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احلمد هللا الذي خلق اإلنسان علمه البيان مث سخره ملكنونات احليـاة وأفـضل              
الصالة والتسليم على خري خلقه وإمام أنبيائه حممد عبد اهللا وعلى آله وصـحبه ومـن               

  . بإحسان إىل يوم الدينتبعهم
  :أما بعد

فإن لكل أمة من أمم هذا العامل قانوهنا اخلاص الذي ميثل هويتها بني األمم وفق               
عقيدة معينة، وهو القانون الذي صيغ تبعا لظروف فرضتها براغماتية ممزوجة بضرورة            

يـز  الواقع املعيشي وما يتطلبه من تطور آين ومستقبلي ألن كل قانون جملتمع مـا يتم              
خبصوصية ثقافية متمثلة يف جمموعة من العادات والتقاليد واألعراف واملعتقـدات مـن      

  .جهة، والديناميكية السوسيولوجية من جهة أخرى
وككل شعوب وأمم الدنيا نالحظ أن دول العامل اإلسالمي خاصة العربية منها              

 الوضعي نظرا   حاولت التقنني والتشريع من روح التشريع السماوي عالوة على التشريع         
الرتباط شعوهبا العضوي بدينها كاألحوال الشخصية مثال، ولعل من أهم مـا أرادت             

الـذي  ) احلبس(هذه الدول اإلسالمية جتسيده وفق التشريع السماوي هو نظام الوقف           
  .هو مبتغى دراسيت هذه

الوقف القدمي اجلديـد بـال    ما مت له نقصان وأن دراسيت لباب  إن كل شيء إذا     
وف تتخللها بعض النقائص يف بنائها العمودي واألفقي، وهذا طبيعـي نظـرا             ريب س 
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فقط، هناك قاسم مشترك هـو دراسـة أي         لتغري ظروف وآليات وتقنيات كل عصر       
وهو مـا   . ذلك وكلما جاء خلف إال وزادوا استزادة جتديدية استساعية        موضوع وفق   

  : يتطابق مع قول ابن باديس 
ا ــــوق مــــــل فـــــونفع    نت أوائلنا تبنياـــا آـــــي آمــــــنبن

  واــــــــــــــــفعل
نظرا لتشعب هذا املوضوع من حيث املعلوماتية والتشريع والتنفيذ بودي حتديد             

  : مالمح اخلطوط العريضة جملل الدراسية يف صورة إجابات مفترضة للمساءالت التالية
مام واإلمهال يف اجلزائر ميكن     هل إن تواتر التشريعات وتذبذهبا بني االهت       -1

أن يكون نتيجة حتمية لألحقاب التارخيية اليت مرت هبا  اجلزائر؟ أم يعود ذلك              
 لغياب االجتهاد يف هذا اجملال؟

وبال ريب إن ذلك يعود لعملية إمهال هذا القطاع من لدن الدولة سواء أكان ذلك               
  . عن قصد من دعمه

 وكمورد اقتـصادي يعـود      هل إن عملية إمهال طرف الوقف كتشريع       -2
لبريوقراطية اإلدارة اجلزائرية؟ أم أنه يتمتع بتنظيم خاص باعتباره نظـام قـائم             

 بذاته؟ 

إن خاصية نظام الوقف أدت بالضرورة إىل استحداث نظام خاص يبني طرق تسيريه             
 .وتقنينه قصد احليطة عند التقاضي فيه باعتباره واقعا يفرض قوننة جزائرية بشأنه

قدمي، جديد، متجدد،   ) الوقف(موضوع الدراسة   فإن   نظرنا إىل أرض الواقع      أما إذا 
رغم أن هذا االهتمام جاء متأخرا،      ) الوقف(مما أهلم السلطة التشريعية االهتمام باحلبس       

وزارة الشؤون الدينية "ولكن بقفزة نوعية حيث اعتمد الشطر الثاين السم الوزارة بامسه     
  . -جانب املعامالت–انب مهم من الفقه اإلسالمي، عالوة على أنه ج"واألوقاف
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 اإلجابة عنها تارة مما توفر يل مـن         -موفقا–كل هذه التساؤالت وغريها حاولت      
وطورا من استنتاجات توصلت إليها بعد اإلجابة عن كل اإلشكاليات          ...مراجع ووثائق 

–طه  املطروحة يف هذه املقدمة، وسوف أعاجل موضوع الوقف من حيث أركانه وشرو           
 متوخيا اجلانب القـضائي      وكذا تسيري أمواله إداريا وسبل استثمارها      -الشرعية خاصة 

  .له، ومنه درء جتاوزات حمتملة من احلاكم واحملكوم على حد سواء

  أمهية املوضوع: أوال
من أجل ذلك جتلت أمهية دراسة موضوع الوقف يف هذه املرحلة من حقب التاريخ              

  : نقاط املفصلة أدناهواليت يتسىن إمجاهلا حسب ال

  :  تعدد أوجه املوضوع-1
إن موضوع الوقف دراسة أخرى تتميز بأهنا عمل تعبدي رباين يف حـني هـي                 

دنيويـة،  (عمل اقتصادي ذو جوانب اجتماعية حسب أحكام الـشريعة اإلسـالمية            
اليت انفردت بتنظيمـه لتحقيـق األهـداف        ) أخروية، معنوية، مادية، آجلة،  عاجلة     

 ومحاية الثروة العقارية واملنقولة من التلف واإلهتالك من باب احليطة مبـدئيا،             املرجوة،
ومما جتدر اإلشارة هنا هو أن النقص الواضح يف تناول موضوع الوقف كندرة الكتابات         
واملراجع القانونية من قبيل االجتهاد واإلمجاع وحىت القياس، رغم وجود كتابات فقهية            

  .متباينة حول نظام الوقف

   حداثة املوضوع-2
إن موضوع الوقف موضوع قدمي جديد متجدد علـى مـستوى الدراسـات               

  .القانونية املعاصرة يف اجلزائر
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   دائمية املوضوع-3
نظام قائم بذاته إذ خيتلف عن املؤسسات املالية واالقتصادية من حيـث            الوقف    

 القانون مدة   التأسيس واهلدف، فاملؤسسات والشركات والداويني وحنو ذلك قد حدد        
سرياهنا وصالحيتها بصورة تقنينية وضعية قصرية املدى، خبالف مؤسسة الوقف فهدفها           
  .أمسى من ذلك، حيث مل حتدد مبدة زمنية، بل هي أبدية، وهو ما يتميز به نظام الوقف

   رسالة الوقف-4
جعله يتميز بطـابع    إن أسلوب الوقف ومرجعيته الدينية اليت رغبت فيه طواعية          

مي، إنساين، اجتماعي، والذي كان له األثر البالغ يف صلب التكافل االجتماعي،            إسال
  : وهذا من خالل

مساعدة املعلمني واملتعلمني يف جمال العلوم الشرعية والعربية وحتفيظ القرآن           -1
  .الكرمي

 .اإلحسان إىل الفقراء واملساكني واملعوزيني واليتامى -2

 .احلد من املظامل التعسفية -3

 .زة والقصر من استغالل وتسيري مصادر رزقهممتكني العج -4

طـرق، أسـوار، عيـون،      (متاسك األسرة اجلزائرية وصيانة املرافق العامـة       -5
 ....).جسور

املسامهة يف تشييد الثكنات واحلصون والقالع واألبراج، أو ترميمها للـذود            -6
 .عن البالد والعباد من أي اعتداء حمتمل
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  اإلشكالية : ثانيا
ف ظل كالسيكيا يف اجلزائر بعد االسـتقالل أي كأنـه ورث            إن موضوع الوق    

 عدة يف اجلانـب     اجلمود وعدم االستثمار منذ االستعمار، ومن هنا طرحت إشكاليات        
املادي، مما زاد يف اختالل العالقات االجتماعية واليت كان من أجلها تشريع قـانون،              

قـانوين والتنظيمـي   ولكن غيـاب اإلطـار ال  . ونظام الوقف وفق الشريعة اإلسالمية   
واإلداري لتسيري مداخيل الوقف واستثمارها وحىت حسب القانون اجلزائري الـراهن،           
وإذا كان ذاك هو أمر الوقف الواقف، فما هي األسس القانونية والفقهية اإلدارية اليت              
من خالهلا يتسىن تسيري وإدارة أموال الوقف يف اجلزائر؟ كل هذه التساؤالت وحنوهـا              

      .   ا البحث جادا اإلجابة عنها يف حدود مصادر الدراسة ومراجعهاحياول هذ

  الدراسات السابقة
عدا الدراسات الفقهية املصدرية لنظام الوقف فإنه ال يوجد للوقف أية دراسات              

تذكر أو يعتمد عليها اللهم بعض الدراسات اآلنية، أو املنعزلة واليت تقـدم يف إطـار                
  . أعلمالندوات وامللتقيات فيما

  دالالت اختيار موضوع البحث: ثالثا
هذا البحث هو دراسة هلا ارتباط وامتداد ملوضوع حبثي الذي تفضلت بـه              -1

مفهوم الوقف كمؤسسة مالية يف     "لكلية احلقوق جبامعة اجلزائر حتت عنوان       
  .لنيل شهادة املاجستري" الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري

ا ومشولية وعزوف الدارسني عن مثل هذه       قلة الدراسات يف هذا الباب عمق      -2
املواضيع اليت ترتبط بعمق اجملتمع اجلزائري، واليت تتصل تارخييا باجلوانـب           

 .االقتصادية والثقافية والدينية
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إن هذا البحث هو استجابة لتوجيهات العديد من البـاحثني، وخاصـة يف              -3
ية اإلسـالمي   ملتقيات الفكر االقتصادي واإلسالمي، وما تقدم به بنك التنم        

 .من نداءات وصيحات لالهتمام مبوضوع الوقف

باعتبار أن الوقف مؤسسة مالية قائمة بذاهتا هلا شخصية اعتبارية فقها وقانونا             -4
فذلك الذي حفزين إىل البحث يف إدارة الوقف حمليا ومركزيـا، ومـدى             

 .استثماره وفق القواعد والضوابط الناظمة له فقها وقانونا

مين الختيار هذه الدراسة هو أن كليـة احلقـوق جبامعـة            إن أهم حافز أهل    -5
بعد " القانون املقارن "قد أوكلت يل تدريس مقياس      ) سطيف(فرحات عباس   

إعادة إدراجه كمادة قدمية جديدة تدرج بالنسبة جلامعتنا، وكانت املراجـع           
منعدمة نوعا ما فكان إلزاما البحث والتنقل بغية هذه املصادر وأثناء البحث            

"  منطوق مقولة لرئيس الدراسات اإلسـالمية يف مقدمتـه لكتـاب             شدين
 1923أذكر أين يف    :" أليب زهرة، وقد جاء فيها    " موسوعة الفقه اإلسالمي  

كنت يف فرنسا إلعداد رسالة الدكتوراه يف العلوم القانونية واالقتصادية وهذا 
لعامليـة فيـه    إدوارد لومبري عميد الفقه املقارن واحلجة ا      : بتوجيه من األستاذ  

إن لديكم كرت خمبئ ينتظر من جيلـوه        : كان يقول يل وكذا طلبته املصريني     
لعاملنا املعاصر ليهتدي هبديه ويسترشد مبنطقه يف احلرية املظلمة أعجزت عاملنا           
التمييز بني احلق والباطل، وبني اخلري والشر وصرفه عن التوفيق بني مصلحة            

زي الوحيد هو مواصلة البحث يف واحد       وهكذا كان حاف  . )1("الفرد واجملتمع 
من كنوز شريعتنا الغراء، فأمتىن أين وفقت وأحسنت االختيار، وما تـوفيقي            

 .إال باهللا
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  األهداف: رابعا 
العديد من األهداف واملرامي ميكن إجيازها فيمـا        ) الوقف(إن ملوضوع البحث    
  : يلي

وجود إطار هيكلـي    التسليم بأن الوقف مؤسسة قائمة بذاهتا، وهو ما يتطلب           -1
قانوين لتسيري أمالك الوقف وأمواله، وهي نفس رغبة املهتمني والواقفني عليه،           

  .ومنه إمكانية املسامهة يف االقتصاد الوطين ورفع احلرج عن اإلنسان ذاته
إثبات مرجعية أصول هذا املوضوع مبختلف املؤيـدات التارخييـة والفقهيـة             -2

 .والقانونية

مية مصدر إهلام وتشريع يف جمال املعامالت عالوة علـى          اعتبار الشريعة اإلسال   -3
 .العبادات

الوقوف على حقيقة مشروعة هي أن الوقف قطاع ونظام بكـل املواصـفات         -4
واملقاييس هدفه ديين ودنيوي، آجال أو عاجال، خبالف ما جاءت به القـوانني             

 .الوضعية فكان هدفها الربح ال غري

 .تمرارية حسب مصدر تشريعهاتتميز مؤسسة الوقف بالدميومة واالس -5

إن هذه األهداف ال ميكن حتقيقيها وجين مثارها إال بإعادة هيكلة ميدان األحباس،             
األوقاف مع املالحظة أن أموال الوقف يف معظمها خيضع حاليا لإلدارة املركزية اليت ال              
ختلو من صفة البريوقراطية، زد على ذلك ضعف الكفاءة اإلدارية ومـدى تكوينـها              

  .فقهي والقانوين مما يؤثر على كفاءة األداء والتسيري احملكمال
وحملاربة كل ما ميكن من شأنه عرقلة تطوير وإصالح نظام الوقف يف اجلزائر ال بد               
من التحكم يف نظام املعلوماتية واالتصال وحتديث تقنية املعلومات املتطورة وحتـسيس            
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لوقف، وإحيـاء دوره االقتـصادي      اجملتمع من مجاعات وأفراد بضرورة تفعيل عملية ا       
  .واالجتماعي باعتبار أن الوقف باق ما دامت عوامله باقية بقاء مصادر تشريعه

  الصعوبات واملرغبات: خامسا
  : من حيث الصعوبات لقد واجهت

طبيعة عنوان البحث الذي حيتاج إىل العديد من املراجع احلديثة وندرهتا، إن مل              -1
  .نقل انعدام البحث فيها

التآليف املتخصصة والدراسات الشاملة يف موضـوع الوقـف الـذي           ضآلة   -2
 .أجهدين يف بلورة منهجية له على تأصيل أفكاره

  : من حيث املرغبات وجدت
إن موضوع الوقف يعد واحد من كنوز الشريعة اإلسالمية الغراء مما حفـزين              -1

  .إىل املضي يف البحث فيه
ة يف جمال البحث العلمـي      يقيين بأن موضوع الوقف ميثل مسامهة جادة وهام        -2

 .خاصة اجلانب االقتصادي الذي ال حمالة سوف خيدم اإلنسان يف كلتا الدارين

  منهجية البحث: سادسا
لقد مزجت يف دراسيت هذه بني املنهج االستقرائي واملقارن يف خمتلف أبـواب               

مـا  وفصول البحث، فاملنهج االستقرائي اعتمده يف استقراء املادة األوليـة للوقـف، أ      
املقارن فقد اعتمدته بإتباع طريقة املوازنة بني الفقه اإلسـالمي والقـانون الوضـعي              

  .اجلزائري
  
   



 ط 

 

  :تصميم خطة البحث
نظرا ملوضوع الوقف وأمهيته يف وقتنا الـراهن ومتطلبـات احليـاة االقتـصادية              

ـ         د واالجتماعية، وما تنعم به اجلزائر من ثروات سطحية وباطنية جعلين أتنقل بني العدي
وختاما اهتديت إىل اقتراح تقسيم     . من املناهل واملعارف الشرعية والقانونية واالقتصادية     

  : موضوع البحث إىل 
  .مقدمة، وقد طرحت فيها إشكالية موضوع البحث -
 .متهيد -

قسمت البحث إىل أربعة أبواب، وكل باب ضمنته جمموعة من الفصول حـسب              -
ل مبحث مطالب، وهكذا وهذا     متطلبات البحث، ولكل فصل مباحث معينة، ولك      

حسب احلاجة العلمية والضرورة املنهجية ومتطلبات مادة البحث، حيث عـززت           
اليت ) اإلدارية(البحث يف جانبه التطبيقي مبجموعة من املالحق كالعقود النموذجية          

تصدرها اجلهة الوصية على استثمار أموال الوقف، باإلضافة إىل القرارات الفقهيـة            
قانونية، يضاف إىل ذلك النصوص القانونية اليت هلا عالقة باملوضوع،          والقرارات ال 

وما استجد يف موضوع الوقف من اجتهاد قضائي يف اجلزائر، وهو ما أمكنين توزيع         
 : اخلطة كاآليت

  .التطور التارخيي لوظيفة أموال مؤسسة الوقف: املبحث التمهيدي 
  .ه اإلسالمي والقانون اجلزائريإدارة أموال مؤسسة الوقف يف الفق: الباب األول
  .استثمار أموال مؤسسة الوقف يف الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري: الباب الثاين
  .إنشاء عقد مؤسسة الوقف واآلفاق املستقبلية لتطويره: الباب الثالث
  .احلماية القضائية ملؤسسة للوقف: الباب الرابع

  .خامتة



 ي 

 

ل التساؤالت اليت طرحت يف املقدمة على       وقد توصلت فيها إىل اإلجابة على ك        
  . شكل إشكاليات، وكذا النتائج اليت توصلت إليها من خالل موضوع حبث الدراسة

ويف األخري تقدمت بسلسلة من املقترحات التنويرية بغية التطوير واملـسامهة يف            
  .  هذا املوضوع ذو البعد التارخيي والديين واإلنساين واالقتصادي

  .ء القصدواهللا من ورا
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 بحث تمهيدي م
  الوقف التطور التاريخي لوظيفة أموال

  
من مآثر اإلسالم الفاضلة إلصالح حياة اجملتمع أموال الوقف لكونه مصدر خري 
للمجتمع اإلسالمي، لقد أدت أموال الوقف يف اجملتمع دورا هاما يف هنضته من جوانب 

  .تعددة من أجل حتقيق أغراض ساميةم
أهنا إال أن مآثر أموال الوقف تراءت للعديد من املفكرين يف منتصف القرن العشرين 

 بأشكاله على الدول العربية قاطبة االستعماريقد وصلت إىل هنايتها ويعود ذلك إىل اهلجوم 
 تآكلت ماعرفة به كوتآكلت املاحنسار واجلزائر خاصة وما تعرض له هذا النظام املايل من 

ع يأصوله املادية من األراضي والعقارات واملؤسسات املدنية اليت أعتمد يف متويلها على الر
   .)1(املتولد من أصوله

  ،قتصادية اليت عرفتها اجملتمعات العربيةجتماعية واالوبالرجوع إىل التطورات اال
ة املؤسسة املوروثة والتفتيش يف جتماعي االأدت هذه األخرية إىل العودة للتنقيب عن البىن

جتهاد، مبنهجية عتبار لباب اال حتليل مكوناهتا وإعادة االو إرثها التارخيي، لتجديد املعرفة هبا
  .)2(شيديات الواقع املعمعاصرة هدفها اإلسهام يف مواجهة حت

 لنظام الوقف، وتصاعد فكرة االهتمام باملؤسسات املدنية اهتماما متزايداحيث جند 
هتمامات  وال يزال نظام الوقف يف مقدمة اال،ليت هلا صلة بعمق اجملتمع اإلسالميا

                                                 
  .9، ص 1971مد أبو زهرة، حماضرات يف الوقف، نشر دار الفكر العريب، القاهرة، طبعة حم) 1(
  .10مد أبو زهرة، املرجع نفسه، صحم) 2(
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مة الوضعية وهذا ما ظوالتحليالت التارخيية هلذا النظام املايل الذي ال يضاهيه نظام من األن
  .تعميق الرؤية لنظام الوقف و تطورهل من خالل هذه الدراسة نبتغيه

 رته التاريخية من الفقه إلى القانونأحكام الوقف و سيرو: ولالمطلب األ

أنصب التكوين الفكري أول األمر على مفهوم الصدقة اجلارية اليت تعد النواة القائمة 
لنظام الوقف، و لعل صفة الصدقة اجلارية هي اليت أدت بالعلماء حلملها على معىن 

  .)1(الوقف
كام الفقهية اخلاصة وبعد انتهاء العهد النبوي بدأت مسرية التكوين التارخيي لألح

بالوقف، مث بدأت تتجلى العديد من املعارف واملهارات املهنية واإلدارية اليت ارتبطت به ويف 
مقدمتها معرفة أصول صياغة كتب األوقاف وتوثيقها وحفظها وكان للمعرفة الفقهية 

ري، بالوقف طريقها إىل التسجيل املكتوب منذ بداية عصر التدوين يف القرن الثاين اهلج
يف كتب احلديث النبوي، ويف كتب الفقه  فظهرت أبواب الوقف أول ما ظهرت مدرجة

   .)2(والفتاوي
ة يف مجيع كتب القفه اإلسالمي بتومنذ عصر التدوين صار فقه الوقف من األبواب الثا

  .جبميع مذاهبه
 من تعددية ىوبالرجوع إىل التطور التارخيي لفقه الوقف يتضح جليا أنه قد تغذ

نتشارا، كما أنه تغذى من التطورات العامة ا وراًءث وازدادعتمادها اذاهب الفقهية منذ امل
  .قتصادية والسياسية واحلضارية اليت مرجعها اجملتمع تارخييااال
ختيار من بني أراء واجتهادات علماء تلك املذاهب، قد ظلت ح كذلك أن حرية االضويت

 أقدمت الدولة العثمانية على تبين املذهب احلنفيمتاحة أمام فئات اجملتمع وطبقاته إىل أن 
                                                 

  .1927 مطبعة السلفية ، القاهرة،  بيان من العلماء،ليه واألريي حكم الشريعة اإلسالمية يف الوقف اخل )1(
 العدد ،)الكويت(واألوقافالشؤون الدينية وزارة ،  هن جهود الفقهاء يف تدوين الوقف وتقني.اهللا حممد بن عبد العزيز بن عبد )2(

  .81 – 78 ص ،1983نوفمرب   .232
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 )1( والواليات العربية التابعة هلاوجعلت له وضعا خاصا باعتباره املذهب الرمسي للدول
 من تلك احلرية املذهبية، مث أن سلطات الدول العربية -نوعا ما-فأدى هذا الوضع إىل احلد 

ة ي حنو تقنني أحكام الوقف عرب منهج قد اجتهت،يف مرحلة ما بعد االستعمار بصفة خاصة
جتاه يف مصر  حيث بدأ اال.)2( الفقهي وإدماج التعددية املذهبيةق التلفيسقامت على أسا

 مث انتشر تدرجييا يف العديد من الدول العربية 1946 سنة 48بصدور قانون الوقف رقم 
سينيات من القرن ويف مقدمتها سوريا واألردن ولبنان والعراق خالل األربعينيات واخلم

  .املاضي مث السودان، و ليبيا واجلزائر أخريا
إال أن مرحلة التكوين الفقهي اخلاص بنظام الوقف قد مر بعدة مراحل هامة يف تطوره 

    :التارخيي ميكن الوقوف عليها فيما يلي

 بدأت هذه املرحلة بعد وفاة الرسول عليه الصالة و السالم يف السنة :األولى المرحلة
عاشرة للهجرة، واستمرت إىل هناية القرن الثالث اهلجري وبداية القرن الرابع بالتقريب   ال

جتهاد والتأسيس املذهيب لفقه الوقف، تبلورت خالهلا املعامل  هذه املرحلة مرحلة االأنحيث 
الرئيسية هلذا الفقه ضمن عملية البناء الفقهي للمذاهب الكربى على مدى القرنني اهلجريني 

فعملية التأسيس املذهيب لفقه الوقف، تزامنت مع حركة املد يف الفتوحات . )3(ين والثالثالثا
ها شعوب األمة العربية، مناإلسالمية، و دخول العديد من األمم و الشعوب يف اإلسالم، و

 حتت لواء اخلالفة انطوتإذ مل ينته القرن األول اهلجري حىت كانت مجيع البلدان العربية قد 
 وانتقلت إىل هذه البلدان األفكار والنظم ، بعدها الدولة األموية مث العباسيةمن، والراشدة

  املايل قد  أن هذا النظام  التارخيية  املصادر   فقد أشارت،اإلسالمية ومنها نظام الوقف

                                                 
  .39، ص 1، ج 1986، 4املوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط ) 1(
  .46، ص 1998، نشر دار الشروق، ط التكوين التارخيي لوظيفة الوقفابراهيم البيومي،  ) 2(
    .319 ص،ون حتقيق بد1904صرية لسنة  مطبعة ديوان عموم األوقاف امل، أحكام الوقفاخلصاف،   )3(
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حيث أظهرت املمارسة العملية هلذا النظام عدة   .)1(بالقبول لدى أهل البالد املفتوحة يحظ
ديات خمتلفة، فرضتها أوضاع ما بعد فتح البالد العربية ، و اقتضتها طبائع أهلها مشاكل وحت
  .)2(جتماعية و مقتضيات التقدم احلضاري واملدين بعد دخول اإلسالموعاداهتم اال

أن جيتهدوا يف تقدمي التكييف الشرعي احلقبة فكان على الفقهاء والعلماء يف تلك 
وخاصة   اليت مل تكن معروفة من قبل يف جمال الوقفوتقدمي احللول العملية واملشاكل
ور و جتهيز اجملاهدين يف سبيل اهللا، ومدى جواز وقف غاملسائل املتعلقة بالوقف على الث

وخاصة سواد العراق وأراضي مصر والشام، وكذلك ما تعلق  .أراضي البالد املفتوحة 
وز استبداهلا أم ال ؟ وما  وهل جي، أو تعرضها للتلف، وأراضي أبنية بغصب الوقف من 

  .)3(سائل اليت جندها يف كتب الفقه  وغريها من امل؟احلكم من وقف الذمي

 متتد هذه املرحلة من القرن الرابع إىل القرن الثالث عشر اهلجري ، فقد  :المرحلة الثانية
شهدت منوا متزايدا يف التكوين الفقهي لنظام الوقف فأطلت على هذه املرحلة مرحلة 

جتهاد يف األحكام والقواعد املتعلقة بنظام الوقف، وكان من االيء يل مع شص والتفعفريالت
نذاك جزءا من النمو الفقهي العام يف اجملتمع العريب اإلسالمي خالل تلك آهذا النمو املعريف 

جتماعية وتشابك جوانبها املختلفة وتنوع  وهذا دليال وتعبريا عن تطور احلياة االاحلقبة 
هتا، وتعقد املشاكل املدنية، ويظهر ذلك من تتبع نوعيات املسائل و القضايا الوقفية متغريا

 مصاراليت تناوهلا فقهاء املذاهب الذين عاشوا خالل تلك القرون، وتنقلوا بني املدن واأل
           وال يكاد خيلو كتاب فقهي من كتبهم من فصل أبواب .العربية

                                                 
  .33 ص ،1980العربية  النهضة  دار،  القاهرة،جتماعية يف مصر دراسة تارخيية وثائقية األوقاف و احلياة اال، حممد حممد أمني )1(
  .35حممد حممد أمني، املرجع نفسه، ص   )2(
  .319، ص  نفسهاخلصاف، أحكام األوقاف،  املرجع  )3(
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فراد بعض مسائل األوقاف مبؤلفات مستقلة وخاصة خالل  وزاد ميلهم إل.)1(وقفخاص بال
  .القرنني التاسع والعاشر اهلجريني

 ظهرت إسهامات الفقهاء يف البناء -من الرابع إىل العاشر اهلجري–وخالل القرون السبعة 
  : الفقهي للوقف أدت إىل نتائج هامة على مجيع األصعدة وذلك بـ

 الفقهي يف باب الوقف لدى خمتلف املذاهب اليت انتشرت يف البلدان العربية كثرة التأليف-
اليت تدل على اتساع دور األوقاف يف حياة اجملتمع العريب وتدل على قدرة الفقهاء على 
استيعاب املستجدات االجتماعية، ويبدو ذلك جليا من استعراض نوعية املسائل اليت يف هذا 

 .، وحكم وقف النقود والوقف  على طالب العلمالباب كحكم وقف املنقوالت

تطور التكوين الفقهي للوقف خالل تلك املرحلة باجتاه ما ميكن أن يطلق عليه الوقف -
املقارن بني املذاهب املختلفة وعرب مراحل زمنية متالحقة، ومثال ذلك ما ورد يف كتاب 

كمال ابن مهام احلنفي حيث املغىن البن قدامة احلنبلي، وما ورد يف كتاب فتح القدير لل
كشفت الدراسة املقارنة يف مسائل األوقاف عن وجود قدر كبري من التنوع يف اآلراء 
والتباين يف االجتهادات كما كشفت عن وجود درجة عالية من املرونة ومساحة واسعة من 

 ).2(حرية االختيار يف التصرفات املدنية وهذا هو األهم من منظور وظيفي اجتماعي للوقف

د التكوين الفقهي للوقف خالل الفترة ذاهتا ظهور فقه التشدد يف العديد من املسائل يع-
 هنج احيث نالحظ أن فقهاء املذاهب سلكو .)3(االستبدالاملتعلقة بالوقف ومنها مسائل 

رتوات بعض احلكام والسالطني الذين مل لالتضييق يف هذا الباب سدا لذرائع الفساد وصدا 
 وباملقابل جند معظم الفقهاء يف ، األوقاف، وعدم احترامهم للملكيات اخلاصةةميراعوا حر

 و .الفترات ذاهتا قد اجتهوا حنو توسيع حرية الواقفني يف الشروط اخلاصة بأموال وقفهم
                                                 

  .320، ص  نفسهاخلصاف، املرجع  )1(
  .171 ص ،1971 ط ، نشر دار الفكر العريب، حماضرات يف الوقف، اإلمام أبو زهرة )2(
  .183 ، املرجع نفسه، ص اإلمام أبو زهرة )3(
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فاء قدر كبري من القداسة على هذه الشروط حتصينا للوقف ودفعا ملا قد يتعرض له من ضإ
شرط الواقف كنص الشارع يف لزومه "ا يسمى يف قوهلم  وإقرار مل.غتصاب و عدوانا

  .)1(" ووجوب العمل به

،  عشرتشمل هذه املرحلة القرن الرابع عشر اهلجري و بداية القرن اخلامس: المرحلة الثانية
ات اخلاصة نإذ حدث حتول نوعي يف السريورة التارخيية لفقه الوقف، وذلك بظهور التقني

إلدارية يف معظم بلدان الوطن العريب، وقد جرى هذا التحول ة وبنظمه اي الشرعهبأحكام
يث السرعة والبطء ومن حيث الشمول والتجزئة، حيث ارتبط من حمبعدالت خمتلفة، من 

   .)2(كل احلاالت بالسياق العام لعمليات التحديث
ودائما يف إطار املنظور التارخيي فبوادر عملية التحول من اإلطار الفقهي للوقف 

ه التقليدية إىل اإلطار القانوين بوضعه احلديث، قد بدأت جزئيا يف إطار حركة وحالت
 أو ما عرف بالتنظيمات العثمانية خالل عهد السلطانني عبد اجمليد ،اإلصالحات العثمانية

   .)3( م1880 – 1839وعبد العزيز يف الفترة املمتدة من سنة 
تقنينات الوافدة من أوروبا  بشكل منهجي بعد أن اقتحمت العخذ التحول يتوسأو

اجملال التشريعي للدولة العثمانية، وما كان يتبعها من الواليات العربية، ففي ذلك اإلطار 
غ األحكام على طريق منظم ومرتب يسهل وظهرت جملة األحكام العدلية، من أجل ص

و . ت إىل الغاية ذاهتافدهكما ظهرت حماوالت أخرى فردية . الرجوع إليه عند الضرورة
 األوىل خاصة باألحوال العينية –اشهرها حماولة حممد قدري باشا اليت صاغها يف جمموعتني 

                                                 
  .121، ص1998، نشر دار الشروق، ط األوقاف والسياسة يف مصر، غامن البيوين إبراهيم )1(
  .36-35ص، 1932. 1 العدد2  السنة .قتصادون واال  جملة القان، أحباث يف الوقف،حممد كامل الغمراوي  )2(
  .43 – 42 ص ، املرجع نفسه، أحباث يف الوقف،حممد كامل الغمراوي  )3(
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والثانية خاصة مبسائل األوقاف وقد . "مرشد احلريان"واملعامالت و قد وضعها يف كتابه 
     .)1( للقضاء على مشكالت األوقافواإلنصافوضعها يف كتابه املشهور قانون العدل 

لقرن الرابع اهلجري و بداية القرن العشرين امليالدي دخل فقه الوقف ومنذ بداية ا
حوهلا اجلدل الفكري والسياسي مث  احتدم ونظامه بشكل عام ضمن املوضوعات اليت
 أو بني تيار األصالة وتيار املعاصرة وعرضت ،القانوين بني أنصار القدمي و أنصار اجلديد

 وهل ،ناظرة ابتداء من الكالم على مشروعيتهخمتلف مسائل الوقف على بساط البحث و امل
حترام ا  وإىل أي مدى ميكن ؟هو من الدين أصال ؟  وهل األجدى اإلبقاء عليه أم إلغاؤه

  .)3( وصوال إىل البحث يف ضرورة وضع تشريع جديد لتنظيم الوقف)2 (؟شروط الواقفني
 الوطن العريب، بل حيث تدلنا الكتابات التارخيية أن اجلدل مل ينتشر يف كل أحناء

تركز يف كل من مصر و سوريا و لبنان، و قد بلغ ذروته يف الفترة اليت تلت إسقاط دولة 
 إذ خرج ،اخلالفة العثمانية بعد احلرب العاملية األوىل وامتدت حىت هناية احلرب العاملية الثانية

صني إىل دائرة أوسع فقه الوقف أول مرة يف تارخيه الطويل من دائرة الفقهاء والعلماء املخت
ورجال القانون ، . مشلت رجال الفكر والثقافة و السياسة و الصحافة وأعضاء الربملانات

 ظهور أول قانون عن م 1946سفر سنة أ و،حيث استمر ذلك اجلدل أكثر من ربع قرن
 سنة 48 :وهو القانون الذي صدر يف مصر برقم. بأحكام الوقف يف الوطن العريب 

  . م 1946
األوقاف  إىل بلدان عربية أخرى ، حيث تاله قانون تسري ت تأثريات هذا القانون وبدأ

 10 م يف اململكة األردنية اهلامشية، مث صدر يف لبنان بتاريخ 1947 سنة 25اإلسالمية رقم 
األول :  قانون األوقاف الذرية، ويف سوريا صدر مرسومان تشريعيان1947مارس 

                                                 
   1928 سنة 5شكالت األوقاف مكتبة األهرام الطبعة م قانون العدل واإلنصاف للقضاء على ،حممد قدري باشا)  1(
  .  423 ص،1998 ط ، القاهرة، القاهرة دار الشروق،يف مصر  غامن األوقاف و السياسة ،إبراهيم البيومي  )2(
  .40-39، اجلزء األول، ص1998 الكويت، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ،4أنظر املوسوعة الفقهية، الطبعة)  3(
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 إلغاء الوقف الذري واملشترك وأصل  بشأن1949  /06 / 11 مؤرخ يف 76:رقم
بشأن الوقف اخلريي 11/9/1949بتاريخ 128: والثاين برقم،األوقاف الذرية واملشتركة

 أفريل 15اإلسالمي، ويف الكويت صدر األمر السامي بشأن أحكام شرعية األوقاف يف 
البلدان  م وتواىل بعد ذلك صدور قوانني خاصة بأحكام الوقف يف عدد آخر يف 1951

 بشأن قانون الوقف يف 2000 لسنة 65العربية ، كان آخرها هو مرسوم السلطاين رقم 
  م2001عمان ، و بلغ عدد الدول العربية اليت هبا قوانني بأحكام الوقف إىل غاية سنة 

  .)1(قرابة مثانية دول
 سبتمرب 17 املؤرخ يف 283 – 64أما يف اجلزائر فقد صدر هبا أول مرسوم رقم 

مث تاله بعد ثالث عشريات متتالية قانون .  املتضمن نظام األمالك احلبسية العامة1964
 واملتعلق باألوقاف واملعدل و املتمم و ما 1991 أفريل 27 املؤرخ يف 10 – 91:رقم

   .)2(تاله من تشريعات أخرى تنظيمية وغريها
  فألموال مؤسسة الوققتصادي جتماعي واال التكوين اال:ثانيالمطلب ال

ادي للوقف يف الدول العربية بداية حمدودة من قتصجتماعي و االبدأ التكوين اال
وكذا من حيث القيمة .  من الوقفوندي وعدد املوقوف عليهم أو املستففونحيث الواق

 اقتصر على قليل من املباين واألراضي وآبار املياه وبعض الذيقتصادية لألموال املوقوفة اال
الفقهاء وقفها، وكان ذلك طبيعيا يف املراحل األوىل لنشأة نظام الوقف املنقوالت اليت أجاز 

  .)3(خالل العهد النبوي و عهد اخللفاء الراشدين

                                                 
  .457  ص، املرجع نفسه،إبراهيم البيومي غامن  )1(
 الذي حدد بعض الدالالت عن الوقف بصفة 1984 لسنة يألسرة اجلزائر  املتعلق باألوقاف قانون ا91 : سبق القانون رقم )2(

  .إمجالية
  .598 ص 5إبن قدامة املغىن ج )  3(
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تساع حركة الفتوحات اإلسالمية ووصوهلا إىل املشرق و املغرب، كثرت اومع 
قتصادية خالل العصر جتماعية وارتفعت قيمة أصوهلا االاألوقاف واتسعت دائرهتا اال

وشهدت . وبالد الشام، وزادت كثرة وقيمة يف العصر العباسي. وخباصة يف مصر. ألمويا
فرة يف منوها الكمي والنوعي خالل العصرين اململوكي والعثماين حىت كاد الوقف ط

شكل قسما كبريا جدا من األراضي واملباين يوأضحى . )1( أراضي البلدة العربيةيستغرق
  .ثمانية وواليتها العربية والثروات يف أرجاء الدولة الع

 العشرين ميالدي فقد خضع نظام -الرابع عشر اهلجري–أما خالل القرن األخري 
الوقف للعديد من حماوالت اهلدم و التصفية يف معظم البلدان العربية قبل حصوهلا على 

  .ستقالل وبعدهاال
وإصالح قتصادية كما شهدت بعض تلك البلدان حماوالت حمدودة لتجديد بنيته اال

ولعل أفضلها هي التجربة اليت تقدمها األمانة العامة لألوقاف يف دولة . جتماعيأدائه اال
   .1993الكويت منذ تأسيسها سنة 

  للوقف مؤسسة  ألموالاالجتماعي التكوين :الفرع األول

جتماعي يف العديد اهتدت أعداد كبرية لنظام الوقف من خمتلف درجات السلم اال
دون من ربع األوقاف واملتلقون يومنهم املستف. عربية، منهم الواقفونمن اجملتمعات ال
 بالفئات الفقرية وذوي ا والعاملون من املسلمني ومن غري املسلمني بدًء،خلدمات مؤسساهتا

اع وأرباب احلرف والصنائع والتجار، يليهم راحلاجات، مرورا بأواسط الناس من الز
ارة العليا وبعض العلماء، وصوال إىل قادة اجليوش األثرياء من كبار التجار ورجال اإلد

  .)2(األمراء والسالطني والوالة و ما تابعهم من احلكامو
                                                 

 قدمت إىل أمهية األوقاف اإلسالمية يف عامل اليوم حبوث ومناقشات رقة و، الوقف يف العراق تارخييا وإداريا، حممد حبر العلوم  )1(
   . م 1996لكة املتحدة  املم، الندوة اليت عقدت يف لندن

  . 458 ص ،املرجع نفسه ، إبراهيم البيومي غامن )2(
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 ،جتماعية التارخيية للوقف من جانب تلك الفئات املختلفةوبالرجوع إىل املمارسة اال
 )1( يكن مغلقا على فئة بعينهاملهي أن نظام الوقف ظل نظاما مفتوحا أمام اجلميع، و

عاب خمتلف الفئات وهناك دوافع عديدة كشفت عنها يومسحت قواعده الفقهية باست
 وأمهها دافع احملافظة على ممتلكات ،تطورات املمارسة التارخيية للوقف يف اجملتمع العريب

عض عن طريق بباألسرة من العقارات واألراضي، واألمل يف متاسك أبنائها إذا مت ربطهم 
أو العائلة . ألفراد األسرة  للمستحقني أو،جتماعي أو قسما منها االوقف الثروة اليت متلكها

داب واألخالقيات والتقاليد اليت حتفظ هلا مكانتها وهيبتها يف حميطها داخل إطار اآل
  .)2(جتماعياال

 خمتلف يفإن دافع الوقف بغرض احملافظة على كيان األسرة أو العائلة قد قوي 
للنظر وخاصة منذ عصر سالطني املماليك مرورا بالعصر اجملتمعات العربية بشكل ملفت 

 وتنامي ) امليالديالعشرين (العثماين وصوال إىل منتصف القرن الرابع عشر اهلجري 
األعراف والشعائر اخلاصة به ومع تزايد تدخل الدولة العربية احلديثة يف شئون جمتمعها 

  .)3(واألهلي واملشترك بينهما ، التمييز بني ثالثة أنواع من الوقف اخلرييصقل جرى 
  الوقف  مؤسسة قتصادي ألموالالتكوين اال: الفرع الثاني

  على–قتصادي تارخييا يف اجملتمع اإلسالمي  من حيث تكوينه اال–قام نظام الوقف 
الثروة وهي األراضي الزراعية والعقارات املبنية، إضافة إىل بعض املنقوالت اليت أجاز أثبت 

 وقد مضى وقت طويل حىت أجازوا وقف النقود يف العصر ، حدود ضيقةالفقهاء وقفها يف

                                                 
جتماعية متعددة كإنشاء القنوات و بناء السدود، واختص جانب امل تكن أموال الوقف ملساعدة الفقراء فحسب تشمل أغراضا  )1(

 منحة مالية عند خروجهم من السجن ليبدأ حياهتم من األوقاف بتعليم البناء احلرف و املهن و منهم رواتب لقاء عملهم، و إعطائهم
  . هتمت بتعليمهم وكسوهتم امن جديد بالعمل الشريف ، كما أن حركة األوقاف اهتمت باأليتام و األرامل إذ 

 للكتاب اهليئة العامة،  مصادر األمالك يف الدولة اإلسالمية عصر سالطني املماليك تاريخ املصريني،البيومي إمساعيل الشربيين) 2(
  . 12 ص ،2 ج 1997

  .34 ص املرجع نفسه، حماضرات يف الوقف، أبو زهرةحممد  ) 3(
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ستغالال االعثماين، وأفىت املتأخرون جبواز وقف حصص و أسهم شركات األموال املستقلة 
فقد كانت العقارات املوقوفة يف اجلزيرة العربية على عهد النيب عليه الصالة  .جائزا شرعا

ن البساتني، وعقارات مبنية، وبعض ينابيع املياه، مث والسالم عبارة عن مساحات حمدودة م
  . )1(وتركزت يف الدور واحلوانيت وما يف حكمها ما لبثت أن زادت يف العهد األموي

فقد دار خالف بشأن جواز تباعا أما األراضي الزراعية يف البلدان العربية اليت فتحت 
 يف البالد اليت فتحت اخلراجيةاضي وقفها بني املذاهب الفقهية فقال بعضهم جبواز وقف األر

   . وقال آخرون بعدم جواز وقفها،عنوة
ر احنسقتصادية وبعد سلسلة من اإلجراءات اإلدارية والتحوالت السياسية واال

 ومنذ هناية الدولة العباسية وطوال ،اخلالف وتغلب الرأي القائل جبواز الوقف يف األراضي
غطت األوقاف مساحات واسعة من األراضي عصور املماليك والعثمانيني من بعدهم 

الزراعية يف خمتلف أحناء البلدان العربية إىل جانب املوقوفات األخرى من العقارات املبنية 
وائها حتت السيادة طناواملنقوالت، وأوقاف النقود اليت أخذت يف الظهور ببالد الشام بعد 

  . )2(العثمانية يف مطلع القرن السادس عشر امليالدي
ما ن إىل بلدان املغرب العريب و خباصة حيهذا ما يبدو أن وقف النقود عرف طريقوه

و فعل فقهاء باضي الذي ال يرى فقهاؤه بأسا من وقف النقود، على حنانتشر املذهب اإل
  . )3(احلنفية يف العصر العثماين

ين واستنادا إىل املعطيات التارخيية املذكورة ميكن الوقوف على حقيقة يف أن التكو
  : قتصادي للوقف يف البلدان العربية قد اتسم بسمات ثالث هياال

                                                 
  .561 ص ،1935 ط،2-1 العددان ،5 السنة  ،قتصاد جملة القانون واال،مشكلة األوقاف،  اإلمام حممد أبو زهرة) 1(
 ،س مؤسسة التميمي للبحث العلمي واملعلومات طبع زغوان ، تون، تطور الوقف النقدي يف العصر العثماين،حممد األرناؤوط) 2(

    .82 ص 2001
    . 229 ص1913 – 1332 ،دار الشباب،  القاهرة، العقد الثمني مناذج من فتاوي نور الدين،عبد اهللا بن محيد الساعي) 3(
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من العقارات املبنية واألراضي الزراعية  والسبب يف :  التزايد الكمي لألعيان الموقوفة-أوال
ذلك يعود لألخذ مببدأ  تأبيد الوقف وعدم جواز حله  بعد إبرامه ، وهذا ما ذهب إليه 

أغلبية مؤسسي  أئمة املذهب احلنفي الذي أخذت به  وعلى رأسهم)1(أغلبية الفقهاء
األوقاف يف البلدان العربية يف ظل السيادة العثمانية ، مبا يف ذلك بلدان املغرب العريب اليت 
يسود فيها املذهب املالكي، حيث رغبوا يف التخلص من القيود اليت يلزمهم هبا املالكية يف 

  . )2(الوقف وأمهها شرط احليازة والقبول
إال أن الواقع التارخيي وتطوراته لنظام الوقف تشري إىل أن هذا النمو التراكمي قد 

 اليت عاىن فيها اجملتمع العريب الفنت وعدم شهد موجات من املد و اجلزر يف الفترات
ستقرار السياسي األمر الذي تكرر حدوثه يف عهد املماليك، إذ ذهب العديد من احلكام اال

 لتحقيق أطماعهم الشخصية أو لتحويل مشروعاهتم احلربية ومن مث إىل مصادرة األوقاف
  . قل و تصاب بالكسادتقاف وبدأت األ

 هدفهم إصالح ما تبقى من األوقاف ينخرآ حكام يءوباستقرار األحوال و جم
وإعادة ما أغتصب منها يف الفترات السابقة بغية دعم شرعية حكمهم فتعود األوقاف إىل 

 األوروبية على االستعماريةل أن تقع معظم البلدان العربية حتت السيطرة الزيادة والنمو قب
إال أنه منذ احلقبة االستعمارية دخل نظام الوقف يف . مدى القرنيني التاسع عشر والعشرين

التراجع وخاصة يف بلدان املغرب العريب، وسوريا ولبنان اليت وقعت حتت االستعمار 
  . )4(نتداب الربيطاين وحتت سلطة االغتصاب الصهيوينال ويف فلسطني أثناء ا)3(الفرنسي

                                                 
     .70 ص ، املرجع نفسه، حماضرات يف الوقف،حممد أبو زهرة) 1(
 : العددان،12 السنة ، التارخيية املغاربية تونسلة  اجمل،األوائل بتونس ومجعية األوقاف واإلنزال أحباس العثمانيني ، أمحد قاسم) 2(

  .243 ص 1985 جوان 38 – 37
، 2001واملعارف، ط ، نشر مؤسسة التميم للبحث العلمياألحباس اإلسالمية يف اململكة املغربية،  حممد املكي الناصري) 3(
  .135ص

  .78، ص1992 ط ، بريوت مؤسسة الدراسات الفلسطينية، إسرائيل جتاه األوقاف اإلسالمية يف فلسطني سياسة، مايكل دمرب) 4(
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حيث جرى التعامل فيها باإلجيار : قتصادي من أعيان الوقف تنوع أساليب االنتفاع اال–ثانيا
ختلفت من بلد ان إنتفاع ووغريها من وسائل اال )1(واحلكر، و املزارعة و املساقاة واملغارسة

ي طبقته بعض احلكومات العربية خالل القرن املاضي إال أن أسلوب اإلجيار الذ. عريب آلخر
مثل مصر والعراق كوسيلة الستغالل أعيان األوقاف، قد أحلق أضرار بالغة بالتكوين 

ما أدى إىل عجز نظام الوقف عن أداء يوأدى إىل تآكل عوائدها باستمرار، ف. قتصادي هلااال
   )2(شترطها الواقفونادوره وحتقيق مقاصده اليت 

 أظهرت الدراسات التارخيية لنظام الوقف أن منو التكوين :الدراسات التاريخية-ثالثا
 وانتعاشه االجتماعي االقتصاد كان له الدور الفعال عرب املراحل التارخيية يف منو االقتصادي

 السوق الرأمسالية يف اجملتمع العريب من اقتصادمن ناحية، واحلد من التوسع من إمكانيات 
 خروجها من نظام يعينل بعض املوارد االقتصادية يف دائرة الوقف كان ناحية ألن دخو

وخاصة يف قطاع السلع و . فةوالسوق يف الوقف ذاته، وعدم خضوعها آللياته املعر
اخلدمات حيث كان اهلدف الرئيس للوقف اخلريي هو توفري السلع جمانا أو بأسعار رمزية 

 تقدم أنواعا خمتلفة من اخلدمات التعليمية من خالل إنشاء ومتويل مؤسسات و مرافق عامة
  اليت حيتاجها - السلع العامة -ميكن أن يطلق عليه  الصحية والترفيهية و األمنية أو ما

و حيفل السجل التارخيي للوقف بنماذج كثرية يف خمتلف البلدان ، اجملتمع مبختلف فئاته
ل أن تستويل الدول العربية حديثا  قب)3(العربية إىل منتصف القرن املاضي على وجه التحديد

على القسط األكرب من اإلرث االقتصادي لنظام الوقف وقبل أن تقوم بتفكيكه وإدماجه يف 
الدورة االقتصادية العادية، مما أدى إىل إضعاف األساس املادي الذي ساهم به نظام الوقف 

                                                 
 ص 1991 تاريخ املصريني  طبع اهليئة املصرية للكتاب ،قتصادية يف مصر يف العصر العثماين األوقاف واحلياة اال، حممد عفيفي) 1(

141.  
   .159–157 ص 1940 جوان ، ماي 6 – 5 العددان 10القتصاد السنة ا جملة القانون و ، احلكر،حممد أبو زهرة ) 2(
  . مؤسسة األوقاف يف العراق و دورها التارخيي املتعدد األبعاد، حممد شريف أمحد) 3(
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لسابقة من تاريخ اجملتمع من خالله يف بناء جمال مشترك بني اجملتمع  والدولة يف املراحل ا
   .)1(العريب

  الوقف في الجزائر  مؤسسة الوضع التاريخي لنظام أموال: ثالثالمطلب ال

تعود أوضاع أموال الوقف إىل الفترة العثمانية من تاريخ اجلزائر حيث كان الوقف له 
اء ية مثل فدريإلنفاق على األعمال اخللت حبسدور كبري وخاصة األراضي املوقوفة اليت 

، وتقدمي العون ألبناء السبيل واليتامى ىاألسرى املسلمني الذين يقعون يف أيدي النصار
واملرابطني واألشراف وأهل األندلس، وكذلك لرعاية املؤسسات الدينية سواء التابعة 

 أو اخلاصة باملساجد باإلضافة إىل إصالح املرافق العامة ) مكة واملدينة(للحرمني الشريفني 
 ذلك حسب األحكام الشرعية اخلاصة بالوقف، ،السواقي والثكنات واحلصونكالعيون و

حبيث تصبح األموال املوقوفة خارجة عن االستعمال املتعارف عليه سواء للملكيات اخلاصة 
  .)2(ائدة للقبائل واجملموعات الريفيةعباألفراد أو التابعة للدولة أو ال

ع هبا تصنف إىل وقف خريي ووقف نتفاستغالل أموال الوقف واالاحيث أن طريقة 
 على املصلحة العامة اليت يومهافأموال الوقف اخلريي أو احلبس العام يعود مردودها . أهلي

حبست من أجلها عمال بأحكام املذهب املالكي السائد باجلزائر والذي يشترط يف احلبس 
ون عقد احلبس يف بصفة عامة أن منفعته تعود مبدئيا على املصلحة العامة، حبيث ينفذ مضم

هو إلغاء " ن عرفه بقوله ب ألن احلبس كما عرب عن ذلك أ، بال قيد أو إرجاء أو كراءنياحل
   .)3( "ا مدة وجوده الزما بقاؤه يف ملك معطيه و لو تقديريءمنفعة ش

 ه أو عقبحبُسأما أموال الوقف األهلي أو العائلي أو اخلاص، فهي اليت حيتفظ فيها املُ
نقراض ات من أجله أساسا إال بعد َسِبرض الذي ُحغفال تصرف على ال.  هباحبق االنتفاع

                                                 
  .108ص، 1994نشر مركز دراسات الوحدة العربية ، مستقبل الوقت يف الوطن العريب، عبد العزيز الدوري) 1(
  . وما بعدها55 ص 1986 دراسات يف اململكة العقارية طبع املؤسسة الوطنية للكتاب ،ن سعيدوين الدكتور ناصر الدي) 2(
  . و ما بعدها56 ص املرجع نفسه،)  3(
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 ،حبس كما هو منصوص عليه يف وثيقة احلبسصاحب املال املُنسل العقب أو انقطاع 
 األتراك املنتسبني هلذا يءوذلك عمال بأحكام املذهب احلنفي الذي أصبح له أتباع مع جم

 ومن العوامل ،ازه املذهب احلنفي تشجيعا للوقفملذهب فقد كان هلذا الترخيص الذي أجا
اليت شجعت على الوقف األهلي باإلضافة إىل الفتاوى واألحكام الفقهية رغبة احملبس يف 

 من اليتامى واألرامل والقصر ه وألفراد أسرته وحفظ حقوق عقب، مصدر دائم لنفسهفريتو
، وذلك ليها من طرف احلكامالء عيستواملطلقات وسعيه للحيلولة دون مصادرة أرضه واال

 ووضع غرميإجراءات املصادرة وأحكام التألن األحكام الشرعية املتعلقة بالوقف حتول دون 
 وال ميكن حيازته بتصرف أو ،اليد على األراضي باعتبار أن الوقف ال يباع وال يشترى

الكهم  وبالتايل فهو أفضل طريقة متكن أصحاب األوقاف من حفظ أم،استحواذ أو مصادرة
  .ووضع ثرواهتم يف مأمن من تعسف احلكام 

إضافة إىل العوامل املذكورة اليت ساعدت على انتشار األموال املوقوفة اليت أصبحت 
تتكاثر بشكل متواصل منذ القرن الثالث عشر امليالدي، وازدادت انتشارا يف الفترات ما بني 

ترة من العهد العثماين اشتهرت  ففي هذه الف–القرن الرابع عشر حىت القرن السادس عشر 
أوقاف املساجد و الزوايا و املدارس اليت كانت تضم مساحات كبرية من األراضي اليت 

ع جزء كبري منها على جامع القريوان بفاس وجامع الزيتونة بتونس واجلوامع ييعود ر
 عبد الكربى باجلزائر وتلمسان وقسنطينة، ويف هذا الصدد يذكر التاريخ أن أوقاف جامع

 بعشرة م1534 - هـ940اهللا صفر باجلزائر املعروف جبامع سفري كانت تقدر عام 
 وأن أوقاف ضريح سيدي بومدين بتلمسان ، هكتار من األراضي100زوجيات أي حوايل 

- هـ966كانت تناهز ثالثة وعشرين وقفا عقاريا داخل وخارج مدينة تلمسان سنة 
  .)1(م1558

                                                 
   .72ص  ، املرجع نفسه، الدكتور ناصر الدين سعيدوين) 1(
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 يف االنتشار والتوسع طيلة الفترة العثمانية، حىت وقد استمرت األراضي املوقوفة
أصبحت مع مطلع القرن الثامن عشر تستحوذ على مساحات شاسعة، وتشكل أحد 

عة واليت ال مياثلها من حيث األمهية واالتساع سوى أمالك سأصناف امللكيات الزراعية الشا
ملوقوفة يف الربع األول من ففي اجلزائر أصبح مدخول األراضي ا. مالك املشاعةاألالدولة أو 

  .القرن التاسع عشر يؤلف نصف مدخول كل األراضي الزراعية
وهي يف .  أهليا والقليل منها موقوف وقفا خرييااحيث كانت امللكية موقوفة وقف

 ففي ،جمملها تتقامسها املؤسسات الدينية املختلفة وعلى رأسها مؤسسة احلرمني الشريفني
 ، أن أغلب منازل مدينة اجلزائر 1781 فاليار عام –صل الفرنسي مدينة اجلزائر الحظ القن

و جل البساتني الواقعة بالنواحي اجملاورة هلا موقوفة على احلرمني الشريفني  كما أن 
 قدرت عدد امللكيات 1830اإلحصائيات الفرنسية اليت أعقبت االحتالل الفرنسي عام 

  .)1( بستان ومزرعة منن ستمائة ملكية املوقوفة بضواحي مدينة اجلزائر مما ال يقل ع
  المؤسسات التي برزت من خالل أموال الوقف في الجزائر : الفرع األول

اشتهرت أموال الوقف يف الفترة اليت تطرقنا إليها بالزيادة والنمو املتواصل بفضل ما 
 اليت وأبرز املؤسسات. يقدم عليه األفراد يومها من وقف ألمواهلم ألغراض فردية ومجاعية

احلرمان الشريفان مكة واملدينة  اهبغة دينية وشخصية قانونية ووضع إداري خاص  صيهلا
 ، ومجاعة املرابطني، وأهل األندلس، وبيت املال، واجلامع الكبري،املنورة وسبل اخلريات

 هذه املؤسسات هلا إدارة خاصة تتشكل يف أغلب األحيان من بعض .وطائفة الشرفاء
كالء عامني لألوقاف بعد أن يتم تعيينهم وشيوخ النظار الذين يعتربون القضاة ومجاعة ال
 وبتزكية وقرار من أعضاء الديوان، ويلحق هبم بعض املوظفني اآلخرين يمباشرة من الدا

مثل اخلوجة املكلف بضبط حسابات املؤسسة ومجاعة العدول الذين خيتارهم القضاة 
                                                 

 1980ية باملغرب العريب جبامعة برلني  مقدم يف ندوة املؤسسات الدينحبثاألوقاف بفحص مدينة اجلزائر ، سعيدوين ناصر الدين) 1(
  . 83ص ، 
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والقيام ببعض اخلدمات ، سة األمالك املوقوفةباإلضافة إىل مجاعة الشواش املكلفني حبرا
مقابل خدماهتم منحا عينية وظفون باملساجد التابعة للمؤسسات اخلريية وينال هؤالء امل

 ، مما ال تتجاوز املنحة السنوية املخصصة له أربعني ريالرومبالغ نقدية حمددة فالشيخ الناظ
 قد تكون على حساب مردود صادر رزق أخرىأضطر البعض من النظار إىل البحث عن م

  ).1(أوقاف املؤسسة اليت يشرف عليها
فوكيل املؤسسة ال ميلك الصالحيات املطلقة يف التصرف يف األوقاف اليت تعود إىل 

 كل سنة بعد اتة أشهر وضبط حسابت كل سهإذ هو ملزم بتقدمي حساب عن عملته مؤسس
ت املال وشيخ البلد وحتت طرح مصاريف اخلدمات والصيانة وغريها يف حضور وكيل بي

إشراف اجمللس العلمي الذي كان ينعقد عادة يوم اخلميس من كل أسبوع باجلامع الكبري 
  .)2(يحبضور كل من املفيت احلنفي واملفيت املالكي وكذلك القاضي امللكي والقاضي احلنف

  :  أموال أوقاف الحرمين الشريفين–أوال

األماكن املقدسة يف نفوس اجلزائريني تعود إىل إن املكانة السامية اليت كانت حتتلها 
ة يع جعلها يف طلممااألموال اليت مت وقفها عليها من ممتلكاهتم داخل املدينة وخارجها 

املؤسسات اخلريية من حيث عدد األمالك اليت تعود إليها أو األعمال اخلريية اليت تقوم هبا 
يمني باجلزائر أو املدرسني هبا بعد التثبت فهي تقدم اإلعانات ألهايل احلرمني الشريفني املق

ال حصة من مداخليها إىل فقراء احلرمني إرسل بفلألماكن املقدسة وتتكانتساهبم من صحة 
 وكذلك زيف مطلع كل سنتني عن طريق مبعوث شريف مكة أو بواسطة أمري ركب احلجا

   .)3(نة اجلزائروكل إليها حفظ األمانات واإلنفاق على ثالثة مساجد حنفية داخل مديي

                                                 
  . 84 املرجع نفسه، ص ،سعيدوين ناصر الدين )1(
  .86 -85 املرجع نفسه، ص ،سعيدوين  الدكتور ناصر الدين )2(
   .86 ص ، املرجع نفسه، الدكتور ناصر الدين سعيدوين) 3(
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عة اليت تتمتع محيث أصبحت مؤسسة احلرمني بفضل النشاطات اليت تقوم هبا والس
 وهذا ما دفع أحد ،هبا واملكانة اليت حتتلها، تشرف على حوايل ثالثة أرباع األوقاف كلها

املسافرين األوروبني إىل القول بأن مساكن مدينة اجلزائر واحلدائق القريبة اليت تعود إىل 
حتالل يؤكد بأن أوقاف احلرمني الشريفني كانت تستحوذ على الشطر لسنوات األوىل لالا

فمن هذه التقارير ما أورده جانيت . األكرب من األوقاف خارج مدينة اجلزائر أو داخلها
يشرف عليها ضيعة  70 ملكا فيها 1373دويوس من أن أوقاف احلرمني كانت تقدر بـ 

 احلرمني مدخوال موظفو بستانا كان يأخذ منها 166ياع و ض10مباشرة وكالء احلرمني و
أما ما كتبه دوفو يف .  حديقة تعود ملكيتها إىل احلرمني38 مطاحن و6 سنويا زيادة عن

 على دفاتر رمسية تعود إىل الفترة اليت سبقت االحتالل اعتمادا الدينية تاملنشآمذكرة حول 
 43222.70 توفر مدخوال سنويا يبلغ  ملكية1558 فإن أمالك احلرمني بلغت ،مباشرة

عة عائدها ضي 62 فرنكا و 1257.45 بستانا مردودها يقدر بـ 57فرنكا من ضمنها 
 مطاحن خارج البلد كانت توفر مدخوال قدره 6 فرنكا باإلضافة إىل 1830.45السنوي 
   . فرنكا97.50

  :  أموال وقف مؤسسة سبل الخيرات -ثانيا

أواخر القرن السادس عشر  من ات إىل فترة متقدمةتعود نشأة مؤسسة سبل اخلري
 1584 هـ 999ذكر بعض املصادر أن تاريخ تأسيسها يرجع إىل سنة تامليالدي، حيث 

م وتدعمت مكانتها يف الفترة األخرية من احلكم التركي حىت أصبحت حتتل املرتبة الثانية 
قافها، وذلك يعود أساسا بعد مؤسسة احلرمني الشريفني من حيث وفرة مداخلها وكثرة أو

إىل غىن الطائفة التركية و مجاعة الكراغلة اليت كانت توقف أمالكها لفائدة املساجد احلنفية 
  .نتساهبا إىل املذهب احلنفينظرا ال

 اخلريات باإلشراف عليها سبلوكان عدد هذه املساجد احلنفية اليت تكفلت مؤسسة 
املسجد الرئيسي ملوظفي الدولة هو  و،جلديد اجلامع ا:ورعايتها يبلغ مثانية مساجد هي
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 ، وجامع دار القاضي ومسجد كتشاوة،وجامع سفريو زاويته.)1(وأتباع املذهب املالكي
 ومسجد علي خوجة املوجود ، وجامع حسني داي، وجامع الشبارلية،وجامع شعبان باشا

  .القصبةب
 بكبار املوظفني هذا وقد كانت مؤسسة سبل اخلريات تتكفل باإلضافة إىل املساجد

 جنيها، باإلضافة إىل 150مثل املفيت احلنفي الذي خيصص له دخل سنوي ال يقل عن 
ن يتلقون الصدقات كل يوم مخيس ويف بعض األحيان كانت هذه ذينفقات الفقراء ال

 واملالحظة .الصدقات حتمل إىل مستحقيها يف منازهلم عندما يتعذر حضورهم لتسلمها
 أن املداخيل اليت كانت تعود إىل مؤسسة سبيل اخلريات تأيت  هيوعهمة يف هذا املوضامل

  . مباشرة من كراء و استغالل األمالك املوقوفة لفائدهتا 
  :  المسجد األعظم وباقي مساجد المذهب المالكي– أموال أوقاف الجامع الكبير-ثالثا

ة اجلزائر كانت بالرجوع إىل املصادر التارخيية املتعلقة بأموال الوقف، جند أن مدين
 مسجدا تابعا ألصحاب املذهب احلنفي، 14اإلضافة إىل باملساجد فمن تتوفر على عدد 

 ويف بعض املصادر جند أن ، مسجدا خاصا بأتباع املذهب املالكي89هناك ما يقارب عن 
اجلزائر يف أواخر  مسجدا، مما جيعل جمموع مساجد مدينة 92عدد مساجد امللكية ناهز 

 حسب 107 مساجد حسب إحصائيات لوحة املؤسسة الفرنسية أو 106 اينالعهد العثم
   .)2(بعض التقارير الفرنسية

ويأيت يف طليعة املساجد املالكية اجلامع الكبري الذي يتوىل رعايته ثالثة وكالء يشرف 
 بأوقاف اآلخر بينما يهتم ،ننيذعليهم املفيت املالكي، حبيث يتوىل أحدهم أوقاف املؤ

، ويستفيد يوهلذا كان يعرف بالوكيل الرئيس. أما الثالث فتعود إليه املراقبة العامة ،احلرمني
 رجال تتألف يف أغلب األحيان من منمن مردود أوقاف اجلامع الكبري جمموعة كبرية 

                                                 
   .88 ص ، املرجع نفسه، الدكتور ناصر الدين سعيدوين) 1(
   .89 ص املرجع نفسه، ،الدكتور ناصر الدين سعيدوين ) 2(
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 والقيام ببعض بإنارته حزابني مكلفني 8 قيما و13 مؤذنا و18 مدرسا و19إمامني و
رف بعض عوائد أوقاف اجلامع الكبري على أعمال كما كان يص. اخلدمات الضرورية

رغم هذه املصاريف ما ها  وعلى كل فإن فائض مردود أوقافه يعترب،الصيانة وسري اخلدمات
- م1629 ( هـ 1039والنفقات بدليل أنه مت إنشاء زاوية ملحقة باجلامع الكبري عام 

من فائض عوائد أوقاف تتألف من طابقني من الغرف إليواء املدرسني و الطلبة ) م1630
 حبيث أهنا توفر مدخوال سنويا قدر عام ةاجلامع الكبري إال أن األحباس كانت من الكثر

 – مزرعة 19 بستانا و39 أرفان و3 مرتال و125 فرنك ساهم به 12000 بـ 1837
 أوقاف أخرى وذلك قبل أن تلحق كل هذه األوقاف حمصلة 107عفاء إهذا باإلضافة إىل 

  . م1843 الدومني عام
 حسب وثائق البايليك ومع هذا فإن عدد األمالك املوقوفة على اجلامع األعظم فقط         

 وما جيدر مالحظته أن األمالك املوقوفة على  ملكية زراعية باجلزائر40 ملكية منها 157
 ملكية منها 331 حوايل لالحتاللمؤسسة سبل اخلريات كانت تبلغ يف السنوات األوىل 

وهذا ما وفر لسبل اخلريات دخال سنويا قدر .  ملكية212ية مستغلة مباشرة و  ملك119
 فرنكا على صيانة املساجد ورعاية شئون 14583 فرنك كان يصرف منها 16000بـ 

وسد حاجة املشرفني عليها وبالتايل أصبح فائض مردود سبل . العبادة وإعانة الفقراء
.  ف1363 إىل 1837ن ينخفض سنة  ف و ذلك قبل أ1417اخلريات السنوي يناهز 

  .)1( اليت أضرت كثريا بأوقاف سبل اخلرياتاالستعماريةل السياسة عبف
 وفروعها أموال أوقاف مؤسسة بيت المال :الفرع الثاني

تعترب مؤسسة بيت املال من التقاليد العريقة لإلدارة اإلسالمية باجلزائر اليت تدعمت يف 
 وتتصرف يف ،انة أبناء السبيل واليتامى والفقراء واألسرىالعهد العثماين وأصبحت تتوىل إع

الغنائم اليت تعود للدولة كما هتتم بشؤون اخلراج وحترص شراء العتاد وتشرف على إقامة 
                                                 

   .165حممد مكي الناصري، األحباس اإلسالمية يف اململكة املغربية، املرجع نفسه، ص)  1(
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انت هتتم كور وتشيد أماكن العبادة من مساجد وزوايا كما س وجقاملرافق العامة من طر
ت تصرف اخلزينة العامة باعتبارها أمالكا باألمالك الشاغرة اليت ليس هلا ورثة فتضعها حت

وكذلك تتوىل تصفية التركات وحتافظ على ثروات الغائبني وأمالكهم . للجماعة اإلسالمية
أبناء السبيل وفتح  و،كما كانت تقوم ببعض األعمال اخلريية مثل دفن األموات من الفقراء

حت تشتهر هبا وختتص هبا بعض الصدقات للمحتاجني، وهذه املهام األخرية هي اليت أصب
 وكان يشرف على هذه املؤسسة اخلريية موظف سام يعرف ببيت ،أواخر العهد العثماين

املاجلي يساعده قاض يلقب بالوكيل، يتوىل شؤون التسجيل فيها موثقان يعرفان بالعدول 
  .)1(كما يلحق هبا بعض العلماء

املاجلي أصبح يتمتع بصالحيات ونظرا ألمهية هذه املؤسسة فإن املشرف عليها وهو بيت 
 فهو ليس جمربا على تقدمي حسابات ،متزايدة واستقالل حقيقي يف إدارة شؤون بيت املال

ة الدولة تعادل نزي هو مطالب فقط بتقدمي مسامهة شهرية خلامنإو. عن عمله ملوظفي البايليك
ي والعدول و  فرنك، وتغطية نفقات دفن الفقراء، والتكفل بأجرة القاض700مائة بوجو 

  . بعض العلماء والتابعني لبيت املال
وقد الحظ الفرنسيون عند منحهم ملدينة اجلزائر مدى ضخامة مداخل مؤسسة بيت 

ستحواذ على املال وهذا ما دفعهم إىل التدخل يف شؤوهنا حبجة تنظيمها ليسهل عليهم اال
ذي كان يف زيارة للجزائر  العام الفرنسي للمالية الاملفتشويف هذا الشأن صرح  .لهايمداخ
  بـ بيت املاجلي له وهو أن مدخول بيت املاجلي يقدر أسبوعيا ما أدىل به بأن1833سنة 

 برجو سنويا هي أقل بكثري من العوائد 100 فرنكا أو 11340 فرنكا أي ما يعادل 180
  . احلقيقية اليت يتحصل عليها بيت  املال وهذا ما تؤكده مصادر أخرى

                                                 
  . 95الدكتور ناصر الدين سعيدوين، املرجع نفسه، ص ) 1(
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ا إىل حصة بيت املال من التركات واألمالك  األموال فيعود أساًسأما مصدر هذه
  . الشاغرة

كم حبواملهم يف مؤسسة بيت املال فهو يتعلق باألحباس اليت كانت تشرف عليهم 
واليت مل جتد هلا ذكرا ضمن وثائق احملكمة الشرعية أو دفاتر . ختصاصهااولطبيعة  وظيفتها

ن يتصرف يف بعض األحباس األهلية اليت تويف عنها املال وعلى كل فإن بيت املاجلي كا
رجاعها إىل املؤسسات الرئيسية املوقوفة عليها وذلك حىت إأصحاهبا بدون عقد واستوجب 

  .تتم اإلجراءات املتعلقة بتنفيذ مضمون أحكام الوقف والعمل بوصية صاحب الوقف
  :  أموال وقف أهل األندلس وجماعة الشرفاء-أوال

 أهل األندلس بفحص اجلزائر مع توافد عدد كبري من مهاجري قافأوظهرت أموال 
وامتالكهم األراضي الزراعية بفحص اجلزائر منذ عهد مبكر، وهذا ما  .عرب األندلس

 م وختصيص أوقاف له 1623 - هـ 1033ساعد على تأسيس جامع خاص هبم عام 
 للفقراء من مجاعة ادة به وتقدمي العونبداخل املدينة وخارجها لتنفق على شؤون الع

 وكانت أوقاف أهل األندلس تشمل العديد من األمالك العقارية واألراضي ،األندلس
  . الزراعية اليت يتوىل اإلشراف عليها موظف خاص يعرف بوكيل األندلس

 : أموال أوقاف المرابطين والمعوزين من الجند-ثانيا

ى تسعة أضرحة من جمموع  تتوزع عل وفحصهاكانت أوقاف املرابطني مبدينة اجلزائر
 داخل مدينة اجلزائر وواحد فقط و 18بشعبية لدى سكان اجلزائر منها ظى  حتا ضرحي19

هو ضريح سيدي بن عالل أغوت مبنطقة القبائل الكربى و يأيت ضريح سيدي عبد الرمحن 
 وقفا 69يف طليعة هذه األضرحة من حيث كثرة األوقاف املخصصة له، إذ يبلغ عددها 

 و هذا ما 1834 وقفا تؤدي مردودا معتربا و ذلك حسب إحصاء يعود إىل سنة 13منها 
 فرنك كان يصرف جزء 6000 بـ 1837ساعد على توفري مدخول سنوي قدر سنة 

 فرنكات للشخص 3هام منه على إعانة بعض احملتاجني من سكان اجلزائر بنسبة فرنك إىل 
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شواش ة سيدي عبد الرمحن من وكالء واويالواحد، بينما يصرف الباقي على العاملني بز
   .)1(وقراء وأئمة

بداية القرن الثاين يف  أوقاف سيدي عبد الرمحن كانت ال تتجاوز  أن املالحظمنو
كسبت صاحبها شعبية وصيتا أعشر للهجرة أحد عشر وقفا، مث ما لبثت أن تزايدت كلما 

.  وقفا لفائدة الضريح82حتالل تزيد عن وخارجها، حىت أصبحت عشية اال داخل املدينة
وقد تطلبت كل هذه األوقاف تشكيل جهاز إداري يسهر على سريها ويشرف على إدارهتا 
يتكون أساسا من شيخ احلضرة ووكيل وشاوش وثالثة أئمة وثالثة حزابني وأربعة قراء 

  .حزابة
  : )2( أموال أوقاف المرافق العامة والثكنات-ثالثا

زائر وخارجها لإلنفاق على املرافق العامة أوقفت عدة أمالك داخل مدينة اجل
  ،)3( والسواقي، وكل هذه املرافق كانت حتظى بالعديد من األوقافنويكالطرق والع

ويقوم عليها وكالء وشواش يعرفون بأمناء الطرق والعيون والسواقي، ولعل كثرة عدد 
لدليل مائة عني العيون اليت أنشئت داخل اجلزائر وخارجها، واليت كان عددها يزيد عن 

  .على ذلك
كما أن أمهية أوقاف املرافق العامة من تلك املبالغ الضخمة اليت كانت توفرها، واليت 

 ويضاف إىل أوقاف – ألف فرنك 150 ال تقل عن لالحتاللكانت يف السنوات األوىل 
وحدها  راملرافق العامة، أوقاف الثكنات اليت كان عددها أواخر احلكم العثماين مبدينة اجلزائ

  سبع ثكنات اشتهرت منها كل من ثكنة اخلراطني و باب عزون وست موسى واملدروج

                                                 
  . 98 – 97 ص املرجع نفسه، ) 1(
  .101 – 100 ص ،، املرجع نفسه الدكتور ناصر الدين سعيدوين) 2(
 38-37 العددان ،ة، تونسياربواإلنزال، اجمللة التارخيية  املغأنظر أمحد قاسم، أحباس العثمانيني األول  بتونس ومجعية األوقاف  ) 3(

  .243 ص1985 جوان 1985جوان 
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ظيت األبراج واحلصون الواقعة بضواحي اجلزائر بالعديد من األوقاف حكما . وماكرون
أربعة ( باب عزون وبرج موالي احلسن وبرج سيدي تقليالت ، مثل برج رأس تافورة

    .)1(وبرج قنار) وعشرون ساعة 
خالصة املبحث التمهيدي للتطور التارخيي لوظيفة أموال مؤسسة الوقف تتمثل يف أن 

 لعدة تطورات من حيث تخضعكمؤسسة مالية  ا يوم اعتمادهمنالوقف مؤسسة أموال 
التسيري والتنظيم إىل الفترة العثمانية من تاريخ اجلزائر الذي يلقى العناية والرعاية والتحكم 

ن املؤسسات املالية اليت بقيت صامدة إىل االحتالل م العديد ا عنه مما نتجايف تسيريه
    )2(.الفرنسي

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ال أثناء العهد العثماين، والسيما منذ يرى العديد من الباحثني يف جمال أموال الوقف أن الوقف مل تعرف توسعا وانتشارا باجلزائر إ ) 1(

أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، وما ساعد على هذا االنتشار والتوسع هي الروح الدينية وسياسة احلكم جتاه 
، دراسات يف الوقف على اخلصوص الذي يعد يف نظرهم موردا ماليا حيقق أعباء الدولة يومها، راجع الدكتور ناصر الدين سعيدوين

   . امللكية العقارية
أنظر حممد املكي الناصري، األحباس اإلسالمية يف اململكة املغربية، اجلانب التارخيي لألمالك الوقفية يف اجلزائر، املرجع نفسه،  ) 2(
  .18-13ص



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

25 

  
  : تمهيد وتقسيم 

  
نتناول يف باب إدارة أموال مؤسسة الوقف، إدارة أموال مؤسسة الوقف والوالية عليها 

ؤسسة الوقف يف الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري، واهليكل اإلداري إلدارة وتطور إدارة أموال م
مؤسسة أموال الوقف يف الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري وذلك يف فصول ثالث خنصصها كما 

  : يلي
     والوالية عليها يف الفقه اإلسالميأموال مؤسسة الوقف إدارة   :الفصل األول
  الوقف يف الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري مؤسسة رة  تطور إدا :الفصل الثاين
الوقف يف الفقه اإلسالمي والقانون مؤسسة اهليكل اإلداري إلدارة أموال  :الفصل الثالث

    اجلزائري
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  :الباب األول
  الوقف في الفقه اإلسالمي والقانون الجزائريمؤسسة إدارة أموال 

  
  
  
  

مرها وحيافظ عليها، وينميها وهذا ليس كواجب إن أموال الوقف حتتاج إىل من يرعى أ
فردي فقط بل إن ذلك واجب ديين و أخالقي أيضا، نظرا لطبيعة الوقف نفسه بسبب إيصال 
املوارد إىل مصارفها اليت اشترطت بشروط الواقفني، لذا فإن كل ذلك ال يكون إال بوالية أي 

  .)1(عه إىل مصارفها بالعدلري وصول تيقن منتبإدارة تقوم على رعاية الوقف، وحتفظ أمانته و
  

  

                                                 
  .205 ص،1989 ط ، نشر البنك اإلسالمي للتنمية،  إدارة الوقف يف اإلسالم،الدكتور عبد املالك السيد) 1(
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  :الفصل األول

  األوقاف والوالية عليها في الفقه اإلسالميمؤسسة أموال إدارة 
  

ذهب الفقهاء يف إطار إدارة أموال الوقف إىل أن كل وقف خيتلف عن اآلخر، فالوقف 
ع لشروط الواقف الذري ال يزال أغلبه يف العديد من البلدان اإلسالمية موجودا و إدارته ختض

 هذا اجملال إىل أن تؤول يف األخري إىل إدارة األوقاف العامة  يف أو ناظرنه كمتويليومن يع
  . احلال عليه يف اجلزائر اليومكما هوتتمثل بوزارة األوقاف أو من يقوم مقامها 

ووالية الوقف تثبت للواقف فله حق إدارة الوقف الذي أنشأه ولو مل يشترطها لنفسه 
 وعنه تصدر وإليه تعود، كما أن له أن يقيم ،رأي أيب يوسف فهو املالك األول هلاحسب 

 اختارحد ولكنه أللتولية اقف ومل يشترط امتوليا على وقفه و له عزله فيما شاء، وإذا تويف الو
لغري متوليا إذا توافرت فيه شروط الوالية، اوصيا فعندئذ لغريه أثناء مرض املوت ويصبح هذا 

محه أحد حىت القاضي ألنه ذو والية خاصة مقدمة على الوالية العامة اليت يتمتع هبا فال يزا
  )1(القاضي

ي أو املتوىف املشروط به الوالية أهال للوالية على الوقف أمام صأما إذا مل يكن الو
القاضي غريه ليقوم بوالية الوقف وإدارته حىت تزول موانع األهلية وذلك مثل بلوغ املوصى له 

  .)2( الرشدسن
 أن للقاضي أن يسقط حق الوالية من الواقف أو املتويل إذا ثبت أن من كان يدير الوقف غري

لحق الضرر مبستقبل الوقف يشؤون الوقف ومبصلحة املنتفعني، وأن سوء اإلدارة هذه قد بيضر 
از للقاضي نني أو مبذرين جيو مصارفه، فالوقف أمانة يف يد الواقف أو املتويل فإذا كانا غري أم

                                                 
  .206ص نفسه،  املرجع ، الدكتور عبد املالك السيد)1(
  . 207 – 206 ص ،املرجع نفسه ،الدكتور عبد املالك السيد)  2(
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أن يستخدم واليته العامة حىت ولو اشترط الواقف غري ذلك ألن الشرط الذي ال خيدم مصلحة 
  . )1(الوقف ال يؤخذ به

 يوسف يف أن وما جيري به العمل يف أغلب البلدان اإلسالمية هو إتباع رأي اإلمام أيب
عليه أو بتعريفه له تعريفا الوالية إلدارة ثابتة للواقف بدون نص و ثابتة ملن يقيمه هو بالنص 

يدل على املقصود به كأن يقول ألكرب املستحقني سنا فليس للقاضي عزل من يوليه أو يعينه 
 إال إذا ثبت عدم كفاءته يف إدارة الوقف من بعد ذلك لثبوت خيانته أو تأكد للقاضي ،الواقف

  .ف هو صاحب احلقالواقواألصل يف إدارة األوقاف إهنا أهلية ومستقلة، و .من أنه فاسق
 وجبت مراعاة ،وإذا كان للواقف شروط فيمن جيب أن يكون مديرا ومتوليا للواقف

الشرط فإذا مل يكن معينا واحتاج األمر إىل التحري والتحقيق كأن يوصي بالتولية لألرشد 
 إذا مات ،فيصبح املتويل متوقفا على ثبوت الرشد مث من بعد ذلك على قرار القضاء بنصه

 ومل يعني من سيدير الوقف من بعده أو عني شخصا مث مات هذا الشخص بدون تعيني الواقف
 ومل يكن )2(غريه وكان الوقف  ذريا جاز للقضاء أن يعني من يشاء متوليا على هذا الوقف

دين من الوقف إذا كان هذا ييعني متوليا من املستف مستحقا يف الوقف  إال أن على القاضي أن
يقصد بالرشد هنا حسن التصرف بأموال الوقف وتنميته واحملافظة عليه هو أرشد من غريه و
دين، ويشترط يف من يويل من األجانب أن ال يكون ممن طلب هو بنفسه يوعلى حقوق املستف

 يكون من األقربني إىل القاضي الذي يقوم بتنصيب  الالتولية وألن طالب الوالية ال يويل وأن
   )3(.املتويل

ذهب املالكية على أرجح اآلراء لديهم بأن الوالية على الوقف وإدارته تكون ويف هذا اإلطار 
للموقوف عليهم أو ملن خيتارونه هم إذا كان املوقوف عليهم معينني وكانوا بالغني راشدين 

                                                 
  .209 – 208 ص ،املرجع نفسه)  1(
   .210، ص هنفس املرجع)  2(
ص . اإلسكندرية ، 1998 ط ت اجلامعية،دار املطبوعانشر الشافعي أمحد حممود، أحكام الوصايا والوقف يف الشريعة اإلسالمية، ) 3(
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  بأن :مالكني مللكاهتم العقلية و ذلك إذا مل يبني الواقف ملن تكون الوالية حيث يرى املالكية
       )1(.لى الوقف ال تصحوالية الواقف ع

