يتـ تقديـ طمب االستبداؿ مف ناظر الممؾ الكقفي إلى مدير الشؤكف الدينية ك 
األكقاؼ لمكالية مكاف تكاجد العقار مكضكع االستبداؿ، كيقـك المدير بتككيف لجنة تتككف مف 
ككيؿ األكقاؼ كمكظفيف في اإلدارة، كيككؿ إلييا دراسة إمكانية االستبداؿ كجدكاه عف طريؽ 
المعاينة كالخبرة التي تتـ باالستعانة باإلدارات كالييئات المختصة، كبمكافقة المجنة عمى جكاز 

االستبداؿ، يصدر مدير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ قرارا يثبت تكافر إحدل حاالت االستبداؿ كيتـ 
بيع الممؾ الكقفي المستبدؿ أك معاكضتو بمعرفة مديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ، ك إذا كاف 

المستبدؿ عقار فإنو يتـ تسجيؿ العقار المشترل أك المقايض في السجؿ العقارم الخاص 
 مف قانكف األكقاؼ 44باألمبلؾ الكقفية، كالتي تككف معفاة مف رسـ التسجيؿ كفقا لنص المادة 

                              
.  القاعدة أف المتكلي إذا باع عيف الكقؼ بما لو مف حؽ االستبداؿ ك مات مجيبل لثمف المبيع، فإف تركتو تضمف الثمف -1

 .171الحريز، مرجع سابؽ، ص 
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 بالنسبة لمكقؼ العاـ، كيتـ كضع بطاقة خاصة لمعقار الكقفي الجديد في سجؿ 10 - 91
 143الجرد، كيعطى لمممؾ الكقفي رقـ ترتيبي طبقا لما نصت عميو التعميمة الكزارية رقـ 

المنظمة لتسيير األمبلؾ الكقفية المشار إلييا، كبالمقابؿ يتـ شطب العقار الكقفي المستبدؿ مف 
سجؿ الجرد ك البطاقية، حيث تأتي عممية الشطب في إطار ضبط كتحسيف تسيير األمبلؾ 

الكقفية كلترشيد عممية إحصاء األمبلؾ الكقفية، حيث يتـ الشطب عف طريؽ مقرر مف طرؼ 
كزير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ كباقتراح مف المدير الكالئي، بحيث يشار إلى مراجع المقررة 

الكزارية التي تبقى محفكظة ضمف ممؼ العقار الكقفي الذم تـ تشطيبو، طبقا لمتعميمة المشار 
 .إلييا

تكفؿ الحماية البلزمة يحددىا القانكف جراءات إبمراعاة البد أف يتـ  االستبداؿ       كالحقيقة أف
لمممؾ الكقفي، بكصفو طرفا ضعيفا يتعامؿ معو بمزيد مف الحرص تماما كما عميو الحاؿ 

بالنسبة لناقص األىمية، فعدـ كضع المشرع إلجراءات خاصة باالستبداؿ يعد فراغا تشريعيا إذا 
 – 98ما تمت المقارنة مع حالة التصرؼ في حؽ االنتفاع باإليجار العادم حيث حدد المرسـك 

 المحدد لشركط إدارة األمبلؾ الكقفية كتسييرىا كحمايتيا إجراءاتو بكضكح، لذلؾ أرل أف 381
 :يأخذ بعيف االعتبار في ضبط كتحديد إجراءات االستبداؿ ما يمي

أف يتـ االستبداؿ بمبادرة مف السمطة الكصية عمى األكقاؼ، أك ناظر الممؾ الكقفي الخاص، - 
أك بطمب كتابي ممف ييمو األمر، حيث تبرز أىمية ىذه الحالة األخيرة، إذا كجد مف يرغب في 

مبادلة ممكو الخاص بممؾ كقفي، بحيث يككف الممؾ الخاص المبادؿ بو أفضؿ نفعا كتحقيقا 
 .لمصمحة الكقؼ كأكثر قيمة في تقييـ الخبراء كالمختصيف

أف يتـ بيع الممؾ الكقفي، كفقا إلجراءات بيع ممؾ ناقص األىمية، عف طريؽ بيع قضائي - 
بالمزاد العمني، كفي حالة المقايضة تتـ باالتفاؽ مع المقايض معو، مع مراعاة تحقؽ مصمحة 

 .الكقؼ
ذا كانت كاردة عمى العقار فيجب تحريرىا -  إشتراط الكتابة في عقكد البيع كالشراء كالمقايضة، كا 

في عقد رسمي، كشيرىا في مصمحة الشير العقارم، مع اشتراط ثبكت أصؿ ممكية العقار 
 .المشترل أك المقايض بو
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أف يتـ التعجيؿ في شراء البدؿ، كأال يؤخر بحجة االستثمار، حيث يحؿ البدؿ محؿ المستبدؿ - 
بمجرد الشراء أك المقايضة، دكف حاجة إلى صيغة عقد جديدة، كلذلؾ فإف كؿ ماؿ بدؿ سكاء 
كاف ماؿ البدؿ ثمنا نقديا أك تعكيضا أك مقابؿ نزع ممكية لممنفعة العامة، يحؿ بحكـ القانكف 

حمكال عينيا محؿ العيف المكقكفة المستبدلة، كما يشترل بأمكاؿ البدؿ مف عقار أك منقكؿ يحؿ 
ف كاف يشترط 1ىك أيضا بحكـ القانكف محؿ أمكاؿ البدؿ، كتصير كقفا بشركط الكقؼ األكؿ ، كا 

في حالة العقار أف يتـ تسجيمو كشيره في المحافظة العقارية كممؾ كقفي مقابؿ شطب الممؾ 
الكقفي القديـ، كالبد مف النص صراحة عمى ذلؾ حماية بشكؿ خاص لمممؾ الكقفي الخاص، فقد 

يقع االعتقاد عند المكقكؼ عمييـ أك الكاقؼ نفسو أف مف حقيـ تممؾ مبمغ تعكيض الممؾ 
الكقفي الذم خضع لمتأميـ، أك قيمة تعكيض الممؾ الكقفي المنتزع ألجؿ المنفعة العمكمية، كىك 

 .ما مف شأنو تضييع الممؾ الكقفي كمخالفة مقصد الكاقؼ مف كقفو
النص عمى بطبلف إجراء االستبداؿ الذم يتـ بشكؿ مخالؼ لمشركط التي يحددىا القانكف، - 

ذلؾ أف القيمة الحقيقية لتحديد شركط االستبداؿ كضكابطو تكمف في ترتيب الجزاء المبلئـ نتيجة 
مخالفتيا كىك البطبلف، كالذم تصاف بو مصمحة الممؾ الكقفي بإعادة الكضع إلى حالو، خاصة 

 .بالنسبة لحالة الممؾ الكقفي الخاص
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 خالصة الفصؿ الثالث
      أخمص مف خبلؿ ىذا الفصؿ إلى أنو إزاء ما يتصكر مف اعتداءات عمى األمبلؾ الكقفية  

سكاء مف قبؿ المتكلي المنصكب عمييا بمناسبة تسييره ك إدارتو، أك مف قبؿ المكقكؼ عمييـ 
بمناسبة انتفاعيـ، أك مف األفراد ممف ال تربطيـ عبلقة مباشرة بالممؾ الكقفي بمناسبة كضعيـ 
اليد عمى ممؾ كقفي ما بغرض إدعاء تممكو بمركر الزمف، فإف الكجكد القانكني لمممؾ الكقفي 

يككف ميددا، في ظؿ غياب حماية قانكنية تمنع االعتداء عميو ابتداءا ك تعيد الحاؿ إلى ما كاف 
 . عميو إذا كقع االعتداء

      فمتكلي الكقؼ قد تنطكم تصرفاتو في إدارة الممؾ الكقفي كتسييره عمى إىماؿ أك تقصير 
أك تكاطؤ يضر بالممؾ الكقفي كمقصد الكاقؼ كحتى الغير، مما يقتضي تحميؿ ىذا األخير 

المسؤكلية المدنية بسبب تصرفاتو الضارة بالممؾ الكقفي أك الغير باعتباره نائبا قانكنيا عف الممؾ 
الكقفي ك أمينا عمى أمكالو، فتككف مسؤكليتو شخصية كيمتـز بتعكيض ما تسبب فيو مف ضرر 

لمممؾ الكقفي، غير أف المشرع الجزائرم لـ ينظـ المسؤكلية القانكنية المترتبة عمى مخالفة 
االلتزاـ القانكني المفركض عمى متكلي الكقؼ في حسف إدارة كتسيير الممؾ الكقفي، أك بسبب 
االعتداء عمى الكجكد القانكني ك المادم لمممؾ الكقفي، كما أنو لـ يحؿ بشأنيا إلى األحكاـ 

المقررة في القكاعد العامة، عمى الرغـ مف ارتباط ىذه المسألة بشكؿ أساسي بتحصيف كحماية 
 .الممؾ الكقفي كطرؼ ضعيؼ يحتاج إلى أف يكفؿ القانكف لو حماية خاصة في مكاجية الكافة
      كبالنسبة لما يمكف أف يقع مف اعتداءات مادية عمى الممؾ الكقفي بإدعاء تممكو عف 
طريؽ الحيازة، أك المجكء إلى التصرؼ في أصؿ الممؾ الكقفي عف طريؽ التغيير فيو، أك 
االستبداؿ، كالتي قد تقع مف الكاقؼ أك المكقكؼ عمييـ أك حتى األشخاص الذيف ليس ليـ 
عبلقة بالممؾ الكقفي، فبلبد مف تكافر أحكاـ قانكنية كاضحة كصريحة مؤىمة لحماية الممؾ 

الكقفي في مكاجية ىذه االعتداءات التي قد يككف مف شأنيا إنياء كجكد الممؾ الكقفي، 
فالنصكص الحالية قاصرة كمية عف منع ىذه االعتداءات أك رد الحاؿ إلى ما كاف عميو إذا 

 .حدثت
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 خالصة الباب الثاني
أخمص مف خبلؿ فصكؿ ىذا الباب إلى أف كجكد أحكاـ قانكنية تقرر الكجكد القانكني 

لمممؾ الكقفي، ال يمنع مف احتماؿ مخالفة ىذه األحكاـ، خاصة أف الكقؼ مف شأنو التأثير عمى 
مراكز مالية مختمفة، سكاء مف جية الكاقؼ بما يقـك بو مف تبرع، أك المكقكؼ عمييـ بما يترتب 
ليـ مف حؽ انتفاع عمى حساب الكرثة المستقبمييف، أك عمى حساب بعضيـ عمى بعض خاصة 

في الكقؼ الخاص، إضافة إلى ما يقع عمى متكلي الممؾ الكقفي مف كاجب المحافظة عمى 
 .كجكد الممؾ الكقفي

نيا ضماف المحافظة عمى قيمة أمف شفعالة يككف      لذلؾ البد مف تكفر آليات قانكنية
ديمكمة استمراره في العطاء الذم رصد ألجمو، حيث يفترض  ضماف إنشائو كبعد الكقفي الممؾ 

تكفر قكاعد قانكنية تنظـ أعماؿ اإلدارة التي مف شأنيا تحقيؽ استدامة الممؾ الكقفي خاصة فيما 
نطبلقا مف تعريؼ الكقؼ بأنو حبس األصؿ كتسبيؿ الثمرة، فيك في حقيقتو يتعمؽ بتنميتو، ا

استثمار كعممية تنمكية يقصد منيا إضافة أرباح إلى رأس الماؿ لتككف المصاريؼ مف الربح 
  .فقط، مع بقاء رأس الماؿ محفكظا

ك البد مف جية أخرل مف تكافر قكاعد تبيف كيفيات تثبيت الكضعية القانكنية لؤلمبلؾ 
الكقفية كتقكية مركزىا القانكني بما يحصنيا إزاء مختمؼ األشكاؿ المحتممة لبلعتداء عمييا أخذا 

 .باالعتبار الكضعية التي تكجد عمييا الممكية الكقفية بالنظر لمظركؼ التاريخية التي مرت بيا
كما يككف ضركريا تنظيـ بشكؿ خاص ألحكاـ المسؤكلية المترتبة عمى اإلضرار بالممؾ 

الكقفي، حتى ال تستنزؼ أمكالو، فتضعؼ قيمتو كيضيع مقصده الذم كجكد ألجمو، كالتعامؿ مع 
 .الممؾ الكقفي في ىذا الخصكص بغنمو قدر اإلمكاف كعدـ غرمو إال استثناءا

لذلؾ فإف حماية األمبلؾ الكقفية تتطمب إعادة النظر في القكاعد المنظمة إلدارتيا ك 
آليات المحافظة عمييا مف الترامي ك االعتداء، فينبغي النظر إلييا كطرؼ ضعيؼ، يحتاج أف 

كالشرط في التعامؿ معيا في سبيؿ المحافظة ، يكفؿ ليا القانكف أفضؿ حماية في مكاجية الكافة
 .عمى قيمتيا كاستمرار كجكدىا التعامؿ بشأنيا بما يحقؽ مصمحتيا ك غبطتيا
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 الخاتمة
      لقد جاءت ىذه الدراسة لتشخيص الكضعية التي تكجد فييا األمبلؾ الكقفية في الجزائر، 
مف خبلؿ التطرؽ إلى القكاعد القانكنية التي تحكميا عمى مستكل إنشاء ىذا النكع مف الممكية 

 .أك عمى مستكل المحافظة عمى قيمتيا ك استمرار كجكدىا
      فمف خبلؿ ىذه الدراسة تبيف فعبل أف الكقؼ ظاىرة اجتماعية تشكؿ الشريعة اإلسبلمية 
مصدر مشركعيتيا، بحيث يمعب الكقؼ دكرا حيكيا في تنمية المجتمعات اإلسبلمية، كسيظؿ 

كذلؾ في ظؿ اعتراؼ الدكؿ اإلسبلمية بدكره ك قدرتو عمى دفع عجمة التنمية الشاممة، كبالتالي 
حسف تعامميا معو بتكفير اآلليات القانكنية الكفيمة بحماية كجكده كالتشجيع عمى تكثير الثركة 

 . الكقفية بما يتبلءـ كيغطي الحاجات المختمفة كالمتزايدة لممجتمعات اإلسبلمية
      كقد خمصت مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج، إضافة إلى بعض 

 :االقتراحات عمى النحك اآلتي
 النتائج: أكال          

خطكة الدكلة الجزائرية في تنظيـ أحكاـ الكقؼ ضمف تشريع مستقؿ كما تبله مف تعتبر - 1
 تعبيرا  ، كغير ذلؾ مف النصكص التنظيمية المتعمقة بو،تنظيـ خاص ألحكاـ إدارتو كتسييره
 بعدما تعرضت لو  كيعكس الرغبة الجادة في النيكض بيا،عف األىمية القانكنية لمممكية الكقفية

ىماؿ  . بحيث تحددت مف خبلؿ قانكف األكقاؼ معالـ نظاـ الكقؼ الجزائرم،مف ضياع كا 
 تأخذ باالعتبار مقصد الرغبة ية أنيا لـلكقؼالتشريعية المنظمة لمممكية اقكاعد يعاب عمى اؿ- 2 

 نحك تقييد حركة الكقؼ بؿ انحرفت ،في تجسيد إطبلؽ قدرات الكقؼ لخدمة ك تنمية المجتمع
، بحيث تـ إخراج تنظيـ الكقؼ الخاص مف قانكف األكقاؼ، إضافة إلى عدـ إلى حد مصادرتو

مراعاة المستقر مف القكاعد العامة المقررة في القانكف المدني ك حتى بعض أحكاـ الشريعة 
اإلسبلمية التي يفترض استمداد أحكاـ الكقؼ منيا، مما جعؿ األحكاـ القانكنية المقررة لمكقؼ 

 .في كضعية غير متجانسة، كخمؽ تعارضا بينيا
إف عدـ تنظيـ العديد مف جكانب الكقؼ بنصكص تشريعية ك االكتفاء باإلحالة فييا عمى - 3

القكاعد الفقيية المقررة كفقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية، يزعزع استقرار المركز القانكني لؤلمبلؾ 
الكقفية، كذلؾ بالنظر لتعدد اآلراء الفقيية ك تبايف االتجاىات الفقيية في ما يحاؿ بشأنو، كحتى 
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عمى فرض اإلحالة عمى أحكاـ مذىب معيف، فيذا ال يخفؼ مف حدة اإلشكاؿ بالنظر لتعدد 
 .اآلراء حكؿ المسألة الكاحدة في المذىب الكاحد

تختمؼ حقيقة الكقؼ عند الفقياء، كبناءا عمى تمؾ الحقيقة يختمؼ اجتيادىـ في أحكامو، - 4
ككذلؾ القانكف، فحقيقة الكقؼ عنده تبرع الـز عمى كجو التأبيد، فتأتي أحكامو متفقة مع ىذه 
الحقيقة، كىذا ىك الضابط في األخذ مف مذىب دكف آخر، خاصة في األحكاـ القضائية كفي 
ذا كاف المبدأ المستقر عميو ىك احتراـ إرادة الكاقؼ الذم يجكز لو  ترؾ اإلرادة حرة لمكاقفيف، كا 

أف يأخذ بالشركط المعمكؿ بيا في أم مذىب مف المذاىب اإلسبلمية، فيجب مراعاة أال 
 . تتعارض حرية الكاقؼ مع القكاعد اآلمرة المرتبطة بحقيقة الكقؼ المقررة قانكنا

إف مف أىـ الخصائص التي يتميز بيا نظاـ الكقؼ االستمرارية في التمكيؿ ك الدعـ  لمجية - 5
المكقكؼ عمييا، كقد بنا الفقياء كثيرا مف أحكاـ الكقؼ عمى ىذه الخاصية، مف ذلؾ كجكب بقاء 
أصمو كمنع التصرؼ فيو بما يكقؼ استمرار نفعو، كلذلؾ اعتبركا انتياء الكقؼ أمرا اضطراريا 
عارضا، فاألصؿ أخذ االحتياطات لمنع انتياء الممؾ الكقفي كضماف استمراره، إال أف ذلؾ ال 

 . يمنع مف كجكد أحكاـ تتعمؽ بانياءه البد مف أف ينص القانكف عمييا بصكرة صريحة
مف حيث صياغة القكاعد التشريعية المنظمة لمممكية الكقفية فقد جاءت في كثير مف - 6

األحياف معيبة بالغمكض، أك التناقض، أك الخطأ، أك مشكبة بالنقص، كقد كرد في بعض 
النصكص التنظيمية كاألحكاـ القضائية اعتبار الماؿ المكقكؼ ممكا لممكقكؼ عمييـ أك لمسمطة 
المكمفة باألكقاؼ، أك لمدكلة، كىك ما انعكس عمى تطبيؽ ىذه النصكص عمى مستكيي تسييرىا 