شروط يف بفقد ذهبوا إىل أن الوالية أي إدارة الوقف ال تثبت للواقف إال  أما الشافعية،
احتفاظه بذلك عند إنشائه للوقف ألنه بذلك مل حيتفظ هبا لنفسه،  وجعلها لغريه لذا كانت 

  . )2(الوالية للموقوف عليهم فإن مل جيعلها ألحد فيبقى له النظر
ق ثان قال أهنا للموقوف عليه ألنه هو املستفيد من ريع الوقف وهو أحرص من وفري

 فقال إهنا للحاكم ألن األمر يتعلق حبق –غريه على رعايته، أما الفريق الثالث من الفقهاء 
 للتصرف ومالك مللكاته كم أن الواقف أهالحباملوقوف عليهم وحق من يأيت من بعدهم، و

أما إذا خرج الواقف على أهليته إما .  )3( وال تنتقل الوالية إىل القاضيالعقلية فهو أهل الوالية
بسبب جنونه أو عته أو حجر عليه لنفسه فتنتقل إدارة الوقف والوالية عليه إىل القاضي إذ له 
ت فأن يعني من يراه صاحلا إلدارة شؤون الوقف، ولكن تعود الوالية مرة أخرى للواقف إذا انت

  .شروط عدم أهليته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .221املرجع نفسه، ص )  1(
  .121، ص 2001الدار اجلامعية األردنية، عمان، عبد العزيز الدوري ، مستقبل الوقف يف الوطن العريب، نشر : األستاذ )  2(
   . 211 املرجع نفسه، ص ،الدكتور عبد املالك السيد)  3(
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  :المبحث األول
  وقفـــــل في الــــــــــالتوآي

 من قبل الواقف وشروطه أو كان تعيينه من قبل  سواء ويلَ-حيق ملتويل إدارة الوقف
أن يوكل غريه عنه فيما جاز له هو من تصرفات، و له أن  -جهة قضائية ذات سلطة شرعية

 هو ال ميلكها، كما أن له ،أن مينحه سلطةحيدد لوكيله هذه التصرفات ويقيدها، وال حيق له 
أن يعزله عنها وأن يأجره على عمله وينفرد الوكيل بعزل املتويل نفسه إذا عزل من قبل الواقف 

  .كما ينعزل الوكيل إذا عزله املتويل نفسه
هذا إذا مل يتعلق بالتوكيل حق للغري، ويشترط علم الوكيل بالعزل إذا عزل من قبل املتويل 

 علم املوكل إذا عزل الوكيل نفسه، وبذلك تكون تصرفات الوكيل خبروجه أو ويشترط
خبروج من وكله عن األهلية بسبب املوت أو اجلنون أو بسبب آخر وإن مل يعلم الطرف الثاين 

  .بذلك
  التفويض : المطلب األول

 غريه يقصد بالتفويض يف إدارة الوقف أن يسند املتويل أو الناظر والية وإدارة الوقف إىل
وإقامة الشخص املفوض مقام نفسه، ويكون املفوض مستقال بتصرفات وينصرف هذا األخري 

  :على وجه الوالية ال على وجه اإلنابة عن األول والتفويض يتضمن يف هذه احلالة أمرين

  عزل الناظر نفسه و إخالئه من إدارة الوقف : األول

اء هذا الغري حق االستقالل يف        هو متليك غريه الوالية على الوقف وإعط:الثاني
  ).1(التصرف

  : وهذا ال خيلو من أحد اإلجراءات التالية
أن يكون الواقف قد فوض إدارة شؤون الوقف ورعايته إىل املتويل أو الناظر بصورة عامة  -

وشاملة، أو أقامه مقام نفسه، ففي هذه احلالة جيوز للناظر أو املتويل أن يفوض غريه بالقيام 

                                                 
  . 96 ص 1984 ، طبعة طبع و نشر البنك اإلسالمي للتنمية، الوقف يف الفقه اإلسالمي،األمنيالدكتور حسن عبد اهللا )  1(
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شؤون الوقف سواء يف حال صحته أو عند مرض املوت وال حيتاج ذلك إىل مصادقة ب
  ).1(القاضي

  شروط التولية : المطلب الثاني

يشترط لصحة التولية مجلة من الشروط حددها الفقهاء إلدارة أموال الوقف وأقرها 
  : القانون اجلزائري كالتايل

  شروط فقهاء الشريعة اإلسالمية: الفرع األول

رط الفقهاء لصحة التولية أن الناظر وكذا الوكيل أو املفوض سواء عني من قبل اشت
  :الواقف أو من قبل القاضي أو من قبل املتويل أن يكون املويل

  .بالغا، عاقال وقادرا على إدارة الوقف وأمواله ورعايته رعاية تامة
تسقط والية العاقل جبنونه  و)2(أما إذا مل يكن عاقال مثل السفيه أو اجملنون فال تصح توليته

  . من قبل الواقف نفسه وتعود إليه يف حالة اإلقامة من اجلنون إذا كان قد ويل
وال تصح والية القاصر ألنه غري قادر على إدارة أمواله اخلاصة إذ أنه هو نفسه مسلوب 

   )3( تنفيذا لشروط الواقفهة ولكنه يستحق الوالية وممارستها عند بلوغاداإلر
 ،ن أو النظار صح ذلكو بني املذاهب يف ذلك إذا اقتضت الضرورة أن يتعدد املتولاختالف

د كل ناظر بتصرفات معينة يف قسم فرولكن ال تصح تصرفاهتم باألغلبية و جيوز للقضاء أن ي
   .من الوقف وكذلك تكون تصرفاته هذه نافذة

  الشروط القانونية  : الفرع الثاني

له السلطة الشرعية والقدرة على وضع يده عليه وإدارة الويل على الوقف هو من تثبت 
 وصرف الريع إىل املستحقني وهذا ما ذهب إليه املشرع اجلزائري ،شئونه من استغالل وعمارة

يف   املتعلق باألوقاف و الذي أطلق عليه ناظر الوقف وناظر الوقف10 / 91يف القانون رقم 

                                                 
   96. ص 1984 الوقف يف الفقه اإلسالمي طبع و نشر البنك اإلسالمي للتنمية ،الدكتور حسن عبد اهللا األمني) 1(
  .103 ص  املرجع نفسه،الدكتور حسن عبد اهللا األمني،)  2(
  .218، ص إدارة أموال الوقف، املرجع نفسهلسيد، لك اعبد امل)  3(
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ملباشر للملك الوقفي وخيضع لرقابة وكيل األوقاف التشريع اجلزائري هو الذي يقوم بالتسيري ا
والذي يعد املراقب لألمالك الوقفية على مستوى مقاطعته، ويشرف أو يتابع أعمال نظارة 

  .األمالك الوقفية، وهذا حتت إشراف ناظر الشؤون الدينية بطبيعة احلال
 98نفيذي رقم  من املرسوم الت07هذا وعرف املشرع اجلزائري نظارة الوقف يف املادة 

  :  أنه يقصد بنظارة الوقف يف صلب هذا النص ما يأيت381/ 

  . وتتمثل الرعاية يف احملافظة على عني الوقف كرعاية الرجل العادي ألمواله: رعايته–أ 

 فال جيوز إبقاء عني الوقف بدون استثمار، ألنه وجد لغرض إعماره لالستفادة : عمارته–ب 
   .  منه

   .ذا بعد استثماره وبالنتيجة استغالل كل ما ينتج عنه من ريع وه: استغالله-جـ 

  .حفظ املال املوقوف كحفظ املال اخلاص من كل تعد:  حفظه–د 

 وتكون هذه احلماية إبعاد كل ما من شأنه اإلضرار بالوقف، ومقارنة : )1 ( محايته-هـ 
اجلزائري جند أهنا متقاربة بالشروط اليت حددها فقهاء الشريعة اإلسالمية وما جاء به القانون 

من حيث املوضوع إال أن هناك بعض اإلضافات احملددة مبوجب نص قانوين نظرا للتطورات 
  .اجلارية يف ميدان املعامالت

 من املرسوم التنفيذي املذكور أنه يشترط يف الشخص املعني أو 17وحددت املادة 
  : املعتمد ناظر األوقاف أن يكون

  .تطبيقادا و  أي اعتقا– مسلما – 1
  . بالغا سن الرشد، فال تصح والية القاصر والصغري، كونه ال يتوىل إدارة ماله – 2
  .  ألنه ال والية له على نفسه؛ سليم العقل و البدن، فال تصح والية اجملنون– 3
  . عدال أمينا، ونعين األمانة يف املال وحسن التصرف فيه – 4

                                                 
  .وكيفيات ذلك حيدد شروط إدارة األمالك الوقفية وتسيريها ومحايتها -  98/318: املرسوم التنفيذي رقم) 1(



 

 

33 

 تثبت هذه الشروط بالتحقيق و الشهادة  ذا كفاءة وقدرة على حسن التصرف،– 5
   .املستفيضة و اخلربة

ومقارنة بالشروط اليت حددها فقهاء الشريعة اإلسالمية وما جاء هبا القانون اجلزائري 
جند أهنا متقاربة من حيث املوضوع إال أن هناك بعض اإلضافات احملددة مبوجب نص قانوين 

  . تتبعا للتطورات اجلارية يف ميدان املعامال

  
  :المبحث الثاني

  التصرفات اإلدارية الجائزة للمتولي أو الناظر مباشرتها
  

ختضع تصرفات املتويل أو الناظر لشروط الواقفني واختالف طبيعة الوقف ومصارفه و 
  .مصادره، إال أن القواعد العامة حتدد ما جيوز و ما ال جيوز من تصرف يف إدارة أموال الوقف

  ات الجائزة التصرف: المطلب األول

حيق ملن يدير أموال الوقف عمل كل ما جيلب فائدة للوقف أو املوقوف عليهم و هذا 
  .طبقا ملا جاء به فقهاء الشريعة اإلسالمية و قانون الوقف اجلزائري

    لدى فقاء الشريعة اإلسالميةالتصرفات الجائزة: الفرع األول

ويل أو الناظر ضوابط ال ميكن وضع الفقهاء يف إطار حتديد التصرفات اجلائزة للمت
 كأن مينع أي ضرر عنه ضمن التقيد بالنظام العام وبشروط الواقفني، –للمتويل أن حييد عنها 

 أما )1(ويتصرف املتويل أو الناظر بدون حاجة إىل مصادقة من أحد إذا كان ذلك ما شرط له
عيا بعد إذن القاضي إذا كان التصرف املقيد خارج جمال ما يسمح له به، فيكون تصرفه شر

  .له

                                                 
  . 768ص . 8ج . 1985الطبعة الثانية . نشر دار الفكر.  الفقه اإلسالمي وأدلته ، الدكتور وهبة الزحيلي) 1(
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 لذا يستطيع املتويل الذي يتوىل إدارة الوقف أن يزيد أو ينقص من مرتبات العاملني يف الوقف، 
و له أن يفضل و خيصص إذا شرط ذلك، و من مث حيق له أن يدفع األجور ملن يقوم بالعمل 

بين فيها عمائر أو أن يؤجر األرض الزراعية، أو يقوم هو بزراعتها وله أن يو ،لصاحل الوقف
 الدور، ويتوقع أن تكون مواردها أكثر ه إن كانت قرب املدينة إذا كان احتمال إجيار هذادوًر

مما حيصل من موارد الزراعة، وهذا ما يؤدي به ابتداء إىل إعمار الوقف ورعايته قبل إعطاء 
  . )1(حقوق املستحقني لألنصبة وله أن يستدين إلعماره  بإذن القاضي

 الستغالل أنشطة ارًوو االتساع باجتاه أرض الوقف الزراعية ُدوز له أن يبين يف حنكما جي
تفيد املوقوف عليهم كإقامة املنشآت يف املزارع اليت تؤدي إىل استغالل الوقف كبناء خمازن و 

  .)2(بيوت للعاملني و حفظ املاشية و غريها
عقود اإلجيار إذا كان العقد  وتبعا لكل التصرفات اليت جيوز للمتويل مباشرهتا فسخ 

  .يضر مبصلحة الوقف
  التصرفات الجائزة قانونا: الفرع الثاني

القاعدة القانونية فيما يتمثل يف التصرفات اجلائزة للناظر أو وكيل األوقاف التصرف يف 
 من لة حدود القانون ويف كل ما يعود على الوقف باملنفعة وحتدد مسؤولياهتا أساسا يف مج

  : األمور
: لقرار الوزاري املشترك رقملاالختصاصات املمنوحة من طرف القانون طبقا 

 بني وزارة الشؤون الدينية واألوقاف ووزارة املالية املتضمن إنشاء صندوق 02/03/1999
  .مركزي لألوقاف

 املقرر من الوزير املكلف بالشؤون الدينية حسابا لألوقاف على حتفي" ه أن04نصت املادة 
  ".ة الشؤون الدينيةمستوى مديري

                                                 
  .769وهبة الزحيلي، املرجع نفسه، ص الدكتور ) 1(
  .790املرجع نفسه، ص ) 2(
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يتوىل وكيل األوقاف أمانة احلساب "  من القرار املذكور أنه 06كما نصت املادة 
 أعاله، وهبذه الصفة يكلف مبسك السجالت والدفاتر 04الوالئي املشار إليه يف املادة 

  .هذا فيما يتعلق بوكيل األوقاف" احملاسبية
ميسك الناظر " التسيري املباشر للملك الوقفي  يف إطار 07أما ناظر األوقاف فقد نصت املادة 

  ". األوقاف الوالئي حسابحسابات ريع امللك الوقفي الذي يسريه و يصب املبالغ احملصلة يف
 حيث الواجبات حيث جعل منهذا وقد فرق القانون بني وكيل األوقاف وبني ناظرها 

عته ويف ذلك نصت املادة ناظر امللك الوقفي يباشر عمله حتت إشراف وكيل األوقاف ومتاب
يباشر ناظر امللك الوقفي عمله حتت مراقبة وكيل "  أنه 381 – 98 من املرسوم 14 – 13

  )1(:األوقاف و متابعته و يوىل على اخلصوص املهام التالية
   . على املوقوف عليه وضامنا لكل تقصري املوقوفة و يكون بذلك وكيال العنيالسهر على -
 .لك الوقفي وملحقاته وتوابعه من عقارات ومنقوالتاحملافظة على امل -

 .دفع الضرر على امللك الوقفي املبين و ترميمه وإعادة بنائه عند االقتضاء -

السهر على محاية امللك الوقفي واألراضي الفالحية واستصالحها وزراعتها وفقا ألحكام  -
  . اخلاص بالوقف يف اجلزائر10 –91 من القانون رقم 45املادة 

 .حتصيل عائدات امللك الوقفي -

السهر على أداء حقوق املوقوف عليهم مع مراعاة شروط الوقف بعد خصم نفقات  -
 ميارس الناظر 14املبينة قانونا ونصت املادة  احملافظة على امللك الوقفي و محايته و خدمته

هذا املرسوم املعتمد لرعاية امللك الوقفي اخلاص مهامه حسب شروط الواقف طبقا ألحكام 
و يعترب مسؤوال أمام املوقوف عليه والواقف إن اشترط ذلك أمام السلطة املكلفة باألوقاف 

)2(. 

                                                 
  .  وما يليها13 الفرع الرابع مهام ناظر الوقفي وصالحياته املواد من 98/381املرسوم ) 1(
  .  حيدد شروط إدارة األمالك الوقفية تسيريها ومحايتها. 381/ 98املرسوم ) 2(
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  : الواجب األول
عمارة الوقف وإصالحه وزراعته وهذه أهم الواجبات ألهنا نصبت للنظر وأقرت 

ي خرابه يؤدوال سبيل إىل قيام هذه املصلحة إال بذلك؛ ألن إمهال الوقف ملصلحة الوقف 
  .وهذا ما يتعارض مع هدف وشروط الواقف

   :الواجب الثاني
يتمثل يف محاية الوقف من أي اعتداء عليه من املستحقني أو غريهم وكذلك من أوجب 

 ألن األوقاف كانت على الدوام حمل األطماع و قل – الوكيل و الناظر –الواجبات عليهما 
ذه األوقاف باحلراسة املباشرة القانونية و من سلم من الطمع فيها، و يكون الدفاع عن ه

  .القضائية

   :الواجب الثالث

اإلشراف التام على مجيع املنازعات القضائية املتعلقة باألوقاف و هذا خيص بالدرجة 
األوىل وكيل األوقاف باعتباره املشرف األعلى يف حميط واليته و ال خيفى أنه خيضع لإلشراف 

  . للواليةو سلطة مدير الشؤون الدينية
   :الواجب الرابع

 أو زراعة أو هتيئة لالنتفاع به يف حدود املصلحة الشرعية و ةاستغالل الوقف بإجار
 يراقب وكيل األوقاف 381-98 من املرسوم 11القانونية، وقد نصت على كل ذلك املادة 

       .على صعيد مقاطعته حتت إشراف مدير الشؤون الدينية موضع امللك الوقفي
 من املرسوم التنفيذي 25ع أعمال النظارة لألمالك الوقفية ويراقبها وقفا ألحكام املادة ويتاب
، وقد أطلق فقهاء الشريعة اإلسالمية احلرية للتصرفات اجلائزة للوكيل أو الناظر 114 – 91

ما دامت هذه التصرفات تعود بالفائدة على أموال الوقف، وال ميكن له التصرف يف هذه 
  . يف احلدود الشرعية حتت رقابة السلطة القضائيةاألموال إال
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أما التصرفات اجلائزة يف القانون اجلزائري فقد حددها بنص صريح ال ميكن جتاوز هذه 
الصالحيات إال يف احلدود القانونية، ومن مث التصرفات اجلائزة طبقا لفقهاء الشريعة اإلسالمية 

يجرم كل ما من شأنه اإلضرار مبصلحة الوقف أما القانون ف. غري مقيدة ما دامت ختدم الوقف
   .  بنص صريح
  التصرفات غير الجائزة : المطلب الثاني

  .ائزة للناظر أو املتويل مباشرهتا أو القيام هبااجلحدد الفقهاء العديد من التصرفات غري 
 ائزة يف الفقه اإلسالمي أوال واجلوعلى هذا األساس يتعني علينا أن حندد التصرفات غري 

  .التصرفات غري اجلائزة قانونا ثانيا
  لدى فقهاء الشريعة اإلسالميةالتصرفات غير الجائزة : الفرع األول

من التصرفات اليت ضبطها فقهاء الشريعة اإلسالمية للناظر أو املتويل عدم مباشرهتا جتاه 
رج أحد أنه ليس للناظر أن يزيد أو ينقص أو حيرم أو يدخل أو خيا يف تتركز أساس، والوقف

من املوقوف عليهم، إال إذا خول له من الواقف، و ال حيق له أن يستبدل الوقف إال إذا خول 
له من الوقف أو القاضي و من التصرفات غري اجلائزة أيضا أن يؤجر املوقوفات لنفسه و لو 
را بأجر املثل أو أكثر، فهنا يكون القاضي هو املؤجر للوقف و يكون املتويل أو الناظر مستأج

  . )1(يأجره بأقل من أجر املثل أو بغنب  فاحشأن له، كما أنه ال يستطيع 
كما حيق للمتويل أو الناظر رهن الوقف يف دين ألن املرهون عرضة للبيع عند عدم 

 تزيد عما كان موجودا يف الوقف إال  الوفاء، بل حيق له كذلك أن يزيد يف إنشاءات جديدة
ستحقون على مثل هذا األجراء، أو أن يصرف موارد الوقف  املقإذا شرط له ذلك أو إذا واف

  . )2(ونموقوفات أخرى إال إذا احتد الواقف
  
  

                                                 
ص . 1998وقاف يف الفقه اإلسالمي والقانون، طبع منشر دار املطبوعات اجلامعية الدكتور أمحد سراج، أحكام الوصايا واأل) 1(

320  .  
  .313 ص ،املرجع نفسه) 2(
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  في القانون الجزائري التصرفات غير الجائزة : ثانيالفرع ال

إذا كان النظر والتصرف يف الوقف مقيدا باملصلحة والقانون فإن أي تصرف ضار 
لوكيل أن جييزه، وتتنوع األفعال الضارة تنوعا كبريا لأو بالوقف أو املستحقني ال جيوز للناظر 

  .غري أن اإلشارة إىل بعضها قد يدل على سائرها
 منه ا إعادة الوقف واالنتفاع به دون أجر، كأن يسكن فيه شخص دون أن يأخذ أجًر– أ 

على ذلك، أو أرض زراعية، وإمنا جيوز له ذلك ألنه مقيد بالتصرف ملصلحة الوقف أو 
  . قوف عليهم و ليس يف شيء لذلك منفعة هلماملو
حد أصوله أو فروعه لوجود ألة احملاباة كتأجري الوقف من نفسه أو مسلوك مسلك منظ–ب 

 أن 232 طبقا للمادة 381 – 98التهمة و الشك يف احملاباة فقد حدد املرسوم التنفيذي 
 أو أي طريق من طرف ةالوطنيامللك الوقفي يؤجر عن طريق املزاد العلين، و يعلن يف الصحافة 

 الشروط اليت جيب 30 إىل 24 وقد نصت املواد ،يوما من تاريخ إجرائه  20اإلعالم قبل 
  . )1(مراعاهتا يف تأجري امللك الوقفي

 كل حاالت اإلمهال أو التقصري من محاية ورعاية الوقف من حيث نظارته أو عمارته -جـ 
   381 / 98 من املرسوم 08 – 07ل بفحوى املادتني أي كل عمل خي

 كل إمهال فيما يتعلق باملنازعات القضائية حول الوقف خاصة املواعيد و الشروط –د 
  .الشكلية أو املوضوعية للدفاع القانوين عن الوقف

  

                                                 
  .98/381املرسوم التنفيذي )  1(
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  :لفصل الثانيا
  الوقف في الفقه اإلسالمي والقانون الجزائريأموال مؤسسة تطور إدارة 

  
 يف ديار اإلسالم املفتوحة خاصة يف العراق ومصر والشامملا كثرت موارد أموال الوقف 

ت إىل تنظيم شؤوهنا وإدارهتا، فكان أول من جتاحاواملغرب العريب واجلزائر على اخلصوص 
وبة بن منري قاضي اخلليفة هشام بن عبد امللك على مصر فأوجد هلا تفكر يف ذلك هو القاضي 

 )1(ا مستقال عن بقية الدواوين ووضعه حتت إشرافه وضع يده عليها وأنشأ هلا ديوانبأنتنظيما 
  :و هذا ما نتطرق إليه من اجلانب الفقهي واجلانب القانوين من خالل املبحثني التاليني

  .تطور وإدارة الوقف يف الفقه اإلسالمي: املبحث األول 

  .التطور التشريعي إلدارة الوقف يف القانون اجلزائري: املبحث الثاين 

   

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .312الدكتور أمحد سراج، املرجع نفسه، ص )  1(
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  :المبحث األول
  تطور إدارة الوقف في الفقه اإلسالمي

  

إن األوقاف منذ زمن اإلسالم األول سواء كان هذا الوقف وقفا قصد به القربة ابتداء 
 واليت ، أو األوقاف اليت قصد هبا القربة انتهاء يف هناية املطاف،ميت باألوقاف اخلرييةواليت ُس

  . فقد وضعت حتت تنظيم وإشراف القاضيمسيت باسم األوقاف األهلية أو الذرية، 
  ديوان القضاء في إدارة الوقف  : المطلب األول

كان لديوان القضاء يف اإلشراف على الوقف دور هام ومفيد فقد كان بعض القضاة 
 173يتفقد الوقف ويرعى شؤوهنا بنفسه فمثال جند أن أبا طاهر احلزمي قاضي مصر يف سنة 

 أيام يف الشهر، فيذهب مع العاملني معه و معهم العاملني عليها، هجرية يتفقد األوقاف ثالثة
فيأمر بترميمها و إصالحها إذا وجدها حباجة إىل ذلك أما إذا وجد تقصريا من املتولني أو من 

  .)1(غريهم عاقبهم على ذلك
وقد ظهرت أمهية القاضي وديوان القضاء يف الوقف من كونه أن للقاضي احلق يف أن 

 عليه، ومن سلطته تعيني وعزل القائمني على رقابةدارة الوقف، وسلطة يف اليشرف على إ
إدارة املؤسسات الوقفية مثل املساجد واجلوامع فهو يستطيع أن يعزل منها أي موظف مهما 

 ،عال مركزه يف املسجد أو املدرسة وغريها من األوقاف مثل اإلمام أو اخلطيب أو غريهم
 يف أداء واجباهتم وبدون اعتبار ملركزهم من كوهنم متولني وذلك فيما إذا وجدهم مهملني

 هجرية قد أنشأ جهازا مركزيا لإلدارة 118وبذلك حدث أنه يف سنة .  المإلدارة الوقف أ
واإلشراف على األوقاف العامة حتت عنوان ديوان األحباس وكان صاحب ديوان األحباس 

هذا ما حدث كذلك يف الدولة الفاطمية يف يقدم تقريره إىل قاضي القضاة بدال من الوزير و 
 فقد وضعت األوقاف حتت سلطة قاضي القضاة وأنشأت مؤسسة خاصة .)2(زمن اخلليفة املعز

                                                 
  . وما بعدها313املرجع نفسه، ص  )1(
يخ اإلسالم أيب حيي زكريا األنصاري، نشر دار املعرفة للطباعة والنشر بريوت  أنظر فتح الوهاب بشرح منهج الطالب تأليف ش)2(

  . وما بعدها257بدون تاريخ، باب الوقف، ص
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مسيت باسم بيت مال األوقاف الستالم املوارد العامة اليت تغلها مصادر األوقاف وكان قاضي 
كل سنة مباشرة، ألن أموال القضاة بنفسه يدقق أوراق هذا الديوان بعد انتهاء رمضان من 

األوقاف وإدارهتا مل تكن جزء من اإلدارة العامة أو أن تكون أمواهلا ومواردها جزءا من أموال 
الدولة اليت يشرف عليها بيت مال املسلمني وديوان اخلراج وبذلك وضعت حتت إشراف 

ما من أجل منع القضاء لكي يتحقق أن إتباع الشريعة يف معامالت األوقاف تتبع إتباعا صار
  .)1(أي سوء استعمال أو استخدام األموال الوقف يف غري املصاريف اليت خصصت هلا

األراضي اليت وضعت حتت  أما يف عهد املماليك قسمت األوقاف إىل ثالثة أقسام وهي
 يشرف عليها ناظر وهلا ديوان خاص و القسم الثاين – دار الدعوة –إشراف إدارة السلطان 

حكمية وهي تلك األوقاف اليت حتتوي على أراضي داخل املدن وجعلت مسيت بأوقاف 
مواردها خاصة مبكة املكرمة واملدينة املنورة إذ وضعت حتت إشراف قاضي القضاة وهو الذي 
يعني بدوره ناظرا عليها أو عدة نظار وكل واحد منهم كان يرأس ديوانا للمواطنني العاملني 

  .)2(يف هذه األوقاف
لث من األوقاف هي األوقاف األهلية و لكل واحد من هذه األوقاف ناظره والنوع الثا
  .أو متوليه اخلاص

  
  القاضي : المطلب الثاني

إن للقاضي أو لديوان القضاء السلطة لإلشراف على األوقاف ضمن أهم مهمات ديوان 
ظار، القضاء يف اإلسالم وهو رعاية الوقف اخلريي واإلشراف عليه وحماسبة املتولني والن

وللقاضي أن يرى بأن شروط الواقف الصحيحة قد جرت رعايتها وإتباعها من قبل النظار 
لى أن  املتويل يتوىل رعايتها ومحايتها و عوعليه أن يرى األموال واألمالك قد حوفظ عليها، و

ك إمنائها وأنه يقوم بتحصيل املوارد و أنه يقوم بإيصال إنفاقها إىل مستحقيها ، فإذا كان هنال
ناظر أو متويل معني من قبل الواقف والقاضي يلتزم بشروط الوقف و يسمح للناظر يف حرية 

                                                 
  .769الدكتور وهبة الزحيلي، املرجع نفسه، ص )  1(
  .770املرجع نفسه،  ص )  2(
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التصرف إال أن هذا الناظر يبقى خاضعا إلشراف القاضي ويتدخل القاضي بشؤونه عند ورود 
شكوى أو حصول تصرف سيئ يف املتويل أو يف حالة خيانته، وقد يقوم القاضي بنفسه 

 إذا مسحت له أوقاته بذلك إذا مل يكن هنالك متول عليها كما أن له أن مبباشرة إدارة الوقف
  .)1(يعني من يراه صاحلا ألداء ذلك ألن القاضي هو ناظر عام

  

والقاضي وحده يستطيع أن يسمح للمتويل باإلستدانة على أموال الوقف لدفع النفقات 
تويل إعمار الوقف وال توجد أو الراتب أو لشراء حبوب لزراعة أراضي الوقف و إذا أراد امل

مصادر كافية عنده من أموال الوقف يف الوقت الراهن، فإذا مل يكن خموال بذلك من القاضي 
 والقاضي وحده يستطيع )2(يستطيع أن يسمح له بأحد القروض إذا رأى مصلحة للوقف بذلك

 املنصب من قبل أن يبيع أموال الوقف ويشتري عوضا عنها إال أنه عندما يعزل القاضي املتويل
الواقف بدون سبب اخليانة ويعني أحدا حمله فإن عمل القاضي هذا يعترب الغيا إال أن القاضي 

 ألن هذا األخري هو وكيل له ومن حق املوكل ،يستطيع إقصاء املتويل الذي عني من قبله هو
 من  ويف حالة حصول خلو من منصب الناظر و لفترة غري معلومة فإن)3(أن يعزل من وكله

حق القضاة تعيني ناظر جديد لرعاية شؤون الوقف، وهذا التعيني غري قابل لإللغاء بسبب 
  .ظهور املتويل األصلي من جديد

  

وللقاضي احلق يف تعيني شخص أمني عندما يشك يف تصرفات املتويل أو الناظر فإذا 
  وللقاضي احلق )4(ثبت فسقه أي فسد الناظر يطلب القاضي منه االستقالة وإال فله أن يقصيه

يف اإلشراف العام فله حق النظر العام فإذا عني القاضي موظفني يف إدارة الوقف بصفة أن له 
النظر العام وقام املتويل بعزل من عينهم القاضي أو منعهم من القيام مبهامهم فإن للقاضي احلق 

                                                 
   .124الدكتور حسن عبد اهللا األمني، املرجع نفسه، ) 1(
  . وما بعدها125ص .  املرجع نفسه)2(
 ص 1999منشأة املعارف اإلسكندرية طه، نشر الدكتور حممد كمال الدين امام، الوصية والوقف يف اإلسالم مقاصد وقواعد) 3(

205.   
  .206 املرجع نفسه، ص )4(
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ان يعرض على من منع املتويل عن مثل هذا التصرف، غري أنه إذا حصل خصام فإن األمر ك
  .)1(فصل يف مثل هذا اخلالفيديوان املظامل لكي 

ويف حالة االختالف يعني القاضي و املتويل فإذا مل يكن موضع اخلالف يتعلق بشخص 
  .)2(القاضي و ال يكون القاضي نفسه طرفا يف اخلصومة فإن حكم القاضي يكون سائدا عندئذ

  

  ديوان النظر في المظالم : المطلب الثالث

 وضح الفقهاء و منهم اإلمام املاوردي قاضي القضاة يف زمانه بأن لديوان املظامل لقد
احلق يف اإلشراف على األوقاف كأحد املهمات الرئيسية امللقاة على عاتق صاحب هذا 

الديوان و عماله فديوان املظامل هذا وموظفوه عليهم أن يتأكدوا من أن الوقف خيدم الغرض 
كنهم التدخل يف ذلك بدون انتظار شكوى من أحد و هلم أن الذي أنشئ من أجله و مي

 وعلى هذا )3(يتأكدوا من أن املتويل وعماله يقومون بأداء واجبهم كما اشترطه الواقف عليهم
الديوان أن ينظر و يتبني وجود الوقف من خالل سجالت القضاء اليت هي حتت إشراف 

سلطان أو اخلليفة أي ويل األمر و اليت القاضي و يف سجالت األرشيف العام الذي يعود لل
تتضمن معامالت تعود للوقف وورود إمسهم فيها أو من السجالت القدمية اليت تتوافر يف 

 وحىت إذا مل يكن هنالك شهود ،األرشيف الذي كان يسمى باخلزانة العامة أو اخلزانة العظمى
خراج ما قد إستوىل عليه من إلثبات الوقف فإن السجالت قد تكون وسيلة لديوان املظامل إل

لنفوذ ومن تعديات السلطة أو األفراد على مثل هذه األوقاف مهما كان اأوقاف من قبل ذوي 
لبعضهم من نفوذ وخاصة ما تعلق فيها باألوقاف اخلريية العامة كما أن له واجبات مهمات 

  . مضرا بالوقف الذرية و له أن يتدخل ضد القاضي إذا تصرف تصرفا–جتاه األوقاف اخلاصة 
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  .208 املرجع نفسه، ص )2(
  .221املرجع نفسه، ص إدارة الوقف يف اإلسالم، . الدكتور عبد امللك السيد) 3(
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  النقيب : المطلب الرابع

نظرا ملكانة أموال الوقف والدور الذي لعبته يف حياة املسلمني من مجيع النواحي 
  . زيادة يف احلفاظ على أموال األوقاف واحملافظة على مواردها– النقيب –أستحدث منصب 

 من ساللة الرسول فالنقيب يقوم باإلشراف يومها على أوقاف اإلشراف لكونه ينحدر
عليه الصالة و السالم و باحملافظة على أعيان األوقاف و موجوداهتا، وتنمية مصادرها فإذا مل 

يكن هو الذي يشرف على جباية املوارد فعلية إذا واجب اإلشراف على العاملني عليها و على 
يعود نسبه إىل من يقوم بتوزيعها و إنفاقها و إدارهتا، وهو الذي يقرر من هو الشخص الذي 

اإلشراف أم ال ؟ وهل يكون مثل هذا الشخص مستحقا بالوقف أم ال؟ وله أن مينع من ال 
  .)1(عالقة له بالساللة النبوية من التعدي واالعتداء عليها

  
  
  

                                                 
  .221الدكتور عبد املالك السيد،  املرجع نفسه، ص ) 1(
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  :المبحث الثاني
  الوقف في القانون الجزائري أموال مؤسسة التطور التشريعي إلدارة

  

 العثمانية تتمدد على مساحة العامل اإلسالمي والعريب  ميالدي والدولة15منذ القرن 
حىت كادت أن تصبح حاكمة لكل بلدان العامل العريب، و سياستها تعين سيطرة تشريعها على 

 األنظمة اليت ومنكافة البالد و من هذه التشريعات الصادرة عنها يف جمال أموال الوقف، 
هتا فكان هذا النظام اراديا وكيفية حتصيل إ نظام إدارة األوقاف وسبل استثماره–أصدرهتا 

  . )1(حماولة لوضع تنظيم شامل للوقف من الناحية اإلدارية واملوضوعية
 هجري صدر عن الدولة العثمانية نظام يبني 1287 عام -2– مجادى الثانية 19ففي 

ء به هذا أنواع األراضي يف الدولة العثمانية ومعامالت املستغالت الوقفية ، و من بني ما جا
النظام أحكام و تقسيمات ال زال البعض منها موجودا يف تشريعات الدول العربية، ومن هذه 

 هـ والذي نظم مبوجبه 1331 رمضان 02 الصادرة يف ةاألنظمة نظام توجيه اجلهاد
  .)2(الوظائف يف األوقاف اخلريية

لوقف وخضوعه واجلزائر كغريها من أجزاء الدولة العثمانية يومها، اهتمت بنظام ا
ألحكام الشريعة اإلسالمية، ومن أهم األوقاف اليت شهدهتا تلك الفترة أوقاف املساجد 

واألراضي إال أنه وبدخول االستعمار الفرنسي اجلزائر واستحواذه على املمتلكات مبا فيها 
محاية  زال نظام الوقف يف تلك الفترة ومل تكن هناك هيئات إدارية تتوىل )3(املمتلكات احلبسية

األوقاف ألن فرنسا حني دخوهلا اجلزائر أدركت الدور الفعال الذي قد لعبه الوقف يف متاسك 
اجملتمع اجلزائري قبل احتالهلا، و هذا ما شكل عرقلة وخطرا يف وجه املستعمر، واألمر الذي 

ذلك فقد جسدت ) 4(دفع باملستعمر إىل إلغاء األوقاف لرفع صفة املساعدة عن األمالك الوقفية
                                                 

  .162-161 ص 1996الدكتور كمال الدين إمام، الوصايا واألوقاف يف الفقه اإلسالمي، الطبعة األوىل سنة ) 1(
  .164 – 163املرجع نفسه، ص  الدكتور كمال الدين إمام، )2(
 يقضي مبصادرة األوقاف اإلسالمية  واالستيالء عليها مث تـال           1830 سبتمرب   8مرسوما يوم   " ن  ديرفو" أصدر القائد الفرنسي    ) 3(

   . يف اجلزائرذلك إجراءات شن احلرب على الدين و اللغة و التاريخ
  .24ص . 1988جامعة اجلزائر . الوقف وعالقته بنظام األموال يف اجلزائر. نادية ابراهيم) 4(
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 )1(1830 ديسمرب 07، وقرار 1830 سبتمرب 08قرار  كبإصدارها لعدة قوانني ومراسيم
بغرض حتقيق التوسع االستيطاين، وما هي إال سنوات قليلة حىت وصلت اإلدارة الفرنسية إىل 

، مث أخضعت األموال )2(السيطرة الفعلية على األوقاف بتحويلها إىل ثكنات و مستعمرات
 ليجعل 1873 ويف األخري جاء قانون )3(ة الحقة إىل أحكام امللكية العقاريةالوقفية يف مرحل

 فقد كانت عملية احملو والطمس ألثر اإلسالم ،من األوقاف خدمة ملصاحل االستعمار الفرنسي
يف اجلزائر على أشدها فنجد بأن االستعمار واالستيطان الفرنسي قد أثر على اجملتمع اجلزائري، 

صاد التقليدي، إذ ارتفعت األسعار نتيجة االستيالء على األراضي الزراعية و وعلى نظام االقت
وأخضع االقتصاد  % 300 إىل 200املناطق السكنية فارتفعت أسعار الطعام يف املدن بني 

 كي يقع حتت سيطرة االقتصاد الفرنسي كل ذلك أدى إىل تغيري للحياة املدنية و )4(اجلزائري
قليدي الذي بدأ يتدهور تدهورا سريعا و مستمرا كان سيؤدي إىل لنمط حياة اجلزائري الت

حتويل اجلزائر إىل أن تفقد شخصيتها و مقوماهتا اإلسالمية لوال ما كان من تأثري لألوقاف 
  .اإلسالمية

 املوارد الوقفية وملراكز التعليم وللمدارس امللحقة باملساجد وللزوايا ا وتعضيًد
يطرة السلطة الفرنسية، استطاعت هذه املؤسسات أن تستمر يف والكتاتيب اليت بقيت خارج س

محل الروح اإلسالمية األصلية ومهتها ومقومات اإلسالم من الضياع إذ لوال هذه املوارد من 
سلم و لضاع اإلسالم مالوقف ملا استطاع الشعب اجلزائري أن حيافظ على متاسكه كمجتمع 

  . )5(واختفى من اجلزائر
  

                                                 
  .نه األمالك الوقفية تدخل يف األمالك العامة و بالتايل يسهل مراقبتها و السيطرة عليهاجعلت املادة األوىل م) 1(
  . األوقاف إىل القضاء األمالك الوقفية 1844قرار أكتوبر ) 2(
  1858 أكتوبر 30مرسوم )  3(
زائر حملمد مكي الناصري، املرجع نفسه،      ، راجع اجلانب التارخيي لألمالك الوقفية يف اجل        مادة اجلزائر  – أنظر   –املوسوعة الربيطانية   ) 4(

  . وما بعدها18ص 
   .5 ص 1964مطبعة اإلرشاد و مطبعة العاين بغداد نشر اين، أحكام األوقاف، عحممد شفيق ال) 5(
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   في الجزائر بعد االستقالل أموال مؤسسة األوقاف  وضعية :المطلب األول

لتحديد العمل بالقوانني الفرنسية، ما عدا التالشي بعد االستقالل مهش الوقف إىل حد 
 انتقلت الكثري من األوقاف إىل 1964ما يتعارض مع السيادة الوطنية اجلزائرية، و بعد سنة 

 1971ات إىل أن صدر قانون الثورة الزراعية سنة الوزارات، كما استغلتها الزوايا و اجلمعي
والذي قام بتأميم األراضي الزراعية و حىت املوقوفة فيها، فقضى عليها هذا التأميم، وذلك 
جبعلها من أمالك الدولة، و بعد إلغاء قانون الثورة الزراعية وسدا للفراغ، أصدر املشرع 

  .1984 يونيو 09 يف  املؤرخ11 / 84اجلزائري قانون األسرة حتت رقم 
 و من هذا املنطلق ميكن لنا القول بأنه أعيد 220 إىل 213حيث نظم فيه الوقف طبقا للمواد 

 موارد ا منالنظر يف نظام الوقف الذي كان باألمس البعيد قبل االحتالل الفرنسي مورد
  .االقتصاد اجلزائري

 األموال واألمالك وبعد هذه الفترة ظهرت عدة تشريعات ومراسيم وقرارات تنظم   
 والقرار الوزاري )1(الوقفية، كالقانون املتضمن التوجيه العقاري الذي عرف األمالك الوقفية

 ومراسيم تنفيذية نظمت مصاحل الشؤون )2(املشترك املنشئ للصندوق املركزي لألمالك الوقفية
ات امللك الوقفي  إلثب)3(الدينية و األوقاف يف الواليات، وإحداث وثيقة االشهاد املكتوبة

وغريها من القوانني واملراسيم واليت جاء على رأسها يف بداية التسعينات قانون خاص 
فالقانون اخلاص باألوقاف تناول تعريف . باألوقاف جسد االهتمام التشريعي هبذا املوضوع

                                                 
   منه صنفت األمالك الوقفية 23 يتضمن التوجيه العقاري املادة 1990 نوفمرب 18 املؤرخ يف 25 / 90قانون رقم ) 1(

 منه كذلك عرفت األمالك الوقفية بأهنا ذو األمالك الوقفية هي األمالك العقارية اليت حبسها مالكها مبحض إرادته ليجعـل       31واملدة  
فيها التمتع هبا دائما تنتفع به مجعية خريية أو مجعية ذات منفقة عادة سواء كان هذا التمتع فوريا أو عند وفاة املوصني الوسطاء الـذين                         

  .ذكور يعينهم املالك امل
  .خيضع تكوين األمالك الوقفية لقانون خاص"  من نفس القانون 32واملادة 

 يتضمن إنشاء صندوق مركزي 1999 مارس 2 هـ املوافق لـ 1419 ذو القعدة 14 مؤرخ يف 31قرار وزاري مشترك رقم ) 2(
  .لألوقاف

 يتضمن إحداث وثيقة 2000 أكتوبر 26 املوافق لـ 1421 رجب عام 28 مؤرخ يف 336 – 2000مرسوم تنفيذي رقم ) 3(
  .اإلشهاد املكتوب إلثبات امللك الوقفي و شروط و كيفية إصدارها وتسليمها
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اشتراطات ولوقف اخلاص وأركان الوقف وشروطه، االوقف والتفرقة بني الوقف العام و
  .)1( وتضمن تنظيما للوقف،مبطالت كيفية إثباته والتصرف يف الوقف،و الوقف،

 املؤرخ 98/381وتبعا لالهتمامات املتواصلة باألمالك الوقفية صدر املرسوم التنفيذي 
 حيدد شروط إدارة األمالك الوقفية و 1998 ديسمرب 1 املوافق لـ 1419 شعبان 12يف 
سوية وضعية األمالك الوقفية وإدارهتا وتسريها، وقد ها ومحايتها و كيفية محايتها أي تريتسي

 ديسمرب 14 املوافق لـ 1423 شوال عام 10 مبوجب قانون صدر يف 91/10عدل قانون 
 هذا التعديل 1423 شوال عام 12 املؤرخ يف 91/10 يعدل و يتمم القانون رقم 2002

  .الذي فرق بني الوقف العام و الوقف اخلاص وكيفية إنشاء كل وقف
  الوقف في الجزائر بعد االستقالل أموال مؤسسة م االنصوص القانونية لنظ: المطلب الثاني

لقد ظل احلال بالنسبة لنظام الوقف باجلزائر على ما كان عليه قبل االستقالل، وذلك 
نتيجة حتديد العمل بالقانون الفرنسي ما عدا ما يتعارض مع السيادة الوطنية، وظل نظام 

 باإلضافة إىل أن اجلزائر ،لك لعدم تنظيم القوانني الفرنسية املعمول هبا لهالوقف مهمال، وذ
كانت قد خرجت من حرب دامت أكثر من قرن و نصف من الزمن، فانصب االهتمام يف 
البداية على وضع البين التحتية للدولة، واإلدارة اجلزائرية وتركت أمر التشريعات إىل مرحلة 

  . الحقة
اعية واالقتصادية دفعت املشرع اجلزائري حينذاك إصدار بعض لكن الضرورة االجتم

القوانني و املراسيم العامة و هي قليلة ال تويف بالغرض و احلاجة و ميكن تقسيم التطور 
   :التشريعي ملوضوع الوقف يف اجلزائر إىل مرحلتني متميزتني

   1991غايةلوقف إلى ألموال مؤسسة االنصوص القانونية المنظمة : المطلب الثالث

 1991أصدر املشرع اجلزائري يف هذه املرحلة املمتدة من تاريخ االستقالل إىل غاية 
  .عدة قوانني و مراسيم

  
                                                 

  . يتعلق باألوقاف1991 أبريل 27 هـ املوافق 1411 شوال عام 12 مؤرخ يف 10 – 91قانون رقم ) 1(
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  64/283المرسوم رقم : أولها

 مادة 11 و املتضمن األمالك احلبسية وحيتوي على 1964 سبتمرب 17 املؤرخ بتاريخ 
لى الوقف بنوعيه العام و اخلاص، فقد  حبيث حافظ ع– بغرض تنظيم األمالك الوقفية تضعُو

تنقسم األمالك الوقفية إىل قسمني األحباس العمومية واألحباس "  منه 01جاء نص املادة 
 أن الوقف البد أن 4 األمالك الوقفية وأضافت املادة 3 ، 2كما عرف يف املادتني " اخلاصة 

لنظام العام، و أسند هذا يكون يف مجيع األحوال متماشيا مع مصلحة الدولة واألفراد وا
 واملالحظ على هذا املرسوم أنه مل . األوقاف العامة إىل وزير األوقافلتسيرياملرسوم مهمة 

  . يتطرق إىل تبيان الشخصية املعنوية للوقف ومل يوضح تسمية اهليئة املكلفة بتسيريه
  73 / 71األمر رقم : ثانيا

أدى صدور هذا األمر و الزراعية،  واملتضمن قانون الثورة08/11/1971املؤرخ يف  
إىل تدهور األوقاف وتقلصها كونه قضى بتأميم األراضي الوقفية غري أن هذا األمر مت إلغاؤه 

  . املتعلق باملستثمرات الفالحية19 / 87مبوجب القانون 
  26 / 77القانون رقم : ثالثا

 ضم األمالك نون يفاملتضمن إنشاء اإلحتياطات العقارية للبلديات و قد ساهم هذا القا
  .الوقفية إىل اإلحتياطات العقارية، ومت إنشاء بعض املؤسسات عليها

  01 / 81قانون رقم : رابعا

 املتضمن التنازل عن أمالك الدولة ، و قد ساهم هذا 1981 فيفري 07املؤرخ يف  
بعة األخري كذلك يف تقليص البنايات ذات االستعمال السكين أو احلريف أو التجاري التا

  .لألوقاف العامة ألن القانون املذكور مل يستثن األمالك الوقفية من عملية البيع 
   11 / 84قانون رقم : خامسا

 املتضمن قانون األسرة ، و قد تضمن هذا األخري فصال 1984 يونيو 09 املؤرخ يف 
أحكام  وهي 220 إىل املادة 213كامال و هو الفصل الثالث من الكتاب الرابع ، من املادة 

 1989 فيفري 23خاصة بالوقف ولكن يف غياب نصوص دستورية إىل غاية صدور دستور 
ها ري باألمالك الوقفية، و نص على محايتها، و أحال تنظيمها و تسي49الذي إعترف يف مادته 
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 من الدستور املعدل مبوجب 52إىل قانون خاص ، كما تأكدت هذه احلماية أيضا يف املادة 
  . 1989 من الدستور 49 وتطبيقا لنص املادة 28/11/1996استفتاء 
   25 / 90قانون : سادسا

 املتضمن التوجيه العقاري وخصص هذا القانون مادتني 1990 نوفمرب 18 املؤرخ يف 
خيضع تكوين األمالك الوقفية "  حيث تنص هذه األخرية على أن 32 ، 31للوقف هي املادة 

األمالك الوقفية هي أمالك عقارية " فتنص على أن 31ة ، أما املاد)1("وتسيريها لقانون خاص
اليت حبسها مالكها مبحض إرادته ليجعل التمتع هبا دائما تنتفع به مجعية خريية أو مجعية ذات 

 عند وفاة املوصيني الوسطاء الذين يعينهم املالك ممنفعة عامة ، سواء كان هذا التمتع فوريا أ
  " املذكور

تكفل بتسيري األمالك يلى ضرورة إصدار قانون خاص حيث أكد هذا القانون ع
 من خالل ما سبق ذكره يتضح أن املشرع اجلزائري قد .)2(وتنظيمها وهذا ما مت فعال ،الوقفية

اختذ موقفا سلبيا يف تشريعه للوقف يف هذه املرحلة و هلذا وصفت باملرحلة السلبية بالنسبة 
    .لألمالك الوقفية

  
  
  
  
  
  

  
                                                 

  .7ص . 1994التشريعات العقارية، وزارة العدل ط ) 1(
 أفريل 27 هـ املوافق لـ 1411 شوال 12 بتاريخ 91/10انون اخلاص بالوقف يف اجلزائر حتت رقم قل جاء القنوبال) 2(

1991.  
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   1991لوقف منذ لألموال مؤسسة ا النصوص القانونية المنظمة :المطلب الرابع

لقد جاء تنظيم الدولة اجلزائرية لنظام الوقف عقب االستقالل بشكل متواتر، غري أنه 
عرف مؤخرا صحوة تشريعية وقفزة نوعية يف هذا اجملال منذ صدور قانون األوقاف 

  .)1(91/10:رقم
  1991فريل  أ27 المؤرخ في 91/10قانون رقم : أوال

واملتضمن قانون األوقاف وفيه حاول املشرع اجلزائري االهتمام أكثر بنظام الوقف 
طبقا ملقتضيات االقتصاد الوطين والضرورة االجتماعية حماولة فيه لدفع عملية التنمية 

مع اجلزائري يف تلك تاالقتصادية، واحلد أو التقليل من ظاهرة الفقر واحلرمان اليت عرفها اجمل
حماور أساسية تعلقت مبفهوم الوقف، طبيعته القانونية، ) 4( رحلة وتضمن هذا القانون أربعةامل

 من ذات القانون، حبيث حصر 13،)2(3،4،5أركانه و اآلثار املترتبة عنه يف كل من املواد 
، كما أشار إىل اآلثار املترتبة عن الوقف بالنسبة طبيعةأركان الوقف من تراض وحمل وشكلية و

الل غ على أنه ميلك است30قف ، و املوقوف عليه و الناظر هذا األخري الذي نصت املادة للوا
ات و املزارعة فهو وكيل عن املوقوف عليه ، و الغلة يف يده قالوقف عن طريق اإلجيار واملسا

  . تعترب أمانة 
   01/12/1998 المؤرخ في 381 / 98: المرسوم التنفيذي رقم: ثانيا

رة األمالك الوقفية و تسيريها و محايتها و كيفيات ذلك، وقد أشتمل احملدد لشروط إدا
 من قانون 26 مادة حيث صدر هذا املرسوم بناء على نص املادة 40هذا املرسوم على 

وعليه "إدارة األمالك الوقفية ،و تسيريها تكون مبوجب تنظيم "  اليت نصت على أن 91/10
يري األمالك الوقفية العامة و تسوية وضعية البناءات جاء هذا املرسوم تبيان شروط إدارة و تس

املخصصة كاملساجد واملشاريع الدينية وتسوية األمالك الوقفية اليت مت ضمها إىل أمالك الدولة، 
  .هرت باحملافظة العقارية وُش

                                                 
 و تالها كل من األردن ولبنان و سوريا و الكويت والثانية بـدأهتا              1946أول تقنني للوقف يف الوطن العريب بدأ يف مصر عام           ) 1(

 مدى العقد األخري كل من اليمن و قطر و موريتانيا واإلمارات العربية املتحدة               و تالها على   1991اجلزائر بإصدار قانون الوقف عام      
  2001 ندوة نظام الوقف واجملتمع املدين يف الوطن العريب أكتوبر –إبراهيم البيومي غامن /و عمان راجع

  .          10 / 2002 من قانون 5 مبوجب املادة 5عدلت املادة ) 2(
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   2000 / 10 / 26 المؤرخ في 336 / 2000مرسوم : ثالثا 

ثبات امللك الوقفي و شروط وكيفيات واملتضمن إحداث وثيقة اإلشهاد املكتوب إل
إصدارها وتسليمها، حيث يهدف إىل شرح األسس القانونية اليت يتم مبقتضاها إعداد الشهادة 

 فتخضع وثيقة 6  أما املادة )1( فيه5الرمسية اخلاصة بامللك الوقفي، و هذا ما نصت عليه املادة 
  .إشهاد امللك الوقفي إىل التسجيل و اإلشهار 

  

  2001 / 05 / 22  المؤرخ في 07 / 01قانون رقم  : رابعا

 حدد هذا القانون الشخص املؤهل إلعداد الشهادة 10 / 90 املتضمن تعديل القانون
  .الرمسية اخلاصة بامللك الوقفي
 واليت هلا حق إبرام العقود وهكذا فإن مدير الشؤون الدينية و ،وهي السلطة املكلفة باألوقاف

جب مرسوم واملؤهل إلعداد الوثائق املعينة بصفته أعلى سلطة مكلفة األوقاف املعني مبو
 آخذا بعني االعتبار مفهوم العقد الرمسي كما هو معروف يف ،باألمالك الوقفية على املستوى

  .  من القانون املدين اجلزائري325املادة 
يات، والذي وهبذا فهو خيضع لنفس املبدأ املعمول به بالنسبة ملدير أمالك الدولة للوال

يلعب دور املوثق للدولة فيما خيص األمالك العقارية التابعة هلا، و أهم تعديل جاء يف هذا 
 ثينإالقانون هو حتديد شروط إدارة األمالك الوقفية و تسريها وكيفيات ذلك، حيث جاء ب

  .  مكرر26عشر حكما جديدا للمادة 
   91/10 المعدل و المتمم لقانون2002 / 12 / 14 المؤرخ في 10 / 02قانون رقم : خامسا

 مواد، وتقضي املادة األوىل فيه بأنه ينظم األمالك الوقفية 7حيث تضمن هذا القانون 
 دون اخلاصة، وأنه حيدد شروط وكيفية استغالهلا واستثمارها وتنميتها أما الوقف )2(العامة

                                                 
 بني وزارة الشؤون الدينية 09ية اخلاصة بامللك الوقفي رقم شتركة تتعلق بإجراءات تدوين الشهادة الرمسصدرت تعليمة وزارية م) 1(

   .16/09/2002و األوقاف ووزارة املالية بتاريخ 
  .لكون األوقاف األهلية الذرية ستؤول حملالة إىل األوقاف العامةاألوقاف العامة هي األوقاف املعنية مبوضوع حبثنا ) 2(
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 2 فقد ألغت الفقرة 3ادة اخلاص فيخضع لألحكام التشريعية و التنظيمية املعمول هبا، أما امل
  . و املتعلقة بالوقف اخلاص91/10 من قانون 6من املادة 

 املتعلق 10 /91 من قانون 47 – 22 – 19 – 7 ألغت املواد 6يف حني جند املادة 
من خالل التشريعات السابقة نالحظ أن املشرع اجلزائري خالل هذه الفترة اهتم . بالوقف

لنظام الوقف واعتربت هذه املرحلة إجيابية ألهنا عززت من بشكل كبري باجلانب التشريعي 
  .هاريوجود األمالك الوقفية، و خصصت أحكاما لتنظيمها و تسي

إن هذا الكم اهلائل من القوانني املنظمة للوقف جيرنا إىل حماولة البحث عن األسلوب 
 نقول أن أموال ومن مث ميكن لنا أن اإلداري الذي عن طريقه نستطيع استثمار موارد الوقف

 األعظم من لعديد السواد العبء على فيفالوقف يف اجلزائر قد عادت إىل سابق عهدها و خت
  .من الفئات االجتماعية واملسامهة بشكل جدي يف إثراء اخلزينة العامة

 الثالثة بعد القطاع العام واخلاص املرتبةكيف ال والوقف يف اجلزائر يعد و يصنف يف 
  . اهلام يف تفعيل املنظومة االقتصادية إذا حسنت النية وصدقت العزائموسيكون له الدور 

هذا الترتيب واالعتراف بأموال مؤسسة الوقف جاء بعد إعادة النظر يف التشريعات 
  .القانونية لألمالك الوقفية

واملقارنة اليت ميكن إجراؤها من حيث إدارة مؤسسة الوقف يف الفقه اإلسالمي والقانون 
أن فقهاء الشريعة اإلسالمية أقروا اعتماد اإلشراف على أموال مؤسسة الوقف اجلزائري 

للسلطة القضائية ملا هلا من سلطة ومهابة وإشراف مباشر من القضاة ألموال مؤسسة الوقف، 
أما املشرع اجلزائري فقد أسند اإلشراف على األوقاف لوزارة الشؤون الدينية اليت ال ميكن 

   .   )1(ن حتقق تنمية الوقف، مما يلزم وضع إطار جديد إلدارة الوقفبأي حال من األحوال أ

                                                 
  .58أنظر على فهد الزميع، التجربة الكويتية يف إدارة األوقاف ورقة قدمت إىل أحباث ندوة حنو دور تنموي  للوقف ص)  1(
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  :الفصل الثالث

 الوقف في الفقه اإلسالمي والقانون  مؤسسةالهيكل اإلداري إلدارة أموال
  الجزائري

  

لقد جعل اإلسالم ناظر الوقف هو الشخص الذي يقوم مبهمة إدارة وتسيري امللك 
 ،ت اليت قد يتعرض هلا قبل سابق عهده أثناء االحتالل األجنيبالوقفي محاية له من االعتداءا

 ،القضاء محاية قضائية لهإدارة  ال ميكنه مبفرده القيام بكل املهام إال حتت ،وبدون شك فالناظر
وللوقف ضمانا حلسن سريها، مث توسعت مهمة ناظر الوقف من خالل وجود عدة هياكل 

ل وجود عدة هياكل سواء من جانب ما اعتمده سواء من جانب مهمة ناظر الوقف من خال
 من جانب املبحثني التالينيمن خالل ه الفقهاء أو حدده القانون بنص قانوين وهذا ما نتطرق ل

  .الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري

  . تطور إدارة الوقف يف الفقه اإلسالمي:املبحث األول 

  . القانون اجلزائري التطور التشريعي إلدارة الوقف يف:املبحث الثاين
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  :المبحث األول

   الوقف في الفقه اإلسالمي أموال مؤسسةالهيكلة اإلدارية إلدارة

وقة اليت اكتسبتها مإن التعرف إىل موظفي مؤسسة الوقف له أمهية تعود إىل املكانة املر
  .ماعيةمؤسسة األوقاف وتأثريها على خمتلف جوانب احلياة االقتصادية والثقافية واالجت

فقد كانت تتكفل بسد حاجات املشتغلني بالتعليم من فقهاء و معلمني و طلبة وتغطي 
رس، ومد املساعدة للمحتاجني والغرباء وأبناء السبيل، انفقات القائمني على املساجد و املد

هذه املؤسسة العريقة تتطلب وجود أجهزة قائمة تدير شؤوهنا و احلفاظ على الوقف بصفة 
  :  ما نتطرق إليه يف املطالب التاليةعامة  وهذا
  الهيكل التنظيمي لموظفي مؤسسة الوقف : المطلب األول

عرفت األوقاف انتشارا واسعا بفعل الوازع الديين أو العامل االقتصادي والدافع 
 هلذا كانت احلاجة جد ملحة لرعاية شؤون األوقاف واحملافظة عليها ومداخلها، و ،االجتماعي

 سد املتطلبات االقتصادية واخلدمات االجتماعية والثقافية فعرفت مؤسسة توجيهها ألجل
  . )1(تصرف فيهتلهيئة التشريعية اليت تراقبه وكذا اجلهات التنفيذية الذي لالوقف تنظيما حمكما 

  الهيئة التشريعية لمؤسسة الوقف: المطلب الثاني

نظمة هلا صفة اللزوم إن طبيعة األمالك الوقفية تشترط حسب األحكام الشرعية امل
والدميومة يف صرف املنافع املترتبة على استغالهلا، مما استوجب إحداث هيئة علمية ملراقبة 

خول للهيئة التشريعية حق األمر و النهي و فوإقرار ما تراه ضروريا حلفظ الوقف من الضياع، 
  .)2(إصدار األحكام

                                                 
، 1993، طبعة)الكويت( نزيه محاد، أساليب استثمار األوقاف وأسس إدارهتا، نشر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية)1(
  . 177ص

  .4/38كبري ج راجع حاشية الدسوقي على شرح ال)  2(
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عقد يعيان و مسئول الوقف، وويتألف اجمللس العلمي من املفيت ورجال القضاء و األ
 فهو هيئة تعرض عليه القضايا اخلاصة لذلك ،اجمللس جلساته أسبوعيا يف إحدى احملالت

كما يعرف وكيل " الوقف" باقتراح من وكيل األوقاف و بتقرير منه يف حالة توقع فساد 
  . )1(الوقف ما يراه اجمللس من تغريات لفائدة الوقف وبالنتيجة لفائدة املستحقني

  : الوقف أموالالجهاز الخاص لمؤسسة: المطلب الثالث

يتمثل دور هذا اجلهاز يف السهر على إدارة األوقاف ورعاية مصاحلها وخيضع 
  .لتوجيهات اجمللس العلمي، و يستمد سلطته من سلطة الديوان

فاملهام املوكلة إىل موظفي مؤسسة األوقاف تتضح من الصالحيات املخولة للوكيل أو 
 له و هم األعوان الوكالء هذا ويلحق مبوظفي ون التابعونر الذي يساعده املوظفالناظ

املؤسسات جمموعة أخرى من الوكالء أو النظار وجمموعة من الوكالء الرئيسيني الذين يعرفون 
  .)2(فيما بعد باخلوجات وموظفي بيت املال

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .88، ص4راجع حاشية الدسوقي على شرح الكبري، ج) 1(
  . 210املرجع نفسه، ص ) 2(
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  :المبحث الثاني

  وقف في القانون الجزائريال أموال مؤسسة الهيكل اإلداري إلدارة
  

لقد جعل اإلسالم ناظر الوقف هو الشخص الوحيد القائم مبهمة إدارة و تسيري امللك 
أثناء االحتالل ما كان يف عهد الوقفي ومحاية له من االعتداءات اليت قد يتعرض هلا مثل 

  .  )1(لاألجنيب وضمانا حلسن سريها، مث توسعت مهمة ناظر الوقف من خالل وجود عدة هياك
سري من طرف البلدية، وبعدها أصبحت ففي اجلزائر وبعد االستقالل كان امللك الوقفي ُي

 أصبحت تابعة 2000األمالك الوقفية التابعة للوالية يف شكل مصلحة، و بداية من عام 
  .لنظارة الشؤون الدينية و األوقاف

  الهيكلة اإلدارية على المستوى المرآزي : المطلب األول

ملشرع اجلزائري اهتماما كبريا مبسألة إدارة الوقف ملا هلذا النظام من أمهية على أوىل ا
املستوى االجتماعي واالقتصادي وذلك بتوزيع املهام على عدة أجهزة مركزية و حملية لصيانة 

  . هذا القطاع اهلام وبالتايل التمكن من سبل استثماره طبقا جملريات التطورات االقتصادية
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

إن ناظر الوقف يعمل لتنفيذ شروط الواقف اليت اشترطها يف وقفه للمحافظة عليه و استمراره صلة أو صدقة جارية طبق إرادته )  1(
  . 395 ص 1989البنك اإلسالمي للتنمية . ولة الكويتورقة عن د. عبد الوهاب عبد اهللا احلوطي/ راجع األستاذ 
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  المستوى المرآزيعلى 

  وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  المجلس اإلسالمي األعلى

 وزارة
  العدل

وزارة 
 الفالحة 

وزارة 
 المالية 

مديرية األوقاف 
 والحج

مديرية إدارة 
 الوسائل

مديرية اإلرشاد 
 والشعائر الدينية

مديرية الثقافة 
ةاإلسالمي  

المديرية الفرعية 
 لالستثمار 

  وزارات أخرى

الصندوق المرآزي 
الوقفية لألمالك

اللجنة 
 الوطنية 
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  وزارة الشؤون الدينية واألوقاف: ولالفرع األ

 عدة تسميات فبعد االستقالل أطلق عليها ،عرفت وزارة الشؤون الدينية يف اجلزائر
 1977 إىل غاية 1965وزارة األوقاف، مث جاءت تسميتها بوزراة التعليم األصلي عام 

ميتها بوزارة الشؤون الدينية هذه  حيث أعيد تس،1999ألغيت هذه التسمية إىل غاية 
 –التسميات املتتالية تعود إىل التوجه السياسي الذي اعتمدته كل مرحلة من مراحل االستقالل 

أما التسمية األخرية فتعود إىل االهتمام املتزايد باألوقاف و دورها يف احلياة االجتماعية و 
 و إعادة ،ريعات لتنظيم أموال الوقفاالقتصادية و التزايد الكبري يف الكم اهلائل من التش

  . يف بالدنا)1(لقطاع الذي غيب ردًحا من الزمنااالعتبار هلذا 
فوزارة الشؤون الدينية و األوقاف يترأسها وزير يتم تعينه مبوجب قرار رئاسي وتعترب 

وطين وزارة الشؤون الدينية واألوقاف اهليئة العليا لتسيري األوقاف يف اجلزائر على املستوى ال
  . بالتنسيق مع أجهزة أخرى نتطرق إليها الحقا يف حبثنا هذا يف حينه

  :  مديرية األوقاف و الحج–أوال

 ديسمرب 25 املؤرخ يف 470 / 94أنشئت هذه املديرية وفقا ألحكام املرسوم 
 هـ املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة الشؤون 1415 رجب 21 املوافق لـ1994

  :)2(رع هذه املديرية إىل مديريتني ومهاالدينية، و تتف
   املديرية الفرعية للدراسات التقنية واملنازعات – أ

سرية لعلم أن األوقاف يف اجلزائر كانت ُمل : األمالك الوقفيةالستثمار املديرية الفرعية -ثانيا
  .عالهعلى املستوى الوطين بواسطة مديرية فرعية وهذا إىل غاية إنشاء املديرية املذكورة أ

                                                 
لقد كانت البنية اإلدارية للوقف بسيطة وغري معقدة يف البدايات املبكرة لتكوينه يف اجملتمع العريب خالل القرن األول اهلجري، مث ) 1(

مارسة االجتماعية لعمليات الوقف ما لبثت أن تطورت ألسباب كثرية أمهها زيادة الوقفيات وتراكمها مبرور الزمن، واتساع امل
وارتباط عدد كبري به من املؤسسات االجتماعية و املرافق العامة ذلك كله أدى إىل ظهور تصنيفات نوعية لألوقاف و منو هياكل 

قاضي توبة  نشأ يف مصر على يد ال–إدارية مؤسسة إلدارة كل نوع وضبط شؤونه وتشري املصادر التارخيية إىل أن أول ديوان لألحباس 
  .  إبراهيم البيومي غامن– التكوين التارخيي للوقف – م زمن اخلليفة هشام بن عبد امللك راجع 736/  هـ 118بن منر عام 

  . املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة الشؤون الدينية470 / 94املرسوم رقم ) 2(
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  :  نظام مديرية األوقاف–أ 

 إعادة النظر يف منهجية إدارة و  على لقد ركزت مديرية األوقاف جمهوداهتا خالل هذه الفترة
  : تسيري األوقاف مع إعطاء األولوية يف ذلك للمحاور اهلامة

   .)1( توحيد التنظيم اإلداري من خالل الوثائق و املستندات اإلدارية– 1
  . ار األمالك الوقفية متاشيا و أسعار السوق رفع قيمة إجي– 2
  .  تكثيف البحث عن األمالك الوقفية ووثائقها و إحاطتها جلملة من التشريعات– 3
  .  إحصاء األمالك الوقفية– 4
  .  متابعة املنازعات املرتبطة باألوقاف– 5
  . ضبط الوضعية املالية حلساب األمالك الوقفية – 6
   . العالقات اخلارجية– 7

  
  :  في مجال التنظيم اإلداري –ب 

 احملدد يف شروط إدارة األوقاف، وغياب 98 – 381قبل صدور املرسوم التنفيذي 
 قامت مديرية األوقاف بإعداد وإرسال سلسلة من املناشري و املذكرات ،النصوص التنظيمية

  :  األمالك الوقفية و ضبط مداخلها كما يليرياحملددة لكيفية تنظيم و تسي
 احملدد لكيفية رفع إجيار 06/1996 /05 املؤرخ يف 37:  املنشور الوزاري رقم– 1

  . األوقاف
 .    إجيار األمالك الوقفية  احملدد لكيفية1996 / 07 / 17 املؤرخة يف 1:  املذكرة رقم– 2

                                                 
اإلدارة : سلة من التطورات كشفت عن وجود منطي رئيسي األولللعريب بس النظام أو البناء اإلداري لنظام الوقف يف اجملتمع امر) 1(

   الذي اتسم بدرجة عالية من الالمركزية – العائلية –الفردية 
 التكوين التارخيي لوظيفة –إبراهيم ألبومي غامن /هو منط اإلدارة املؤسسة احلكومية ذو الرتعة البريوقراطية املركزية راجع : والثاين 
  .الوقف
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 املتضمنة ضبط التقارير املالية حسب 1996 / 07 / 17 املؤرخة يف 3 املذكرة رقم – 3
  .حدة و مواعيد إرساهلا  و،مناذج

 املوجه للسادة الوالة والنظارة 1996 / 08 / 05 املؤرخ يف 56 املنشور الوزاري رقم – 4
  . )1(املتضمن موضوع توزيع وتوسيع دائرة االهتمام باألمالك الوقفية

 املتضمنة توجيهات تنظيمية 1996 / 01 / 05 املؤرخة يف 97 – 1:  املذكرة رقم– 5
  .اف والسيما إلدارة األوق

  ترشيد املكلفني باألوقاف  -
  ري األوقاف باملساجد يعالقة تس -

 املتضمنة ضرورة احلرص على 1997 / 07 / 19 املؤرخة يف 97 – 2:  املذكرة رقم– 6
  .تنمية و متثيل األمالك الوقفية

داد ستع ضبط قائمة املكلفني باألوقاف على مستوى الواليات من خالل بطاقة منوذجية ال– 7
  .تنظيم ملتقيات تكوينية لرفع مستوى أدائهم

 إعداد وطبع عقود إجيار منوذجية موحدة لكل صنف من أنواع العقارات الوقفية و – 8
   . )2(أصبحت سارية املفعول جلميع الواليات

 واملتضمنة ضرورة تطبيق 1997 / 07 / 01 املؤرخة يف 169 املذكرة ر قم – 9
لنصوص القانونية السارية املفعول يف جمال لأموال الوقف وهذا طبقا  ريالتنظيمات اجلديدة لتسي

                                                 
  .1999/  هـ1420النصوص التشريعية و التنظيمية املتعلق باألوقاف نشر مديرية األوقاف لوزارة الشؤون الدينية نوفمرب ) 1(
  : ختتلف أصناف العقود يف) 2(

 عقد إجيار السكنات الوقفية للخواص  −
 عقد إجيار السكنات الوقفية لرجال السلك الديين  −
 عقد إجيار احملالت التجارية  −
 ر احلمامات الوقفية عقد إجيا −
 عقد إجيار األراضي الوقفية املشجرة  −
  عقد إجيار األراضي الوقفية البيضاء −
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احملاسبة العمومية اخلاصة منها التوجيه املستقبلي يف إعداد ميزانية أولية على مستوى كل 
  . نظارة

  :  لجنة األوقاف-جـ 

يف أواخر التسعينات أصبح موضوع الوقف هاما لدى املشرع اجلزائري، مما أدى به إىل 
ها و تدعى بلجنة األوقاف و ذلك تياث جلنة تشرف على األمالك الوقفية و تسيريها ومحإحدا

  .381 – 98 من املرسوم التنفيذي رقم 09وفقا للمادة 
  :  إنشاء لجنة األوقاف– 1

 و محايتها اليت تنشأ بقرار – جلنة األوقاف –أمر املشرع اجلزائري بإحداث جلنة تسمى 
 من 03لذي حيدد صالحياهتا و مهامها و مما نصت عليه املادة من وزير الشؤون الدينية ا

 01 هـ املوافق لـ 1419 شعبان 12 املؤرخ يف 381 / 98املرسوم التنفيذي رقم 
ريها ومحايتها وكيفيات ذلك ي الذي حيدد شروط إدارة األمالك الوقفية وتس1998ديسمرب 
ة األوقاف، تتوىل إدارة األموال الوقفية حتدث لدى الوزير املكلف بالشؤون الدينية جلن"بقوهلا 
ريها و محايتها يف إدارة التشريع والتنظيم املعمول هبما، تنشأ اللجنة املذكورة يف الفقرة يو تس

أعاله بقرار من الوزير املكلف بالشؤون الدينية الذي حيدد تشكيلها و مهامها وصالحياهتا 
")1(  .  

عن األمالك الوقفية على املستوى املركزي، غري حيث تعترب هذه اللجنة املسئول األول 
أن إدارة و تسيري واستثمار الوقف حمليا يكون من قبل وكالء األوقاف احملليني و الذين هم 

  . حتت مراقبة نظراء الشؤون الدينية يف الوالية
ة تسهر نظار"  من املرسوم التنفيذي السابق ذكره بقوهلا 10وهذا طبقا ملا نصت عليه املادة 

الشؤون الدينية يف الوالية على تسيري األمالك الوقفية ومحايتها والبحث عن وجودها وتوثيقها 
  ". إداريا طبقا للتنظيم املعمول به 

                                                 
  . ، شروط إدارة األمالك الوقفية يف اجلزائر381 – 98: مرسوم تنفيذي رقم) 1(
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ال وهو ناظر امللك  أوتكون جلنة األوقاف اهليئة املشرفة على مراقبة املسري املباشر للملك الوقفي
ألوقاف على صعيد مقاطعة حتت إشراف ناظر الوقفي، تكون هذه املراقبة من طرف وكالء ا

الشؤون الدينية موقع امللك الوقفي و يتابع أعمال نظارة األمالك الوقفية ويراقبها وفقا ألحكام 
  .1991 أفريل 27 املؤرخ يف 144 – 91 من املرسوم التنفيذي رقم 22املادة 

  :  تشكيل لجنة األوقاف و مهامها–2
  تشكيلها : أوال

 بقرار وزاري من طرف وزير الشؤون 1999 فيفري 21ه اللجنة يف مت تشكيل هذ 
 وتتشكل جلنة األوقاف 99 / 29 من القرار الوزاري رقم 02الدينية وهذا طبقا لنص املادة 

وميكن للجنة أن تستعني . )1(من إطارات اإلدارة املركزية للوزارة و ممثلني لقطاعات أخرى
 ويوجد مقر هذه اللجنة يف اإلدارة املركزية للوزارة ،بأي شخص ميكن أن يفيدها يف أشغاهلا

  . من القرار الوزاري03وهذا وفقا ملا جاء يف املادة 
  مهام لجنة األوقاف : ثانيا

لقد مت حتديد مهام جلنة األوقاف يف املرسوم التنفيذي احملدد لشروط إدارة األمالك 
: التفصيل املنشور الوزاري رقمها ومحايتها وكيفيات ذلك، وقد أوضحها بريالوقفية و تسي

  :  املنشئ هلذه اللجنة يف مادته  الرابعة كما يلي1999 - 29
لتسوية وضعية األمالك الوقفية وعند احلاجة اخلاصة يف : في مجال تسوية األمالك الوقفية .1

 السيما األراضي املخصصة لبناء 381 – 98ضوء أحكام املرسوم التنفيذي رقم 
 أنه – من املرسوم التنفيذي 03 وهذا ما نصت عليه املادة ،الدينيةاملساجد و املشاريع 

تسوى ضمن األوقاف العامة كل وضعية أرض وقف خصصت لبناء املساجد و " 
وتتم هذه التسوية بنقل ملكية هذه األراضي مبقابل مبلغ "، املشاريع الدينية و ملحقاهتا

 ني طبيعياكانوا أشخاصأي سواء  لفائدة املالك األصل،رمزي يف حساب األوقاف العامة
 للدولة، و هذا ما جاء يف نص املادة ا أو كانت هذه األرض ملكني أو طبيعينيأو معنوي

                                                 
 عضو –القانونية و التشريع  كاتب اللجنة املكلف بالدراسات – املدير الفرعي لالستثمار األمالك الوقفية –مدير األوقاف رئيس ) 1(

  ".عضو" ممثل إدارة الوسائل –" عضو" مدير إدارة الوسائل " عضو"مدير اإلرشاد والشعائر الدينية 
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تتم عملية التسوية بنقل ملكية "  من املرسوم التنفيذي املذكور سابقا أنه )1(04
 مبقابل مبلغ رمزي خيصم من حساب األوقاف 03األراضي املنصوص عليها يف املادة 

 10 – 91 من القانون رقم 43العامة لفائدة املالك األصلي طبقا ألحكام املادة 
كما أنه يف حالة انقطاع العقب وانقراضه فإن الوقف . 1991 أفريل 27املؤرخ يف 

، ويعود هذا الوقف إىل جلنة األوقاف بصفتها السلطة )2(اخلاص يؤول إىل وقف عام
 تقوم هذه اللجنة يف إطار مهامها بتسوية .)3(ةاملكلفة بتسيري ومحاية األمالك الوقفي

وضعية هذه األمالك ضمن اإلجراءات املعمول هبا، كما تقوم أيضا بالعمل على 
استرجاع األمالك الوقفية اليت ضمت إىل أمالك الدولة أو اليت أممت يف إطار قانون 

دى مصاحل احلفظ الثورة الزراعية أو اليت استوىل عليها األشخاص، و يتم قيدها رمسيا ل
عقد التوثيق ويسجل لدى هذه املصاحل، و تكون هذه املصاحل ملزمة بتقدمي بالعقاري 

 من 41نسخة من هذا العقد على السلطة املكلفة باألوقاف، وهذا ما جاء يف املادة 
حيث أن السلطة املكلفة باألوقاف نعد هي الطرف الثاين يف . )4(10 – 91القانون 

  . الواقف وبينها العقد املربم بني
من املهام املوكلة للجنة األوقاف طبقا  :في مجال التعيين و مراقبة و عزل ناظر الوقف .2

 اإلشراف على نظار األوقاف فتختص يف دراسة حاالت )5(للمنشور الوزاري املذكور
تعيني نظار األمالك الوقفية واعتمادهم واستخالفهم عند اللزوم، و حتدد حقوق كل 

 يقوم به من عمل ، كما أن اللجنة تستشار يف حاالت إهناء مهام الناظر ناظر حسب ما
ألمالك الوقفية لتقوم اللجنة بإعداد دليل عمل الناظر   . عزالم أاكان إسقاطأسواء و

 .حىت يكون تسيري األمالك الوقفية بطريقة موحدة يف مجيع أحناء الوطن

                                                 
   منه 4 املادة 381 – 98املرسوم التنفيذي رقم ) 1(
  .ية الفقهية املتعلق باألوقاف أن الوقف نوعان عام و خاص و هذا خالف للتسم10 / 91 من قانون 6نصت املادة ) 2(
   املتعلق باألوقاف91/10 من قانون 22املادة )  3(
جيب على الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى املوثق و أن يسجله لدى املصاحل "  منه نصت أنه 41 املادة 10 / 91القانون ) 4(

  ألوقافاملكلفة بالسجل العقاري امللزمة بتقدمي إثبات له و إحالة نسخة منه إىل السلطة املكلفة با
  1999 / 29منشور وزاري رقم ) 5(
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اقتراح يديل به ناظر الوقف يف جمال  ومن املهام املوكلة للجنة أهنا تقوم بدراسة أي 
  .تسيري الوقف الذي هو مسئول و أن تعتمد هذا االقتراح إذا كان إجيابيا و ختدم الوقف

إن اللجنة يف إطار استثمار الوقف تعمل على إعداد واعتماد : في إطار استثمار الوقف  .3
كان أاإلجيار، سواء الوثائق اخلاصة باستثمار األمالك الوقفية خاصة الوثائق املتعلقة ب

 كما تقوم جلنة األوقاف )1( اإلجيار بالتراضي بأقل من الثمنماإلجيار باملزاد العلين أ
بإعداد دفتر الشروط و الذي يسمى بدفتر الشروط النموذجي بإجيار األمالك الوقفية 
الذي يراعي فيه إتباع التنظيمات والقوانني السارية املفعول، مع احلفاظ على اهلدف 

إضافة إىل دراسة حاالت حتديد عقود اإلجيار غري  .لرئيس ألموال الوقف وغايتهاا
العادية كاإلجيار ملدة غري حمددة أو اإلجيار بأقل من مثن املثل، و حتديد أو تسويات 

  .ا استعجاليم أاكان هذا اإلنفاق عاديأسواء وإنفاق ريع الوقف 
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ةنظرا خلصوصية أموال الوقف أقترح أن يتم إجيار األمالك الوقفية طبقا الشتراطات الواقف وإبرام العقود بني األطراف بصف) 1(

  إرضائية حىت ال تقع أموال الوقف بفعل املزايدة إىل التالشي والضياع أو تقع عرضة لألطماع
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  ئيعلى المستوى الوال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مصلحة التعليم القرآني  مصلحة المستخدمين
والتكوين والثقافة

مكتب مؤسسة 
 المسجد

 ناظر الملك الوقفي

مصلحة الشعائر الدينية 
واإلرشاد واألوقاف

مديرية الشؤون الدينية 
 واألوقاف



 

 

67 

   الوقف على المستوى المحلي  مؤسسةالهيكل اإلداري إلدارة أموال: المطلب الثاني

ستغلها يإن األموال املوقوفة حتتاج إىل من يرعاها و حيافظ عليها و حيسن تسيريها و
عها استغالال مفيدا، وينفق غالهتا يف وجوهها طبقا ملا جاء به من اشتراكات الواقف، و يوز

ن يستحقها، وهلذا تسهر نظارة الشؤون الدينية يف الوالية على تسيري األمالك الوقفية مل
 من 10ومحايتها والبحث عنها وجردها وتوثيقها إداريا طبقا للتنظيم املعمول به يف املادة 

 جيب ا الزماعتربه فقهاء الشريعة اإلسالمية أمر اام وهذا 381 – 98املرسوم التنفيذي رقم 
لكن ) 1(فاظ عليه من الضياع وسوء التصرف هلذا البد أن يتوىل على الوقف الناظراحل

املشرع اجلزائري وفقا للقوانني واملراسيم وزع مهمة التصرف والوالية بني جلنة األوقاف 
  .ومديرية الشؤون الدينية ووكيل األوقاف والناظر

  مديرية الشؤون الدينية واألوقاف : أوال

ة أعلى هيئة يف الوالية تسهر على تسيري األمالك الوقفية، وتعمل حتت تعد هذه املديري
  ). الوزارة( وصاية السلطة املركزية 

 بأنه 1999 / 03 / 23 املؤرخ يف 83 / 91 من املرسوم 02حيث جاء يف املادة 
 98/381:  كما جاء يف املرسوم التنفيذي رقم–حتدث يف كل والية نظارة للشؤون الدينية"

 فيه تسهر نظارة الشؤون الدينية يف الوالية على تسيري امللك الوقفي و محايته و 10 املادة
 200 / 2000البحث عنه وجرده وتوثيقه إداريا طبقا للتنظيم املعمول به، كذا املرسوم رقم 

 الذي حيدد قواعد تنظيم مصاحل الشؤون الدينية واألوقاف يف 2000 يونيو 26املؤرخ يف 
  . من املرسوم02هتا اليت نظمتها املادة الوالية وصالحيا

  مصلحة اإلرشاد و الشعائر الدينية :  ثانيا

وهي أهم مصلحة تتضمنها مديرية الشؤون الدينية واألوقاف بالنسبة لألمالك الوقفية، كما 
 2000/200 من املرسوم التنفيذي 05تضمنت هذه املديرية مصاحل أخرى حسب املادة 

  :رية الوالئية املصاحل التاليةاليت تنص أنه تضم املدي
                                                 

، راجع زهدي يكن، أحكام الوقف، منشورات املكتبة العصرية بريوت، الطبعة األوىل، بدون يسمى القيم أو املتويلالناظر فقهيا ) 1(
  .88، 4، وكذلك حاشية الدسوقي على شرح الكبري، ج 73تاريخ، ص
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  .مصلحة املستخدمني و الوسائل و احملاسبة  −

 .مصلحة اإلرشاد و الشعائر و األوقاف  −

 .مصلحة التعليم القرآين و التكوين و الثقافة اإلسالمية −
  وآيل األوقاف : ثالثا

 11ميارس وكيل األوقاف مهامه حتت إشراف مدير الشؤون الدينية وهذا طبقا للمادة 
يراقب وكيل األوقاف على صعيد "  اليت تنص على أن 98/381ن املرسوم التنفيذي م

مقاطعته حتت إشراف ناظر الشؤون الدينية موقع امللك الوقفي ويتابع أعمال نظارة األمالك 
  " الوقفية و يراقبها

  الحساب الوالئي لألمالك الوقفية : رابعا

ملنشأ مبوجب املرسوم التنفيذي كانت هذه املهمة موكلة ملكتب مؤسسة املسجد ا
 أما حاليا فأصبح احلساب الوالئي لألمالك الوقفية 1991 / 03 / 23 املؤرخ يف 91/82
  . للصندوق املركزي، حيث مت اعتماد بنك خاص يف الواليةاتابع

البنك الوطين اجلزائري يقوم بوضع األموال من حساب خاص مث ترسل إىل الصندوق 
  .)1(املركزي
  اظر الوقف ن: خامسا

أعطى اإلسالم لناظر الوقف سلطة اإلشراف واإلدارة والتسيري فهو من يكون له احلق 
 وصرف غلتها إىل املستحقني، ويطلق عليه اسم ، وإدارهتا واستغالهلا،يف رعاية األعيان املوقوفة

 381 / 98  من املرسوم التنفيذي11املتويل أو القيم أو الناظر، وهو ما تبني من خالل املواد 
 من نفس املرسوم اليت نصت 12اليت نصت على أنه يعمل حتت مراقبة وكيل األوقاف واملادة 

 10 / 91على إسناد رعاية التسيري املباشر للملك الوقفي إىل الناظر يف إطار أحكام القانون 
د  من القانون األخري على أن يتوىل إدارة األمالك الوقفية اليت توج33يف حني نصت املادة 

                                                 
  .1999 / 03 / 02 من املرسوم الوزاري املشترك املؤرخ يف 6 – 5 – 4املواد ) 1(
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وهذا ما .  حتت تصرفه املباشر فإنه يعد هو املسئول الفعلي واحلقيقي على األمالك الوقفية
  .ينه وعزله ومسئوليتهينتطرق إليه بشيء من التحليل من حيث مهامه وطرق تع

  :  تعيين الناظر قانونا – 1

 من قانون األوقاف على أنه يعني ناظر الوقف حسب حتدد عن طريقة 34نصت املادة 
 نصت على أن 381 / 98 من املرسوم التنفيذي 16لتنظيم، و يف هذا اجملال جند أن املادة ا

ينه مبقتضى قرار، بعد استطالع رأي جلنة ياختصاص الوزير املكلف بالشؤون الدينية بتع
  . األوقاف و حىت تكون والية الناظر صحيحة ينبغي توفر شروط يف تعيينه و اليت سبق بياهنا

  : ر الوقف حقوق ناظ– 2

  : إن االلتزامات امللقاة على عاتق ناظر الوقف يقابلها متتعه بعدة حقوق و هي

جيوز أن تكون مبلغا من املال شهريا أو سنويا، أو يف شكل نسبة مما يتم : األجرة  - أ
، وال يهم إن كان هذا األجر أكثر من أجل املثل، أما إذا )1(احلصول عليه من الغلة
ي أن يرفعه إىل أجر املثل إذا طلب الناظر ذلك، كما جيوز كان أقل منه جاز للقاض

للقاضي أن يعني له أجرا إال أن املشرع اجلزائري نص على حقوق الناظر يف املواد 
  .98/381 من املرسوم 20 – 19 – 18

 على حق الناظر من مقابل شهري أو سنوي حيدد من ريع امللك 18حيث نصت املادة 
 عقد الوقف، وإذا انعدم يفه، و يتحدد هذا املقابل حسب ما جاء الوقفي الذي يتوىل نظارت

 فقد جاء فيها حق 20 أما املادة 19ذلك حيدد الوزير املكلف بالشؤون الدينية حسب املادة 
ناظر الوقف يف خضوعه اللتزامات التأمني و الضمان االجتماعي حسب التنظيمات املعمول 

  .مني االجتماعي و كذا الضمانهبا، وتدفع االشتراكات يف أجهزة التأ

                                                 
ر، أحكام الوصية واملرياث والوقف يف الشريعة اإلسالمية، مكتبة الفالح الكويتية، الطبعة األوىل، سنة الدكتور أمحد الغندو) 1(

  . 564 ص 1984
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وملا كانت إدارة أموال مؤسسة الوقف يف سابق عهدها األول، وتويل القضاء اإلشراف   
على إدارهتا، أدت دورها بصفة جيدة، وهذا يعود إىل إيصال موارد الوقف إىل أصحاهبا 

  .وبالنتيجة احترام إرادة الوقف
 العوائق القانونية اليت حتول دون فاعلية أما يف القانون اجلزائري فإنه يتطلب البحث عن

نظام مؤسسة الوقف يف أداء دورها يف اجلزائر منذ االستقالل، وال يكون ذلك بوجود معايري 
  فنوعية خاصة لتويل وظائف قطاع مؤسسة األوقا
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  :تمهيد وتقسيم
  

قبل التطرق بالتحليل واملقارنة لسبل استثمار مؤسسة الوقف يف اجلزائر البد من الوقوف   
  : عند تعريف االستثمار يف الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري وذلك يف الفصول التالية

     لغة واصطالحا و قانوناباالستثمار   التعريف :الفصل األول
  . الوقف يف الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري مؤسسة استثمار أموالسبل  :لثاينالفصل ا

يف الفقه  الوقف  مؤسسةالتمويل الوطين واخلارجي الستثمار أموال  :الفصل الثالث
  .اإلسالمي والقانون اجلزائري
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  :الباب الثاني

  الوقف في الفقه اإلسالميمؤسسة استثمار أموال طرق 

  زائريوالقانون الج
  

  
لوقف دور فعال يف املسامهة يف صناعة احلضارة اإلسالمية والنهضة ا  ملؤسسةكان
 وبقراءة لتاريخ الوقف جند أنه مشل خمتلف جوانب احلياة، من اجلامعات واملستشفيات .الشاملة

 يف ،إىل األوقاف اخلاصة باحليوانات كخيول اجلهاد مثال إىل أدق األمور اليت ختص اإلنسان
 لدور الوقف وهذا يعين إعادة دور كبري االعتبار وعليه فإنه من الضروري إعادة ، اخلاصةحياته

للمؤسسات الناجتة عن أمواله خدمة للحضارة والتقدم وخدمة تنمية اجملتمع و تطوره، ومن هنا 
 محاية هلذه األموال من استثمارهاالبد من احلفاظ على أموال الوقف، واحلفاظ عليها يعين 

  . مثل ما كان عليه الوضع يف العهود األوىل لنشأة الوقفالزوال
 الراهن فإن موضوع تنمية الوقف واستثماره واجه مشاكل عديدة يف تأما يف الوق

كثري من الدول ومنها اجلزائر، مما أثر سلبا على تنمية ممتلكاته، فمعظم األموال املوقوفة من 
   ُشًحا يف أموال بقي احلال على حالهأراضي وعقارات غري مستثمرة مما جعل وجيعل لو 

  .الوقف
ففي اجلزائر وضع املشرع العديد من السبل و الطرق املقبولة شرعا وقانونا لتنمية هذه 

  .األموال
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  :الفصل األول

   لغة واصطالحا و قانوناباالستثمارالتعريف 
  

ريف املختلفة للوقوف على احلقيقة اللغوية لالستثمار البد من إجراء مقارنة بني التعا
، وهذا ما تطرقت إليه لالستثمار حىت ميكن لنا معرفة أي التعاريف مياشي و حقيقة الوقف

  : بالشرح والتفصيل يف املباحث التالية
  . االستثمار يف اللغة واالصطالح:املبحث األول

 الشروط العامة الستثمار أموال الوقف يف الفقه اإلسالمي والقانون :املبحث الثاين
  .ائرياجلز

  . إجراءات احلفظ العقاري:املبحث الثالث
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  :المبحث األول 
  االستثمار في اللغة واالصطالح

  

  االستثمار في اللغة : المطلب األول 

جاءت كلمة استثمار يف مصدر استثمر يستثمر، وهو للطلب مبعىن طلب االستثمار، 
تجه، ومنها الولد حيث قيل  صله من الثمر، وهو له عدة معان منها ما حيمله الشجر وما ينأو

   .الولد مثرة القلب ومنها أنواع املال
 أي نضج، وكمل  يء أي أظهر مثره، ومثر الش– الشجر مثورا – بفتح امليم –ويقال مثر 

 أي أتى نتيجته يءار، وأمثر الشمثبلغ أوان اإلي  مثر ماله أي كثر ، و أمثر الشجر أ–ويقال 
 أطعمهم الثمر ويقال استثمر املال  ومثره –ر ، وأمثر القوم  أي أكث–وأمثر ماله بضم الالم 

  . ديد امليم أي استخدمه يف اإلنتاج شبت
 وإىل ،وأما الثمرة فهي واحدة الثمر فإذا أضيفت إىل الشجر فيقصد هبا محل الشجر

 و مثر -م مثر بفتح التاء واملي:  فرياد هبا فائدته، و إىل القلب فرياد هبا مودته ومجع الثمرة يءالش
  .)1( مثار و إمثار –بضمها 

وقد وردت كلمة أمثر ، ومثرة ، ومثرات أربعا وعشرين مرة يف القرآن الكرمي منها قوله 
  .)2("أنظروا إلى ثمره إذا أثمر و ينعه إن في ذلكم آليات لقوم يؤمنون :"تعاىل 

ان الكامل باهللا أي أنظروا إىل مثار تلك األشجار والنباتات، ونضجها للوصول إىل اإلمي
وهو الذي أنشأ جنات " :تعاىل، حيث حيمل ذلك عجائب قدرته، ومنه قوله تعاىل

متشابها  معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أآله والزيتون والرمان
 حقه يوم حصاده وال تسرفوا إنه ال يحب اوغير متشابه آلوا من ثمره إذا أثمر وأتو

حيث من اهللا تعاىل علينا بالثمار وأمرنا أن نأكل من مثار هذه  )3(141األنعام"المسرفين
األشجار و النباتات عندما تثمر وتنتج، وأن نعطي حقها وهو الزكاة عند حصادها 

                                                 
  - مادة مثر–بن منظور دار املعارف، والقاموس احمليط واملعجم الوسيط سان العرب الل) 1(
  .99القرآن الكرمي، سورة األنعام، اآلية ) 2(
  .141رة األنعام، اآلية القرآن الكرمي، سو)  3(
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للمستحقني، كما أمرنا بأال نسرف يف الباقي وهذا ما يدل على أن حق امللكية ليس حقا 
  . بضوابط الشرع امطلقا، بل مقيًد

مثار إىل الشجر والنبات نفسيهما مما يدل ة وآيات أخرى أسند اهللا تعاىل اإلويف هذه اآلي
 واألسباب الظاهرة اليت هلا تأثري على النمو والثمر والنضج مع أن ،على أمهية العناية بالسنن

وأنزل من ": الفاعل احلقيقي هو اهللا تعاىل، ولذلك أكد هذه احلقيقة يف آيات أخرى فقال

جعل هذا بلدا أمنا و ارب : "وقوله تعاىل )1(" به من الثمرات رزقا لكمالسماء ماء فأخرج

 الثمر أو –يف الغالب –ويالحظ أن القرآن الكرمي أطلق )2 ("أرزق أهله من الثمرات
ونقص من األموال واألنفس :" الثمرات على ما تنتجه األشجار والنباتات مثل قوله تعاىل

:" ه التجارة من أرباح إال إذا عممنا املراد بقوله تعاىل  ومل يطلق على ما تنتج)3(" والثمرات

حيث وردت هذه الكلمة  ،)4("يءإليه ثمرات آل شُيجَبى ا أمنا مرحأو لم نمكن لهم 
قوله صلى اهللا أيضا يف السنة كثريا وهي ال تعد ومعانيها عن مثار األشجار والنباتات، ومنها 

 متفق عليه أنظر صحيح البخاري مع الفتح، "نهى عن بيع الثمر حتى يزهر" عليه و سلم 
: ، وقوله صلى اهللا عليه و سلم1190/ 3اة ق، ومسلم كتاب املسا4/389: كتاب البيوع

   )5("اللهم أرزقنا من ثمرات األرض"
   االصطالحاالستثمار في : المطلب الثاني 

: لوا عن السفيه والرشيد فقانورد لفظ االستثمار يف عرف الفقهاء عندما يتحدثو
 –مالك  الرشيد هو القادر على تثمري أمواله، اصطالحا، والسفيه هو غري ذلك قال اإلمام

  .)6(تثمري املال، واصطالحه فقط وأرادوا بالتثمري ما نعين باالستثمار اليوم: الرشد 

                                                 
  .22القرآن الكرمي، سورة البقرة، اآلية )  1(
  .126القرآن الكرمي، سورة البقرة، اآلية )  2(
  .155القرآن الكرمي، سورة البقرة، اآلية )  3(
  .57القرآن الكرمي، سورة القصص، اآلية )  4(
  .1190، 3صحيح مسلم، كتاب املساقاة، ج)  5(
  .281 ص 2بعة احلليب اجلزء بداية اجملتهد ط) 6(
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 ،وأما لفظ االستثمار فلم يرد يف كتب اللغة مبعناه االقتصادي، وذلك يف معجم الوسيط
استخدام األموال يف اإلنتاج أما مباشرة بشراء اآلالت، وأما بطريقة غري مباشرة : االستثمار

الذي يدل على أن هذا املعىن هو من وضع ) مج(كشراء األسهم والسندات مث وضع رمز 
  .)1(جممع اللغة

  حكم االستثمار : المطلب الثالث 

اح ومشروع إن دراسة النصوص الشرعية ومقاصدها العامة تظهر أن االستثمار مب
بأصله على مستوى الفرد، بل ميكننا القول بأنه ترد عليه األحكام التكليفية من حيث عوارضه 

  واجب كفائي على األمة يف جمموعهم، أي أنه ال جيوز لألمة –ووسائله لكنه من حيث املبدأ 
  .أن تترك االستثمار مادام يف كل ما هو حالل 

أمهية املال يف حياة الفرد و األمة، وتقدمي املال ذلك ألن النصوص الشرعية متضافرة يف 
على النفس يف مجيع اآليات اليت ذكر فيها اجلهاد و األموال و األنفس إال يف آية واحدة يف 
سورة التوبة اآلية احلادية عشرة بعد املائة حيث قدمت األنفس، ألهنا تتحدث عن الشراء، 

اجملاهدين، والساعيني يف سبيل الرزق كما يف آخر وامتنان اهللا تعاىل باملال، واملساواة بني 
 كل ذلك أنيف أحاديث كثرية . سورة املزمل، وتسمية العامل  والتاجر باجملاهد يف سبيل اهللا

 حىت تكون األمة قادرة على اجلهاد، يته وتقوهيدل بوضوح على وجوب العناية باملال وتثمري
واحلضارة، حيث إن ذلك ال يتحقق إال باملال كما والبناء واملعرفة والتقدم  والتطور والنهضة 

   )2( "توا السفهاء أموالكم التي جعل اهللا لكم قياما وارزقوهم فيهاؤوال ت:"قال تعاىل 

 اهللا تعاىل املال بأنه قيام اجملتمع اإلسالمي، وهذا يعين أن اجملتمع ال يقوم إال به ىفقد مس
، ومل يقل منها يدل " وارزقوهم فيها:"ه تعاىل و ال يتحرك و ال ينهض إال به ، كما أن قول

بوضوح على وجوب االستثمار حىت تكون نفقة هؤالء احملجوز عليهم من األطفال و اجملانني 
  .يف األرباح احملققة من االستثمار وليست من رأس املال نفسه

                                                 
  .100، ص1973نشر دار املعارف مصر،  ،املعجم الوسيط) 1(
  .5القرآن الكرمي، سورة النساء، اآلية )  2(



 

 

78 

، وقال موال أعلم أنه تعاىل أمر املكلفني يف مواضع من كتابة حبفظ األ:"يقول اإلمام الرازي
  )1(" وال تبذر تبذيرا إن المبذرين آانوا إخوان الشياطين :"تعاىل
و ال تجعل يدك مغلولة إلى عنقك و ال تبسطها آل البسط فتقعد ملوما :" ال تعاىلقو

وقد رغب اهللا ) 3(  "و الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا:"  وقال تعاىل )2(" محسورا
 آية املداينة حيث أمر بالكتابة   واإلشهاد والرهن، والعقل يؤيد ذلك، تعاىل يف حفظ املال يف

 مل يكن فارغ البال ال ميكنه القيام بتحصيل الدنيا واآلخرة ، وال يكون فارغ األن اإلنسان م
لئال يكون ذلك أمرا بأن " منها" و مل يقل – فيها –وإمنا قال : البال إال بواسطة املال، مث قال

أمواهلم رزقا، بل أمرهم أن جيعلوا أمواهلم مكانا لرزقهم بأن يتجروا فيها و جيعلوا بعض 
  .)4(يثمروها فيجعلوا أرزاقهم من األرباح ، و ال من أصول األموال 

ومن األدلة املعتربة على ذلك أن وجوب الزكاة يف األموال يدفع أصحاهبا إىل التجارة، 
النفقة، وهذا ما يؤيده الفكر االقتصادي احلديث، ألهنم إن مل يتاجروا فيها تأكلها الصدقة و 

حيث يفرض أنواعا من الضرائب لدفع أصحاب األموال إىل عدم إكتنازها، بل قد وردت 
أحاديث تصل جملموعها إىل درجة الصحيح أو احلسن الذي ينهض به حجة على وجوب 

فهاء واجملانني و ناقصي  الس–واحملجوز عليهم " اليتامى و غريهم " التجارة يف أموال الصغار 
فقد روى الشافعي بإسناده عن يوسف بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم -األهلية
الصدقة  – ال تستهلكها– ال تذهبها –ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى :" قال

."  
وم إسناده صحيح، ولكنه مرسل معضد لعم"ي يف هذا احلديث ووقال البيهقي والنو

قال ) 5(النصوص األخرى و مبا صح عن الصحابة من إجياب الزكاة يف مال اليتيم

                                                 
  .27-26القرآن الكرمي، سورة اإلسراء، اآلية ) 1(
  .29القرآن الكرمي، سورة اإلسراء، اآلية ) 2(
  .67القرآن الكرمي، سورة الفرقان، اآلية ) 3(
  . 186ص ،  9 اجلزء التاسع ، طبع دار إحياء التراث العريب بريوت،لتفسري الكبريا)4(
   107السنن الكربى للبيهقي، طبعة اهلند، اجلزء الرابع، ص) 5(
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  أكده باالستبدال – مرسل إال أن الشافعي رمحه اهللا –وهذا أي حديث ابن مالك :"البيهقي
  .باخلرب األول

  .)1( ومبا روى عن الصحابة يف ذلك–وهو عموم احلديث الصحيح يف إجياب الزكاة مطلقا 
" ورواه البيهقي عن عمر ابن اخلطاب رضي اهللا عنه موقوفا عليه بلفظ :" ووي وقال الن

 )2(وابتغوا يف أموال اليتامى تأكلها الصدقة و قال إسناده صحيح ورواه أيضا على بن مطرف
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : وروى الطرباين يف األوسط عن أنس بن مالك قال

، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد نقال عن "ال تأكلها الزكاة يف أموال اليتامى اجتروا:"وسلم
  .)3(إن إسناده صحيح :" شيحة احلافظ العراقي 

 قد نبهت األوصياء على وجوب تثمري اآلثارإن األحاديث و:" يقول الشيخ القرضاوي
   .)4 ( "...أموال اليتامى حىت ال تلتهمها الزكاة

، )5(" بين األغنياء منكمولًةآي ال يكون ُد:" ىلوكذلك يدل على تثمري لألموال قوله تعا
حيث أن األموال ال تتداول إال عن طريق توزيع الصدقات، واألمثار الذي يؤدي إىل أن 

و أعدوا :" يستفيد منها اجلميع من العمال والصناع والتجارة وحنوهم، وكذلك قوله تعاىل 
ال بل هي مقدمة يف معظم اآليات بال شك قوة امل ومن القوة )6("لهم ما استطعتم من قوة

  .على النفس فإذا كانت قوة البدن والسالح مطلوبة فإن قوة املال أشد طلبا ووجوبا
 راء احلفاظ على األموال وذلك ال يتحقق إال عن طريقغإن مقاصد الشريعة اإلسالمية ال

هو :"ىلاستثمارها وتنميتها، كما أن من مقاصدها تعمري الكون على ضوء منهج اهللا تعا

                                                 
  107السنن الكربى للبيهقي، طبعة اهلند، اجلزء الرابع، ص) 1(
  .329اجملموع للنووي اجلزء اخلامس ص )  2(
  329اخلامس ص اجملموع للنووي اجلزء )  3(
   .  املرجع نفسه107 ص 04 جزء ،السنن الكربى)  4(
   .07القرآن الكرمي، سورة احلشر، اآلية )  5(
   .60القرآن الكرمي، سورة األنفال، اآلية )  6(
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حيث ذهب املقرون إىل استنباط املفهوم العام من  ،)1("أنشأآم من األرض واستعمرآم فيها
 وكذلك .)2(هذه اآلية أن اهللا أمركم بعبارة ما حتتاجون إليه من بناء مساكن وغرس أشجار

من مقاصدها االستخالف الذي يقضي القيام بشؤون األرض و تدبريها واإلفادة منها و 
   .)3(كل ذلك ال يتحقق على وجهها األكمل إال عن طريق االستثمارتعمريها و 

  في القانونستثمار تعريف اال: المطلب الرابع 

إن تعريف االستثمار يطرح إشكاالت خاصة من الناحية القانونية ألن االستثمار فكرة 
اولوا  أيضا، لكن رجال القانون مل يعلموا هبذا اجلانب بل حاقتصادي و مفهومها اقتصادية

  .تعريفه اعتمادا على جانبه االقتصادي
وهلذا سأتناول التعريف االقتصادي أوال ألنه هو األساس مث أدرج التعريف القانوين ثانيا 

  و هو املطلوب يف موضوع حبثنا هذا 
   التعريف االقتصادي لالستثمار:الفرع األول

  .)4(  هو استغالل املال لتنميته و اكتنازه: التعريف اللغوي- 1  

ذه هللقد تعددت تعاريف رجال االقتصاد لالستثمار وفيما يلي عرض  )5( :التعريف االصطالحي- 2  
  .التعاريف
  .كل اكتساب لألموال من أجل احلصول على منتوج الستهالكه -
واستغالل املنتوج املتمثل يف تضاعف الذمة املالية للتجهيز أو عملية شراء أو إنتاج  -

 .ةجتهيزات وسلع وسيطومواد 
                                                 

   .61القرآن الكرمي، سورة هود، اآلية )  1(
   .  107ألول ص  اجلزء ا، طبع وهبة بالقاهرة، فقه الزكاة، الدكتور يوسف القرضاوي)  2(
يقصد باالستثمار يف مصطلح املعامالت بلغة العصر استغالل املال بقصد احلصول على مثرة منه ، أي على عائد يفيد منه صاحب                     )  3(

 املالية،  الرأمسايل بأنه زيادة املال اإلنتاجي، كما يعنون به أيضا شراء األوراق           .املال ، و يعرف علماء االقتصاد املنتمون إىل املذهب احلر         
وها هو الفرق واضح من مفهـوم  . واستثمار األراضي الزراعية عندهم معناه بذل املال لزيادة إنتاجها فهو غري االستعمار واالستصالح            

  . االستثمار يف الفقه اإلسالمي
   .ل أي اللغة االقتصادية املتداولة يف جمال االقتصاد ورجال األعما–يقصد بتعريف االستثمار يف اللغة ) 4(
   . يقصد به ما اصطلح عليه لدى االقتصاديني–والتعريف االصطالحي يف هذا املوضوع ) 5(
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ظيف طويل األجل يتمثل يف إنفاق فوري لألموال مؤكدة من أجل هو توأو  -
  .احلصول على إيرادات موزعة على عدة سنوات تفوق املبالغ املنفقة

  : من هذه التعاريف ميكن استخالص املفاهيم التالية -
 األجل الطويل يفهو توظيف دائم لألموال ويتحقق عائد هذا االستثمار  االستثمار -

العائد احملقق موزعا على فترات موزعة هي األخرى، ويطلق عليها مصطلح ويكون 
النفقات املتولدة الداخلة حيث أن العوائد على االستثمار تتميز بالوعدين مما يؤدي 

  .إىل حتققها من األجل الطويل نسبيا
واحلديث عن االستثمار يف االقتصاد املعاصر يتضمن استغالل املال يف نشاط إنتاجي 

د زيادة هذا النشاط يصرف النظر عن الفائدة وإن كان املفروض أن كل زيادة يف رأس بقص
 .نتاجي تعود يف غالب األحوال بزيادة يف النمو أو العائداملال اإل

أصال هي حتقيق نوع من توظيف املال يف رأس مال فينتج، فاالستثمار والغاية من االستثمار 
ل على الربح وإن جرى كالم العامة على إطالق اللفظ وإمنا هو وسيلة احلصو ليس هو الربح،
  .)1(على األمرين معا

  التعريف القانوني لالستثمار : ثانيالفرع ال

ظهرت عدة حماوالت لتعريف االستثمار، منها االتفاقيات على أساس من له احلق يف 
   .)2(االستثمار، إال أن هذه االتفاقيات تقدم جمرد شرح للمصطلح

فهم من عبارة استثمار أهنا عمل أو ي"اوالت نذكر حماولة رجال القانون و من بني احمل
تصرف ملدة معينة من أجل تطوير نشاط اقتصادي سواء كان هذا العمل يف شكل أموال مادية 

  .)3(" أو يف شكل قروض– من بينها امللكية الصناعية املمارسة الفنية –أو غري مادية 

                                                 
 هـ يوليو 1401 رمضان ، العدد التاسع، منار اإلسالم، االستثمار اإلسالمي يف العصر الراهن،الدكتور حممود أبو السعود) 1(

  . 91 ص 1981
  .طوير االستثمار املتعلق بت2001 الصادر سنة 01/03قانون رقم ) 2(
  . 23 ص ، بدون تاريخ، الرياض، مكتبة املعارف، سندات االستثمار وحكمها يف الفقه اإلسالمي،األستاذ أمحد بن حممد اخلليل) 3(
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وضمان االستثمار بني دول  اقية املغاربية املتعلقة بتشجيعويف اإلطار القانوين لالتف هذا
 مجادى الثانية 05 مؤرخ يف 420 / 90احتاد املغرب العريب صدر مرسوم رئاسي رقم 

 يتضمن املصادقة على االتفاقية لتشجيع 1990 ديسمرب سنة 22املوافق لـ   هـ1411
 هـ 1411زائر بتاريخ أول حمرم عام وضمان االستثمار بني إحتاد املغرب العريب املوقعة يف اجل

من املادة األوىل لالتفاقية  4 حيث عرف االستثمار طبقا للبند 1990 يوليو 23املوافق لـ 
  .املذكورة

 "إن االستثمار هو استخدام رأس املال يف أحد اجملاالت املسموح هبا يف بلدان املغرب العريب"
)1(  

 املتعلق 03–01ر القانون وصدبقتصادي، وفالتعاريف السابقة يغلب عليها اجلانب اال
 على أنه يشمل كل 01 حيث نصت املادة 2001بتطوير االستثمار الصادر سنة 

االستثمارات الوطنية واألجنبية املنجزة يف النشاطات االقتصادية املنتجة للسلع واخلدمات وكذا 
  .تيازاتماالستثمارات اليت تنجز يف إطار اإل

 أصول تندرج يف إطار استحداث نشاطات جديدة أو اقتناءنه  على أ02ونصت املادة 
  .)2(توسيع قدرات اإلنتاج أو إعادة التأهيل أو إعادة اهليكلة

وما نستخلصه من هذه املواد هو استحداث نشاطات جديدة لتوسيع قدرات اإلنتاج 
النشاطات يف عن طريق أصول املسامهة النقدية أو العينية يف راس مال املؤسسة و كذا استعادة 

متياز إلجناز املشاريع إطار خوصصة جزئية أو كلية، هذا يدخل فيما يسمى بفتح اال
  . والنشاطات االقتصادية املنتجة للسلع و اخلدمات يف جمال أموال الوقف يف اجلزائر 

                                                 
  . 2001 الصادر بـ 03 / 01 قانون رقم 1991  / 06اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية رقم ) 1(
  . منه02 املادة 42 / 90املرسوم التنفيذي  رقم ) 2(
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  :الثانيالمبحث 

  الفقهية والقانونية الستثمار أموال مؤسسة الوقفالشروط 

  
ن طبيعته الربح و اخلسارة و أن معظم االستثمارات اليت تقوم هبا حبكم أن االستثمار م

الدولة ، أو املؤسسات احلكومية إن مل تكن فاشلة فليست على املستوى املطلوب ، وال على 
مستوى االستثمارات اخلاصة، ومبا أن أموال الوقف أموال خريية عامة هلا خصوصية و طبيعة 

 الشريعة اإلسالمية أنه ال جيوز التصرف يف أموال الوقف أي فقهاءرختتلف عن باقي األموال 
ة ل و بأقل من أجر املثل، هذا من جانب أما من جانب القانون اجلزائري فقد حدد مجبالغش

من الشروط الستثمار أموال الوقف هذه الشروط اليت تعد الوسيلة القانونية اهلامة حلماية أموال 
ل الشروط العامة يف الفقه اإلسالمي يف مطلب أول و  و هذا ما نتطرق إليه من خال–الوقف 

  . - يف مطلب ثان–الشروط العامة يف القانون اجلزائري 
  اإلسالمي  الوقف في الفقه مؤسسة الستثمار أموالالفقهية الشروط : المطلب األول

اعترب فقهاء الشريعة اإلسالمية أموال الوقف ذات طبيعة خاصة ختتلف عن باقي األموال 
ري ي سلطة تسمن لهكل  فيتعني على عامة واخلاصة حبيث وضعوا قيودا و شروطا الستثمارهاال

  .هذه األموال مراعاهتا ميدانيا

 وهذا استنادا ملا ، األخذ باحلذر واحليطة، والبحث عن كل الضمانات الشرعية املتاحة:أوال
  .ستثمارجاء به جممع الفقه الدويل الذي أجاز ضمان الطرف الثالث لسندات اال

املمثلة يف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف –ومن هذا املنطلق يتعني على إدارة الوقف
 الرجوع إىل فعليهامكان، وإن مل جتد مركزيا و الناظر حمليا البحث عن هذا الضمان بقدر اإل

  .)1( احلقائق لتقصيأصل العزم والعقد كاحلكومة

                                                 
  .160، ص1980اإلمام أيب حامد الغزايل، إحياء علوم الدين، كتاب الكسب واملعاش، نشر دار الفكر، طبعة ) 1(
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ائل احلديثة و دراسة اجلدوى ورعاية أهل اإلخالص و  على الطرق الفنية و الوساالعتماد: ثانيا
  .)1( و اخلربة يف من يعهد إليهم استثمار أموال الوقفاالختصاص

 مراعاة فقه األولويات وفقه مراتب املخاطر يف االستثمارات، وفقه التعامل مع البنوك :)2(ثالثا
نوك اإلسالمية والشركات  تتعامل إدارة الوقف إال مع الب الو الشركات االستثمارية، حبيث

اليت توفر األمن و اآلمان و الضمان بقدر اإلمكان، ومن هذا املنطلق عليها إي إدارة األوقاف 
  .)3(أن تتجه إىل االستثمارات اليت ال تزال أكثر أمانا وأقل خطرا وهي االستثمارات العقارية

ت هذه الشروط احملددة من قبل التخطيط و املتابعة والرقابة الداخلية على االستثمارا : رابعا
   – شروط الواقف كشرط الشارع – الفقهاء عندالفقهاء تعد من الشروط الوليدة 

 فقها يتطلب بالضرورة الشرعية من إدارة الوقف يف اجلزائر ةهذه الشروط املقرر
  . مراعاهتا يف مجيع املراحل اليت مير هبا الوقف

   مار أموال مؤسسة الوقف الشروط القانونية الستث: الثاني المطلب 

حدد املشرع اجلزائري شروطا عامة الستثمار أموال الوقف هذه الشروط اليت تعد 
بالتايل الوقوف بصفة رمسية على شروط و  ،الوسيلة القانونية بل األداة اهلامة حلماية الوقف

 تطلعات الواقفني اليت يشترطوهنا يف أمواهلم املوقوفة و حىت تكون هذه الشروط يف مستوى
  : وجودالواقفني البد من

  الرسمية:  الفرع األول

                                                 
  .  90، ص1980حممد البهي، اإلسالم يف الواقع األيدلوجي املعاصر، دار الفكر بريوت، الطبعة األوىل ) 1(
ة من القواعد والتعاليم املستنبطة من أحكام الشريعة اإلسالمية فمراعاة فقه إن الضوابط الشرعية لالستثمار تلخصها مجل) "2(

األولويات وفقه مراتب املخاطر يقصد به االلتزام بقاعدة احلالل واحلرام، حيث أن هذه القاعدة تفرض على كل مسلم أن يتحرى يف 
االنتهاء عن نواهيه، وعموما فإن العقود املوجهة للمعامالت قوله وعمله ما يبعده عن الوقوع يف املعصية عن طريق االلتزام بأوامره و
عقود منهي عنها لذاهتا كبيوع اخلمر، وامليتة، وعقود منهي : كاالستثمار خلصها شيخ اإلسالم ابن مثية رمحه اهللا يف ثالثة أصناف هي

وصف يضر بأحد املتعاقدين أو خارج عنهم عنها الشتماهلا على اجلهالة، والغرض كبيوع املالمسة واملنابذة، وعقود منهي عنها ل
  .     وما بعدها375أنظر الشيخ أمحد حممد عساف، احلالل واحلرام يف اإلسالم، ص ." كالتدليس والغنب الفاحش والربا والرشوة

  .370، ص1980 5الشيح أمحد حممد عساف، احلالل واحلرام يف اإلسالم، دار إحياء العلوم، بريوت، ط) 3(
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شرط من شروط الصحة يف العديد من املعامالت املدنية الناقلة للملكية العقارية ألهنا 
حتل حمل الشهر العقاري، ألن هذه األخرية تتطلب دقة املعلومات وسالمة العقد الذي نص 

ون الوقف اجلديد الواقف بتحرير عقد الوقف أمام  وألزم قان324عليه القانون املدين يف املادة 
جيب على الواقف أن " املتعلق باألوقاف أنه 91/10 من قانون رقم 41املوثق استنادا للمادة 

يقيد الوقف بعقد لدى املوثق وأن يسجله لدى املصاحل املكلفة بالسجل العقاري امللزم بتقدمي 
  .)1(" املكلفة باألوقافإثبات له بذلك وإحالة نسخة منه إىل السلطة 

  .)2(وحترير العقد يف صورة رمسية، جيب تدعيمه بعملية الشهر العقاري
  قالتوثي: الفرع الثاني

شهاد على العقود و سائر التصرفات و توثيقها مما أمر به اهللا سبحانه و تعاىل يف اإل
ت هلم فيه كتابه العزيز، فقد تناول الفقهاء أحكام التوثيق و شروطه أحسن سبيل وكان

 ا من التصرفات ومل يشترطويء، غري أهنم مل يوجبوا توثيق ش)3(موسوعات متقطعة النظر
التوثيق لصحة الوقف وال صحة غريه ومل مينعوا مساع الدعوة به إذا مل يكن مكتوبا، واستمر 
ما العمل على ذلك قرونا متتالية، و يف أواخر القرن املاضي أخذ أولوا األمر مبصر أن الوقف و

ستعانة فيها بشهود الزور وكانت  الباطلة كما فشلت االىيرتبط به كثرت بشأنه الدعاو
  .)4(ألصحاب احلقوق متاعب مع القضاء حيث كادت هذه األفاعيل حتط من هيبته

                                                 
 أعاله وعليه فإن مدير الشؤون الدينية واألوقاف للوالية املعين 8املكلفة باألوقاف حق إبرام العقود يف إطار أحكام املادة للسلطة ) 1(

راجع . هبذا املنصب عن طريق مرسوم مؤهل إلعداد الوثائق املعنية بصفته أعلى سلطة مكلفة باألمالك الوقفية على املستوى احمللي
 صدر – حيث كان يف عهد العباسيني إلدارة الوقف رئيس 157الوقف اإلسالمي للدكتور حممد أمني ص لنظام التطور التارخيي 

  .   أنيط به اإلشراف على إدارهتا رئيس األعوان ملساعدته على النظر منها–الوقوف 
  .   مارس املتعلق بتأسيس السجل العقاري25 املؤرخ يف 76/62مرسوم رقم ) 2(
  .  04، ص1984، طبعة 4يلي، النظريات الفقهية والعقود، نشر دار الفكر، اجلزءالدكتور وهبة الزح) 3(
 أعاله، وعليه فإن مدير الشؤون الدينية واألوقاف للوالية املعين 8للسلطة املكلفة باألوقاف حق إبرام العقود يف إطار أحكام املادة ) 4(

راجع . فته أعلى سلطة مكلفة باألمالك الوقفية على املستوى احملليهبذا املنصب عن طريق مرسوم مؤهل إلعداد الوثائق املعنية بص
صدر –، حيث كان عهد العباسيني إلدارة الوقف رئيس 157التطور التارخيي لنظام الوقف اإلسالمي للدكتور حممد أمني، ص 

   .       أنيط به اإلشراف على إدارهتا رئيس األعوان ملساعدته يف النظر فيها-الوقف
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جته التشريع اخلاص بالوقف منسقا يف أثاره مع التشريعات األخرى اخلاصة اوقد 
ى أن يعنوا عناية تامة بتوثيق الوقف وما يتعلق به توثيقا بالتصرفات العقارية، وحيمل الناس عل

 وال يكون الوقف صحيحا إال إذا صدر به إشهاد ممن ميلكه اخلاصة ،)1( ودورهتهيتفق مع أمهي
  . بامللك الوقفي

ويعترب مدير الشؤون الدينية واألوقاف للوالية هو احملرر للعقود فيما خيص األمالك 
 من 324بار مفهوم العقد الرمسي كما هو واضح من نص املادة الوقفية آخذا بعني االعت

 من قانون الوقف كرست يف هذا الصدد 11 مكرر 26القانون املدين اجلزائري فإن املادة 
 وهو السبب الذي من أجله .املبدأ نفسه املعمول به بالنسبة ملدير أمالك العقارية التابعة للدولة 

اصة بامللك الوقفي احملدد بشكلها و مضموهنا بقرار وزاري أقر أن تكون الشهادة الرمسية اخل
يوقع من طرف مدير الشؤون الدينية واألوقاف للوالية على اعتبار أنه موظف عمومي كلف 

  .)2(بإعداد  مثل هذا النوع من العقود بصفة حصرية
  الشهر العقاري للوقف : الفرع الثالث

 مجيع التصرفات اليت من شأهنا إنشاء حق  ينص قانون الشهر العقاري اجلزائري على أن
من احلقوق العينية العقارية األصلية أو نقله أو تغيريه أو زواله، وكذلك األحكام النهائية املثبتة 

 .، ويدخل يف هذه التصرفات الوقف والوصية)3( من ذلك جيب شهرها بطريق التسجيليءلش
ذوي ال بسبب  تنشأ وال تنتقل وال تتغري ويترتب عن عدم التسجيل أن احلقوق املشار إليها ال

الشأن وال بالنسبة لغريهم هلذين السببني وللمحافظة على الوقف اخلريي حىت ال متتد إليه يد 
  .الطامعني إذا ما طال الزمن

إن الغرض األساسي من الشهر العقاري هو إعالم الغري مبا يرد على العقارات من 
الت العقارية ، ألنه يتم إعالن التصرفات اليت ترد على حقوق عينية لضمان الثقة يف املعام

                                                 
   من القانون املدين اجلزائري 4 / 324ادة ملا) 1(
شخص يف دد املشرع اجلزائري الشخص الذي يقوم بتحرير العقود حنظرا لطبيعة الوقف واألهداف السامية اليت من أجلها أنشئ ) 2(

   .الصبغة الشرعية على عقود الوقف وبالتايل محايته من أطماع الطامعنيإلضفاء مدير الشؤون الدينية 
   .وما بعدها84، ص1992 الدكتور كمال الوزاين املرشد يف الشهر العقاري، أنظر) 3(
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 من 06جراءات التسجيل والشهر العقاري وذلك طبقا للمادة إلعقارات الوقف الذي خيضع 
 و ميكن 26/10/2000 : املوافق لـ1421 رجب عام 28 املؤرخ يف 336املرسوم رقم 

 : إىل نوعني رئيسني مها63 / 76 من املرسوم 6تقسيم نظم الشهر العقاري طبقا للمادة 
  .  والشهر الشخصي،الشهر العيين

  الشهر العيني للوقف: أوال 

  : مها نظام الشهر العيين أو نظام السجالت العقارية يتميز بصفتني أساسيتني 

ين أن السجل العقاري يكون مقسما على  يع-أن الشهر يتم على أساس العقار ذاته : أوال
 فتكون لكل عقار صفحة أو بطاقة  – العقارية حبسب موقعهاأساس العقارات أو الوحدات

 و بالتايل ترد على العقار –خاصة به تسجل فيها كافة ما يتعلق باحلقوق العينية اليت ترد عليه 
 و من هنا كان – فال تشهر التصرفات وفقا ألمساء األشخاص بل وفقا للعقار ذاته –املوقوف

 ، تشهر ال يتم شهرها إال بعد التحري من صحتها حتريا بالغا و التصرفات اليت)1(–نظاما عينيا 
ل وحده مستقال يسجتين إمنا يتم بالي وانتقال امللكية أو احلق املع)2(ويعرب عن هذا مببدأ الشرعية

 والشك أن نظام الشهري )3(لتزام بنقل امللكيةعن التصرف الذي أنشأ على عاتق املالك ال
 حبيث – عن العقار املوقوف – )4( عنوان للحقيقة بالنسبة للكافةل محاية الغري وهوفالعيين يك
 مع اجلهة القائمة على شؤون الوقف أن يرجع إىل الصفحة املخصصة له يف يتعاقدميكن ملن 

   .)5(السجل العقاري
  الشهر الشخصي للوقف: ثانيا 

                                                 
  .437 ص ،1 اجمللد ،04 اجلزء ،يرنهوسالدكتور ال) 1(
  . 88 ص،1994 الطبعة الرابعة ، ديوان املطبوعات اجلامعية، عقد البيع يف القانون املدين اجلزائري،الدكتور حممد حسنني) 2(
 فورا عن ملك مجيع الناس حىت ةاقص يف الشريعة اإلسالمية الوقف ألنه يترتب عليه خروج العني املوقوفمن أهم صور امللك الن) 3(

  الشريعة اإلسالمية و القانون - األستاذ حسن حسب اهللا –لغري حقا ثابتا عليها لالواقف نفسه و ال يصح التصرف فيها تصرفا جيعل 
  .  715 ص 1977 أفريل 1949زء الرابع السنة  جملة األزهر اجل– نظام امللكية –اإلجنليزي 

  . وما بعدها45، ص 1996عزت عبد القادر، املرجع العلمي يف الشهر العقاري والتوثيقي، طبعة دار الفكر : أنظر األستاذ) 4(
  .89 ص ، نني، املرجع نفسهالدكتور حممد حس) 5(
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-ف أية قوة ثبوت إذ يشهر التصرله وظيفة الشهر الشخصي هي العالنية فقط وليس 
هتمام بصحة احلق الذي يرمي إىل إنشائه أو نقله و يتم الشهر   كما هو دون اال-أي الواقف

 اإلجراءات هعلى أساس أمساء األشخاص الصادرة منهم التصرفات من أجل إنشاء الوقف وهذ
 الواقف إىل أن ما أوقفه سيتم ةكلها من شأهنا محاية الوقف حاضرا أو مستقبال و طمأن

  .  رف اجلهة اليت أوقف هلامراعاته من ط
 من 379 نقل امللكية طبقا للمادة مفادهاوعليه فبعد عملية حترير الشهادة الرمسية اليت 
، وبالرجوع إىل تاريخ هذا النظام وأمهيته القانون املدين اجلزائري اليت تشري إىل نقل امللكية

د روبريت تورس سنة يالحظ ظهوره يف بالد االجنلوساكسون، بالضبط يف أستراليا على ي
 ، حيث استوحى تقنياته من نظام تسجيل السفينة ، حيث كانت الدولة تسجل 1861

السفينة يف خانة أوىل من سجالهتا، مث تسجل مالك السفينة يف خانة ثانية مث احلقوق الواردة 
  .عليها يف خانة ثالثة ، مث انتقل هذا النظام إىل باقي الدول

 أو نظام السجالت العقارية جمموعة الصحائف اليت تبني ونعين بنظام الشهر العيين
أوصاف كل عقار وتبني حالته القانونية وتنص على احلقوق املترتبة له أو عليه، وتبني 

  .)1(املعامالت والتعديالت املتعلقة به
يقوم هذا النظام على أساس أن التصرفات ال تشهر بأمساء القائمني هبا بل وفقا للعقار 

 عليه التصرف كالوقف مثال، لذا مسي بالنظام العيين للتسجيل، وكل ذي مصلحة الذي وقع
إذا أراد تقريرا عن حالة العقار فليس أمامه الرجوع إىل مكاتب السجل العقاري للتعرف على 
صاحب العقار، ومجيع احلقوق اليت له أو عليه، وهي الطريقة املطبقة حاليا السترجاع األمالك 

  .  )2(وزارة الشؤون الدينية واألوقافالوقفية من قبل 

                                                 
  .ء واهلبة أو الوصية أو اإلرثيقصد بذلك كل ما ورد من تصرف على العقار كالبيع أو الشرا) 1(
شرعت وزارة الشؤون الدينية واألوقاف منذ صدور قانون األوقاف يف عملية حبث عن األمالك الوقفية وحصرها واليت كانت ) 2(

  .ضحية األنظمة السابقة من القانون االشتراكي والثورة الزراعية والتأميم
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وميتاز هذا النظام بأنه ينصب على حتديد هوية العقار أو أرقامه ومساحته مث أمساء 
مالكيه مث احلقوق الواردة عليه يف دفتر يسمى الدفتر العقاري فهو بذلك يتخذ من العقار 

 هذا يعطي للمحافظ .أساسا للقيد يف البطاقات العقارية، وهذا ما يعرف مببدأ التخصيص
العقاري صالحية القاضي املطلقة يف البحث والتأكد من امللكية واحلاالت اليت تعتريها، 

وبالنتيجة فهو مطهر للعيوب اليت ترد على عقار موقوف، ووسيلة حلماية الواقف واملوقوف 
  .عليه يف نفس الوقت

ة إلمتام إجراء املسح، وما يعاب على هذا النظام أنه يتطلب نفقات باهظة مادية وبشري
  .)1(وهذه العناصر غري متوفرة يف بلدان العامل الثالث عموما واجلزائر خصوصا

وفيما يتعلق مبوقف املشرع اجلزائري فإنه وباستقراء النصوص القانونية جند انه اتبع نظام 
 نوفمرب 12 املؤرخ يف 74/75، وبصدور األمر رقم 1975الشهر الشخصي قبل سنة 

تعلق بتأسيس املسح العام لألراضي ، وإنشاء السجل العقاري، وكذلك املرسوم  امل1975
 املتعلق بإعداد مسح األراضي العامة ، فإن املشرع 1976 مارس 25 املؤرخ يف 76/62

اجلزائري قد اتبع نظام الشهر العيين، لكن من الناحية العملية جند أن نظام الشهر العقاري يف 
مني، حيث يعتمد نظام الشهر العقاري من األراضي اليت مشلت املسح، اجلزائر جيمع بني النظا

  .)2(ويعتمد نظام الشهر الشخصي يف العقارات الواقعة يف البلديات غري املمسوحة
   طبيعة الشهر العقاري وخصائصه في الجزائر -1

إن اإلشهار العقاري خيتص بالعمليات القانونية الواردة على العقارات وهو طريقة   
ومن خالل ذلك ميكن استخالص مجلة . لعلنية جتاه كافة الناس يف نظامه الشخصي والعيينل

  .من اخلصائص اليت ميتاز هبا اإلشهار العقاري
  :           اإلشهار العقاري ذو طابع عيني/ أ

                                                 
، 1996م القضائية وأسهم التوثيق والشهر العقاري، نشر دار الفكر العريب، طبعة املستشار عبد الفتاح مراد، شرح قوانني الرسو) 1(
  .  . وما بعدها75ص

  .النظام الشخصي يف العقارات هو الذي يفيدنا عند البحث عن األمالك الوقفية خاصة يف البلديات اليت مل يتم مسحها) 2(
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ويعين ذلك أن اإلشهار العقاري يتميز بعنوان العقارات غري أن يف البلديات اليت مل   
ح، وبصفة مؤقتة  فالعقود والقرارات القضائية واألمالك الوقفية حمل اإلشهار يف يشملها املس

جمموعة بطاقات، عقارات مؤقتة ممسوحة وفق نظام اإلشهار الشخصي، وهذا ما نصت عليه 
، وبذلك يسجل اإلشهار العقاري احلايل يف آن واحد  طابع 75/74 من األمر 27املادة 

  . )1(اإلشهار العيين والشخصي
  : اإلشهار العقاري ذو طابع إلزامي/ ب

ال تنتقل امللكية واحلقوق العينية " من القانون املدين اجلزائري أنه 793مبوجب املادة   
األخرى من العقار سواء كان ذلك بني املتعاقدين أو من حق الغري إال إذا روعيت اإلجراءات 

  .)2("صلحة العقاراليت نص عليها القانون وباألخص القوانني اليت تديرها م
يتضح بأن اإلشهار هو ركن من العقد بوجوده يوجد العقد وبانعدامه ينعدم العقد، 

فاإلشهار حيدث الفعالية القانونية للحق اخلاضع له حىت بني الطرفني املتعاقدين، وهذا كذلك 
، ومن جهة أخرى يبقى اإلشهار إجبارًيا ليس 75/74 من األمر 16ما نصت عليه املادة 

ط بني الطرفني املتعاقدين بل بالنسبة للموثق أو لكاتب الضبط أو السلطة اإلدارية، وهذا فق
 املتعلق بتأسيس السجل 1976 مارس 25 املؤرخ يف 76/62 من املرسوم 90حسب املادة 

العقاري، فإذا ما ختلف املوثق عن إجراء عملية الشهر العقاري خالل مدة حمددة قانونا فإنه 
وخاصة فيما يتعلق باألمالك الوقفية بصفة خاصة نظرا . مة مالية معينةتفرض عليه غرا
  .)3(خلصوصيتها

  :اإلشهار العقاري ذو طابع إداري/ جـ

إن عملية الشهر تتوالها مصلحة إدارية يشرف عليها موظف تابع إلدارة املالية وهو   
  .احملافظ العقاري الذي يقوم جبملة من املهام ذات الطابع اإلداري

                                                 
  .-مللكية عقد ا–مدونة التقنني املدين اجلزائري القسم الرابع ) 1(
  . املتضمن القانون املدين1975 املؤرخ يف 75/58األمر رقم ) 2(
  . املتعلق بتأسيس السجل العقاري1976 مارس 25 املؤرخ يف 76/62راجع املرسوم رقم ) 3(
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مثل هذه املهام يف مسك السجل العقاري، كما يكلف احملافظون العقاريون وتت
 كقبض حقوق التسجيل ورسم اإلشهار العقاري للعقود حمل احلفظ، )1(بالعمليات اخلاصة

فاحملافظ  . 75/74 من األمر 26ومنهم من يقومون مبهام  جبائية، وهذا ما نصت عليه املادة 
 بأن 75/74 من األمر 22لكن جيوز له مبقتضى أحكام املادة العقاري ال يقوم مبهام قضائية 

حيقق يف هوية وأهلية األطراف، وكذا من صحة األوراق املطلوبة قصد إمتام اإلشهار، كما 
 أن حيقق مبجرد إطالعه على البيانات 76/63 من املرسوم 105جيوز مبقتضى أحكام املادة 

إشهاره أنه يدخل أو ال يف دائرة التعامل أي خمالف املوجودة يف الوثيقة املودعة للعقد املراد 
للنظام العام واآلداب كأن يكون موضوعه أو سببه غري مشروع أو خمالف لألخالق كالوقف 

  .)2(املعلق على شرط يتعارض مع النصوص الشرعية 
  مراحل الشهر العقاري : المطلب الثالث

يدة باعتبار أن الشهر العقاري يعطي تعد العالقة بني التوثيق والشهر العقاري عالقة وط  
احلجة املطلقة للتصرفات اليت تنصب على العقارات أو احلقوق العينية األخرى الواردة عليها، 

 واالتفاقيات -كعقد الوقف–حيث جند املوثق يضفي الصبغة القانونية والرمسية على العقود 
قبة العقود من حيث الشكل اليت يربمها األطراف فإن احملافظ العقاري يتوىل مهمة مرا

  .واملضمون وحفظها سوية بعد شهرها
  والسؤال املطروح يف هذا اإلطار هل كل العقود اليت حيررها املوثق ختضع لإلشهار؟    

 الذي أكد أن كل التصرفات والعقود سواء كانت صادرة 76/63لقد أجاب املرسوم   
ن جانني كعقد البيع يف امللكية، وكل من جانب واحد كاهلبة والعقود املترتبة لاللتزامات م

العقود املتعلقة باحلقوق  العينية املتفرعة عن حق امللكية، وبصفة عامة كل العقود املتعلقة 
بالعقارات العينية الواردة عليها سواء أكانت منشأة أو معدلة أو ناقلة أو منهية حلق عيين ، 

 نوفمرب 12 املؤرخ يف 75/74 األمر  من16تكون حمال لإلشهار، وهو ما نصت عليه املادة 

                                                 
  .قد تكون العمليات اخلاصة بالعقود الوقفية الصادرة من الواقف حيث إنشاء عقد الوقف) 1(
  .مبطالت الوقف: ق بالوقف يف اجلزائر، الفصل اخلامس يتعل91/10قانون رقم )  2(
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 املتضمن إعداد مسح األراضي وتأسيس السجل العقاري ، فكل احلقوق العينية سواء 1975
أكانت أصلية أم تبعية كالرهن والتخصيص واالمتياز ، واملتعلقة بالعقارات تكون حمال 

  .لإلشهار
  ألطراف والعقارات الشروط األولية للشهر والبيانات المتعلقة با: المطلب الرابع

يشترط يف التصرفات الواجبة الشهر، الرمسية كركن النعقاد العقد واحترام مبدأ األثر   
النسيب إضافة إىل مجلة من الشروط الواجب توافرها من الوثائق املشهرة والشخص القائم 

  .بالتصرف
  الشروط األولية: الفرع األول

قابال لإلشهار يف حمافظة عقارية وهذه جيب توفر شرطني أوليني يف العقد حىت يكون   
  : الشروط هي 

  : قاعدة الرسمية/ أ

 املؤرخ يف 76/63 من املرسوم 61شرط الرمسية يف العقود منصوص عليه يف املادة   
 املتضمن تأسيس السجل العقاري، من أجل حتديد الشكل الرمسي للعقود 1976 مارس 25

  .املوضوعة أو اخلاضعة لإلشهار
 )1(جـ وما تليها.م. ق324 املبادئ العامة املنصوص عليها يف املادة وجيب تطبيق

فالعقد الرمسي جيب أن حيرر من طرف موثق أو سلطة عمومية أو إدارية ، على العموم فإن 
  .العقود احملررة من طرف املوثقني واليت تشكل أغلب العقود املودعة لإلشهار

عقود األمالك الوقفية والعقود احملررة من والعقود احملررة من طرف املوثقني مبا فيها 
  .) 2(طرف السلطات اإلدارية 

وهناك عدة أسباب أدت باملشرع إىل اشتراط الرمسية يف العقود ومنها عقد الوقف اخلاضع 
  : لإلشهار وهي 

                                                 
   وما يليها323مدونة بالقانون املدين اجلزائريني باب إثبات االلتزام، اإلثبات بالكتابة ، املادة )  1(
  . كالعقود الصادرة عن إدارة واستثمار األمالك الوقفية يف اجلزائر)  2(



 

 

93 

  .تدخل سلطة عمومية يف حترير العقود ليضمن أن اإلشهار يتم فعال •

 . لضمان قانونية العقدقاعدة الرمسية تقتضي تدخل موظف خمتص •

وهلذا الغرض فإن حمرر العقد يعلم املعنيني باألحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة باإلشهار 
  .العقاري السيما فيما خيص حتديد حق امللكية

قاعدة الرمسية تفترض احترام الشروط املشروطة من طرف احملافظة العقارية خاصة فيما  •
   .قاراتيتعلق بتعيني األطراف والع

وقاعدة الرمسية هلا مزايا إذ أهنا تضمن بان العقود ستودع لإلشهار يف اآلجال احملددة 
والتنظيمية، ويف غالب األوقات حتتفظ بنسخة أصلية، هلذا فالسلطة املخولة بتحرير العقد ملزمة 

ية مطلقة حبفظ النسخة األصلية، إضافة إىل أن العقود الرمسية حتمل البيانات اليت تكون هلا حج
  .ال ميكن الطعن فيها إال بطرق التزوير

  " الشهر المسبق"قاعدة األثر النسبي / ب

ال ميكن القيام بأي إجراء لإلشهار يف "  أنه 76/63 من املرسوم 88نصت املادة   
احملافظة العقارية يف حالة عدم وجود إشهار مسبق أو مقارن للعقد أو للقرار القضائي أو 

عن طريق الوفاة يثبت حق التصرف أو صاحب احلق األخري وذلك مع مراعاة لشهادة االنتقال 
  . 89أحكام املادة 

فالقاعدة هذه أجريت لتزيد من طبيعة القوة امللزمة لإلشهار العقاري، ألن قاعدة األثر 
  النسيب هي أسلوب فعال حيث نصت على اإلشهار، وهبذا تضمن أن السجل العقاري يعكس 

  .) 1(لقانونية للعقار املعني ويضمن احلماية وامللكية للمالك اجلديداحلقيقة للحالة ا
فالتطبيق الفعلي والصارم هلذه القاعدة يضمن وبصورة أكيدة إشهارا عقاريا جديدا 

ومنطقيا ومستمرا، ورغم الدور الكبري لقاعدة األثر النسيب يف جمال اإلشهار العقاري فقد أورد 

                                                 
جيب على الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى املوثق وأن يسجله لدى :  أنه 91/10 من قانون 41وهذا ما نصت عليه املادة )  1(

  ". املصاحل املكلفة بالسجل العقاري امللزمة بتقدمي إثبات له وإحالة نسخة منه إىل السلطة املكلفة باألوقاف
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را لظروف العمل وما تقتضيه هذه القاعدة من مسح لألراضي املشرع اجلزائري استثناءات نظ
  : بصفة كلية، وتتمثل هذه االستثناءات فيما يلي 

، وهي العقود احملررة من قبل أول جانفي 76/63االستثناءات املقررة يف املرسوم 
حيث أن . 1993 ماي 19 املؤرخ يف 93/123 حسب املرسوم التنفيذي رقم 1971

لعقود والقرارات القضائية، والشهادات التوثيقية مثل شهادة الفرضية احملررة هناك الكثري من ا
من طرف القضاة، واليت مل تكن ختضع إلزاميا لإلشهار، وكذلك األوراق العرفية املسجلة بغية 

إعطائها تارخيا ثابتا عندما يكون هناك إجراء أول إلشهار احلقوق العينية العقارية يف السجل 
   .76/63 من املرسوم رقم18 و8قا للمادة العقاري تطبي

إضافة إىل االستثناءات األخرى منها إشهار شهادة امللكية احملرر يف إطار الثورة 
  .) 1(الزراعية

  البيانات المتعلقة باألطراف والعقارات: الفرع الثاني

ة نظرا للدقة املطلوبة يف اإلشهار العقاري فإن القانون خول للمحافظ العقاري صالحي  
فحص ومراقبة الوثائق اخلاضعة لإلشهار لتعيني هوية األطراف، وكذلك تعيني حالة العقارات 

  .) 2( من ناحية أخرى
  : البيانات المتعلقة باألطراف/ أ

 املتضمن إعداد 1975 نوفمرب 12 املؤرخ يف 75/74 من األمر 22نصت املادة   
افظ العقاري حيقق يف هوية مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري، على أن احمل

األطراف املوجودين على وسائل اإلثبات، وكذلك يف صحة األوراق املطلوبة من أجل 
  : إشهارها، من هذه املادة نستنتج ما يلي

  .إعطاء احملافظ العقاري سلطة يف التحقيق من هوية األطراف وأمسائهم -

                                                 
  .  ، املتعلق بالثورة الزراعية1972 نوفمرب 08 املؤرخ يف 73/71: األمر رقم )  1(
 من القانون 35 هذه اإلجراءات تؤدي بالضرورة بإثبات ملكية الواقف للعقار أو املال املراد وقفه وهذا استنادا لنص املادة كل) 2(

  ".  من القانون30 و29يثبت الوقف جبميع طرق اإلثبات الشرعية والقانونية مع مراعاة املادتني "  أنه 91/10
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 .التحقيق من صحة األوراق املطلوب إشهارها -

األطراف عنصرا ضروريا، هلذا الغرض ويف غياب هذا التعيني ال تتم عملية ويعترب تعيني 
  .اإلشهار حبيث يكون من املستحيل على الغري معرفة احلالة القانونية للعقار موضوع اإلشهار

 حيث ختتلف عناصر التعيني 76/63 من املرسوم 65 إىل 62وهذا ما أكدته املواد من 
طراف، وبالنسبة لألشخاص الطبيعيني جيب أن يسجل العقد باختالف الطبيعة القانونية لأل

  :  العناصر التالية
 أمساء وألقاب األشخاص

 تاريخ ومكان االزدياد

 موطن اإلقامة 

العنوان الكامل، وعند االقتضاء ألقاب الزوجات، احلالة املدنية من املورث والورثة واملوصى 
 .)1 (هلم

  . ب تعيني الشرط الشخصي املتعلق باألهلية جي76/63 من املرسوم 65وطبقا للمادة 
حمررو العقد من موثقني وسلطات : وكقاعدة عامة فإن القائمني بالتصديق هم 

 . )2(إدارية
  : البيانات المتعلقة بالعقارات/ ب

بعد استبدال النظام العقاري القدمي املؤسس على األشخاص بنظام اإلشهار العقاري   
 كانت هناك ضرورة لتعيني العقارات حىت يتم تسجيل البيانات العيين املؤسس على العقارات

وحىت يسمح للجمهور معرفة احلالة القانونية للعقارات .  يف السجل العقاري بشكل صحيح
  .بشكل صحيح وسريع

                                                 
  . 76/63 من املرسوم 62املادة )  1(
وزارة الشؤون الدينية –لسلطات اإلدارية بالنسبة للعقود الصادرة بشأن الوقف هي اجلهة الوصية على األوقاف يف اجلزائر فا)  2(

  .  مركزيا، ومديرية الشؤون الدينية حمليا-واألوقاف
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والعناصر الواجب ذكرها لتعيني العقارات هي تلك العناصر املنصوص عليها يف املواد 
  .  76/63ن املرسوم  م71، إىل املادة 66، 27، 21

وختتلف هذه العناصر حبيث ما إذا كان العقار املعني خاضعا إلجراءات مسح األراضي 
  .)1(العام أو غري خاضع

هلذا الغرض ويف إطار املسح الكلي فإن املرسوم املذكور توقع أحكاما انتقالية لتعيني   
تجزئة يف األراضي والتغيري يف العقارات غري املمسوحة، وأيضا الوثائق املودعة واليت تنشئ ال

  .احلدود وأجزاء العقار امللكية املشتركة
 من املرسوم السابق الذكر قواعد تتعلق جبميع العقارات، 1 فقرة 66وقد ورد يف املادة 

  :   حيث اشترطت يف كل عقد إشهار أن يبني لكل عقار البيانات التالية
  . البلدية، رقم املخطط، املساحة النوع،

يني الواجب ذكره يف الوثائق هو ذلك التعيني املطابق لبيانات مسح األراضي، أما والتع
بالنسبة للعقارات الريفية غري املمسوحة فإن كل عقد موضوع إشهار يف حمافظة عقارية جيب 

النوع، احلالة، البلدية، املساحة، وعند االقتضاء اسم : أن يعني فيه العقار بتحديد العناصر التالية
  . )2(ك اجملاورين، ونشري إىل أن التعيني يتم بوضع بطاقات شخصية للعقاراملال

                                                 
  . كل هذه اإلجراءات تساعد يف البحث عن األمالك الوقفية اليت مت تأميمها يف إطار الثورة الزراعية) 1(
إن املهمة العامة ملصلحة احملافظة العقارية هي ضمان احلماية القانونية حتت امللكية العقارية واحلقوق العينية العقارية األخرى، مهما ) 2(

  ). أمالك وطنية خاصة أو وقفية(كان الصنف القانوين هلذه األمالك 
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  :المبحث الثالث
  اريــــظ العقـــراءات الحفـــــــــــ إج

تتم عملية احلفظ العقاري طبقا إلجراءات الشهر العقاري من مسك السجل العقاري   
  .همة للمحافظ العقاريوالبطاقات العقارية وشكل كل منها، وقد أسند القانون هذه امل

  مسك السجل العقاري والبطاقات العقارية: المطلب األول

يعد مسك السجل العقاري والبطاقات العقارية من أهم اخلصائص اليت متيز هبا نظام   
الشهر العيين املعمول به يف بالدنا، وهي من أهم اإلجراءات الضرورية اليت جيب التقيد هبا عند 

نتج عنها ضبط عملية الشهر العقاري تفاديا ألي خلط أو لبس بني القيام بالشهر، إذ ي
  .العقارات ومالكها

  : مسك السجل العقاري وشكله:  المطلب الثاني 

 املتضمن إعداد 1975 نوفمرب 12 الصادر يف 75/74 من األمر رقم 12نصت املادة   
 3وجب املادة السجل العقاري مب"مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري على أنه 

طبقا هلذا النص يتضح أن ". مبسك من كل بلدية على شكل جمموعة من البطاقات العقارية
السجل العقاري، ميسك يف شكل جمموعة من البطاقات اليت تعترب جزًءا ال يتجزأ من السجل 

  .    )1(العقاري
  : مسك البطاقات العقارية وشكلها: المطلب الثالث 

العقاري، فإن احملافظ العقاري يقوم مبسك جمموعة من البطاقات باإلضافة إىل السجل   
 من املرسوم 20وتتشكل كل بطاقة من بيانات، تتعلق بأصحاب احلقوق، ومبوجب املادة 

إن بطاقات العقارات تتضمن بالنسبة لكل بلدية تابعة الختصاص " اليت نصت أنه 76/63
   ."احملافظة العقارية

  .بطاقات قطع األراضي -

                                                 
 فرباير 7 املؤرخ يف 81/01ة اليت ذهبت يف إطار القانون إن مسك هذه البطاقات هو الوقوف على احلقيقة العقارية املوقوف) 1(

  .  املتعلق بالتنازل عن األمالك العمومية العقارية1981
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  .  بطاقات العقارات احلضرية -
ومهما كانت طبيعة العقار، فإن البطاقات تأخذ شكال واحد، إذ تنقسم إىل عدة 
 24جداول يقيد يف كل جدول نوع احلق أو التصرف اخلاضع للشهر وهذا ما تضمنته املادة 

  . املتضمن تأسيس السجل العقاري1976 مارس 25املؤرخ يف 76/63من املرسوم 
  طريقة اإليداع: الفرع األول

بعد أن يقوم املوثق بتحرير العقد وتسجيله لدى مصلحة الضرائب والطابع لتحصيل   
، يقوم بإعداد نسخة مطابقة به إضافة إىل املعلومات اخلاضعة )1(احلقوق والرسوم لصاحل الدولة
لوثائق ، مع مناذج خاصة بإدارة الشهر مث يرفقها مبجموعة من ا)2(بتسجيله وحيرر حمتوى العقد

املتعلقة باملتعاقدين، يتوجه به إىل احملافظة العقارية لشهره سواء مباشرة أو عن طريق الربيد، 
ويتضمن ملف اإليداع بعدما يؤشر عليها باإلشهار، والثانية حتفظ يف أرشيف احملافظة 
   .   )3(العقارية، هذه األخرية جيب أن حترر على منوذج رمسي وإال كان هناك رفض لإليداع

  
  

  آثار الحفظ العقاري: الفرع الثاني

بعد إجراءات الشهر العقاري واملراحل اليت متيز هبا، ال بد من الوقوف عند اآلثار الناجتة    
  : عن الشهر العقاري واليت هي 

مبرور اآلجال احملددة قانونا بأربعة أشهر واليت يتم فيها النشر يف إحدى  :ثبوت الملكية/ أ
 تثبت هذه -ودون أن يقدم أي اعتراض أو طعن–ة العقارية أو البلدية الصحف أو باحملافظ

 ومن مث فالعقد املشهر ال ميكن االحتجاج ضده 76/63 من املرسوم 88األخرية طبقا للمادة 
  .إال عن طريق اللجوء إىل القضاء

                                                 
  . منه44 املتعلق باألوقاف املادة 91/10لقد مت إعفاء األمالك الوقفية العامة من رسم التسجيل طبقا للقانون ) 1(
  .حضور املوقوف عليهبالنسبة لعقد الوقف الذي ينشأ غالبا بدون ) 2(
 فرباير 7 املؤرخ يف 81/01إن مسك هذه البطاقات هو الوقوف على احلقيقة العقارية املوقوفة اليت ذهبت يف إطار القانون ) 3(

  .  املتعلق بالتنازل عن األمالك العمومية العقارية1981
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  : قيام مسؤولية المحافظ / ب

مله إداريا، وبذلك فهو خول القانون للمحافظ العقاري جمموعة من السلطات لكون ع  
إجراء قابل للطعن أمام احملكمة، وتقوم مسؤولية احملافظ العقاري عند عدم احترامه إلجراءات 
الشهر العقاري، فإذا ترك على سبيل املثال فراغا يف سجل أو كانت الوثائق ناقصة فإنه بذلك 

قد تكون تأديبية عند يكون متواطئا الرتكابه الغش، ومسؤوليته قد تكون جنائية كالتزوير و
 فالواقف يف هذه احلالة جيب عليه تسجيل امللك الوقفي لدى احملافظة خمالفة اإلجراءات،

  هذاالعقارية كوهنا اجلهة القانونية املؤهلة بشهر مجيع التصرفات و املعامالت العقارية، و كون
خيتلف األمر بني  و.)1(التصرف خيص نقل حق عيين عقاري ألن التسجيل يفيد إثبات التاريخ
 عليها ألنه يتعني ؤشرالعقار احلضري الذي تفتح له بطاقة عقارية عينية، وجيب ترتيبها بعدما ي

األخذ بعني االعتبار يف هذا النوع من العقارات املوقع اجلغرايف وعناصر العقار يف حد ذاته 
  .عقار حمل جتاري 

 للملك الوقفي العام مث يعد ياألجبدوباملقابل جيب فتح بطاقة عقارية حسب الترتيب 
دفتر عقاري له ويسلم إىل مدير الشؤون الدينية واألوقاف للوالية يف آن واحد مع النسخ 

   .)2(املرفقة وتبدو قيمة الدفاتر التجارية هي الدليل الوحيد إلثبات امللكية العقارية
مل خيضع فاملشرع اجلزائري حاول التمييز بني الريف واحلضر رغم أن هذا األخري 

 بلدية 761 بلدية 1541 بداية التسعينات أين مسحت من أصل يفلعملية املسح العام إال 
  .فقط 

إن النظام الشهر العيين يأخذ بالوحدة العقارية أي خيضع كل املعامالت اليت متس العقار 
وضعية إىل القيد وتنشأ له بطاقة عقارية تتضمن مجيع املعلومات والبيانات اخلاصة به وبشكل ال

ميكن التسجيل أي معاملة ختص العقار  ، وال75 – 74 من األمر 04القانونية حسب املادة 
                                                 

ملشرع اجلزائري هتدف إىل محايته محاية قانونية من األطماع ل هذه اإلجراءات القانونية اليت أحيطت بامللك الوقفي طبقا ملنظور اك) 1(
  . واالستيالء خالفا ملا وقع له يف بداية الستينات ومرحلة الثورة الزراعية

 يتضمن إحداث وثيقة اإلشهاد املكتوب إلثبات امللك ،2000 رجب عام 28 : مؤرخ يف2000/336 :مرسوم تنفيذي رقم) 2(
  . الوقفي
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إال بعد التأكد من صحة البيانات املتعلقة بالعقار واألطراف ومن مثة ميتاز نظام الشهر العيين 
خاصا به مما يساعد على كشف صاحبه و كل التصرفات الواردة ركنا بأنه يعطي كل عقار 

ن األمهية البالغة يف احملافظة على األمالك املوقوفة مما يسهل حصرها على م وهنا تكعليه
        .)1( إذا طال عليه الزمنعني واحملافظة على الوقف من يد الطام،املستوى الوطين

ورغم اإلجراءات القانونية املتبعة حلماية العقار يف اجلزائر ذهبت الوزارة الوصية إىل 
 ا وزارًيا قراًر–أصدرت يف هذا الشأن وتدعيما للنصوص القانونية السابقة  إذأبعد من ذلك 

  حيث نصت .)2( احملدد احملتوى السجل اخلاص بامللك الوقفي06/2001 /06 يف امؤرًخ
 من قانون التوثيق اجلزائري على أن كل التصرفات اليت ترد على عقار جيب توثيقها 12املادة 

   .)3(و إال كانت باطلة
 من أركان العقد و هو الشكل ألن املشرع استلزم نركب البطالن املطلق لتعلقه وهذا

 وبالنسبة للوقف ال يصح وال يتم التغيري فيه أو الرجوع ، هذه التصرفاتيف كركنالشكلية 
عنه أو استبداله إال إذا مت توثيقه، وهذا التوثيق يكون بإصدار اإلشهاد عليه من املوظف 

  .)4(املختص بذلك
عتراف بطبيعة امللك الوقفي العام، وذلك اترط يف التوثيق الشهود اليت تعد وسيلة ويش

 اليت نصت استنادا للبند اخلامس منها، على أن شهادة 90/10 من القانون 8طبقا لنص املادة 
الشهود تعد وسيلة اعتراف بطبيعة امللك الوقفي العام، وترجع أهداف الرمسية يف هذا اجملال إىل 

 الفعلي والقانوين للعقد بعد حتريره عند املوظف املختص كذلك ضمان دام اإلشهاضمان قي
 احترام القانون يف حترير العقد وأحكام الشريعة اإلسالمية من طرف املوظف املختص

  .)5(بذلك

                                                 
  . 4 ط1982ليب أحكام الوصايا و األوقاف نشر الدار احملاسبة للطباعة و النشر بريوت شخ حممد مصطفى الدكتور الشي) 1(
  .  حيدد حمتوى السجل اخلاص بامللك الوقفي،2001 يونيو سنة 6 املوافق 1422 ربيع األول عام 14قرار مؤرخ يف ) 2(
  .  27 / 88قانون التوثيق رقم ) 3(
  .  27/  88قانون التوثيق رقم ) 4(
   واملتضمن تنظيم التوثيق 1988 يوليو سنة 12 هـ املوافق 1408 ذي القعدة عام 28 املؤرخ يف 27 / 88القانون رقم ) 5(
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لتكريس القانوين اباإلضافة إىل احترام الشروط الشكلية القانونية املطلوبة ولتمكني 
 قواعد اإلشهار احترامعلى أساس شهادة الشهود، والسيما يف إطار لعقار ما كملك وقفي 

 احملدد 2000/336باملرسوم التنفيذي متت العقاري فإن أحكام املادة املذكورة أعاله قد 
  . شكل وحمتوى الشهادات الرمسية ل

 البالد الالتينية منها فرنسا اليت 1855 مارس 23ونظام الشهر الشخصي ساد منذ   
  . الشهر العقاريتعترب مهد

ومن األسباب اليت جعلت ظهور هذا النظام هي احلاجة إىل حتصيل الضرائب، حيث أن 
الدول الالتينية كانت تسجل أصحاب األمالك العقارية يف سجل الضرائب يف خانة واملساحة 

العقارية اليت ميلكوهنا يف خانة ثانية بغرض إحصاء األمالك، ويسهل عليهم حتصيل 
  .فهذا مستوحى من نظام الضرائب الشخصي مث انتشر يف أغلبية دول العامل. )1(الضرائب

واملقصود هبذا النظام وعملية شهر التصرفات الواردة على العقارات وفقا ألمساء املالك   
أو األشخاص الذين صدرت منهم التصرفات لذلك مسي شخصيا، ويقوم على إنشاء سجل 

 الدولة، ويتألف هذا السجل من قوائم بأمساء املتصرفني، عام أو سجالت حملية يف خمتلف أقاليم
 يريد وقفه أو شراءه لذات الغرض )2(فإذا أراد صاحب الشأن التعرف على وضعية عقار ما

يطلب من املكلف بالسجل أن يقدم له تقريرا على كل التصرفات اليت قام هبا صاحب العقار، 
ة يف السجل فهذا دليل على أن صاحب العقار فإن كان صاحب العقار من بني األمساء املوجود

وإن مل جيد املكلف بالسجل فهذا ). كإنشاء الوقف مثال(قد صدر منه تصرف على هذا العقار 

                                                                                                                                                                  
  .  يتضمن إحداث وثيقة اإلشهاد املكتوب إلثبات امللك الوقفي وشروطه336 – 2000املرسوم التنفيذي رقم 

يها من خالل احلقبة االستعمارية أدرجت ضمن هذا املضمون الشخصي وفرضت إن األمالك املوقوفة اليت مت االستيالء عل) 1(
   .الضرائب عليها مع أن األمالك الوقفية ال حيق دفع الضرائب عنها لكوهنا من أعمال الرب واخلري

م الشهر ميكن للجهات الوصية على األوقاف الرجوع إىل األرشبف لإلطالع على األمالك املوقوفة من خالل إتباع نظا) 2(
  . الشخصي
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، ونظرا لألمهية الكبرية لنظام الشهر الشخصي إال أنه )1(دليل على عدم صدور تصرفات منه
  :يعاب عليه ما يلي

  . وقوع اخللط بينهم تشابه أمساء املالكني، مما يؤدي إىل -1
عدم وجود ضمان للحق املشهر بصفة مطلقة أمام احلاكم فيكفي احلكم ببطالن  -2

العقد بطالنا مطلقا أو نسبيا حىت يزول هذا امللك فهو ال خيص حق الواقف وال 
يطهر العيوب العالقة بالعقد، وبالتايل يستطيع من له مصلحة أن يستصدر من القضاء 

صرف سواء أكان وقفا أم بيعا حىت يزول كل أثر هلذا حكًما ببطالن عقد الت
 .التسجيل

يف حالة طلب صاحب العقار وليكن واقفا تقريرا عن حالة عقار معني فيجب أن  -3
يكون على إملام باسم صاحبه واسم أبيه وجده بالكامل وكل أمساء األشخاص الذين 

 .كانوا مالكني هلذا العقار

 .مشهود الغش والتدليس يف هذا النظا -4

قد يؤدي هذا النظام إىل الوقوع يف األخطاء خاصة عندما تتشابه األمساء  -5
 .وتضاف تصرفات هذا إىل ذلك

ومع هذه العيوب يبقى الشهر الشخصي الوحيد املستعمل يف غياب مسح األراضي العام، 
وخاصة يف إطار اجلهة اليت تقوم هبا اجلهات الوصية يف البحث عن األمالك اليت أوقفها منذ 

             )2(.عهود بعيدة

                                                 
 عقد 4، ج1994الدكتور أمحد خليل حسن قدادة، الوجيز يف شرح القانون املدين اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية ن طبعة ) 1(

  .  115البيع ص
 اجلهة نظرا للعيوب اليت ترد على نظام الشهر العيين أو الشهر الشخصي فعند إمتام العقد اخلاص بالوقف وإحالة نسخة إىل)  2(

املوقوف عليها، هذه األخرية عززت موقفها بعدة إجراءات إلثبات امللك الوقفي احملول إليها فأصدرت شهادة إثبات امللك الفردي 
 املتضمن إحداث وثيقة اإلشهاد 2000 أكتوبر 23 املؤرخ يف 2000/336راجع املرسوم . والسجل اخلاص بامللك الوقفي 
 حيدد حمتوى السجل اخلاص بامللك 2001 يونيو سنة 6 املوافق لـ 1422 يف ربيع األول عام املكتوب وكذلك القرار املؤرخ

  .    الوقفي
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  :الفصل الثاني
  الوقف في الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري مؤسسة  استثمار أموالسبل 

ال خيتلف اثنان يف أن أموال الوقف من األنظمة اليت تركت بصماهتا البارزة يف حياة 
ابية القوية واملتعددة اجملتمع اإلسالمي طول عصوره السابقة، فالنظم اإلسالمية تنتج أثارها اإلجي

يف اجملتمع عندما يلتزم اجملتمع مبا وضعته قواعد الشريعة اإلسالمية من ضوابط و أحكام هذا 
  .النظام 

لقد كان نظام الوقف فعاال يف أثاره اإلجيابية ساهم يف هنضة العامل اإلسالمي من خالل 
 كل هذا أسهم بوضوح يف ،لجتماعية واقتصادية بدءا باإلنسان واألموااما أحدثه من أثار 

 كما أسهم يف ،التقدم العلمي والتكنولوجي، ويف توفري اخلدمات األساسية من صحة ونقل
 واليوم ال جند هلذا النظام حضورا ملموسا على ،إقامة العديد من الصناعات يف خمتلف اجملاالت

يدة يوما بعد يوم، ساحة اجملتمع اإلسالمي، رغم ما لديه من إمكانيات وماله من أمهية متزا
قتصاديني يف اجلامعة هتمام االاومن هنا جند موضوع الوقف واقتصادياته ذات أمهية جتذب 

  .اجلزائرية 
 واالجتماعية والثقافية )1(فالوقف كمؤسسة تلعب دورا هاما يف تثمري احلياة االقتصادية

راكم املوارد املوقوفة والعلمية للموقوف عليهم، وتطورها يف عدة جماالت، مما حيقق هلا من ت
  .لتغطية النفقات املتعلقة هبا

 ولعل السؤال الذي يتبادر إىل الذهن هو هل املشرع اجلزائري وضع قواعد تنظم 
   وما هي خمتلف األساليب والصور الستثمار أموال الوقف ؟ ،الوقف

 اجلزائر طر األول يف التساؤل نالحظ أن القوانني اليت حاولت تنظيم الوقف يفشبالنسبة لل
  املتعلق91/10 أمهية لنماء الوقف أو استثماره، فإذا ما اطلعنا على القانون رقم ريكانت ال تع

                                                 
 طبع املركز اإلعالمي –ق الثالث ي الطر– السوق القتصاد بديل اقتصادي نظام – املشاركة اقتصاد –الدكتور مجال لعمارة ) 1(