 .اإلدارم ك القضائي
عمى الرغـ مف إمكانية القكؿ أف قانكف األكقاؼ قد استفاد مف بعض تجارب الدكؿ - 7

اإلسبلمية، كطكر أحكاـ الكقؼ، خاصة في المجاؿ االستثمارم التنمكم لؤلمبلؾ الكقفية، إال 
أنو لـ يأخذ باالعتبار اختبلؼ الظركؼ، كعدـ تكافر اآلليات الكفيمة بتجسيد المقاصد التشريعية 

تطبيقيا، مما جعؿ النصكص التشريعية المتعمقة بالجانب التنمكم لؤلمبلؾ الكقفية أك تمؾ 
المتعمقة بجكاز كقؼ المنفعة، غير ذات قيمة عمى المستكل التطبيقي، بؿ جعؿ بعض صيغ 

 . االستثمار غريبة في ظؿ عدـ كضكح تنظيميا القانكني
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بالنسبة لمقضاء فقد جانب في كثير مف األحياف الصكاب في حماية األمبلؾ الكقفية سكاء - 8
فيما تعمؽ بإنشائيا أك استمرار كجكدىا، غير أف المحكمة العميا غمب عمى أحكاميا إقرار احتراـ 
إرادة الكاقؼ عمى كفؽ المذىب الذم اختاره، كاحتراـ مقتضى تأبيد الكقؼ ك استمراره، غير أنو 

يعاب عمى قضائيا أنو لـ يحسف في جميع األحكاؿ الرجكع إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، 
 .كتجمى ذلؾ في عدـ الفيـ الصحيح لتمؾ األحكاـ كبالتالي الخطأ في تطبيقيا

 :      باإلضافة إلى ىذه النتائج العامة، فقد خمصت بشكؿ خاص إلى مجمكعة النتائج التالية
 :فيما يخص تصرؼ الكقؼ- 1      

 المشرع إف الكقؼ ىك الكسيمة األصمية ك األكثر شيكعا في إنشاء الممؾ الكقفي، كمكقؼ -أ
ربط مشركعيتو القانكنية بأف يككف  كاضح جدا، إذ الكقؼبخصكص إجازة تصرؼ الجزائرم 

 غير أنو يشترط ،مؤبدا، فإذا عدؿ المشرع الجزائرم عف مكقفو كأجاز الكقؼ المؤقت جاز ذلؾ
.  كحقيقتوفي ىذه الحالة أف يجعؿ المشرع التكقيت جزءا مف معنى الكقؼ

إف الكقؼ تصرؼ قائـ بذاتو لو أحكامو الخاصة التي تتطابؽ مع مضمكنو كحقيقتو، أما - ب
استمداد بعض أحكامو مف أحكاـ الكصية أك اليبة فميس ذلؾ إال باعتباره تصرفا تبرعيا، فما 
تكافؽ مف أحكاـ كؿ مف الكصية كاليبة مع حقيقة الكقؼ كمضمكنو لـ يمنع ذلؾ مف استمداد 

 .أحكاـ الكقؼ قياسا عمييما فيما لـ يرد بو نص
استمرار تحصيؿ األجر لمكاقؼ بعد مماتو، فإف حماية كجكده بعد أف لما كانت غاية الكقؼ - ج

غايتو، كيكفي أف يرتبط المزـك بطابع الكقؼ التبرعي، كمقصده الخيرم  ينشأ صحيحا تفرضيا
 .التعبدم لترجيح األخذ بمزـك الكقؼ، بما ال يجيز الرجكع فيو صراحة أك ضمنا

 :فيما يخص تسيير ك إدارة األمالؾ الكقفية- 2      
إف نظاـ التسيير اإلدارم لؤلمبلؾ الكقفية بنكعيو، أم اإلدارة المعتادة ك غير المعتادة قاصر - أ

عف االستجابة لمتحديات التي تكاجو الممؾ الكقفي، ك األساليب المتبعة في التسيير اإلدارم تبدك 
غريبة عف الكاقع ك المستجدات التي تكاجو الممكية الكقفية، مما يقتضي تحييف النصكص 

المنظمة لمتسيير اإلدارم لؤلمبلؾ الكقفية، كمف ذلؾ بشكؿ خاص تحييف قكاعد اإليجار ك صيغ 
 .االستثمار الكقفي
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إف نظاـ التسيير المالي لؤلمبلؾ الكقفية يعتمد عمى تجميع العائدات المالية لمكقؼ في -  ب
حساب كاحد ىك الصندكؽ المركزم لمكقؼ ليصرؼ منو في األغراض المحددة قانكنا، مما 

يجعؿ أمكاؿ الكقؼ شبيية في ذلؾ باألمكاؿ العامة، كقد تختمط بيا، كما أف اآللية المتبعة ال 
شؾ أنيا تتعارض مع إرادة الكاقؼ ك اشتراطاتو التي يفترض أف القانكف كفؿ احتراميا، كىك ما 
قد يؤدم بالناس لمعزكؼ عف كقؼ أمكاليـ خكفا مف اختبلطيا مع األمكاؿ العامة أك خكفا مف 

 .صرفيا في غير أغراضيا التي كقفت ألجميا
المفركض في الرقابة الخاصة بالكقؼ أف تمكف مف إعطاء صكرة كاضحة كشفافة عف - ج

كضعيتو، فضماف معرفة ما إذا كانت األمكاؿ الكقفية تدار بشكؿ جيد يشجع الناس عمى الكقؼ 
العاـ، بحيث ال يكفي أف تراقب إدارة األكقاؼ نفسيا تنازليا، بؿ البد مف كجكد ىيئات خارجية 

 .محايدة تقـك برقابة األكقاؼ خاصة مف جانب المحاسبة  المالية
  :فيما يخص حماية أصؿ الممؾ الكقفي مف االعتداء عميو- 2      

قد أحسف المشرع الجزائرم بنصو عمى بطبلف التصرفات التي ترد عمى أصؿ الممؾ الكقفي - أ
 كيتجمى  ،خرلأمف جية كعمى بطبلف كؿ شرط ينافي لزـك الكقؼ مع بقاء الكقؼ مف جية 

 .شكاؿ المساس بو كبمقتضياتوأرغبة في حماية الممؾ الكقفي مف كؿ شكؿ مف ذلؾ اؿمف خبلؿ 
الشؾ أف إجازة التصرؼ في أصؿ الممؾ الكقفي باستبدالو مع احتماؿ صبلحو أكلى مف - ب

منع التصرؼ فيو مع احتماؿ ىبلكو، فالعبرة بالمحافظة عمى المقصد مف الكقؼ، ال بالمحافظة 
ذا كاف استبداؿ أصؿ الممؾ الكقفي قد  عمى أصؿ الممؾ الكقفي ذاتو مع تضييع مقصده، كا 
يخالؼ لفظ الكاقؼ، فإنو إذا تـ المجكء إليو لمصمحة كقؼ الكاقؼ، فسيتحقؽ بذلؾ مقصكد 

الكاقؼ فالعبرة بالمصمحة المحققة، كؿ ما في األمر البد مف النص عمى الشركط كاإلجراءات 
 .التي تبقيو في دائرة المشركعية

إف طبيعة العمؿ اإلدارم المطمكب مف الناظر القياـ بو يجعؿ مسؤكليتو اإلدارية قاصرة عف - ج
حماية األكقاؼ العامة في مكاجيتو، مما يحتاج إلى تنظيـ أحكاـ مسؤكليتو المدنية، بما مف 
شأنو حماية الممؾ الكقفي مف أف تستنزؼ أمكالو، كتحميمو ما ال يتحمؿ، مما قد يؤدم إلى 
، ك اعتبار أمكالو  إنيائو نتيجة إعساره، لذلؾ يجب النظر إليو كطرؼ ضعيؼ يغنـ كال يغـر

 .بمنزلة أمكاؿ القاصر الذم يجب مضاعفة العناية كالحرص في شؤكنو
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    االقتراحات:           ثانيا
إف أغمب القكاعد المنظمة لمممكية الكقفية يجب أف تككف مكممة، ألف إرادة الكاقؼ ىي - 1

القانكف األساسي لمكقؼ، ك أما القكاعد اآلمرة فيجب أف تنحصر في تحديد المبادئ األساسية 
المستمدة مف فقو الشريعة اإلسبلمية ك التي تعبر عف حقيقة الكقؼ المعترؼ بيا قانكنا، بحيث 

ال لـ يحمي القانكف تخصيصيا  .ال يمكف مخالفة أحكاميا حتى مف إرادة الكاقؼ نفسيا، كا 
ينبغي أف يككف األصؿ في النصكص التشريعية المنظمة لمكقؼ المركنة، ألف أحكاـ الكقؼ - 2

اجتيادية متطكرة بتغير الزماف ك المكاف ك الضابط في التعامؿ مع الكقؼ التصرؼ بما تقتضيو 
 .الغبطة الظاىرة لصالحو ك لصالح المكقكؼ عمييـ

حرية الكاقؼ في اختيار المذىب الذم يؤسس عميو كقفو، يجب أال يتعارض مع القكاعد - 3
 .اآلمرة المرتبطة بحقيقة الكقؼ المقررة قانكنا، كىك ما ينبغي النص عميو صراحة

إف إخراج الممؾ الكقفي الخاص مف دائرة التنظيـ القانكني مف شأنو أف يؤدم إلى رفع - 4
الحصانة القانكنية عميو ك تضييع جزء ىاـ مف الثركة الكقفية، لذلؾ البد مف إعادة النظر في 