ؤدي إىل تشكيل نوع ثالث يف امللكية ي بأنه – الوقف –قتصاد اإلسالمي ال لقد صنف الباحثون يف جمال ا85 ص 2000العريب طبعة 
     . 85 ص  املرجع نفسه ،هي امللكية الوقفية وهي ملكية مشتركة للموقوف عليهم 
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 منه من خالل تأجري 30 إىل املادة 22بالوقف، جنده جيسد لنا دور الوقف يف املواد من 
 سكنات، مرشات ، حمالت، وهي أراضي91/10األمالك الوقفية املعرب عنها يف القانون 

  )1(غريهاو
 املتعلق 91/10وسعيا من املشرع اجلزائري حاول استدراك النقص املوجود يف القانون 

 ماي 22باألوقاف من حيث استثمار أموال الوقف حيث جاء تعديل هلذا القانون بتاريخ 
  . املتعلق باألوقاف91/10 الذي يعدل ويتمم القانون01/07 بقانون 2001

، ام وعدة مواد و كان موضوع التعديل هو االستثمار أحكةحيث جاء هذا التعديل بعد
 مكرر 26 مكرر إىل 26 مبواد 91/10 إىل الفصل الرابع من القانون احيث أضاف أحكاًم

 الذي حدد أساليب استثمار أموال الوقف يف اجلزائر 07-01 وبدراسة معمقة للقانون 11
 عدم الوقوف على منهايدة وألن مسألة تنمية الوقف واستثماره ما زالت تواجه مشاكل عد

حقيقة الوقف املوزع بني اإلدارات واهليئات، وكيفية استرجاع هذه األمالك مع العلم أنه 
  . صدرت العديد من التعليمات والقرارات من أجل استرجاع األمالك الوقفية 

أما من حيث االستثمار فمازال الوضع عسريا نظرا لعدم استكمال جرد مجيع األمالك 
البحث عن السبل والطرق اليت حددها املشرع اجلزائري الستثمار ومع هذا البد من ية الوقف

  . الوقف يف األحباث اجلارية 
 طرحها فقهاء الشريعة اإلسالمية باإلضافة إىل نحيث جاء املشرع بعدة صيغ سبق أ

 انه  حيث)2(طرق جديدة أضافها لتمكني أموال الوقف يف اجلزائر عن طريق اقتصاد املشاركة
 هـ املوافق 1414 ربيع الثاين عام 19 املؤرخ يف 12–93 املرسوم التشريعي رقم ىقتضمبو

 01 واملتعلق بترقية االستثمار املعدل واملتمم ومبوجبه صدر القانون رقم 1993أكتوبر سنة 
                                                 

ىل بعض رات املبنية إضافة إاالوقف من حيث تكوينه االقتصادي تارخييا قام على أثبت مصادر الثروة وهي األراضي الزراعية والعق) 1(
 التكوين التارخيي لوظيفة الوقف يف اجملتمع – إبراهيم البيومي غامن –راجع ذلك . املنقوالت اليت أجاز الفقهاء وقفها يف حدود ضيقة 

     . 105 ص 274 العدد 2000 / 12املستقبل العريب –العريب 
ذلك يلغي املكاسب املضمونة و املبيعات غري اململوكة و قتصادي يستبعد التعامل بسعر الفائدة فهو بااقتصاد املشاركة هو تنظيم ) 2(

     .58قتصاد املشارك مرجع سابق ص ا – مجال لعمارة –  راجع الدكتور .ستثمار وحمرك التنميةهي أصل االيعترب املخاطرة 
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  يعدل و يتمم2001 مايو سنة 22 هـ املوافق 1422 صفر عام 28 مؤرخ يف 07 –
 أبريل 27 هـ املوافق لـ 1411 شوال عام 12 املؤرخ يف 10 – 91القانون رقم 

 واملتعلق باألوقاف وعلى ضوء هذا القانون سنحاول بالبحث عن كيفية استثمار 1991
  :  وذلك من خال املبحثني التاليني الوقف

  .يف الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري االستثمار عن طريق اإلجارة :املبحث األول 

االستثمار عن طريق احلكر أو حق القرار يف الفقه اإلسالمي والقانون :  املبحث الثاين
  .اجلزائري
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  :المبحث األول
  في الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري االستثمار عن طريق اإلجارة 

إن استثمار أموال الوقف يؤدي بالضرورة إىل احلفاظ عليها حىت ال تأكلها النفقات 
فاألمة يف حاجة . يق أهداف الوقف، اجتماعيا واقتصاديا وتعليمياواملصاريف، ويساهم يف حتق

األموال عن طريق التسويق   إىل األموال لتحسني أحواهلا االجتماعية من خالل استثمار
زيادة إىل ذلك فإن الوقف الذي يراد له االستمرار ومن مقاصده التأبيد ال  .والتصنيع واإلنتاج

 وإال فاملصاريف والنفقات والصيانة )1( االستثمار الناجحميكن أن يتحقق ذلك إال من خالل
الناجح لذلك يتطلب و  قد تقضي على أصل الوقف إن مل يعاجل عن طريق االستثمار اجملدي

بالضرورة أن هتتم إدارة الوقف هبذا اجلانب اهتماما كبريا وختصص جزءا هاما من ريع الوقف 
 اليت قا السائلة، وهذا ما نتطرق إليه من خالل الطرلالستثمار إضافة إىل استثمار بقية أمواهل

  . والقانون اجلزائري  الغراءاعتمدها فقهاء شريعتنا
    في الفقه اإلسالمي االستثمار عن طريق اإلجارة: المطلب األول

لقد كانت اإلجارة أمهها وأكثرها شيوعا، بل كاد الفقهاء أن يربطوا بينها وبني جواز 
د علل الفقهاء الذين منعوا وقف الدراهم، والدنانري بأنه ال جيوز بعض أنواع الوقف، فق
نتفاع هبما إال باإلتالف، وعلل الذين أجازوا وقفها بأنه جيوز إجارهتا، إجارهتا وال ميكن اال

ال يصح وقفه يف –نتفاع به مع بقاء عينه كالدنانري والدراهم وما ال ميكن اال"  مةا قدأيبقال 
 وقيل يف الدراهم والدنانري يصح وقفه على قول ما أجاز ،أهل العلمقول عامة الفقهاء و

  .)2("العاريةإجارته، وأما احللي فيصح وقفه للبس و 

                                                 
 ومن الكتلة ) الكتلة(أ احلياة لديهم  من مثاليتهم املالية، إذ منشنابععند الغربيني الرأمساليني واالشتراكيني :  مفهوم االستثمار ) 1(

  وليس للقيم املعنوية ،تنشأ الطاقة والغاية من احلياة البشرية حتقيق أكرب قسط ممكن من الرفاهية املادية، وإشباع الرغبات احلسية
  .واملتطلبات الروحية عندهم من قدر إال مبقدار ما يضمن حتقيق هذه الغاية

وكلمته جل شأنه يء وأن الوجود هو أمره جل شأنه للش  واألصل أن منشأ احلياة إرادة احلي القيوم،اهواإلسالم خيالف ذلك كله و يأب
 دراسية عن ،ةقلح الدكتور حممود أبو السعود ، اإلسالمي يف العصر الراهناالستثمارراجع وللتوضيح أكثر  – كن فيكون –أن 
             .1981قتصاد اإلسالمي أبو ظيب قتصاد عن االاال
  .641-640، ص4يراجع املغين البن قدامة، اجلزء ) 2(
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، جبواز وقف الدراهم والدنانري واملكيل )*(حيث أفىت حممد بن عبد اهللا األنصاري 
بيس األصل ماذا يفعل بوقف هذه األشياء، والوقف حت: واملوزون استغرب الفقهاء فسألوه

ة مث تتصدقون ربتدفعون الدراهم والدنانري للمضا: نتفاع باملنفعة فأين منفعتها ؟ فقال واال
 و ذكر بعض الفقهاء أن منفعة الدراهم والدنانري يف الوقف هي أن تقرض للفقراء، )1(برحبها

  .) 2(خرينآلمث تقضي منهم، مث تدفع ل
ق بني الفقهاء ولكنهم اختلفوا يف بعض تفاانتفاع بإجارته حمل وإجارة املوقوف واال

  .التفاصيل من حيث مدة اإلجارة وأجر املثل
  مدة اإلجارة :الفرع األول

يرى احلنفية أن تكون مدة اإلجارة من الوقف ال تزيد عن سنة يف الدار، وثالث 
سنوات يف األرض الزراعية وأن الفتوى عندهم على إبطال اإلجارة الطويلة من حيث الزمن، 

بل قد يؤدي إىل إبطال الوقف، إال إذا كانت لك ال مكان أن يتضرر الوقف بطول الزمن وذ
وحينئذ جيب أن تكون يف  املصلحة تقتضي حلاجة عمارة الوقف بتعجيل أجرته سنني مقبلة،

  .عقود مترادفة متكررة كل سنة
يشترط إذا أجر الواقف أكثر من سنة ال جيوز وإن مل "  اهلندية ىحيث جاء يف الفتاو

 ويف غري فاملختار أن يقضي باجلواز يف الضياع يف ثالث سنني إال إذا كانت املصلحة يف اجلواز
 وهذا الضياع يقضي بعدم اجلواز إذا زاد عن السنة الواحدة، إال إذا كانت املصلحة يف اجلواز

   .) 3(ختالف املواضع و الزمانا خيتلف بيءالش
ددة فإن كان قد اشترط أال يؤجرها املتويل أكثر وإذا مل يكن الواقف قد اشترط مدة حم

لتزام هبذا الشرط وال جيوز خمالفته إال حبكم القاضي، ولكن القاضي خان من سنة فيجب اال

                                                 
حممد بن عبد اهللا األنصاري من فقهاء احلنفية هو ولد أنس بن مالك، ويل القضاء بالبصرة، أنظر طبقات الفقهاء أليب إسحاق ) *(

  .1981لطبعة الثانية، حققه الدكتور إحسان عباس، دار الرائد العريب بريوت لبنان، ا) هـ476هـ 393(الشريازي الشافعي 
  .216ص ، 6 اجلزء السادس ، فتح القدير) 1(
  .199ص املرجع نفسه،   ) 2(
  .641، 640، ص 5املفيت البن قدامة، اجلزء  ) 3(
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الشرط إذا كانت أنفع للفقراء واملستحقني، وال حيتاج إىل املوافقة إىل  أفىت جبواز خمالفة هذا
  .) 1(القاضي

 وجوب النظر إىل ما هو األصلح للوقف من حيث املدة ويتفق املالكية مع احلنفية يف
لكنهم وسعوا دائرة مدة اإلجارة، وفرقوا بني ما إذا كان الوقف على معينني وناظر الوقف من 

املوقوف عليهم، واملوقوف دارا واملستأجر ليس عن ترجع إليه الدار فال جيوز هلذا الناظر أن 
ا زراعية فال جيوز له أن يؤجرها ألكثر من ثالث يؤجر الدار ألكثر من سنة، وإن كانت أرض

مبوته، وأجاز مجاعة من فقهائهم تأجري العقار املوقوف تنسخ سنوات، وعليه ذلك أن اإلجارة 
  .) 2(فترة طويلة إذا مل يكن على معينني

   المدة الطويلة مقابل اإلصالح :الفرع الثاني

 من كرائه فقد أفىت مجاعة من إذا ختربت أموال الوقف وتعسرت إعادته من غلته أو
 واالجهوري وأتباعه بتأجري مدة طويلة ينعلماء املالكية منهم القاضي ابن باديس والناظر اللقا

 يدفع للمستحقني )مبلغا(ملن يعمره بالبناء، ويكون البناء ملكا للباين ويدفع نظري األرض حكرا 
لقاضي ابن باديس قد أفىت وجاء يف شرح اخلرشي أن ا ،)3()خلوا(ويسمى هذا التصرف 

، قال العدوي أي أكثر )4(سر واشترط إصالحها من كرائهايبكرائها السنني الكثرية، كيف ت
 حيث أن الشافعية )6( و جاء قريب من هذه األحكام يف املذهب احلنفي)5(من أربعني عاما

  .ك ألحكام اإلجارةواحلنابلة مل يتطرقوا إىل مسألة طول املدة يف إجارة الوقف، ألهنم تركوا ذل
   أجر المثل في اإلجارة:الفرع الثالث

  أن يكون تأجري املوقوف )منهم احلنفية واملالكية والشافعية(شترط العديد من الفقهاء ا
وهو ما يتغابن الناس (مبا ال يقل عن أجر املثل فال جيوز تأجريه بغنب فاحش وأما الغنب اليسري 

                                                 
    .22 ص  املرجع نفسه ، للطرابلسي، اإلسعاف يف أحكام األوقاف) 1(
     .362 ص ، اجلزء الثالث، اهلنديةى الفتاو) 2(
     .96 ص ، اجلزء الرابع،وقي على الشرح الكبريحاشية الدس)  3(
      .127 ص ، اجلزء الرابع،الشرح الصغري)  4(
       .100 – 78 ص ، اجلزء السابع،شرح اخلرشي)  5(
  . 241 اجلزء الثاين ص ،فتح العلي املالك)  6(
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سخ فيؤثر فإذا أجر بأقل من أجر املثل، فللقيم على الوقف ال فال ،)ما ال يعدونه غبنا فيه، أو
 " :ولو زاد األجرة بعد العقد إىل أجر املثل جيدد العقد باألجرة الزائدة، قال ابن عابدين 

والظاهر أن قبول املستأجر الزيادة يكفي عن جتديد العقد، وأن املستأجر األول أوىل من غريه 
  .)1(إذا قبل الزيادة

وكذا جاء يف " وال جيوز إجارة الوقف إال بأجر املثل" :يف الفتاوي اهلنديةفقد جاء 
حميط السرخسي، ولكن العربة من ذلك ببداية العقد فقد نصوا على أنه لو استأجر أرض وقف 
ثالث سنني بأجرة املثل، فلما دخلت السنة الثانية كثرت الرغبات وازدادت أجرة أرض فليس 

  .)2(ة لنقصان أجرة املثلللمتويل أن ينتقص اإلجار
ختار متأخرو احلنفية أنه لو قام املتويل بتأجري الوقف بأقل من أجر املثل فسكنها اوقد 

املستأجر كان عليه أجر املثل بالغا ما بلغ، وعلى ضوء ذلك يعدل العقد وإن مل يرض به 
ملثل، أو غري الزم و يتضح من ذلك أن العقد الذي مت بأقل من أجر املثل إما هو با )3(املستأجر

  .حبيث يفسخه القاضي أو القيم، أو يعدله إىل أجر املثل، أو يبطل
 الشيخ عليش املالكي يف أرض موقوفة طرح الناس فيها أتربة و أقذارا حىت وقد استفىت

صارت تال ال ينتفع به يف احلال، فأجرها نائب القاضي تسعة و تسعني سنة ملن ينتقل منها ما 
 واألقذار ويبنيها خانا، كل سنة بأربعة أرطال زيت ال غري، وأزال املكتري ما فيها من التربة

فيها وأصلحها حتصلت الرغبة فيها بزائد عن تلك األجرة، فهل تفسخ اإلجارة و يصري النفع 
فسخ إن وجد حني عقد اإلجارة من يستأجرها بزائد عما ذكر أما إن ُيللوقف ؟ فأجاب نعم 

  .)4(يستأجرها بزائد عما ذكر فال تفسخمل يوجد حسب العقد من 
ونص الشافعية على عدم صحة الوقف إذا أجره الناظر بأقل من أجرة املثل لكنه إذا أجر 
الناظر فزادت األجرة يف املدة، أو ظهر طالب بالزيادة عليها مل يفسخ العقد على األصح، قال 

                                                 
  . 421 – 420الفتاوي اهلندية اجلزء الثاين ص )  1(
   . 391 الثالث ص حاشية ابن عابدين اجلزء)  2(
  . 419 ص ، اجلزء الثاين،الفتاوي اهلندية)  3(
  . 420 ص ، اجلزء الثاين،الفتاوي اهلندية)  4(
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ع الويل مال الطفل مث ارتفعت  لو بااألن العقد جرى بالغبطة يف وقته فأشبه م: " النووي 
فسخ العقد، ألنه بان ن ي–الرأي الثاين للشافعية  هوو ،القيمة باألسواق أو ظهر طالب بالزيادة

إن كانت اإلجارة سنة فما دوهنا مل يتأثر العقد، : وقوعه خبالف الغبطة يف املستقبل، والثالث
  .)1(مايلرج يف األفوإن كانت أكثر فالزيادة مردودة وبه قطع أبو ال

وذهب احلنابلة إىل صحة عقد اإلجارة مع كون األجرة أقل من أجر املثل ولكن الناظر 
يضمن النقص أي يضمن الفارق بني أجر املثل، واألجر املتفق عليه يف العقد قياسا على الوكيل 

                .)2(ألن اإلجارة عقد الزم ال يفسخ بذلك
جلمهور حيث فيه احلماية الكافية ملصاحل الوقف  هو رأي اورجاحةيا لوالذي يظهر ج

ه، وأن كون القيم يتحمل الفرق قد يؤدي إىل زهد الناس عن التولية ألن ذلك صيتوخلصو
، ولذلك فاعتبار العقد مفسوخا حىت يتم جرب النقص فيه من هبه وقد ال يكون متعمدا في يضر

  .قبل املستأجر هو أعدل األمور 
  م عقد اإلجارة في حالتي زيادة المدة وعدم أجر المثل عدم لزو: الفرع الرابع

 إال أنه يف باب الوقف يعترب غري ،)3( عند مجيع الفقهاءا الزًمايعد عقد اإلجارة عقًد
 هالزم يف حالة ما إذا كانت مدة اإلجارة طويلة أو كانت األجرة أقل من أجر املثل، وهذ

ص الفقهاء وباألخص احلنفية واملالكية  أخرى للوقف، فبخصوص اإلجارة الطويلة نةخصوصي
أن القيم أو القاضي يستطيع فسخ اإلجارة إن كانت املصلحة يف ذلك، أو يعدل العقد إىل 

إجارة قصرية أو إىل عقود إجارات مترادفة، أو يبطل العقد، فقد ذكر ابن عابدين أن أبا جعفر 
 و عند ،)4(صصه بعدم احلاجةيقول بإبطال اإلجارة الطويلة ولو بعقود لكن ابن عابدين خ

  .)5(الشافعية على األصح ال يصح العقد إذا كان األجر أقل من أجر املثل

                                                 
  .395 ص ،2جـ ،  ومعىن احملتاج.352 ص ، اجلزء اخلامس،روضة الطالبني)  1(
  .297 ص ، اجلزء الرابع،كشاف القناع)  2(
  .514حتفة الفقهاء اجلزء الثاين ص )  3(
  . 402 ص 4حاشية ابن عابدين اجلزء )  4(
  . 352 ص 5روضة الطالبني اجلزء )  5(
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   المزايدة و الزيادة في إجارة الوقف :الفرع الخامس

ام العقد فهل جيوز فسخ العقد متإذا أجر الوقف مببلغ، مث جاء آخر فزاد عليه بعد 
  عتماد على الزيادة ؟ السابق واال

 يفسخ العقد مث ،وال مببلغ أقل من أجر املثل مث جاء آخر، فعلى القول بالفسخ أهأجر .1
يعطي ملن يزيد، وعلى القول بصحة العقد مع عدم لزومه خيري املستأجر األول بني 

الفسخ ، أو الزيادة إىل ما يدفعه اآلخر، فإن قبل هبا فهو أوىل ما دام اآلخر مل يزد عليه 
 يتزايدان، ويكون العقار ملن يدفع أكثر ويكون عقد اإلجارة فإن زاد عليه األجر فحينئذ

 .منحال

فسخ األوىل كما هو احلال فيما لو كان تجر املثل مث جاء آخر فزاد مل أ أوال بهأجر .2
زداد ومل الوقف لثالث سنوات، وتغري أجر املثل يف السنة الثانية مثال، حبيث لتأجريه 

ة أن ابن عبد السالم ذهب إىل أن عقد إجارة  وقد جاء يف شرح الرسال،)1(يفسخ العقد
فيه غنب بل كان فيه غبطة فال يفسخ باملزايدة، وإن كان فيه غنب ن الوقف إن مل يك

تقبل الزيادة فيه، مث ذكر أن أهل تونس استمروا سنني كثرية على أن يكرى ربع احلبس 
جهة املكتري وهو  ومنعقدا من يعلى قبول الزيادة فيه وجيعلونه منحال من جهة املكر

   .)2(قول منصوص عليه يف املذهب
  ين تاإلجارة بأجر: المطلب الثاني 

لقد كان لفقهاء الشريعة اإلسالمية ابتكار هلذه الطريقة لعالج مشكلة حدثت للعقارات 
لتهمت معظم العقارات ا هـ عندما نشبت حرائق كبرية 1020املوقوفة يف استانبول عام 
ها، ومل يكن لدى إدارة النظارة الوقفية أموال لتعمري تلك العقارات الوقفية أو شوهت مناظر
حتت إشراف القاضي الشرعي على العقار املتدهور  اإلجارة فاقترح العلماء أن يتم عقد

  : بأجرتني 

                                                 
   .419 ص ،2الفتاوي اهلندية اجلزء )  1(
   .206 ص ،2 اجلزء ،شرح الرسالة البن ناجي)  2(
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به العقار املوقوف، وأجرة سنوية  أجرة كبرية معجلة تقارب قيمته فيتسلمها الناظر ويعمر
لعقد كل سنة ومن الطبيعي أن هذا العقد طويل األجل يالحظ فيه أن  ويتجدد ا،مؤجلة ضئيلة

  .)1(املستأجر يسترد كل مبالغه من خالل الزمن الطويل
فهذه الصيغة التمويلية تعاجل مشكلة عدم جواز بيع العقار فتحقق نفس الغرض املنشود        

 للمستأجر يف البقاء فترة طويلة من البيع من خالل األجرة الكبرية املعجلة، كما أهنا حتقق منافع
أو حنو ذلك، كما أن وجود األجرة  )2(العقار املؤجر سواء كان مرتال أو دكانا أو حانوتا يف

دعاء املستأجر أنه قد متلكه بالشراء مثال، كما أن ما بين على هذه احيمي العقار املوقوف من 
  .)3(األرض املوقوفة فيظل ملكا للوقف دون املستأجر

  االستثمار عن طريق اإلجارة في القانون الجزائري : ب الثالث المطل

 االستثمار الذايت طبقا للقانون اجلزائري وهلا عدة صور، فقد أخذ قتعد اإلجارة من طر
  وفقا لألحكام91/10 من قانون 42املشرع اجلزائري هبذه الطريقة استنادا لنص املادة 

م ـد تـوق، )4(مراعاة أحكام الشريعة اإلسالميةالتشريعية والتنظيمية السارية النفاذ مع 
  تنظيمها

   .30 إىل 22 يف املواد 381 / 98من املرسوم 
  

    أموال مؤسسة الوقف اإلجراءات القانونية إليجار : الفرع األول

                                                 
  .94 ص ،1995 ندوة الوقف اخلريي هليئة أبو ظيب اخلريية عام ، مقتطفات من أحكام الوقف،الشيخ الصديق أبو احلسن) 1(
   47 عشر ص ، استثمار موارد األحباس املقدم إىل الدورة الثانية،الشيخ كمال جعيط)  2(
راجع اجلامع الصحيح، لإلمام أيب حسني مسلم بن احلجاج ابن مسلم القشريي البيسابوري، نشر املكتب التجاري للطباعة  ) 3(

  .73والنشر بريوت، بدون تاريخ، باب الوقف، ص
 للهجرة، حيث عجزت غالت 102جيار إثر احلرائق اليت مشلت أكثر عقارات األوقاف يف القسطنطينية بعد سنة نشأت فكرة اإل)  4(

ني تشجيعا عن استثمار هذه العقارات لتعمريها اقتباسا من تهذه العقارات عن جتديدها وتشوه منظر البلدة، فابتكروا طريقة اإلجار
   .50 ص ،ى الزرقاء املدخل لنظرية اخلزانة العامة يف الفقه اإلسالميراجع الشيخ مصطف.  التحكري يف األراضيةطريق
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جيري املزاد حتت إشراف ناظر : "  أنه 381 / 98 من املرسوم 23نصت املادة 
حيدده  )1(بل اخلريات على أساس دفتر شروط منوذجيالشؤون الدينية، ومبشاركة جملس س

الوزير املكلف بالشؤون الدينية، ويعلن املزاد يف الصحافة الوطنية أو طرق اإلعالن األخرى 
  .كاجلرائد اليومية  قبل عشرين يوما من تاريخ إجرائه

ل وإجيار امللك الوقفي كيفما كان صنفه خيضع للشروط العامة اليت جيب توافرها يف ك
  : عقد وهي

الرضا الصحيح واألهلية، واحملل والسبب، وبالتايل تطبيق القواعد العامة بالنسبة هلذه  -
 احملل، فقد خصه املشرع اجلزائري يف القانون التجاري بقواعد خاصة ااألركان فيما عد
  : نتناوهلا فيما يلي

   :  المحل في عقد اإليجار الوقفي –أ 

 املؤجر يءوقد يكون الش.  متكني املستثمر من العني املؤجرةد باحملل يف عقد اإلجيارصيق
عبارة عن عقار كاملباين بأنواعها واألراضي البيضاء اليت تؤجر الستغالهلا كمخازن مثال وقد 

   .)2(يكون اإلجيار واردا على منقول كاآلالت امليكانيكية واألجهزة الوقفية
  التجاري   العقار الوقفي الذي يخضع ألحكام اإليجار –ب 

 من القانون التجاري اجلزائري 171 إىل املادة 109حدد املشرع اجلزائري يف املواد 
  .جمال تطبيق أحكام اإلجيار التجاري على العقارات وبالنتيجة إسقاطها على األمالك الوقفية 

ستغل فيها حمل جتاري يباشر فيها نشاط جتاري يكون العمارات أو احملالت اليت يُِ -
قيدا من السجل التجاري، وكذلك احملالت والعمارات امللحقة باستغالل حمل مستغله م

  .جتاري عندما يكون استعماهلا ضروريا لالستغالل

                                                 
 دفتر تقيد فيه مجيع الشروط بني املستثمر وناظر الشؤون الدينية وحتديد احلقوق والواجبات ،دفتر الشروط النموذجي) 1(

   .لتزاماتواال
   .119 ص ،1980ية ط  العقود التجار4 جـ ،القانون التجاري اجلزائري، الدكتور أمحد حمرز) 2(
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ستغالل  بنايات معدة لال،األراضي البيضاء اليت شيدت عليها قبل أو بعد اإلجيار -
اجلهة ريف شرط أن تكون هذه البنايات قد شيدت أو استغلت مبوافقة حلالتجاري أو ا
   .)1(الوصية للوقف

ستغالل البلدي سواء كان األماكن املؤجرة للبلديات اليت ختصص ملصاحل تسيري اال -
ستغالل وقت تاريخ عقد اإلجيار أو يف تاريخ الحق بشرط التخصيص إلدارة اال

احلصول على املوافقة الصرحية أو الضمنية من اجلهة الوصية على الوقف كوزارة 
  .ألوقاف مركزيا أو نظارة الشؤون الدينية حملياالشؤون الدينية وا

العمارات أو احملالت الرئيسية أو امللحقة والضرورية الالزمة ملواصلة نشاط األموال  -
 .املوقوفة، بشرط أال يكون هلذا اإلجيار أي تأثري على األمالك الوقفية

   مدة إيجار الملك الوقفي :الفرع الثاني

نتفاع باملكان  فالزمن عنصر جوهري فيه ألنه مقياس االاإلجيار من العقود الزمنية،
 عادة يف عقد اإلجيار على املدة كشهر )2(املؤجر، وعلى قدرها يتم دفع األجرة ويتفق املتعاقدان

أو سنة مثال، فإذا اختلفا حول حتديد هذه املدة ال ينعقد العقد ألن املدة ركن جوهري يف 
  .)3(العقد

ة بأنه ال جيوز ملن ال ميلك إال حق اإلدارة أن يعقد إجيارا  حيث تقضى القواعد العام
تزيد مدته على ثالث سنوات إال بترخيص من السلطة املختصة والسلطة املختصة بالنسبة 

ألموال الوقف تعود أصال إىل وزارة الشؤون الدينية، أما الذي يربم العقد على املستوى احمللي 
  .يامن صالحية ناظر الشؤون الدينية حمل

ال "  أنه98/381 من املرسوم التنفيذي 27فمدة إجيار امللك الوقفي حددهتا املادة 
ح تأجري امللك الوقفي ملدة غري حمددة و حتدد مدة عقد اإلجيار حسب طبيعة امللك الوقفي صي

                                                 
   .119 ص املرجع نفسه،) 1(
املتعاقد يف إطار األمالك الوقفية مدير الشؤون الدينية على املستوى احمللي الذي له صالحية إبرام العقود و يف صالحياته القانونية ) 2(

   .98/381 من املرسوم التنفيذي رقم 23طبقا للمادة 
   .121ص  نفسه، املرجع ،الدكتور أمحد حمرز) 3(
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دد عقد اإلجيار خالل األشهر الثالثة األخرية من مدته وإن مل يتم ذلك تطبق حيو ."ونوعه
 واملتضمن القانون املدين 1975لسنة   سبتمرب28 املؤرخ يف 75/58ر رقم أحكام األم

 القسم األول اإلجيار يءنتفاع بالشاجلزائري من الباب الثامن حتت عنوان العقود املتعلقة باال
  .جـ.م. من ق468 املادة ،بصفة عامة

التراضي  أنه ميكن إجيار امللك الوقفي ب381 / 98 من املرسوم 25وطبقا لنص املادة 
لفائدة نشر العلم و تشجيع البحث فيه و سبل اخلريات بترخيص من الوزير املكلف بالشؤون 

  . منه 9الدينية و بعد استطالع رأي جلنة األوقاف املذكورة يف املادة 
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  :الثانيالمبحث 
  في الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري عن طريق الحكر أو حق القرار االستثمار
 العقار احملبوس و مجعه أحكار وبفتحها كل ما –حلاء و سكون الكاف اكر بكسر اِحل

   : واصطالح الفقهاء يطلق على ثالثة معان.)1(حتكرا
   ".هذا حكر فالن" : العقار احملتكر نفسه فيقال– 1
   . اإلجارة الطويلة على العقار– 2
من استوىل :"يش األجرة املقررة عل عقار حمبوس من اإلجارة الطويلة قال الشيخ عل– 3

هتدى إليها الفقهاء ا، واحلكر بالنسبة للوقف وسيلة )2(هة الوقفعلى اخللو يكون عليه جل
ستطيع إدارة الوقف أو الناظر، تلعالج مشكلة تتعلق باألراضي والعقارات املوقوفة اليت ال 

 هدم بنياهنا، مث  يقوم بالبناء عليها أو زراعتها أو أهنا مبنية لكن ريعها قليل إذا قسنا حبالةنأ
لقرار وهو عقد يتم مبقتضاه إجارة االبناء عليها، ففي هذه احلالة أجاز الفقهاء احلكر، وحق 

 أرض للمحتكر ملدة طويلة، وإعطاؤه حق القرار فيها يبين، أو يغرس مع إعطائه حق
ء ستمرار فيها مادام يدفع أجرة املثل بالنسبة لألرض اليت تسلمها دون مالحظة البنااال

، وهذا النوع قريب من اإلجارة بأجرتني، من حيث طول املدة ومن حيث )3(والغراس
أجرة كبرية معجلة قريبة من قيمة األرض، وأجرة ضئيلة سنوية : تسلم نوعني من األجرة

 –أو شهرية لكنه خمتلف عنها من حيث إن البناء والغراس يف احلكر ملك للمحتكر 
 اإلجارة بأجرتني ملك للوقف، وألن إدارة يفاخلاص، و ألنه أنشأمها مباله –املستأجر 

  . أو الناظر قد صرفت األجرة الكبرية املقدمة يف التعمري، والبناء والغراس–الوقف 

                                                 
  .189، واجلزء األول مادة حكر، ص1051، ص-وقف– مادة ،1973، دار املعارف مصر2اجلزءاملعجم الوسيط ) 1(
   243، املرجع نفسه،  ص 2فتح العلي املالك، اجلزء ) 2(
   .21مي الدوحة، صالدكتور خليفة با بكر احلسن، استثمار موارد الوقف، املقدم إىل الدورة الثانية عشرة جملمع الفقه اإلسال) 3(
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اإلحتكار إجارة  " :ستحكار قال ابن عابدينحتكار، واالويطلق عليه بعض الفقهاء باال
ستحكار عقد اال: " الفتاوي اخلريية ويف)1("يقصد هبا منع الغري، واستبقاء االنتفاع باألرض

   .)2(إجارة يقصد به استبقاء األرض للبناء، أو الغرس أو ألحدمها ويكون يف الدار أيضا
ويسميه املالكية خلوا يف حني أن اخللو عند احلنفية وغريهم ممن قالوا به أعم من احلكر، 

ه وشهرته، وأمهية املوقع ألنه يكون يف كل إجارة أكتسب املستأجر من خالل أعماله وجتارت
 هـ 1408حقا خاصا به، وقد صدر قرار من جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته عام 

من  هذا ما نتطرق إىل االستثمار عن طريق احلكر )3(أجاز فيه بدل اخللو بشروط وضوابط
  . يف املطالب التاليةمنظور فقهي و قانوين

     في الفقه اإلسالميكرستثمار عن طريق الحاال: المطلب األول 

ارتبط اسم احلكر بالوقف سواء كان وقفا عاما وهو الشائع واجلاري البحث فيه، أو 
خاصا ولكنه مع ذلك قد يكون احلكر يف العقارات اململوكة ملكية خاصة، حيث جاء يف 

م من أن تكون عحتكار وهي أحتكار هو األرض املقررة لالاال"  احلامدية أن ىقيح الفتاونت
  .)4("ملكا أو وقفا 

  
  

  في الفقه اإلسالمي حكم الحكر :ولالفرع األ

   :اختلف الفقهاء يف حكر الوقف إىل ثالثة مذاهب
 إىل أنه جائز حىت و لو اشترط الواقف منعه إذا توافرت الشروط )5( ذهب مجهور الفقهاء– 1

  : التالية 
                                                 

   .220 ص ،5 اجلزء ، املطبعة العلمية بالقاهرة،منحة اخلالق على البحر الرائق) 1(
   . 197 اخلريية اجلزء األول ص ىالفتاو) 2(
 ص 1417-1-14– 22 أعمال الندوة لقضايا الزكاة املعاصرة يف الفترة –  احلقوق املعنوية-الدكتور حمي الدين القرة داغي ) 3(

537 –564 .   
   .176 ص ، اجلزء األول، احلامديةىتنقيح الفتاو) 4(
  .398 ص ،3 اجلزء ،شية ابن عابديناح) 5(
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   .نتفاع بهرب و تعطل االأن يكون الوقف قد خت -
   . لدى إدارة الوقف أو الناظر أموال يعمر هباأال يكون -
   .أال يوجد من يقرض الوقف املقدار احملتاج إليه -

 إذا توافرت هذه الشروط جاز )1(فاشترط احلنفية أيضا أال ميكن استبدال الوقف بعقار ذي ريع
   .احلكر يف الوقف

   .)2( جائز مطلقاهاء منهم احلنابلة ومجهور الشافعية إىل أنهق ذهب مجاعة من الف– 2
 والراجح من هذه اآلراء )3( إىل أنه غري جائز مطلقا)يمنهم الزكش( ذهب بعض الشافعية – 3

هو الرأي األول ألنه قيد احلكر بتحقيق مصاحل الوقف، وأال يوجد سبيل أفضل من احلكر، 
  .همن الوقف معطال ال فائدة ترجى يوعليه فاحلكر أفضل من أن يبق

  في الفقه اإلسالمية الحكر وإجراءاته مد: انيالفرع الث

يتضمن عقد احلكر مدة حمددة، وإن كانت طويلة، ولكن جرى العرف كما يقول 
حكار مستمرة لألبد، وإن عني فيها وقت اإلجارة مدة لكنهم ال العدوي حبصر أن اال

  يقصدون خصوص تلك املدة
ضت فله أن يبقى والعرف السائد يف هذا اإلطار كالشرط فمن احتكر أرضا مدة وم

  .)4(وليس للمتويل األمر بإخراجه
وقد ذكر احلنفية أيضا أنه يثبت للمحتكر حق القرار إذا وضع بناءه يف األرض ويستمر 

ه، وال تقلع غراسه ما دام يدفع أجرة املثل ئه قائما فيها ، فال يكلف برفع بنائما دام أساس بنا
  :  أمرين ا الفقهاء وضعو إال أن)5(املقررة على مساحة األرض احملتكرة

                                                 
  . وما بعدها398 ص ،3 اجلزء ،شية ابن عابديناح) 1(
  .144 / 3ن حجر اهليثمي هلندية الى  والفتاو،4 اجلزء ،حتفة احملتاج) 2(
  .144 / 3ن حجر اهليثمي ية الهلندى  والفتاو172 ص ،6 اجلزء ،حتفة احملتاج) 3(
  .79 ، ص7اجلزء ،العدوي على اخلرشي) 4(
  . 20 ص ، 5 اجلزء ،حاشية بن عابدين) 5(
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أنه جيوز اشتراط إخراج احملتكر بعد املدة املتفق عليها، ألن الشروط املتفق عليها  : األول األمر
 .مقدمة على العرف السائد

ه ـأال يترتب على بقاء احملتكر بأجرة املثل ضرر على الوقف، فإن كان في : الثاني األمر
  .سفـه تعـون فيـوقف أو أن يكـ اللىـستيالء عاف منه االـأن خيـرر بـض

  .)1(بالوقف يف استعمال هذا احلق فإنه جيوز أن يرفع األمر إىل القاضي فيفسخه
  :  التحكير بغبن فاحش – 1

  .إن أجر املثل فيما خيص اإلجارة ينطبق على التحكري بغنب فاحش أيضا
  : انتهاء الحكر– 2

وقف وزال عنها بالكلية ينقضي حق احملتكر إذا خرب البناء الذي بناه احملتكر يف أرض ال
إذا انتهت مدة اإلجارة وكذلك إذا فنيت األشجار اليت غرسها يف األرض . يف القرار فيها

   .)2(الزراعية املوقوفة
  

  االستثمار وعقد الحكر في القانون الجزائري : المطلب الثاني 

د به أنه عقد مبقتضاه  والذي يقص– عقد احلكر –أطلق املشرع اجلزائري على احلكر 
نتفاع باألرض املوقوفة مقابل أجر حمدد، حيث يدفع احملتكر مبلغا يكسب احملتكر وخيول له اال

معجال من املال يساوي أو يقارب قيمة األرض ويدفع مبلغا أخر على رأس كل سنة، وهذا ما 
 املتعلق 91/10 املعدل واملتمم لقانون 01/07 من قانون 2 مكرر 26ذهبت إليه املادة 

قتضاء األرض املوقوفة العاطلة بعقد احلكر الذي تستثمر عند اال )3( ميكن أن–باألوقاف أنه 
خيصص مبوجبه جزء من األرض العاطلة للبناء أو للغرس ملدة معينة مقابل دفع مبلغ يقارب 

لعقد لتزام املستثمر بدفع إجيار سنوي حيدد يف اابرام العقد مع إقيمة األرض املوقوفة وقت 
  .نتفاع بالبناء أو الغرسمقابل حقه يف اال

                                                 
  . 21-20 ص املرجع نفسه ،  ،حاشية بن عابدين) 1(
  . 131، ص2تنقيح الفتاوى احلامدية، اجلزء) 2(
  .ف  املتعلق باألوقا91/10 يعدل ويتمم القانون رقم 01/07قانون رقم ) 3(
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 القانونو  اإلسالميالفقهي الوقف فمؤسسة عقد المرصد واستثمار أموال : المطلب الثالث
    الجزائري 

 وبني - أو الناظر– بني إدارة الوقف اتفاقيقصد باملرصد يف الفقه اإلسالمي بأنه 
ف بأخذ قون نفقاهتا دينا مرصدا على الوصالح األرض وعمارهتا وتكإاملستأجر، أن يقوم ب

 ويتم هذا عندما تكون )1(املستأجر من الناتج، مث يعطى للوقف بعد ذلك األجرة املتفق عليها
األرض خربة ال توجد غلة إلصالحها وال يرغب أحد يف استئجارها مدة طويلة يؤخذ منه 

تأيت يف آخر مراتب من الطرق أجرة معجلة إلصالحها، وحينئذ ال تبقى إال هذه الطريقة اليت 
املمكنة إلجارة الوقف، ومما جتدر اإلشارة إليه أن فكرة فقهائنا الكرام استطاعت أن تشتق من 

 إمنا يدل على أن الفقه ال ميكن أن يتوقف يءاإلجارة كل هذه الصور، وهذا إن دل على ش
   .ل كل املشاكل العالقةحلب يبل البد أن يستج

ي فقد حدد مفهوما لعقد املرصد وهذا من خالل ما يقوم به الناظر أما القانون اجلزائر
 الوقف عن طريق البناء على أرض الوقف وذلك ليكون ما ينفقه من البناء استئجاريف 

  .والتشييد دينا على الوقف ويستوىف من أجرة الوقف بالتقسيط
ألرض املوقوفة بعقد  أنه ميكن أن تستغل أو تستثمر ا5 مكرر 26وهذا ما ذهبت إليه املادة 

 فاملشرع اجلزائري جاء بذكر عقد املرصد على سبيل املثال كطريقة من طرق )2(املرصد
استثمار أموال الوقف وترك باقي اإلجراءات إىل القواعد العامة يف إبرام العقود بصفة عامة، 

التفسريي ر إىل قواعد الفقه اإلسالمي الذي يعد املرجع لقانون الوقف واملصدومدلول املرصد 
للقانون اجلزائري فيما يتعلق باألوقاف، هذا العقد معمول به يف العديد من الدول العربية 

   .)3(اإلسالمية وقد القت جناحا كبريا
   في الفقه اإلسالمياالستثمار عن طريق اإلجارة الطويلة  : المطلب الرابع 

                                                 
  .402 ص ،4 اجلزء ،حاشية ابن عابدين) 1(
  . مكرر منه26 املتعلق باألوقاف املادة 91/10 يعدل ويتمم القانون رقم 07 / 01قانون رقم ) 2(
  .135 ص ،1989 ط، منشورات البنك اإلسالمي للتنمية، الوقف يف الفقه اإلسالمي،اهللا األمني الدكتور حسن عبد) 3(
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ال الوقف منها اإلجارة توصل فقهاء الشريعة اإلسالمية إىل صيغ جديدة الستثمار أمو
ؤجر إدارة الوقف، األرض املوقوفة تالطويلة أو املنتهية بالتمليك، وهلا صور كثرية وهي أن 

 مع السماح بالبناء عليها من املباين واحملالت والعمارات حسب – فردا أو شركة –ملستثمر 
نتهاء الزمن املتفق عليه تفاق، ويستغلها فترة من الزمن، مث يعود كل ما بناه املستثمر بعد ااال

إىل الوقف على أن يتضمن العقد تعهدا باهلبة أو يتضمن أحد بنوده هبة معلقة، أو وعدا بالبيع 
  .)1(مث يتم البيع يف األخري بعقد جديد

تفاقية على أن تعطي للوقف أجرة ولو كانت متواضعة حىت يستفيد حبيث ميكن أن تتضمن اال
  .نع حينئذ أن متدد الفترة لقاء ذلك منها يف إدارة أموره ، وال ما

 إىل هذه الطريقة اليت أوردها فقها الشريعة بنص صريح يشرأما القانون اجلزائري فلم 
اإلسالمية، إال أنه حبكم أن الشريعة اإلسالمية هي املصدر لقانون األوقاف يف اجلزائر  فال مانع 

 91/10 من قانون 2استنادا لنص املادة يف إدراج طريق اإلجارة الطويلة، وقبوهلا قانونا وهذا 
 على غرار كل مواد هذا القانون، يرجع إىل أحكام الشريعة اإلسالمية –املتعلق بالوقف أنه 

   - املنصوص عليهغري من

  
  

                                                 
  .221، ص12 جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد ، اإلجارة املنتهية بالتمليك،القرة داغيالدكتور حمي الدين ) 1(
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  :الفصل الثالث 
في الفقه الوقف  مؤسسة التمويل الوطني والخارجي الستثمار أموال

  اإلسالمي والقانون الجزائري
هو اإلمداد باألموال يف أوقات احلاجة  ،مويل الوطين الستثمار أموال الوقفيقصد بالت

 وحبكم أن للوقف صفته .)1( مبشروع كبري أو صغرياهذا التمويل خاًصكان إليها سواء 
تمرارية أو التأبيد أي أنه جيب أن يكون مستمرا، وأهم نتيجة تطبيقية هلذه اخلاصية هي أن ساال

 و صيانته حىت ته الوقف شرعا وقانونا، وهو اإلنفاق على عمارأول مصرف من مصارف غلة
 مما يتطلب بالضرورة الدينية )2(يستمر يف تقدمي اخلدمات أو يف توليد الدخل مستقبال
  . واألخالقية متويل الوقف حىت يتحقق ذلك لصيانته

ل   املعد01/07وهذا ما أدى باملشرع اجلزائري إىل النص صراحة مبوجب القانون رقم
  1991 أفريل 27 املوافق 1411وال عام ش 12 املؤرخ يف 91/10واملتمم للقانون رقم 

  .تدخل يف إطار متويل الوقف وطنياالديد طرق واملتعلق باألوقاف إىل حت
ميكن تنمية "  اليت نصت أنه 10 مكرر 26حيث يظهر لنا جليا عند استقرائنا لنص املادة 

 إىل استثمارات منتجة باستعمال خمتلف معةويل األموال اجملاألمالك الوقفية العامة عن طريق مت
يف الفقه أساليب التوظيف احلديثة، مع مراعاة الشروط العامة لالستثمار املنصوص عليها 

  :، وهذا ما تطرقت إليه بالشرح والتفصيل يف املبحثني التاليني"اإلسالمي والقانون اجلزائري

  الوقفمؤسسة  الستثمار أموال طرق التمويل الوطين: املبحث األول 

   الوقفمؤسسة التمويل اخلارجي الستثمار أموال : املبحث الثاين 

                                                 
  . 25 ص،1972 للمؤلف ف و بيش نشر دار الفكر العريب القاهرة ط ، متويل املشروعات) مترجم(،حممد توفيق ماضي) 1(
  .184 ص ،1989سالمي للتنمية عام إل نشر البنك ا، الوسائل احلديثة للتمويل واالستثمار،الدكتور أنس الزرقاء) 2(
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  :المبحث األول
  الوقف مؤسسة طرق التمويل الوطني الستثمار أموال

أعطى املشرع اجلزائري إلدارة األوقاف إمكانية تنمية األمالك الوقفية العامة عن طريق 
وظيف احلديثة  مما تاستثمارات جممعة باستعمال خمتلف أساليب المتويل األموال اجملمعة إىل 

  .ييتطلب حتديد هذه األساليب من جانب الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائر
  سندات المقارضة وسندات االستثمار  : المطلب األول 

حبكم أن السندات التقليدية حرام شرعا، واليت صدر حبرمتها قرار جممع الفقه اإلسالمي 
جتهاد الفردي واجلماعي لبديل إسالمي له جته االا 611 / 62 دورته السادسة قرار رقم يف

 سندات املقارضة وسندات 08/88/ دع 5من خالل إجازة اجملمع نفسه يف قرار رقم 
االستثمار بشروط و ضوابط حمددة ذكرها القرار نفسه معتمدا على جمموعة من البحوث 

  .)1(والدراسات اهلامة
كتتاب فيها، أو الوقف تستطيع أن تساهم يف هذه السندات املشروعة باالفإدارة 

 فإن املشرع اجلزائري هو الذي طرح ،شرائها، أو أن تقوم هي بإصدارها، وال مانع يف ذلك
 26 املادة 91/10ل لقانون عد امل07 / 01هذه الصيغة و صاغها حىت صدر القانون رقم 

لة مح هذه احلالة تكون إدارة الوقف هي املضارب، و ويف)القرض احلسن( البند أ 10رر كم
تفاق، وإدارة الوقف ال الصكوك هم أصحاب األموال، ويكون الربح بينهما بالنسبة حسب اال

 ومن هنا تأيت مشكلة عملية من ،تضمن إال عند التعدي أو التقصري، كما هو مقرر شرعا
  : ن خالل أمرين هامني ومهامسألة عدم ضمان السندات، ولذلك عاجلها قرار اجملمع م

جواز ضمان طرف ثالث مثل الدولة تضمن هذه الصكوك تشجيعا منها على جتميع  : األول
  .رؤوس األموال، وتثمريها، وهتيئة عدد الوظائف، وحتريك رؤوس األموال وإدارهتا 

دات عدم ممانعة اجملمع من النص على نشرة اإلصدار على اقتطاع نسبة معينة من عائ : ثانيا
حتياطي خاص ملواجهة خماطر خسارة املشروع رأس املال فيها ااملشروع ووضعها يف صندوق 

                                                 
  .2159، 1809 اجلزء الثالث ، اجملمع اإلسالمي للفقهاملرجع نفسه، ،الدكتور حمي الدين القرة داغي) 1(
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أو حتققت، إضافة إىل ضرورة توخي أقصى درجات احلذر من االستثمارات حبيث ال تقدم 
اإلدارة إال على االستثمارات شبه املضمونة مثل االستثمارات يف العقارات املؤجرة ومثل 

قتصادية رين أصحاب اخلربة الواسعة إلدارة األموال ودراسة اجلدوى االخاالتفاق مع اآل
  .وغريها

  القرض الحسن طبقا للقانون الجزائري : المطلب الثاني 

من أجل . )1(ه يف أجل متفق عليهووهو اقتراض احملتاجني قدر حاجتهم على أن يعيد
   .شابه ذلكما املباين وإعادة ترميم أو إصالح ما ميكن إصالحه من األوقاف كالعمارات و

  الصكوك أو السندات المشروعة : المطلب الثالث 

تعد هذه الطريقة من الطرق احلديثة اليت أقرها الفقهاء الستثمار أموال الوقف، فال 
تنحصر مشروعية هذه الصكوك على صكوك املقارضة اليت صدر هبا قرار يف جممع الفقه 

 املشروعة مثل صكوك اإلجارة التشغيلية أو اإلسالمي، بل ميكن ترتيب صكوك السندات
   .)2(التمويلية  وصكوك املشاركة الدائمة وغريها

   يالوقفية طبقا للقانون الجزائر االستثمار عن طريق الودائع ذات المنافع: المطلب الرابع

 القانون املعدل واملتمم قاستحدث املشرع اجلزائري طريقة الستثمار أموال الوقف وف
 ، املتعلق باألوقاف وتتمثل هذه الطريقة يف الودائع ذات املنافع اهلامة للوقف91/10للقانون 

واليت متكن صاحب املال الذي ليس يف حاجة إليه لفترة معينة بتسليمه للسلطة املكلفة 
باألوقاف يف شكل وديعة، وتقوم السلطة املكلفة باألوقاف بتوظيف هذه الوديعة مع ما لديها 

الودائع ذات املنافع الوقفية  "2 ف 10 مكرر 26ا ما نصت عليه املادة وهذ. من األوقاف
وهي اليت متكن صاحب مبلغ من املال ليس يف حاجة إليه لفترة معينة من تسلميه للسلطة 

   .)3 ("املكلفة باألوقاف يف شكل وديعة 

                                                 
  .01/07/2001 من قانون 10 مكرر 26املادة ) 1(
 ، الدورة الثامنـة   ، الفقهي اإلسالمي الدويل    جملة اجملمع  ، التطبيقات العملية إلقامة السوق اإلسالمية     ،الدكتور عبد السالم العبادي   ) 2(

  .1963ص 
   . املتعلق باألوقاف91/10 املعدل و املتمم لقانون 01/07قانون رقم ) 3(
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  ئري في الفقه اإلسالمي والقانون الجزااالستثمار عن طريق المضاربة: المطلب الخامس

املضاربة طريقة من الطرق اليت أقرها فقهاء الشريعة اإلسالمية الستثمار أموال الوقف 
   .ونص عليها القانون اجلزائري بنص صريح

  المضاربة في الفقه اإلسالمي: ولالفرع األ

يرى فقهاء الشريعة اإلسالمية أن املضاربة هي املزاوجة أو املشاركة بعني املال واخلربة 
خر ليستثمره استثمارا مطلقا أو مقيدا طبقا وذلك بأن يقدم صاحب املال إىل اآل، )1(والعمل

 واملضاربة ،لالتفاق القائم بني األطراف على أن يكون الربح بالنسبة بينهما حسب االتفاق
  : تتحقق يف موضوع الوقف يف ثالث حاالت 

 بعض )2(نهم املالكيةإذا كان الوقف عبارة عن نقود عند من أجاز ذلك وم : األولى الحالة
   )4(ختارها شيخ اإلسالم ابن تيميةا رواية يف واإلمام أمحد )3(احلنفية

  .باملضاربة الشرعية تستثمر هذه النقود وحينئذ 
اضت عن املصاريف                        فإذا كانت لدى إدارة الوقف أو الناظر، نقود  : الثانية الحالة

ل ضمن احلصة اليت تستثمر ألجل إدامة الوقف فهذه أيضا تدخل يف واملستحقات، أو أهنا تدخ
  .املضاربة الشرعية 

وتتمثل يف بعض األدوات أو احليوانات املوقوفة حيث جيوز عند احلنابلة أن  : الثالثة الحالة
شغيلها من قبل املضارب، ويكون تتكون املضاربة بإعطاء آلة العمل من صاحب العمل و

  .)5(ني كما يقدم إىل األجري سيارة مثال ويكون الناتج بينهماالناتج بني الطرف
  االستثمار عن طريق المضاربة في القانون الجزائري : ثانيالفرع ال

                                                 
  .174 ص 5ابن عابدين، املرجع نفسه، جحاشية ) 1(
  .80 ص ،8 جـ ،حاشية العدوي علي اخلرشي) 2(
   .363 ص ،4 جـ، املرجع نفسه ،حاشية ابن عابدين) 3(
   .234، ص 31جمموع الفتاوى، جـ ) 4(
    .219 ص ،2 جـ ،راداتيشرح منتهى اإل) 5(
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 القانون اجلزائري ومبوجبها يتم يف الستثمار الوقف قأسلوب املضاربة واحد من الطر 
مشروعات اقتصادية ميوهلا  إلقامة – املال و العمل –املزج والتأليف بني عنصري اإلنتاج 

 أما اخلسارة ،صاحب املال  ويديرها املضارب على أن يتفقا على نسبة توزيع األرباح بينهما
 لكوهنا ،)1(فيتحملها املمول إذا ثبت عدم تقصري املضارب وعدم إخالله بشروط عقد املضاربة

دائرة النشاط االقتصادي أداة تتمتع بفعالية كبرية يف تعبئة املوجودات النقدية وإدخاهلا يف 
ألموال الوقف، مث حتويلها إىل استثمار منتج عن طريق عمل مشترك أو مؤسسة، وتستخدم 

ستثمارية يف التمويل العام حبيث تطرح الدولة أحيانا سندات املضاربة بدل هذه الصيغة اال
 تكلفة من التمويل لتزامات اخلزينة العامة، وهياويل مسندات اخلزينة لتعبئة األموال الالزمة لت

 حيث أن ،)2(التضخمي أو التمويل عن طريق سندات اخلزينة القائمة على أساس سعر الفائدة
املشرع اجلزائري مل يضع شروطا للمضاربة يف أموال الوقف، وسكوت املشرع يف هذا اإلطار 

ألمالك  أنه تنمى ا91/10 من قانون 45حييلنا إىل القواعد الفقهية وهذا ما حددته املادة 
   .دة الواقف وطبقا ملقاصد الشريعة اإلسالمية يف جمال األوقافراالوقفية وتستثمر وفقا إل

  .)3(يشترط لصحة املضاربة شروط يف العاقدين ويف رأس املال والربح : المضاربة شروط /أ

 )الناظر ( والواقف أو املسري- صاحب املال– ومها يف هذه احلالة  : شروط العاقدين– 1
  . ط فيهما أصلية التوكيل والوكالة ألن املضارب يتصرف بأمر الناظر بالنسبة للوقفيشتر

من الشروط الواجب توفرها يف رأس املال أن يكون معلوما ألن  :  شروط رأس المال– 2
 وكون الربح معلوما فتصبح          ،جهالة رأس املال تؤدي بالضرورة إىل جهالة الربح

 حاضرة، فال تصح املضاربة على دين وال  عينا أن يكون رأس املالكما يتطلب. )4(املضاربة

                                                 
    .69 ص املرجع نفسه، –قتصاد املشاركة ا ، الدكتور مجال لعمارة) 1(
   . 70 – 69 ص املرجع نفسه،) 2(
 هذا ثق،رف الواقف أمام املود الوقف عن بقية العقود من حيث اإلنشاء ومن حيث النتائج فعقد الوقف يربم أوال من طقخيتلف ع) 3(

  . ويله للجهة املوقوفة عليها واليت تقوم بدورها بإبرام عقود يف مجيع امليادين اليت من شأهنا تستثمر أموال الوقفحاألخري يقوم بت
    .843 ص ،املرجع نفسه،الدكتور وهبة الزحيلي) 4(
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 فال –أي الوقف – رأس أمانة هيتمكن من العمل فيه، ألنل وأن يسلم إىل العامل )1(مال غائب
  .يصح إال بالتسليم و التخلية كالوديعة

 ألن ماشي والوقفتأن يكون الربح معلوم القدر وهذا ي:  شروط الربح بالنسبة للوقف – 3
  ).2( هو الربح و جهالة املعقود عليه توجب فساد العقد– مال الوقف –املعقود عليه 

   

                                                 
  .844 ص املرجع نفسه،) 1(
   .وما بعدها. 844 ص املرجع نفسه،) 2(
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  :المبحث الثاني
  الوقف مؤسسة التمويل الخارجي الستثمار أموال

التمويل اخلارجي ألموال الوقف جمموعة التصرفات واملعامالت املالية اليت تقوم هبا 
  .)1( استثمار خارجية، هبدف تنمية األوقافمؤسسة الوقف عن طريق املشاركة من جهة

  اإلسالميالفقه الوقف في  مؤسسة المشارآة في استثمار أموال: المطلب األول 

توصل فقهاء الشريعة اإلسالمية إىل طرق جديدة تتماشى والتطورات االقتصادية 
  . رف أجنبيةلتطبيقها يف ميدان استثمار أموال الوقف وتتمثل هذه الطريقة يف املشاركة مع أط

   المشارآة العادية:ولالفرع األ

واهلا اخلاصة لالستثمار مع مزء من أجبوتتم عن طريق اتفاق إدارة الوقت أو الناظر 
سواء كانت وشريك ناجح يف مشروع مشترك سواء أكان صناعيا أم زراعيا،أو جتاريا، 

، بأن ).2(لكالشركة شركة مفاوضة أو عنان وميكن كذلك املشاركة عن طريق شركة امل
   . يف شراء عمارة أو مصنع، أو سيارة وغريها- مع طرف أخر–تشارك إدارة الوقف 

  ة لصالح الوقف ص المشارآة المتناق:ثانيالفرع ال

وتتم بأن تطرح إدارة الوقف مشروعا ناجحا كمصنع أو عقارات أو غريها، على أحد 
سب ما قدمه، مث حب كلاركة العادية، البنوك اإلسالمية، أو املستثمرين، حيث يتم بينهما املش

خيرج البنك، أو املستثمر تدرجييا من خالل بيع أسهمه أو حصصه يف الزمن املتفق عليه باملبالغ 
املتفق عليها، وقد يكون اخلروج يف األخري، حبيث يتم بيع نصيبه إىل إدارة الوقف مرة واحدة، 

بنفس الطرق املقررة يف املشاركة وال مانع أن تكون إدارة الوقف هي اليت تبيع حصته 
خر املتناقصة، وميكن إدارة الوقف أن تتقدم مبجرد أراضيها التجارية املرغوب فيها، ويدخل اآل

يم له، وحينئذ يكون الربح بتحويل املباين عليها، مث يشترك الطرفان كل حبسب ما دفعه، وقُ
 –يه تقوم اجلهة املمولة بينهما حسب النسب املتفق عليها، من خالل الزمن املتفق عل

                                                 
   .15، ص2003األستاذ عبد السالم أبو قحف، اقتصاديات األعمال االستثمار الدويل، نشر الدار اجلامعية اجلديدة االسكندرية) 1(
   .54، 1979حممد حممود عمار، التنمية والتصنيع يف العامل الثالث، مطبعة اجلزائر) 2(
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 بيع حصتها إىل إدارة الوقف أقساطا أو دفعة واحدة ويف هذه الصورة ال جيوز أن –)1(الشريك
ستبدال وحينئذ تنتهي املشاركة بتمليك الشريك جزءا من أراضي الوقف إال حسب شروط اال

  .)2(نتهاء لصاحل الوقفالبد أن تنتهي الشراكة إذا أريد هلا اال
   : منهاة املتناقصة عدة صور  وللمشارك

  .املشاركة يف الشركات املسامهة عن طريق تأسيسها أو شراء أسهمها -
املشاركة يف الصناديق االستثمارية املشروعة جلميع أنواعها سواء كانت خاصة  -

 . بنشاط واحد، أو جمموعة من األنشطة كصناديق األسهم وغريها
  الوقف في القانون الجزائري   مؤسسة ال المشارآة في استثمار أمو: المطلب الثاني 

املشاركة يف استثمار أموال الوقف يف القانون اجلزائري تتم عن طريق تقدمي األعيان 
املوقوفة  من شريك أو جلهة تقوم باستثمارها ومتويل عملية االستثمار، على أن يكون الربح 

ق عدة فوائد حبيث يسمح للجهة  وهو ما حيق،)3(بينهما وتقوم اجلهة املمولة بإدارة املشروع
نسحاب من املشروع تدرجييا بعد أن تسترد مجيع ما أنفقته مع حتصلها على نسبة املمولة باال

من األرباح، بالنتيجة يستفيد الوقف من هذه الطريقة، اليت مبوجبها استفادت العقارات 
  .املوقوفة من متويل يعود عليها بالفائدة لوقت بعيد

  مشارآة الدائمة بطريق االستبدال ال: وللفرع األا

 ويكون ذلك بأن تقدم مؤسسة األراضي اليت قدرت قيمتها وبني املمول بالبناء عليها 
 بقدر قيمتها ويصبحا شريكني أي املمول واجلهة القائمة على الوقف يف البناء واألراضي بناًء

ما لنفس النسبة، وهنا يتم بنسبة القيمتني املقدرتني، ويتم تأجري البناء بأجرة مشتركة بينه
 -6– مكرر 26التنازل عن جزء من الوقف مقابل جزء من البناء، وهذا استنادا لنص املادة 

                                                 
   .174، ص1998عة اإلشعاع الفنية مصر، طاألستاذ عبد السالم أبو قحف، إدارة األعمال الدولية، مطب) 1(
   .هـ1399 / 6 / 25 – 23قرارات مؤمتر املصرف اإلسالمي األول الذي عقد بديب يف الفترة ) 2(
  .237 ص املرجع نفسه، عبد السالم أبو قحف،) 3(
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 أنه ميكن أن تستغل بعقد املقاولة وبعقد 91/10 املعدل واملتمم لقانون 01/07من قانون 
  .املقايضة 
  المشارآة عن طريق عقد مقاولة : ثانيالفرع ال

د املقاولة أن تنفق مؤسسة الوقف مع جهة ممولة على إجناز مشروع يتم يف إطار عق 
  .جيارها فيما بعد أو جممع سكينإلستثماري على أرض هلا، كبناء عمارة ا

 اواملقاولة عرفها املشرع اجلزائري كعقد من العقود الواردة على العمل أنه  تعد  املقاولة عقًد
 ،)1(خرن يؤدي عمال مقابل أجر يتعهد به املتعاقد اآليتعهد مبقتضاه املتعاقد أن يصنع شيئا أو أ

إىل املادة  549فقد أخضع املشرع اجلزائري عقد املقاولة ألحكام القانون املدين من املواد 
 والستغالل ، وبالتايل ميكن لنا تطبيق عقد املقاولة يف جمال أموال الوقف خاصة يف العقار570

 اليت )أموال الوقف(ل التجارية ال حيق هلذه األموال استثمار أموال الوقف يف جمال األعما
 ما دام الوقف عقد من يء الدخول يف جمال العقود املتعلقة باالنتفاع بالش-درها األوقافت

 واليت أقرها قانون األوقاف باإلضافة إىل )2(نتفاع الواردة يف القانون املدين اجلزائريعقود اال
ائري العديد من املقاوالت اليت ميكن استغالهلا وإسقاطها ذلك فقد حدد القانون التجاري اجلز

على أموال الوقف، فاألعمال التجارية بالنسبة لألوقاف سيكون هلا الفالح يف تطوير مفهوم 
العمل التجاري، لكون املقاولة هي استعمال وسائل اإلنتاج يف منظمة دائمة أسست على 

ي العديد من فقهاء القانون هو قانون  ألن القانون التجاري حسب رأ)3(منشأة مادية
متياز قتصادي، والوقف هو املؤسسة ذات االاملؤسسات ألنه ينظمها نظرا ألمهيتها يف النظام اال

 من القانون 2يف هذا اجملال، فالقانون التجاري اجلزائري حدد املقاوالت التجارية يف املادة 
  .التجاري اجلزائري

 
 

                                                 
   املدين من القانون504 إىل املادة 467يراجع الباب الثامن من القانون املدين اجلزائري املواد من ) 1(
   .68 ص،1995 ط ، ديوان املطبوعات اجلامعية، الكامل يف القانون التجاري اجلزائري،الدكتورة زراوي فرحة صاحل) 2(
   . الكتاب األول منه، وزارة العدل،راجع القانون التجاري اجلزائري) 3(
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  اإلسالميالفقه  في ستصناعاال: ثالثالفرع ال

بالسلم، وحينئذ  إحلاقه ستصناع من العقود اليت أجازها الفقهاء وإن كانوا خمتلفني يفاال
إخضاعه لشروطه الصعبة ومنها، ضرورة تسليم الثمن يف جملس العقد عند اجلمهور، أو خالل 

 من ستصناع الذي أجازه مجاعةلذي يهمنا هنا هو االاثالثة أيام عند اإلمام مالك، ولكن 
 والذي أقره جممع الفقه اإلسالمي يف دورته السابعة حيث نص قراره .)1(الفقهاء ومنهم احلنفية

أن عقد اإلستصناع هو عقد وارد على العمل والعني يف الذمة، ملزم "  على 66/3/7رقم 
  ."للطرفني إذا توافرت فيه األركان والشروط 

ه لبناء مشروعات ضخمة ونافعة ستصناع ميكن إلدارة الوقف أن تستفيد منوعقد اال
حبيث تستطيع أن تنفق مع البنوك اإلسالمية، أو املستثمرين على متويل املشاريع العقارية على 

ستصناع وتقسيط مثن املصنع على عدة أرض الوقف أو غريها، كاملصانع عن طريق اال
 وز تأجيلهستصناع أنه ال يشترط فيه تعجيل الثمن، بل جيسنوات، إذ من مميزات عقد اال

   ∗.وتقسيطه وهو ما أعطى مرونة كبرية هلذا العقد
  ا فيما يتعلق باالستثمار ممسئوليتهر واختصاصات وآيل األوقاف والناظ: الثالثالمطلب 

إذا كان النظر والتصرف يف الوقف مفيدا باملصلحة والقانون، فإن أي تصرف ضار بالوقف 
ري أن غ وتتنوع األفعال الضارة تنوعا كبريا ، جييزهأو املستحقني ال جيوز للناظر أو الوكيل أن
   .اإلشارة إىل بعضها قد يدل على سائرها

نتفاع به دون أجر، كأن يسكن فيه شخص دون أن يأخذ أجرا منه على ة الوقف واالرإعا
 وإمنا جيوز له ذلك ألنه مقيد بالتصرف ملصلحة الوقف أو املوقوف ،راعيةزذلك، أو أرض 
  . لذلك منفعة هلم يء شعليهم و ليس يف

نة احملاباة لتأجري الوقف من نفسه أو أحد أصوله أو فروعه لوجود التهمة مظسلوك مسلك 
 منه أن امللك الوقفي يؤجر 23 املادة 98/381والشك واحملاباة، وقد حدد املرسوم التنفيذي 

                                                 
   .323 ص ،اجمللد الثاين، عدد السابع ال، جملة اجملمع الفقهي الدويل، االستصناع، لدكتور حمي الدين القرة داغيا) 1(
 املسافات وعقد املراحبات وكذا ،أورد فقهاء الشريعة اإلسالمية العديد من العقود اليت ميكن استغالهلا يف جمال استثمار أموال الوقف  ∗

     .01/7 املعدل واملتمم مبوجب القانون 91/10املشرع اجلزائري طبقا للقانون 
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 20اإلعالم قبل  الوطنية أو أي طريق من طرق )1( الصحافةيفعن طريق املزاد العلين، ويعلن 
 وما بعدها على الشروط اليت جيب مراعاهتا يف 24يوما من تاريخ إجرائه، وقد نصت املادة 

تأجري امللك الوقفي، أو إجراءات استثماره داخليا أي على املستوى الوطين أو اخلارجي مع 
 .  كل الشروط الواردة فقهيا وقانونيا الستثمار الوقفةمراعا

ول مسؤولية مدنية وجزائية عن كل حاالت اإلمهال والتقصري يف ؤفالناظر والوكيل مس
من   8 – 7محاية ورعاية الوقف من نظارته أو عمارته أي كل عمل خيل بفحوى املادتني 

  .98/381املرسوم 

كما يتحمل كل من الناظر والوكيل كل إمهال يتعلق باملنازعات القضائية حول الوقف 
 . ة أو املوضوعية للدفاع القانوين عن الوقف خاصة املواعيد والشروط الشكلي

  
  مسئولية وآيل األوقاف و ناظرها : ولالفرع األ

  :  محاسبة الوآالء– 1

فإنه خيضع إىل قانون الوظيف العمومي، وبالتايل عمومي باعتبار وكيل األوقاف موظف 
رية اليت خيضع هلا خيضع فيها إىل اإلجراءات اإلداو عن التصرفات واملهام اليت يؤديها تهحماسب

   .)2(املوظف العمومي
 بني وزارة 02/03/1999 املؤرخ يف 31حيث أن القرار الوزاري املشترك رقم 

 )3(الشؤون الدينية واألوقاف ووزارة املالية الذي تضمن إنشاء الصندوق املركزي لألوقاف
ي، هذا و قد هذا األخري تصب فيه كل مداخيل األمالك الوقفية شهريا يف حساب بنكي والئ

وع األمالك الوقفية وتسلمها وإيداعها يف البنك، بل جعل األمر بني ي الوكيل من حتصيل رعىنأ
املستأجرين الذين يقومون بدفع إجيارهم مباشرة إىل احلساب البنكي، ويكتفون بتقدمي 

                                                 
   .حملدد لشروط إدارة األمالك الوقفية  ا98/381املرسوم ) 1(
وزارة الشؤون الدينية  يقصد باملوظف العمومي الذي يتم تعينه مبوجب قرار صادر عن اجلهة الوصية على أمالك الوقف،) 2(

  . واألوقاف و يتقاضى راتبه من اخلزينة العمومية 
  .  األوقاف أمانة احلساب الوالئي  يتوىل وكيل2/3/1999 من القرار الوزاري املشترك 6نصت املادة ) 3(
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د  بدورها تقارير عن عمليات التسديزوصالت الدفع لدى مصلحة األوقاف باملديرية اليت تنج
يف كل شهر وترسل هذه التقارير إىل الوزارة املعنية باألمر يف كل ثالثة أشهر كما حيق للوزارة 

 كما تقوم ، أو أي إمهال)1(ة الوكالء يف حالة تقصريهم من أداء مهامهمقبإصدار قرارات معا
  .)2(ة للنظر يف أمورهميبيأيضا بإحالتهم على اجملالس التأد

  
  :  محاسبة النظار– 2

غريه يف جمال عمله، غري أن تصرفاته يف األموال الوقفية عن لناظر وكيل ونائب إن ا
ليست تصرفات املالك، وهلذا فإنه يف حالة خروجه عن هذه اإلنابة فإنه يعرض نفسه 

 تتمثل يف العقوبات احملددة شرعا وقانونا جنائية وهذه املسئولية قد تكون مسئولية ،للمسئولية
أنه اختلس الوقف أو بدد أمواله، وتطبق عليه العقوبات اجلزائية ألن ومنها احلبس إذا ثبت 

  .اارتكابه هلذه اجلرائم ال يؤدي به إىل العزل بل البد من توقيع العقوبة عليه بصفته أميًن
يتعرض كل شخص يقوم باستغالل "  أنه 10-91 من القانون 36فقد نصت املادة 

 أو وثائق أو مستندات أو يزورها إىل افي وقفًه أو خيسيبطريقة مستترة أو تدلي ملك وقفي
  ." يف قانون العقوبات عليهااجلزاءات املنصوص

أما املسئولية املدنية تتمثل يف نزع الوقف من يده إذا قصر أو ارتكب أي خطأ جسيم 
لمحكمة لق حي هلذه األسباب فإنه ،كما لو أساء التصرف أو خان أو خالف شروط الوقف

 مة سلطتها التقديرية كحرمانه من األجر كله أو بعضه أو بغرافق املالية ووضع بعض العقوبات
  .مالية

ديد هذا وا يف حتفكما أن الفقهاء اتفقوا على اعتبار أن الناظر وكيل عن غريه واختل
 عقد يفه، فيقوم بتنفيذ الشروط الواردة تياح فالبعض اعترب الناظر وكيال عن الوقف يف ،لغريا

  مىت واستمراره، غري أن قيامه هبذه املهام ال مينع الواقف من عزله بقائهعلىالوقف، و حيافظ 
                                                 

حبكم وظيفة وكيل األوقاف والطابع اخلاص ألموال الوقف فأي اعتداء على هذه األموال بأي شكل من أشكال االعتداء حيرمه ) 1(
    .ي. من قانون العقوبات اجلزائر143، 141القانون اجلزائري طبقا للمواد 

    .1966 جوان 8 الصادر يف 66/133ينظم شؤون الوظيفة يف اجلزائر قانون ) 2(
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 ، يوسفنوهذا دليل على أنه وكيل عنه وهذا الرأي جاء به كل من الفقه املالكي واب شاء،
بق من كون أن اغري أن رأي كل من حممد بن احلسن ومذهب احلنابلة خيتلف مع الرأي الس

 عن أهل الوقف وهذه هي حجتهم اظر بعد توليته ألنه يعترب وكيالالواقف ال حيق له عزل الن
    .)1(ق االستثماري طرنألنه يعمل ملصلحة املستحقني ويستثمر األمالك الوقفية وجيمع غالهتا ع

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
    . الذي حيدد شروط إدارة األمالك الوقفية والسيما الفرع الثالث إىل الفرع  السادس منه98/381راجع املرسوم التنفيذي رقم ) 1(
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 :تمهيد وتقسيم 
   

ال الوقف طبقا ملا جاء به فقهاء الشريعة اإلسالمية بعد أن تطرقنا الستثمار أمو  
وحتديدهم للعقود الواردة على أموال الوقف وما استقر عليه املشرع اجلزائري فيما يتعلق 

بالطرق اليت ميكن استثمار أموال الوقف عن طريقها، يتعني علينا بالضرورة الشرعية والقانونية 
ه عن ؤقد الوقف، وخاصة وأن عقد الوقف يتم إنشاأن حندد األسس اليت يقوم عليها إنشاء ع

  :  الفصول التاليةتتكفل بهطريق اإلرادة املنفردة فهو تصرف من جانب واحد، وهذا ما 

     الوقف مؤسسة إنشاء عقد   :الفصل األول
       إثبات امللك الوقفي :الفصل الثاين
    تعريف العقد التوثيقي وخصائصه:  الفصل الثالث

     مؤسسة الوقف املستقبلية لتطوير أمالك اآلفاق  : الرابعالفصل 
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  :الفصل األول 

   الوقفعقد مؤسسةإنشاء 
د هناك طائفة من التصرفات تتم بطرف واحد، وال جي إبرام العقود الناظر يف جمالإن 

رادتني مظهرمها اإلجياب والقبول، ومن هذه التصرفات عقد إحاجة يف تكوينها إىل توافق 
تفق الفقهاء أن الواقف إذا وقف شيئا من أمالكه لغري معني فإن وقفه يلزم مبجرد  ا.)1(الوقف

 أو قبول املوقوف عليهم وعللوا ذلك بأنه ال ميكن أن رضاصدور القول منه وال حاجة إىل 
ن إ، )2( من قانون الوقف04 وهذا ما ذهب إليه املشرع اجلزائري يف املادة .يتصور منهم قبول

 تربع صادر عن إرادة منفردة، يثبت وفقا لإلجراءات املعمول هبا مع مراعاة مالتزاالوقف عقد 
  : وهذا ما فصلناه من خالل املبحثني التاليني. )3( املذكور أعاله2أحكام املادة 

  .  تعريف العقد يف الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري:املبحث األول

  .إنشاء عقد الوقف وشروطه : املبحث الثاين

  

  
 
 
 
 
  

                                                 
  .70 ص،1981 نشر دار الشريعة ط، ضوابط العقد يف الفقه اإلسالمي،الدكتور عدنان خالد التركماين) 1((
  . يتعلق باألوقاف 91/10قم قانون ر) 2(
جتهاد حرص املشرع اجلزائري يف مجيع بنود القانون املتعلق بالوقف بالرجوع إىل أحكام الشريعة اإلسالمية وما استقر عليه اال) 3(

  .الفقهي لكون الوقف نظام مايل إسالمي املصدر
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  :المبحث األول
  تعريف العقد في الفقه اإلسالمي والقانون الجزائري

إلنسان اإن التعاقد مع اآلخرين وليد احلاجة إىل التعامل، بل هو ضرورة ملحة، اضطر 
  .)1(منذ القدم إىل طريقة البيع والشراء لسد حاجاته

ما، إال أن دهترا إل معني طبقايءالعقد هو الرابطة اليت تربط املتعاقدين على شأن وحبكم 
موضوع العقد يف هذا اإلطار وبالتحديد بالنسبة لعقد الوقف خيتلف من حيث الشكل 

   :واملوضوع وعليه حناول تعريف العقد فقهيا و قانونيا يف املطالب التالية
  في الفقه اإلسالميتعريف العقد : المطلب األول 

   . عامخاص ومعىن معىن : معنينيالعقد لدى فقهاء الشريعة اإلسالمية حيمل يف داللته
يذهب الفقهاء يف تعريفهم للعقد بأنه ارتباط اإلجياب الصادر من : المعنى الخاص للعقد : أوال 

   .خر على وجه يثبت أثره يف املعقود عليهأحد املتعاقدين بقبول اآل
واء كان أطلق بعض الفقهاء كلمة العقد على كل تصرف شرعي س:  المعنى العام للعقد: ثانيا 

شهاد  فاهللا سبحانه وتعاىل أمر باإل،)2(ينعقد بكالم طرف واحد أو ال ينعقد إال بكالم طرفني
إال .  وشروطهعلى العقود وكل التصرفات وتوثيقها وهذا ما تناوله الفقهاء يف أحكام التوثيق

  .)3(لصحة الوقفأهنم مل يوجبوا توثيق شيء من التصرفات ومل يشترطوا التوثيق 
نه و يف أواخر القرن العشرين عدلوا عن عدم توثيق الوقف نظرا ملا كثر بشأن إال أ

ستعانة بشهود الزور، ونظرا لكون هذه التصرفات  الباطلة، فتقبل االىالوقف الكثري من الدعاو
 تبني أنه يتطلب بالضرورة إنشاء عقد  د الذرائعسئقة بالوقف مت غلق أبواب الزور والالغري 

   .)4(وثقنيالوقف أمام امل
                                                 

  .16 ص فسه،، املرجع ن  ضوابط العقد يف الفقه اإلسالمي،الدكتور خالد التركاين) 1(
  .18 ص املرجع نفسه،) 2(
  .272 ص ،1999 ط ، دار املعارف باإلسكندرية،الوصية والوقف يف اإلسالم مقاصد وقواعد، الدكتور حممد كمال الدين إمام) 3(
  .72املرجع نفسه، ص ) 4(
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 تفنني من هوهذا ما ذهبت إليه التشريعات احلديثة ومنها املشرع اجلزائري وما خص
ليس ملكا لألشخاص الطبيعيني "  من قانون الوقف أنه 5للوقف ابتداء وإهناء بقوله يف املادة 

قـف رام إرادة الواـتسهر الدولة على احتوع بالشخصية املعنوية  ـ، ويتمتنيوال االعتباري
 .)1("ذها ـتنفيو

   في القانون الجزائري  العقد تعريف: المطلب الثاني 

توافق إرادتني على " عرف األستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري العقد بقوله بأنه 
   .)2("إهناؤه أو ،تزام أو نقلهالإحداث أثر قانوين، سواء كان ذلك األثر هو إنشاء 

لقانونية كالبيع وغريه حبيث يتم العقد اإلجياب فالتعريف الوارد يشمل مجيع التصرفات ا
   .والقبول

تفاق ا" من القانون املدين بأنه 54ف املشرع اجلزائري العقد استنادا لنص املادة وعَر
يلتزم مبوجبه شخص أو عدة أشخاص حنو شخص أو عدة أشخاص آخرين بإعطاء أو فعل أو 

  "  ما يءعدم فعل ش
 وهبذه املناسبة يفرق الفقهاء بني العقد ينشئ التزامااق تفافالعقد مبقتضى هذا التعريف 

تفاق هو تفاق أعم من العقد، ويعتربونه جنسا، والعقد نوعا له، فاالتفاق، ويعتربون االواال
إنشاء  تفاق علىلتزام أو نقله أو تعديله أو إهنائه ، و مثال االتفاق إرادتني على إنشاء االا
 وكل منهما ،)3(لتزامات على عاتق كل من البائع واملشتريا لتزام  عقد البيع الذي ينشئاال

  .ينتظر املقابل
جتاه إرادة منفردة إلنشاء العقد بدون أن ينتظر املقابل، لكون هذا ا أما عقد الوقف فهو 
 وإمنا تتدخل التشريعات حلماية هذا التصرف وما يرغب فيه ،العقد حسبه إرضاء اهللا تعاىل

                                                 
  . يتعلق بالوقف91/10قانون رقم ) 1(
   81الفكر ص  دار – نظرية العقد –الدكتور عبد الرزاق السنهوري ) 2(
 ط  ، املؤسـسة الوطنيـة للكتـاب      ،لتزام يف القانون اجلزائري والشريعة اإلسالمية      اإلرادة املنفردة كمصدر لال    ،األستاذ حممد تقية  ) 3(

    .38 ص ،1984
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عقد الوقف، وعليه تدخلت الدولة حلماية إرادة الواقف وتنفيذها على الواقف من خالل إنشاء 
  .)1(أرض الواقع

فالوقف يتم بإرادة منفردة وال يلزم فيه قبول، وقد حصل اخلالف بينهم فيما إذا كان 
 أن الوقف – فذهب احلنابلة وأبو يوسف من احلنفية واملالكية يف رواية –الوقف على معني 

 ألن الوقف يف هذه احلالة ال يقتصر على املوقوف ،د وال حاجة للقبوليتم بإرادة طرف واح
عليه األول بل ينصرف إىل ما بعده من الورثة أو غريهم فيكون الوقف على مجيعهم إال أنه 

         .مرتب
إال أن الشافعية واملالكية واحلنفية ذهبوا إىل القول باشتراط قبول املوقوف عليه املعني 

 فالوقف له تشريعات )2( جربا عنه إال املرياثءأن يدخل يف ملك إنسان شيألنه ال جيوز 
سالم وما وجد قبله مل إلخاصة إسالمية املصدر، فلم يكن له وجود يف شريعة أخرى قبل ا

   .)3(تكن له أحكامه وال وضعه وإن كان يشبهه يف بعض صفاته

  

                                                 
    . املتعلق بالوقف يف اجلزائر91/10 من قانون 4املادة ) 1(
    .71 ص املرجع نفسه،  ،الدكتور عدنان خالد التركماين) 2(
  .228ص املرجع نفسه،  ،األستاذ حممد تقية) 3(
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  :المبحث الثاني
  روطهـ الوقف و شةــد مؤسســعقاء ـــإنش

  