تنظيـ حماية الممكية الكقفية بأنكاعيا في قانكف كاحد، بحيث يقسـ إلى قسـ عاـ يتضمف األحكاـ 
المشتركة لمممكية الكقفية، بما في ذلؾ إنشاء الكقؼ مف حيث أركانو كشركطو ك مف حيث آثاره، 
كقسميف خاصيف، أحدىما يخصص ألحكاـ الممؾ الكقفي العاـ كاآلخر لؤلحكاـ الخاصة بالممؾ 

 .الكقفي الخاص ك المشترؾ، كالتي تتعمؽ بالمحافظة عمى قيمتو كضماف استمرار كجكده
البد مف كجكد ىيئة تتكلى الرقابة عمى التسيير اإلدارم ك المالي لؤلمبلؾ الكقفية الخاصة، - 5

ضمانا لعدـ تبديد أمكاليا سكاء مف المكقكؼ عمييـ، أك الناظر المعيف عمييا، أك بتكاطئ مف 
الطرفيف، في ظؿ عدـ شعكرىـ بكجكد جية رقابة تحمي مصمحة الممؾ الكقفي الخاص الذم 

 .يؤكؿ في النياية إلى ممؾ كقفي عاـ
أقترح أف تيتـ الجيات المعنية بتشجيع إنشاء أكقاؼ جديدة، كفي ىذا اإلطار أف تضع - 6

نماذج مف الكثائؽ الكقفية التي تضمف شرطا يشترطو الكاقؼ لمنماء، بأف تحتجز نسبة مف 
العائدات الصافية لمماؿ المكقكؼ لتزاد في أصمو، فيكبر رأس الماؿ مع الزمف كتتزايد منافعو 

 .كتنمك، كيتزايد أجر الكاقؼ باستمرار جرياف صدقتو
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يجب تنظيـ مسألة تككيف مخصصات لتعمير الممؾ الكقفي بنصكص تشريعية صريحة - 7
تؤكد عمى ضركرة اقتطاع نسبة معينة سنكيا مف إيرادات األمبلؾ الكقفية لغرض ضماف مكرد 

 .مستمر لعمارة األمبلؾ الكقفية كتككيف احتياطي إىبلكيا
التأكيد عمى ضركرة تكثيؽ عقكد الكقؼ سكاء كاف كاردا عمى عقار أك منقكؿ، ففي العقار - 8

البد مف الكتابة الرسمية كفي المنقكؿ تكفي الكتابة العرفية، كالتي قد تككف في شكؿ المجكء إلى 
 .اشتراط مسؾ مديريات األكقاؼ لسجؿ خاص تسجؿ كتجرد فيو األمبلؾ الكقفية المنقكلة

 .جعؿ ديف الممؾ الكقفي دينا ممتازا، يستكفى باألكلكية كال يسقط بالتقادـ- 9
أف يتـ التعكيض عينيا مف أمبلؾ في حالة تعكيض األمبلؾ الكقفية مف المستحسف - 10

ألراضي التي تعرضت لمتأميـ، عمى نزع الممكية لممنفعة العامة أك االدكلة، خاصة في حالة 
 .غرار إعطاء األكلكية لمتعكيض العيني لممستفيديف مف األراضي المؤممة

      في األخير أرل أنو ما داـ فقو الكقؼ يقـك عمى االجتياد الذم يتغير بتغير الظركؼ، 
كمادامت النصكص التي يستأنس بيا في الحديث عنو مجاال لمنظر كاالستنباط، فيذا يقتضي 
مف المشرع أف يبذؿ ما في كسعو مستعينا بالمتخصصيف مف فقياء الشريعة اإلسبلمية كمف 
قانكنييف ك خبراء اقتصادييف، الستخراج األحكاـ التي تجعؿ مف الكقؼ قكة فاعمة في تحقيؽ 

تنمية المجتمع الجزائرم بما يتبلءـ كمستجدات العصر، فالنصكص القانكنية الحالية في الجزائر 
ال تجسد حماية فعالة لؤلمبلؾ الكقفية بما يسمح باالستفادة مف ىذه األخيرة في المساىمة في 
عممية التنمية الشاممة ك تحقيؽ التكافؿ االجتماعي داخؿ المجتمع الجزائرم، لذلؾ البد مف 
تكفير غطاء قانكني يحيط بجميع جكانب الكقؼ كيراعي خصكصيتو، كيككف مف مقاصده 

 .إطبلؽ قدرات الكقؼ
      كفي ىذا اإلطار باإلضافة إلى ما أشرت إليو في متف البحث مف مبلحظات حكؿ بعض 

النصكص القانكنية كضركرة تعديميا، أرل ضركرة تحييف القكاعد التشريعية المنظمة لمممكية 
الكقفية بإعادة صياغة قانكف األكقاؼ جممة، ك االىتماـ بجكدة الصياغة كسبلمتيا مف العيكب، 
بما في ذلؾ مراعاة امتدادات الكقؼ إلى باقي فركع القانكف كبالتالي ضركرة تعديؿ ىذه القكانيف 
بما يستكعب خصكصية الكقؼ ك مقاصده التي كجد ألجؿ تحقيقيا، كىك ما مف شأنو ضماف 

 . شمكلية تنظيـ أحكاـ الكقؼ، بعيدا عف التضارب في األحكاـ القانكنية حكؿ نفس المسألة
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  .(.1991 مايك سنة 08، مؤرخة في 21الجريدة الرسمية رقـ )، 1991
 مايك سنة 22 المكافؽ ؿ 1422 صفر عاـ 28:  مؤرخ في07 - 01قانكف رقـ  -10

، مؤرخة 29الجريدة الرسمية رقـ )، 10 – 91، معدؿ كمتمـ لقانكف األكقاؼ 2001
.(.  2001 مايك سنة 23في 

 ديسمبر 15 المكافؽ ؿ 1423 شكاؿ عاـ 11:  مؤرخ في10 - 02قانكف رقـ  -11
، 83الجريدة الرسمية رقـ )، 10 – 91، معدؿ كمتمـ لقانكف األكقاؼ 2002سنة 

 .(.2002 ديسمبر سنة 15مؤرخة في 
 المتعمؽ بمعاينة حؽ الممكية العقارية كتسميـ سندات الممكية 02 – 07القانكف  -12

، 2007 فبراير 27 المكافؽ 1428 صفر عاـ 09: عف طريؽ تحقيؽ عقارم مؤرخ في
 .(.2007 فيفرم 28، مؤرخة في 15الجريدة الرسمية رقـ )
 مايك سنة 13 المكافؽ 1428 ربيع الثاني عاـ 25:  مؤرخ في05 – 07القانكف  -13

 – 05 – 13، مؤرخة في 31الجريدة رسمية رقـ )، يعدؿ كيتمـ القانكف المدني، 2009
2007 .). 
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 المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجزائرم، 09 - 08قانكف رقـ  -14
الجريدة الرسمية )، 2008 فبراير سنة 25 المكافؽ ؿ 1429 صفر عاـ 18: مؤرخ في

 .(.2008 أفريؿ 23 مؤرخة في 21رقـ، 
المراسيـ -       ج

 المتعمؽ بتنظيـ األمبلؾ الشاغرة، 1963 مارس 18 المؤرخ في 88 – 63المرسـك  -1
 .(.1963 – 03 – 22، مؤرخة في 15الجريدة الرسمية رقـ )

 المتعمؽ بتأميـ المنشآت الزراعية 1963 أكتكبر 01 المؤرخ في 388 – 63المرسـك  -2
التابعة لؤلشخاص المعنكييف أك الطبيعييف الذيف ال يتمتعكف بالجنسية الجزائرية، 

.(. 1963 – 10 – 04، مؤرخة في 73الجريدة الرسمية رقـ )
 المتضمف نظاـ األمبلؾ الحبسية 1964 سبتمبر 17 المؤرخ في 283 – 64المرسـك  -3

.(. 1964 – 09 – 25، مؤرخة في 35الجريدة الرسمية رقـ )العامة، 
 مارس سنة 25 المكافؽ 1396 ربيع األكؿ عاـ 24:  مؤرخ في62 – 76المرسـك  -4

 13، مؤرخة في 30الجريدة الرسمية رقـ )، يتضمف إعداد مسح األراضي العاـ، 1976
 .(.1976أفريؿ 

 الذم يسف إجراءات إلثبات التقادـ المكسب ك إعداد عقد الشيرة 352 – 83المرسـك  -5
 مايك 21 المكافؽ 1403 شعباف عاـ 08: المتضمف االعتراؼ بالممكية  مؤرخ في

 .(.1983 مايك 24، المؤرخة في 21الجريدة الرسمية رقـ )، 1983
 مارس 23 مكافؽ ؿ 1411 رمضاف عاـ 07:  مؤرخ في454 – 91المرسـك التنفيذم  -6

الجريدة الرسمية رقـ ) يتعمؽ ببناء المسجد كتنظيمو كتسييره كتحديد كظيفتو، 1991سنة 
 .(.1991 أبريؿ 10، مؤرخة في 16

:  المتضمف كيفية إعداد شيادة الحيازة كتسميميا مؤرخ في254 – 91المرسـك التنفيذم  -7
، مؤرخة 36جريدة رسمية رقـ )، 1991 يكليك سنة 27 مكافؽ 1412 محـر عاـ 15
 .(.1991 يكليك 31في 