 ختلف ركن من أركانه كان الوقف مىتعقد الوقف ال يقوم إال بأركان كبقية العقود، و
 وال يصح إال بشروط فمىت ختلف شرط من شروطه كان قيامه متوقفا على ،يف حكم العدم

   .استكمال أو تصحيح الفساد الذي أصاب ذلك الشرط
  الوقف مؤسسة أرآان عقد : المطلب األول 

  : أركان الوقف هيأن  ، املتعلق باألوقاف91/10قانون  من ال9نصت املادة 

  الواقف  .1
  حمل الوقف  .2
  صيغة الوقف  .3
   .)1(املوقوف عليه .4

  الواقف : الفرع األول 

هو الذي ينشأ عقد الوقف يف حضرته و بإرادته احلرة واملنفردة وبالتايل يوقف ماله عن 
لواقف بصفة تامة وحمددة واحتراما التملك على وجه التأبيد ملصلحة جهة خري، يقوم بتعيينها ا

  .إلرادته اليت تسهر الدولة على احترامها و تنفيذها 
 جتتمع فيه الشروط التالية واليت حددهتا ن لصحة تصرف الواقف يشترط أ: شروط الواقف–أ 

   : وهي 91/10 من قانون الوقف اجلزائري 10املادة 
   .)2 (. مطلقااأن يكون مالكا للعني املراد وقفها ملك .1
   .أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه يف ماله غري حمجوز له أو دين .2

  )91/10( من القانون رقم10المادة (:أن يكون مالكا للعين المراد وقفها ملكا مطلقا -1
                                                 

    . منه9 املادة 1991 أفريل 27 هـ املوافق 1411 شوال عام 12 مؤرخ يف -يتعلق باألوقاف 91/10  رقمقانون) 1(
    . منه10، املرجع نفسه، املادة  91/10  رقمقانون) 2(
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 يف حدود القانون من يءيقصد بامللكية السلطة املخولة لصاحب احلق على الش
عن الوقف وحق امللكية طبقا ملا جاء به  ثبوت امللك يناستعمال واستغالل وتصرف وهو يع
وهو حق االستئثار باستعماله واستغالله بالتصرف فيه يء القانون اجلزائري يتمثل يف ملكية الش

  .على وجه دائم يف حدود القانون 
 وإمنا يعربون عن امللك حبق امللكية وهو )سم ملكا( نوفقهاء القانون نادرا ما يستعملو

تعلق باألعيان وباملنافع تكتب الفقهاء الذين يرون امللك أو امللكية تعبري قل أن يوجد يف 
القانونيون أن يرى  يف حني ،وباحلقوق فجميعها تصلح أن تكون حمال للملك يف مفهومهم

 وهذا ما ذهب إليه املشرع اجلزائري يف )1(امللكية حق عيين وال يتعلق إال باألعيان املالية املعينة
" ه على أن ــ من674ادة ــا لنص املـــــالقانون املدين طبققانون الوقف، وأقره 

امللكية هي حق التمتع والتصرف يف األشياء بشرط أن ال يستعمل استعماال ال حترمه القوانني 
   : فطبقا لنص املادة املذكورة أن حلق امللكية عناصر ثالثة وهي،)2("واألنظمة 

  ستعمال حق اال -
 ستغالل حق اال -

 حق التصرف  -

 حيث أنه يراد ،ص عليها القانون يف املادة املذكورة أي القانون املديننهي العناصر اليت و
 هحبق االستعمال يف القانون املدين اجلزائري هو انتفاع املالك بنفسه، وحبق االستغالل انتفاع

 وذلك يكون باالنتفاع بواسطة اإلجارة أو بواسطة الزراعة إما  العني اململوكةمنبأخذ غلة 
ستغالال ااألقرب فيها أن تعد بنفسه وإما بزراعة املالك بنفسه، وزراعة املالك بطريق املزارعة 

     .)3( مملوكيءشبنتفاع نتفاع يف القانون معناه االواال .بالنظر إىل حصوله على غلة من األرض

                                                 
 ط  ، نشر معهد البحوث والدراسـات العربيـة       ، مقارنتها بالقوانني العربية    امللكية يف الشريعة اإلسالمية مع     ،األستاذ على اخلفيف  ) 1(

  .30 – 29 ص ، اجلزء األول،1969
  . املتضمن القانون املدين1975 سبتمرب 26 املؤرخ يف 58 –75 :أمر رقم) 2(
  .33 املرجع نفسه ص فيفاألستاذ علي اخل) 3(
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  :  أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله – 2

 ويقصد باألهلية )1( الواقف أن يكون أهال للتربعمن املقرر شرعا وقانونا أنه يشترط يف
 بالغا حرا اشًداهنا قدرة الشخص على القيام بالتصرف ولذلك جيب أن يكون الواقف عاقال ر

 هذه الشروط البد من توفرها يف الواقف ألنه مقدم ،ختيار وأن ال يكون حمجورا عليهيف اال
 هذه الشروط .نتفاع من ريعهاعليهم لال قوف للموومن مث انتقاهلاعلى تصرف يتعلق بامللكية 

 لكون الوقف من التربعات فيشترط يف الواقف لصحة تصرفه بالوقف أن )2(وجزها فيما يلين
  : جتتمع فيه الشروط التالية 

   : العقل-أوال 

 وقف اجملنون واملعتوه، ألنه ال أهلية هلما على عدم صحةمن املقرر شرعا وقانونا 
  .عتراه خلل يف عقله ألي سبب من األسباباد، ويلحق هبما كل من التصرف بعقد العقو

ال يصح وقف اجملنون واملعتوه  " 91/10 من القانون 31وهذا ما نصت عليه املادة 
ته قاإفلكون الوقف تصرفا يتوقف على أهلية التسيري أما صاحب اجلنون املتقطع فيصح أثناء 

  " إحدى الطرق الشرعية ثابتة بفاقة ومتام عقله شريطة أن تكون اإل
 ويقع باطال ،فاجلنون مرض يصيب العقل فيمنعه من اإلدراك السليم فال وقف ملن ال عقل له
   )3(وقف اجملنون ألنه فاقد العقل ونفس األمر بالنسبة للمعتوه ألن إدراكه ناقص

  : البلوغ-ثانيا 

سنة   عشرة تسَع19يشترط يف الواقف أن يكون راشدا أي أنه بلغ سن الرشد أي       
وبالنتيجة فال يصح وقف الصيب سواء كان مميزا أو غري مميز ولو بإذن وليه ألن الويل ، )4(كاملة

وقف الصيب غري  "91/10 من قانون 30 حسب نص املادة التربعال ميلك ذلك خلطورة 
                                                 

  .33. املرجع نفسه ص فيفاألستاذ علي اخل) 1(
  .91/10 من قانون 10/2دة املا) 2(
  . 120 ص ، املرجع نفسه، حماضرات يف الوقف،حممد أبو زهرة) 3(
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ومل حيجر عليه يكون كامل األهليـة يف                " من القانون املدين اجلزائري،      40املادة  ) 4(

  ". سنة كاملة19مباشرة حقوقه املدنية وسن الرشد 
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ألن الصيب ليس يف حقه  "صحيح مطلقا سواء كان مميزا أو غري مميز ولو أذن بذلك الوصي
        .)1(التصرف يف ملكه بالتربع

كل من بلغ سن التمييز ومل يبلغ سن "  من القانون املدين اجلزائري أنه 43ونص املادة 
الرشد كل من بلغ سن الرشد و كان سفيها أو معتوها، يكون ناقص األهلية وفقا ملا يقرره 

    ."القانون
 يكون أهال للتربع وإال يتطلب أنو ،فالقانون نص صراحة على صحة الوقف والواقف

  . ا مطلقاكان تربعه باطال بطالن
  : ختيار  اال-ثالثا 

ختياري صادر عن شخص يؤمن بأن املال املراد وقفه قاصدا من الكون الوقف تصرف 
 وخري العباد عاجال، فال يصح وقف املكره واجملرب إال إذ أجازه ،خالله وجه اهللا تعاىل آجال

    .)2(ذلك دون إكراه
  :  أن ال يكون محجورا عليه -ا رابع

إذا كان وقف املدين قبل أن يتم احلجر فتصرفه صحيح، أما إذا كان وقفه بعد احلجر 
فإن كان دينه مستغرقا لكل ما له ووقف هذا املال الذي حجر عليه كان الوقف موقوفا على 

كل ما له ووقف ما ه بطل الوقف أما إذا كان الدين غري مستغرق لوإجازة الدائنني فإن مل جييز
إال أنه وبالرجوع لطبيعة الوقف فإنه يتطلب شرعا ،)3(زاد على ما يفي بدينه فالوقف صحيح

تعيق اهلدف الذي أنشئ من أن  اليت من شأهنا صوقانونا أن املال املوقوف خال من مجيع النقائ
  .أجله أول األمر

 
 
 

                                                 
   .121  ص ، املرجع نفسه، أبو زهرةحممد) 1(
    . املتعلق بالوقف91/10 من قانون 27املادة ) 2(
  . املتعلق بالوقف91/10نون ا من ق29املادة ) 3(
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  :  مرض الموت ا أن ال يكون مريض-خامسا 

جلزائري أحكام مرض املوت من الشريعة اإلسالمية فضال عن أن املادة استمد املشرع ا
 )1(يل إىل مبادئ الشريعة اإلسالمية فيما ال يوجد فيه نصمتاألوىل يف القانون املدين اجلزائري 

والتعريف السائد ملرض املوت يف الفقه اإلسالمي هو أنه املريض الذي يغلب فيه اهلالك ويعجز 
صاحله ويتصل به املوت فعال، ولو كان املريض قد تويف لسبب آخر الشخص عن القيام مب

كحادث مثال مادامت وفاته قد وقعت يف أثناء املرض، والعربة باحلالة النفسية للمريض يف 
مرض يغلب فيه املوت، وللعلة ذاهتا يلحق الفقهاء باملريض مرض املوت من يوجد يف هذه 

عليه باإلعدام واجلندي يف ساحة القتال ومن يتقدم اء كاحملكوم صحاحلالة النفسية من األ
 يوجد يف سفينة أشرفت على الغرق إذا اتصل به املوت فعال فلو تصرف يف أثناء منللمبارزة و

  .)2(املريض مرض املوتحكم تصرف ذلك يأخذ تصرفه 
حيق للدائنني طلب إبطال وقف "  أنه 91/10 من قانون 32هذا ما نصت عليه املادة 

استنادا لنص املادة املذكورة "  يف مرض املوت وكان الدين يستغرق مجيع أمالكهالواقف
  : فيطلب منا أن نفرق بني أمرين

  .)3( فإن وقفه باطلئنونأنه إذا مات الواقف وكان الدين يستغرق كل ماله ومل يربئه الدا -
حيجر عليه وأما أما إذا أجازه فإن وقفه يصح ويستوي يف ذلك أن يكون حمجورا عليه أو مل  -

   91/10 من قانون 32املادة . إذا كان الدين غري مستغرق فإن الوقف صحيح 
  الوقف عقد مؤسسة محل : الفرع الثاني 

 وما دام عقد )1(حمل أي عقد من العقود هو العملية القانونية اليت يريد املتعاقدان حتقيقها
 هذه احلالة قد يكون عقارا أو منقوال الوقف من العقود املربمة مبوجب إرادة منفردة فاحملل يف

                                                 
  .املادة األوىل من القانون املدين اجلزائري) 1(
  .216 ص ،1994 4 ط،ة ديوان املطبوعات اجلامعي، عقد البيع يف القانون املدين اجلزائري،الدكتور حممد حسنني) 2(
قررت احملكمة العليا اجلزائرية يف قضائها أن احلبس الواقع من مرض املوت احملبس باطل بذلك السبب إقامة البينة على أن احملـبس                      ) 3(

  .كان مصابا وقت حتبيسه باملرض الذي مات من جرائه
  .72  ص2 العدد1972 القضائية لة اجمل03/03/1971قرار احملكمة العليا بتاريخ 
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أو منفعة، وجيب أن يكون حمل الوقف معلوما وحمددا ومشروعا كما يصح وقف املال املشاع 
   .)2(تعني القسمةتويف هذه احلالة 

  :  شروط محل الوقف –أ 

يكون حمل "  أنه 91/10 من قانون األوقاف اجلزائري من قانون 11نصت املادة 
 منقوال أو منفعة وجيب أن يكون حمل الوقف معلوما حمددا ومشروعا ويصح الوقف عقارا أو

     )3(."تعني القسمةتوقف املال املشاع ، ويف هذه احلالة 
  أن يكون ماال متقوما: الشرط األول 

شريع ت  إلبرام عقد الوقف على أسس سليمة طبقا للقانون املنظم ألحكام الوقف يف ال
بأن  أن يكون املال املوقوف متقوما ويقصد بالتقومي يف هذه احلالةاجلزائري يتطلب بالضرورة 
 أما غري املتقوم فهو ،مما يبذل فيه الناس األمثان للحصول عليهونتفاع يكون من املباحات يف اال

ل ما ال يباح  قبي من بار واألهنار، أو ما كانما كان من قبيل املباحات العامة كاملياه يف اآل
 واشترط هذا الشرط يف عقد الوقف ألن .)4(غري أحوال األضرار كامليتة و الدم يف االنتفاع به

نتفاع باملوقوف فإذا مل يكن ماال متقوما ال ينتفع به، فال جيوز وقفه  االيسريالوقف يراد به ت
  . به و جيوز وقفهاالنتفاعواألصل أن ما صح بيعه من أموال فهو جائز 

  أن يكون معلوما : الشرط الثاني

 يصح إبرام عقد الوقف إال إذا كان املال املوقوف ماال معلوما جيعل صيغة الوقف ال
 وال يصح الوقف إذا قال وقفت )5(تنصب عليه عند ذكرها، وهلذا ال يصلح وقف اجملهول

                                                                                                                                                                  
  . 4الدكتور حممد حسنني عقد البيع املرجع السابق ص) 1(
  . يتعلق باألوقاف91/10 من قانون 11املادة ) 2(
  .32، ص 1976، 1الدكتور حممود حممد علي، املعامالت يف الشريعة اإلسالمية، نشر دار اإلحتاد العريب، ط) 3(
 ص  ،1998 ط   ، ديوان املطبوعات اجلامعيـة    ،مي والقانون الالفقه اإلس  أحكام الوصايا واألوقاف يف      ،الدكتور حممد أمحد سراج   ) 4(

192.   
 املبدأ القانوين من املقرر شـرعا و        76 ص   02 عدد رقم    1994 احملكمة العليا    28/09/1993 املؤرخ يف    94323قرار رقم   ) 5(

 جمهول و خاليا من كل الرتاعات و لو كان هذا           قانونا أن يكون املال احملبوس ملكا للواقف و إال جاز له أن حيبسه و أ يكون معينا غري                 
  املال يف الشياع  
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نتفاع باملوقوف دون تسليمه، ويتحقق التعيني بعض أمالكي على أن حيددها ألنه ال ميكن اال
 يقول الواقف وقفت ثلث -مثال-)1( واملوقع يف وقف العقار أو املقدارببيان املساحة واحلدود

 الواقعة يف مكان كذا ويتضمن اشتراط التوثيق بصفة رمسية لدى املوثق املتواجد مبكان يأرض
 تعيني ط كما جاء به القانون املدين اجلزائري وقانون الوقف وذلك باشترا،تواجد العقار

  )2(.ساحته وموقعهذكر كل من حدوده ومباملوقوف 
  ثبوت ملكية العين الموقوفة: الشرط الثالث 

 اشترط القانون اجلزائري املنظم للوقف ثبوت امللكية للواقف عند الوقف ال قبله وال 
بعده ألنه إذا كان امللك ثابتا قبل الوقف وزال يف وقته فال يصح الوقف لفقدان شرط امللك 

قت قصري ال يصح الوقف أيضا لوروده على غري وإذا فقد عند الوقف وثبت بعده ولو لو
  .ملك

وإذا ورد الوقف على ملك ثابت حني الوقف كان صحيحا والوقف صحيح من مالكه 
دون اللجوء إىل البحث يف سبب امللكية سواء كان من املرياث أو العقد أو اهلبة أو الوصية أو 

ا مث اشتراها من صاحبها ال صب قطعة أرض من آخر ووقفها على أنه مالكهغوضع اليد، فلو 
يصح الوقف ألنه مل يكن مالكا هلا حني الوقف، ولو وقفها على مالكها كان وقفا لفضويل 

  .)3(يصح موقوفا على إجازة املالك
   )4 (:وقد اشترط القانون من ملك الواقف حىت يصح به الوقف أمران

   .العني املؤجرة ملدة معينة أن يكون ملكا تاما حىت ولو تعلق به حق الغري ك:األمر األول
  . أن يتقارب زمان امللك وزمان الوقف:األمر الثاني

                                                 
  .36الدكتور حممود حممد علي، املعامالت يف الشريعة اإلسالمية، املرجع نفسه، ص) 1(
   .192 ص املرجع نفسه، ،الدكتور حممد أمحد سراج) 2(
    .260 ص ،املرجع نفسه، الوصية والوقف،الدكتور حممد كمال الدين إمام) 3(
    .91/10 من قانون 11املادة ) 4(
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ضي التطرق إىل النقاط التالية تأما األمر األول املتعلق بشرط امللكية من صحة الوقف، يق      
 :  

  : عتباري وقف الشخص اال

معية دمية كالشركة واجلعتبارية أو الشخصية احلكمية غري اآلتطلق الشخصية اال
  .)1(د هبامواجلامعة واليت هلا وجود قانوين يعت

فإذا مت وقف مال من أموال الشركة أو اجلمعية أو اجلامعة وكان الواقف ميلك هذا التصرف 
مبقتضى النظام القانونية الذي جيب تطبيقه فال مينع من ذلك عدم توافر شرط امللكية فيه، ألن 

خص الطبيعي، والوقف ليس وقف من يباشره نيابة عتبارية متلك كما ميلك الشالشخصية اال
   )2(-ولكنه وقف الشخصية نفسها فيكون الوقف صادرا يف احلقيقة من املوقوف -عنها 

وهذا ما ذهب إليه العديد من الفقهاء أنه ليس اشتراط أن يكون الواقف إنسانا، أي شخصا 
   .)3(طبيعيا، وال ما يؤخذ منه اشتراط ذلك

  
   :الوقف على الوقف

 الذين يرون أن أما.  على وقفااملذاهب الفقهية نراهم ال يقرون وقفًإىل بالرجوع 
ال يعد يف هذه احلالة ملكية والوقف ال يزيل امللك عن الواقف ألن ملك الواقف للموقوف 

  .)4(تامة

                                                 
عوابـدي  / ، أنظر كذلك د 54 ص2 نشر مؤسسة الرسالة ط-  احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده-الدكتور فتحي الدريىن) 1 (

ية،  والدكتور حسن كبرية، املدخل للعلوم القانون      1990183، ص 1990عمار، القانون اإلداري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر      
  . 654، ص1974طبعة 

    .261حممد كمال إمام، املرجع نفسه، ص الدكتور ) 2(
 راجـع   .أن األصل يف الوقف يف الشريعة اإلسالمية أن يصدر عن شخصية طبيعية ألنه عبادة وقربة وال تتصور العبادة  والقربـة                    ) 3(

     .261 ص املرجع نفسه،
واحلقوق اجملردة استقالال، ويشترط أن يكون معلوما فال يصح           يصح وقف املنافع     يشترط يف املوقوف أن يكون ماال متقوما، فال       ) 4(

 ( .وقف اجملهول، وأن يكون مملوكا حني الوقف إال إذا وقف على أنه غري ملك له فيصبح فضوليا يتوقف تصرفه على إجازة املالـك                      
     ).262 ص املرجع نفسه أنظر
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  شروط الوقف التي ترجع إلى الواقفين : الشرط الرابع 

ون عند ط فالواقفون يشتر.شروط الشارعطبقا للقاعدة الفقهية أن شروط الواقف ك
هم لعقد الوقف أمام املوثق كما هو جار العمل به يف هذا امليدان، وذلك بقصد بيان ئإنشا

واإلدارة اليت تشرف على التسيري وتوزيع غالت هذه . اجلهات اليت سيتم الوقف عليها
  .قافواأل
  :  الشروط المقترنة بالوقف – 1

فوائده و يعود إليه ثواب الوقف آجال من مثك األصلي حملله، وباعتبار الواقف هو املال
اجلهة الرمسية يف إبرام (عاجال، له أن يشترط ما يشاء يف أوقافه أثناء إبرام العقد أمام املوثق 

  : وهذه الشروط تنقسم فقها وقانونا إىل ثالثة أقسام. )العقود طبقا للقانون اجلزائري
  :العقد  الشروط التي تنافي مقتضى –أ 

نعقاده كأن يشترط الواقف لنفسه حق بيعه أو هبته اهذه الشروط تبطل الوقف ومتنع 
 هذه الشروط املانعة من انعقاد ،حتياجأو أن تعود عني الوقف إىل ورثته عند الضرورة واال

جيوز للقاضي  " )1( منه أنه16عقد الوقف نص عليها القانون اجلزائري املتعلق طبقا لنص املادة 
 يلغي أي شرط من الشروط اليت يشترطها الواقف يف وقفه إذا كان منافيا ملقتضى حكم أن

 فالبطالن واإللغاء ، "ل الوقف أو مبصلحة املوقوف عليهح مباالوقف الذي هو اللزوم، أو ضاًر
اشترطه القانون اجلزائري إذا كانت اشتراطات الواقف تتناىف مع مبدأ لزوم الوقف والتأبيد يف 

 أما غريهم من ،وهذا ما ذهب إليه الفقهاء الذين يشترطون ما اشترطه املشرع اجلزائريالعقد 
الفقهاء الذين عندهم الوقف والشرط إال إذا كان وقفا على املسجد، حيث يصح الوقف 

 .)2(ويبطل الشرط

  

                                                 
     .،  يتعلق بالوقف91/10قانون رقم ) 1(
 أما املالكية فإهنم يقولون بعدم اشتراط التأبيد، أنظر الوقف يف الفقه            –ناف أن الوقف جيب أن يكون على التأبيد         حيرى غالبية األ  ) 2(

 يف قانون الوقف اجلزائري جاء معارضة لقول املالكية إذ نصت ببطـل             28 نص املادة    – عمر أمحد عبد الرحيم اخلواص       –اإلسالمي  
      ."دد بزمن الوقف إذا كان حم
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  :  الشروط التي تقرها الشريعة اإلسالمية –ب 

اشتراطات الواقف اليت  " :وقاف أن املتعلق باأل91/10 من قانون 14نصت املادة 
 فالنص جاء مطابقا ملا ،"يشترطها يف وقفه هي اليت تنظم الوقف ما مل يرد يف الشريعة هني عنها

نصت عليه الشريعة اإلسالمية، فهذه الشروط إذا مل تكن مناقضة ملقتضى الوقف يصح مع 
ني الوقف غريها لو خربت ستبدل بع يالأوجودها ويبطل الشرط املقترن هبا، كما لو اشترط 

  ،وأصبحت غري صاحلة، وهذا الشرط ال تقره الشريعة اإلسالمية ألضراره باملوقوف عليهم
  )1 (.ومن مبادئ الشريعة أن ال ضرر وال ضرار

  : لوقف ا الشروط التي ال تنافي الشريعة وال تعارض مقتضى -جـ 

 غرار كل مواد هذا على"  املتعلق بالوقف أنه 91/10 من قانون 2نصت املادة 
 فالنص القانوين جاء ،"القانون يرجع إىل أحكام الشريعة اإلسالمية من غري املنصوص عليها 

 من النظم اأن مصدر الوقف هي الشريعة اإلسالمية لكونه نظاًموس فيه، بصرحيا ال ل
رنت  فالشروط اليت قد ترد يف عقد الوقف هي يف حقيقة احلال صحيحة إذا ما اقت،اإلسالمية

 أو اشتراط أداء ديون ورثته من غالته بعينهابالوقف وجب الوفاء كاشتراط الواقف الغلة جلهة 
   .)2(إذا اضطرهتم الديون

  :  الشروط العشرة –د 

مل يشر املشرع اجلزائري  إىل الشروط العشرة اليت تتداوهلا العقود الوقفية، وعليه 
ع إىل أحكام الشريعة اإلسالمية يف غري  من قانون الوقف الرجو2يتطلب حبكم نص املادة 

. نوع أغراضهم ومقاصدهمبتاملنصوص عليه، فالشروط اليت يشترطها الواقفون كثرية ومتنوعة 
صطالحهم، والشروط امما أدى بالفقهاء إىل حبث أحكامها وأطلقوا عليها الشروط العشرة يف 

الزيادة ، جااإلخر، اإلدخال،ن  احلرماواإلعطاء : العشرة اليت جاء هبا اصطالح الفقهاء هي
  .التبادل وستبدال ال،ااإلبدال،والتغيري، النقصانو

                                                 
، 1995الدكتور بدران أبو العينني، املواريث والوصية يف الشريعة اإلسالمية والقانون، نشر مركـز االسـكندرية للكتـاب، ط                 ) 1(
   .128ص

      . 263 ص ، املرجع نفسه، إمام الدينالدكتور حممد كمال) 2(
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  :  الزيادة والنقصان– 1

من بني الشروط العشرة اليت ميكن للواقف التمسك هبا مادامت ال تتعارض بأحكام 
 بةأنصالشريعة اإلسالمية وال متس حبقوق املوقوف عليهم، فيحق له يف هذا اإلطار التعديل يف 

  .ت فهذا هو النقصانلاملستحقني، فإن كانت أكرب فهي الزيادة وإن ق
  :  اإلعطاء و الحرمان – 2

بالرجوع إىل أقوال الفقهاء الذين أقروا هذه الشروط للواقف جندهم فتحوا للواقف حق 
   فكيف ذلك ؟ ،اإلعطاء و احلرمان

يهم وهذا هو اإلعطاء حيق للواقف إعطاء ريع الوقف كله أو جزء منه لبعض املوقوف عل
  .)1(وحرمان البعض اآلخر منه كال أو بعضا، وهذا هو احلرمان سواء كان مطلقا أو مقيدا

  :  اإلدخال و اإلخراج – 3

 واإلخراج ،اإلدخال يف الوقف جعل من ليس مستحقا فيه أي إضافة موقوف عليه
خال من يرى والواقف يف هذه احلالة من حقه إد .يقصد به جعل املستحق غري مستحق

 من مستحقني جدد مع املستحقني الذين عينهم من قبل، وإخراج من يرى إخراجه )2(إدخاله
  .)3( شاءىتستحقاق مرمانه ومنعه من االحبمن املستحقني 

  :  التغيير – 4

ين عن غريه من غللواقف مطلق احلرية يف تغيري املوقوف عليهم أو يف الشروط فهي ت
 منه 16زائري نص صراحة يف قانون األوقاف استنادا لنص املادة لشروط إال أن املشرع اجلا

جيوز للقاضي أن يلغي أي شرط من الشروط اليت يشترطها الواقف يف وقفه إذا كان منافيا "أنه 
  .)4("املوقوف عليهم  ل الوقف أو مبصلحةمبحملقتضى حكم الوقف الذي هو اللزوم، أو ضارا 

  
                                                 

      . 264 ص ، املرجع نفسه،إمامالدين الدكتور حممد كمال ) 1(
  .225، ص6واملغين البن قدامة،. 392، ص2أنظر مغين احملتاج ج) 2(
  .221 ص ، املرجع نفسه،الدكتور حممد أمحد سراج) 3(
    . يتعلق باألوقاف 91/10قانون رقم ) 4(
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  :بديل اإلبدال و االستبدال و الت– 5

مان تالز فاألمران م،ستبدال هو إحالل موقوف آخر حملهاإلبدال هو بيع املوقوف، واال
 ستبدال فيحتفظ لنفسه باحلق يف بيع املال فقد يشترط الواقف اال،)1(ألن كال منهما يتبع اآلخر

املوقوف وشراء بدل حيل حمله، وهلذا فإنه لو وقف أرضه وقال يف وقفه على أن يل احلق يف 
  .ز له بيع املوقوف وشراء ما حيل حملها  ج،تبداهلا بأرضاس

  :وقد وضع الفقهاء شروطا لصحة الشروط العشرة املذكورة وهذه الشروط تنحصر يف نقطتني
قف و هي حق شخصي ال ينتقل إىل اخللف أو اصدر هذه إال من الوتأن ال : األولى

   .املستحقني
ذا مت الوقف ومل يشترط شيئا، فال حيق إانعقاده فأن تقترن هذه الشروط بالوقف عند : الثانية

  .)2(شترط أي شرط من الشروط مهما كان األمريله بعد ذلك أن 
  الوقف  مؤسسة صيغة إنشاء عقد: الفرع الثالث 

عقد الوقف من العقود اليت تنشأ باإلرادة املنفردة للواقف حبيث يتطلب أن تتوافر يف 
مجلة من الشروط حددها فقهاء الشريعة اإلسالمية وأقرها عليها أحكام الوقف لتترتب الصيغة 

  .القانون اجلزائري
فالصيغة هي الركن األساسي يف الوقف، وال ميكن بأي حال من األحوال أن ينشأ 

  .)3(الوقف إال إذا توافرت هلا شروط معينة كي تتحقق هبا الصيغة فقها وقانونا
رادية فالصيغة هي اإلجياب الصادر من الواقف نفوحبكم أن الوقف من التصرفات اإلرادية واال

 وهذا ما نصت عليه املادة ،سواء لفظا أو بالكتابة أو باإلشارة من العاجز عن التعبري بغريها
كون صيغة الوقف باللفظ أو الكتابة أو اإلشارة ت"  املتعلق بالوقف أن 91/10 من قانون 12

                                                 
       .222 ص ، املرجع نفسه،الدكتور حممد أمحد سراج) 1(
       .384،، ص4أنظر حاشية ابن عابدين، ج) 2(
  . 249 ص ، املرجع نفسه،د كمال الدين إمامالدكتور حمم) 3(
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 من نفس 02 مراعاة أحكام املادة  حسب الكيفيات اليت حتدد عن طريق التنظيم مع "
  .القانون

على غرار كل مواد هذا القانون  " ه من قانون األوقاف تنص صراحة أن02فاملادة 
  ."إىل أحكام الشريعة اإلسالمية يف غري املنصوص عليه  يرجع

  :وللصيغة شروط البد من توافرها ليكون الوقف صحيحا وهذا ما نتطرق إليه يف حينه
  
  : غة الوقف  شروط صي–أ 

للصيغة الدالة على الوقف عند النظر، منها الصريح يف الداللة على إرادة الواقف، 
كوقفت و حبست، وسبلت، وأبدت، ومنها الكناية كتصدقت، ويقوم مقام اللفظ الصريح 

الدال على إرادة الواقف، كالتخلية، فلو بين مسجدا وأذن فيه للناس فذلك كالصريح  الفعل
مام أمر زائد، ألن من ضناى بواحدة من األلفاظ الصرحية صار وقفا من غري ت أبأنه وقف ومىت

 وأنضم إىل ذلك عرف الشرع بقوله عليه )1(ستعمال بني الناساأللفاظ هذه ثبت هلا عرف اال
 وقد نصت )2("إن شئت حبست أصلها وسبلت مثرهتا" الصالة والسالم لعمر بن اخلطاب 

التعبري عن اإلرادة باللفظ و بالكتابة أو "  اجلزائري على أن  من القانون املدين60املادة 
، كما يكون باختاذ موقف ال يدع أي شك يف داللته على مقصود فاباإلشارة املتداولة عر

فق الطرفان على تعن اإلرادة ضمنيا إذا مل ينص القانون أو ي وجيوز أن يكون التعبري، صاحبه
   .)3("أن يكون صرحيا

 اإلرادة طبقا لنص املادة املذكورة، يكون إما بالكالم أو بالكتابة أو إن التعبري عن
اإلشارة املتداول عليها عرفا، ويف موضوع الوقف البد أن تكون اإلشارة واضحة على أن 

الواقف أراد أن حيبس ماال من أمواله عقارا أو منقوال على التمليك، وصرف املنفعة إىل جهة 

                                                 
  .332 ص املرجع نفسه، ،الدكتور مصطفى شليب) 1(
       .103-102وأبو زهرة، حماضرات يف الوقف، ص. 75أنظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للدرديري، ص) 2(
  . منه60 املادة ،القانون املدين اجلزائري) 3(
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تكون صيغة " ، على أنه 91/10 من قانون األوقاف 12ملادة معينة وهذا ما ذهبت إليه ا
الوقف باللفظ أو الكتابة أو اإلشارة حسب الكيفيات اليت حتدد عن طريق التنظيم مع مراعاة 

 ،" توافر شروط معينة تتحقق هبا الصيغة فقها وقانونا من وإلنشاء الوقف البد02أحكام املادة 
  : اء و أقرها القانون هيأما الشروط اليت اتفق عليها الفقه

  : في الفقه اإلسالمي الشروط -أوال
  :أن تكون الصيغة منجزة  -1

 يقصد بالتنجيز أن يكون املال املوقوف منجزا يف احلال غري معلق على شرط وال 
 والتمليكات ، معىن التمليكفيهمضاف إىل أجال يف املستقبل، ألن الوقف من عقود اإللزام و

   .)1( ال تصح إال منجزةكلها ماعدا الوصية
  :  ويف حالة ورود الصيغة معلقة فال ميكن جتاوز األمور التالية

إذا جاء تعليق الصيغة على أمر حمقق الوقوع حني صدر الوقف ألن التعليق عن هذه  -
  .           احلالة صوري والصيغة يف حقيقة األمر منجزة

وم حني صدور الوقف، وهنا ال أن يكون التعليق على أمر حمتمل الوجود ولكنه معد -
  .)2(يصح الوقف، ألن التمليك ال يقبل التعليق على أمر حمتمل قد يوجد أم ال

إذا جاءت الصيغة معلقة وكان املعلق عليه موت الواقف يكون التصرف وصية  -
بالوقف وبالتايل يأخذ حكم الوصية مما يتطلب من الورثة تنفيذها بعد موته، إذا 

  . غري رجوعمات مصرا عليها من
حيث ذهب املالكية إىل عدم اشتراط هذا الشرط وقالوا بصحة الوقف مع التعليق فإن وجد 

   .)3(املعلق لزم الوقف وال حيتاج الواقف إىل وقفه من جديد

                                                 
  .249 ص املرجع نفسه، ،مامالدكتور كمال حممد الدين إ) 1(
، 3، راجع كـشاف القنـاع، ج      333، ص 1982،  4الدكتور مصطفى شليب، الوقف والوصايا، نشر الدار اجلامعية للطباعة ط         ) 2(
       .  291 و290، ص2 وحاشية ابن عابدين ج20ص

  .250 ص املرجع نفسه، ،الدكتور حممد كمال الدين إمام) 3(
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 الصيغة مضافة، واإلضافة تكون إىل زمن مستقبل وهي صيغة تدل على إنشاء توإذا جاء
  . الحقت إىل وقالوقف يف احلال مع تأخر أثاره وحكمه

   .وحكم هذه الصيغة عند أيب حنيفة أن اإلضافة فيها إذا كانت إىل ما بعد املوت فالوقف باطل
  :أن تفيد الصيغة التأبيد -2

من الشروط الواجب توافرها يف صيغة الوقف التأبيد، ألن إخراج املال على وجه القربة 
قترنت الصيغة مبا اتمل على التأبيد، فإذا ال جيوز أن يوضع أو حتدد له مدة، وإمنا يتطلب أن تش
 فالوقف باطل عند  شهر هذه على سنة أوييدل على الوقف احملدد كقول الواقف، وقفت دار

نتظار ا الدائم وعدم دق ودليلهم يف ذلك أن املقصود من شرعية الوقف التص،)1(اجلمهور
   .)2(لتأبيداملقابل من املوقوف عليهم، مما ينبغي إنشاء الوقف على سبيل ا

إال أن رأي احلنفية يشترطون أن يكون املوقوف عقارا لكونه يتصف بصفة التأبيد ومل 
جييزوا وقف املنقول، إال إذا كان تابعا للعقار، أو نص عليه يف صيغة عقد الوقف أو مت 

التعارف على وقفه باإلضافة إىل ذلك أن يكون آخر مصرف من مصارف الوقف األصلي 
  .ستمرارية الوقف تنقطع المؤسسة خريية ال

أما املالكية فلم يشترطوا فكرة التأبيد بل أجازوه لفترة حمددة وأجل معلوم وبعدها يعود 
ملكا للواقف أو غريه، وهذا حسب رأيهم للتوسع يف عمل اخلري واحلث عليه، ويربز ذلك يف 

  .)4(دا، أما الوقف اخلريي فال ميكن أن ينصب إال أن يكون مؤب)3(الوقف األصلي

  

                                                 
  .205 ص –ملرجع السابق  ا–الدكتور وهبة الزحيلي ) 1(
، وحممد أبو زهـرة حماضـرات يف        76، ص 4، راجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للدرديري، ج        206 ص   املرجع نفسه، ) 2(

  .104-103الوقف ص
 ويرى األستاذ مصطفى الزرقاء أن جهة       .363 ص   1967  ، ط  نشر مطابع ألف باء    ، أحكام الوقف  ، مصطفى الزرقاء  :األستاذ) 3(
 ولذا كان عمر    ، اليت ال يؤثر مرور الزمن على صفوهتا ألهنا حقوق اجلماعة          ة اليت البد من وجودها يف شكل وقف هي املصاحل العام          الرب

  .365 صاملرجع نفسه، راجع .الوقف حمددا مبدة مرور الزمن على الوقفية مع أنه أنشئ للتأبيد
  .770 ص،1995 سنة 2لعدد ا ،ئية اجمللة القضا21/07/1993 املؤرخ يف 102230قرار رقم ) 4(
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  :أال تكون الصيغة مقترنة بشرط باطل -3

يتطلب شرعا أال تقترن بشرط ينايف حكم الوقف، وإال كان الشرط خمال بأصل الوقف    
  .حبيث يصبح الوقف باطال

 ومىت كانت الصيغة صادرة ،فالوقف غري قابل للتصرف سواء بالبيع أو اإلرث أو الرهن
  .)1(ومقترنة بشرط باطل بطل الوقف

ا فيما يتعلق بوقف املسجد، اتفق مجهور الفقهاء على أنه ال يتأثر هبذا الشرط، حيث يصح أم
  .)2(الوقف ويلغى الشرط

  :أن تكون الصيغة جازمة -4

خيتلف عقد الوقف عن العقود املتعارف عليها يف احلياة العملية، كعقد اهلبة أو عقد 
 الشرط، ألن خيار الشرط ال جيعل الصيغة البيع، فال ينعقد الوقف بالوعد وال بصيغة فيها خيار

   . باتهجازمة
واجلزم يف صيغة الوقف يقصد هبا أن تكون عبارة الواقف دالة على أنه جتاوز مرحلة 

 ومن املنطقي أال ينعقد الوقف بعبارة ،التفكري يف األمر والتردد بشأنه إىل مرحلة إنشاء الوقف
، فال ينشأ الوقف مبثل هذه العبارة، وكذا ينعقد حتتمل التردد يف اإلقدام عليه أو الوعد به

 كما هو احلال .)3(الوقف بصيغة تشتمل على اشتراط الواقف اخليار لنفسه أو لغريه مدة معينة
 يف اخليار هذه الشروط كل من الشافعية واحلنابلة أن اشتراط قبل منيف عقد البيع وقد فصل 

   .وقف مىت شاءمقتضى العقد كاشتراط الواقف احلق يف بيع ال
شتراط الواقف اخليار لنفسه مدة معنية، الرأي السابق يف صحة ا أن املالكية خالفوا إال

  .)4(وذلك بناء على أصلهم يف جواز الوقف املؤقت

                                                 
  .119 ص،1984 ط ، نشر املعهد اإلسالمي للبحوث والتداريب، الوقف يف الفقه اإلسالمي،عمر عبد الرحيم اخلواص) 1(
  .237 ص املرجع نفسه،) 2(
  .180ص املرجع نفسه،  ،الدكتور حممد أمحد سراج) 3(
  .181ص املرجع نفسه،  ،الدكتور حممد أمحد سراج) 4(
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  الشروط القانونية : ثانيا 

امللكية اخلاصة مضمونة حق اإلرث "  منه أن 52دستور اجلزائري املادة الجاء يف 
  ."مضمون

  .)1("ك الوقفية وأمالك اجلمعيات اخلريية معترف هبا، وحيمي القانون ختصيصهااألمال
 تنظيم مجيع األمالكليعد القانون الدستوري هو املرجع جلميع القوانني اليت تصدر 

 1989 دستور هلب م وق1996 وحبكم القانون الدستوري الصادر يف عام )امة وخاصةع(
بتداء من إبرام العقد إىل غاية وصوهلا إىل املوقوف اايتها عترف باألمالك الوقفية وبالتايل محا

 املشرع اجلزائري يف إصدار العديد من انكبعليهم استنادا لرغبة الواقف، ومن هذا املنطلق 
 18/11/1990 الصادر بتاريخ 90/25 فالقانون رقم ،القوانني اخلاصة باألمالك الوقفية

 املتعلقة باألمالك الوقفية أهنا تضمنت إشارة واضحة 31 جند املادة )2(املتضمن التوجيه العقاري
األمالك الوقفية هي األمالك العقارية " بأن 1989س فيها وكنتيجة ملا جاء به دستور بال ل

اليت حبسها مالكها مبحض إرادته ليجعل التمتع هبا دائما تنتفع به مجعية خريية أو مجعية ذات 
وريا أو عند وفاة املوصيني الوسطاء الذين يعينهم املالك منفعة عامة سواء أكان هذا التمتع ف

  .املذكور
  .يالحظ أن املشرع اجلزائري مل يستعمل لفظ التأبيد بل استعمل لفظ دائما أي الدوام

   .)3(وقد تدخل املشرع بفرض شرط جديد إضافة إىل تنظيم شروط الواقفني
  :   اشتراط التوثيق لصحة عقد الوقف – 1

 أنه على الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى 41ون املتعلق بالوقف يف املادة شتراط القانا
اري امللزمة بتقدمي إثبات له، وإحالة قاملوثق وأن يسجله لدى املصاحل املكلفة بالسجل الع

                                                 
  .1996 دستور اجلزائر املعدل )1(
  . املتضمن التوجيه العقاري90/25قانون ) 2(
  . املنظمة لشروط الواقفني16 إىل املادة 9 املتعلق باألوقاف من املادة 90/10راجع قانون رقم ) 3(
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النص القانوين ألزم الواقف صراحة بأن يقيد وقفه ، ف)1(نسخة منه إىل السلطة املكلفة باألوقاف
 وتقدم نسخة من ، يسجل هذا الوقف لدى املصاحل املكلفة بالسجل العقاريلدى املوثق، وأن

عقد الوقف إىل مصاحل السجل العقاري إلثبات التصرف الذي قام به، كما ميكن الواقف 
السلطة املكلفة باألوقاف نسخة كذلك وبالتايل يكون املشرع اجلزائري قد ألقى على عاتق 

جتهاد القضائي وهذا ما استقر عليه اال. لوقف صحيحاعتبار التزامات وشروطا الاالواقف 
   .)2(اجلزائري

  :  احترام الشروط الشكلية القانونية – 2

 لعقار ما كملك وقفي على أساس شهادة الشهود إنه ولتمكني التكريس القانوين
 91/10 من القانون 8فإن أحكام املادة حترام قواعد اإلشهار العقاري،اوالسيما يف إطار 

 املتضمن إحداث وثيقة اإلشهاد 2000/336للمرسوم التنفيذي رقم  كتطبيق جاءت
املكتوب إلثبات امللك الوقفي، واحملدد بشكل وحمتوى الشهادات الرمسية اخلاصة بالوقف وهذا 

   .ستثمار أموال الواقفاما مت التطرق إليه يف شروط 
  :  األحكام المترتبة على عدم التوثيق– 3

لشروط الشرعية والقانونية لصحة الوقف ومل يتحقق شرط التوثيق إذا توافرت مجيع ا
 .شهاد أمام اجلهة املختصة به يكون الوقف باطال بطالنا مطلقا ويعترب كأنه غري موجودواال

 الوقف على ملك واقفه وينتقل إىل ورثته بعد وفاته وال تسمع الدعوى املتعلقة به ىكما يبق
 .سواء أقر املدعي عليه به أم ال 

  
                                                 

  . األوقاف والئياةألوقاف مركزيا ومديرياالسلطة املكلفة باألوقاف هي وزارة الشؤون الدينية و) 1(
قد استقر االجتـهاد القـضائي يف       . 34 ص   97 العدد   ،جتهاد القضائي  جملة اال  ،16/07/1997 بتاريخ   157310قرار رقم    )2(

إذا :  حيث جاء يف القرار القـضائي أنـه   - حق احملبس يف األخذ بأي مذهب إسالمي-احملبس-أن خضوع العقد إلرادة  –قراره هذا   
 خبضوع عقد احلبس إلرادة احملبس الذي جيوز له أن يأخذ بالشروط املعمول هبا يف أي                كانت مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية تقضي     

  .فإن خمالفة املبادئ تقتضي بطالن ما يترتب عليها من أحكام خمالفة–مذهب من املذاهب اإلسالمية 
 خمالفا بذلك القاعدة الشرعية اليت       يستوجب نقض القرار بإبطال عقد احلبس خلروجه عن القواعد املعمول هبا يف املذهب املايل              –وعليه  

  ."توجب احترام احملبس
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  الموقوف عليه : الفرع الرابع 

 من 13املوقوف عليه هو اجلهة اليت تعود إليها منافع الوقف، وهذا ما تضمنته املادة 
، إذ يتوقف إستحقاق الشخص الطبيعي للوقف على وجوده وقبوله، أما 91/10قانون 

ل هذه املادة الشخص املعنوي فيشترط فيه أال يشويه ما خيالف الشريعة اإلسالمية حيث مت تعدي
   .02/10 من قانون 5مبوجب املادة 

  :  شروط الموقوف عليه–أوال 

نتفاع بالعني املوقوفة مسلما  هو من يستحق اال–املوقوف عليه أو اجلهة املوقوف عليها 
  .)1 (كان أو غري مسلم

ما وال يصح الوقف إال إذا توافرت يف املوقوف عليه شروط حددها فقهاء الشريعة اإلسالمية، أ
 أن املوقوف عليه 91/10 من قانون 13املشرع اجلزائري فقد نص صراحة طبقا لنص املادة 

يتطلب أن يكون شخصا معلوما طبيعيا أو معدوما وعليه سنتطرق فيما يلي إىل هذه الشروط 
  .الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري منظور من
لشريعة اإلسالمية شروطا للموقوف  حدد فقهاء ا: الفقه اإلسالميفيالموقوف عليه شروط / أ

   : وهي مبينة كما يليعليه
  : أن ال يكون الموقوف عليه معصية  -1

الوقف أصال عبادة وطاعة واهللا سبحانه وتعاىل ال يتقرب إليه باملعصية، وهذا متفق عليه 
 ألن الوقف مقصوده التقرب إىل اهللا .ر وبالتايل يتطلب أن يكون املوقوف عليه جهة ب،فقهيا

عز وجل، وال يتحقق ذلك إال إذا كان املوقوف عليه جهة من اجلهات اليت يتطلب إنفاق 
 الشافعية – وهذا ما استقر عليه فقهاء الشريعة اإلسالمية ،)2(األموال فيها على سبيل الصدقات

 -واحلنابلة واملالكية

  

                                                 
  . 265 ص املرجع نفسه، ،الدكتور حممد كمال الدين إمام) 1(
  .230الدكتور حممد أمحد سراج، املرجع نفسه، ص) 2(



 

 

160 

  : نقطاع الجهة الموقوف عليها اعدم  -2

 املوقوف يتطلب بالضرورة أن يكون على جهة ءيإن تنازل الواقف عن ملكية الش
 فإذا ،نقطاع حىت تستفيد هذه اجلهة من منفعة أموال الوقفستمرارية وعدم االتصف باالت

 وحىت ،)1( تعرض املوقوف للضياع والتلفوبالنتيجةنقراض كانت هذه اجلهة يهددها خطر اال
طماع من الغري البد من احلفاظ  وفتح اجملال أمام األىنبعد عن الوقف بأن يكون سببا للفوض

   -نقطاع اجلهة املوقوف عليهاا بتطبيق هذا املبدأ واملتمثل يف عدم -على الثروة وما ينتج عنها 
نقطاع اجلهة املوقوف عليها كالفقراء واملساكني واجملاهدين يف افالفقه احلنفي اشترط عدم 

دم انقطاع اجلهة املوقوف عليها للحكم باشتراط عا الشافعية فقد أخذوفقهاء  أما ،)2(سبيل اهللا
  .بصحة الوقف

واحلنابلة يذهبون إىل أن الواقف إذا مل ينص يف وقفه على صرف الغلة يف جهة ال 
أما املالكية مل يشترطوا  .تنقطع فإن الوقف يبقى وينفق من ريعه يف الصدقات على الفقراء 

ة الوقف املنقطع بناء على نقطاع اجلهة املوقوف عليها لصحة الوقف ويرون صحاعدم 
   .)3(مذهبهم يف صحة الوقف املؤقت

  : أن يكون الموقوف عليه أهال للتملك -3

اتفق الفقهاء على أن املوقوف عليه املعني يف عقد الوقف ال يصح الوقف عليه إال إذا 
 فذهب احلنفية إىل جواز الوقف على املعدوم، كما أجازوا الوقف على .)4(كان أهال للتملك

  .نفس الواقف يف الرأي الراجح واملفىت به عندهم

                                                 
واألوقـاف يف الفقـه     أمحد فراح حسني والدكتور حممد كمال الدين إمام، نظام اإلرث يف التشريع اإلسالمي، الوصايا               الدكتور   )1(

  .146، ص2001اإلسالمي، نشر الدار اجلامعية، ط
  .73زهدي يكن، أحكام الوقف، منشورات املكتبة العصرية، بريوت بدون تاريخ، ص) 2(
أنظر فتح الوهاب، شرح منهج الطالب، تأليف شيخ اإلسالم أيب زكريا األنصاري، نشر دار املعرفة للطباعة والنشر بريوت بدون                   ) 3(
  .258-257 ص-باب الوقف-ريخ، تا
  .267 ص كمال الدين إمام، الدكتور حممد ) 4(
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واملالكية يرون أنه يصح الوقف على من كان أهال للتملك سواء كان موجودا أم 
ظر والدته بشرط أن يولد حيا وال يصح عندهم الوقف على نفس تسيوجد كاجلنني املن

  .الواقف
 متليكه يف احلال بكونه نا إمكانعيالشافعية أن يشترط يف املوقوف عليه إذا كان ميرى و

 احملل كما ال يصح الوقف على النفس لتعذر متليك موجودا  فال يصح عندهم الوقف على
  .)1(اإلنسان ملكه لنفسه ألن امللك ال يرد على ملك

هال للتملك ملكا مستقرا، وخالصة أأما احلنابلة فال يصح عندهم الوقف إال على من يكون 
ختالف يف نظرهتم فالواقع يقر أن كون املوقوف عليه أهال ا اآلراء الفقهية وإن كان هناك

ستثمار بطريقة عادية ستفادة من نتائج األموال املوقوفة عن طريق االللتملك و بالنتيجة اال
  .وهادئة 

  : لقانون الجزائري اشروط الموقوف عليه في : المطلب الثاني 

 املتعلق بالوقف 91/10 حدد املشرع اجلزائري شروط املوقوف عليه طبقا للقانون
املوقوف عليه هو اجلهة اليت حيددها الواقف يف عقد الوقف " منه أن 13استنادا لنص املادة 

فالشخص الطبيعي يتوقف استحقاقه للوقف على  -طبيعيا أو معنويا -فيكون شخصا معلوما 
ه ما خيالف الشريعة بي فيشترط فيه أن ال يشوووجوده وقبوله، أما الشخص املعن

  .)2("اإلسالمية
من خالل النص القانوين جند أن املشرع اجلزائري حدد اجلهة املوقوف عليها واملتمثلة 

عتبارية أو يف الشخص الطبيعي والشخص املعنوي وأطلقت هذه التسمية باألشخاص اال
املعنوية لكون بعضها يدخل يف دائرة القانون العام مثل الدولة واملؤسسات العامة كاجلامعات، 

 والوقف ذو -كالشركات اخلاصة-بعضها األخر أشخاص يف دائرة القانون اخلاص و

                                                 
  .267 ص املرجع نفسه،) 1(
 انظر الشرح املغين لإلمامني موفق      . الفرع الثالث السابق املتعلق بصيغة عقد الوقف       ،يراجع شروط املوقوف عليه يف الفقه اإلسالمي      ) 2(

  .185 ص-باب الوقف-، 1983ي، نشر دار الكتاب العريب طبعةالدين قدامى ومشس الدين ابن قدامى املقدس
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 من 13 استنادا لنص املادة .)1(تبارية أو املعنوية املستقلة عن باقي األشخاصعالشخصية اال
 أو غري ا الوقف يكون مستحقا وال يهم كونه مسلًمىت قبل مقانون الوقف، فالشخص الطبيعي 

  .مسلم
 ،نوي فيشترط أال يكون على جهة معصية كالوقف على نوادي القمارأما الشخص املع

وجتدر اإلشارة إىل جواز الوقف على احليوان كما فعل صالح الدين األيويب ومل يشر املشرع 
  . إىل ذلك

  مثال تطبيقي لعقد وقف: المطلب الثالث 

ء عقد وقف بعد الدراسة والتحليل لصيغة عقد الوقف ارتأيت تقدمي مثال تطبيقي إلنشا
  .  الواجب توافرها حني إبرام العقد أمام املوثقالبياناتيشتمل على مجيع 

 ، يف إطار األمالك الوقفيةمتتحيث كان يل اتصال باملوثقني لإلطالع على بعض العقود اليت 
يل اوخاصة الوقف العام طبقا للتسمية القانونية اليت جاء هبا املشرع اجلزائري فكان العقد الت

  : ه والتعليق عليهحتليل
  : قفا الو-أوال

...........  بنت رابح املولودة بباتنة )ز. ع ( السيدة ) م–ع : ( ت أمام املوثق األستاذحضَر
  . الساكنة بباتنة.بدون مهنة

   .)2(.........)(املسلمة هلا من والية باتنة بتاريخ (........) رقمبطاقة تعريفها الوطنية 
  :   صيغة الوقف -ثانيا

 ق أهنا حسبت ووقفت على وجه التأبيد والتصد-مبوجب هذا العقد-لقد صرحت الواقفة 
ما يليها من قانون األسرة ملتزمة بكافة الضمانات القانونية اجلارية و 213وفقا ألحكام املادة 

  . الشأن  هذايف مثل

                                                 
  .50 ص 1985، نشر املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر، عام بوجه الوجيز يف نظرية احلق،الدكتور حممد حسنني) 1(
 من اجلهة جـاءت      املتعلق بالوقف ومع هذا مجيع التصرفات الصادرة       91/10برامه قبل صدور قانون     إإن العقد املذكور أعاله مت      ) 2(

    . منه10 املادة 91/10مطابقة ملا جاء من بعد القانون 
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  : محل الوقف –ثالثا 

الت املخصصة للسكن الكائنة بباتنة  يتمثل حمل الوقف الذي مت من طرف الواقفة يف احمل      
الطابق الثالث على جهة ( ....... )  رقم " س"العمارة (...... ) بلدية ووالية باتنة هنج 

 بيوت ومطبخ ةاليمني، متكونة من شقة يف عقار مشترك امللكية وحتتوي هذه الشقة على ثالث
 سبعون مترا مربعا  مساحتها) بالكونات(ومحام ومرحاض ومدخل وممر وثالث شرفات 

 / 21.68 األجزاء املشتركة املقدرة بـ ه هذ) د68. م 70( ديسمترا مربعا تونومثانية وس
           14 احلصة عدد 1000

  : الجدول الوصفي للتقسيم 

إن اجلدول الوصفي لتقسيم العقار السالف الذكر إىل أجزاء خاصة ومشتركة، قد مت       
 عدد 792جملد ........... كتب الشهر العقاري بباتنة بتاريخ وصفه مبوجب العقد املشهر مب

70.  
  ) أصل محل العقار الموقوف : ( أصل الملكية 

 املمثلة من –إن العقار املعني أعاله صار ملكا للمحبسة عن طريق الشراء من الدولة 
اري ور على الشكل اإلدطرف نائب مدير أمالك الدولة العقارية وذلك مبوجب العقد احمل

جملد ............... املشهر مبكتب الشهر العقاري بباتنة بتاريخ (............) بتاريخ 
ثالثة وأربعون ألف وسبعمائة وأربعة و تسعون "  وقد مت ذلك الشراء بثمن قدره.795/35
حسب ما هو ثابت ذلك ............... مث دفعه نقدا من طرف املشترية بتاريخ " دينارا 

باتنة لاملسلم هلا من طرف مصلحة الضرائب املختلفة ( ......... ) صل رقم مبوجب الو
( .............. )  وكذا شهادة الكراء املسلمة هلا من طرف مصلحة التسيري بتاريخ ،املدينة

 1981 فيفري 07 املؤرخ يف 01 / 81وقد مت ذلك البيع وفقا ألحكام القانون رقم 
 املؤرخ يف 04 وبناء على القرار الوزاري املشترك رقم .)1(ولةاملتضمن التنازل عن أمالك الد

 املتضمن 1982 أفريل 28 وكذا القرار الوزاري املشترك أيضا املؤرخ يف 1982 أفريل 26
                                                 

   . منه10،11 تتطابق وفحوى النص القانوين املتعلق بالوقف خاصة املادة ،أصل امللكية حمل العقار املوقوف) 1(
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 790 : جملد1983 فيفري 05املصادقة على دفتر الشروط واملشهر العقاري بباتنة بتاريخ 
   .33عدد 

  :مالحظة
شرائها للعقار احملبس املعني أعاله وحمل هذا العقد، قد مت حبسة بأن مثن الحظت املُ

  .تسديده نقدا، كما هو ثابت بعقد الشراء السالف ذكره 
 1981 فيفري 07 املؤرخ يف 81/01 من القانون رقم 27وعليه فإن أحكام املادة 

 من 11اليت تنص على عدم قابلية التنازل ملدة مخس سنوات، قد مت تعديلها مبقتضى املادة 
، حيث تطبق حمتوياهتا على األمالك 1986 فيفري 04 املؤرخ يف 86/03القانون رقم 

  . من القانون األخري 13املكتسبة يف إطار القانون األول و ذلك وفقا ألحكام املادة 
  :  الموقوف عليه -رابعا 

 نيابة  يف وزارة الشؤون الدينية،ة ممثل)الدولة اجلزائرية(املوقوف عليه يف هذا العقد 
  .مديرية الشؤون الدينية لوالية باتنة

حتفاظ  من قانون األسرة اال214لقد اشترطت احملبسة وفقا ألحكام املادة  :اشتراطات الواقفة
 وبعد وفاهتا يكون مآل الوقف للجهة )1(احملبس املعني يف العقد لنفسها مدة حياهتايء مبنفعة الش

   .املعنية املذكورة أعاله
  : ري اإلشهار العقا

   - طبقا للقانون–يشهر هذا احلبس مبكتب اإلشهار العقاري بباتنة       
  ) : الحالة المدنية للواقفة ( الشروط القانونية 

  : صرحت احملبسة ما يلي
  .أهنا من جنسية جزائرية -

                                                 
 املتعلـق   91/10 مـن قـانون      14 موافقة ملا جاء به املادة       1984 من قانون األسرة اجلزائري الصادر       214لقد جاءت املادة    ) 1(

    .باألوقاف
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أهنا ليست يف حالة حجر أو حجز أو إفالس أو تسوية قضائية أو توقف عن األداء، ومل  -
 .فاع بتسوية قضائية للمصادقة نتتطلب اال

 يف مثل هذا الشأن، واخلاصة بالتراث  هباهنا بريئة مما نصت عليه القوانني اجلاري العملأ-
 .مكان حماكمتها من أجل ذلك الوطين، وليس يف اإل

  .أن العقار احملبس واملعني أعاله هو صاف وحمرر من كل دين وتبعية-
  :شهود اإلثبات 

 واملتوفرة فيهم الشروط - طبقا للقانون–قد شهود عدل مكلفني حضر حني إبرام الع
 للموثق املساعد املمضي أسفله بأهنما يعرفان أمت املعرفة ا وأكدااملنصوص عليها قانونا حيث أثبت

 هذا بعد إنذارمها من طرف املوثق ،مسا ولقبا وحالة ومسكنا وكذا أهليتها املدنيةااحملبسة 
وليات واليت ؤوبات املشددة واحملاكمات اجلنائية اليت تنجر عن املساملساعد املذكور عن العق

 - و بعد التالوة–ميكن أن تطبق عليهما إن كان إشهادمها غري صادق أو بعمل التدليس 
 أما احملبسة فقد صرحت أهنا ال ،أمضى كل من شاهدي التعريف وشاهدي العدل مع املوثق

 إن تالوة العقد على مسمع ،مها اليمىن أسفل العقد بصمة إهباتوضعفحتسن الكتابة واإلمضاء 
 متهنا ال حتسن الكتابة وتوقيع شاهدي التعريف واملوثق املساعد، أاحلاضرين وتصريح احملبسة ب

  . وبصفة مستمرة طبقا للقانون  - حقيقة-هذا كله مبحضر شاهدي العدل 
وط القانونية طبقا  بعد دراسته اتضح أنه استوىف الشر–هذا مثال تطبيقي لعقد وقف 

   .91/10للقانون الساري العمل به اليوم وهو قانون 
   . مجيع األركان من واقف وموقوف عليه وحمل الوقف وصيغة العقد فيهفالعقد املذكور توفرت
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باإلضافة إىل الشروط القانونية املتمثلة يف الشهر العقاري هذه هي املرحلة األوىل اليت 
 ومت تسليم نسخة منه إىل اجلهة ،بة للواقف الذي أبرمه أمام املوثقيتم فيها عقد الوقف بالنس

   .)1(املوقوف عليها واملتمثلة يف نيابة مديرية الشؤون الدينية لوالية باتنة
 هذا الوقف املتمثل يف عقارات عن طريق تستثمر على اجلهة املوقوف عليها أن بقي
يما يتعلق بالعقود اإلدارية الصادرة عن اجلهة  بإتباع اإلجراءات القانونية، وتطبيقها فاإلجيار
   .الوصية

 

                                                 
ويؤشر قتضاء  توقع العقود الرمسية من قبل األطراف والشهود عند اال        "  من القانون املدين اجلزائري أنه       2 مكرر   324نصت املادة   ) 1(

 يبني الضابط العمومي    الضابط العمومي على ذلك يف أخر العقد وإذا كان بني األطراف أو الشهود من ال يعرف أوال يستطيع التوقيع                  
   .يكن هناك مانع قاهرمل يف أخر العقد تصرحياهتم يف هذا الشأن و يضعون بصماهتم ما 

سم واحلالة والسكن واألهلية املدينة لألطراف، يشهد على ذلك شاهدان بالغـان            وفضال عن ذلك، إذا كان الضابط العمومي جيهل اال        
  " حتت مسئولياهتما 

  .      جاء مستوفيا جلميع الشروط القانونية واليت مت تبياهنا واإلتيان هبا من طرف املوثق ل تطبيقيإن العقد املذكور كمثا
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  :الفصل الثاني 
  وقفيـــــلك الـــــــــــات المــــــــــــإثب

 من قانون األسرة اجلزائري الصادر 217وردت أحكام إثبات امللك الوقفي يف املادة 
، 1984ة  يونيو سن9 املوافق 1404 رمضان 09 مؤرخ يف 84/11مبوجب قانون رقم 

 منه أنه 35 حددت املادة 91/10وبعد صدور القانون املتعلق باألوقاف مبوجب قانون 
 من هذا 30 و 29يثبت الوقف جلميع طرف اإلثبات الشرعية والقانونية مع مراعاة املادتني "

   ."القانون 
حيث أن النص القانوين الوارد يف القانون األخري مل حيدد طريقة معينة من طرف 

مما يتطلب  الرجوع . إلثبات الشرعية و القانونيةابات، بل ترك اجملال مفتوحا جلميع طرق اإلث
لقانون املدين اجلزائري حتت ا من 350 إىل 323إىل أحكام اإلثبات الواردة يف املواد من 

لتزام، فالنصوص القانونية ليست مقصورة على إثبات احلقوق الشخصية بل عنوان إثبات اال
  ومصادر احلق ال خترج عن التصرف القانوين والواقعة،. مصادر احلق بوجه عامإهنا تتناول

 فاإلثبات ومحاية احلق )1(سواء كان احلق ماليا أو غري مايل شخصيا أو عينيا مدنيا أو جتاريا
 لكي ينال ألحقيتهصاحب احلق و أيا كان نوعه أن يقدم الدليل لبينهم عالقة متأصلة، و

 فإثبات امللك الوقفي ضروري يف مثل هذه الظروف حىت ميكن لنا أن .)2(احلماية القانونية
   :وهذا ما تطرقت إليه بالشرح والتفصيل يف املبحثني التاليني ، عليه احلماية القانونيةفيضن

   .طرق اإلثبات: املبحث األول 
   . الوثائق املستحدثة إلثبات امللك الوقفي:املبحث الثاين 

 

 

 

  

                                                 
     .349املرجع نفسه، ص ،الدكتور حممد حسنني) 1(
، 1983األستاذ حيي بكوش، أدلة اإلثبات يف القانون املدين اجلزائري والفقه اإلسالمي، نشر الشركة الوطنية للنـشر والتوزيـع                 ) 2(
     .77ص
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  :المبحث األول
  اتــــــــــــــرق اإلثبـــــــــــــط

بالرجوع للنصوص القانونية املتعلقة باإلثبات يف جمال األمالك الوقفية، جند أن املشرع 
ميع طرق اإلثبات، املعمول هبا جب هاجلزائري ترك اجملال مفتوحا لصاحب امللك الوقفي إلثبات

ألموال الوقف حدد مجلة من  ناحية أخرى وإلعطاء احلماية الكافية منشرعا وقانونا  و
 فالواقف حني إنشاء عقد الوقف بإرادته املنفردة فقد ،أساليب اإلثبات  خاصة بالوقف ال غري

صدر منه تصرف قانوين و بالنتيجة فاإلثبات ، يرد على مصدر احلق و على صاحب امللك أن 
       .)1(ثار القانونيةة واألعتلك الواقل يثبت الوصف القانوين

العقد الرمسي عقد يثبت فيه موظف أو "أن ب من القانون املدين تنص 324ة فاملاد
ضابط عمومي أو شخص مكلف خبدمة عامة ما مت لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك 

فإنشاء العقد أمام املوظف املختص وهو " ختصاصهاطبقا لألشكال القانونية يف حدود سلطته و
  .نه وثيقة إثبات رمسية للملك الوقفيملوثق، يعد السند الصادر عاأصال 

 إثبات التصرف القانوني : المطلب األول 

 النص القانوين ومفاد املتعلق بالوقف 91/10 من قانون 35بالرجوع إىل نص املادة 
ومن بني الطرق  .ميع الطرق الشرعية والقانونيةجب إثبات امللك الوقفي يثبت قيوضح أن طر

احلامسة، فهذه الطرق واليمني الوقف وأوثقها هي الكتابة واإلقرار الشرعية والقانونية إلثبات 
  . لإلثبات تعد ذات القوة املطلقة، والذي يهمنا يف موضوعنا هذا الكتابة واإلقرار

  ة بات الك:ولالفرع األ

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى "  :جاء يف حمكم ترتيله قوله تعاىل

 والعقود الرمسية ال تنعقد ،فالقرآن حيثنا أن تكون مجيع الوقائع املادية ثابتة بالكتابة ،)2("فاآتبوه

                                                 
      .354 ص ، املرجع نفسه،الدكتور حممد حسنني) 1(
   .282القرآن الكرمي، سورة البقرة، اآلية ) 2(
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 ووسيلة إلثباته يف آن واحد ،)1(إال بورقة موثقة واليت تعد عنصرا من عناصر تكوين العقد
ختصاصا نوعيا ومكانيا أو اوالعقود الرمسية يقوم بتحريرها وتوثيقها موظف عام خمتص 

  .)2(دمة عامة وفقا ألوضاع مقررة إلثبات مجيع التصرفاتشخص مكلف خب
يعترب العقد الرمسي "  من القانون املدين اجلزائري على أنه 324حيث نصت املادة 

 شريطة أن يكون –على سبيل اإلشارة -بيانات بحجة بني األطراف حىت ولو مل يعرب فيه إال 
جراء إل البيانات اليت ليست هلا صلة باستعمالالذلك عالقة مباشرة مع اإلجراء، وال ميكن 

  "     سوى كبداية للثبوت 
وقبل صدور القانون املدين اجلزائري جاء قانون تنظيم التوثيق اجلزائري الصادر باألمر 

وثقني موظفون خيضعون لسلطة النواب العامني امل" من مادته الثانية على أن 70/91رقم 
ها الصبغة الرمسية أو يرغب األطراف يف ذلك ؤ يتعني إعطاويكلفون بتلقي الوثائق والعقود اليت

  " و يثبتون تارخيها وميضوهنا وحيررون نسخا منها 

ياأيها "يف سورة البقرة آية املداينة اإلهلي وقبل هذه النصوص القانونية الوضعية  جاء التشريع 

فالكاتب يف هذه  )3(..... "ب بالعدلالذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاآتبوه وليكتب بينكم آات
 اإلثبات، يف واألوراق الرمسية أو العرفية هلا حجية ،اآلية هو املوثق يف نظام القانون الوضعي

  .)4(ها القانون وهي تتفاوت يف هذه احلجية حسب الترتيب واألمهيةموهذه احلجية نظ
   .احملررات الرمسية و من بينها العقود الرمسية املوثقة -
  .األوراق العرفية املعدة لإلثبات -

                                                 
، 1983بكوش حيي، أدلة اإلثبات يف القانون املدين اجلزائري والفقه اإلسالمي، نشر الشركة الوطنية للنشر والتوزيـع، طبعـة                   ) 1(
   .77ص

       .360 ص نفسه،، املرجع حممد حسننيالدكتور )2(
   .282القرآن الكرمي، سورة البقرة، اآلية الكرمية ) 3(
    .212ن والتوزيع، ص. و.، ش1979، 2الدكتور وحيد الدين سوار، التعبري عن اإلرادة يف الفقه اإلسالمي، ط) 4(
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قة الرمسية راألوراق العرفية غري املعدة لإلثبات إال أهنا تصلح كأدلة عارضة إال أن الو -
جاء ما  وهذا ،)1(أمهيتها وداللتها وامتيازها بأهنا حجة على الناس كافة فيما يتعلق باإلثبات

 . امللك الوقفي يف اجلزائرمراسيم وقرارات إلثباتمن به قانون األوقاف وما تبعه 
  شروط حجية الورقة الرسمية:  الفرع الثاني

 اإلنسان مننظم القانون األوراق الرمسية تنظيما حمكما لضبط التصرفات اليت تصدر 
التايل صحة التصرفات وسالمتها من بجتماعية وحىت ال يكون هناك خلل يف العالقات اال

  .حنراف والتعدياال
  : قة الرمسية تتمثل يف فقد حرر شروطا للور

  . أو شخص مكلف خبدمة عامة٭أن يقوم بتحرير هذه الورقة موظف عام -
أن يكون هذا املوظف خمتصا بتحريرها من حيث املوضوع وخمتصا بتحريرها من  -

   .حيث املكان
ت يف حتريرها األوضاع القانونية املنصوص عليها يف قانون التوثيق يعأن تكون قد رو -

 من قانون 35 من القانون املدين اجلزائري  وأقرته املادة 324ملادة وهذا ما حددته ا
 .األوقاف 

 ،لت يف الظاهر مجيع الشروط املذكورة سلفاكموتعترب األوراق رمسية إذا كانت قد است
 يتعلق بامللك الوقفي  الذي وحبكم موضوع البحث)2(ومنسوبة إىل املوظف املختص بتحريرها

ثباته هي الكتابة اليت تعد أوثق طريقة شرعا وقانونا باإلضافة إىل شهادة فإن الطريقة املهمة يف إ
  . الشهود

 

                                                 
      .361 حممد حسنني، املرجع نفسه ، ص الدكتور) 1(
 أصال والقائم بتحرير العقـود  –ولة اجلزائرية ويستوي يف ذلك املوثق دشخص حيمل ختم ال هو كل – يف مضمونه –املوظف العام  ٭
  .ه القانونيإلدارية التابعة للدولة كما هو الشأن بالنسبة لوزير الشؤون الدينية وأعوانه حبيث حيق هلم إبرام عقود طبقا ملا ميلا
       .43 ص ،1985 1 نشر دار الفكر العريب  ط،واد املدنية والتجارية إجراءات اإلثبات يف امل،الدكتور عبد الوهاب العشماوي) 2(
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  إثبات الواقعة : المطلب الثاني 

الوقف باعتباره حبس عني للمنفعة العامة أو اخلاصة، فنحن أمام واقعة فعل نافع فيمكن 
ات القوة احملدودة  من طرق اإلثبات أي بطريق اإلثبات غري الكاملة أو ذةإثباهتا بأي طريق

 معىن عام وهو الدليل سواء كان كتابة أو : والبينة يف هذا اإلطار حتمل معنيان،وهي البينة
 هو شهادة الشهود وهذا ما يهمنا يف إثبات امللك الوقفي الذي :شهادة وقرائن ومعىن خاص

  . ميكن إثباته بطرق اإلثبات الكاملة
  دشهادة الشهوباإلثبات : الفرع األول

صد بشهادة الشهود الدليل املستفاد من شهادهتم، وهم األشخاص الذين يؤيدون يق
صحة التصرف القانوين باعتبار أهنم على علم بوجود أمالك وقفية يف أمكنة معينة مث إيقافها يف 

زمن معني، ويف زمن معني، ويف هذا اخلصوص حدد املشرع فئة من األشخاص ال تقبل 
  .91/10 من القانون املتعلق بالوقف رقم 30ين املادة شهادهتم بصريح النص القانو

   .)1("صطالح الفقهي هي إخبار صادق بلفظ الشهادة إلثبات احلق والشهادة يف اال"
أما الشهادة عند القانونيني مبعناها اخلاص هي أن يشهد الشاهد مبا رآه بعينه أو مسعه 

رة وهي ما يعرف بالشهادة  قد تكون الشهادة غري مباشنهذا هو األصل ولكو ،بأذنه
السماعية وفيها يشهد الشاهد مبا مسعه رواية عن غريه وهي جائزة يف اإلثبات حيث جتوز 

هذا وقد نظم املشرع اجلزائري يف إطار إثبات األمالك الوقفية مرسوم  .الشهادة األصلية
يات تنفيذي يتضمن إحداث وثيقة اإلشهاد املكتوب إلثبات امللك الوقفي وشروط وكيف

 يف األساس على شهادة بفاإلشهاد الذي جاء به النص القانوين ينص، )2(إصدارها وتسليمها
  . تطرق إليه يف حينهن وهذا ما )3(الشهود وكيفية تقدمي شهادهتم

                                                 
" وقف الصيب غري صحيح مطلقا سواء كان مميز أو غري مميز ولو أذن بـذلك الوصـي                  " نصت انه    91/10 من قانون    30املادة  ) 1(

       .وبالنتيجة فال تقبل شهادة هذه الفئة ومن هم يف حكمهم
ضمن إحداث وثيقـة    ت ي 2000 أكتوبر سنة    26 املوافق   1421 رجب عام    28 مؤرخ يف    336– 2000مرسوم تنفيذي رقم    ) 2(

  .        اإلشهاد املكتوب إلثبات امللك الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها 
   .180، ص1972أمحد نشأت، رسالة اإلثبات، طبع ونشر مكتبة القاهرة، طبعة ) 3(



 

 

172 

  :المبحث الثاني
  الوثائق المستحدثة إلثبات الملك الوقفي

 إلثبات لقانون اجلزائري يف الفقه اإلسالمي واسبق وأن تطرقنا لطرق اإلثبات املعروفة
 إال أن املشرع اجلزائري وحرصا منه ،امللك الوقفي منها الكتابة وشهادة الشهود وغريها

وإلخفاء الصبغة الشرعية والقانونية لألمالك الوقفية، وإدراكا ملا وقع وما تعرض له امللك 
مئنان حىت ال ط زيادة لال)1( جديدة لإلثباتاالوقفي يف حقب تارخيية ماضية استحدث طرق

  :  هذه الوثائق والطرق ما يليومن ،تتعرض األمالك الوقفية ألي تصرف حيط من مصداقيتها
  الشهادة الرسمية إلثبات الملك الوقفي : المطلب األول

 هو املصدر القانوين الرمسي للوقف يف اجلزائر وما تبعه من 91/10يعد القانون رقم 
   .مراسيم تنفيذية

 منه مت استحداث وثيقة اإلشهاد املكتوب إلثبات امللك الوقفي 8ادة وتطبيقا ألحكام امل
  وتدعى يف صلب النص وثيقة اإلشهاد املكتوب،وحتديد شروط وكيفيات إصدارها وتسليمها

 28 املؤرخ يف 200/336إلثبات امللك الوقفي، وهذا استنادا لنص املرسوم التنفيذي رقم 
   .2000  أكتوبر سنة26 املوافق 1421رجب عام 

 هذه الوثيقة تتمة لطرق اإلثبات العامة وتعد بالنسبة للقانون اجلزائري وثيقة مستحدثة
  .تعزيزا لإلجراءات الالزمة حلماية األمالك الوقفية 

  :  تحديد شكل وثيقة اإلشهاد المكتوب و إجراءاتها – 1

يص، وكذا ميع أنواعها سواء كانت عقارات أو عقارات بالتخصجبفية قإن األمالك الو
العقارات املنقولة، هذه األمالك قد تكون موقوفة وهي غري معروفة متاما لدى مصاحل األوقاف 
سواء على املستوى احمللي أو املركزي، وهو ما يتطلب بالضرورة البحث اليومي املتواصل مع 

 88/27احملافظات العقارية ومكاتب التوثيق اليت كانت تشتغل قبل صدور القانون رقم 
 املتضمن تنظيم التوثيق وكذا 1988 يوليو 12 املوافق 1408 ذي القعدة 28ؤرخ يف امل

                                                 
   .688، ص1975 نشر منشأة املعارف االسكندرية، طبعة الدكتور مسري تناغو، نظرية االلتزام،) 1(
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 اإلتصاالت اليت ميكن لوكيل األوقاف أن منمكاتب األرشيف حيث ما وجدت وغري ذلك 
ستيالء يبذل قصار جهده يف البحث عن األمالك الوقفية إلحصائها ومحايتها من النهب و اال

  . اقفنينزوال عند رغبة وشروط الو
 وجب ا بأن هناك عقار وقفية إشعاره كتابة أو شفاهمث ىتوعليه على وكيل األوقاف م

نطالقة  ويف هذه اال،ختاذ التدابري الالزمة للوصول إىل احلقيقة املبتغاةاوه عليه السعي للبحث عن
إثبات تباع اإلجراءات الضرورية التالية واليت تدخل كلها يف إطار إيتعني على وكيل األوقاف 

  : امللك الوقفي

تصال ملعرفة فحواها بالضبط، مع اال متمعنة قراءة –عليه بقراءة الشكوى أو الرسالة : أوال
 أما إذا كان تصريح أحد املواطنني جيب تسجيل ،بصاحب الرسالة للتأكد من صحتها
لى  من املصرح ووكيل األوقاف الذي يقوم بالبحث بناء علالتصرحيات يف حمضر يوقع عليه ك

  .الشكوى أو التصريح

بناء على الشكوى أو التصريح يقوم وكيل األوقاف بإجراء معاينة يف عني املكان وذلك : ثانيا
تصال باإلمام وجلنة املسجد  واملواطنني ومن له معرفة بالعقار لتسجيل كل ما قام به يف باال

قضائي ليقدم له حمضر  حمضر انتداب واألجدر أن تكون هذه املعاينة بناء على .حمضر معاينة
  .إثبات حالة 

 من قانون اإلجراءات 172 بناء على املعاينة أو حمضر إثبات حالة طبقا لنص املادة : ثالثا
 ءتصال باملصرحني واملواطنني ملل يقوم وكيل األوقاف واملصلحة املكلفة باألوقاف  باال،املدنية

  .ع هلا موقع العقار وثيقة اإلشهاد اليت تصادق عليها مصاحل البلدية التاب

وبناء على وثيقة اإلشهاد املكتوب واملصادق من طرف البلدية يصدر مدير الشؤون الدينية : رابعا
 2000/336واألوقاف الشهادة الرمسية إلثبات امللك الوقفي استنادا وتأسيسا للمرسوم 

  .إلشهاد املتضمن إنشاء وثيقة ا2000 أكتوبر سنة 26 املوافق 1421 رجب 28املؤرخ يف 
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 بناء على وثيقة اإلشهاد املكتوب والشهادة الرمسية تتقدم مديرية الشؤون الدينية ممثلة :خامسا
 إىل السيد رئيس احملكمة دائرة اختصاص وموقع العقار -بأمر على عريضة-بوكيل األوقاف 

قف ثبات صحة الوإوحتديد الشروط الشكلية القانونية لتعيني حمضر قضائي إلجراء معاينة و 
بناء على مساءلة كل من له عالقة من بعيد أو قريب ومن له معرفة بالعقار مع وصف دقيق 

  .للعقار وحتديد معامله

 بعد أن يتم إمضاء العريضة أو الطلب من طرف رئيس احملكمة، ويبلغ للمحضر القضائي : سادسا
ة احملضر إىل املديرية  املعاين– أي – ملا هو منصوص عليه قانونا يسلمها اإلجراء املعاينة وفق

  .طبقا لإلجراءات املعمول هبا 

 بناء على كل ما سبق بيانه ميكن ملديرية األوقاف تكليف خبري عقاري إلجراء معاينة :سابعا
  .طبوغرافية للعقار مع حتديد املساحة واملعامل األربع للعقار

ة الشؤون الدينية واألوقاف بعدها تسجل الشهادة الرمسية يف السجل اخلاص املوجود مبديري: ثامنا
 1421 رجب 28 املؤرخ يف 336 / 2000للوالية طبقا ألحكام املرسوم التنفيذي رقم 

  . املتضمن وثيقة اإلشهاد املكتوب2001 أكتوبر 26املوافق لـ 

بعد اإلجراءات املذكورة سلفا  توضع نسخة باملديرية بعد شهرها مرفقة بنسخة من : تاسعا
  .ة واملذكورة أعاله كل الوثائق املطلوب

ها رحتال الشهادة الرمسية مرفقة بنسخة من التقرير والوثائق إىل احملافظة العقارية إلشها: عاشرا
 واملادة 27/04/1991 املؤرخ يف 91/10 من قانون األوقاف رقم 44جمانا وفقا للمادة 

 القضائي و من تعفى الدولة من الرسم" أنه ب من قانون اإلجراءات اجلزائية اليت نصت 509
  .)1("متثيلها مبحام 

                                                 
)1 .     حيدد شكل الشهادة الرمسية اخلاصة بامللك الوقفي         2001 مايو سنة    20 املوافق   1422 ربيع األول عام     02قرار مؤرخ يف    ) 
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بعد اإلنتهاء من كل اإلجراءات املذكورة ترسل نسخة من الشهادة الرمسية بعد شهرها 
  .إىل اإلدارة املركزية مرفقة بكل الوثائق الالزمة لكل ما سبق ذكره 

 ميكن القول بأن اإلجراءات 2000/336وبالرجوع إىل مضمون أحكام املرسوم 
  .)1( عمل إثبات امللك الوقفي بواسطة اإلشهاد املكتوبالسابقة تسهل

باإلضافة إىل هذه العملية فال ميكن القول أنه عن طريقها ميكن حصر مجيع األوقاف، بل 
 مبكاتب التوثيق واحملافظات العقارية وأمالك الدولة والبلديات املستمرتصال يتطلب اال

ولقبا وتاريخ امليالد وتاريخ إنشاء الوقف مسا ا ملعرفة الواقف ،ومكاتب األرشيف واحملاكم
ومكانه لتسهيل عملية البحث عن األمالك الوقفية، وال ميكن للمصاحل املعنية باألوقاف 

 االوصول إىل نتيجة إال إذا كان هناك اتفاق مع اجلهات املعنية واملذكورة اليت ختصص موظفً
  . در األوقافيكلف بإجراء عملية البحث وبالتايل ميكن احلصول على مص

إن الطريقة اليت مت التطرق إليها تعين األوقاف واألمالك الوقفية اليت ليس هلا عقود تثبت 
   .ملكيتها

  مل تشهر بعد لكوهنا كانت وال 1988أما األمالك الوقفية اليت هلا عقود صادرة قبل 
 الواقف، وهذا تزال تعد من الصدقات اجلارية ، إذ كثريا ما تكون هناك أوقاف ال يعلمها إال

 املتضمن تنظيم التوثيق مل يكن 1988يعود إىل أن املوثقني قبل صدور قانون التوثيق عام 
باإلمكان القيام بإجراءات القيد والتسجيل واإلشهار بالنسبة لعقد الوقف وهو ما جعل كل 

 ولو 1971 لذا فالعقود الصادرة قبل ،العقود الصادرة قبل هذا التاريخ مل تشهر إىل حد اآلن
كانت عرفية فهي عقود معترف هبا وميكن إشهارها، وكذلك كل العقود الصادرة قبل 

  مما يتطلب يف إطار القوانني الصادرة يف جمال تنظيم الوقف يف اجلزائر بإمكان شهرها 1988
 01/07 مكرر من القانون رقم 08بالطرق املعمول هبا يف جمال الشهر العقاري، طبقا للمادة 

                                                 
)1 إحـداث وثيقـة      يتضمن   ،2000 أكتوبر سنة    26 املوافق   1421 رجب عام    28 مؤرخ يف    336 / 2000مرسوم تنفيذي    )

.         اإلشهاد املكتوب إلثبات امللك الوقفي  شروطه وكيفيات إصدارها وتسليمها  
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 91/10 املتضمن تعديل القانون رقم 2001 مايو 22 املوافق 1422 صفر 28يف املؤرخ 
  .)1(27/04/1991املتعلق باألوقاف املؤرخ يف 
ختضع األمالك الوقفية لعملية جرد عام حسب الشروط " 08حيث جاء يف املادة 

صاحل واإلمكانيات واألشكال القانونية والتنظيم الساري العمل به، وذلك بأن حيدث لدى امل
ألمالك الدولة سجل عقاري خاص باألمالك الوقفية تسجل فيه العقارات الوقفية ويتم املعينة 

   ."إشعار السلطة املكلفة باألوقاف
ة، ال ميكن أن نتوصل هبا إىل اهلدف املنشود إلحصاء يكل هذه اإلجراءات التنظيم

زائريني حلثهم على التعاون وجرد األمالك الوقفية لو مل تكن هناك إعالنات مباشرة لكافة اجل
 ألن املواطن هو املعين األول وعنايته ال تتم إال باحلث واإلعالن ،والتبليغ على كل ما هو وقف

  .واإلشعار يف جمموع التراب الوطين 
  

   األسس القانونية إلعداد الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي: المطلب الثاني
 املوافق 1411 شوال عام 12 املؤرخ يف 91/10  من القانون رقم08قطعت املادة 

اخلامس منها، على أن شهادة الشهود تعد وسيلة اعتراف البند  وخاصة 1991 أبريل 27
  .بطبيعة امللك الوقفي العام

ومتكني التكريس القانوين لعقار ما كملك وقفي، على أساس شهادات الشهود، السيما 
، فإن أحكام املادة املذكورة أعاله قد متت مبوجب يف إطار احترام قواعد اإلشهار العقاري

 أكتوبر 26 املوافق 1421 رجب عام 28 املؤرخ يف 336 – 2000املرسوم التنفيذي 
 2001 ماي 26 املوافق 1422 ربيع األول عام 02، وكذا القرار املؤرخ يف 2000سنة 

  .احملدد لشكل و حمتوى الشهادة الرمسية اخلاصة بامللك الوقفي
 
 

                                                 
)1  املتعلـق    91/10 املتضمن تعديل القـانون رقـم        2001 مايو   22 املوافق   1422 صفر   28 املؤرخ يف    01/07قانون رقم    )

         .باألوقاف
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   الشخص املؤهل إلعداد الشهادة الرمسية :فرع األولال
 1422 صفر عام 28 املؤرخ يف 01/07 من القانون رقم 11 مكرر 26إن املادة 

لسلطة املكلفة ل" نصت أن 91/10 املعدل واملتمم للقانون رقم 2001 ماي 22املوافق 
هكذا فإن مدير الشؤون  و.)1(... " أعاله 08باألوقاف حق إبرام عقود يف إطار أحكام املادة 

 مؤهل إلعداد الوثائق املعنية ،الدينية واألوقاف للوالية، املعني هلذا املنصب عن طريق مرسوم
فمدير الشؤون الدينية . بصفته أعلى سلطة مكلفة باألمالك الوقفية على املستوى احمللي
العتبار مفهوم العقد  بعني ااواألوقاف للوالية حمرر للعقود فيما خيص األمالك الوقفية، أخذً

 من 11 مكرر 26 من القانون املدين، فإن املادة 324الرمسي، كما هو معرف يف املادة 
قانون الوقف كرست يف هذا الصدد نفس املبدأ املعمول به بالنسبة ملدير أمالك الدولة للوالية، 

  . الذي يلعب دور موثق الدولة يف ما خيص األمالك العقارية التابعة للدولة
وهو السبب الذي من أجله أقر أن تكون الشهادة الرمسية اخلاصة بامللك الوقفي احملدد 

  . من طرف مدير الشؤون الدينية واألوقاف للواليةةشكلها ومضموهنا بقرار وزاري، موقع

   إجراءات خاصة بإشهار الشهادة الرمسية:ثاينالفرع ال
 املوافق 1421رجب عام  28 املؤرخ يف 336 – 2000إن املرسوم التنفيذي رقم 

، عند تأسيسه للشهادة الرمسية اخلاصة بامللك الوقفي، نص على إشهارها 2000 أكتوبر 26
  .)2(باحملافظة العقارية، نظرا لكوهنا عقدا تصرحييا متعلق حبق عيين عقاري

احملدد مبوجب القرار  حسب النموذج بعد إعداد الشهادة الرمسية اخلاصة بامللك الوقفي 
، فإهنا تفرغ كلية على 2001 ماي 26 املوافق 1422 ربيع األول 02ري املؤرخ يف الوزا

                                                 
)1           .01/07 من القانون 11 مكرر 26املادة  )

ي عليهم قانون بالدهـم، علـى أن النظـام          رلو كان الوقف يدخل يف نظام األحوال الشخصية لكان الغرباء يف هذا الضمان يس              )2(
 أما الوقف وهو وصف يعلقه القانون على أحـد          ،املذكور هو من حيث حتديده، النظام الذي يسري على أحوال األشخاص وأهليتهم           

إذا الوقف نظـام    ... مبدئيا القانون اإلقليمي     م العيين، والقانون الذي يطبق على احلقوق العينية هو        األموال فهو داخل يف صلب النظا     
  .         569، ص1986، راجع أمحد الزرقاء، املدخل الفقهي العام، اجلزء األول، نشر مطابع ألف باء األديب دمشقعيين
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االستمارة احملدد تنظيميا لإلشهار العقاري، واليت تودع باحملافظة العقارية املختصة إقليميا 
مببادرة من مدير الشؤون الدينية واألوقاف للوالية، قصد اإلشهار و هذا بعد إستيفاء إجراءات 

 يسلم احملافظ العقاري إىل مدير الشؤون الدينية، واألوقاف للوالية النسخة املرفقة التسجيل،
  .مع هذا اإليداع، بعد حتميلها صيغة تنفيذ اإلشهار العقاري 

 1976 مارس 25 املؤرخ يف 63 – 76 من املرسوم رقم 21وطبقا لنص املادة 
 93/123ملرسوم التنفيذي رقم املعدل واملتمم املتعلق بتأسيس السجل العقاري واملعدل با

  .)1( يتم التأشري على السجل العقاري حسب التميز19/05/1993املؤرخ يف 
  .فاملشرع اجلزائري فرق بني تواجد العقار يف احلضر أو يف الريف فكل له خصوصياته

 تفتح بطاقة عينية -مبفهوم النص القانون املذكور أعاله -فإذا تعلق األمر بعقار حضري 
املوقوف، مث بعد التأشري عليها، بالنظر إىل املوقع اجلغرايف احملدد بعناصر تعيني العقار وترتب 

مث يتم إعداد ومن وترتب حسب الترتيب األجبدي، تفتح بطاقة أجبدية حلساب الوقف العام 
   .)2(دفتر عقاري ويسلم ملدير الشؤون الدينية واألوقاف للوالية يف آن واحد مع النسخة املرفقة

  113ا إذا كان امللك املوقوف عقارا ريفيا، يتم اإلشهار طبقا ملا نصت عليه املادتان أم
 و مبا أن التأشري يتم على السجل العقاري املمسوك يف 63 – 76 من املرسوم رقم 114و

   .)3(الشكل الشخصي، فإنه يف هذه احلالة ال يتم إعداد الدفتر العقاري
   )السجل الخاص( الثانية إلثبات الملك الوقفي ةالمستحدثالوثيقة : المطلب الثالث

 08 املؤرخ يف 336 / 2000 من املرسوم التنفيذي رقم 08تطبيقا ألحكام املادة 
 ربيع 14 حيدد هذا القرار املؤرخ يف 2000 أكتوبر سنة 26 املوافق 1421رجب عام 
  .الوقفي حمتوى السجل اخلاص بامللك 2001 يونيو سنة 6 املوافق 1422األول عام 

                                                 
قارات حضرية و تكون موضوع إحداث بطاقات عقارية كما هو منصوص            تعترب كع  – تنص من املرسوم املذكور أعاله       21دة  اامل )1(

  .         إن بطاقات العقارات تتضمن بالنسبة لكل بلدية تابعة إلختصاص احملافظة العقارية"  و اليت تنص أنه 20عليها يف املادة 
            .سترفق بامللحق صورة لشهادة خاصة بامللك الوقفي كنموذج )2(
             . من قانون التسجيل8 الفقرة 4 – 353نص املادة طبقا ل )3(
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بالرجوع لنص القانون احملدد حملتوى السجل اخلاص بامللك مل نقف على تعريف هلذا 
السجل  وطبيعته وحبكم أن القانون مل حيدد طبيعة هذا السجل يتعني عليها الرجوع إىل 

القواعد العامة وعلى ضوئها ميكن لنا أن نعرف السجل اخلاص بأنه دفتر رمسي خاص بامللك 
اجلهة الرمسية املكلفة بإدارة األمالك الوقفية لتدوين ما أوجب القانون هلم متسكه الوقفي 

 منقول وبتوضيح أعم بأنه نظام متسجيله من بيانات يتعلق هبوية الوقف ونوعه أهو عقار أ
  .الغرض منه مجع املعلومات اخلاصة باألمالك الوقفية حىت نتمكن من شهر ما تعلق به

ا السجل الذي تقيد فيه األمالك الوقفية وتدون فيه وهذا النظام يقضي بإمساك هذ
  .)1(البيانات الواجب بياهنا

يرقم السجل اخلاص بامللك "   من القرار املذكور أنه 2 وهذا ما نصت عليه املادة
الوقفي املذكور يف املادة األوىل أعاله، ويؤشر عليه من السلطات العمومية املؤهلة قانونا 

  .)2("ؤون الدينية واألوقاف املختص إقليميا وميسك من قبل مدير الش
فاء الصيغة ضفالسجل اخلاص يتطلب قانونا أن يؤشر عليه مدير الشؤون الدينية إل

القانونية بعد ترقيم كل صفحة حىت نستطيع الوقوف على حقيقة األمالك الوقفية بدقة 
 وهذا ما ،)3(اتإن املشرع اجلزائري سعى جاهدا لوضع وسائل جديدة لطرق اإلثب .وإحكام
  .  األبعاد الدينية واالقتصادية واالجتماعيةيهتمام الكبري هلذا النظام ذ اال علىيدل

                                                 
             .211 ص1992  طبع ديوان املطبوعات اجلامعية ، القانون التجاري اجلزائري،الدكتور حلو أبو حلو )1(
             .سيكون بامللحق صورة لسجل خاص بالوقف مع مجيع البيانات اخلاصة به )2(
             .ت اخلاصة بامللك الوقفييعين طرق اإلثبا )3(
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  :الفصل الثالث
  هـــي وخصائصـــد التوثيقـــف العقــتعري

العقد التوثيقي هو كل عقد حيرره املوثق، ويتضمن تصرفات قانونية سواء من جانب   
  .متعدد األطراف كعقد البيعواحد كالوقف والوصية واهلبة أو 

، وهبذا يكون )1(وهذا املعرب عنه بشريعة املتعاقدين، ويتم ذلك بتطابق اإلجياب والقبول
العقد التوثيقي، إما عقد تعاقدي أو عقد تصرحيي، فاألول يتم بني الطرفني بتوافق اإلجياب 

  .)2(والقبول، أما الثاين فيصدر من طرف واحد فيكون ملزما له فقط
 مكرر من القانون املدين اجلزائري جند النص القانوين 324لرجوع إىل نص املادة وبا

زيادة على العقود اليت يأمر القانون بإخضاعها إىل شكل رمسي جيب : "... ينص على ما يلي
حتت طائلة البطالن حترير العقود اليت تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية يف شكل 

وبالتايل يتضح جليا من . )3("دى الضابط العمومي الذي حرر العقدرمسي وجيب دفع الثمن ل
نص املادة املذكورة أن املشرع حدد العقود اليت حيررها املوثق ويدعم ذلك بتوقيعه بطابعه 

  : وقد قمت بعرض كل ما يتعلق بالعقد التوثيقي من خالل املباحث التالية. اخلتمي اخلاص

  يقي خصائص العقد التوث: املبحث األول

 شروط  إبرام العقد التوثيقي وجزاء ختلف أحد الشروط: املبحث الثاين 

  إجراءات إبرام العقد التوثيقي: املبحث الثالث
 
 
 
 

                                                 
             . من القانون املدين اجلزائري59 املادة )1(
             .537 عقد الوقف يعرب عن ذلك، أنظر مصطفى حممد الزرقاء، املرجع نفسه، ص)2(
             . من القانون املدين اجلزائري1 مكرر 324 املادة )3(
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  :المبحث األول
  يـــــد التوثيقــــــائص العقــــــــــخص

يتضح من خالل التعريف السابق للعقد التوثيقي أنه يشمل مجلة من اخلصائص 
وخصائص العقد .  متيزه عن باقي العقود الرمسية األخرى كالعقود اإلداريةواملميزات اليت

  : التوثيقي وتتمثل فيما يلي
  العقد التوثيقي عقد رسمي: المطلب األول

 من القانون املدين، 324ذلك انه مظهر من مظاهر العقود الرمسية استنادا لنص املادة   
مومًيا تعينه الدولة، وهذا ما يضفي عليه الصبغة والقائم بتحريره هو املوثق الذي يعد ضابطًا ع

يعترب ما ورد يف العقد  "5 مكرر 324الرمسية، كما جند يف نفس الوقت القانون يف املادة 
   ."الرمسي حجة حىت يثبت تزويره، ويعترب نافذا يف كامل التراب الوطين

  العقد التوثيقي عقد شكلي: المطلب الثاني

ضائية احتراما وتطبيقا ملبدأ سلطان اإلرادة، حىت يف عقود األصل يف العقود أهنا ق  
اإلذعان، إال أن املشرع ونظرا ألمهية حمل العقد وإرادته يف استقرار املعامالت فيه وجتنبا لكثرة 

الرتاعات وتعقدها اليت قد تطرأ بني املتعاقدين، فقد أخضع بعض العقود لشكلية معينة، من 
 نقل امللكية واحلقوق العينية املتعلقة بعقار مبوجب األمر رقم بينها العقد التوثيقي، فمثال

 املتضمن 27/88 وامللغي مبوجب القانون رقم 1970 ديسمرب 15 املؤرخ يف 70/91
تنظيم مهنة التوثيق املسند إليها حترير العقود من طرف املوثق وإال تكون حتت طائلة 

  .)1(البطالن
 من 18 نفس القانون واملتمم للقانون املدين يف نص املادة  من18مث أكد أن الشكلية يف املادة 

  .1 مكرر324ذات القانون واملعدل واملتمم للقانون املدين استنادا لنص املادة 
 

                                                 
وبالتـايل يكـون    ...  اليت توجب وتلزم على الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى املوثق           91/10 القانون    من 41 طبقا لنص املادة     )1(

 مـن القـانون املـدين       5 مكرر   324املواد  . املشرع قد اخضع عقد الوقف لذات الشكلية اخلاصة بالعقود األخرى كعقد البيع مثال            
             .اجلزائري
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  العقد التوثيقي شريعة المتعاقدين: المطلب الثالث

 العقد شريعة املتعاقدين فال جيوز نقضه، وال" من القانون املدين أنه 106نصت املادة   
  ".تعديله إال باتفاق الطرفني أو لألسباب اليت قررها القانون

فبمجرد التوقيع على العقد من األطراف، واملوثق يصبح املرجع األول يف حتديد 
التزاماهتم، وال ميكن ألحد املتعاقدين أن يلغيه أو يعدله بإرادته املنفردة إال إذا تضمن شرطا 

 ذلك باإلضافة إىل هذه اخلصائص )1(يزه ألحد املتعاقدينجوهريا خاصا أو كان نًصا قانونًيا جي
  : فإن للعقد التوثيقي خصائص أخرى  تتمثل يف أن 

 .للعقد التوثيقي تاريخ ثابت -

 .له حجية مطلقة، ليس بالنسبة لألطراف فقط وإمنا بالنسبة للغري كذلك -

 .ال جيوز الطعن فيه إال بالتزوير فقط -

رمسية طبقا لألصل، هلا نفس قوة اإلثبات اليت للمحرر يستخرج من العقد التوثيقي صورة  -
 .)2(الرمسي

 .)3(يلزم التحاق جملس العقد وحضور مجيع األطراف أمام املوثق للتوقيع عليه -

                                                 
 أنه جيوز للقاضـي أن يلفـي أي شـرط مـن     91/10 من القانون 16شرع طبقا لنص املادة  بالنسبة لعقد الوقف فقد نص امل      )1(

             ..الشروط
جيب على الواقف أن يقيد الوقف لعقد لدى املوثق وأن يـسجله            " أنه   91/10 من قانون    41 بالنسبة لعقد الوقف فنصت املادة       )2(

وبالتايل عقد الوقف مير    ".  إثبات له وإحالة نسخة منه إىل السلطة املكلفة باألوقاف         لدى املصاحل املكلفة بالسجل العقاري امللزمة بتقدمي      
  .  مبرحلتني

.  املتعلق باألوقـاف   91/10 فعقد الوقف حبكم إبرامه باإلرادة املنفردة حيضر الشهود أما املوقوف عليه فغري إلزامي، أنظر قانون                 )3(
             . وما بعدها122، ص1934د، نشر دار الفكر للطباعة،أنظر الدكتور عبد الرزاق السنهوري نظرية العق
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  :المبحث الثاني
 شروط  إبرام العقد التوثيقي وجزاء تخلف أحد الشروط

 من القانون 324ملادة إلبرام العقد التوثيقي يتطلب توفري بعض الشروط اليت حددهتا ا  
  : املدين وتتمثل فيما يلي 

 وهو كل شخص تكلف -املوثق–جيب أن يصدر العقد من طرف ضابط عمومي  -1
الدولة بعمل من أعماهلا وهي حترير العقود، فيقوم هذا األخري مبهمة حرة، ولكن باسم 

  .-منشئ العقد–وحلساب الدولة، ومحايتها ويتلقى مقابال من الزبون 
يصدر العقد التوثيقي من طرف ضابط عمومي يف حدود سلطته واختصاصاته، جيب أن  -2

ويقصد بذلك أن يكون للموثق والية حترير العقود من حيث املوضوع، وكذا من حيث 
 .زمان إبرام العقود ومن حيث مكاهنا

  من حيث الموضوع : المطلب األول 

نوع معني من العقود، جيب أن يكون املوظف خمتصا من الناحية املوضوعية بإبرام   
فاملوثق خمتص بتوثيق مجيع احملررات اليت يقتضي القانون إضافة إىل ذلك الصيغة الرمسية عليها 

  .-كعقد الوقف–
  من حيث المكان : المطلب الثاني

حيق اختصاص كل موظف أو شخص مكلف خبدمة عامة، أو بضابط عمومي دائرة   
وثقني إىل دائرة اختصاص احملكمة اليت عني اختصاص ميارس فيها عمله،  فيحث اختصاص امل

  .)1(فيها
 من قانون التوثيق أن املوثق عون قضائي تابع إلقليم اختصاص 6وبالنتيجة يستفاد من املادة 

  .احملكمة وال ميكنه االنتقال إىل خارج دائرة احملكمة

                                                 
             . املتضمن تنظيم التوثيق1970 ديسمرب 15 املؤرخ يف 70/90 من قانون التوثيق من األمر 6/1 املادة )1(



 

 

184 

واطن وليس  من قانون التوثيق متعلق بامل2إن مفهوم االختصاص الوطين الوارد يف املادة 
باملوثق، فاألفراد هلم مطلق احلرية يف توثيق عقودهم بأية جهة يريدون، لذلك فإن كل عمل 
توثيقي يقوم به خارج دائرة اختصاصه اإلقليمي يعترب غري صحيح وال ترفع عنه احلجية، غري 

  : أنه يف هذه القاعدة استثناء وهو أنه
  .حالة الضرورة امللحةميكن للموثق أن ينقل داخل دائرة اختصاصه يف  -1
حالة وجود قرار من وزير العدل النتداب موثق أو متصرف ملكتب توثيق يف  -2

 . دائرة أخرى داخل الوالية

    من حيث الزمان: المطلب الثالث

جيب أن تكون سلطة املوثق قائمة وقت حتريره للعقد، فإذا عزل أو أوقف عن العمل   
، باستثناء إذا مل يكن يعلم بزوال تلك الوالية وكان فإن العقد الذي يقوم بتحريره يعد باطال

أي أنه مل يصلهم العلم بزوال الوالية، فإن العقد . ذوو الشأن أو األطراف املتعاقدة حسين النية
يف هذه احلالة يبقى صحيحا محاية للظاهر، ويف هذه احلالة تكون العقود اليت أبرمها املوثق يف 

 العرفية، الن الشخص الذي قام بتوقيعها وحتريرها غري خمتص هذه الفترة تأخذ مرتبة العقود
  .زمانا

  أهلية المتعاقدين: المطلب الرابع

  .يتطلب توافر األهلية الالزمة لتحرير العقد وهي بلوغ املتعاقدين سن الرشد  
فعلى املوثق اإلطالع على البطاقة الشخصية للمتعاقدين أو أي وثيقة تبني هويتهم، كي جيب 

 العقد بتراضي األطراف دون إكراه بدين أو معنوي على أحد، دون تدخل املوثق أن يتم
بتبديل إرادهتم، ألن العقد يتم مبجرد تبادل الطرفني التعبري عن إرادهتما كي جيب أن يكون 

هناك تطابق بني القول واإلجياب بني طريف العقد، هذا بالنسبة لألشخاص الطبيعية، أما بالنسبة 
تبارية كعقد الشركة فإنه يكون ممثلها القانوين هو الطرف املوجب إلبرام لألشخاص االع

  .العقد
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  مراعاة األوضاع واإلجراءات القانونية: المطلب الخامس

جيب على املوثق احترام كل العقود والشكليات اليت حددها القانون، فهذه الشكليات   
لها، لذا جيب على املوثق أن يتأكد تضفي على العقد الصيغة  الرمسية، وتوحي بالثقة يف تعام

من أهلية املتعاقدين ورضائهم من جهة، ومن جهة أخرى جيب كتابة العقد خبط  واضح غري 
مشتمل على إضافة أو حتشري أو كشط وذلك إلبعاد كل شبهة عن احملرر، وإن اقتضى األمر 

يه من ذوي الشأن إضافة أو حذفًا، فيجب ذكر ذلك يف اهلامش أو يف آخر احملرر املوقع عل
  .واملوثق

ويف "  أنه 1988 جويلية 02 من قانون التوثيق املؤرخ يف 18وهذا ما حددته املادة 
كل احلاالت حترر العقود باللغة العربية يف نص واحد واضح تسهل قراءته، وبدون اختصار أو 

الت يف بياض أو نقص أو كتابة بني األسطر، وتكتب املبالغ واألرقام ويصادق على اإلحا
اهلامش  أو يف أسفل الصفحات وعلى عدد الكلمات املشطوبة يف العقد، بالتوقيع باألحرف 

وال يقبل ضمن العقد أي كتابة بني األسطر أو إضافة " من قبل األطراف والشهود واملوثق
ه ، وهذا كله يلتزم به املوثق من الناحية الشكلية والقانونية وإال اعترب عمل)1(كلمات على العقد

  .خمالفا للقانون
  شهادة الشهود في العقود التوثيقية: المطلب السادس

تعترب شهادة الشهود يف العقود التوثيقية جد مهمة، إذ تساهم يف معرفة هوية الزبائن إىل   
  .املوثق، فيحضرون إىل جملس العقد ويستمعون إىل العقد وتالوته

 جرت واليت جتري بني شخصني أو ومعىن الشهادة هو مشاهدة الوقائع والتصرفات اليت  
أكثر مبكان وزمان حمددين، وتشمل الشهادة على الرؤية بالعني اجملردة والسمع مبا ورد من 

:"  من القانون املدين اجلزائري أنه)2(2 مكرر324حديث واتفاق، وهذا ما نصت عليه املادة 

                                                 
       . منه19 املادة 88/27 قانون التوثيق )1(
       . منه2 مكرر الفقرة 324ة املادة باب اإلثبات بالكتاب.  القانون املدين اجلزائري)2(
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ؤشر الضابط العمومي على توقيع العقود الرمسية من قبل األطراف أو الشهود عند االقتضاء وي
  ". ذلك يف آخر العقد

وتكون العقود الرمسية حتت طائلة البطالن إذا تغيب الشهود، وتنقسم شهادة الشهود   
  :)1(من العقود الرمسية التوثيقية إىل أربعة أقسام

 وهذه الشهادة ليس هلا أي قيمة قانونية، وإمنا حيضرون على :شهادة التشريف -1
  . كحضور إخوة الواقف أو زوجته يف عقد وقفسبيل التشريف ال غري

 ويكون ذلك إذا كان املوثق جيهل هوية وشخصية واحلالة :شاهدا التعريف -2
ففي هذه احلالة يكون املوثق ملزًما بإحضار شاهدي . املدنية واجلنسية لألطراف

 .التعريف

 إذ جيب حضور هذين الشاهدين يف عقود اهلبة والوقف والوصية :شاهدي العدل -3
 .إلثبات ذلك

  .)2(شهادة اإلثبات -4

                                                 
      .90 بكوش حيي، أدلة اإلثبات، املرجع نفسه، ص)1(
  . وما بعدها318أنظر كذلك مصطفى أمحد الزرقاء، املرجع نفسه، ص. 77 بكوش حيي، أدلة اإلثبات ذات القوة املطلقة، ص)2(
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  :المبحث الثالث
  د التوثيقيــــإجراءات إبرام العق

حىت يكون العقد التوثيقي صحيحا ومنتجا جلميع آثاره القانونية، جيب على املوثق إتباع   
كل اخلطوات واملراحل القانونية إلبرامه، وهذه اإلجراءات الواجب إتباعها تتمثل يف 

  . وكذا اإلجراءات املوضوعيةاإلجراءات الشكلية
  اإلجراءات الشكلية: المطلب األول

وتتمثل يف كتابة العقد وتسجيله لدى حمافظة الشهر العقاري، إذا كان حمل العقد عقارا   
  .أو حقوقًا عقارية، وكذا نشرها وتسجيلها يف الصحف احمللية إذا كان حمل العقد منقوالت

  الكتابة: الفرع األول

رر خبط واضح على الورق املسطر ذي اهلامش العريض أو على ورقة جيب كتابة احمل  
واحدة ذات هامش، وجيب أن ال يشمل احملرر على إضافة أو كشط أو حتشري أو ترك فراغ 

بني الكلمات، كما جيب أن تكتب املبالغ واألرقام واحلروف وتكون الكتابة واضحة 
 12/07/1988 املؤرخ يف 28/27 من قانون 2ق / 18 وقد نصت املادة )1(ومفهومة

يف كل احلاالت حترر العقود البالغة األمهية يف نص " على الشروط الشكلية للعقود الرمسية أنه
واضح تسهل قراءته وبدون اختصار أو بياض أو كتابة بني األسطر، وتكتب املبالغ والسنة 

م، والكتابة تكون باحلرب والشهر واليوم والتوقيع على العقد باألطراف وتكتب التواريخ باألرقا
 والربع األخري خيصص للتصحيح يف حالة ما إذا 4/3األسود الذي ال ميحى، وتشمل الكتابة 

اشتمل احملرر على كلمة مث تبني تغيريها فتوضع أمامها عالمة وتصحح يف اهلامش ويوقع عليها 
 التوثيقي يقوم املوثق، كذلك يف حالة حذف بعض الكلمات، وبعد االنتهاء من حترير العقد

املوثق بتوقيعه وكذا مجيع األطراف والشهود ويقرأه بصوت مرتفع وبأسلوب قانوين واضح 
  .)2(تغلب مصطلحات دقيقة تعطي املعىن الصحيح والدقيق الصادق ملا أراده املتعاقدان

 
                                                 

        .18/2املادة  . 88/27 قانون التوثيق )1(
     .157، البند 326 الزرقاء، املرجع نفسه، ص مصطفى أمحد)2(
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  التسجيل: الفرع الثاني

ه هو حتصيل رسوم بعد حترير العقد وإمضائه يقوم املوثق بإعادة التسجيل والغرض من  
، فقانون التسجيل يفرض على مفتش التسجيل بااللتزام بتسجيل مجيع )1(الضرائب املتنوعة

  .العقود سواء أكانت هذه العقود ذات رسوم ثابتة أو نسبية طبقا لألحكام املقررة قانونا
  الشهر: الفرع الثالث

حلقوق العقارية، يقوم لقد أوجب املشرع اجلزائري شهر العقود املتعلقة بالعقارات وا  
بإعداده للشهر العقاري وينقله متاما على نسخة عادية، ونسخة تسمى اإلجراء، مث يلخصه 

مبلخص مث يودعه جبدول إيداع إىل احملافظ العقاري، وبقيام املوثق هبذه اإلجراءات كلها يصبح 
                   .العقد حجة مطلقة أمام اجلميع

  : الشكلية اليت على املوثق التثبت منها، أن يشمل احملرر ما يليومن بني هذه اإلجراءات 
  اليوم والشهر، السنة والساعة اليت مت فيها التوثيق  -1
 .ذكر اسم املوثق  -2

 .ذكر اسم مكتب التوثيق وفروعه  -3

 . ذكر املرفقات املطلوب حفظها مع احملرر يف هنايته -4

 .ذكر أمساء الشهود وتوقيعاهتم -5
  راءات الموضوعية اإلج: المطلب الثاني 

العقد التوثيقي كغريه من العقود اليت جيب توافر عدة أركان لضمان صحته، فباإلضافة   
إىل الشكليات السابقة اليت تبطل العقد إن ختلف، هناك إجراءات موضوعية يعد تأكدها 

  .)2(جوهرًيا يف العقد، فعلى املوثق التأكد من قابلية حمل العقد للتعامل فيه

                                                 
        .18/2املادة  . 88/27 قانون التوثيق )1(
     .164 البند340 مصطفى أمحد الزرقاء، املرجع نفسه، ص)2(
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، وإما بشيء معنوي )1(ل التوثيقي، إما بشيء مادي كالعقار واملنقول والقيمويكون احمل
 91/10 من قانون 11 من القانون املدين، وما جاءت املادة 54كالعمل طبقا لنص املادة 

اليت حددت حمل الوقف عقارا أو منقوال أو منفعة، وجيب أن يكون حمل الوقف معلوما حمددا 
  .)2(املشاع ويف هذه احلالة تتعني القسمةومشروعا، ويصح وقف املال 

وبعد حتديد هذه املستندات شكليا وبعد التأكد من إرادة املتعاقدين، جيب على املوثق 
أن يتأكد مثال من أن القطعة من األرض صدرت باسم صاحبها وأهنا تنص نفس رقم موقع 

و لبًسا يف املعلومات جيب األرض املعنية يف نفس العقد املرخص، فإذا الحظ املوثق أن نقًصا أ
  .يف هذه احلالة أن يسأل صاحبها عن ذلك ليعرف حقيقة األمر

  مدى حجية العقد التوثيقي: المطلب الثالث

يستمد العقد التوثيقي صفته الرمسية من توافر مجيع شروطه ، حبيث تعطيه احلجية 
 املعامالت بني األفراد، القاطعة يف اإلثبات، وكذا من القانون ، ولذلك بفرض صيانة واستقرار

  .وهذه احلجية ليست مطلقة بني األفراد فحسب بل للغري كذلك
كي يستخرج من العقد التوثيقي صورة طبق األصل هلا نفس قوة اإلثبات اليت للمحرر 

  .الرمسي، واليت حجية هي األخرى كذلك
  حجية العقد التوثيقي بالنسبة لألطراف والغير: المطلب الرابع 

  .توثيقي حجية بالنسبة ألطراف العقد وبالنسبة للغريللعقد ال
  بالنسبة لألطراف: الفرع األول

للعقد التوثيقي حجية قاطعة بالنسبة لألطراف، وال ميكن إثبات عكسها إال بالتزوير،  
فالبيانات اليت تقع من ذوي الشأن أكثرها تتعلق مبوضوع العقد، فإذا كان العقد وقفا فإنه على 

  .ثبت يف الورقة أن الواقف قرر أن يوقف عقاره مثالاملوثق أن ي

                                                 
     .84، ص01 عدد 21/10/1990 مؤرخ يف 467/68 قرار رقم )1(
  .88/27 من قانون التوثيق 1 فقرة 18املادة ) 2(
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فإذا كان العقد بيعا فإنه على املوثق أن يثبت يف الورقة أيضا أن البائع قرر انه يبيع 
واملشتري قرر أنه يدفع الثمن، ويشتري بالشروط الواردة يف العقد، وهذه البيانات جيب أن 

د ال تكون هلا حجية، أما بالنسبة تكون يف حدود مهمتهم، فإذا خرجت عن هذه احلدو
  .)1(للموثق، فال جيوز لألطراف إثبات عكس ما دونه يف العقد إال عن طريق الكتابة

  بالنسبة للغير: الفرع الثاني

 اليت 5 مكرر 324مبا أن العقد التوثيقي هو عقد رمسي، وبالتايل ينطبق عليه نص املادة 
بالتزوير وحجته ثابتة يف كامل التراب العقد الرمسي له حجية حىت يطعن فيه "نصت 
  .)2("الوطين

يتضح من ذلك أن العقد التوثيقي قد يكون حجية للغري وقد يكون حجية على الغري، 
فيكون حجية للغري كحجيته بالنسبة لألطراف إذ ال مينع الغري من إنكار حجية الوقائع اليت 

لتزوير، بل يكفي تقدمي الدليل على عكس أثبتها املوثق يف حمتوى، وال حيتاج ذلك إىل الطعن با
  .   )3(ذلك بالطرق املقررة قانونا

  حجية صور العقد التوثيقي: الفرع الثالث

إن الصيغة الرمسية اليت تصبغ هبا العقود املرفقة نظرا ملا حتتويه من تصرفات هامة 
لألطراف املتعاقدة، فقد ألزم الواقع وجود صور هلذه العقود، تفاديا لضياعها أو إتالفها، كما 
  .)4(أوجب القانون على املوثق حفظ النسخة األصلية للعقد لديه، وتسلم نسخة ثانية لألطراف

هل نسخة العقد املسلمة لألطراف هلا نفس حجية الصور : ار التساؤل التايلوقد يث
  األصلية؟   

                                                 
  .91 املرجع نفسه، ص بكوش حيي،)1(
  .  مكرر324القانون املدين اجلزائري املادة ) 2(
كان يقوم املدين ببيع مرتل له بعقد رمسـي، مث يـدعي            : أما احلالة اليت يكون العقد حجة على الغري فيتضح من خالل املثال التايل            ) 3(

  . على األرض املبيعةالدائن أن البيع الرمسي مل يصدر من مدينه، وذلك ليتمكن من التنفيذ حبقه 
  . كما هو احلال يف عقد الوقف، سلم نسخة للواقف ونسخة للموقوف عليه أو عليهم، أي اجلهة املوقوف عليها) 4(
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إذا كان أصل الورقة الرمسية موجودا، فإن صورهتا "  من القانون املدين 325نصت املادة 
  .)1"(الرمسية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة لألصل

ملطابقة لألصل ما مل ينازع أحد الطرفني فإن وقع تنازل، ففي هذه وتعترب الصورة ا
احلالة ترجع الصورة األصل ، حبيث أنه إذا كان أصل احملرر الرمسي، أو أصل العقد موجودا 

يف مكتب التوثيق كان لصورته نفس احلجية يف إثباته بالقدر الذي تكون فيه مطابقة لألصل، 
لعقد أو شكك يف هذه املطابقة، على احملكمة أن تطلب لكن إذا نازع أحد الطرفني يف ا

  .إحضار األصل للتحقق من مطابقته للصورة
فمعرفة احملكمة نفسها، أو انتدبت أحد قضاهتا لينتقل إىل مكتب التوثيق حيث يوجد أصل 

، وحبضوره يقارن الصور مع األصل وحيرر حمضرا بذلك ويوقعه احملضر )2(العقد التوثيقي
  .اتب الضبط يف غياب أصل العقد التوثيقيوالقاضي وك

وباإلضافة إىل ذلك قد يتعرض يف بعض احلاالت أصل الورقة إىل التلف أو الضياع أو إىل        
مث يشب نزاع بني املتعاقدين، ففي هذه احلالة ال يبقى سوى الرجوع إىل النسخة ) 3(السرقة

   األصل غري موجود؟الثانية لكن هل هذه الصورة صحيحة وهلا حجية ما دام
إذا مل يوجد أصل الورقة " من القانون املدين اجلزائري 326هذا ما أجابت عنه املادة          

  : الرمسية كانت الصورة حجة على الوجه اآليت
يكون للصورة الرمسية األصلية تنفيذية كانت أو غري تنفيذية حجية األصل مىت كان  -

  .لألصلمظهرها ال يسمح بالشك من مطابقتها 
ويكون للصورة الرمسية املأخوذة من الصور األصلية احلجية ذاهتا، لكن جيوز يف هذه  -

  .احلالة لكل من الطرفني أن يطلب مراجعتها على الصورة األصلية اليت أخذت منها
                                                 

  .  من القانون املدين325املادة ) 1(
يت ذهبـت عـن عـدم       هذا ما يتطلب من القائمني يف الوقت الراهن على تسيري األوقاف إتباعه يف البحث عن األمالك الوقفية ال                 ) 2(

  االستقرار التشريعي   
  .  منه326القانون املدين، املادة ) 3(
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  :الرابعالفصل 
  الوقفمؤسسة الك أم المستقبلية لتطوير قافاآل

سالمية منذ عصور بعيدة، فعلى إن الوقف نظام صاحب ويصاحب حياة الشعوب اإل
 الشعوب أن تسعى إىل اكتشاف أساليب جديدة مما جيعل استغالهلا واستثمارها ألموال ذهه

، ا ثالثًاللوصول إىل الغاية املنشودة حىت يصبح الوقف نظاًمو ،الوقف يعود بالفائدة على اجملتمع
  .إىل جانب القطاع العام والقطاع اخلاص

أن يبىن الوقف على أسس صلبة ومتينة جتعله يصل إىل الغاية ولكي يتحقق ذلك جيب 
  : املنشودة منه، وهذا ما قمت بتفصيله وشرحه يف املبحثني التاليني

  . األسس املوضوعية والذاتية لتكوين النظام القانوين ملؤسسة الوقف:املبحث األول

  . ضرورة النظام القانوين لتطوير مؤسسة الوقف:املبحث الثاين
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  :بحث األولالم
  لوقف لمؤسسة ااألسس الموضوعية والذاتية لتكوين النظام القانوني

  

إن الدين اإلسالمي مبداه الواسع ومشوليته للحياة على نطاق أوسع، قد مشل احلياة 
الروحية واألخالقية إىل جانب احلياة العملية، فقد لعب اإلسالم دورا رئيسيا وأساسيا وموجها 

قتصادية، هو  فأثر اإلسالم على احلياة اال،ى مدى تارخيه العميق والطويلقتصادية علللحياة اال
كون اإلسالم بطبيعته أتى كدين ل  نتيجة ،أمشل وأوسع من تأثري بقية األديان يف هذا اجملال

ودولة يف آن واحد، لذا فإن تأثري الدين اإلسالمي مل يشمل احلياة االقتصادية فحسب، بل 
 وأثر )1( جمال الفكر االقتصادي الذي بلوره وأسسه فقهاء اإلسالمكان له تأثري واسع على

 مباحث الشريعة اإلسالمية، وكتب املعامالت، وهذا رالدين على الفكر االقتصادي يف ظهو
نابع من مبدأ خالفة اإلنسان على األرض ومسئوليته جتاه ما يستخلف عليه فال مسئولية بدون 

بدون التحكم بالظروف لتطويرها خلدمة اإلنسان طبقا ار أو يحرية أو بدون شعور باالخت
  . األخالقية املستمدة من الشريعة اإلسالميةريللمعاي
قتصادية يف اإلسالم والذي كان له الدور الفعال يف عملية فالوقف هو أحد املؤسسات اال  

 يألساسقتصادي طيلة احلقبات التارخيية فقد كان وال يزال هو املصدر االتطور و النمو اال
 هذه الروح الدينية اليت عززها من يف بناء املساجد يف الديار اإلسالمية، حبيث ينبع يوالرئيس

 من مساعدة للعديد من ه  وهذا ما قدم، القيم األخالقية يف اإلسالممنالوقف الذي ينبع 
 ،فةداع الكسوة للكعبة الشريبالطاقات لإلبداع يف صنع أمجل الطرز العمرانية والتفنن يف إ

وصنع السجاجيد للصالة، وصناعة القناديل والثريات الفائقة اجلودة اليت تعلق يف املدارس 
   .)2(واملساجد إلضاءة أماكن العبادة من أجل االندماج يف مواصلة التعليم والتعبد

                                                 
   .227 ص1989 دورة ، نشر البنك اإلسالمي للتنمية،جتماعي للوقف الدور اال،الدكتور عبد املالك السيد) 1(
  .126، ص1977مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، نشر املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية ) 2(
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فكل النشاطات اليت كان الوقف السبب يف تشجيعها أدت إىل التأثري على عقلية اجملتمع يف 
 ،)1(ين معتقدات املسلمني ومنط سلوكهم و منط احلياة اليت يتخذوهنا ملعيشتهمتكوين وتلو

 املؤسسات فقط بل كان اإلسالم قوتأثري الوقف اإلسالمي مل يقف عند بناء املساجد أحد أعر
مسيطرا على أذهان الناس ونابضا باحلياة حبيث وسعوا يف العديد من األنشطة االقتصادية، فقد 

 موقوفة فأنشئوا من أجل تطور جمتمعهم جبعلها أمواال االقتصادية ن النشاطاتأوقفوا العديد م
املستشفيات العديدة اليت هي املصدر الرئيس للعناية بصحة اإلنسان املسلم وتطوير أوضاعه اليت 

فاقت عنايتها ورعايتها للمرض، فقد كانت رعاية األمور الصحية حىت العصر احلديث يف 
سالمية قد اعتمدت أصال على ما خصص هلا من أموال الوقف على العديد من البالد اإل

 فاق ما قبله و بقي هاديا ومرشدا للنهضة األوروبية الذيخمتلف املستشفيات والتعليم الطيب 
يف كتبهم الطبية وهي الكتب اليت دوهنا احلديثة، وال تزال اليت أتى هبا املسلمون واليت دونوها  

شون من موارد األموال املوقوفة، هي الكتب الطبية الوحيدة اليت هم عندما كانوا يعيؤعلما
كانت تدرس يف جامعات الغرب، وال تزال قيمتها العلمية جبانب قيمتها يف تطور التاريخ 

  .)2(العلمي يف مستوى رفيع
  

  

   الفقهياألساس األول األساس : المطلب األول 

تمثل يف يهدف إليها، وي اليت األساس الذي من أجله تطور الوقف والغايةبه يقصد 
حيث أهتم الواقفون عند إنشاء الوقف بتخصيص ريع األعيان اليت  .)3(الفقهياألساس 

يوقفوهنا على بناء املساجد وتعمريها، ودفع مرتبات القائمني والعاملني هبا باعتبار أن هذه 
 يف صدر اإلسالم املساجد هي بيوت اهللا يف أرضه ومنارات اهلدي والرشاد، فقد كان املسجد

                                                 
(1)  Benoit Adda et Elias, Ghaloungui, le droit musulman le Wakf ou immobilisation 
d’après les principes du rite Kanfite imprimerie Faray Haim MIZEAHI. Alscandrie 
1893, p 62 

  .228املرجع نفسه، ص الدكتور عبد املالك السيد، ) 2(
  . 114، ص1987اإلسالم، نشر مكتبة الشركة اجلزائرية، صالسيد سابق، عناصر القوة يف ) 3(
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، وليس هناك أدىن شك أن )1( لإلشعاع الروحي والفكريامصدًر، ودار عبادة ودار علم
الدعوة الصحيحة والسليمة تقوم على أساس التعريف حبقائق اإلسالم وتعاليمه ونشر فضائله 
ل وأحكامه يف العبادات واملعامالت واحلث على اإلميان هبا والعمل على تأكيدها واقرب السب

السعي قدما إىل تطوير الوقف وعدم إىل وأوهلا هو املسجد وهذا ما أدى بالسلطة يف اجلزائر 
اقتصاره على املساجد فقط، بل ليشمل العديد من اجملاالت، بل أدى إىل إصدار مجلة من 

   .القوانني الستثماره
  األساس االجتماعي : المطلب الثاني 

املساكني والرب هبم واإلحسان إليهم وتوزيع كان للوقف دور هام يف رعاية الفقراء و
صدار القوانني يف إسم واألعياد وهذا ما مت التوصل إليه من طرف السلطة بوا امليفالصدقات 

  .)2(ونة األخرية حلماية الوقف وتأكيد تطبيق رغبة الواقفني إليصاهلا ملستحقيهااآل
  األساس الثقافي: المطلب الثالث 

 صرف أشترط قضية تثقيف الفرد واجلماعة فهناك أوقاف يقوم الوقف بدور هام يف
ريعها على الكتاتيب لتعليم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكرمي، وهناك أوقاف أخرى 

 -واألزهر الشريف خري دليل على ذلك - ،للصرف من ريعها على إنشاء املدارس و اجلامعات

                                                 
(1)  Benoit Adda et Elias, Ghaloungui, le droit musulman le Wakf ou immobilisation 
d’après les principes du rite Kanfite imprimerie Faray Haim MIZEAHI. Alscandrie 
1893, p 34.  
Egy. Level, droit musulman, le Wakf ou Habous d’après la doctrine  et la 
jurisprudence rites Hanafite et Malikite tome premier, imprimerie diemer. Le 
Caire1895. 

إن احلضارة اإلسالمية كانت تعتمد على األوقاف، لذا مل تتأثر بالتقلبات السياسية واالقتصادية، وكان التعليم والصحة والزراعـة   )2(
 ". من األراضي العقارية يف اجلزائر كانت أوقافا  %50ياه والقتاطر وغريها قائمة على األوقاف، حىت أن وامل

 Gérard Bussan de Jansens : les Wakfs dans l’islam contem permis extrais de laراجع 
revue des études islamiques, Paul Genthner, Paris, P70.  

 Ermest Merand : (étude et la pratique du habous) le habous ou Wakf des règles وكذلك 
de serfuris pridance typographie Adolphe Jourdan. Imprimerie liberir éditeur Alger 

1895, p70.  
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ا فيها من علم مم الناس ينهلة وعلمية وهناك من أوقفوا مكتباهتم مبا حتتويه من كتب ديني
   .ومعرفة دينية ودنيوية تفتح أمامهم أفاق العلم واملعرفة

منكب أنا  و ما الحظتهومن البوادر احلسنة واألفاق املستقبلية لتطوير أموال الوقف
رة الشؤون الدينية تدشن مدرسة ات بالسلطات الوالئية لوزجئ فوفقدلتحرير هذا املوضوع 

 هذه املدرسة حتتوي على العديد من املرافق منها مدرسة ،سجد سيدي قاسم بنقاوسقرآنية مب
  .قرآنية لتحفيظ القرآن متت بفضل احملسنني من هذه البلدة

عود إىل تكلها و ،لتكوين يف مبادئ اإلعالم اآليلل مدرسة ،باإلضافة إىل املدرسة القرآنية
 املدرسة القرآنية أهنا أنشأت مرقدا للتالميذ  ومن اآلفاق اليت توصلت إليها هذه.موارد الوقف

 تقدم من ،إىل مطعم لتناول الوجبات باإلضافة املتمدرسني هبا إليوائهم جمهزة بكل الوسائل
اه إلعطاء صورة حية عن دور األوقاف يف تشجيع دنهذا مثال بسيط أوروطرف احملسنني، 

 يف مجيع اجملاالت و هذا هو األساس العلم والثقافة كتزويد املكتبة بالكتب من طرف الواقفني
  .)1(السليم

  األساس االقتصادي  : المطلب الرابع 

يهدف الوقف اخلريي أساسا إىل خدمة اجملتمع وتقدمه، والوقف من حيث تكوينه 
قتصادي قام على أثبت الثروة وهي األراضي الزراعية والعقارات املبنية إضافة إىل بعض اال

 وقد مضى وقت طويل حىت أجازوا .)2(ةقفقهاء وقفها يف حدود ضياملنقوالت اليت أجاز ال
وقف النقود، يف العصر العثماين، وأفىت املتأخرون جبواز وقف حصص وأسهم شركات 

  . األموال املستقلة استغالال جائزا شرعا

                                                 
وقفا خصص لطيـور  للحيوانات العاجزة، وهي اليت مات أصحاهبا وليس هناك من يعتين هبا، وهل تتخيلون   هناك وقف خصص  )1(

وهل مسعتم بوقف حليب األم الذي تستفيد منه األمهـات الـاليت ال             .  اليت انكسرت مناقريها فلم تعد قادرة على إطعام نفسها         ! املاء
يصرف آنية زبادي للطفل الذي وقعت منـه آنيتـه          " الزبادي"يستطعن إرضاع أبنائهن؟ وهل تعلمون أن يف الشام وقفا مشهورا امسه            

  .      1980راجع األستاذ حممد أمني، األوقاف واحلياة االجتماعية يف مصر، نشر دار النهضة العربية "  يعاقبه أهلهوخياف أن

  . 335مصطفى السباعي، املرجع نفسه، ص ) 2(
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 بارز النشاط االقتصادي الذي يقصد به رومن بني األنشطة اليت أصبح للوقف له هبا دو
قتصادي جملموع األعمال اليت يقصد هبا تدعيم الصناعة والتجارة والزراعة يف النشاط اال
  .)2(صندوق األوقاف املنشأ أخريا يف اجلزائرإال بتفعيل ، وهذا لن يتم )1(اجلزائر

                                                 
اب فنحن حباجة ماسة ألن ننمي األوقاف وتشجيعها ألسـب "احلصني الشيخ " مؤسسة الوقف اإلسالمي"صرح رئيس جملس أمناء  )1(

  :عدة
 .أوهلا تقليل االعتماد على التربعات املباشرة خاصة مع تناقص معدل دخل الفرد -

وثانيها محاية املشاريع من التعثر بسبب التقلبات االقتصادية والسياسية، واليت تسبب خسارة فادحة ألعمال اسـتثمر فيهـا                   -
 .  الكثري

        ...."     ت خاصة اخلرييةوثالثها تقليل االعتماد على الدعم احلكومي يف بعض اجملاال -

(2)  Lucciont : El Habous ou Wakf (rite Malikite et Hanafite) Casablanca1952, p45. 

.157، ص1978وانظر مالك بن نيب، بني الرشاد والتيه، توزيع دار الفكر بدمشق، الطبعة األوىل  
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  :المبحث الثاني
  الوقفلتطوير مؤسسة ضرورة النظام القانوني 

 األنظمة اهلامة اليت إن نظام الوقف الذي وضع اإلسالم أسسه وقواعده، هو من
ساعدت يف حل الكثري من املشاكل االجتماعية واالقتصادية اليت واجهها اجملتمع اإلسالمي يف 

  .تارخيه املديد
لقد ساهم هذا النظام العظيم مسامهة فعالة يف حماربة اجلهل، وتأمني التعليم والصحة 

ىل وتوفيقه على رفع مستوى والري، وإنشاء املشروعات وصيانتها، وهو قادر بعون اهللا تعا
 العصر من فقر وجهل ومرض، واليت تمعيشة املسلمني وتنمية مواردهم البشرية ومقاومة آفا

  .ها كثري من اجملتمعات اإلسالميةمنعاين تزال تال 
وإن حتقيق أغراض مؤسسة الوقف يف اجملتمع اإلسالمي عامة واجلزائر خاصة، منوط 

 هذه األغراض، وهذه مسألة يف غاية األمهية ألن االستمرارية اليت بتثمري األموال املوقوفة ألداء
اء أموال الوقف، وحسن التصرف فيها م ال ميكن حتقيقها إال بن،هي غاية الصدقة اجلارية

واحلفاظ عليها من الضياع واإلمهال، وهذا يتطلب العمل على وضع الصفة اإلدارية  والتمويلية 
  . األمة واحتياجاهتااملناسبة اليت تتماشى مع حياة

 وتطويره لتنظيمهإن نظام الوقف تطلب من السلطة اجلزائرية إصدار العديد من القوانني 
  .)1(مراعاة خصوصية الوقفع م

                                                 
ل القرن العشرين، وقد اختذ جملس الشعب املصري توصـية كلـف   لقد تعرضت األوقاف اإلسالمية يف مصر إىل اعتداءات خال )1(

اختاذ اإلجراءات الكفيلة بإعادة أمالك األوقاف إىل إشراف الوزارة يف احلاالت املمكنة، أمـا              " وزارة األوقاف "مبوجبها الوزارة القائمة    
فقد طالب  )  ضمن نظام إعادة توزيع امللكية الزراعية      وهي احلاالت اليت مت فيها توزيع األراضي على الفالحني        (يف احلاالت غري املمكنة     

وعليه يكون جملس الشعب املصري قد أقر مببـدأ  . جملس الشعب املصري احلكومة دفع التعويضات الالزمة والعادلة إىل وزارة األوقاف       
 وال جيوز مصادرهتا، وال جيوز، بيعها إمنا        أن األوقاف هلا حرمتها وذمتها املالية مستقلة عن إدارة الدولة،         : عام يف النظم اإلسالمية وهو    

  :راجع.". جيوز استبداهلا عقاريا أو بعوض تقدي
  Ermest Merand : (étude et la pratique du habous) le habous ou Wakf des règles de 

serfuris pridance typographie Adolphe Jourdan. Imprimerie liberir éditeur Alger 
1895, p75.                   
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حيث كان خاضعا ألحكام ، هتمت بنظام الوقف منذ عهد الدولة العثمانيةاواجلزائر 
رة أوقاف املساجد واألراضي، إىل  أهم األوقاف اليت شهدهتا تلك الفتمنالشريعة اإلسالمية، و

إال . أن دخل االستعمار واستحوذ على املمتلكات مبا فيها املمتلكات الوقفية فزال نظام الوقف
أن مرحلة االستقالل متيزت باهتمام الدولة باسترجاع األراضي و العقارات، ومن مث بدأ 

  .ة بصفة عامة التفكري يف وضع نظام قانوين لألمالك الوقفية كشريك يف التنمي
  النظام القانوني للوقف واقع تمليه التطورات االقتصادية في الجزائر : المطلب األول

ملعايشة والواقع االقتصادي اإن النظام القانوين للوقف يف اجلزائر واقع متليه الظروف 
 املؤرخ 64/383 لقد جاء أول مرسوم قانوين لتنظيم الوقف مبوجب املرسوم ،وطنيا ودوليا

 الذي تضمن نظام 1964 سبتمرب 17 هجري املوافق لـ 1383مجادى األوىل 10 يف
 ا اليت تعد أوقافًتناول مفهوم األمالك احلبسية وكيفية إدارهتا واألوقافواألمالك احلبسية العامة 
  .عمومية واهلدف منها

 بصدور قانون األسرة الذي حاول احلد من االستغالل الذي 1984متيزت سنة حيث 
تقوم به الدولة لألمالك الوقفية العامة واحترام إرادة الواقف وحتقيق الغاية من الوقف، كانت 

، )1(220 إىل املادة 213 القانون مجلة من األحكام املتعلقة بالوقف املادة ىحتواوذلك بأن 
 املتعلق 1991 أفريل 27 املواقف 114 شوال 12 مؤرخ يف 91/10مث تاله قانون رقم 

  . باألوقاف 
حتدد القواعد العامة لتنظيم األمالك اليت ألحكام العامة اد جاء يف الفصل األول فق

 منه فقد حددت أنواع الوقف عام، وخاص 06، أما املادة )2(الوقفية وتسيريها ومحايتها
  .)3(وتعريف كل نوع

  .)1(أما الفصل الثاين يف القانون املذكور فقد جاء ليحدد أركان الوقف وشروطه

                                                 
  .قانون األسرة اجلزائري )  1(
  .5 ،3،4 ،2 ،1 : املواد، املتعلق باألوقاف،91/10قانون رقم )  2(
  . بفقراهتا يف القانون املذكور 8، 7، 6املواد ) 3(
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  .)2(الث جاء حتت عنوان اشتراطات الواقفوالفصل الث
  .)3(والفصل الرابع حدد اإلجراءات القانونية للتصرف يف الوقف

  .)4(أما الفصل اخلامس فجاء مببطالت الوقف اليت ختالف أحكام هذا القانون
   .)34 ، 33( املواد ، تسيري الوقف وهو ناظر الوقفىلالفصل السادس من يتووحدد 
 إىل املادة 39، 38 ،37 ،36 ، 35 : حتت عنوان أحكام خمتلفة املوادالفصل السابعوجاء 

  .ملتطلبات التطورات اجلارية يف مجيع امليادينمستجيبة  ت منه هذه املواد جاء50
 املوافق 1419 شعبان 12 املؤرخ يف 383 / 98 بعد ذلك صدور مرسوم تنفيذي مث
يريها ومحايتها وكيفية تسوية وضعية  حيدد شروط إدارة األمالك الوقفية وتس1998ديسمرب 1

 08 مبوجب قانون صدر يوم األربعاء 91/10األمالك الوقفية حيث مت تعديل القانون 
  . األوقاف اخلاصةنطاقه فقد أخرج من 2002 نوفمرب 13 املوافق 1423رمضان 

يف  املؤرخ 01/07 واملتمثلة يف القانون 91/10باإلضافة إىل التعديالت الالحقة للقانون 
 واملراسيم التنظيمية 12/2002 /14 املؤرخ يف 02/10 والقانون 2001 ماي 22

شتراط  املتضمن إحداث وثيقة اال26/10/2000 املؤرخ يف 336 / 2000كاملرسوم رقم 
 املكتوب إلثبات امللك الوقفي، وشروط وكيفية إصدارها وتسليمها، والتعليمات الوزارية

  . 16/09/2002 املؤرخة يف 09املشتركة رقم 
إن الضرورة الواقعية للتغريات اليت حدثت يف اجلزائر يف العديد من اجملاالت وخاصة 

 فالقوانني الصادرة يف ،)1(اجملال االقتصادي تطلب بالضرورة تنظيم الوقف من مجيع النواحي
  : جمال األوقاف إىل تنظيم يف احملاور التالية اليت ميليها واقعنا ومنها

                                                                                                                                                                  
  . منه13 ،12، 10،11، 9املواد ) 1(
  . منه 15، 14املواد ) 2(
  .26، 25، 24 ،23، 22، 21، 20، 19، 18، 17املواد ) 3(
  .32، 31، 30، 29، 28، 27: د املوا) 4(
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   .ويتمثل يف النصوص القانونية والتنظيمية : المحور األول

   . و يتمثل يف التنظيم اإلداري و التسيري املايل :المحور الثاني

   يف جمال االستثمار حدد العديد من العقود النموذجية لتطبيقها ميدانيا–أ 
   . يف جمال التنظيم املايل–ب 

   . يف جمال املنازعات-جـ 
ملشرع اجلزائري ميكن لنا القول بأهنا تستجيب هلذه لعل هذه احملاور اليت جاء هبا ا

املرحلة لتطوير األمالك الوقفية، وخاصة وأن األموال الوقفية يف معظمها عبارة عن عقارات، 
مما جيعل سيولتها ضعيفة من جهة ومما يستدعي صيانتها وترميمها من جهة أخرى، ومن هنا 

  .حافظة على هذه األموالفإن عملية االستغالل تتطلب بدورها مصاريف للم
كل هذه املتطلبات يف العديد من القوانني ال ميكن أن جتسد يف الواقع العملي إال بوجود رجال 

  .ذوي كفاءة أخالقية وعلمية يف مجيع التخصصات
   رهيفاق تطوآالواقع الموضوعي للوقف و: المطلب الثاني

ب بنية التنظيم االجتماعي، احتل نظام الوقف منذ نشأته األوىل مكانا تأسيسيا يف صل
القطاع العام ( نظام مع بقية األنظمة القائمة يف اجملتمع اجلزائري  إىلوالذي حتول مع األيام

 وبالرجوع إىل التكوين التارخيي لنظام الوقف من جوانبه الفقهية والقانونية جند أن ،)واخلاص
ألمة اإلسهام يف بناء جمال مشترك بني  امتداد تارخيي يؤهله يف حال فاعليته يف ااهذه الوظيفة هل

ؤدي دورها يف تدعاء بأن أموال الوقف ال  وال ميكن بأي حال من األحوال اال،)2(والسلطة
  .ألطماعلمجيع امليادين إال إذا كان يقع فيها ضحية للفساد اإلداري واألخالقي أو 

                                                                                                                                                                  
(1)  Macel Moron : Etude et la pratique de habous , sur la nature juridique du habous. 
Topographie Adolphe Jourdan imprimerie libraire, éditeur Alger 1904, p55.  

  . 88 ص،274/2001  نشر املستقبل العريب العدد ،المية فلسفة الوقف يف الشريعة اإلس،رضوان السيد) 2(
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 ،ة الصدقة اجلاريةحيث تؤكد األدوار التارخيية لنظام الوقف أن نواته الصلبة وهي فكر
اهتم الفقهاء هبذه الفكرة وأصلوها وفصلوا األحكام املتعلقة باإلجراءات والتصرفات اليت 

ترمجتها يف الواقع االجتماعي على طول تارخيه، وأن الشروط األساسية لفاعلية هذا النظام 
ن قانون  م05 وهذا ما ترمجه القانون اجلزائري باملادة ،تتمثل يف احترام إرادة الوقف

ن الوقف ليس ملكا لألشخاص الطبيعيني وال االعتباريني ويتمتع بالشخصية املعنوية إ"91/10
    .)1("وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفيذها

 .)2("أما فقهاء الشريعة اإلسالمية فقد أقروا الشخصية االعتبارية للوقف"

كان من خالهلا استغالل العديد من املواقع معتبارية أو املعنوية للوقف باالفالشخصية اال
  شريطة أن تكون هناك مؤسسات جدية واستقاللية التمويل*االقتصادية واالجتماعية والثقافية

للوقف بل ملالكية ال ينفون الشخصية االعتبارية ا ف،)3(واإلدارة والالمركزية اإلدارية والوظيفية
 والذمة املالية ال ،تأكيد ملعىن الذمة الوقف وهو له ذمة مستقلة، وذهبوا إىل وجوب الزكاة على
   .وجود هلا إال بوجود شخص اعتباري كالوقف

  الشخصية االعتبارية للوقف و أثرها على تطويره: المطلب الثالث 

يراد بالشخصية االعتبارية أن تكون للشركة أو املؤسسة شخصية قانونية مستقلة عن 
لتزاماهتا، اخلاصة هبا، وتكون ا وحدها حقوقها وذمم أصحاهبا أو شركائها، ويكون هلا

  )4(.مسئوليتها حمدودة بأمواهلا فقط

                                                 
  . متعلق باألوقاف يف اجلزائر91/10قانون ) 1(
  . 118  ص املرجع نفسه، السيد ،رضوان) 2(

   أنظر  *
 O. Pesle : le théorie de la pratique de habous (en Tunisie) dans rite Matekite ; 
imprimerie Renise de la « vegie Marocaine et de petit marocaine » Casablanca 1941, 
p89. 

  .127   صاملرجع نفسه،) 3(
والدكتور أبو زيد رضوان، الشركات     . 288، ص 05ملزيد من التفصيل والتوضيح راجع الدكتور عبد الرزاق السنهوري، اجمللد         ) 4(

  .110التجارية، ص
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، إال أن فقهاء ىفالشخصية االعتبارية مل يصل إليها القانون إال يف القرون الوسط
  . يف االعتراف بالشخصية االعتبارية للوقفقالشريعة اإلسالمية هلم السب

 تهن يدير الوقف نظرة خاصة فرق فيها بني شخصيحيث كانت نظرة الفقه اإلسالمي إىل م
الطبيعية وشخصيته االعتبارية كناظر الوقف أو متوليه، أو وكيل الوقف أو مدير الشؤون 

  الوقف ينظر إليهأنالدينية حمليا كما هو الشأن يف القانون اجلزائري، وترتب على ذلك 
ة مالية تترتب عليها احلقوق الناظرين، وهلا ذمكمؤسسة مستقلة عن أشخاصها الواقفني و

 جواز انتقال )2(واحلنابلة )1(لتزامات، فقد قرر العديد من الفقهاء والعلماء منهم الشافعيةواال
امللك إىل جهة الوقف مثل اجلهات العامة كالفقراء والعلماء واملدارس واملساجد كما ذكر 

ن ذستدين على الوقف للمصلحة بأ أنه جيوز للقيم على الوقف أن ي.)3(فقهاء احلنفية والشافعية
  فهذا دليل على أن الوقف له نوع من الذمة املالية اليت يستدان ،القاضي، مث يسترده من غلته

  .عليها، مث يسترد منها حني إدراك الغلة
فالوقف من حيث هو تقبل اإلجارة حيث اعتربت اإلجارة له، وهناك نصوص كثرية 

ية االعتبارية يف القانون احلديث للوقف منها القانون ثار الشخصآتدل على أن إثبات معظم 
  . منه5 املتعلق باألوقاف املادة، اجلزائري

فالتكييف الفقهي للوقف جعله مؤسسة مستقلة تطورت يف القرون األوىل، وقدمت 
ضارهتا، واستطاعت أن حتافظ على عدد كبري من ح ومهمة لألمة اإلسالمية ومعتربةخدمات 

  .ة من متطلبات األمة وتطويرها مثل املدارس، واجلامعات واملستشفياتالقضايا األساسي

                                                 
  .342 ص 5ووي جـنالروضة لل) 1(
  . 641 – 640 ص ،5 جـ،مةبن قداىن العامل) 2(
  . 298 ص ،3 جـ، اهلنديةى هبامش الفتاو،ضي خانا قىفتاو) 3(

  أنظر
GH Boudquet : Précis élémentaire de doit musulman (malekite et Algérien) conforme 
au programme de certification législation Algérienne, libraire orientale Paul. 
Gemthner. Paris 1935. P80.  
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فى على النظام والعمل الوقفي طابعا مؤسسيا يتميز عن الطابع ضفهذا التكييف الفقهي أ
  : الشخصي بعدة مميزات أمهها 

   .أن املؤسسات أكثر دواما من الشخص الطبيعي -
وضع يف إطار منظم يتضمن حصرا  أي أن عملها ي،أن عملها أكثر قابلية للتأطري -

للموارد املتواجدة، وكيفية تعبئتها واألهداف املبتغاة والوسائل املستخدمة للوصول على 
 .األهداف املرجوة واملنتظرة 

يم من خارجها، باإلضافة إىل أنه ميكن يأهنا أكثر قابلية وتعرضا للمحاسبة والتق -
داخلية، كل ذلك يعود بالتطوير على تصميمها حبيث حتتوي على نظام فعال للرقابة ال

 .)1(املؤسسة الوقفية

لقد كانت معظم املؤسسات الوقفية حتت إشراف الدولة اإلسالمية وباألخص حتت إشراف 
  .زدهار هلذا اجلانب إال مع ضعف األمة اإلسالمية يف خمتلف جماالهتااالقضاء، يف فترات 

م وعلى اخلصوص املستعمرين على ويدل على هذه األمهية للوقف تركيز أعداء اإلسال
 سيءرهتا وصور القائمني عليها، مث اختيار ويبها وتشويه صي وتع)2(حتطيم املؤسسات الوقفية

األوىل، ومل يف السمعة واإلدارة إلدارهتا، ولو أن الوقف يف اجلزائر بقي مثل ما كان عهوده 
ات مفيدة أكثر مما قدمه يتعرض للتخريب من طرف املستعمر لتطور تطورا كبريا وقام خبدم

  .)3(على مر التاريخ اإلسالمي

                                                 
)1 .120 ورقة قدمت ضمن أحباث ندوة الوقف اخلريي هليئة أبو ظيب اخلريية ص، يح الدكتور اجلار)  
(2) GH Boudquet : Précis élémentaire de doit musulman (malekite et Algérien) 
conforme au programme de certification législation Algérienne, libraire orientale 
Paul. Gemthner. Paris 1935. P34-35.   
(3) GH Boudquet : Précis élémentaire de doit musulman (malekite et Algérien) 
conforme au programme de certification législation Algérienne, libraire orientale 
Paul. Gemthner. Paris 1935. P60-61.   
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وعليه يتطلب من اجلهة القائمة على الوقف يف اجلزائر أن توجه كل الطاقات 
 واإلمكانيات لتطوير لوقف كمؤسسة يف مجيع اجملاالت و خاصة يف جمال التعليم واألحباث

  .العلمية
  إدارة األوقاف وآفاق تطورها  : المطلب الرابع 

لرجوع إىل التاريخ اإلداري يف اجلزائر جند أن اإلدارة القائمة على الوقف واليت با
يرأسها موظف من العاملني يف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف مما أدى بالوقف يف الوقت 

تأثر باخلدمة املدنية من حيث اإلجراءات، وتكوين العاملني وجتارهبم و درجاهتم ال  إىلالراهن
هد املبذول ومستوى األداء لتطور الوقف ال يساعد على استثمار األوقاف يف الوظيفية واجل

 ما ال ميكن أن تقدمه أرقى تنظر مثال إدارة األوقاف يف العهد اإلسالمي الزاهر قدم، أاجلزائر
رتقى إىل أعلى سلم العلم افكم من عامل ، املؤسسات الوطنية والدولية من خدمات لألفراد

على ما  مع العلم أن اإلدارة يف عهد اإلسالم األول ال تتوفر ،وال الوقففضل هللا مث ألمالف
  . )1( من جتهيزات حديثة ومتطورةية يف العصر احلديثل إلدارة احلاتتوفر عليه

وعليه يتطلب بالضرورة إسناد إدارة األوقاف إىل ذوي كفاءة وخربة عالية يف جمال 
 كون األوقاف متتلك من العقارات واألراضياملعامالت االقتصادية واملشروعات املعقدة ل
والستغالل و استثمار هذه العقارات فالبد من  .الكثرية مما يؤهلها الستقطاب املستثمرين

إعادة النظر يف تكوين اإلدارة لتكون إدارة قائمة على أسس شرعية وقانونية حديثة وتوفر هلا 
روعات اقتصادية ش وبالتايل حتويلها إىل ملكفاءة املقتدرة اليت تستطيع أن ختطط ختطيطا سليما،

ومتكنها من الدخول يف كافة العمليات االقتصادية والتجارية حمليا ودوليا، كإنشاء اجملمعات 
 ومن مث حتقق أموال ،السكنية واملواصالت العامة واملشروعات اإلنتاجية الزراعية وغريها

كاجلامعات واملدارس واملصحات وكل الوقف يف اجلزائر أكرب عائد جلميع املؤسسات العامة 
 الطبيعي فإن تطوير اإلدارة احلالية يتماشى ومتطلبات ما تقدمه من عالقة حبياة املواطن وهل ام

 فاألموال اليت ،األوقاف من ريع وأموال اليت أنشئ هلا صندوق حتت تسمية صندوق األوقاف

                                                 
  .149، ص1978نيب، بني الرشاد والتنمية والتيه، الطبعة األوىلمالك بن  )1(
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ة هيئة استثمارية تتمتع سترصد هبذا الصندوق البد أن تكون حتت يد أمينة وحتت وصاي
  .بالشخصية االعتبارية
   في الممارسة االجتماعيةتفعيل صندوق األوقاف : المطلب الخامس

يهدف إنشاء صندوق األوقاف يف اجلزائر إىل جتميع األموال اليت تنتج عن طريق 
ولضمان وصول هذه األموال إىل . استثمار األوقاف طبقا للطرق املعتمدة فقها وقانونا

 اليت سطرهتا السلطة حلماية األموال ة من اخلطواتحقيها أنشئ هذا الصندوق كخطومست
 طبقا ألغراض يءألموال إن كانت وعدها فهذا ليس يف شلوليس معىن هذا التجميع . املوقوفة

  . الوقف وما يترتب عنه من تبعات عدم استثمارها
وال الوقف اليت اعتمدها قترح تطبيق سبل استثمار أما )1(ولتفعيل أموال صندوق الوقف

 فصندوق ،الفقه اإلسالمي و السابق بياهنا وما أقره القانون اجلزائري يف إطار استثمار الوقف
ه مبوجب قرار حلفظ األموال وهذا متاشيا مع مقاصد الشريعة اإلسالمية ؤنشاإ متاألوقاف 

ته بالوسائل  واألوقاف مال، فينبغي احلفاظ عليه وتنمي،)2(األساسية وهي حفظ املال
 وترك لكل أهل زمان ،نطالق األوىلفاإلسالم يف هذا اجملال وضع لنا قاعدة اال. الضرورية

ومكان احلرية يف التصرف حبسب املصلحة واملنفعة، فالوسائل ختتلف باختالف األيام وتبدل 
    . واحلكيم الرتيه هو الذي يقوم بالعمل املناسب يف الزمان واملكان املناسب،األقاليم

 فهذه األموال شاملة لكل ،فأموال الوقف اليت سترصد يف الصندوق املنشأ حديثا
 فاملعاهد الشرعية جزء من هذا اخلري، ولكنها ليست اجلهة الوحيدة اليت ،)3(جوانب اخلري

 واملدارس رصدت هلا أموال الوقف، ال من التاريخ وال من الواقع ، فهناك املساجد واملشايف
ال الوقف  والقاعدة عند م من -حبول اهللا- األيتام، كلها تؤدي دورها ودور السكن  ودور

                                                 
 مـارس   02هـ املوافـق لــ      1419 ذو القعدة    14 مؤرخ يف    31أنشئ صندوق األوقاف مبوجب قرار وزاري مشترك رقم       ) 1(

  .م1999
  .101السيد سابق، عناصر القوة يف اإلسالم، املرجع السابق، ص) 2(
  .15رياث العادل يف اإلسالم، طبعة مؤسسة املعارف بريوت، صالشيخ أمحد حممد العجوز، امل) 3(
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 وهكذا فإنه ميكن تقسيم نشاطات أموال الوقف إىل ،الفقهاء  إن شرط الواقف كنص الشارع
   :عدة أقسام نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر

  : تهالآية س  النشاطات اال- 1

وجامعات ومعاهد، وهذه تنفق عليها أموال وهي ما ينفق يف وجوه اخلري من مساجد 
ه مرضاة اهللا آجال ئ ورامن ألن الوقف كمؤسسة مالية يقصد ،الوقف وال تعود بعائد مادي

  .  الربح املادي ال غرياهدفاليت وعاجال خبالف املؤسسات العادية 
  :  النشاطات اإلنتاجية – 2

 يعود بالفائض املايل على إن رصد أموال الوقف بصندوق الوقف ميكن استثمارها مبا
ينهض باملشاريع املرتبطة به والواقع فإن النشاطات اإلنتاجية ال تتعدى على األغلب لالوقف 

تأجري العقارات، وهذا يعكس حاجة ملحة لتنمية هذا اجلانب كإنشاء استثمارات حقيقية يف 
ن املؤسسات و خاصة الصناعة والزراعة وبالتايل تكون أموال الوقف املمول الرئيس للعديد م

  .)1(ها والصحيةمنالتعليمية 
 ما ميكن تقدميه من أموال الوقف عند استثمارها إلعانة الطلبة يف ميففي جمال التعليم تقد

   .)2(مجيع اجملاالت كشراء الكتب وما ميكن تيسريه للبحث العلمي
  .ات بالعتاد املتطورألموال املوقوفة هلذا اجلانب لتزويد املصحاأما يف اجلانب الصحي فتعهد 

ويف إطار ما قرره الفقهاء من أصول نظرية شرعية وقانونية لنظام الوقف، أصدرت 
اجلهة الوصية إلدارة أموال الوقف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف قراًرا وزارًيا مشتركًا 

                                                 
  . وما بعدها39، ص1976اخلطيب، السياسة املالية يف اإلسالم، دار الفكر العريب، الطبعة الثانية  عبد الكرمي) 1(
يط السليم والرعاية والتخط فالدور التارخيي للوقف اإلسالمي ميكن أن يتجدد يف كل وقت إذا حتققت النية الطبية الصادقة) 2(

  .الصحيحة حبيث يستطيع الوقف اإلسالمي أن يلعب دورا مهما يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجلزائر
 ابن البيطار الطبيب :فالتاريخ يقدم أمثلة من النوابغ كان الفضل ألموال الوقف يف مواصلة تعليمهم وأصبحوا يف خدمة جمتمعاهتم منهم

ومنهم كذلك ابن  .رت عائلته بفن البيطرة فلم يسبقه أحد يف سعة اإلطالع فقد عاش على أموال الوقف يف رحالته العلميةالذي اشته
  . أيب صبيعة تلقى التعليم الطيب مبساعدة األموال املوقوفة
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م يتضمن إنشاء صندوق 199 مارس 02هـ املوافق لـ 1419 ذو احلجة 14مؤرًخا يف 
  .ألوقافمركزي ل

واهلدف من هذا الصندوق تويل العمليات املالية وآليتها حيث نصت فيه اإليرادات 
  .واملوارد الوقفية احملصلة على مستوى نظارات الشؤون الدينية بالواليات

وحىت ال تبقى هذه األموال جممدة ال بد من تفعيلها يف إطار املمارسة االجتماعية لنظام الوقف 
   : التسيريي التايلوذلك بإتباع املنهج

  تفعيل أموال الوقف عن طريق المؤسسات: أوال 

من أهم العناصر اليت ستكفل فاعلية نظام الوقف يف املمارسة العملية، تكوين مؤسسات   
للمسامهة يف تفعيل هذا النظام عن طريق املمارسة يف شكل مؤسسات مصغرة، وهذا من 

لبداية بالبساطة وعدم التعقيد، وقلة العالقات الطبيعي ملا اتسمت به املؤسسة الوقفية يف ا
التنظيمية واإلدارية مث تطورت مبرور الزمن، نظرا لكثافة العالقات على املستوى اخلاص بكل 
مؤسسة وقفية، أو على املستوى العام من حيث ارتباط نظام الوقف بغريه من النظم الفرعية 

  .األخرى
  إنشاء إدارة مستقلة : ثانيا

 من ناحية، وتدعمت )1(ر االستقاللية نظام الوقف إىل اإلرادة احلرة للواقفاستند عنص  
هذه االستقاللية من ناحية أخرى عن طريق السلطة القضائية اليت كان هلا الوالية العامة عن 

شؤون الوقف وعرب املمارسة االجتماعية التارخيية اليت توقفنا عندها برزت أهم مستني 
  : وانب التاليةالستقاللية الوقف من اجل

   : االستقالل اإلداري-1

فقد اعتمدت إدارة الوقف واملؤسسات الوقفية على القواعد والشروط اليت وضعها   
الواقفون أنفسهم وأثبتوها يف نصوص عقودهم الوقفية دون تدخل من أي سلطة حكومية، 

                                                 
  . وما بعدها377، ص1979الدكتور أمحد صقر عاشور، اإلدارة العامة، طبعة دار النهضة العربية) 1(
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الت االستثنائية اليت ومن مث مل يتم استيعاب األوقاف داخل اجلهاز اإلداري للدولة إال يف احلا
  )1 (.نتفي فيها إمكانية وجود إدارة أهلية مستقلةكانت ت

  :  االستقالل المالي-2

لقد اعتمدت املؤسسات الوقفية التمويل الذايت من ريع الوقف املخصص هلا، ومل تكن   
وقف الدولة تقدم هلا أي مساعدات مالية تذكر، بل إنه يف أغلب احلاالت مل يتم إعفاء أموال ال

من الضرائب اخلراجية والعشورية من األراضي الزراعية، وغري ذلك من الرسوم اليت فرضت 
  . )2(على العقارات واملمتلكات وكانت تؤدى خلزينة الدولة باسم أموال املريي

  :  الالمرآزية-3

يعد عنصر الالمركزية يف نظام الوقف عرب املمارسة االجتماعية من الناحية اإلدارية، 
  . تظهر إدارة مركزية موحدة تتوىل شؤون مجيع األوقاف يف الدولةحيث مل

 بتاريخ 31 من القرار رقم 03وهذا ما حدده القرار املنشئ لصندوق الوقف يف املادة 
ميسك السجالت والدفاتر احملاسبية للحساب املركزي لألوقاف " أنه 1999 مارس 02

نه الوزير املكلف بالشؤون الدنية، بناء على  أعاله أمني احلساب يعي2املشار إليه يف املادة 
اقتراح من جلنة األوقاف، من بني املوظفني الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل احملاسيب 

  )3("وتستجيب لوكيل األوقاف
كما جتلت أيضا من الناحية الوظيفية، حيث مل تتركز اخلدمات اليت قدمها الوقف يف 

خلدمات على فئة ما، أو يف مجاعة دون أخرى، بل جمال دون غريه، كما مل تقتصر تلك ا
  .     )4(انتشرت على أوسع رقعة من النسيج االجتماعي لألمة ومرافقها العامة بتكويناهتا املختلفة

 

 
                                                 

  .61، نشر دار النهضة العربية، ص1981الدكتور محدي فؤاد علي، التنظيم واإلدارة احلديثة، طبعة ) 1(
  . 85-84ملزيد من التفاصيل يراجع إبراهيم البيومي غامن، األوقاف والسياسة يف مصر، ص  )2(
  .34 ، ص 1904وقاف املصرية، أنظر أبو بكر أمحد بن عمرو اخلصاف، أحكام األوقاف، القاهرة مطبعة ديوان عموم األ) 3(
  .63الدكتور محدي فؤاد علي، املرجع فسه، ص )4(
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  :  تفعيل نظام الوقف بين الدولة والمجتمع-

 معا لقد أظهرت الدولة أن فاعلية نظام الوقف يف بناء جمال مشترك بني الدولة واجملتمع  
ضمن اإلطار التعاوين التضامين الرابط للعالقة بينهما؛ ذلك ألن النظام خبصائصه مل يستوعب 

بكامله من مصلحة طرف على حساب الطرف اآلخر، فهو مل يؤد إىل تقوية اجملتمع وإضعاف 
  ، )1(الدولة، كما مل يؤد إىل تضخم الدولة على حساب احلريات االجتماعية

قوية التوازن بينهما عرب اإلسهام يف بناء جمال مشترك وليس لبناء جبهة وإمنا تركز دوره يف ت
  .مواجهة حيتمي هبا اجملتمع على النحو الذي تؤدي فلسفة اجملتمع املدين

ويندرج إسهام نظام الوقف يف بناء هذا اجملال املشترك ضمن الدور الذي تؤديه منظومة 
النذور والتطوع بالنفس واملال والوقت الزكاة والوقف والصدقات والوصايا والكفارات و

لعمل اخلري وخدمة اآلخرين، فمن حصيلة هذه املنظومة اليت يتم هبا اجملتمع، ومن حصيلة 
العديد من وظائف السلطة احلاكمة يتشكل اجملال املشترك ضمن اإلطار التعاوين احلاكم لعالقة 

ال املشترك هو تلك القاعدة اجملتمع بالدولة من املنظور اإلسالمي وعلى ذلك يقصد باجمل
التضامنية العامة اليت تسهم يف بنائها عناصر من اجملتمع ومن سلطة الدولة وممثليها عرب العديد 