313 
 

 23 المكافؽ 1412 جمادل األكلى عاـ 16:  مؤرخ في81 – 91المرسـك التنفيذم  -8
 يحدد شركط إدارة األمبلؾ الخاصة كالعامة التابعة لمدكلة كتسييرىا 1991نكفمبر سنة 

 .(.1991 نكفمبر 24، مؤرخة في 60الجريدة الرسمية رقـ )كيضبط كيفيات ذلؾ، 
 مارس 23 المكافؽ 1411 رمضاف عاـ 07:  مؤرخ في82 - 91المرسـك التنفيذم  -9

 10، مؤرخة في 16الجريدة الرسمية رقـ )، يتضمف إحداث مؤسسة المسجد، 1991
 .(. 1991أبريؿ 

 23 المكافؽ 1411 رمضاف عاـ 07:  مؤرخ في83 – 91المرسـك التنفيذم  -10
الجريدة )، يتضمف إنشاء نظارة الشؤكف الدينية في الكالية كتحديد تنظيميا، 1991مارس 

 .(.1991 أبريؿ 10، مؤرخة في 16الرسمية رقـ 
 27 المكافؽ 1411 شكاؿ عاـ 12:  مؤرخ في114 – 91المرسـك التنفيذم  -11

، يتضمف القانكف األساسي الخاص بعماؿ قطاع الشؤكف الدينية، 1991أبريؿ سنة 
 .(.1991، مؤرخة في أكؿ مايك 20الجريدة الرسمية رقـ )
 أفريؿ سنة 07 المكافؽ 1412 شكاؿ عاـ 4:  مؤرخ في134 – 92المرسـك  -12

 المعدؿ كالمتمـ كالمتعمؽ بإعداد مسح 62 – 76 يعدؿ كيتمـ المرسـك رقـ 1992
 .(. 1992 أفريؿ 08، مؤرخة في 26الجريدة الرسمية رقـ )األراضي العاـ، 

 المتضمف المصادقة عمى نمكذج عقد اإليجار مؤرخ 69 – 94المرسـك التنفيذم  -13
، 17الجريدة رسمية رقـ )، 1994 مارس سنة 19 المكافؽ 1414 شكاؿ عاـ 07: في

 .(. 1994 – 03- 30مؤرخة في 
 مكافؽ 1416 ذم القعدة عاـ 18:  مؤرخ في119 – 96المرسـك التنظيمي رقـ  -14

 26 – 95 مف األمر رقـ 11، يحدد كيفيات تطبيؽ المادة 1996 أبريؿ سنة 06
الجريدة الرسمية رقـ ) المتضمف التكجيو العقارم، 25 – 90المعدؿ كالمتمـ لمقانكف  

 .(. 1996 أبريؿ 10 مؤرخة في 22
 الذم يحدد شركط إدارة األمبلؾ الكقفية 381 – 98المرسـك التنفيذم رقـ  -15

 المكافؽ ألكؿ مف ديسمبر 1419 شعباف عاـ 12: كحمايتيا ككيفيات ذلؾ مؤرخ في
.(.  1998 ديسمبر 02: ، مؤرخة في90الجريدة الرسمية رقـ )، 1998سنة 
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 المكافؽ 1421 ربيع األكؿ عاـ 25:  مؤرخ في146 – 2000المرسـك التنفيذم  -16
، يتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في كزارة الشؤكف الدينية 2000 يكنيك سنة 28

.(.  2000 يكليك 02، مؤرخة في 38الجريدة الرسمية رقـ )كاألكقاؼ 
 1421 ربيع الثاني عاـ 24:   مؤرخ في200 – 2000المرسـك التنفيذم  -17

، يحدد قكاعد تنظيـ الشؤكف الدينية كاألكقاؼ في الكالية 2000 يكليك سنة 26المكافؽ 
 .(. 2000 غشت 02، مؤرخة في 47الجريدة الرسمية رقـ )كعمميا، 

 المستحدث لكثيقة اإلشياد المكتكب إلثبات 336 - 2000المرسـك التنفيذم رقـ  -18
 1421 رجب عاـ 28: الممؾ الكقفي كشركط ككيفيات إصدارىا كتسميميا مؤرخ في

 أكتكبر 31، مؤرخة في 64الجريدة الرسمية رقـ )، 2000 أكتكبر 26المكافؽ 
2000.). 

 المكافؽ 1421 شعباف عاـ 22:  مؤرخ في371 – 2000المرسـك التنفيذم  -19
، يتضمف إحداث المفتشية العامة في كزارة الشؤكف الدينية ك 2000 نكفمبر سنة 18

 .(. 2000 نكفمبر 21، مؤرخة في 69الجريدة الرسمية رقـ )األكقاؼ كتنظيميا كسيرىا 
 26 المكافؽ 1422 صفر عاـ 02 مؤرخ في 107 – 01المرسـك الرئاسي رقـ  -20

.(. 2001 أبريؿ 29، مؤرخة في 25الجريدة الرسمية رقـ )، 2001أبريؿ سنة 
 يحدد 2003 فيفرم سنة 04 مؤرخ في المكافؽ 51 – 03المرسـك التنفيذم رقـ  -21

الجريدة الرسمية رقـ )، 10 – 91 مكرر مف قانكف األكقاؼ 08كيفيات تطبيؽ المادة 
.(.  2003 فبراير 05 مؤرخة في 08

 المصادؽ عمى اتفاقية التعاكف بيف الجميكرية 104 – 05المرسـك الرئاسي رقـ  -22
الجزائرية ك المممكة العربية السعكدية في مجاؿ الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ المكقعة 

 النشرة الرسمية، كزارة 2005 – 03 – 31 مؤرخ في 2003 – 01 – 01بالرياض في 
 . 2005الشؤكف الدينية كاألكقاؼ، السداسي األكؿ لسنة 

 07 المكافؽ 1426 شكاؿ عاـ 05:  مؤرخ في427 – 05المرسـك التنفيذم رقـ  -23
.(.  2005 نكفمبر 09، مؤرخة في 73الجريدة الرسمية رقـ )، 2005نكفمبر سنة 



315 
 

 المتعمؽ بالتحقيؽ العقارم كتسميـ سندات 147 – 08المرسـك التطبيقي رقـ  -24
، 2008 مايك سنة 19 المكافؽ 1429 جمادل األكلى عاـ 13: الممكية  مؤرخ في

 .(.  2008 مايك 25، مؤرخة في 26الجريدة الرسمية رقـ )
 24 المكافؽ 1429 ذم الحجة عاـ 26:  مؤرخ في411-08المرسـك التنفيذم  -25

، يتضمف القانكف األساسي الخاص بالمكظفيف المنتميف لؤلسبلؾ 2008ديسمبر سنة 
، مؤرخة 73الجريدة الرسمية رقـ )الخاصة باإلدارة المكمفة بالشؤكف الدينية كاألكقاؼ، 

.(. 2008 ديسمبر 28في 
القرارات -       د
 المنشأ لمجنة األكقاؼ المركزية 1999 فيفرم 21 المؤرخ في 29القرار الكزارم رقـ  -1

 .كالمحدد لمياميا كصبلحياتيا
القرار المتعمؽ بتحديد كيفيات ضبط اإليرادات كالنفقات الخاصة باألمبلؾ الكقفية صادر  -2

 أبريؿ 10 المكافؽ 1421 محـر عاـ 05: عف كزير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ، مؤرخ في
 .(.2000 مايك 07، مؤرخة في 29الجريدة الرسمية رقـ )، 2000سنة 

قرار مشترؾ بيف الكزير المكمؼ بالشؤكف الدينية كاألكقاؼ كالكزير المكمؼ بالمالية يحدد  -3
شكؿ كمحتكل السجؿ العقارم الخاص باألمبلؾ الكقفية المحدث لدل مصالح الحفظ 

 19، مؤرخة في 71الجريدة الرسمية  رقـ )، 2003 نكفمبر 15العقارم صادر بتاريخ 
 .(.2003نكفمبر 

، مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنبثؽ عف منظمة المؤتمر (6/15 ) 140قرار رقـ  -4
 11 – 06اإلسبلمي المنعقد في دكرتو الخامسة عشرة بمسقط في الفترة الممتدة بيف 

. 2004مارس 
المناشير -       ق

 06 المكافؽ لػ 1412فاتح رجب عاـ :  المؤرخ في011المنشكر الكزارم المشترؾ رقـ  -1
 .1992يناير 

 المتعمؽ بتكسيع دائرة االىتماـ باألمبلؾ 1996 أكت 05 المؤرخ في 56المنشكر رقـ  -2
.  الكقفية العقارية
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التعميمات كالمذكرات -       ك
 الصادرة عف كزير 1996 – 06 – 12 المؤرخة في 96 – 37التعميمة الكزارية رقـ  -1

 .الشؤكف الدينية المتعمقة بكيفية دفع إيجار األكقاؼ
 الصادرة عف مديرية األكقاؼ 1996 – 08 - 13 المؤرخة في 96 – 03التعميمة رقـ  -2

 .المتضمنة طريقة دفع إيجار األكقاؼ
 عف كزارة الشؤكف الدينية 2003 أكت 03 مؤرخة في 143التعميمة الكزارية رقـ  -3

 . كاألكقاؼ محددة لكسائؿ الجرد
 الصادرة عف مديرية األكقاؼ 2006 – 04 – 12 المؤرخة في 06 – 01المذكرة رقـ  -4

. كالحج كالعمرة تؤكد عمى ضركرة التصدم لئليجارات التي تتـ بمبالغ رمزية
المراجع :       ثانيا

المراجع بالمغة العربية  -
معاجـ المغة - 1

ابف منظكر، لساف العرب، المجمد السادس، التاسع، العاشر، الحادم عشر ك الخامس  -1
. (ت.د)عشر، دار صادر، بيركت، 

األزىرم أبي منصكر محمد بف أحمد، تيذيب المغة، تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف كمحمد  -2
. (ت.د)، الدار المصرية لمتأليؼ ك الترجمة، القاىرة، 9عمي النجار، ج 

 .2004، مكتبة الشركؽ الدكلية، مصر، 4مجمع المغة العربية، المعجـ الكسيط، ط  -3
الكتب  - 2

 الكتب العامة - أ
، دار الكتب العممية، لبناف، 6ابف اليماـ كماؿ الديف محمد، شرح فتح القدير، ج  -1

2003. 
، 4ابف تيميو تقي الديف، الفتاكل الكبرل، تحقيؽ محمد كمصطفى عبد القادر عطا، ج  -2

. 1987دار الكتب العممية، لبناف، 
، دار عالـ الكتب، 6ابف عابديف محمد أميف، رد المحتار عمى الدر المختار، ج  -3

 . (ت.د)الرياض، 
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ابف مفمح الحنبمي أبي اسحاؽ برىاف الديف إبراىيـ بف محمد بف عبد ا، المبدع في  -4
، دار الكتب 5شرح المقنع، تحقيؽ محمد حسف محمد حسف اسماعيؿ الشافعي، ج 

 .1997العممية، بيركت، 
أبك زىرة محمد، الممكية كنظرية العقد في الشريعة اإلسبلمية، دار الفكر العربي، القاىرة،  -5

 .(ت.د)
، دار عالـ الكتب، 4أبي زكريا يحي بف شرؼ النككم الدمشقي، ركضة الطالبيف، ج  -6

 .2003المممكة العربية السعكدية، 
 .(ت.د)اسماعيؿ يحي عيسى عبده أحمد، الممكية في اإلسبلـ، دار المعارؼ، القاىرة،  -7
البيكتي منصكر بف يكنس، كشاؼ القناع عف اإلقناع، تحقيؽ لجنة متخصصة في كزارة  -8

، كزارة العدؿ، المممكة العربية السعكدية، 10العدؿ بالمممكة العربية السعكدية، ج 
2007. 

التسكلي أبي الحسف عمي بف عبد السبلـ، البيجة في شرح التحفة، ضبطو كصححو  -9
 .1998، دار الكتب العممية، بيركت، 2محمد عبد القادر شاىيف، ج 

الجبلؿ السيكطي، الفتح الكبير في ضـ الزيادة إلى الجامع الصغير، ترتيب  -10
 .(ت.د)، دار الكتاب العربي، بيركت، 2يكسؼ النبياني، ج 

الحطاب أبي عبد ا محمد بف محمد بف عبد الرحماف، مكاىب الجميؿ لشرح  -11
دكف )، دار عالـ الكتب، 7مختصر خميؿ، ضبطو كصححو الشيخ زكريا عميرات، ج 

(. ت.د)، (بمد نشر
، 2، ط 7الخرشي أبي عبد ا محمد، شرح الخرشي عمى مختصر خميؿ، ج  -12

 .1899المطبعة الكبرل األميرية، مصر، 
الخفيؼ عمي، الممكية في الشريعة اإلسبلمية مع المقارنة بالشرائع الكضعية، دار  -13

 . 1996الفكر العربي، مصر، 
. 2008الخفيؼ عمي، أحكاـ المعامبلت الشرعية، دار الفكر العربي، القاىرة،  -14
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الدردير أبي البركات أحمد بف محمد بف أحمد، الشرح الصغير عمى أقرب  -15
، دار المعارؼ، 4المسالؾ إلى مذىب اإلماـ مالؾ، ضبطو مصطفى كماؿ كصفي، ج 

 .(ت.د)مصر، 
، 4شمس الديف محمد عرفو، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، ج  لدسكقيا -16

 .(ت.د)دار إحياء الكتب العربية، مصر، 
الرممي شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة بف شياب الديف، نياية  -17

 .2003، دار الكتب العممية، بيركت، 3، ط 5المحتاج إلى شرح المنياج، ج 
، دار الفكر، دمشؽ، 2، ط 2الزحيمي كىبة، الكجيز في الفقو اإلسبلمي، ج  -18

2006. 
، دار الفكر، دمشؽ، دار الفكر المعاصر، 9الزحيمي كىبو، نظرية الضماف، ط  -19

 .2012بيركت، 
، دار 3، ط 9الزحيمي كىبو، مكسكعة الفقو اإلسبلمي كالقضايا المعاصرة، ج  -20

 . 2012الفكر، 
الزرقا مصطفى أحمد، المدخؿ الفقيي العاـ، الجزء األكؿ، دار القمـ، دمشؽ،  -21

1998. 
 .1989، دار المعرفة، بيركت، 12السرخسي شمس الديف، المبسكط، ج  -22
السنيكرم عبد الرزاؽ أحمد، الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد، المجمد  -23

، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، 3األكؿ، الثاني، السادس، السابع كالثامف، ط 
2009. 

الغزالي محمد بف محمد بف محمد، الكسيط في المذىب، تحقيؽ أحمد محمكد  -24
. 1997، (دكف بمد)، دار السبلـ لمطباعة كالنشر، 4إبراىيـ، ج 

، دار الكتب 3القرافي أبي العباس أحمد بف إدريس الصنياجي، الفركؽ، ج  -25
 .1998العممية، بيركت، 

، دار الغرب 6القرافي شياب الديف أحمد، الذخيرة، تحقيؽ سعيد أعراب، ج  -26
 . 1994اإلسبلمي، بيركت، 
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القميكبي شياب الديف أحمد بف أحمد بف سبلمة كعميرة شياب الديف أحمد  -27
، 3، ط 3البرلسي، حاشيتا القميكبي كعميرة عمى كنز الراغبيف شرح منياج الطالبيف، ج 

 . 1956مطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده، مصر، 
الماكردم أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب، الحاكم الكبير في فقو مذىب  -28

، دار 7اإلماـ الشافعي، تحقيؽ عمي محمد معكض كعادؿ أحمد عبد المكجكد، ج 
 .1994الكتب العممية، بيركت، 

المرداكم عبلء الديف أبي الحسف عمي بف سميماف، اإلنصاؼ  في معرفة الراجح  -29
 .1956، (دكف دار نشر)، 7مف الخبلؼ، صححو كحققو محمد حامد الفقي، ج 
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، (تعمير أعياف الكقؼ كاختبلؼ كسائمو قديما كحديثا)الزريقي جمعو محمكد،  -10
بحث مقدـ لمنتدل قضايا الكقؼ الفقيية الخامس، الذم تنظمو رئاسة الشؤكف الدينية 
التركية ك المديرية العامة لؤلكقاؼ التركية بالتعاكف مع األمانة العامة لؤلكقاؼ بدكلة 

 15 – 13الككيت ك البنؾ اإلسبلمي لمتنمية بجدة، الجميكرية التركية، في الفترة بيف 
 .2011مايك 

، بحث مقدـ لندكة (مسائؿ قانكنية في أحكاـ الكقؼ)الشامسي جاسـ عمي سالـ،  -11
الكقؼ اإلسبلمي المنعقدة بكمية الشريعة كالقانكف بجامعة اإلمارات العربية المتحدة، 

 .1997 ديسمبر 07 - 06خبلؿ الفترة مف 
، بحث مقدـ لمنتدل قضايا الكقؼ (استثمار أمكاؿ الكقؼ)الشعيب خالد عبد ا،  -12

الفقيية األكؿ، الذم تنظمو األمانة العامة لؤلكقاؼ بدكلة الككيت  بالتعاكف مع البنؾ 
 .2003 أكتكبر 13 ك 11اإلسبلمي لمتنمية بجدة، الككيت في الفترة ما بيف 

، بحث مقدـ لمنتدل قضايا الكقؼ الفقيية (ديكف الكقؼ)الضرير الصديؽ محمد،  -13
األكؿ، الذم تنظمو األمانة العامة لؤلكقاؼ بدكلة الككيت بالتعاكف مع البنؾ اإلسبلمي 

. 2003 أكتكبر 13 ك 11لمتنمية بجدة، الككيت في الفترة ما بيف 
، بحث مقدـ ضمف المؤتمر (تكثيؽ الكقؼ)الطريقي عبد الرحماف بف عمي،  -14

 .2006الدكلي الثاني لؤلكقاؼ، المنعقد بجامعة أـ القرل، مكة المكرمة، 
، مساىمة ضمف ندكة (تجربة الكقؼ في دكلة الككيت)العثماف عبد المحسف،  -15

نماذج مختارة مف تجارب الدكؿ كالمجتمعات )نظاـ الكقؼ في التطبيؽ المعاصر
، منشكرات المعيد اإلسبلمي لمبحكث كالتدريب التابع لمبنؾ اإلسبلمي لمتنمية (اإلسبلمية

 .2003كاألمانة العامة لؤلكقاؼ بدكلة الككيت، 
، بحث ضمف أعماؿ الدكرة (كقؼ األسيـ)الفعر الشريؼ حمزة بف حسيف،  -16

التاسعة عشرة لمؤتمر مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي، المنعقدة بدكلة اإلمارات العربية 
 .2009 أبريؿ 30 – 26، في الفترة الممتدة بيف (الشارقة)المتحدة 
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، (الكقؼ بيف حكـ ممؾ ا تعالى كالممكية العامة)القرني إبتساـ بالقاسـ عايض،  -17
بحث مقدـ لممؤتمر الثالث لؤلكقاؼ بالمممكة العربية السعكدية، المنعقد بالجامعة 