من املبادرات، واألنشطة واملشروعات اليت تستهدف حتقيق املنافع العمومية املادية واملعنوية 
 اجملتمع وعدم وضع اجملتمع يف حالة وتضمن من الوقف نفسه عدم متكني الدولة من إلغاء إرادة

  .مواجهة مع الدولة
ومن املنظور الفقهي والتارخيي لنظام الوقف من حيث إسهامه يف بناء اجملال املشترك بني 

اجملتمع والدولة يتضح أن اخلالصة اليت نقف عندها هلذا النظام تتمثل يف انه كان مصدر قوة 
  .مزدوجة لكل من اجملتمع والدولة

نه مصدرا لقوة اجملتمع فذلك ما وفره من مؤسسات وأنشطة ظهرت بطريقة أما كو
  .تلقائية وقامت بتلبية حاجات حملية عامة وخاصة

                                                 
  .81الدكتور محدي فؤاد علني املرجع نفسه، ص )1(
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أمــا كونــه مصــدرا لقــوة الدولة، ذلك ما خيفف عنها من أعباء القيام 
بأداء تلك اخلدمـات، ومبا عبأه للدولة ذاهتــا من مـــوارد أعــانتها علــى 

ـــام بوظائفهــا األســاسيــة يف حفظ األمن والقيام بواجب الدفاع، هذا القيـ
فضال عن أن احترام الدولة لنظــام الوقــف ومشــاركة رمــوزها وممثليهــا 

فـي دعمه واحملافظة عليه كان من شـانه أن يقـوي من شرعية سلطة الدولة نفسها ويوثق 
  .         )1(عالقتهــا باجملتمع

يت إلقاء نظرة عن بعض جتارب الدول أرتا :االستثمار التجارب العربية في مجال بعض –
   . ليبيا، اإلمارات،العربية يف جمال استثمار أموال الوقف كالكويت

، اليت 1993شهدت نقلة نوعية متميزة بتأسيس األمانة العامة لألوقاف سنة   :الكويت -1
 كما ،)2( من النجاح يف جتميع موارد وقفيةعملت على إنشاء صناديق وقفية، وحققت الكثري

  : ، ويف وسائل تنمية أموال الوقف يف الكويت جند538 إىل 408زاد عدد الواقفني من 
  .شراء عقارات مبنية بغرض تأجريها -

  .شراء أراضي بغرض إنشاء املباين عليها -

وبنك  ياستثمارات بأسهم شركات، مثل بيت التمويل الكوييت، وبنك الفيصل اإلسالم -
 .)3(دكا اإلسالمي

 فقد شكلت وزارة الشؤون ة،لقد تطور الوقف يف هذه الدول :إلمارات العربية المتحدة ا-2
الدينية واألوقاف اليت قامت بتنظيم الوقف من حيث اإليرادات واملصروفات عن طريق املسامهة 

                                                 
 بإنشاء صندوق الوقف ونص على أن يتلقى        01/96 أصدر حاكم أمارة عجمان القرار رقم        1996 كانون الثاين يناير     28يف   )1(

 أعضاء وحتدت املهام الرئيسية للصندوق بالسعي 5ويديره جملس أمناء مكون من     . جه اخلري وأعمال الرب   مسامهات الواقفني املتربعني بأو   
ملف خاص عن صندوق وقـف      . إلحياء سنة الوقف وتنمية ريع األموال املوقوفة واإلشراف عليها واملسامهة يف أعمال اخلري املتعددة             

  . 1965عجمان 
  . 86 ص،20 الوقف يف جمال التعليم والثقافة يف مصر خالل القرن ،نيمةغالدكتور عبد الفتاح مصطفى ) 2(
  . 397 ص ، البنك اإلسالمي للتنمية1989 ط ، األمالك الوقفيةرمتث إدارة و،اهللا احلوطي األستاذ عبد الوهاب عبد) 3(
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القيام بإيداع جزء يف تأسيس بعض البنوك اإلسالمية، كبنك التضامن اإلسالمي يف السودان، و
شتراك يف تأسيس بعض من مال الوقف يف حساب االستثمار، بنك ديب اإلسالمي، واال

  .املدارس اخلاصة اإلسالمية
 وذلك باستثمار السلطة الليبية ألرض موقوفة ببناء فندق ، قامت ليبيا بتجربة رائدة : ليبيا- 3

  .....ة يف املعهد اجلامعي اإلسالميوتعود عائدات هذا الفندق وريع استثماره على الطلب ضخم
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   تمهيد
  

  .  منازعات الوقف:الفصل األول 

  انتهاء الوقف وآثاره: الفصل الثاين
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  :الباب الرابع

  للوقفلمؤسسة الحماية القضائية 

  
  
  

عة اإلسالمية وحددها املشرع اجلزائري للوقف شخصية معنوية أقرها فقهاء الشري
 املتعلق بالوقف، وحبكم أن القانون اعترف صراحة 91/10 من قانون 05استنادا لنص املادة 

بالشخصية القانونية للوقف، فالدولة تسهر على احترام إرادة الواقف وتنفيذها، وبالنتيجة 
ون ذلك إال عن طريق احلماية محايتها من أي تعسف أو اعتداء أو سلب ألموال الوقف وال يك

القضائية حبيث ميثل الوقف أمام اجلهات القضائية على املستوى الوطين الناظر وهو ممثل عن 
  .وزير الشؤون الدينية واألوقاف

  : وقد فصلت يف شرح محاية أموال مؤسسة الوقف من خالل الفصلني التاليني

  .  منازعات الوقف:الفصل األول

  ء الوقف وآثارهانتها: الفصل الثاين
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  :الفصــل األول

  وقفــــات الــــــــــــمنازع
  

تعد منازعات الوقف من بني املواضيع املعقدة، نظرا لصعوبة موضوعها وكذا ما 
لوقفية ماضيا وحاضرا من استيالء وجتاوزات أدت إىل فقدان الكثري منها، اتعرضت له األمالك 

 يف هذه املنازعات ووضع جمموعة من الضمانات فقد مت إنشاء أجهزة قضائية ختتص بالفصل
اليت تكفل السري احلسن ملرفق العدالة من خالل اختاذ اإلجراءات القانونية أمام احملاكم املختصة 

  : املباحث التاليةيفبالشرح والتفصيل وهذا ما أتطرق له 

  . دعوى الوقف: املبحث األول

   . إجراءات دعوى الوقف:املبحث الثاين

  . اهليئات القضائية املختصة:الثالثاملبحث 
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  :المبحث األول

  فـــوى الوقــــــــــــدع

 هامني مها السبب واحملل، حيث يعرب احملل نإن الدعوى القضائية، تفرض وجود عنصري
أما السبب فهو أساس احلق املطالب ، عن النتيجة املراد الوصول إليها من خالل رفع الدعوى

  .البه كأن يكون العقد مث
ولتحديد احملل والسبب أمهية بالغة كمعرفة سلطات القاضي الذي يلتزم مبا طلبه منه 

 تثار من قانون اإلجراءات املدنية، غري أن أهم مشكلة 194اخلصوم وهذا ما نصت عليه املادة 
هتمام املشرع اجلزائري اهنا هي مشكلة عملية التمييز بني السبب واملوضوع خاصة أمام عدم 

  .مر الذي يتطلب إعطاء تعريف لكليهماهبذا األ
  أسباب منازعات الوقف : المطلب األول 

مل يورد املشرع اجلزائري مفهوما للسبب، فوجب الرجوع إىل الفقه الذي يرى أن 
 من خالل هذا )1(دعاءاهتم الاالسبب عبارة عن جمموعة وقائع يعتمد عليها اخلصوم تأييد

  .اب منازعات الوقفالتعريف حناول استخالص بعض من أسب
 تصرفات النظار املضرة حبقوق املستحقني وكذا إمهاهلم يف إدارة ،إن من أبرز األسباب

ن أ، كما هالعني والعناية هبا، مما يؤدي إىل ضعف الغلة واضطراب الوقف أو ضياع بعض أعيان
لوقف، التجربة أثبتت أن تعدد النظار واشتراكهم يف إدارة الوقف يضر أكرب ضرر مبصاحل ا

، لذلك كان األصل أال يقام على الوقف أكثر من ناظر واحد، إال إذا اقتضت )2(ومستحقيه
  . فإذا تعدد النظار فإنه جيوز للمحكمة توزيع األعباء وقسمتها على النظار،املصلحة غري ذلك

  
  

                                                 
   . 67 ص ، دون سنة، املطبوعات اجلامعية ديوان، اجلزء األول، الوجيز يف قانون اإلجراءات املدنية،األستاذ حممد أمحد اإلبراهيمي )1(

   .94، ص19/04/1994 قرار بتاريخ 100179، ملف رقم 51 نشرة القضاة، العدد)2(
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  المنازعة الوقفية المتعلقة بأمور استعجاليه : ولالفرع األ

نية، وأقامت اعتراض الغري اخلارج عن اخلصومة، فرفعت قد تدخلت نظارة الشؤون الدي
 والبناء )1(لقرار القاضي بقسمة أراضي مورثهمابذلك دعوى استعجالية بغرض وقف تنفيذ 

حيث حبس مجيع أمالكه على  فوقها، والتصرف فيها، فحني كان ذلك خمالفا إلرادة املورث،
ا دون التصرف فيها أو قسمتها هلذه األسباب نتفاع هبورثته، لذلك فال جيوز هلم استغالهلا واال

   .)2(قرر اجمللس تأييد احلكم املستأنف
  المنازعة الوقفية المتعلقة بعقد اإليجار : ثانيالفرع ال

وقائع هذه القضية دائرة بني ناظر الشؤون الدينية كمدع ضد شخص مدعى عليه، 
دعى عليه حمل سكن هذا األخري الذي فالتمست املدعية احلكم بإلغاء عقد اإلجيار بينها وبني امل

 من قانون 22،26أخل بالتزاماته، وذلك بعدم دفع مبلغ اإلجيار مع املطالبة بالتعويض املادة 
اإلجراءات املدنية، وقد صدر حكم غيايب ضد املدعى عليه، يقضي بإلغاء عقد اإلجيار وإلزامه 

              .)3(ةبدفع قيمة اإلجيار املتأخر، مع حتمل املصاريف القضائي
  المنازعة المتعلقة بالتراجع عن الوقف : ثالثالفرع ال

طالب املدعى يف هذه القضية بنقص وإبطال القرار الصادر عن جملس قضاء اجلزائر، 
 الذي أبطل احلبس املؤرخ يف "بئر مراد رايس"والقاضي بإلغاء حكم حمكمة 

حلبس املذكور، حيث أن رفع دعوى إبطال اب كما طالب من جديد ،11/03/1992
املرحوم زوج املطعون ضدها أقام احلبس موضوع الرتاع، ومل ينظر على أنه لتلك احملبس 

طالقه هلا يعترب مبثابة تراجع يف احلبس، وهذا ما يوجب نقص القرار الصادر عن فعليها، وعليه 
   .)4(جملس قضاء اجلزائر

  
                                                 

  71، ص2001 محدي باشا عمر، مبادئ االجتهاد القضائي يف مادة اإلجراءات املدنية، طبع دار هومة)1(

  . قضاء سطيف  جملس،18/12/1999 :قرار صادر بتاريخ  384/99 :قضية رقم )2(

  .  القسم املدين حمكمة العلمة 1992،/2903 : احلكم الصادر بتاريخ92 /420 :قضية رقم )3(

  . عن غرفة األحوال الشخصية واملواريث، احملكمة العليا19/05/1998 :صادر بتاريخقرار  98 /9256 :قضية رقم )4(
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   موضوع منازعات الوقف: المطلب الثاني
 عوى هو احلق املراد محايته، فكل دعوى البد من أن يكون هلا موضوع،موضوع الد

هذا األخري الذي اعتدى عليه من غري ذي حق، مما يدفع إىل اللجوء إىل القضاء الستعادة هذا 
 ومن أمثلة موضوع ، احلق ومحايته بالطرق القانونية، فال يتصور قيام دعوى من غري موضوع

  : دعوى الوقف ما يلي 
   إبطال التصرف في الوقف: ول األالفرع

 على عدم جواز التصرف يف أصل امللك 91/10 من قانون 23حيث نصت املادة 
الوقفي املنتفع به بأي طريقة من طرق التصرف، وهو ما استندت إليه حمكمة أول درجة 

 حني قضت بإبطال عقد الشهرة املتضمن االعتراف بامللكية على أساس التقادم ،ببوسعادة
    .)1(اهلاملسب على عقار حمبس لصاحل زاوية تكامل

   حماية األموال الموقوفة: ثانيالفرع ال
تتلخص وقائع هذه القضية يف أن املستأنف عليهم قاموا بتحويل احملل املتنازع عليه من 

  .)2(مسجد إىل مقهى ومت القضاء بطرد املعتدي وكل شاغل بامسه من احملل موضوع الرتاع
   ستبدال العين الموقوفةا: الفرع الثالث

 موقوفة أو تستبدل نيض عو على أنه ال جيوز أن تع91/10 من قانون 24تنص املادة 
  : ال يف احلاالت التاليةإخر آ اهبا ملكً

   .االندثارإذا تعرضت للضياع أو  -
  .مكان إصالحهإحالة فقدان امللك الوقفي مع عدم  -

ق عام يف حدود ما تسمح حالة ضرورة عامة كتوسيع مسجد أو مقربة أو طري -
 .به الشريعة 

                                                 
    .56ة القضاة العدد  نشر105 ص 16/07/1997 : قرار صادر بتاريخ،57310ملف رقم  )1(

   . 16/01/1994 قرار صادر بتاريخ 97512ملف رقم  )2(
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 له أو حالة انعدام املنفعة يف العقار املوقوف شريطة تعويضه بعقار يكون مماثال -
  .)1(أفضل منه

فاالستبدال من أصل صميم الوقف إال أنه ميس مبحل عقد الوقف نفسه، وميس باألصل ألن 
   .)2(أصل الوقف هو ذات عقد الوقف

                                                 
 األستاذ عبد احلميد الشواريب، منازعات األوقاف واألحكام والنظام القانوين ألمالك الدولة، منشأة املعارف االسكندرية، الطبعة )1(

  .   80الثالثة بدون تاريخ، ص

 منشأة ، منازعات األوقاف واألحكام والنظام القانوين ألمالك الدولة،املستشار أساسه عثمان ريب، عبد احلميد الشوا: األستاذ )2(
  .82 ص ،بدون سنة) 3( الطبعة الثالثة ،املعارف اإلسكندرية
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  :المبحث الثاني
  وقفــــوى الـــت دعإجراءا

سمه جيعل منه متقاضيني، حيث حلعند جلوء شخصني ثار بينهما نزاع إىل احملكمة 
يصبح أحدهم مدعيا واألخر مدعى عليه فتقوم اخلصومة أو املنازعة اليت قد متتد إىل أطراف 

  .)1(أخرى عن طريق اإلدخال أو التدخل
   أطراف المنازعة: المطلب األول

عة الوقف يف طريف الوقف من واقف وموقوف عليه كما قد يكون تتمثل أطراف مناز
 أو املدعى عليهم من ذات الوقت، وهذا ونناظر الوقف طرفا يف املنازعة وقد يتعدد املدع

   :نتطرق إليه بالشكل التايل
  الواقف :الفرع األول

مثال  فيكون يف الوضع األول ، أو مدعى عليهًياالواقف يف منازعة الوقف قد يكون مدع
يه الصفة فيف مسألة التراجع عن الوقف، فهو الذي يباشر إجراءات الدعوى لذا فإنه يشترط 

  . من القانون املدين اجلزائري40واألهلية طبقا لنص املادة 
ويكون الوضع الثاين يف حالة حبسه لعني أو مال يف مرض املوت مثال، إذ أن هذا      

    .)2( من قانون األسرة اجلزائري215 و204التصرف يعترب باطال وفقا للمادتني 

                                                 
   . 270، ص1995 الدكتور الغوثي بن ملحة، القانون القضائي اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، طبعة )1(

   . عن الغرفة اإلدارية احملكمة العليا اجلزائر23/11/1993 بتاريخ 96675 :ملف رقم )2(
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  الموقوف عليه :الفرع الثاني

 طبيعيا ويشترط هو اجلهة اليت حيددها الواقف عن عقد الوقف، والذي قد يكون شخصا      
فإذا كان يف هذا الوضع طرفا يف املنازعة، فيشترط فيه . فيه الوجود والقبول وقد يكون معنويا

وقد يكون املوقوف عليه مدعيا .  الصفة واألهلية،رها يف الواقفنفس الشروط الواجب تواف
  .)1(كما يف حالة رفع دعوى من اإلناث يف حالة احلبس على الذكور فقط
 من عبء اإلثبات، ًياأما إذا كان املوقوف عليه مدعى عليه ففي هذه احلالة يكون معف

ثة املوقوف عليهم مدعى وميكنه توسيع اخلصومة عن طريق طلبات مقابلة كأن يكون الور
  .عليهم  نتيجة قيامه بالتصرف يف امللك الوقفي بالبيع أو القسمة

  الناظر:الفرع الثالث

دعاء ضد اهو من يتوىل إدارة األمالك الوقفية، وقد يكون طرفا يف الرتاع عند وجود 
ون مديرية الشؤون الدينية، ويشترط فيه توفر شروط رفع الدعوى، ويف هذا اجملال قد يك

الناظر مدعيا يف نزاع يدور حول املطالبة بإلغاء عقد احلبس الذي مت لصاحل املديرية مبوجب 
 .عقد رمسي مشهر، كما قد يكون مدعى عليه يف نزاع دائر حول طلب إخالء مرتل موقوف

وتثار إشكالية حول ما إذا كان ملديرية الشؤون الدينية واألوقاف الصفة واملصلحة واألهلية يف 
رة دعوى الوقف بنفسها أوال، وبالرجوع إىل اجلانب العملي جند أنه أعطانا حكمني مباش

  .متعارضني
 واآلخر يقضي بعكس ذلك رفض الدعوى ،حكم يقضي بأن هلا احلق يف مباشرة الدعوى

   .)2(شكال النعدام الصفة واألهلية على أساس عدم متتعها بالشخصية املعنوية
  

                                                 
 16/12/1995 حكم صادر يف 310/95 القضية رقم 256 /255 قسم الوثائق ص 2001 سنة 01اجمللة القضائية العدد )1(

  .عن حمكمة عني وملان بني الدعي عليه ح ش ونظارة الشؤون الدينية لوالية سطيف 

 عن القسم املدين مبحكمة برج بوعريريج جملس قضاء سطيف والذي قضى بعدم قبول الدعوى 03/08/1998حكم صادر يف  )2(
  . عن الغرفة اإلدارية قضاء سطيف يقضي بقبوهلا شكال11/11/2002ر رقم دالنعدام الصفة والقرار صا
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  الغير: الفرع الرابع

ومة قد ال تنحصر بني األطراف األصلية هلا فقط، بل قد تتعدى إىل أطراف إن اخلص
اخلصومة  أخرى عن طريق التدخل واإلدخال، أما املتدخل يف اخلصام إذا كانت له مصلحة يف

ما بانضمامه إىل جانب أحد اخلصوم ضد األخر، أو يهاجم أطراف إفهو يتدخل إراديا 
  .)1(فيها بأنه لهاخلصومة مجيعا، ويدعى احلق الثابت 

ه مرهون بالدعوى األصلية، فإذا انقضت هذه األخرية بأي ؤوالتدخل االنضمامي بقا
  .سبب كان ينقضي معها على عكس التدخل الذي هو مستقل عنها

أما اإلدخال فيقصد به إدخال شخص أجنيب عن اخلصومة لديه وثائق ومستندات تفيد "
 أحد األفراد أو احملكمة، وبالتايل  ك بناء على طلبالقضية اليت أدخل فيها بصفة جربية، وذل
  .)2(" من قانون اإلجراءات املدنية85يزداد عدد األشخاص يف اخلصومة املادة 

 هذا اإلجراء على منازعات الوقف وهذا تبني من خالل االستئناف املرفوع من يسريو
هبا موثق، واليت تقضي بأن طرف مجاعة ورثة، للذين طلبوا من احملكمة إلغاء اخلربة اليت قام 

باطل ألن احملل غري حمدد وأن احملبس مل تكن له أوراق رمسية متعلقة الرهن عقد احلبس و
 وقد كانت والدة املستأنف مدخلة يف اخلصام ذلك أن زوجها ،بالعقارات واملنقوالت املوقوفة

، وليس ألي احملبس قد وضع عقد احلبس حمل الرتاع على امسها مبوجب عقد رمسي توثيقي
  .)3( باإلضافة إىل سبق الفصل يف الدعوى لعدم التأسيس،أحد عالقة هبذا العقد إال بعد وفاهتا

                                                 
  .291 الدكتور الغوثى بن ملحة، املرجع نفسه، ص)1(

أنظر كذلك الدكتور الغوثى بن ملحة، . 223، ص04 عدد 1989  م ق 09/06/1984 مؤرخ يف 35467 قرار رقم )2(
  .358املرجع نفسه، 

  . عن جملس قضاء جباية30/06/1999 : الصادر يف1809/98 :قرار رقم )3(
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  :المبحث الثالث
  ةـــية المختصـات القضائــالهيئ

االختصاص أو والية القضاء هو السلطة اليت متلكها اجلهات القضائية باحلكم مبوجب 
 اختصاص اجلهة ى وحيدد االختصاص إما حبسب مدالقانون يف املنازعات املعروضة عليها

بوقفها من حيث الوالية القضائية وهو ما يسمى باالختصاص الوالئي وإما حبسب التواجد 
 وهو االختصاص احمللي وإما حبسب نوعية القضايا املعروضة على خمتلف ،املكاين يف املنازعة

تعرضت كل ما خيص االختصاص ، وقد اس)1(أقسام وطبقات القضاء، وهو االختصاص النوعي
  :بنوعيه من خالل املطلبني التاليني

  .االختصاص احمللي : األول املطلب 
   .االختصاص النوعي: الثاين املطلب 

   االختصاص المحلي: األول المطلب 
 أن احملاكم اليت يقع من دائرة اختصاصها حمل 91/10 من قانون 48ورد يف املادة 

ملنازعات املتعلقة بامللك الوقفي، غري أن هذه املادة مل تفرق بني ايف الوقف هي املختصة بالنظر 
  .ما إذا كان حمل الوقف منقوال أو عقارا

 من قانون اإلجراءات املدنية 08 فإذا كان حمل الوقف عقارا فحسب ما جاء يف املادة 
تعلقة هبذه العقارات  املتعلقة بالعقارات املوقوفة أو األشغال املىالفقرة الثانية منها فإن الدعاو

 أما إذا كان حمل الوقف ،)2(جيارها، فإهنا ترفع أمام حمكمة موقع العقارإ املتعلقة بىأو الدعاو
 نصت على أن انعقاد االختصاص يكون 91/10 من قانون 48فإننا جند املادة  منقوال،

  .للمحكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها تواجد هذا املنقول

                                                 
  .4املرجع نفسه، القانون القضائي اجلزائري، الدكتور الغوثى بن ملحة،  )1(

لجهة القضائية اليت يقع يف دائرة اختصصها موطن املدعى عليه بالنسبة للدعاوى اخلاصة  من املقرر قانونا أن تكون االختصاص ل)2(
  .باألموال املنقولة

  .120 ، ص 02 ، عدد 1998ن م ق 08/12/1989:  مؤرخ يف 171793قرار رقم 
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 من قانون اإلجراءات املدنية أعطت االختصاص للمحكمة 01 الفقرة 08غري أن املادة 
 وتبعا لقاعدة اخلاص يقيد العام فإن األموال ،اليت يقع يف دائرة اختصاصها موطن املدعي عليه

 أما ،املوقوفة املنقولة يعود االختصاص فيها للمحكمة اليت يقع يف دائرهتا املال املنقول املوقوف
 واهليئة املكلفة  تنفيذ التزام تعاقدي، كالرتاع الذي يثور بني عامل الوقفإذا كان حمل الوقف

 املتعلق 91/11 من قانون اإلجراءات املدنية وكذا قانون08 فحسب املادة ،بتسيري الوقف
بعالقات العمل اجلماعية، فاالختصاص ينعقد للمحكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان 

  .)1(بتةتواجد املؤسسة إذا كانت ثا
لتزام عبارة عن تنفيذ عقد مقاولة للقيام بعملية توريد لزاوية معينة، فإن أما إذا كان اال

 دائرة اختصاصها مكان إبرام االتفاق وتنفيذه يف مكان يفاالختصاص ينعقد للمحكمة الواقع 
   .)2() من قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري09املادة (أحد األطراف مقيما يف ذلك املكان 

ستعجالية املتعلقة باألمالك الوقفية، فتنتظر أمام احملكمة الواقع يف وبالنسبة للقضايا اإل
   .)3(دائرة اختصاصها مكان املشكل أو التدبري املطلوب

  االختصاص النوعي : الثاني المطلب 

 تبعا  إداريةميتحدد االختصاص النوعي حسب نوعية القضايا املطروحة، عادية كانت أ
  :حه يف الفروع التاليةلتوضي

  اختصاص القضاء العادي : األولالفرع 

ويعود االختصاص فيها إما  منازعات الوقف العادية، هي اليت تقوم بني أطراف عاديني،
 باعتبار الوقف ،للقسم املدين باعتباره الوالية العامة للقضاء، أو أمام قسم األموال الشخصية

                                                 
  .1966يونيو  18  لـ املوافق1386 صفر 08 : املؤرخ يف154 / 66 : من قانون اإلجراءات املدنية رقم09املادة  )1(

  .    15، ص1988 الدكتور حسن عالم، قانون اإلجراءات املدنية، نشر املؤسسة الوطنية للكتاب، الطبعة الثانية )2(

  .99، ص04، ق م ، عدد 08/01/1989:  مؤرخ يف 88818:  قرار رقم )3(

ضي حىت لو مل يكن خمتصا حمليا بنظر الدعوى، فإن مىت كان من املقرر قانونا أنه جيوز لطريف اخلصومة احلضور باختيارمها أمام القا" 
  ".االختصاص احمللي ليس من النظام العام
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 انون األسرة، أو أمام القسم العقاري إذا كان حمل الرتاع من املواضيع اليت تناوهلا قاموضوع
  .عقارا موقوفا

مل تكن تثار إشكالية عند  )1(2003 حيث نالحظ أنه قبل صدور قانون املالية لسنة 
 إال أنه بعد ، الوقف أمام هذه األقسام يف شأن رسوم رفع الدعوىىرفع دعوى من دعاو

 ،يف أحد هذه األقسام، ليس لعدم االختصاص ترفض ىصدور هذا القانون أصبحت الدعاو
  .وإمنا لعدم دفع الرسوم، وهذا فيما يتعلق بالوقف اخلاص

 من 44 هذه الرسوم طبقا لنص املادة منأما املنازعات املتعلقة بالوقف العام فهي معفية 
 ىل هذه األقسام يف دعاوص كون الوقف عمل خريي تربعي تعبدي حيث تف91/10قانون 

ستئناف أمام اجلهة القضائية املقابلة هلا يف اجمللس القضائي،  لالةكام ابتدائية قابلالوقف بأح
  .)2( أمام احملكمة العلياضوهي للنق

أما عن إجراءات رفع الدعوى فهي نفس إجراءات الدعوى العادية طبقا لقانون 
  : وهذا ما يتم بيانه يف الفروع التالية)3 (،اإلجراءات املدنية

  اختصاص القضاء اإلداري  : الثانيالفرع 

 من أشخاص القانون العام اتعد منازعة إدارية كل منازعة يكون أحد أطرافها شخًص
، ختضع يف تكييف اختصاصها ألحكام املادة )الوالية، البلدية، مؤسسة عمومية إدارية الدولة،(

الغرفة اإلدارية  من قانون اإلجراءات املدنية، وعليه ترفع منازعات الوقف اإلدارية أمام 07
  . واليت تفصل فيها حبكم قابل لالستئناف أمام جملس الدولة،املختصة طبقا ملا هو معمول به

                                                 
  . 86 اجلريدة الرمسية العدد ى احملدد للرسوم رفع الدعاو25/12/2002 : املؤرخ يف،2003قانون املالية لسنة  )1(

م، وهي تفصل يف مجيع القضايا املدنية والتجارية أو الدعاوى  مىت كان مقررا أن احملاكم هي اجلهات القضائية اخلاصة بالقانون العا)2(
  .الشركات اليت ختتص هبا حمليا

  .108 ، ص 04، عدد 1990، م ق 19/12/1989 مؤرخ يف 54.288: قرار رقم

 ، من املقرر قانونا ومستقر عليه قضاء، أنه ال 45، ص 03 عدد 1990، م ق 05/04/1989:  مؤرخ يف52.039: قرار رقم
  .ن لإلدارة أن تكون خصما وحكما يف نفس الوقتميك

  .182، ص01 عدد 1989  م ق 30/05/1983  مؤرخ يف 31432 قرار رقم )3(
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 والطعون اخلاصة ،أما فيما خيص الفصل يف الطعون يف القرارات الصادرة عن الوالة
بتفسري ومدى شرعية هذه القرارات الصادرة من الوالة ، فينعقد االختصاص للمجالس 

 يف حني أن الطعون بالبطالن ضد القرارات الصادرة عن رؤساء ،ية اجلهوية اخلمسةالقضائ
اجملالس الشعبية البلدية، وعن املؤسسات العمومية اإلدارية، والطعون اخلاصة بتفسريها ومدى 

مشروعيتها واملنازعات املتعلقة باملسؤولية املدنية للدولة والوالية والبلدية واملؤسسات العمومية 
  .)1( فيعود االختصاص للمجالس القضائية،مية لطلب التعويضا الطابع اإلداري والرذات

ؤون الدينية واألوقاف طرفا فيحدد االختصاص ش اليت يكون فيها وزير الىأما الدعاو
  :       كالتايل

إذا ظهر الوزير مظهر السلطة والسيادة، أي أن يعمل باسم وحلساب الدولة، وبالتايل          
 شخصا من أشخاص القانون العام، فترفع الدعوى أمام جملس الدولة باعتباره سلطة يعد

  .من قانون اإلجراءات املدنية  231 طبقا لنص املادة )2(مركزية
أما إذا مل يظهر مبظهر من مظاهر السيادة سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، فإن 

  .ختصاص القضائية العادية حسب اال اليت يكون طرفا فيها ترفع أمام اجلهة القضائيىالدعاو
 أو من ،رفع دعوى الوقف اإلدارية خالل أربعة أشهر التابعة لتبليغ القرار املطعون فيهت

يوم نشره، وعلى إثر ذلك تقوم العدالة باستدعاء األطراف حملاولة الصلح يف مدة أقصاها ثالثة 
  .)1( من قانون اإلجراءات املدنية169أشهر طبقا للمادة 

                                                 
  . جملس قضاء سطيف الغرفة اإلدارية2000 / 6652 : قرار رقم99 /96 : قضية رقم )1(

ملنازعات اإلدارية، وهي ال حتتاج إىل نص خاص ملمارسة القاعدة أن اجلهات القضائية اإلدارية هي صاحبة الوالية العامة يف جمال ا  )2(
اختصاصها، بينما ال جيوز للمحاكم العادية الفصل يف أي نزاع إداري إال مبوجب ختويل قانوين، أي نص صريح، ألن اختصاصها بأيت 

  .على سبيل االستثناء، فاالستثناء كما هو متعارف عليه حيتاج دائما إىل نص خاص يقرره

نظرية الدعوى اإلدارية، . دكتور عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري، اجلزء الثاينأنظر ال-
  . 264، ص1995نشر ديوان املطبوعات اجلامعية، طبعة 
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 حالة عدم الصلح يرجع امللف لكتابة الضبط، حيث يصدر القرار وهو قابل ويف
  . لكنه غري قابل للمعارضة يف خالل شهر واحد من تاريخ التبليغ،لالستئناف

 من قانون 171 األحكام طبقا للمادةفلإلشارة فإن االستئناف ال يكون سببا يف توقي
  .)2(اإلجراءات املدنية

                                                                                                                                                                  
ري، فإن الرتاعات املتعلقة باألمالك  إذا كانت املنازعات املتعلقة باألمالك الوطنية العمومية ختضع لالختصاص التام للقاضي اإلدا)1(

الوطنية اخلاصة أخضعها املشرع اجلزائري صراحة للمحاكم العادية، كاالستيالء على الشركات واألوقاف أو األمالك الشاغرة 
  .واألمالك اليت ال مالك هلا

قانون األمالك الوطنية وكذا  املتضمن 01/12/1990:  املؤرخ يف90/30:  من القانون رقم53، 51، 48فطبقا لنصوص املواد 
 الذي حيدد شروط إدارة األمالك اخلاصة 1991 املؤرخ سنة 91/454:  من املرسوم التنفيذي رقم92، 88، 89، 90: املواد

 من القانون املدين، ففي كل هذه احلاالت ترفع الدولة 773والعامة التابعة للدولة وتسريها ويضبط كيفيات ذلك، فضال عن املادة 
ة يف شخص الوايل أمام القاضي العادي دعوى للحصول على حكم بانعدام الوارث، ويتم ذلك بعد القيام بتحقيق من أجل البحث ممثل

عن املالك احملتملني أو الورثة، وبعد انقضاء هذه اآلجال عقب احلكم الذي يثبت انعدام الورثة، يصح للقاضي بالشغور وإحلاق هذه 
ولعل . بت إدارة األمالك الوطنية حتويل ملكية العقار املعين للدولة، وتدجمه يف األمالك الوطنية اخلاصة بالدولةاألمالك مبلكية الدولة، وتث

احلكم يف اشتراط املشرع رفع الدعوى من قبل الوايل أمام احملاكم العادية إىل اعتبار أن هذه األمالك ذات طبيعة خاصة احلامي الطبيعي 
  .وهو القاضي العادي

  .448ج اجلزائر، ص. م. مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، اجلزء الثالث، د: ألستاذأنظر ا

  .87، ص1965 اجمللة القضائية لسنة 30/12/1964 قرار صادر عن اجمللس األعلى بتاريخ )2(
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  :المبحث الرابع
  ام الجهات القضائيةـع دعوى الوقف أمـات رفراءــإج

لكون وزارة الشؤون الدينية، هي الوصي القانوين على األوقاف العامة واخلاصة عند   
 املستمد 27/4/1991 املؤرخ يف 91/10االقتضاء وفقا ألحكام قانون األوقاف رقم 

ماضًيا وحاضًرا من أحكامه من الشريعة اإلسالمية، ونظرا ملا تعرضت له األمالك الوقفية، 
استيالء بتسجيل جتاوزات عديدة أدت إىل فقدان العديد منها، وال شك أن اهتمام النظار 
واملكلفني باألوقاف مبتابعة قضايا األوقاف متابعة جدية من األمهية مبا كان بتكوين ملفاهتا 

يا دوهنا أمام هذه املستندات اليت ال ميكن طرح القضا) مجع الوثائق إن توفرت أو الشهادات(
العدالة، واالتصال بالعاملني يف سلك القضاء، لتحسيسهم حول األوقاف وقوانينها، مما يتطلب 

  . )1(بالضرورة الشرعية والقانونية من النظار واملكلفني باألوقاف الدفاع عنها أمام القضاء
  :  من خالل املطالب التالية)2(وقد قمت بتفصيل هذه اإلجراءات

  .اإلجراءات الواجب اختاذها قبل رفع الدعوى إلثبات امللكية الوقفية: املطلب األول 
  .القضايا اإلدارية: املطلب الثاين
  .متابعة القضايا املطروحة أمام العدالة اخلاصة بأموال الوقف: املطلب الثالث
  اإلجراءات الواجب اتخاذها قبل رفع الدعوى إلثبات الملكية الوقفية: المطلب األول

 )3(يف مثل هذه اإلجراءات على القائمني على شؤون األوقاف حتضري العقوديتعني   
والوثائق الالزمة أو شهادة الشهود الفردية أو اجلماعية وكل ما أمكن من األدلة والقرائن 

  .املثبتة لوقفية العقار حمل القضية

                                                 
  . 27/04/1991 املؤرخ يف 91/10راجع قانون األوقاف رقم   )1(

  .  8، ص2001االجتهاد القضائي يف مادة اإلجراءات املدنية، نشر دار هومة محدي باشا عمر، مبادئ )2(

 من قانون اإلجراءات املدنية يتقدم الناظر بأمر عريضة من أجل إثبات حالة إىل السيد رئيس احملكمة موقع 172طبقا لنص املادة   )3(
  .امللك الوقفي طبقا للمستندات املتوفرة لديه
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الدعوى  من قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري التأكد من رفع 459وطبقا لنص املادة 
فيه مصلحة للوقف وحتديد ما حلق أو سيلحق الوقف من ضرر كادعاء امللكية أو االستيالء 

وحنوها، ومن هذا اإلطار يتطلب من اإلدارة نفسها أو عن طريق حمضر قضائي عند الضرورة 
 172القيام مبعاينة ميدانية للملك الوقفي للوقوف على حقيقة هذه األمالك طبقا لنص املادة 

  .)1(انون اإلجراءات املدنيةمن ق
وبعد املعاينة امليدانية إتباع اإلجراءات القانونية املطلوبة قبل رفع الدعوى كاالستدعاء   

أو اإلعذارات أو اإلنذارات للمطالبة باحلقوق اخلاصة باألمالك الوقفية، مع مراعاة اآلجال 
 من القانون التجاري 178ملادة  من القانون املدين بالنسبة للسكن وا475احملددة طبقا للمادة 

، ومن مث تزويد مديرية األوقاف بنسخة من العريضة االفتتاحية بعد )2(فيما خيص احملل التجاري
فإنه يقضي أن يتم .تسجيلها باحملكمة وكل العرائض والدفوعات املفصلة بالقضية يف حينها
عناها إعطاء عرض ذلك مبوجب عرائض كتابية تدعى عرائض افتتاح الدعوى، والعريضة م

دقيق وكاف عن نوعية الرتاع وكذلك التعريف مبوضوع سك احلقوق املطالب هبا وبيان 
األسانيد املعتمد عليها لتربير هذه املطالب، وكذا النصوص القانونية اليت حيكم هذه الرتاعات، 

ة دائمة والعرائض االفتتاحية هي وسيلة لعرض الرتاعات أمام اجلهات القضائية وتستعمل بصور
 الذي  يشرح من خالهلا بأسلوب واضح -أي املدعي-من الطالب وهو يف هذه احلالة الناظر 

  .)3(وقائع الدعوى
  
  
  
  
  

                                                 
  . اجلزائري، التقنني التجاري اجلزائريراجع التقنني املدين  )1(

  .العقود الواردة يف هذا اإلطار العقود الرمسية الصادرة عن املوثقني املعتمدين  )2(

  .200 كذلك الدكتور الغوثى بن ملحة، املرجع نفسه، ص)3(
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  إجراءات رفع الدعوى أمام القضاء: الفرع األول

 الذي يصهر على محاية - منهم الناظر-يتعني على القائمني على شؤون األوقاف  
ب الشكلية القانونية املطلوبة من احملكمة طبقا لنص املادة األمالك الوقفية بإعداد عريضة حس

  . )1( من قانون اإلجراءات املدنية12
حيث نص املشرع اجلزائري على أنه ترفع الدعوى إىل احملكمة إما بإيداع عريضة   

مكتوبة من املدعي أو وكيله مؤرخة وموقعة منه لدى مكتب الضبط، وإما حبضور املدعي أمام 
على أنه والستيفاء . ون فيها الناظر ممثال عن وزير الشؤون الدينية يف املستوى احمللياحملكمة يك

عريضة افتتاح الدعوى جبميع الشروط الشكلية القانونية جيب أن تتوفر هذه العريضة على مجيع 
  .  )2(البيانات اجلوهرية حىت يتم قبوهلا شكال من اهليئات القضائية

   : وهذه الشروط أو البيانات هي
 .أمساء وألقاب ومهن وعناوين األطراف، أي أطراف الدعوى -

أن تكون العريضة مسببة وواضحة ومؤرخة وموقع عليها من املدعى ممثل وزير الشؤون  -
 ).الناظر(الدينية 

أن تكون العريضة مرفقة بعدد أطراف الدعوى، وأن ترفق العريضة بوصل يفيد تسديد  -
 91/10 من قانون األوقاف 44طبقا للمادة الرسوم املستحقة للمدعى، إال انه و

تعفى األمالك الوقفية العامة من رسوم التسجيل والضرائب "  أنه 44حيث تنص املادة 
 من 509كما تنص املادة ". والرسوم األخرى لكوهنا عمال من أعمال الرب واخلري

 ". ا مبحامتعفى الدولة من الرسم القضائي ومن متثيله"قانون اإلجراءات اجلزائية أنه 

  : أما من حيث شكلية العريضة وموضوعها فيتعني أن تتضمن عدة فقرات هي 

                                                 
)1 ..قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري، الباب الثاين، من أوامر األداء  )  

)2 .206وثى بن ملحة، املرجع نفسه، ص الدكتور الغ)  
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وتتضمن التعريف بالرتاع وذلك بإعطاء صورة واضحة ودقيقة  :مقدمة العريضة -1
  .لواقع الدعوى مع استعراض نوعية املطالب

أن يذكر ما لديه من ) الناظر(يتعني على املدعى :الحجج والنصوص القانونية -2
سانيد اليت تؤكد مطالبه وذلك بصورة واضحة، كما يبني النصوص القانونية اليت األ

 .حتكم هذا الرتاع واليت يستند إليها للوصول إىل حقوق امللكية الوقفية

وذلك جبعل عناوين لكل طلب تسهيال لقراءة العريضة من طرف  :تفصيل الطلبات -3
 .القاضي الفاصل يف الرتاع

، وهي عبارة عن ) هلذه األسباب(نواًنا حيمل عبارة وتتضمن ع :خاتمة العريضة -4
خالصة موجزة جدا لتحديد الطلبات بدقة  مع العلم أنه ال ميكن التطرق ملناقشة 

 من 462موضوع الدعوى إال بعد استعراض اجلانب الشكلي عمال بأحكام املادة 
 .)1(قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري

 املتعلق بالسجل 1976 مارس 25 املؤرخ يف 76/63م  من القانون رق85وطبقا للمادة 
العقاري، أنه تشهر إلزاما الدعاوى العقارية لدى احملافظة العقارية، وهذا وفق النموذج املعمول 
به لدى احملافظة العقارية اخلاصة باإلشهار العقاري، يف حاالت املطالبة بإبطال أو إلغاء العقود 

  .)2(اإلدارية العقارية أو تعديلها
                                                 

ال جيوز الدفع بالبطالن أو بعدم صحة اإلجراءات من خصم يكون قد أودع مذكرته يف " م أنه . إ.  من ق462/1تنص املادة   )1(
  ".460املوضوع، وكذلك الشأن بالنسبة لعدم اإليداع أو عدم تقدمي الكفالة املنصوص عنها يف املادة 

 املتعلق بتأسيس السجل العقاري أو دعاوى الرامية إىل النطق بفسخ أو إبطال أو 76/63 من املرسوم 85ونا باملادة من املقرر قان  )2(
 م 16/03/1994 مؤرخ يف 108-200قرار . إلغاء أو نقض حقوق ناجتة عن وثائق مت إشهارها، ال ميكن قبوهلا إال إذا مت إشهارها

  . 80، ص 2 ، عدد 1995ق . 

 املؤرخ يف 123/93 املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 1976 /25/03 املؤرخ يف 76/63 من املرسوم 85ة حيث أن املاد
 مت -سندات–الدعاوى الرامية إىل النطق بفسخ  أ إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناجتة عن وثائق :" تنص على أن 19/05/1993

وإذا مت إثبات هذا اإلشهار مبوجب شهادة من احملافظ العقاري أو تقدمي نسخة من ... إشهارها ال ميكن قبوهلا إال إذا مت إشهارها مسبقا
  . اإلشهارةالطلب املوجود عليه تأشري

  . وما بعدها250 راجع الدكتور الغوثى ملحة، املرجع نفسه، ص -
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  القضايا الوقفية التي تكون اإلدارة طرفا فيها: الفرع الثاني

قد تكون اإلدارة طرفا يف دعوى الوقف سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، أو داخلة   
  .أو مدخلة يف اخلصومة، وهذا ما نتطرق إليه بالتعريف للدعاوى الوقفية

  الدعوى العادية: أوال

لة من طرف أشخاص عاديني منذ مدة دون أن كثريا ما توجد سكنات وقفية مستغ  
يدفعوا حق اإلجيار، ويف ظل االهتمام والكشف عن أموال الوقف حبث ناظر الوقف ورفع 

املدعي هو ناظر األوقاف ممثل عن ) بعريضة عادية(دعوى عادية أمام اجلهات القضائية للطرد 
  .)1(هة أخرىوزير الشؤون الدينية واألوقاف واملدعى عليه شاغل السكن من ج

وكذلك احلال بالنسبة للمحالت التجارية املستغلة من طرف اخلواص منذ مدة، وهذا طبقا 
للنصوص القانونية اجلاري العمل هبا من أجل استرداد األمالك الوقفية اليت كانت ضحية 

  .االستيالء غري الشرعي يف ظل النظام االشتراكي السابق
  ةالدعوى االستعجالية اإلداري: ثانيا

 7إن األساس يف حتديد قواعد االختصاص النوعي يف جمال املنازعات اإلدارية هو املادة   
 اليت تنص على أنه ختتص اجملالس القضائية بالفصل ابتدائيا حبكم )2(من قانون اإلجراءات املدنية

وقاف قابل لالستئناف أمام احملكمة العليا يف مجيع القضايا أيا كانت طبيعتها، ومنها قضايا األ
اليت تكون الدولة أو الوالية أو أحدى البلديات أو إحدى املؤسسات العمومية ذات الصبغة 

اإلدارية طرفا فيها، وذلك حسب قواعد االختصاص، إذن فالقاضي يف إطار األمور املستعجلة 
 خمتص بالدعاوى اإلستعجالية اليت تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو املؤسسة العامة ذات

 مكرر من قانون اإلجراءات املدنية فإنه غري 171الطابع اإلداري طرفا فيها، وحسب املادة 
خمتص بالنظر يف الدعاوى اإلستعجالية اليت تستهدف احلصول على  تدبري من التدابري 

                                                                                                                                                                  
  .80، ص2 عدد 1995، م ق 16/03/1994 مؤرخ يف 108. 200 أنظر القرار -

  .105، ص03 عدد 1994، م ق 16/06/1992خ يف  مؤر8252 قرار رقم )1(

  .168، ص01 عدد 1989، م ق 07/02/1983 مؤرخ يف 30161 قرار رقم )2(



 

 

234 

اإلستعجالية واليت من شأهنا أن تطرح نزاعا بني شخصني طبيعيني، فاالختصاص يكون للغرف 
   . )1(ا للمعيار العضوياإلدارية تطبيق
  القضايا اإلدارية : المطلب الثاني

إن املنازعات اليت تكون فيها املؤسسات العمومية واإلدارية أحد أطرافها خيضع تكييفها   
 من قانون اإلجراءات املدنية، وإذا كان التصرف خاضعا للقواعد العامة تكون 07للمادة 

ا إذا تعلق األمر مبنازعة إدارية، ترفع الدعوى أمام اإلدارة العمومية مثل الشخص الطبيعي، أم
الغرفة اإلدارية املختصة طبقا ملا هو معمول به، ويكون رفع الدعوى خالل األربعة أشهر التالية 
لتبليغ القرار املطعون فيه، أو من يوم نشره، وعلى إثر ذلك تقوم العدالة باستدعاء األطراف 

، ويف )2( من قانون اإلجراءات املدنية169ثة أشهر طبقا للمادة حملاولة الصلح يف مدة أقصاها ثال
حالة عدم الصلح يرجع امللف لكتابة الضبط بغرض تبادل املقاالت واملذكرات، حبيث ال تقبل 
العرائض املكتوبة أثناء اجللسات، وميكنهم تقدمي إيضاحات شفوية أو وثائق إضافية للتوضيح، 

 ختصص للمداولة، حيث يصدر القرار، وهو قابل لالستئناف والقضية اليت تربمج جللسة أخرى
أمام احملكمة العليا، وغري قابل للمعارضة إال يف حالة واحدة وهي عدم تبليغ املدعى عليه حيق له 
املعارضة خالل شهر واحد من تاريخ التبليغ، مع العلم فإن االستئناف واملعارضة ال يكونان سببا 

 من قانون 171حكام الصادرة يف املنازعات اإلدارية طبقا لنص املادة يف إيقاف عملية تنفيذ األ
  .   )3(اإلجراءات املدنية

  
  
  

                                                 
  . املتضمن االختصاص للغرف اإلدارية على مستوى اجملالس القضائية22/12/1990 املؤرخ يف 90/407 املرسوم رقم )1(

  .169 الطعون ويف متثيل األشخاص العموميني، املادة  قانون اإلجراءات املدنية، القسم األول يف تقدمي)2(

أنظر الدكتور .  منه171 قانون اإلجراءات املدنية، القسم الرابع من إجراءات التحقيق ويف إدارة اجللسة، ومن أحكام املادة )3(
ضاء اإلداري، نشر ديوان املطبوعات عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري، اجلزء األول الق

  .  188، ص1995اجلامعية
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  تعريف الدعوى اإلدارية: الفرع األول
كثري ما يثار لبس بني لفظ املنازعة اإلدارية والدعوى اإلدارية، وقد جرت عادة الفقه   

 للتدليل )1 ()القضائية(املنازعة اإلداريةسواء يف فرنسا أو مصر أو اجلزائر على استخدام لفظ 
  .  على معىن الدعوى اإلدارية، وذلك خالفا للخصومة اإلدارية

  التفرقة بين المنازعة اإلدارية وغيرها من المنازعات: الفرع الثاني
إن املنازعة اإلدارية مثلها مثل باقي املنازعات األخرى، ما هي إال وسيلة حلماية احلقوق   

، إال أن املنازعة اإلدارية تتمتع مبجموعة )2(ء، ومنها  حق امللكية الوقفية يف احلمايةأمام القضا
  .من السمات اليت متيزها عن غريها من املنازعات

  من حيث أطراف المنازعة : أوال

من املالحظ قضائيا أن يكون أحد طريف املنازعة اإلدارية شخصا معنويا عاما، وميثل   
تخدام بعض مظاهر السلطة العامة، واملتمثلة يف جمال منازعات األوقاف بصفة هذه اليت تتيح اس

  .ووزارة الشؤون الدينية يف اجلزائر
  موضوع المنازعة اإلدارية: ثانيا

يدور موضوع املنازعة اإلدارية حول حق من احلقوق اإلدارية بغرض محاية هذا احلق   
وقد يكون منشأ هذا احلق القانوين أو ضد ما قامت به اإلدارة من أعمال متس أو تعتدي عليه، 

أعمال اإلدارة القانونية كالقرارات أو العقود اإلدارية اليت تصدرها اجلهة الوصية على األمالك 
         )3(.الوقفية

  متابعة القضايا المطروحة أمام العدالة الخاصة بأموال الوقف: المطلب الثالث
تعفى الدولة من الرسم "ات اجلزائية أنه  من قانون اإلجراء509استنادا لنص املادة   

  ".القضائي ومن متثيلها مبحام

                                                 
  . 113، ص1988 الدكتور حسن السيد بسيوين، دور القضاء يف املنازعة اإلدارية، نشر عامل االكتب)1(

  .11 الدكتور حسن السيد بسيوين، املرجع نفسه، ص)2(

  .221 الدكتور حسن السيد بسيوين، املرجع نفسه، ص)3(
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 من املادة 1 فقد حددت الفقرة 98/381 من املرسوم التنفيذي رقم 13وطبقا لنص املادة 
السهر على العني املوقوفة، ويكون بذلك وكيال على املوقوف " املذكورة مهام الناظر منها أنه 
 فالناظر مكلف بالدفاع على األوقاف أمام القضاء وعدم اللجوء ،"عليهم وضامنا لكل تقصري

  .حملام ما مل يكن لضرورة ملحة
حبضور اجللسات بانتظام، لكون عدم احلضور يؤدي إىل ) الناظر(وعليه فهو ملزم   

  .)1(شطبها، وهذا ما استقر عليه االجتهاد القضائي اجلزائري
ادل املذكرات يف حينها واحترام اآلجال كما يتطلب من الناظر الرد على العرائض وتب

  .القانونية
وبعد النطق باحلكم له احلق مبطالبة كتابة الضبط مبنطوق احلكم، وبعد صدوره 

مدعية أو مدعى عليها أو ) إدارة الشؤون الدينية( واستخراج نسخة سواء كانت اإلدارة 
  .      )2 (متدخلة يف اخلصام وإرسال نسخة منها ملدير األوقاف

  تبليغ األحكام: الفرع األول 

إدارة (بعد صدور األحكام القضائية اخلاصة باألمالك الوقفية واليت تكون لفائدة اإلدارة   
يبلغ احلكم للمحكوم عليه بواسطة ممثل الوزارة وتدوين ذلك يف حمضر تبليغ ) األمالك الوقفية

، )3(ي إال يف حالة الضرورة القصوىيوقعه املبلغ إليه، وال يلجأ للتبليغ عن طريق احملضر القضائ
وبعد التبليغ تستخرج الصيغة التنفيذية لألحكام القضائية اليت تكون لصاحل الوقف، ومث تتبع 

                                                 
األصل يف اخلصومة ال تنغقد إال بوجود طرفني، . 52 ص02ق عدد . م07/12/1987 مؤرخ يف 46.757   قرار رقم)1(

  .وانعدام أحدمها يعترب انعداما لركن من أركاهنا

  من املستقر عليه قضاء، أن منطوق احلكم أو القرار هو الذي يعد يف حد ذاته ووحده احلكم ، خاصة إهناء حجية الشيء املقضي )2(
  .فيه

  .172، ص01 عدد 1996ق .  م30/04/1995 مؤرخ يف 116.673رار رقم ق

 عدم اللجوء إىل احملضر القضائي لتبليغ األحكام، هذا اإلجراء خاص باألمالك الوقفية نظرا خلصوصيتها وطبيعتها واهلدف هو )3(
  .التقليل من النفقات اليت خترج باسم الوقف
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باستخراج الصيغة التنفيذية لألحكام القضائية اليت تكون لصاحل الوقف، مث تتبع باستخراج 
  .القضيةشهادة عدم االستئناف من كتابة ضبط احملكمة اليت فصلت يف 

  تنفيذ األحكام: الفرع الثاني
يتم تنفيذ األحكام املتعلقة باألوقاف مصحوبة بالصيغة التنفيذية عن طريق احملضر   

 من قانون اإلجراءات املدنية حيق لناظر الوقف مطالبة 225القضائي، وطبقا لنص املادة 
  .اخلصم باملصاريف القضائية والتعويض املدين

موافاة مديرية األوقاف بنسخة من شهادة عدم االستئناف وحماضر كما يتعني على الناظر 
     التبليغ والتنفيذ والصيغة التنفيذية 

  الطعن عن طريق المعارضة أو االستئناف في األحكام: الفرع الثالث

من الثابت قانونا أنه جيوز الطعن يف األحكام القضائية الصادرة غيابيا عن طريق   
  .أيام من تاريخ التبليغاملعارضة ضمن مهلة عشرة 

ومن املقرر كذلك أن استئناف احلكم الصادر عن احملكمة جيب أن يرفع يف مهلة شهر واحد 
ابتداء من تاريخ  احلكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ انقضاء مهلة املعارضة إذا كان غيابيا، 

  .ومن مث فإن القضاء الذي خيالف هذا املبدأ يعد خرقا للقانون
  :رضة  المعا-1

حيق لألوقاف احلق إذا حكم عليها غيابيا أن تعارض احلكم أمام اجلهة اليت أصدرته  
 من قانون اإلجراءات املدنية، 98أيام من تاريخ التبليغ، طبقا لنص املادة ) 10(خالل عشرة

 من قانون اإلجراءات املدنية ويوقف بذلك التنفيذ 99وفق إجراءات رفع الدعوى طبقا للمادة 
وإذا .  من قانون اإلجراءات املدنية108 ينص احلكم الغيايب بغري ذلك طبقا لنص املادة إذا مل

مرة أخرى عن احلضور فال جيوز له الطعن باملعارضة من جديد ) األوقاف(ختلف املعارض 
  .)1( من قانون اإلجراءات املدنية101وفق املادة 

                                                 
  .159 ص 02 عدد 1990ق .  م24/06/1985 مؤرخ يف 52.50 قرار رقم )1(
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  :  االستئناف-2

الستئناف أمام اجمللس القضائي الذي تتبعه يف حالة احلكم حضوريا حيق للمتضرر ا  
احملكمة اليت أصدرت احلكم خالل شهر واحد من تاريخ التبليغ، وتكون مهلة االستئناف إذا 

كان احلكم غيابيا ومل يعترض عليه شهر واحد يسري مفعوهلا ابتداء من تاريخ انتهاء مهلة 
نية، ولالستئناف أثر موفق ما مل  من قانون اإلجراءات املد102املعارضة طبقا لنص املادة 

  .)1( من قانون اإلجراءات املدنية102/3ينص القانون خالف ذلك املادة 
وعلى املستأنف تقدمي دفوعاته اجلديدة أمام جهة االستئناف، وال ميكن تقدمي طلبات   
ما مل تكن خاصة مبقاضاته أو كانت مبثابة دفاع عن الدعوى ) تقبل يف االستئناف(جديدة 

  .)2( من قانون اإلجراءات املدنية107صلية  ، املادة األ
، 20/10/1986 مؤرخ يف 42.359وهذا ما استقر عليه االجتهاد القضائي، طبقا للقرار

 من املقرر قانونا أن من مل يستأنف احلكم يصدر راضيا به، 45، ص04 عدد 1992ق .م
مطالب هذا األخري فإن استأنف خصم هذا احلكم وجب أن ينظر يف الدعوى يف حدود 

حتسينا أو تأييدا هلا، ومن مث فإن القضاء مبا خيالف املبدأ بعد خرق إلجراءات جوهرية يف 
  .)3(القانون

                                                                                                                                                                  
من املقرر أن حمضر تبليغ األحكام الغيابية جيب أن يشمل يف صلبه أنه بعد انقضاء مهلة عشرة أيام يسقط حق اخلصم يف املعارضة " أنه 

  ". حتت طائلة البطالن

 للتثبيت من  أنه من املقرر عليه قضاء أنه139، ص04 عدد 1990ق . ، م06/07/1987 مؤرخ يف 34.742قرار رقم )1(
االستئناف اإلطالع على احلكم املعاد لدى املطالبة للتثبيت من قانونيته، ولتقدير القضية والفصل فيها على بينة ومن مث فإن القضاء مبا 

  . خيالف املبدأ يعد إغفاال ألوضاع جزئية جوهرية

ل العامة يف اإلجراءات أنه ال جيوز  من األصو46 ، ص03 عدد 1992،  م، ق، 11/04/1988 املؤرخ يف 48472  قرار )2(
االستئناف إال يف األحكام الفاصلة يف منازعة قضائية، اما الطعن يف األمر على عريضة فال يتم إال بالتظلم فيه وأمام نفس اجلهة القضائية 

  .". اليت صدر عنها باعتباره من ضمن األعمال الوالئية

أنه من املقرر قضاء أن االستئناف هو الطعن  : 148 ، ص02 عدد1989 م، ق 16/03/181 مؤرخ يف 22089 قرار رقم )3(
الذي يقوم بواسطته الطرف الذي يشعر بالغنب من جراء حكم الدرجة األوىل  ينقل القضية أو جوانب منها إىل جهة التقاضي األعلى 

  بغرض احلصول على إبطال أو إلغاء احلكم املطعون فيه  
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  :الفصل الثاني
  ارهـــــوقف وآثـــاء الــــانته

يقصد بانتهاء الوقف هو انقضاؤه وزوال املال املوقوف واحنالل عقدته وزوال حكمه   
سبيل ملنفعته وانتهاء اآلثار املترتبة عليه من وقت احلكم بزواله، وقد قمت من احلبس لرقبته والت

  :بتبيان كل ما يتعلق بانتهاء الوقف واآلثار املرتبة عنه طبقا للمباحث التالية

  . انتهاء الوقف وحاالته: املبحث األول

  .اآلثار املترتبة على انتهاء الوقف: املبحث الثاين

  .ليق على قرارات وأحكام صادرة بشأن الوقف يف اجلزائر حتليل وتع:املبحث الثالث
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  :المبحث األول
  االتهـــف وحـــاء الوقـــــــانته

هناك حاالت متعددة النتهاء الوقف، ومن بني هذه احلاالت انتهاء الوقف بانتهاء املدة   
هذه احلالة احملددة له نتطرق إليها يف مطلب أول، وانتهاء الوقف بقرار قضائي يف مطلب ثان، 

  :األخرية تتفرع عنها احلالتني التاليتني
  .  حالة انتهاء الوقف بسبب التلف .1
  .انتهاء الوقف لقلة املردود .2

  انتهاء الوقف بانتهاء المدة المحددة له: المطلب األول

طبقا لآلراء الفقهية اليت تطرقت النتهاء الوقف عدم اشتراط التأبيد لصحة الوقف   
لك اإلمام مالك الذي أجاز تأقيت الوقف أن ينشأ إما مؤقتا أو ومنهم أيب يوسف، وكذ

  .)1(مؤبدا
وطبقا لآلراء الواردة يف هذا الشأن فإن الوقف ينتهي بانتهاء املدة احملددة له من طرف   
  .)2(الواقف
، إال 91/10إال أن املشرع اجلزائري مل يتطرق هلذه احلالة يف القانون املتعلق باألوقاف   

 من القانون املذكور بدون توضيح، ولعل سكوت املشرع 37ارة لذلك يف املادة أن هناك إش
عن عدم توضيح هذه احلالة يعود إىل احترام إرادة الواقف، وهذا ما استقر عليه االجتهاد 

  .)3(القضائي اجلزائري
  انتهاء الوقف بقرار قضائي: المطلب الثاني 

اهليئة القضائية اليت تصدر قرارا بانتهاء إن انتهاء الوقف يف هذه احلالة يكون بتدخل   
  : الوقف وذلك يف احلاالت التالية

                                                 
  . 353، أحكام الوصايا واألوقاف، املرجع نفسه، ص  الدكتور حممد أمحد سراج)1(

  . 415، ص1968، نشر مطابع ألف باء ، طبعة 3مصطفى الزرقاء، املدخل الفقهي العام، جـ :  الشيخ األستاذ)2(

  . 416  املرجع نفسه، ص)3(
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  انتهاء الوقف بسبب التلف: الفرع األول

من األهداف السامية املرجوة من الوقف هو انتفاع املوقوف عليهم من ريع املال   
ستحيل إعادة املوقوف، إال أن هذا املال قد مسه التلف بسبب معني أو غري معني وأصبح من امل
  .)1(استثمار هذا املال، أو استبداله مما يستدعي تدخل احملكمة إلهناء الوقف بقرار منها

  انتهاء الوقف لقلة المردود: الفرع الثاني

يتطلب من القائمني عليه استثماره، واحملافظة عليه وتنميته حىت يستفيد منه املوقوف   
  .نيعليهم، سواء أكانوا أشخاص طبيعيني أم معنوي

إال أن وقف املال قد يصاب باإلمهال وقلة الرعاية مما يؤدي إىل ضآلة املردود، وبالتايل إىل 
نقص يف األنصبة للموقوف عليهم، حيث يرى اإلمام مالكا أن ضآلة النصيب تؤدي حتما إىل 

انتهاء الوقف وإجبار القائمني عليه ببيعه وتقسيم املردود والناتج عن البيع على املوقوف 
  .، وحىت ال يكون هذا التصرف تلقائيا، بل يكون بقرار من احملكمة املختصة)2(ليهمع

  انقراض الموقوف عليهم : الفرع الثالث

قد يشترط الواقف وقفه أن يتم ذلك على طبقتني، فبانتهاء الطبقتني املوقوف عليهم يف   
  .بقة املواليةاألهل والذرية يعد الوقف منتهيا بانتهائهم وال ينتقل الوقف إىل الط

وإذا كان الوقف على طبقتني مث على جهة خريية ملدة مؤقتة، أعترب الوقف منتهيا بانتهاء املدة 
  .        )3(اليت حددها الواقف عند إنشاء الوقف

                                                 
  . 10، ص1955بغداد .   أمحد مجال الدين، الوقف مصطلحاته وقواعده، نشر مطبعة الرابطة)1(

  .8  أمحد مجال الدين، املرجع نفسه، ص )2(

  .10 املرجع نفسه، ص )3(
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  :المبحث الثاني
  ة على انتهاء الوقفـــار المترتبـــــ اآلث

 أصحاهبا وإىل القسمة وكأن الوقف عودة امللكية إىل: يؤدي انتهاء الوقف إىل آثار منها  
  :مل يكن قائما تبعا للمطالب التالية

  عودة الملكية لمالكيها: المطلب األول

بعد انتهاء الوقف نظرا النتهاء املدة احملددة واملعينة له إما بانقراض اجلهة املوقوف عليها   
ن ميتا لورثته، وأما أو املوقوف عليهم إىل صاحبها األصلي إن كان على قيد احلياة، وإن كا

املالك األصلي إن مل تكن له فروع أو ورثة تعود امللكية لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف ألهنا 
إال إذا اشترط الواقف يف وقفه أن تعود امللكية إىل جهة . هي الوارث الوحيد ملن ال وارث له

  .بر مؤبدة
 امللكية تعود للواقف إذا كان حيا أما إذا انتهى الوقف نتيجة التلف أو قلة املردود فإن

  .    )1(وذلك حني احلكم باالنتهاء
  انتهاء الوقف بالقسمة: المطلب الثاني

ط الواقف يف عقد وقفه، أن املال املوقوف يكون على سبيل التأقيت، ومل يبني إذا اشتر  
لشروط اجلهة اليت تؤول إليها،  ففي هذه احلالة يتعني قسمة املوقوف وذلك إذا توفرت ا

  :التالية
يتعني أن يكون املال املوقوف قابال للقسمة وإال جيوز فال جيوز القسمة، الن  -1

  .املال غري قابل للقسمة ويؤدي إىل عدم االنتفاع به وبالتايل ال جيوز القسمة
 . )2(يتطلب أن ال يترتب عند قسمة املال املوقوف ضرر ميس حبقوق املستحقني -2

                                                 
)1 تؤول األموال العقارية واملنقوالت املوقوفة على اجلمعيات واملؤسسات إىل السلطة "  أنه 91/10 من القانون رقم 37 املادة )

ا مل يعني الواقف اجلهة اليت يؤول إليها وقفه وذلك املكلفة باألوقاف العامة عند حل اجلمعيات أو انتهاء املهمة اليت أنشئت من أجلها إذ
".وفق إجراءات حتدد عن طريق التنظيم  

)2 .14 امحد مجال الدين، املرجع نفسه، ص)  
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الويل أو الوصي يف حالة ما إذا كان أحد املستحقني ولطلب القسمة جيب  أن يكون 
قاصرا أو حمجورا عليه،  ويشترط يف هذه القسمة أن يكون الواقف راضيا عن هذه القسمة، 

ويف هذه احلالة نطلب الرجوع إىل عقد الوقف وما اشتمل عليه من شروط مقبولة شرعا 
 أن رغبة الواقف يف أن حيصن وذلك أن املنصوص عليه شرعا يف مثل هذه احلالة. وقانونا

بالوقف تركته  من تصرفات السفهاء من ورثتهن وجتعل غالهتا هلم بقسمة ال تتناىف ومقاصد 
  .الشريعة اإلسالمية

  : وعلى هذا  األساس ميكن إبداء املالحظات التالية
انه ال ميكن مساع اإلشهاد بالوقف وإثباته إذا اشتمل على تصرف ممنوع أو باطل  -

 .واملقاصد املشروعة من الوقفيتناىف 

يكون الوقف باطال إذا قصد الواقف حرمان بعض ورثته من غلة الوقف أو  -
 .حماباة بعضهم إال بالقدر املسموح به

انه يتعني قبل إنشاء عقد الوقف مناقشة الواقف، يف البواعث اليت دفعت إلنشاء  -
 عقد الوقف إال بعد الوقف، ويف العوامل اليت يذكرها ، وعليه أال يصدر أو ينشأ

  . التأكد من سالمة أغراض الواقف وموافقتها للمقاصد املشروعة فقها وقانونا
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  :المبحث الثالث
  تحليل وتعليق على قرارات وأحكام صادرة بشأن الوقف في الجزائر

متاشيا مع اإلجراءات القضائية بشأن األوقاف يف اجلزائر ارتأيت تقدمي بعض األحكام 
لصادرة من بعض اجلهات القضائية واليت فصل يف البعض منها على مستوى والقرارات ا

احملكمة االبتدائية ومنها استئنافية، وهذا للوقوف على مدى جدية ومصداقية االهتمام القضائي 
مبوضوع الوقف يف اجلزائر وبالتايل محايته ووضع مبادئ قانونية تكون ملرجعية الوقف بصفة 

  .خاصة
  108/96 رقم 9/10/1996حكم الصادر في ال: المطلب األول

  : صدر عن حمكمة أمزور التابعة جمللس قضاء جباية يف جلسة علنية احلكم التايل
.  موضوعها طلب إلغاء عقد احلبس22/06/1996: حيث أقام املدعيان دعوى بتاريخ

جلسة  ومت تأجيلها لتبادل املقاالت والستدعاء املتغيبني إىل 8/7/1996حدوث اجللسة يوم 
09/10/1996.  

بعد اإلطالع على قانون اإلجراءات املدنية وبعد اإلطالع على القانون املدين وكذا ملف 
، أنه وقف كل أمالكه )1(القضية تبني خالل املرافعة سابقة لقسمة تركة مورث األطراف

قانونيي  دون مربر شرعي أو ) ح ، م(لزوجته املدعى عليها، وبعد وفاهتا لباقي الورثة باستثناء 
  . أمام املوثق18/01/1988وذلك مبوجب عقد حبس حرر بتاريخ 

غري انه بعد التحريات اليت قام هبا املدعي مع الشهود احلاضرين للعقد، تبني أهنم 
باإلمضاء دون اإلطالع على حمتوى العقد، بالرغم أن الوقف ذكر عكس ذلك، كما أنه أدعى 

ه من املرياث، وأن لديه شهود يثبتون أن والده يف عدم وجود أي رغبة لدى املورث الستثنائ
اللحظات األخرية ملوته طلب من إمساعيل أن ينصف كل إخوته دون استثناء من تقسيم 

التركة، كما استند إلثبات سوء نية املدعى عليهم لعدم تسجيلهم عقد احلبس يف املدة احملددة 
  . ك أشهر من تاريخ الوفاة احملبس اهلال8يف العقد وهي 

                                                 
  . الزوج ، اهلالك، وأوالده)1(
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  : دعوى المدعى عليهم

  .أن إمساعيل ال يتمتع مبصلحة التقاضي، وعليه يطلب عدم قبول الدعوى شكال -1
  ).األم(بدفع أن عقد احلبس حمل الرتاع يقيد املدعى عليها األوىل وحدها : يف املوضوع

ومن جهة  .إن سبب استثناء املدعى من العقد كان بسبب سوء معاملته للهالك أثناء حياته
، وعليه 30/8/1996ى فإن الرتاع قد سبق الفصل فيه مبوجب احلكم الصادر يف أخر

  .يلتمس تقصى الدعوى لعدم التأسيس وسبق الفصل مع التعويض
املدعى عليها دفعت بسبق الفصل يف املوضوع وتلتمس نقض الدعوى مع  -2

  .        التعويض
 .املدعى عليها زهرة وسكينة مل تقدما فروعهما -3

  : منطوق الحكم 

حكمت احملكمة قبول الدعوى شكال وتعيني  خبري لإلطالع على عقد احلبس حمل   
 أشهر قابلة للتجديد وحفظ املصاريف 3الرتاع وبيان مدى صحته وشرعيته وذلك خالل 

  القضائية حلني فصل اخلبري 
  : الموضوع

 الصادر يف 1308واليت جاءت تنفيذا حلكم رقم ) كـ، م(حتليل خربة املوثق   
 املتضمن اإلطالع على مدى صحته وشرعيته، قام اخلبري بدراسة عقد 09/10/1996

  : احلبس من ناحيتني
 من القانون املدين، 06تبني أن العقد توافر على ركن الرضا طبقا للمادة  :الناحية الموضوعية

حبس ووقف هللا تبارك وتعاىل مجيع "لكن حمل الوقف مل حيدد بشكل دقيق، حيث ذكر العقد 
  " لكاته العقارية واملنقولةممت

 من 11من الضروري واملفروض أن يكون حمل الوقف معلوما وحمددا طبقا لنص املادة   
  . منه91 من القانون املدين واملادة 165 واملادة 91/10قانون 
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  ) ح(نالحظ يف عقد احلبس إقصاء الورثة وهو السيد  :من حيث السبب
حلبس اإلجراءات الشكلية املطلوبة وهي التسجيل مل يستكمل عقد ا: من الناحية الشكلية

باإلشهار وهو أمر مستحيل ألن احملبس ال ميلك أي سند  للملكية وهو شرط ضروري إلشهار 
  ، 792أي عقد ، الشيء الذي جيعله ال حيدث أي أثر قانوين جتاه الغري أو الطرفني املواد 

 املتعلق بالسجل 75/74 من األمر 16، 15 من القانون املدين اجلزائري، واملادتني 793
  .  التجاري

  .30/06/1999 الصادر في 1806/98تحليل القرار رقم : المطلب الثاني

املوضوع طلب إلغاء (..) صدر عن جملس قضاء جباية يف جلستها العلنية املنعقدة   
املوضوع طلب إلغاء احلكم املستأنف والقضاء من جديد بنقض الدعوى األصلية لعدم 

  .سيسالتأ
  .19/05/1999بعد االستماع إىل تقرير حمرر اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ 

حيث مت اإلطالع على عريضة االستئناف واحلكم املستأنف واملستندات املقدمة وتبادل 
  .املذكرات اخلاصة بالقضية

يه إلغاء إلغاء اخلربة املنجزة من طرف املوثق املعني من طرف احملكمة وعل: طلبات المستأنفين
 من القانون 60احلكم الغيايب املعارض فيه أساس عقد توثيقي لصاحل األم وفقا ملقتضيات املادة 

  .املدين
سليم العقل حبس مجيع ) ح، م(  وخالفا ملا جاء يف تقرير املوثق فإن السيدبالنسبة للمحل

عد وفاته يسري على ممتلكاته العقارية الكائنة بتيزي وزو ومن اإلمكان األخرى ابتدأ بنفسه وب
  .زوجته 

يرون ان عقد احلبس به عيوب جوهرية، والشهود الذين أمضوا عليه جيهلون  :المستأنف عليهم
  .حقيقته، والعيوب اليت أشابته
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كما أن العقد مل يتم تسجيله يف اآلجال القانونية ومل يتم ذكر العني بدقة يف العقد احملل 
واإلشهار، وأن احلابس ال يتوفر على عقد امللكية وعليه املتنازع فيه، وغري القابل للتسجيل 

  . األم) ب، ر( ردت .  لعدم التأسيسفيلتمسون نقض االستئنا
  .إن عقد احلبس حرر بامسها وليس لآلخرين أية عالقة هبا إال بعد وفاهتا

كما أن الفصل يف الدعوى سبق مبوجب حكم صادر يف اخلصام بغرض القضاء من 
بالتعويض عن ) ح، م(ى األصلية لعدم التأسيس، وألزم املستأنف ضده جديد برفض الدعو

 من القانون املدين على أساس أن القاضي األول 41الضرر املادي واملعنوي طبقا للمادة 
بالدرجة األوىل مل يقرر الوقائع يف شكل سليم وألغت احلبس لعدم التعيني الدقيق للمحل، 

ة من تسجيل وإشهار وعلى أن صحة إبطال عقد احلبس ولعدم استكماله لإلجراءات املطلوب
خيضع ألحكام الشريعة اإلسالمية، وينطبق بشأنه القواعد الفقهية املستمدة من أحكامها دون 

  .    أي اعتبار آخر
فكان رد  املستأنف ضدمها طلب املصادقة على احلكم املستأنف وألزم املستأنفني 

  .بالتعويض  واستندوا على نفس الدفوع
  ) الغرفة المدنية(قرار المجلس 

  .شكال ، قبول االستئناف
  . من حيث املوضوع املصادقة على احلكم املستأنف وحتميل املستأنفني املصاريف

  19/3/2002 الصادر بتاريخ 010652القرار رقم : المطلب الثالث

جراءات  من قانون اإل283/2يتعلق موضوع  الرتاع يف القرار وقف تنفيذ القرار املادة   
املدنية، فطبقا لنص املادة املذكورة يسوغ لرئيس الغرفة بأمر، بصفة استثنائية وبناء على طلب 

صريح من املدعى بإيقاف تنفيذ القرار املطعون فيه حبضور األطراف أو من بلغ قانونيا 
  .باحلضور  

  . ق إ م املستند عليها يف قضية احلال 238التعليق على نص املادة 
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آمر بل قاعدة جوازية إذ ميكن لرئيس الغرفة األمر بإيقاف التنفيذ كما ميكنه قبول النص غري 
  .أن يوجه الطلب إىل رئيس الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا سابقًا، جملس الدولة حاليا. الطلب

، 22يبلغ الطلب إىل مجيع أطراف الدعاوى طبقا لألوضاع القانونية املنصوص عليها يف املواد 
  . قانون اإلجراءات املدنية من23

  :دفوع المدعى

يرى املدعى يف قضية احلال أن املبلغ احملكوم به مبالغ فيه جدا ومل تطبق النصوص  
  .القانونية املعمول هبا ، كون تنفيذ هذا القرار قد تسبب يف أضرار ال ميكن تداركها مستقبال 

  
  :  طبيعة القضية 

ضية هيئتني إداريتني مها البلدية ونظارة الشؤون الرتاع إداري، والسبب كون طرفا الق  
 من قانون 7الدينية، حيث ينعقد االختصاص وجوبا للقضاء اإلداري طبقا لنص املادة 

  .)1(اإلجراءات املدنية
  : االختصاص

   .98/01يؤول جمللس الدولة املنشأ مبوجب القانون العضوي   
  : القرار المراد إيقاف تنفيذه

 والقاضي باملصادقة على اخلربة بالتبعية إلزام 21/06/1998بتاريخ قرار إداري صادر   
  .بدفعه للمعارض املبلغ السالف" بين شبانة"رئيس اجمللس الشعيب البلدي 

حيث أن ناظر الشؤون الدينية بوالية سطيف رافع رئيس البلدية مدعيا أنه مبقتضى عقد موثق 
لصاحل جملس ) اخلندق(طعة األرضية  باحملافظة العقارية، يوقف الق133سجل حتت رقم 

تاوريرت، وأن البلدية شيدت عليه مساكن وظيفية، حيث التمس الناظر إخالء األمكنة 
  .واحتياطيا تعيني خبري لتحديد الضرر

                                                 
)1 .108 محدي باشا عمر، املرجع نفسه، ص)  
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 حيث أنه وبعد اخلربة أصدر قرار 11/05/1998حيث أصدر اجمللس قراًرا بذلك بتاريخ 
  .إيقاف التنفيذقضى باملصادقة على اخلربة وهو حمل طلب 

 ويلتمس وقف تنفيذه إىل غاية 4653حيث قام القاضي باستئناف القرار املذكور حتت رقم 
  .الفصل يف االستئناف املرفوع أمام جملس الدولة

  : قرار مجلس الدولة 

 وبعد املداولة 19/03/2002حيث أن جملس الدولة جللسته العلنية املنعقدة بـ   
         : أصدر األمر التايل بيانه

حيث أن املدعي مل يقدم بامللف القرار حمل الطلب، كما أن الدفوع املقدمة من طرفه غري 
  .جديدة مما يتعني رفضها والطلب معا

  : منطوق الحكم 

 من قانون اإلجراءات املدنية 2 ف 283فإن رئيس جملس الدولة وطبقا ألحكام املادة   
  :  يلي فصلت علنيا وغيابيا بالنسبة للمدعى عليه مبا

  . قبول الطلب شكال: يف الشكل  -1
 .رفض الطلب موضوعا وإعفاء املدعى من املصاريف القضائية: يف املوضوع -2

  التعليق على العريضة   : المطلب الرابع
  الناحية الشكلية : أوال 

وقف تنفيذ قرار إداري صادر عن جملس قضاء سطيف الغرفة اإلدارية : موضوع العريضة
  .21/06/1999بتاريخ 

 الصادر 98/01جملس الدولة املنشأ مبوجب القانون العضوي رقم : االختصاص القضائي
  .30/05/1998بتاريخ 

   ملاذا طرحت القضية على القضاء اإلداري وليس العادي؟-1
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 ق إ م فإن االختصاص ينعقد للقاضي اإلداري يف أي نزاع تكون الدولة أو 07 طبقا للمادة 
، وهذا عمال باملعيار )1(ى املؤسسات ذات الطابع اإلداري طرفًا فيهالبلدية أو الوالية أو إحد

العضوي يف حتديد االختصاص ن وعليه ومادام طريف الدعوى هيئتني إداريتني فاالختصاص 
  .ينعقد وجوبا للقاضي اإلداري

 املتعلق باختصاص  جملس الدولة، وتنظيم عمله 98/01أنه مبقتضى القانون العضوي رقم 
 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية املعدل واملتمم ، وبعد اإلطالع 154/66مر مبقتضى األ

على العريضة ومذكرات وطلبات األطراف ومجيع السندات اخلاصة بالقضية وبعد اإلطالع 
  . على طلبات حمافظ الدولة الرامية إىل عدم قبول الطلب

  : من حيث الشكل

هو مقبول شكال، حيث أنه مت تبليغ املدعى حيث أن الطلب استوىف أوضاعه القانونية ف  
، غري انه مل يثبت 12/02/2002مبوجب رسالة نظمت بتاريخ ) ناظر الشؤون الدينية(عليه 

  .تبليغه هبا مما يتعني الفصل يف القضية غيابيا بالنسبة إليه
  : من حيث المضمون  

، أن الغرفة حيث أنه على إثر رفع دعوى قضائية من طرف املدعى ضد املدعى عليه  
اإلدارية باجمللس القضائي بسطيف قضى بإلزام املدعى بدفع مبلغ قدره 

  .مقابل قطعة األرض املتنازع عليها )  دج2493.000.000(
حيث أن املدعى استأنف هذا القرار على أساس أن املبلغ احملكوم به مبالغ فيه جدا، مل يطبق 

 تنفيذ القرار حمل االستئناف إىل غاية الفصل النصوص القانونية املعمول هبا، لذا يلتمس وقف
  .   يف االستئناف املطروح لكون تنفيذه قد تسبب يف أضرار ال ميكن استدراكها يف املستقبل

  .طلب املدعي قضية احلال يتعلق بوقف تنفيذ قرار إداري : موضوع الطلب

  . ق ، إ ، م283/02املادة : المرجع

                                                 
)1 .11 محدي باشا عمر، املرجع نفسه، ص)  
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رفة أن يأمر بصفة استثنائية وبناء على طلب صريح من حيث أن نص املادة يسوغ لرئيس الغ
  .  املدعى بإيقاف تنفيذ القرار املطعون فيه حبضور األطراف أو من أبلغ قانونا باحلضور

النص غري آمر بل جوازي أي ميكن لرئيس الغرفة األمر بإثبات التنفيذ كما ميكنه غض : التعليق
  .الطرف عن الطلب 

 الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا سابقا قبل أحداث أن يوجه الطلب إىل رئيس -
  .جملس الدولة وحاليا يوجه الطلب إىل السيد رئيس جملس الدولة

يوجه الطلب يف شكل عريضة ختضع للقواعد الشكلية لعرائض افتتاح  -
 .الدعوى

يبلغ الطلب إىل مجيع أطراف الدعوى طبقا لألوضاع القانونية املنصوص  -
 . من ق، إ ، م23، 22عليها باملواد 

  : القرار المراد إيقاف تنفيذه 

 والقاضي باملصادقة على اخلربة وبالتبعية إلزام 21/06/1999قرار إداري صادر بتاريخ  
  .رئيس اجمللس الشعيب البلدي لبلدية بين شبانة بدفعه للمعارض املبلغ 

  .19/03/2002:  قرار بتاريخ66 فهرس رقم 010652ملف رقم  :  قرار مجلس الدولة-2
  قضية بني رئيس بلدية بين شبانة 