 .2010 يناير 05 ك 03اإلسبلمية بالمدينة المنكرة في الفترة ما بيف 
، بحث مقدـ (يد ناظر الكقؼ بيف األمانة كالضماف)الميدم محمد سعيد،  -18

لممؤتمر الثالث لؤلكقاؼ بالمممكة العربية السعكدية، المنعقد بالجامعة اإلسبلمية بالمدينة 
 .2010 يناير 05 ك 03المنكرة في الفترة ما بيف 

، بحث مقدـ ضمف (مخالفة شرط الكاقؼ، المشكبلت ك الحمكؿ)الناجي لميف،  -19
 . 2006أعماؿ المؤتمر الثاني لؤلكقاؼ، المنعقد بجامعة أـ القرل، مكة المكرمة، 

، بحث مقدـ لممؤتمر الثاني (كالية الدكلة عمى الكقؼ)النجار عبد ا مبركؾ،  -20
 .2006لؤلكقاؼ بالمممكة العربية السعكدية، المنعقد بجامعة أـ القرل، مكة المكرمة، 

تمكيؿ إنشاء األكقاؼ االستثمارية عف طريؽ القرض )اليحي تركي بف محمد،  -21
 – 20، بحث مقدـ لمؤتمر العمؿ الخيرم الخميجي الثالث، بدبي، في الفترة بيف (الحسف

 .2008 يناير 22
، بحث مقدـ (إعمار األكقاؼ كأحكامو في الفقو اإلسبلمي)آؽ ككندكز أحمد،  -22

لمنتدل قضايا الكقؼ الفقيية الخامس، الذم تنظمو رئاسة الشؤكف الدينية التركية ك 
المديرية العامة لؤلكقاؼ بالتعاكف مع األمانة العامة لؤلكقاؼ بدكلة الككيت الجميكرية 

 .2011 مايك 15 – 13التركية، في الفترة بيف 
، بحث مقدـ (األصكؿ اإلجرائية إلثبات األكقاؼ)آؿ خنيف عبد ا بف محمد،  -23

 مارس 22 – 20ضمف أعماؿ ندكة الكقؼ ك القضاء، المنعقدة بالرياض في الفترة بيف 
2005 .

ضبط تصرفات نظار األكقاؼ مف قبؿ )آؿ خنيف عبد ا محمد بف سعد،  -24
، بحث مقدـ ضمف المؤتمر الدكلي الثاني لؤلكقاؼ، المنعقد بجامعة أـ القرل، (القضاء

 .2006مكة المكرمة، 
، مساىمة ضمف ندكة (تجربة الكقؼ في السكداف)بانقا الخميفة الطيب صالح،  -25

نماذج مختارة مف تجارب الدكؿ كالمجتمعات )نظاـ الكقؼ في التطبيؽ المعاصر
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، منشكرات المعيد اإلسبلمي لمبحكث كالتدريب التابع لمبنؾ اإلسبلمي لمتنمية (اإلسبلمية
 .2003كاألمانة العامة لؤلكقاؼ بدكلة الككيت، 

، (الكقؼ كتنمية المدف مف التراث إلى التحديث)بف حمكش مصطفى أحمد،  -26
بحث مقدـ لندكة الكقؼ اإلسبلمي المنعقدة بكمية الشريعة كالقانكف بجامعة اإلمارات 

 .1997 ديسمبر 07 - 06العربية المتحدة، خبلؿ الفترة مف 
تطبيؽ عقد  البناء ك التشغيؿ كاإلعادة في تعمير المرافؽ )بف سعكد خالد،  -27

، بحث مقدـ ضمف أعماؿ الدكرة التاسعة عشرة لمؤتمر مجمع الفقو (العامة ك األكقاؼ
، المنعقد خبلؿ الفترة الممتدة (الشارقة)اإلسبلمي الدكلي، دكلة اإلمارات العربية المتحدة 

 .2009 أفريؿ 30 – 26بيف 
، بحث مقدـ لمنتدل قضايا (كالية الدكلة لشؤكف الكقؼ)بف عزكز عبد القادر،  -28

الكقؼ الفقيية الخامس، الذم تنظمو رئاسة الشؤكف الدينية التركية كالمديرية العامة 
لؤلكقاؼ التركية بالتعاكف مع األمانة العامة لؤلكقاؼ بدكلة الككيت ك البنؾ اإلسبلمي 

. 2011 مايك 15 – 13لمتنمية بجدة، الجميكرية التركية، في الفترة بيف  
، بحث مقدـ لمنتدل قضايا الكقؼ (انتياء الكقؼ الخيرم)خزنة ىيثـ عبد الحميد،  -29

الفقيية السادس، الذم تنظمو كزارة  األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بدكلة قطر بالتعاكف مع 
دكلة – األمانة العامة لؤلكقاؼ بدكلة الككيت كالبنؾ اإلسبلمي لمتنمية بجدة، بالدكحة 

 .2013 مايك 14 – 13قطر، في الفترة ما بيف 
، بحث مقدـ لمنتدل قضايا الكقؼ (ديكف الكقؼ)داغي عمي محي الديف القرة،  -30

الفقيية األكؿ، الذم تنظمو األمانة العامة لؤلكقاؼ بدكلة الككيت بالتعاكف مع البنؾ 
 .2003 أكتكبر 13 ك 11اإلسبلمي لمتنمية بجدة، الككيت في الفترة ما بيف 

، بحث مقدـ لمنتدل (كسائؿ إعمار أعياف الكقؼ)داغي عمي محي الديف القرة،  -31
قضايا الكقؼ الفقيية الخامس، الذم تنظمو رئاسة الشؤكف الدينية التركية ك المديرية 
العامة لؤلكقاؼ التركية بالتعاكف مع األمانة العامة لؤلكقاؼ بدكلة الككيت ك البنؾ 

 . 2011 مايك 15 – 13اإلسبلمي لمتنمية بجدة، الجميكرية التركية، في الفترة بيف 
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، بحث مقدـ ((كقؼ المنافع كالحقكؽ)مجاالت كقفية مستجدة )دنيا شكقي أحمد،  -32
 .2006إلى المؤتمر الدكلي الثاني لؤلكقاؼ، المنعقد بجامعة أـ القرل، مكة المكرمة، 

، (الكسائؿ كالغايات- استقبللية أعياف الكقؼ عف الماؿ العاـ)دنيا شكقي أحمد،  -33
بحث مقدـ لممؤتمر الثالث لؤلكقاؼ بالمممكة العربية السعكدية، المنعقد بالجامعة 

 .2010 يناير 05 ك 03اإلسبلمية بالمدينة المنكرة في الفترة ما بيف 
، بحث مقدـ (كقؼ المنافع كالحقكؽ كتطبيقاتو المعاصرة)سانك قطب مصطفى،  -34

لمنتدل قضايا الكقؼ الفقيية الثالث، الذم نظمتو األمانة العامة لؤلكقاؼ بالككيت 
 .2007 أبريؿ، 30 – 28بالتعاكف مع البنؾ اإلسبلمي لمتنمية، الككيت، في الفترة بيف 

، بحث مقدـ ضمف أعماؿ (استبداؿ الكقؼ)شبير محمد عثماف ك يشك حسف،  -35
منتدل قضايا الكقؼ الفقيية الرابع، المنعقد بالمممكة المغربية، تحت إشراؼ األمانة 

العامة لؤلكقاؼ في دكلة الككيت ك كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بالمممكة المغربية، 
 .2009أكؿ أفريؿ –  مارس 30في الفترة بيف 

، بحث مقدـ لمؤتمر (تنمية مكارد الكقؼ كالمحافظة عمييا)صالح المالؾ،  -36
األكقاؼ األكؿ في المممكة العربية السعكدية، تنظمو جامعة أـ القرل بالتعاكف مع كزارة 

 – 04الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد في مكة المكرمة، في الفترة  بيف 
 .2001 أكتكبر سنة 23 – 20 ق المكافؽ  1422 شعباف عاـ 07

، مساىمة (تجربة الكقؼ في المممكة األردنية الياشمية)صبلح عبد الفتاح،  -37
نماذج مختارة مف تجارب الدكؿ )ضمف ندكة نظاـ الكقؼ في التطبيؽ المعاصر

، منشكرات المعيد اإلسبلمي لمبحكث كالتدريب التابع لمبنؾ (كالمجتمعات اإلسبلمية
 .2003اإلسبلمي لمتنمية كاألمانة العامة لؤلكقاؼ بدكلة الككيت، 

شركطو – أركانو – فضمو – مفيكمو )الكقؼ )عبد المنعـ محمكد عبد الرحماف،  -38
، بحث مقدـ لمؤتمر األكقاؼ األكؿ بالمممكة العربية السعكدية، المنعقد ((أنكاعو– 

بجامعة أـ القرل بالتعاكف مع كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد في 
 .2001 أكتكبر 23 - 20مكة المكرمة، في الفترة مف 
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، بحث (الضكابط الشرعية كالقانكنية لمكقؼ الجماعي)عرجاكم مصطفى محمد،  -39
مقدـ لمنتدل قضايا الكقؼ الفقيية الثالث، الذم نظمتو األمانة العامة لؤلكقاؼ بالككيت، 

 .2007 أبريؿ، 30 – 28في الفترة بيف 
، بحث مقدـ لمؤتمر األكقاؼ األكؿ (تنمية مكارد الكقؼ)فداد العياشي الصادؽ،  -40

في المممكة العربية السعكدية، تنظمو جامعة أـ القرل بالتعاكف مع كزارة الشؤكف 
 07 - 04اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد في مكة المكرمة، في الفترة  بيف 

 .2001 أكتكبر سنة 23 – 20 ق المكافؽ ؿ 1422شعباف عاـ 
، بحث مقدـ لممتقى دكر الكقؼ (مسائؿ في فقو الكقؼ)فداد العياشي الصادؽ،  -41

 .2008 مارس 21 – 16في مكافحة الفقر، المنعقد بنكاكشط، في الفترة بيف 
، (إنياء الكقؼ الخيرم مف منظكر الفقو اإلسبلمي)محمكد إدريس عبد الفتاح،  -42

بحث مقدـ لمنتدل قضايا الكقؼ الفقيية السادس، الذم تنظمو كزارة  األكقاؼ كالشؤكف 
اإلسبلمية بدكلة قطر بالتعاكف مع األمانة العامة لؤلكقاؼ بدكلة الككيت كالبنؾ 

 .2013 مايك 14 – 13اإلسبلمي لمتنمية بجدة، الدكحة  دكلة قطر، في الفترة ما بيف 
، بحث مقدـ لممؤتمر (تطكير صيغ تمكيؿ كاستثمار األكقاؼ)مسدكر فارس،  -43

الثالث لؤلكقاؼ بالمممكة العربية السعكدية، المنعقد بالجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة 
.  2010 يناير 05 ك 03في الفترة ما بيف 

الكقؼ الخيرم كدكره في تغطية أكجو اإلنفاؽ العاـ )مشيكر نعمت عبد المطيؼ،  -44
، بحث مقدـ لممؤتمر الثالث لؤلكقاؼ بالمممكة العربية السعكدية، (الخدمي في الدكؿ

 .2010 يناير 05 ك 03المنعقد بالجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة في الفترة ما بيف 
بحث مقدـ إلى المؤتمر الثاني لمكقؼ الذم  (الكقؼ المؤقت)ىزاع ماجدة محمكد،  -45

 .2006نظمتو جامعة أـ القرل بمكة المكرمة، سنة 
، بحث مقدـ ضمف أعماؿ منتدل (استثمار أمكاؿ الكقؼ )مكسى عمار عبد ا،  -46

قضايا الكقؼ الفقيية الرابع، المنعقد بالمممكة المغربية، تحت إشراؼ األمانة العامة 
لؤلكقاؼ في دكلة الككيت ك كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بالمممكة المغربية، في 

 .2009أكؿ أفريؿ –  مارس 30الفترة بيف 
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، بحث مقدـ ضمف (كقؼ النقكد كصيغ االستثمار فيو)ىكيمؿ عكجاف كليد،  -47
. 2006المؤتمر الدكلي الثاني لؤلكقاؼ، المنعقد بجامعة أـ القرل، مكة المكرمة، 

الكقؼ )مجاالت كقفية مقترحة لتنمية مستدامة )يكسؼ إبراىيـ يكسؼ،  -48
، بحث مقدـ إلى المؤتمر الدكلي الثاني لؤلكقاؼ، المنعقد بجامعة أـ القرل، ((المؤقت

.  2006مكة المكرمة، 
المقاالت - 5

، مجمة الشريعة كالقانكف، جامعة (كقؼ النقكد في الفقو اإلسبلمي)أبك ليؿ محمكد أحمد،  -1
 .1999، فبراير 12اإلمارات العربية المتحدة، العدد 

، مجمة (اتجاه القضاء المغربي في مكضكع إثبات األكقاؼ)اصبيحي عبد الرزاؽ،  -2
، مايك  18أكقاؼ الصادرة عف األمانة العامة لؤلكقاؼ بالككيت، السنة العاشرة، العدد 

2010. 
دراسة قانكنية لعشر قضايا إشكالية في مدكنة األكقاؼ )اصبيحي عبد الرزاؽ،  -3

، مجمة أكقاؼ الصادرة عف األمانة العامة لؤلكقاؼ بالككيت، السنة الثانية (المغربية
 .2012، مايك 22عشرة، العدد 

، (نماذج إسبلمية معاصرة في الممارسة االقتصادية لمكقؼ)األرناؤكط محمد مكفؽ،  -4
بحث منشكر في مجمة أكقاؼ الصادرة عف األمانة العامة لؤلكقاؼ بالككيت، السنة 

 .2008، مايك 14الثامنة، العدد 
، مرفكع مف 1، ج (الخصكصيات ك اإلشكاالت: األحباس المعقبة)التامرم عبد الصمد،  -5

 عمى الساعة 2011 – 03 – 31 بتاريخ www. Marocdroit.com  :http//مكقع
20:29. 

، فيفرم 29الجريد خالد بف عبد العزيز، الشخصية االعتبارية، مجمة العدؿ، عدد  -6
2006. 

المشكبلت المؤسسية لمكقؼ في التجربة اإلسبلمية )الحكراني ياسر عبد الكريـ،  -7
، مجمة أكقاؼ  الصادرة عف األمانة العامة لؤلكقاؼ بالككيت، السنة الثامنة، (التاريخية
 .2008، مايك 14العدد 
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، مجمة أكقاؼ، الصادرة عف (مشمكالت أجرة الناظر المعاصرة)الزحيمي محمد مصطفى،  -8
 .2004، يكنيك 06األمانة العامة لؤلكقاؼ بالككيت، السنة الثالثة، العدد 

، مجمة الشريعة كالقانكف لجامعة اإلمارات ((األىمي)الكقؼ الذرم )الزحيمي محمد،  -9
 .2006 المكافؽ ليكليك 1427العربية المتحدة، العدد السابع كالعشركف، جمادل الثانية 

، مجمة أكقاؼ (الكقؼ األىمي بيف اإللغاء كاإلبقاء)الزريقي جمعة محمكد،  -10
 . 2002، نكفمبر 03، عدد 02الصادرة عف األمانة العامة لؤلكقاؼ بالككيت، سنة 

في نطاؽ الثابت كالمتغير : مستقبؿ المؤسسات الكقفية)الزريقي جمعة محمكد،  -11
، مجمة أكقاؼ الصادرة عف األمانة العامة لؤلكقاؼ بالككيت، (لنظاـ الكقؼ اإلسبلمي

 .2004السنة الرابعة، العدد السابع، نكفمبر 
أحكاـ كضع اليد عمى العقار المكقكؼ في التشريع )الزريقي جمعة محمكد،  -12

، مجمة أكقاؼ الصادرة عف األمانة العامة لؤلكقاؼ بالككيت، السنة التاسعة، (الميبي
. 2009، مايك 16العدد 
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 الممخصات

 :الممخص بالمغة العربية
      إف دراسة الحماية القانكنية لؤلمبلؾ الكقفية تيدؼ إلى تقييـ مدل كفاءة التنظيـ القانكني ليذا الصنؼ 

مف الممكية في تكفير حماية حقيقية كحصانة فعمية ليا مف الناحية المدنية، ك بياف مكاطف القصكر في 
التنظيـ الحالي، كمحاكلة اقتراح الحمكؿ كالبدائؿ بما يساىـ في دعـ الجيكد في النيكض بالممكية الكقفية ك 
إعادتيا إلى دائرة االىتماـ الجاد، بكصفيا أداة ال ينبغي االستغناء عنيا في تحقيؽ التكافؿ كالتنمية الشاممة 

 .لممجتمع الجزائرم
      حيث يتبيف مف الدراسة أف التنظيـ القانكني الحالي ال يحتكم عمى قكاعد قادرة عمى تكفير الحماية 

القانكنية المرجكة لؤلمبلؾ الكقفية، سكاء عمى مستكل زيادة رصيد الثركة الكقفية بالتشجيع عمى إنشائيا، أك 
عمى مستكل حماية ما يكجد مف ثركة كقفية ك ضماف استمرارىا في العطاء ك تطكيرىا ك تنميتيا، كما أف 
القكاعد القانكنية التي جاء بيا قانكف األكقاؼ جاءت غير شاممة لكافة المسائؿ التي يثيرىا الممؾ الكقفي 

بمناسبة إنشائو ك ما يترتب عميو مف آثار بعد إنشاءه، مما يقتضي تحييف القكاعد المنظمة لمممكية الكقفية 
 .بإعادة صياغة قانكف األكقاؼ جممة

 :الممخص بالمغة األجنبية
   The study of the legal protection of Waqf properties aimed to evaluate the efficiency of such 
type of property that provide real protection and effective immunity for Waqf properties in 
Algeria, concerning the civic side, also the statement of shortcomings in the current 
organization of the rules of Waqf property protection, besides the propose of solutions and 
alternatives which contribute to support efforts in the promotion of intellectual endowment and 
returned it to the circle of serious attention, as a tool not to be indispensable in achieving 
solidarity and comprehensive development of Algerian society. 
      As it can be seen from the study that the current legal regulation does not contain rules 
capable of providing the desired legal protection of Waqf properties, whether on the level of 
increased wealth endowment balance by encouraging the establishment, or on the level of 
protection of existing wealth endowment and ensure continuity in the tender and development , 
moreover the legal rules that came out of Awqafs law were not exhaustive of all issues raised 
by the Waqf property on the occasion of the endowment created and what implications are 
created after, thereby updating the rules governing the ownership Awqafs properties require 
reformulation of Awqafs law in general. 

 