  .ناظر الشؤون الدينية لوالية سطيف  : ضد
 بعد املداولة القانونية 19/3/2002إن جملس الدولة يف جلسته العلنية املنعقدة به بتاريخ 

  : أصدر األمر اآليت بيانه
 ماي 30 املوافق لـ 1419 صفر 04 املؤرخ يف 95/01: مبقتضى القانون العضوي رقم 

  . املتعلق باختصاص جملس الدولة وتنظيمه وعمله1998
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 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية 8/6/1966 املؤرخ يف 154/66مبقتضى األمر رقم 
  .املعدل واملتمم

   من قانون اإلجراءات املدنية 289، 274 و07بعد اإلطالع على املواد 
  اف ومجيع مستندات ملف القضية بعد اإلطالع على العريضة واملذكرات وطلبات األطر

رئيسة جملس الدولة يف تالوة تقريره املكتوب وإىل السيد ) ف. أ (بعد االستماع إىل السيدة 
  .حمافظ الدولة يف تقدمي طلباته املكتوبة) م ، ن(

 بكتابة الضبط جمللس الدولة من 08/10/2001بعد اإلطالع على العريضة املسجلة بتاريخ 
 عن 21/06/1999بلدية بين شبانة إىل وقف تنفيذ قرار صادر بتاريخ طرف املدعى رئيس 

الغرفة اإلدارية مبجلس قضاء سطيف وهو حمل استئناف أمام جملس الدولة حتت رقم 
004653   

بعد اإلطالع على طلبات حمافظ الدولة الرامية إىل عدم قبول الطلب حيث أن املدعي أودع 
ضة يلتمس من خالهلا وقف تنفيذ القرار املذكور عري....................... بواسطة

والقاضي باملصادقة على اخلربة وبالتبعية إلزام العارض بأن يدفع للمستأنف عليه مبلغ 
  . دج2.490.000.00
  : حيث يعرض ما يلي 

مدعيا أنه " بين شبانة"حيث أن ناظر الشؤون الدينية بوالية سطيف رافع رئيس بلدية   
 باحملافظة العقارية لوالية جباية بوقف القطعة الترابية 133ل حتت رقم مبقتضى عقد وقف مسج

لصاحل مسجد تاوريرت، وأن البلدية شيدت عليها مساكن وظيفية والتمس ) اخلندق(املسماة 
  .إخالء األمكنة احتياطيا بتعيني خبري لتحديد الضرر وتقييمه

  . بتعيني خبري11/05/1998حيث أصدر اجمللس قرارا يف 
 قضى باملصادقة على اخلربة وهو 21/04/1999 أنه بعد اخلربة أصدر اجمللس قرارا يف حيث

  .القرار حمل طلب إيقاف التنفيذ
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  .4653حيث قام العارض باستئناف القرار املذكور حتت رقم 
  .وعليه يلتمس وقف تنفيذه إىل غاية الفصل يف االستثناء املرفوع أمام جملس الدولة

  : وعليه

  .حيث أن الطلب استوىف أوضاعه القانونية فهو مقبول شكال : لمن حيث الشك
 غري أنه مل يثبت 12/02/2002حيث مت تبليغ املدعى عليه مبوجب رسالة ممضية بتاريخ 
  .تبليغه هبا مما يتعني الفصل يف القضية غيابيا بالنسبة إليه

  ، إن الغرفة حيث أنه  على أثر دعوى قضائية من طرف املدعى عليه: من حيث الموضوع 
تعادل قيمة (............) اإلدارية مبجلس قضاء سطيف تنص بإلزام املدعى بدفع مبلغ قدره 

  .القطعة األرضية املعتدى عليها
حيث أن املدعى استأنف هذا القرار على أساس أن املبلغ احملكوم به مبالغ  فيه جدا ومل يطبق 

ف تنفيذ القرار حمل االستئناف إىل غاية الفصل النصوص القانونية املعمول هبا، ولذا يلتمس وق
  . استدراكها يف املستقبل املطروح لكون تنفيذه قد يتسبب يف أضرار ال ميكن

حيث أن املدعي مل يقدم بامللف القرار حمل الطلب كما أن الدفوع املقدمة من طرفه 
  .غري جدية مما يتعني رفعها والطلب معا

  منطوق قرار مجلس الدولة

 283/2س جملس الدولة، فصال يف القضايا املتعلقة بوقف التنفيذ ألحكام املادة عن رئي
  .من قانون اإلجراءات املدنية علنيا وغيابيا بالنسبة للمدعى عليه

  : يأمر مبا يلي
  .يف الشكل بقبول الطلب شكال

يف املوضوع برفض الطلب موضوعا وإعفاء املدعى من املصاريف القضائية اتضح من 
اقشة هذه القضية من يوم أن رفعت أمام اجلهات القضائية وتداوهلا ملدة طويلة أن خالل من
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امللكية األصلية للواقف اهلالك غري موجودة على اإلطالق وهذا ما يتعارض والقانون املنظم 
  .)1(للوقف والذي يشترط تقدمي وثائق امللكية، وهذا من الناحية القانونية

كن إبرام عقد وقف من أجل إفادة شخص معني وحرمان أما من الناحية الشرعية فال مي
  شخص بدعوى وجود خالفات وسوء معاملة بني املورث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . وما بعدها10 باألوقاف املادة ، املتعلق91/10  قانون رقم )1(
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  خــــــــاتمة البحث
  
  

  :احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
فاق اآلحتت كتابة هذه الرسالة، نوجز يف ختامها أهم النتائج العامة، وحبوله تعاىل 

  .املستقبلية اليت نرجوها بعون اهللا تعاىل
 اقتصادي، ميتإن الوقف مؤسسة إسالمية قانونية، واجتماعية وثقافية، هي حمور 

 ىصستعت من املرونة حبيث ال ا إىل جانب ذلك هل وهيبتقاليده لإلسالم منذ فجر اإلسالم،
يسره من أسباب تب، وما ضوفره من رصيد مايل ال ينتعلى التطور والقدرة على الوفاء مبا 

  .أنشأتجلها من أ اليت ا يف جمال أهدافه والتنميةالتقدم،
ال إ ،من حيث اإلنشاء فهذه املؤسسة ال ختتلف بصددها النظريات الفقهية والقانونية،

ة اد لكون كيان مؤسسة الوقف يصدر عن إر،ريةأهنا ختتلف عن املؤسسات االقتصادية والتجا
، املؤسسني الفردية، واتصاف أمواهلا بالدميومة، وأفضل من ذلك عدم قابليته للتصرف يف أصله

وهذا من طبيعة مؤسسة الوقف ذات الطابع ، ه ومنافعهمن ريعبل لالستحقاق واالنتفاع 
  .اخلاص من حيث اإلنشاء واهلدف

كمصدر أول  الوقف شرعيته يف اجلزائر من قانون األوقافسسة  مؤحيث يستمد نظام       
 وهذا ما عملت اجلزائر على . يعد امتدادا للشريعة اإلسالمية الذيألسرةامع االستعانة بقانون 

  .  نظام الوقف-ويشمل ذلك - وعملت على تنظيم جماالت احلياة،تقنينه يف خمتلف امليادين
وقف، واألمهية اليت حظيت هبا، من حيث استغالل ونظرا للدور الذي قدمته مؤسسة ال  

األموال استغالال عقالنيا، كانت نتائجه بارزة يف العديد من الدول العربية اإلسالمية ومثاهلا 
مؤسسة الوقف يف فلسطني، إال أن هذه املؤسسة مل حتظ باالهتمام اجلدي بقدر أمهيتها، وذلك 

 وهذا ما ضع إلدارة وزارة الشؤون الدينية، ختلكون األوقاف إىل اليوم وخاصة يف اجلزائر
نالحظه من خالل اهليكل التنظيمي لإلدارة ذاهتا، مما أدى وسيؤدي إىل ركود أموال الوقف 
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ستغل هذه املؤسسة وتستثمر أمواهلا ت وحىت .بصفة غري جمدية ويبقى احلال على ما هو عليه
 وإتباع الطرق احلديثة يف التسيري واإلدارةطبقا ملا جاء به الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري 

  :أقترح ما يلي
تدار على أساس اقتصادي، وتكون حتت إشراف هيئة اعتبارية وأن تقام املؤسسة  -

كن من إدارة أموال هذه املؤسسة متمستقلة، حتت إشراف ذوي الكفاءة العالية، حىت 
  .على الوجه الشرعي والقانوين

لعريقة إدارة حديثة مبواصفات املؤسسة االقتصادية، يتطلب أن تكون هلذه املؤسسة ا -
وتتناسب مع وظيفتها، وتكون مهمة هذه املؤسسة استثمار أموال الوقف، طبقا 

 .للتطورات اجلارية يف امليدان االقتصادي والتجاري

يستوجب إحداث إدارة لألوقاف، تتمتع بشخصية اعتبارية، وهذا طبقا ألحكام  -
أن الوقف ذو أهلية على نون اجلزائري الذي نص صراحة الشريعة اإلسالمية والقا

كتحمله بالدين وحقه يف )املوقوف عليهم(وب مستقلة عن الواقف واملستحقني وج
 .من قانون الوقف اجلزائري 5 وهذا ما قطعته املادة ،الضمان

حكام الشريعة اإلسالمية وأحكام القانون اخلاص بالوقف لتفادي أحماولة التوفيق بني  -
 .ناقضات اليت ختلق منازعات الوقفالت

وبالنتيجة تكوين قضاة يف دورات تدريبية حول مواضيع الوقف املختلفة السيما  -
  اجلديدةت اليت تناولت املوضوعاةكتب الفقه وخاصة احلديث األحكام التفصيلية له يف

 .اإلدارة واالستثمارك

بني جليا أن يف الشريعة ومن خالل مراحله ت  وصفوة القول، بعد دراسيت هلذا البحث،
 إليها اإلسالمية أنظمة فعالة تشمل مجيع ميادين احلياة يف اجلزائر، ولو أن املشرع رجع

 خر،لكان كل نظام قد سد فراغ النظام اآل إسقاطها على أنظمتنا القانونية احلديثة، وحاول،
ن شريعتنا الغراء هي أل –ن اجملتمع اجلزائري، صار يضاهي اجملتمعات الراقية وال ختفيه العوملةأو

 .املصدر األصلي والتارخيي للعاملية
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  :الملحق األول

  ةـــــــــرارات القانونيــــــــ الق

  
يتضمن هذا امللحق جمموعة القرارات الصادرة من احملكمة العليا، وما استقر عليه 

  .ئي يف موضوع الوقف باجلزائراالجتهاد القضا
  

  :فــــوقــــــــــال
  : عدم جواز التدخل في إرادة المحبس

من املقرر فقها وقانونا أنه خالفا للقواعد اإلجبارية اجلارية على املواريث ختضع أيلولة 
  . احلبس مبدئيا إلرادة احملبس

  " غير منشور "05/05/1968، مؤرخ في 41 110قرار رقم 

 إذ مل توجد يف املرياث، فاألمر عكس ذلك يف للمحبس، إذ للمجلس احلرية عن اإلنابة
  .التامة يف تعيني وتفضيل من شاء

ومن مث يستوجب نقض القرار الذي قضي بان الشريعة اإلسالمية ترفض اإلنابة   
  .يف مسائل احلبس
  .246 ، ص 1969، ن س 1968/ 23/10قرار مؤرخ في 

 إلرادة احملبس وال ميكن إبطاله ما دام مؤسسه أقامه من املقرر شرعا أن احلبس خيضع
  .على أحكام الفقه اإلسالمي

  
  .330، ص 1969، ن س 29/10/1969قرار مؤرخ في 

حيث انه وخالفا للقواعد اإلجبارية على املواريث ختضع أيلولة احلبس مبدئيا إلرادة 
  .احملبس
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ث بشرط جيعل ملن عند وحيث من جهة أخرى أن املذهب احلنفي يسمح بإخراج اإلنا
  .االحتجاج حق استغالل األمالك احملبسة

ومن مث فإن قضاة اجمللس ملا اعتربوا هذا احلبس ال رجوع فيه قد التزموا صحيح   
  .القانون وبرروا قرارهم تربيرا شرعيا

  " غير منشور "05/05/1986، مؤرخ في 41 110قرار رقم 

ة مما ال ميكن اعتباره كوصية، بل عقد احملبس هو عقد خصه الفقه، وقيده بشروط خاص
صحيح خيضع إلرادة احملبس وال ميكن إبطاله بأي وجه من األوجه ما دام مؤسسه قد بناه على 

قواعد فقهية ثابتة كان معموال هبا وقتئذ، وال يعاب عليه اختيار املذهب يف ذلك وال إخراج 
  .من شاء من احملبس عليهم

  " غير منشور "05/05/1986، مؤرخ في 42 71قرار رقم 

من املقرر يف الشريعة اإلسالمية انه خالفا للقواعد اإلجبارية اجلارية على املواريث فإن 
ومن مث فإنه ال ميكن إبطاله على أساس اختيار . أيلولة احلبس ختضع مبدئيا إلرادة احملبس

حتياج حق مؤسسة املذهب احلنفي الذي يسمح بإخراج اإلناث شريطة أن جيعل ملن عند اال
  .استغالل األمالك احملبوسة

  .وعليه فإن احلكم املطعون فيه إذ قضى برر حكمه تربيرا شرعيا
  

  .124، ص 1968، ن س 06/11/1968قرار مؤرخ في 

 إذا كانت مبادئ أحكام الشريعة اإلسالمية تقتضي خضوع   عقد احلبس إلرادة 
  . أي مذهب من املذاهب اإلسالميةاحملبس الذي جيوز له أن يأخذ بالشروط املعمول هبا يف

وعليه يستوجب . فإن خمالفة املبادئ تقتضي بطالن ما يترتب عليها من أحكام خمالفة
نقض القرار بإبطال عقد احلبس خلروجه عن القواعد املعمول هبا يف املذهب املالكي خمالفا 

  .بذلك القاعدة الشرعية اليت توجب احترام إرادة احلبس
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  . 118، ص01، عدد 1989، م ق 24/02/1986ؤرخ في ، م40 589قرار 

من املقرر شرعا بأنه يف احلبوس العائلية، يتوفر شرط القرىب بتعيني مؤسسة خريية   
  .مرجعا أخريا بعد انقراض أعقاب احملبس

كما أنه حسب املذهب احلنفي الذي اختاره احملبس يف ذلك وحسبما جرى به العمل 
  .اج البنات   سببا مبطال للحبس، وعليه فإن الوجه غري مربرمنذ عهد قدمي، فإنه ليس إخر

  .281، ص 1969، ن س 26/03/1969قرار مؤرخ في 

حيث أن اجمللس األعلى يثري من تلقائه وجها مأخوذا من انتهاك الشرع فيما   
ذلك أن القرار املطعون فيه حكم . يتعلق بصحة الوقف الذي اختار واقفه مذهب األحناف

 مبحكمة شرعية بدعوى أن هذا احلبس مل يذكر 21/01/1973بس املؤرخ يف ببطالن احل
وأنه ليس من العدل كما يقول القرار بقاؤه يف حاله، إذ هو يعطي للذكور . فيه املرجع األخري

امتياز ظاملا خمالفا لروح ومقاصد الشريعة اإلسالمية، وهبذا فإن اجمللس هو الذي بىن قراره على 
هب إمام ليس له انتقاده، وإمنا عليه تطبيقه، فالقضاة ليسوا جمتهدين مطلقني نظرية خمالفة ملذ

  .وإمنا مطبقون لألحكام ال مشرعني هلا، مما يتعني نقض وإبطال القرار
  . 76، ص 02، عدد 1972،  ن ق 17/03/1971قرار مؤرخ في 

على من املقرر شرعا أن احلبس الذي حيرر وفقا للمذهب احلنفي، يرخص بالتحبيس 
النفس قيد احلياة وال يشترط فيه احليازة كما أنه يسمح بإخراج البنات بشرط أن جيعل ملن 

  .عند االحتياج حق استغالل األمالك احملبسة
ومن مث فإن النعي على القرار املطعون فيه بالقصور يف التسبيب وانتهاك قواعد الشريعة 

  .اإلسالمية، يف غري حمله يستوجب الرفض
 أن عقد احلبس احملرر وفقا للمذهب املذكور ينص -يف قضية احلال–لثابت وملا كان ا

 هلن حق االستغالل يف البستان، فإن قضاة -الطاعنات–على وجه اخلصوص أن البنات الثالثة 
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 بإثباهتم ذلك مبا هلم من سلطة تقديرية يف املوضوع، والقضاء برفض دعوى فاالستئنا
  . ومىت كان ذلك استوجب رض الطعن)1(را كافيااملدعيات، برروا ما قضوا به تربي

حيث أن احملبس يف الشريعة اإلسالمية حر يف التصرف يف أمالكه، ولذلك فإن حبوسه 
  . ،يعترب صحيحا حسب الشريعة اإلسالمية09/11/1942املؤرخ يف 

بالتراجع عن القسمة اليت أجراها بني أبنائه يف ) ع ش(لذلك فإن قيام املرحوم 
  . يعد تصرفا سليما09/11/1942 وحبسها على الطاعن بتاريخ 15/09/1938

  58، ص 46، ن ق عدد 23/01/1991 ، مؤرخ في 63 870قرار رقم 

على قضاة املوضوع أن حيترموا إرادة احملبس، وأن عدم احترام قواعد املرياث من طرف 
  .احملبس ال تؤدي إىل إبطال احلبس

  85،  ص51، عدد 1997، ن ق 09/04/1994، مؤرخ في تاريخ 100 179قرار رقم 

 عدم انتفاع البنات -املؤسس على املذهب احلنفي–مىت اشترط يف عقد احلبس 
  . املتزوجات إال إذا كن مطلقات، فإنه ال جيوز القضاء خبالف ذلك

ومن مث فإن قضاة املوضوع عندما حكموا للمطعون ضدها بأهنا املنتفعة الوحيدة مع 
 فقد افقدوا قرارهم األساس القانوين السليم، خاصة وأن احلبس -)هاالذي هو ابن عم(زوجها 

  .ال يشمل أبناء احملبس عليهن
  .مما يستوجب نقض قرارهم مع اإلحالة

  .75، ص03، عدد 1994، م ق 19/07/1994، مؤرخ في 109 604قرار رقم 

إذا كانت بنات احملبس متزوجات، فإن ذلك يفقدهن حق التمتع باملال موضوع   
  .بس، باعتبار ذلك شرط من الشروط الواردة يف عقد احلبساحل
  
  

                                                 
  .95، ص4، عدد 1989 م ق 13/12/1984 مؤرخ يف 35351قرار رقم )   1(
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  94، ص56 ، عدد 1999ن ن ق 04/03/1998، مؤرخ في 16 651قرار رقم 
  : شروط صحة الوقف

من املقرر شرعا أن صحة وإبطال عقد احلبس خيضع ألحكام الشريعة اإلسالمية وتطبق 
  .  بشأنه القواعد الفقهية املستمدة من أحكامها

املقرر أيضا أن القانون ال يسري إال على ما يقع يف املستقبل وال يكون له أثر ومن 
رجعي، ولذا فإن القضاء خبالف ذلك يعد خرقا ألحكام الشريعة اإلسالمية ولقاعدة تطبيق 

  . القانون بأثر رجعي
 قد 11/06/1968 أن عقد احلبس املؤرخ يف -يف قضية احلال–وملا كان الثابت 

ضاة االستئناف تأسيسا على أحكام قانون الثورة الزراعية الصادر يف أبطل من طرف ق
، وقضوا بعدم قبول إعادة القضية بعد اخلربة، فإهنم بقضائهم هذا خرقوا 08/11/1971

قواعد فقهية مستمدة من أحكام الشريعة اإلسالمية، تنظم صحة وإبطال احلبس من جهة، 
ة القوانني من جهة أخرى، ومىت كان كذلك كما خرقوا قاعدة قانونية تتعلق بعدم رجعي

  .استوجب نقض القرار املطعون
  .82، ص04، عدد 1989، م ق 03/02/1984، مؤرخ في 30 954قرار رقم 

ال يكتسب قوة الشيء املقتضي فيه، احلكم، الذي يتعني ألجل من بني احملبس   
  .عليهم من توافرت فيه الشروط اليت آثرها احملبس الستغالل احلبس

  .266، ص 1969، ن س 19/02/1969قرار مؤرخ في 

حيث انه من املقرر يف الشريعة اإلسالمية أن احلبس الواقع يف مرض موت احملبس باطل، 
وعلى مدعي بطالنه بذلك السبب إقامة البنية على أن احملبس كان مصابا وقت حتبيسه باملرض 

  .الذي ت من جرائه
عوى وال بطلب إقامة البينة على صحتها وحيث مل يأخذ اجمللس القضائي تلك الد

اكتفى يف حكم مبجرد ما جاء يف وثيقة التحبيس بالوجه السابق الذكر كان قرارا خارقا 
  .ألشكال املرافعات اجلوهرية، وحىت للقواعد الشرعية مما يستوجب نقضه
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  .73، ص02، عدد 1972، ن ق 03/03/1971قرار مؤرخ في 

  .شترط يف الواقف أن يكون أهال للتربع، رشيدا ال مكرهامن املقرر شرعا وقانونا أن ي  
  .ويشترط يف املال احملبس أن يكون مملوكا للواقف، معينا، خاليا من الرتاع

  .ومن مث فإن القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد خمالفا ألحكام الشريعة اإلسالمية والقانون
 سنة مريضا، بصريا وأن قطعة 99مره   أن احملبس كان أ- يف قضية احلال–وملا كان الثابت 

  .األرض احملبوسة ملك لشخص آخر
  .فإن قضاة اجمللس الذين قضوا بتصحيح عقد احلبس خالفوا أحكام الوقف والقانون

  .ومىت كان األمر كذلك استوجب نقض القرار املطعون فيه
  .60، ص02، عدد 1991، م ق 21/1988، مؤرخ في 46 56قرار رقم 

ا وقانونا أن يكون املال احملبس ملكا للواقف، وإال ملا جاز أن حيبسه، من املقرر شرع  
  . وخاليا من كل نزاع ولو كلن هذا املال يف الشياع- غري جمهول–وان يكون معينا 

 ال يكون بالنسبة ألخ -يف قضية احلال–ومن مث فإن عقد احلبس الذي مشل مع مال أخيه 
  .للمال اململوك لهلكنه صحيح بالنسبة ) س(احملبس املدعو 

 بشكل مقبول ما يستوجب -املطعون فيهما–وعليه فإن قضاة اجمللس مل يسببوا قراريهما 
  .نقضهما وإحالتهما مع األطراف على نفس اجمللس

  76، ص02، عدد 1994، م ق 28/09/1993، مؤرخ في 94 323قرار رقم 
  : عدم جواز التصرف في األموال المحبسة

لذي أقر ببيع األموال احملبسة رغم ثبوت سوء نية املشتري وهو يستوجب نقض القرار ا  
  .ما يتناىف مع أحكام احلبس

  145، ص 01، عدد 1968، م ج 08/03/1967قرار مؤرخ في 

مل يراع الشروط اليت أقرها احملبس ووضعها ) ف ح(حيث أن قضاة االستئناف الحظوا بان 
  .بسة عليهقيد حياته وراح يقيم حبسا آخر على األمالك احمل
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كما تصرف فيها أيضا باإلجيار، ومن شأن هذه التصرفات أن حتيد هبذه األمالك عن   
خصوصا ملا تبني من خالل هذا احلبس بان له طابع التأبيد . الغرض الذي خصصت من أجله

  .ومتعلق بانتقال ملكية الرقبة وليس حبق االنتفاع
  90، ص1995، ت ق م ع 18/02/1992، مؤرخ في 78 814قرار رقم 

من املقرر قانونا أن الوقف هو حبس املال عن التملك ألي شخص على وجه التأبيد 
والتصدق، إال أنه جيوز للواقف أن حيتفظ مبنفعة الشيء احملبوس مدة حياته، على أن يكون مال 

  .الوقف بعد ذلك على اجلهة املعنية
القاضي برفض دعوى الطاعن،  أن قضاة املوضوع أسسوا قرارهم -يف قضية احلال–وملا ثبت 

اليت ادعى فيها أنه الوارث الوحيد للمرحوم أخيه فإهنم التزموا بتطبيق القانون، الن املال احملبس 
  .ال ميكن أن يكون حمل متلك أو دعوى ملكية، مما يتعني معه رفض الطعن

  .39، ص03، عدد 1994، م ق 30/03/1994، مؤرخ في 109 957قرار رقم 

عا وقانونا أن العني احملبسة ال جيوز التصرف فيها بأي تصرف ناقل من املقرر شر
  .للملكية سواء بالبيع أو اهلبة أو بغريمها وليس للمحبس إال حق االنتفاع

 أن جهة االستئناف تغاضت عن طلب الطاعن األساسي -يف قضية احلال–وملا كان الثابت 
وراحت تصحح هذا البيع املفرغ يف عقد الرامي إىل إبطال البيع الوارد على األرض احملبسة 

  .الشهرة، بالرغم من تعلقه بأرض حمبسة
فإن القضاة بقرارهم كما فعلوا قد أساءا تطبيق القانون وخرقوا أحكام الشريعة اإلسالمية مما 

  .يستوجب نقض قرارهم
  .34 ، ص01، عدد 1997، م ق 16/07/1997، مؤرخ في 157 310قرار رقم 

ن كل ما أحدث من بناء أو غرس يف احلبس يعترب مكتسبا وال جيوز حيث أن القاعدة أ  
 أن قضاة اجمللس ملا قرروا أن البناء فوق -من قضية احلال–ومىت تبني . متليكه ملكية خاصة

القطعة األرضية ويتناقض مع عقد احلبس ومع إرادة احملبس، مما جيعل القرار املطعون فيه غري 
  .معلل وليس له أساس قانوين
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  .مىت كان كذلك استوجب النقضو
  .89، ص01 عدد1999، م ق 25/11/1998، مؤرخ في 183643قرار رقم 

 أصاب قضاة االستئناف ملا نطقوا ببطالن البيع -قضية احلال–ولكن حيث انه يف   
 91/01 من القانون املدين رقم 23املنصب على مال موقوف، مستندين إىل نص املادة 

تعلق باألوقاف، ال جيوز التصرف يف أصل امللك الوقفي لفائدة  امل27/04/1991املؤرخ يف 
  .الغري

  "غير منشور"، الغرفة العقارية، 29/09/1999 مؤرخ في 188 432قرار رقم 
  : التراجع عن الحبس 

التراجع ) الواقف(من املقرر فقها أن احلبس إذا كان معلقا أو مضافا، جاز للمحبس 
–ومىت ثبت أن عقد احلبس .  فال جيوز الرجوع عنهن)أي فوري(عنه، وإن كان منجزا 
، فإن تراجعها بإبطاهلا له بعقد )م ع( كان معلقا ملا بعد وفاة احملبسة -موضوع الرتاع احلايل

  .توثيقي، وتصرفها ببيع العقارات بعقود رمسية كان جائزا شرعا
ون ضدمها وعليه كان على قضاة املوضوع إبعاد عقد احلبس املعين، ورفض طلب املطع

  .الرامي إىل إبطال البيع املذكور وطرد املشترين من العقار احملبس
  . للنقض-املنتقد–وملا قضوا بغري ذلك فقد عرضوا قرارهم 

  .77، ص02، عدد 1995، م ق 21/07/1993، مؤرخ في 102 230قرار رقم 

  .95 ص01، عدد 1998ومذكور أيضا يف  م ق 
  : موال المحبسةعدم جواز التمسك بالتقادم على األ

  . حيث أنه ال جيوز التمسك بالتقادم يف استغالل األرض احملبسة النعدام نية التملك  
  "غير منشور  "13/01/1986، مؤرخ في 39 360قرار رقم 

من املقرر شرعا وقانونا أن العني احملبسة ال جيوز التصرف فيها بأي تصرف ناقل 
  ا للملكية سواء بالبيع أو باهلبة أو بغريمه
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وعليه فإن احلكم الصادر يف حمكمة الدرجة األوىل ببوسعادة القاضي بإبطال عقد 
الشهرة املتضمن االعتراف بامللكية على أساس التقادم املكسب على عقار حمبس لفائدة زاوية 

  .اهلامل ببوسعادة يعد سديد هذا من ناحية
احلبس إال انه ملدة ومن ناحية أخرى فإن املذهب احلنفي وإن كان جييز التقادم يف 

 سنة، وهذه املدة غري متوفرة يف القضية احلالية، وهذا عكس ما ذهبت 36 و 33تتراوح بني 
اليت ألغت احلكم املذكور وقضت من جديد برفض ) جملس قضاء املسيلة( إليه جهة االستئناف 

  .الدعوى لعدم التأسيس، مما يتعني نقض القرار بدون إحالة
  .34، ص01، عدد 1997، م ق 16/07/1997ؤرخ في ، م157 310قرار رقم 

  : تقادم دعوى إبطال عقد حبس 

من املقرر أنه ال تسمع الدعوى إذا رفعت بعد مرور مدة التقادم املسقط ومن مث فإن 
النعي على القرار املطعون فيه بانعدام األساس القانوين وخمالفة أحكام الشريعة اإلسالمية غري 

  .مؤسس
 ان الطاعن مل يرفع دعواه إلبطال عقد بيع العقار -يف قضية احلال-ت وملا كان الثاب

 سنة بدون أن يقدم عذرا شرعيا للهيئة القضائية، فإن قضاة 50احملبس إال بعد مرور أكثر من 
املوضوع أصابوا عندما حكموا بعدم مساع دعواه وهذا حفاظا على استقرار املعامالت 

  .ا لنصوص التشريع اخلاص بالتقادم املسقطواحترامها حلجية العقود واحترامه
  .  65، ص03، عدد 1992، م ق 2/09/1986، مؤرخ في 43 301قرار رقم 

  :حماية األموال المحبسة

حيث أنه من الثابت وغري املنازع فيه، أن مسجدا يوجد يف أوالد سالمة لتعليم القرآن 
   ...1988 إىل غاية 1956منذ 

 املسجد حول بصورة مؤقتة إىل سونلغاز مث إىل غري أن املكان الذي يوجد به  
بلدية البليدة، ويف األخري شغله املستأنف عليهم، الذين حولوه بدورهم إىل حمل جتاري 

  .ليستعمل كمقهى
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حيث أنه مبوجب العقد التوثيقي الذي قدمه املستأنف عليهم أثناء املناقشات ال يوضح 
  . ألهلهمإن كان املوقع الذي بىن عليه املسجد تابعا

 يف 1989 جانفي 17حيث أنه مبوجب فتوى صادرة عن اجمللس اإلسالمي األعلى يف   
احملل قد بناه مجاعة إذا ثبت بشهادة مجاعة املسلمني أو شهادة رمسية أن :"فقرهتا الرابعة أنه

  ".من املسلمني لتقام فيه الصلوات، فهو هلم

س املسلمني، ويعامل معاملة من ومن استوىل عليه يعد مغتصبا له، معتديا على أحبا
  .اعتدى على الغري، ويستوجب طرده من احملل وإرجاعه إىل مهمته األصلية

  ومن مث فإن القضاء خبالف ذلك يعد خرقا للقانون 
 أن قضاة املوضوع مل يأخذوا بعني االعتبار أن احملل - يف قضية احلال–وملا ثبت 

م ويستوجب إلغاءه مع األمر بإخراج املستأنف خمصص للعبادة، فإهنم بذلك أخطأوا يف قراره
  .عليهم وكل الشاغلني بامسهم من املسجد الذي حول إىل مقهى

   207، ص 02 ، عدد 1994، م ق 16/01/1994 ، المؤرخ في 97  512   قرار رقم 

 أن 28/02/1952 و10/11/1942حيث يتضح من عقدي احلبس املؤرخني يف 
 واقعة مبستغامن ولكن مع التوضيح بأنه حيتفظ حبق االنتفاع حبس عقارات) ق ح م ( املرحوم 

واالستغالل لنفسه طوال حياته وأنه بعد وفاته ينتقل حق االنتفاع واالستغالل إىل ورثته 
الذكور الذين عددهم وأنه فقط يف حالة عدم وجود ورثة ذكور  تصبح العقارات حمبسة 

ة ذكور كما هو منصوص عليه يف عقدي احلبس، وأنه طاملا يوجد ورث. لفائدة البقاع املقدسة
فإن حق االنتفاع واستغالل العقارات يعود إليهم، وأن مديرية الشؤون الدينية لوالية مستغامن 

  .ال ميكنها أخذها
وعليه فإن تصرف مديرية الشؤون الدينية بأخذ العقارات املتنازع عليها وتأجريها للغري 

ر، مما يستوجب احلكم عليها بردها، ودفع مبالغ اإلجيار يعترب تعديا طاملا يوجد ورثة ذكو
  .1976املقبوضة منذ سنة 
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   147، ص02، عدد 1996، م ق 05/05/1996، المؤرخ في 137  561قرار رقم 

حيث أن القاعدة أن كل ما حدث من بناء أو غرس يف احلبس يعترب مكتسبا للشيء 
  .احملبس وال جيوز متليكه ملكية خاصة

 أن قضاة اجمللس ملا قرروا أن البناء فوق القطعة األرضية - من قضية احلال– ومىت تبني
احملبسة ال يعد تصرفا ميس مبقتضيات عقد احلبس فإن تعليلهم جاء ناقصا ويتناقض مع عقد 
  .احلبس ومع إرادة احلبس، مما جيعل القرار املطعون فيه غري معلل وليس له أي أساس قانوين

   89، ص01 ، عدد 1999 ، م ق 25/11/1998مؤرخ في ، 183  643قرار رقم 
  :الشكلية في الحبس

من املستقر عليه أن عقد احلبس ال خيضع للرمسية ألنه من أعمال التربع اليت تدخل يف 
  .أوجه الرب املختلفة املنصوص عليها شرعا

 طبقا 1973 أن عقد احلبس العريف أقامه احملبس سنة - يف قضية احلال–ومىت تبني 
لمذهب احلنفي، فإن قضاة اجمللس ملا قضوا بإلغاء احلبس املذكور على اعتبار أنه مل يفرغ يف ل

الشكل الرمسي فإهنم أخطأوا يف قضائهم وعرضوا قرارهم النعدام األساس القانوين لعدم إمكان 
  .تطبيق قانون األسرة بأثر رجعي
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  :الملحق الثاني

  ةــــــــــت  الفقهيراراــــــــــ الق
  

يشتمل هذا امللحق على القرارات اليت اختذت باتفاق آراء احلضور يف الندوة الفقهية 
  )1(العاشرة جملمع الفقه اإلسالمي باهلند

وقف األراضي واملمتلكات واألموال لألهداف اخلريية صدقة جارية يف اإلسالم وله أجر  -1
لكات للمصاحل اخلريية يف كل بقعة من بقاع العامل، عظيم، واملسلمون يقفون األراضي واملمت

وتاريخ اإلسالم واملسلمني يف اهلند قدمي جدا فاملسلمون يقيمون يف مجيع أحناء البالد، وتوجد 
أوقاف املسلمني لألهداف الدينية واخلريية يف مجيع الواليات واملناطق، ويأيت أمر احلفاظ على 

ا حسب أهداف الواقفني وإهناء االحتالل الغاشم على هذه األوقاف وتنميتها وصرف موارده
  .أمالك األوقاف، ومن أهم مسؤوليات املسلمني اهلنود واحلكومة اهلندية

 املنظور اإلسالمي األصلي عن األوقاف هو أهنا تكون مؤبدة فال جيوز بيعها أو نقها يف -2
، فينبغي أن تبذل "رثال تباع وال توهب وال تو"  بشأن األوقاف εعامة األحوال، يقول 

اجملهودات لرفع غلة األوقاف وتصاعد فعالياهتا مع استبقائها على وضعها السابق، ويتبغي أن 
  .توضع قوانني حتفظ األوقاف وتزيد نفعها وفق أغراض الواقفني

 متتاز املساجد من بني األوقاف األخرى بقداسة وكرامة أكثر، فال جيوز بيعها أو نقلها يف -3
ىت إذا أصبح املسجد خربا أو انقطعت عنه سلسة أداء الصالة، تبقى األرض اليت أي حال ح

كان عليها املسجد مسجدا، وهي حتظى بقداسة املسجد وكرامته، وينبغي أن حياول لتعمري 
 سورة }وأن المساجد هللا فال تدعوا مع اهللا أحدا { :املسجد عليها وإحياءه، يقول اهللا تعاىل 

   .18 سورة التوبة }إنما يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليوم اآلخر { :نه، ويقول سبحا18اجلن

                                                 
  دار الكتب العلمية، بريوت الطبعة األوىل -اهلند–ملسماحة الشيخ القاضي جماهد اإلسالم القامسي، أمني عام جممع الفقه اإلسالمي ) 1(

  .332327م ، ص2001هـ، 1722، 
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 : منع الناس عن أداء الصالة يف املساجد ظلم عظيم ومعصية كبرية ، يقول اهللا عز وجل-4
 ، وأي 114 سورة البقرة }ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا أن يذآر فيها اسمه وسعى في خرابها{

يه عن آداء الصالة منذ أمد بعيد أو مت االحتالل الغاشم عليه أو هدمت مسجد منع املسلمون ف
  .عمارته يبقى هو مسجدا عمن الشريعة

 منع آداء الصالة يف املساجد باعتبارها من اآلثار القدمية ظلم عند الشريعة، يقول اهللا -5
 سورة }  خرابهاومن أظلم ممن منع مساجد اهللا أن يذآر فيها اسمه وسعى في { : سبحانه وتعاىل

  .114: البقرة
 عند تقسيم اهلند انتقل كثري من السلمون إىل باكستان وخاصة من واليات بنجاب -6

وهاريانة ودهلي، اترابراديش الغربية اليت توجد فيها أوقاف كبرية للمسلمني بأنواع خمتلفة يف 
ؤولية احلفاظ على صورة املساجد واملدارس والزوايا واملقابر واخلانات وغريها، فتأيت مس

األوقاف على من بقي من املسلمني يف تلك املناطق، وهيئة الوقف مسؤولة عن القيام باحلفاظ 
على األوقاف ملنطقة أصبحت خالية من السكان املسلمني كليا، وينبغي للسكان املسلمني 

  .املقيمني يف عقرب تلك املناطق أن حياولوا احلفاظ على تلك األوقاف
ري املساجد اليت هي واقعة يف مناطق ال يوجد السكان املسلمون فيها إىل حد  األوقاف غ-7

بعيد، ويستحيل إحيائها واستخدامها حسب أهداف الواقفني وخيشى وقوع االحتالل عليها، 
  : جيوز بيع هذه األوقاف وإنشاء األوقاف مثلها بأمكنة أخرى على الشروط التالية

سكان املسلمني يف تلك املناطق متاما وعدم توقع إقامة  أن يتم التحقيق عن عدم وجود ال-1
  .املسلمني هناك يف املستقبل القريب

 أن يتم بيع ممتلكات الوقف بثمن مناسب مراعاة للقيمة السوقية، فال ينبغي بيعها بقيمة -2
  .يعتربها أخصائيو القيمة غري الئقة هبا

بأيدي أقربائهما أو أشخاص ترتبط  أن ال يبيع متويل الوقف أو املسؤول احلكومي عنه -3
  .مصاحلهما به، وكذلك ينبغي أن ال يبيعا لشخص جيب عليها دفع الديون أو القروض إليه
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 أن يتم بيع ممتلكات الوقف مبمتلكات دون النقود، وإذا وجدت مشكلة قانونية أو عملية -4
  . بذلك النقديف هذا الوضع ومت البيع بالنقد، ينبغي االستعجال يف إنشاء وقف بديل

 أن يسمح باستبدال الوقف أو بيعه بعد التأكد عن حتقق شروط االستبدال قاضي الشريعة -5
أو جلنة األوقاف اليت تشمل على العلماء األتقياء وأخصائي قانون املسلمني املتدينني الذين هلم 

 على بيع إملام بأحكام األوقاف، فال تكفي موافقة هيئة الوقف أو مسؤول حكومي عن الوقف
أو استبدال األوقاف، وموافقة حمكمة الوقف تعترب يف الشريعة إذا استطلعت آراء ثالثة من 

 .املفتيني املستندين واإلستشارة معهم  وقررت حسب مشورهتم

 وهنا جتب  الصراحة بأن الدكان أو املرتل  أو األرض أو اململكات اليت يتم شرائها : مالحظة
ل أو األرض أو األمالك املوقوفة، هي أيضا تكون موقوفة لألهداف أو املرت بعد بيع الدكان

  .السابقة
 ينبغي أن تصرف موارد األوقاف املخربة يف املصارف املذكورة يف وثيقة وفق شرائط -أ/8

الواقف، وإذا مل توجد تلك املصارف فتصرف يف املصارف القريبة منها، وال جيوز صرف 
 يف املصارف القريبة منها، وال جيوز صرف املوارد بدون املوارد بدون مراعاة غرض الواقف

  .مراعاة غرض الواقف
  . إذا مست احلاجة إىل بيع األوقاف اخلربة جيب إنشاء وقف بديل هلا-ب
األراضي الزائدة عن حاجيات ملسجد حاليا وال يرجى االحتياج إليها يف املستقبل جيوز / 9

  :ألحوال اآلتيةفيها إقامة املدارس للتعليم الديين يف ا
  .إذا خرب املسجد ويتوقع أن تعمري املدرسة سيؤدي إىل إحياء املسجد -1
خيشى وقوع االحتالل على األراضي الزائدة املوقوفة للمسجد ويتوقع أن تأسيس  -2

 . مدرسة دينية يسد باب اخلطر

إذا مل توجد مدرسة دينية لألطفال املسلمني يف املنطقة اليت يقع فيها ذلك املسجد،  -3
ال يوجد نظام ثابت إلقامة مدرسة دينية هناك، ففي هذا الوضع ميكن إنشاء و
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مدرسة دينية يف األراضي الزائدة، وينبغي االستئذان لذلك من متويل املسجد أو 
 .جلنته واألفضل أن تقوم جلنة املسجد نفسها بنظم هذه املدرسة

مساجد، ميكن استخدامها األراضي املوقفة على املساجد اليت هدفها توفري الدخل لل/ 10
إلقامة املعاهد للتعليم العصري أو الفين بأجرة مناسبة، ولكن ينبغي أن يتم العقد حبيث تبقى 

  .ملكية املسجد عليها
إن املساجد اليت مواردها أكثر بكثري من نفقاهتا وهي ال تزال تتضخم رأمسال كبري، وال / 11

ة يف املستقبل القريب، فينبغي صرف هذه املوارد يرجى احتياج املساجد إىل هذه املوارد الزائد
الزائدة يف بناء املساجد أو إعانة املساجد احملتاجة، وهذا ألن كثري من  املناطق يف اهلند ختلو 

  .حىت اآلن عن مسجد ومدرسة يف تلك املناطق باملوارد الزائدة للمساجد الغنية
تلكات املوقوفة عليها نفقة األئمة من نفقات املساجد اهلامة ملوارد األراضي واملم/ 12

واملؤذنني، يشعر مسامهو هذه الندوة أن رواتب األئمة واملؤذنني تكون قليلة جدا يف كثري 
األحيان مع لسعة يف موارد املسجد، فهي ال تكفي لسد حاجياهتم، هذه الندوة توصي أن 

ساجد ومؤذنيها وخدامها يقدم املتولون ومسؤولوا  املساجد رواتب الئقة وأفضل إىل أئمة امل
  .تكرميا هلم واعتبارا لرواتبهم من أهم نفقات املساجد

املوارد الزائدة لألوقاف األخرى اليت ال حتتاج إليها األوقاف حاليا وال يتوقع االحتياج / 13
إليها يف املستقبل القريب، واحلفاظ عليها قد يصبح مشكلة كبرية للمتولني، أو خياف السلب 

ن قبل احلكومة أو أشخاص خائنني، فينبغي أن تنفق هذه املوارد الزائدة يف أو التدخل م
مصاريف األوقاف املماثلة هلا مثل صرف موارد املدرسة يف مدرسة أخرى، وصرف موارد 

  .اخلانات يف خانات أخرى
إذا كان الدخل لوقف معقوال فال يناسب بيعه جملرد احلصول على دخل أكثر الن يف /14

ع الوقف األول، إال إذا كان الدخل جمرد للوقف قليال وال يكفي لنفقات ذلك خوف ضيا
ضرورية ملمتلكات الوقف حىت حيتاج إىل أخذ القروض، وال توجد أي صورة إلضافة موارد 

املمتلكات املوقوفة، ففي هذا الوضع ال حرج يف اشتراء املمتلكات األكثر نفعا ببيع املمتلكات 
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، وال بد أن 7ضمن القرار رقم) ب، د، هـ(كورة يف مادة املوقوفة مراعاة لشروط مذ
  .يستأذن الواقف إذا كان حيا

األوقاف اليت تتعرض مبانيها لوضع خطري، وليس لدى هيئة الوقف رأمسال لتعمريها وال / 15
يتوقع حصوله يف املستقبل القريب، ففي هذا الوضع جيوز ملتويل هذه األوقاف إجراء عقد 

ناء لتعمري املبىن اجلديد بشرط أن يكون ذلك املبىن أو جزء منه موجودا له على االتفاقية مع الب
أجرة إىل مدة معينة، وهكذا حيصل البناء على بح االستثمار، ولكن ال يصح أن يعامل مع 

  .البناء بأن يعود  إىل ملكه طابق أو طابقان ذوي طوابق عديدة
 للحفاظ عليها فيجوز تبين الدكاكني يف إذا مل توجد وسيلة لبناء حدود حول املقابر/ 16

أحنائها، ولكن السبيل إىل الدكاكني ينبغي أن يكون من خارج املقابر، وجيوز بناء هذه 
الدكاكني بأموال األجرة املدفوعة مقدما، ويصرف الدخل احلاصل من الدكاكني يف احلفاظ 

املقابر اليت توجد عالماهتا عند بناء على املقابر وحاجياهتا، ولكن ال بد من االعتناء بأن ال تتأثر 
  .الدكاكني

هذه الندوة توصي األمني العام جملتمع الفقه اإلسالمي اهلند القاضي جماهد اإلسالم / 17
القامسي لتشكيل جلنة جمتمع الفقه اإلسالمي اهلند يف تقدمي مسودة إلجراء تعديالت ضرورية 

ة الربملانية اليت ألفتها حكومة اهلند ألوقاف يف قانون الوقف ومقترحات مفيدة أخرى إىل اللجن
  .املسلمني
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  :الملحق الثالث
   النصــوص القانونيــــــة 

  
  

  91/10قانون األوقاف 
  

 91/10 يعدل ويتمم 02/10قانون رقم  -1

 .91/10 مايو  يعدل ويتمم القانون 22 مؤرخ يف 01/07نون رقم قا -2

 حيدد شروط إدارة األمالك الوقفية وتسيريها ومحايتها 98/381مرسوم تنفيذي رقم  -3

 .ذلك وكيفيات
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   يتعلق باألوقاف91/10:  قانون رقم-1
  م1991 أبريل 27هـ الموافق لـ1411 شوال عام 12مؤرخ في 

  
   منه   49 املادة بناء على الدستور السيما

 سبتمرب 6هـ املوافق لـ 1395 رمضان علم 20 املؤرخ يف 75/58ومبقتضى األمر رقم 
  . م املتضمن القانون املدين175سنة 

 يونيو سنة 9هـ املوافق 1404 رمضان عام 9 املؤرخ يف 11-84ومبقتضى القانون رقم 
  .منه 220 إىل 213م واملتضمن قانون األسرة، السيما املواد 1984

م 1984 يونيو سنة 23هـ املوافق 1404 املؤرخ عام 12-84ومبقتضى القانون رقم 
  .املتضمن النظام العام للغابات

 يوليو سنة 07هـ املوافق  1404 شوال عام 8 املؤرخ يف 17-84ومبقتضى القانون رقم 
  .م واملتعلق بقوانني املالية، املعدل واملتمم1984

 يوليو 12هـ املوافق 1408 ذي القعدة عام 28املؤرخ يف  27-88ومبقتضى القانون رقم 
  .م املتضمن تنظيم التوثيق1990 سنة 1988سنة 

 18هـ املوافق 1411 املؤرخ يف أول مجادى األوىل عام 25-90ومبقتضى القانون رقم 
  . منه32م املتضمن التوجيه العقاري، السيما املادة 1990نوفمرب سنة 

هـ املوافق أول ديسمري 1411 مجادى األوىل 17 املؤرخ يف 31-90ومبقتضى القانون رقم 
  . م املتعلق باجلمعيات1990سنة 

هـ املوافق أول 1411 مجادى األوىل عام 14 املؤرخ يف 30-90ومبقتضى القانون رقم 
  .م واملتعلق باألمالك الوطنية1990ديسمرب سنة 

  : لتايل نصهوبناء على ما أقره اجمللس الشعيب الوطين يصدر القانون ا
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  :الفصل األول
  امةــــــــام عــــــــــــــ أحك
حيدد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم األمالك الوقفية وتسيريها وحفظها  : 1املادة 

  .ومحايتها
 على غرار كل مواد هذا القانون، يرجع إىل أحكام الشريعة اإلسالمية يف غري :2املادة

  .املنصوص عليه
لوقف هو حبس العني عن التملك على وجه التأبيد والتصدق باملنفعة على الفقراء  ا:3املادة 

  .  أو على وجه من وجوه الرب واخلري
يثبت وفقا لإلجراءات املعمول هبا . الوقف عقد التزام تربع صادر عن إرادة منفردة: 4املادة

  . املذكورة أعاله2مع مراعاة أحكام املادة 
 لألشخاص الطبيعيني وال االعتباريني، ويتمتع بالشخصية املعنوية الوقف ليس ملكا: 5املادة

  .وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفيذها
  عام وخاص: الوقف نوعان : 6املادة 

 ما حبس على جهات خريية من وقت إنشائه وخيصص ريعه للمسامهة يف :الوقف العام
 : سبل اخلريات، وهو قسمان

معني لريعه فال يصح صرفه على غريه من وجوه اخلري إال إذا قسم حيدد فيه مصرف 
استنفذ، وقسم ال يعرف فيه وجه اخلري الذي أراده الواقف فيسمى وقفا عاما غري حدد 

  .اجلهة ويصرف ريعه يف نشر العلم وتشجيع البحث فيه ويف سبل اخلريات
طاع املوقوف وهو ما حيسبه الواقف، على عقبه من الواقف بعد انق: الوقف اخلاص

 .عليهم
  .  يصري الوقف اخلاص وقفا عاما إذا مل يقبله املوقوف عليهم:7املادة 
  : األوقاف العامة املصونة هي:8املادة 

 .األماكن اليت تقام فيها الشعائر الدينية -1
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العقارات أو املنقوالت التابعة هلذه األماكن سواء كانت متصلة هبا أم كانت  -2
 .بعيدة عنها

عقارات واملنقوالت املوقوفة على اجلمعيات واملؤسسات واملشاريع األموال وال -3
 .الدينية
 .األمالك العقارية املعلومة وقفا واملسجلة لدى احملاكم -4
األمالك اليت تظهر تدرجييا بناء على وثائق رمسية أو شهادات أشخاص عدول من  -5

 . األهايل وسكان املنطقة اليت يقع فيع العقار
ود شرعية وضمنت إىل أمالك الدولة أو األشخاص الطبيعيني األوقاف الثابتة بعق -6

 .أو املعنويني
 .األوقاف اخلاصة اليت مل تعرف اجلهة احملبس عليها -7
كل األمالك اليت آلت إىل األوقاف العامة ومل يعرف واقفها وال املوقوف عليها  -8

 .ومتعارف عليها أهنا وقف
علومة وقفا واملوجودة خارج الوطن األمالك والعقارات واملنقوالت املوقوفة أو امل -9
   .  
  .حتدد عند الضرورة كيفيات تعليق هذه املادة عن طريق التنظيم -10
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  :الفصل الثاني 
  روطهـــــــف وشـــان الوقـــــــ أرآ
  : أركان الوقف هي : 9املادة 

  .الواقف -1
 .حمل الوقف -2
 .صيغة الوقف -3
 .املوقوف عليه -4

  :   يكون وقفه صحيحا ما يأيتيشترط يف الواقف لكي : 10املادة 
  أن يكون مالكا للعني املراد وقفها ملكا مطلقا -1
 .أن يكون الواقف من يصح تصرفه يف ماله غري حمجور عليه لسفه أو دين -2
وجيب أن يكون حمل الوقف معلوما . يكون حمل الوقف عقارا أو منقوال أو منفعة: 11املادة

  .حمددا ومشروعا
قف باللفظ أو الكتابة أو اإلشارة حسب الكيفيات اليت حتدد عن تكون صيغة الو: 12املادة 

  . أعاله2طريق التنظيم مع مراعاة أحكام املادة
املوقوف عليه هو اجلهة اليت حيددها الواقف يف عقد الوقف ويكون شخصا معلوما : 13املادة 

 أما فالشخص الطبيعي يتوقف استحقاقه للوقف على وجوده وقبوله،. طبيعيا أو معنويا
  . الشخص املعنوي فيشترط فيه أن ال يشوبه ما خيالف الشريعة اإلسالمية
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  :الفصل الثالث
  واقفـــــــات الــــــــ اشتراط

  .اشتراطات الواقف اليت يشترطها هي تنظم الوقف ما مل يرد يف الشريعة هني عنها: 14املادة 
اردة يف عقد الوقف إذا اشترط  ال جيوز للواقف أن يتراجع عن بعض الشروط الو:15املادة 

   .لنفسه ذلك حني انعقاد الوقف
 جيوز للقاضي أن يلغي شرطا من الشروط اليت يشترطها الواقف يف وقفه إذا كان  :16املادة 

  .منفيا ملقتضى حكم الوقف الذي هو اللزوم، أو ضارا مبحل الوقف، أو مبصلحة املوقوف عليه
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  :الفصل الرابع
  وقفـــــــــــف في الرــــــــــــ التص

إذا صح الوقف زال حق ملكية الواقف ويؤول االنتفاع إىل املوقوف عليه يف : 17املادة 
  .حدود أحكام الوقف وشروطه

ينحصر حق املنتفع بالعني املوقوفة فيما تنتجه، وعليه استغالهلا استغالال غري متلف : 18املادة 
   .  للعني وحقه انتفاع الحق ملكية

 جيوز للموقوف عليه يف الوقف اخلاص، التنازل عن حقه يف املنفعة وال يعترب ذلك :19املادة 
  .ألصل الوقف 

 ال جيوز التنازل يف الوقف العام إال جلهة من نوع جهة اخلري املوقوف عليها أصال :20املادة 
  .بعد موافقة صرحية من السلطة املكلفة باألوقاف 

 ضمانا للدائنني يف املنفعة فقط او يف الثمن الذي يعود جيوز جعل حصة املنتفع: 21 املادة 
  .إليه

تبقى األوقاف اخلاصة حتت تصرف أهلها الشرعيني احملددين حسب شروط : 22املادة 
الواقف أو الذين صدر حكم القاضي بإحلاقهم الوقف ويؤول الوقف مباشرة بعد انقراض  

  .واقف مال وقفهالعقب إىل السلطة املكلفة باألوقاف ما مل حيدد ال
ال جيوز التصرف يف أصل امللك الوقفي املنتفع به، بأية صفة من صفات التصرف  : 23املادة 

  .سواء بالبيع أو اهلبة أو التنازل أو غريها
  : ال جيوز أن تعوض عني موقوفة أو يستبدل هبا ملك آخر، إال يف احلاالت التالية : 24املادة 

  .حالة تعرضه للضياع أو االندثار -
 .حالة فقدان منفعة امللك الوقفي مع عدم إمكان إصالحه -
حالة ضرورة عامة كتوسيع مسجد أو مقربة أو طريق عام  يف حدود ما تسمح به  -

 .الشريعة اإلسالمية
حالة انعدام املنفعة يف العقار املوقوف وانتفاء إتيانه بنفع فقط، شريطة تعويضه  -

 .بعقار يكون مماثال أو أفضل منه



 

 

282 

 .االت املبينة أعاله بقرار من السلطة الوصية بعد املعاينة اخلرييةتثبيت احل -
كل تغيري حيدث بناء كان أو غرسا، يلحق بالعني املوقوفة ويبقى الوقف قائما  :  25املادة 

  .مهما كان نوع ذلك التغيري
كلفة وتسوى احلاالت املخالفة ألحكام هذه املادة عن طريق التراضي بني املعنيني والسلطة امل

  . أعاله2باألوقاف طبقا ألحكام هذا القانون مع مراعاة أحكام املادة 
  .حتدد شروط إدارة األمالك الوقفية وتسيريها وكيفيات ذلك عن طريق التنظيم: 26املادة 
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  :الفصل الخامس
  وقفـــــــــالت الـــــــــــ مبط
  . أعاله2ة أحكام املادة كل وقف خيالف أحكام هذا القانون باطل، مع مراعا: 27املادة 
  .يبطل الوقف إذا كان حمددا بزمن: 28املادة 
ال يصح الوقف شرعا إذا كان معلقا على شرط، يتعارض مع النصوص الشرعية، : 29املادة 

  .فإذا وقع بطل الشرط وصح الوقف
  .وقف الصيب غري صحيح مطلقا سواء كان مميزا أو غري مميز ولو أذن بذلك الصيب: 30املادة 
 ال يصح وقف اجملنون واملعتوه لكون الوقف تصرفا يتوقف على أهلية التسيري، أما : 31املادة 

صاحب اجلنون املتقطع فيصح أثناء إفاقته ومتام عقاره شريطة أن تكون اإلفاقة ثابتة بإحدى 
  .الطرق الشرعية

ستغرق مجيع حيق للدائنني طلب إبطال وقف الواقف يف مرض املوت وكان الدين ي: 32املادة 
  .أمالكه
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  :الفصل السادس
  وقفـــــــاظر الـــــــــــــــ ن

  .يتوىل إدارة األمالك الوقفية ناظر للوقف حسب كيفيات حتدد عن طريق التنظيم: 33املادة 
  .حيدد نص تنظيمي الحق شروط تعيني الناظر وحقوقه وحدود تصرفاته : 34املادة 
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  :الفصل السابع
  ةـــــــام مختلفــــــــــــــ أحك
 30 و29يثبت الوقف جبميع طرق اإلثبات الشرعية والقانونية مع مراعاة املادتني : 35املادة 

  .من هذا القانون
 ملك وقفي بطريقة متسترة أو تدليسية أو ليتعرض كل شخص يقوم باستغال: 36املادة 

املنصوص عليها يف قانون خيفي عقود وقف أو وثائقه أو مستنداته أو يزورها، إىل اجلزاءات 
  .العقوبات

تؤول األموال العقارية املوقوفة على اجلمعيات واملؤسسات إىل السلطة املكلفة  : 37املادة 
باألوقاف العامة عند حل اجلمعيات أو انتهاء املهمة اليت أنشئت من اجلها إذا مل يعني الواقف 

  . ن طريق التنظيماجلهة اليت يؤول إليها وقفه وذلك وفق إجراءات حتدد ع
 املؤرخ يف 73/71 تسترجع األموال الوقفية اليت أممت يف إطار أحكام األمر رقم :38املادة 

م واملتضمن الثورة الزراعية إذا ثبت بإحدى الطرق الشرعية والقانونية 1971نوفمرب سنة 
تؤول إىل وتؤول إىل اجلهات اليت أوقفت عليها أساسا ويف حالة انعدام املوقوف عليه شرعا 

  .السلطة املكلفة باألوقاف
وما فوت منها استحالة استرجاع العني املوقوفة وجب تعويضها وفقا لإلجراءات   

  . أعاله2املعمول هبا مع مراعاة أحكام املادة 
-78 أعاله طبقا ألحكام املواد 36تسوى املستفيدين تعين قطعهم أحكام املادة : 39املادة 

 واملتضمن التوجيه 90 املؤرخ يف نوفمرب سنة 90/25قم  من القانون ر79-80-81-82
  .العقاري

 نوفمرب سنة 18 املؤرخ يف 90/25 من القانون رقم 81 عند تطبيق أحكام املادة :40املادة 
، حتل اجلهة املوقوف عليها حمل املالك األصلي، وال تؤخذ بعني االعتبار اآلجال 1990

  .راملنصوص عليها يف املادة السالفة الذك
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 جيب على الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى املوثق وان يسجله لدى املصاحل :41املادة 
املكلفة بالسجل العقاري امللزمة بتقدمي إثبات له وإحالة نسخة منه إىل السلطة املكلفة 

  .باألوقاف
مع  تؤجر األمالك الوقفية وفقا لألحكام التشريعية والتنظيمية السارية املفعول  :42املادة 

        .مراعاة أحكام الشريعة اإلسالمية
تستفيد السلطة املكلفة باألوقاف مع دفع الثمن بالدينار الرمزي للقطع األرضية : 43املادة 

اليت تشيد فوقها املساجد إذا كانت هذه القطع من األمالك الوطنية حتدد كيفيات تطبيق هذه 
  .املادة عن طريق التنظيم

ك الوقفية العامة من رسم التسجيل والضرائب والرسوم األخرى لكوهنا  تعفى األمال:44املادة 
  عمال من أعمال الرب واخلري

تنتمي األمالك الوقفية وتستثمر وقفا إلرادة الواقف، وطبقا ملقاصد الشريعة : 45املادة 
  .اإلسالمية يف جمال األوقاف حسب كيفيات حتدد عن طريق التنظيم

باألوقاف هي اجلهة املؤهلة لقبول األوقاف، وتسهر على تسيريها السلطة املكلفة : 46املادة 
  .ومحايتها

حيق ملصاحل السلطة املكلفة باألوقاف عند االقتضاء، اإلشراف على األوقاف : 47املادة 
  .اخلاصة وترقيتها وضمان حسن تسيريها حسب إرادة الواقف

اصها حمل الوقف، النظر يف  تتوىل احملاكم املختصة اليت تقع يف دائرة اختص:48املادة 
  .املنازعات املتعلقة باألمالك الوقفية

  .تلغى مجيع األحكام املخالفة ألحكام هذا القانون: 49املادة 
  .ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية: 50املادة 

  98/381: مرسوم تنفيذي رقم -2
  م1998 ديسمبر 1هـ الموافق لـ 1419 شعبان 12مؤرخ في 

  
  حيدد شروط إدارة األمالك الوقفية وتسيريها ومحايتها وكيفيات ذلك

  إن رئيس احلكومة،
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  .بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية -
  .منه) 2الفقرة  (125 و 4-85وبناء على الدستور، السيما املادتان -
 8 هـ املوافق لـ 1386 صفر عام 18 املؤرخ يف 154-66ومبقتضى األمر رقم  -

  .م، واملتضمن قانون اإلجراءات املدنية، املعدل واملتمم1966يونيو سنة 
 08 هـ املوافق 1386 صفر عام 18 املؤرخ يف 155-66ومبقتضى األمر رقم  -

  .م، واملتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، املعدل واملتمم1966يونيو سنة 
 08 هـ املوافق 1386صفر عام  18 املؤرخ يف 155-66ومبقتضى األمر رقم  -

  .م، واملتضمن قانون العقوبات، املعدل واملتمم1966يونيو سنة 
 12 هـ املوافق 1395 ذي القعدة عام 08 املؤرخ يف 74-75ومبقتضى األمر رقم  -

م، واملتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل 1975نوفمرب  سنة 
 .يقهالعقاري، وجمموعة النصوص املتخذة لتطب

 26هـ املوافق لـ 1395 رمضان عام 20 املؤرخ يف 58-75ومبقتضى األمر رقم  -
 .م واملتضمن القانون املدين، املعدل واملتمم1975سبتمرب 

 09 هـ املوافق 1404 رمضان عام 09 املؤرخ يف 11-84مبقتضى القانون رقم  -
 .م، واملتضمن قانون األسرة1984يونيو سنة 

 أبريل 07هـ املوافق 1404 شوال عام 8 املؤرخ يف 17-84ومبقتضى القانون رقم  -
 .م، واملتعلق بالبلدية1990سنة 

 07هـ املوافق 1410 رمضان عام 12 املؤرخ يف 09-90ومبقتضى القانون رقم  -
 .م، واملتعلق بالوالية1990أبريل سنة 

 15هـ املوافق 1411 حمرم عام 24 املؤرخ يف 21-90ومبقتضى القانون رقم  -
 .م،  واملتعلق باحملاسبة العمومية1990ة أغسطس سن

هـ املوافق 1411 املؤرخ يف أول مجادى األوىل عام 25-90ومبقتضى القانون رقم  -
 .م، واملتضمن التوجيه العقاري، املعدل واملتمم1990 نوفمرب سنة 18لـ 
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هـ موافق 1411 مجادى األوىل عام 14 املؤرخ يف 30-90ومبقتضى القانون رقم  -
 .م، واملتضمن قانون األمالك الوطنية1990 سنة أول ديسمرب

 أبريل 27هـ موافق 1411 شوال عام 12 املؤرخ يف 10-91ومبقتضى قانون رقم  -
 صفر 19 املؤرخ يف 20-95م، واملتعلق باألوقاف، ومبقتضى األمر رقم 1991سنة 
 . واملتعلق مبجلس احملاسبة1995 يوليو سنة 17هـ املوافق 1416عام 

هـ املوافق 418 صفر عام 19 املؤرخ يف 230-97رسوم الرئاسي رقم ومبقتضى امل -
 .م، واملتضمن تعيني رئيس احلكومة1997 يونيو سنة 24

هـ املوافق 148 صفر عام 20 املؤرخ يف 231-97ومبقتضى املرسوم الرئاسي رقم  -
 .م، واملتضمن تعيني أعضاء احلكومة1997 يونيو سنة 25

 هـ 1409 ذي القعدة عام 23 املؤرخ يف 99-89 ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم -
 .م واملتضمن حتديد صالحيات وزير الشؤون الدينية1989 يونيو سنة 27املوافق 

هـ املوافق 1411 رمضان عام 7 املؤرخ يف 81-91ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  -
عدل م، واملتعلق ببناء املسجد وتنظيمه وتسيريه وحتديد وظيفته، امل1991 مارس 23

 .واملتمم
هـ املوافق 1411 رمضان 7 املؤرخ يف 82-91ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  -

 .م، واملتضمن إحداث  مؤسسة املسجد1991 مارس 23
هـ املوافق 1411 رمضان عام 7 املؤرخ يف 83-91ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  -

الوالية وحتديد م، واملتضمن إنشاء نظارة الشؤون الدينية يف 1991 مارس سنة 23
 .تنظيمها وعملها ، املعدل واملتمم

هـ 1411 شوال عام 12 املؤرخ يف 114-91ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  -
م، واملتضمن القانون األساسي اخلاص بعمال قطاع الشؤون 1991 أبريل 27املوافق 

 .الدينية، املعدل واملتمم
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  :يرسم ما يلي 
  :الفصل األول 

  امةـــــــام عـــــــــــــ أحك
هـ 1411 شوال عام 12 املؤرخ يف 10-91عمال بإحكام القانون رقم : املادة األوىل

 منه حيدد هذا املرسوم 26 واملذكور أعاله، السيما املادة 1991 أبريل سنة 27املوافق 
  .شروط إدارة األمالك الوقفية وتسريها ومحايتها وكيفيات ذلك

 شوال 12 املؤرخ يف 91/10رسوم يف إطار أحكام القانون رقم يطبق هذا امل: املادة الثانية
 منه، 47 و37 و8 واملذكور اعاله السيما املواد 1991 أبريل 27هت املوافق 1411عام 

  :  على ما يأيت
 .األمالك الوقفية العامة .1
 .األمالك الوقفية اخلاصة، عند االقتضاء .2
 .األمالك الوقفية على اجلمعيات واملؤسسات .3
 . واألضرحةاملقابر .4
 .األمالك التابعة للجمعيات الدينية .5

  
  :الفصل الثاني 

   تسوية وضعية األمالك الوقفية وإدارتها وتسييرها
  

  
  تسوية وضعية األمالك الوقفية: الفرع األول

تستوي ضمن األوقاف العامة كوضعية أرض وقف خصصت لبناء املساجد أو : 03املادة
 املؤرخ يف 10-91 من القانون رقم 43 و8حكام املادة املشاريع الدينية وملحقاهتا طبقا أل

  . واملذكور أعاله991 أبريل سنة 27
أعاله، مبقابل 3تتم عملية التسوية بنقل ملكية األراضي املنصوص عليها يف املادة : 04املادة 

 43مبلغ رمزي خيصم من حساب األوقاف العامة لفائدة املالك األصلي طبقا ألحكام املادة 
  . واملذكور أعاله1991 ابريل سنة 27 املؤرخ يف 10-91قانون رقم من ال
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 ابريل 27 املؤرخ يف 10-91 من القانون رقم 22 دون اإلخالل باحكام املادة :05املادة 
 واملذكور أعاله، تسوية وضعية األمالك والعقارات الوقفية اليت ضمت إىل أمالك 1991سنة 

أو معنويون، تسوى وتقيد رمسيا لدى مصاحل الشهر الدولة أو منح إياها أشخاص طبيعيون 
 املؤرخ 10-91 من القانون رقم 41 و8العقاري باحملافظات العقارية، طبقا ألحكام املادتني 

  . واملذكور أعاله1991 أبريل سنة 27يف 
 أبريل سنة 7 املؤرخ يف 10-91 من القانون رقم 8يف إطار أحكام املادة : 06املادة 

  . أعاله، تعترب من األوقاف العامة واملذكور1991
األمالك اليت اشتراها أشخاص طبيعيون أو معنويون بامسهم الشخصي لفائدة  -

 .الوقف
  .األمالك اليت وقفت بعدما اشتريت بأموال مجاعة من احملسنني -
 .األمالك اليت وقع االكتتاب عليها يف وسط هذه اجلماعة  -
 األمالك اليت خصصت للمشاريع الدينية  -

  نظارة األمالك الوقفية : رع الثانيالف
  : يقصد بنظارة الوقف يف صلب هذا النص ما يأيت: 07املادة 

 .رعايته -
 .عمارته -
 .استغالله -
 .حفظه -
 .محايته -
  : يقصد بعمارة امللك الوقفي يف صلب هذا النص ما يأيت: 08املادة 
  .صيانة امللك الوقفي وترميمه -
  .إعادة بناء امللك الوقفي، عند االقتضاء -
  .استصالح األراضي الوقفية وزراعتها بغرس الفسيل وغريه -
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  أجهزة التسيير: الفرع الثالث
حتدث لدى الوزير املكلف بالشؤون الدينية جلنة لألوقاف، تتوىل األمالك الوقفية : 09املادة 

  .وتسيريها ومحايتها يف إطار التشريع والتنظيم املعمول هبما
ة أعاله، بقرار من الوزير املكلف بالشؤون الدنية الذي حيدد تنشأ اللجنة املذكورة يف الفقر
  .تشكيلها ومهامها وصالحيتها

تسهر نظارة الشؤون الدينية يف الوالية على تسيري األمالك الوقفية ومحايتها : 10املادة 
  .والبحث عنها، وجردها وتوثيقها إداريا طبقا للتنظيم املعمول به

ف على صعيد مقاطعته حتت إشراف ناظر الشؤون الدينية، يراقب وكيل األوقا: 11املادة 
 من 25موقع امللك الوقفي ويتابع أعمال نظارة األمالك الوقفية ويراقبها وفقا ألحكام املادة 

  . واملذكور أعاله1991 أبريل سنة 27 املؤرخ يف 114-91املرسوم التنفيذي رقم 
وقفي إىل ناظر امللك الوقفي يف إطار أحكام تستند رعاية التسيري املباشر للملك ال: 12املادة 

  .م واملذكور أعاله1991 أبريل سنة 27 املؤرخ يف 10-91القانون رقم 
  مهام ناظر الملك الوقفي وصالحياته: الفرع الرابع

يتوىل ناظر امللك الوقفي عمله حتت مراقبة وكيل األوقاف ومتابعة، ويتوىل على : 13املادة 
  :اخلصوص املهام التالية

السهر على العني املوقوفة، ويكون بذلك وكيال على املوقوف عليهم وضمانا  -1
  .لكل تقصري

 .احملافظة على امللك الوقفي وملحقاته وتوابعه من عقارات ومنقوالت  -2
 . القيام بكل عمل يفيد امللك الوقفي، أو املوقوف عليهم -3
 . االقتضاءدفع الضرر عن امللك  الوقفي املبىن وترميمه وإعادة بنائه عند -4
 واستصالحها mالسهر على صيانة امللك الوقفي واألراضي الفالحية والوقفي -5

 أبريل سنة 27 املؤرخ يف 10-91 ن القانون رقم 45وزراعتها، وفقا ألحكام املادة 
 . واملذكور أعاله1991

 .حتصيل عائدات امللك الوقفي -6
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بعد خصم السهر على أداء حقوق املوقوف عليهم مع مراعاة شروط الوقف  -7
 .نفقات احملافظة على امللك الوقفي، ومحايته وخدمته املتبثة قانونا

ميارس الناظر املعتمد، لرعاية امللك الوقفي اخلاص، مهامه حسب شروط الواقف : 14املادة 
طبقا ألحكام هذا املرسوم، ويعترب مسؤوال أمام املوقوف عليه والواقف عن اشترط ذلك،  

  .فة باألوقافوكذا أمام السلطة املكل
تقوم السلطة املكلفة باألوقاف باستخالف أو اعتماد ناظر امللك الوقفي أو مبن : 15املادة 

يقترح توكيله إذا تعذر على ناظر الوقف ممارسة مهامه بصفة دائمة، أو مؤقتة، حىت تتوفر 
  .إمكانية استئناف ممارسة مهامه

  
  شروط تعيين ناظر الوقف: الفرع الخامس 

يعني الوزير املكلف بالشؤون الدينية بقرار، بعد استطالع رأي جلنة األوقاف : 16املادة 
 أعاله، ناظرا مللك وقفي أو لعدة أمالك وقفية، كما يعتمد ناظر امللك 9املذكورة يف املادة 

الوقفي اخلاص، عند االقتضاء، استنادا إىل عقد الوقف أو إىل اقتراح ناظر الشؤون الدينية 
  .يه عقد الوقفوذلك من نص عل

  .الواقف أو من نص عليه الوقف -1
 .املوقوف عليهم أو من خيتارونه، إذا كانوا معينني حمصورين راشدين -2
 .ويل املوقوف عليهم، إذا كانوا معينني حمصورين غري راشدين -3
من مل يطلب النظارة لنفسه، من أهل اخلري والصالح إذا كان املوقوف عليه غري  -4

 .ر وغري راشد وال ويل لهمعني، أو معينا غري حمصو
  : يشترط يف الشخص املعني أو املعتمد ناظًرا لألوقاف أن يكون: 17املادة 

  .مسلًما -1
 .جزائري اجلنسية -2
 .بالغا سن الرشد -3
 .سليم العقل والبدن -4
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 .عدال أمينا -5
 .ذا كفاءة وقدرة على حسن التصرف -6

  .تثبت هذه الشروط بالتحقيق والشهادة املستفيضة واخلربة
  

  حقوق ناظر الملك وآيفية أداء مهامه وانتهائها:  لسادسالفرع ا
لناظر امللك الوقفي احلق يف مقابل شهري أو سنوي يقدر وحيدد من ريع امللك : 17املادة 

الوقفي الذي يسريه ابتداء من تاريخ تعيينه أو اعتماده، وميكن عند االقتضاء، منح هذا املقابل 
  .ىل نظارتهمن غري موارد امللك الوقفي الذي يتو

 أعاله، حسب ما 18حيدد املقابل الشهري أو السنوي املستحق واملذكور يف املادة : 19املادة 
هو منصوص عليه يف عقد الوقف، وإذا مل ينص عليه العقد، حيدد الوزير املكلف بالشؤون 

  . أعاله9الدينية نسبته، بعد استشارة جلنة االوقاف املنصوص عليها يف املادة 
خيضع عمل ناظر امللك الوقفي اللتزامات التأمني والضمان االجتماعي حسب : 20املادة 

  .التنظيمات املعول هبا
تدفع االشتراكات، الجهزة التامني والضمان االجتماعي وتقتطع ، من املقابل املستحق 

  . أعاله19املذكور يف املادة 
إعفاء أو بإسقاط مبوجب قرار من تنهي مهام ناظر امللك الوقفي املعني أو املعتد ب: 21املادة  

  : الوزير املكلف يالشؤون الدينية حسب احلاالت اآلتية 
يعفى ناظر امللك الوقفي من مهامه، وتبطل تصرفاته إذا مرض مرضا افقده : حاالت اإلعفاء/ أ

  .       القدرة على مباشرة العمل أو أفقده قدرته العقلية
فاءته أو إذا ختلى عن منصبه مبحض إرادته شريطة أن ويعفى من ممارسة مهامه إذا ثبت نقص ك

  .يبلغ السلطة كتابيا برغبته يف اإلستقالة عند تاريخ مغادرته
كما يعفى إذا ثبت انه تعاطى أي مسكر أو خمدر أو لعب امليسر أو رهن امللك الوقفي كله أو 

 باألوقاف، أو جزء منه  او انه باع مستغالت امللك الوقفي دون إذن من السلطة املكلفة
املوقوف عليهم، أو ادعى ملكية خاصة يف جزء من امللك الويف او خان الثقة املوضوعة فيه أو 

  .أمهل شؤون الوقف
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تسقط مهمة ناظر امللك الوقفي إذا ثبت انه يضر بشؤون امللك :  حاالت اإلسقاط -ب
الوقفي او موارده إذا الوقفي ومبصلحة املوقوف عليهم أو تبني انه يلحق ضررا مبستقبل امللك 

  .ارتكب جناية أو جنحة 
يف حالة رهن أو بيع املستغالت دون إذن كتايب، يعترب الرهن أو البيع باطلني بقوة القانون، 

  .ويتحمل الناظر تبعات تصرفه
 أعاله، بواسطة التحقيق أو املعاينة امليدانية والشهادة واخلربة 2تثبت احلالتان املبينتان يف الفقرة 

  قرار حتت إشراف جلنة األوقاف املذكورة أعالهواإل
  

  :الفصل الثالث
  ةـــــــالك الوقفيـــــار األمــــــــــ إيج

  
 املؤرخ يف 10-91 من القانون 42يؤجر امللك الوقفي، يف إطار أحكام املادة  : 22املادة 

راعية أو  واملذكور أعاله، سواء كان بناء أو أرض بياض أو أرضا ز1991 أبريل سنة 27
مشجرة عن طريق املزاد، وحيدد السعر األدىن بإجيار املثل وعن طريق اخلربة بعد املعاينة 
        .    واستطالع رأي املصاحل املختصة يف إدارة أمالك الدولة أو اجلهات األخرى املختصة

ات جيري املزاد حتت إشراف ناظر الشؤون الدينية، ومبشاركة جملس سبل اخلري: 23املادة 
على أساس دفتر شروط منوذجي حيدده الوزير املكلف بالشؤون الدينية، ويعلن املزاد يف 

  .يوما من تاريخ إجرائه ) 20(الصحافة الوطنية أو طرق اإلعالن األخرى قبل عشرين 
 أعاله، ميكن تأجري امللك الوقفي، عند الضرورة، 23دون اإلخالل بأحكام املادة : 24املادة 

بإجيار املثل إذا كان مثقال بدين او مل تسجل رغبة فيه إال بقيمة أقل )  5\4 (بأربعة أمخاس
  .من إجيار املثل ويرجع إىل املثل مىت توفرت الفرصة لذلك وجيدد عندها عقد اإلجيار

ميكن تأجري امللك الوقفي بالتراضي لفائدة نشر العلم وتشجيع البحث فيه، وسبل  :  25املادة 
الوزير  املكلف بالشؤون الدينية وبعد استطالع رأي جلنة األوقاف اخلريات، بترخيص من 

  . أعاله9املذكورة يف املادة 
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-91 من القانون رقم5يعترب املستأجر مدينا للملك الوقفي وفقا ألحكام املادة  : 26املادة 
  . ، واملذكورة أعاله 1991 أبريل سنة 27 املؤرخ يف 10

  .لوقفي ملدة غري حمددةال يصح تأجري امللك ا : 27املادة 
  .حتدد مدة عقد اإلجيار حسب طبيعة امللك الوقفي ونوعه

األخرية من مدته، وإن مل يتم ذلك تطبق أحكام ) 3(جيدد عقد اإلجيار خالل األشهر الثالثة
 واملتضمن للقانون املدين واملذكور 1975 سبتمرب سنة 26 املؤرخ يف 58-75األمر رقم 

  .أعاله
ن مراجعة شروط عقد اإلجيار عند هناية سنة تاريخ سريان العقد او عند ميك : 28املادة 

      .جتديده، والسيما قيمنه ومدته
يفسخ العقد قانونا إذا تويف املستأجر، ويعاد حتريره وجوبا لصاحل الورثة الشرعيني : 29املادة 

  .للمستأجر للمدة املتبقية من العقد األويل مع مراعاة مضمونه
إذا تويف املؤجر وكان من املوقوف عليهم ، يعاد حترير العقد وجوبا للمستأجر : 30املادة 

  .األصلي حىت انقضاء مدة العقد األول مع مراعاة مضمونه
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  :الفصل الرابع
  ةـــاليــــــام مــــــــــــ أحك

  : تتكون موارد املوقف مما يلي : 31املادة 
  وإجيارهاالعائدات الناجتة عن رعاية األمالك الوقفية  -1
 .اهلبات والوصايا املقدمة لدعم األوقاف -2
 .أموال التربعات املمنوحة لبناء املساجد واملشاريع الدينية -3

 أبريل 27 املؤرخ يف 10-91 من القانون رقم 6دون اإلخالل بأحكام املادة  : 32املادة 
  :  واملذكورة أعاله، تشمل نفقات األوقاف خصوصا على ما يلي 1991سنة 

   احلماية على العني املوقوفة يف جمال -1
  .نفقات الصيانة والترميم واإلصالح
  .نفقات إعادة البناء، عند االقتضاء

  : يف جمال البحث ورعاية األوقاف -2
  نفقات استخراج العقود والوثائق  −
نفقات وأعباء الدراسات التقنية، واخلربات والتحقيقات التقنية  −

  .والعقارية ومسح األراضي
  .شاريع الوقفيةنفقات إجناز امل −
نفقات استصالح األراضي والبساتني الفالحية واملشجرة، وكذا  −

  . أعباء اقتناء العتاد الفالحي ومستلزمات الزراعة
  .نفقات جتهيز احملالت الوقفية  −
  .نفقات اإلعالنات اإلشهارية لألمالك الوقفية −

  : يف جمال املنازعات  -3
  أتعاب احملامني واملوثقني واحملضرين القضائيني −

  .النفقات واملصاريف املختلفة -4
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 18-19-20التعويضات املستحقة لناظر امللك الوقفي طبقا ألحكام املواد  -5
  .املذكورة أعاله

 أعاله، نفقات األمالك الوقفية العامة يف 9حتدد جلنة األوقاف املذكورة يف املادة : 33املادة 
 واملذكور 1991ريل سنة  أب27املؤرخ يف 91-10 من القانون رقم 6إطار أحكام املادة 

  : أعاله مع مراعاة شروط الواقف للمسامهة على اخلصوص فيما يأيت 
  .خدمة القرآن الكرمي وعلومه وترقية مؤسساته -1
 .رعاية املساجد -2
 .الرعاية الصحية -3
 .رعاية األسرة -4
 .رعاية الفقراء واحملتاجني -5
 .التضامن الوطين  -6
 التنمية العلمية وقضايا الفكر والثقافة  -7

حيدد الوزير املكلف بالشؤون الدينية، عند اللزوم جماالت صرف استعجالية يسمح كما 
فيها لناظر الشؤون الدينية يف الوالية أن يتفق من إيرادات الوقف قبل إيداعاها يف الصندوق 

املركزي، ويف هذه احلالة تدفع املبالغ الالزمة يف حساب مؤسسة املسجد، وتصرف طبقا 
 مارس سنة 23 املؤرخ يف 82-91 من املرسوم التنفيذي رقم 30، 28، 27ألحكام املواد 

  . واملذكور أعاله1991
  .حتدد كيفيات اإليرادات والنفقات بقرار من الوزير املكلف بالشؤون الدينية: 34املادة 
 ينشأ صندوق مركزي لألمالك الوقفية مبوجب قرار وزاري مشترك بني الوزير : 35املادة

  .كلف باملالية، طبقا للتشريع والتنظيم املعمول هبماالوصي والوزير امل
ويقصد هبذا الصندوق احلساب اخلاص باألموال الوقفية، وحتويل األموال التابعة للوقف   
  .  إىل هذا
يسهر ناظر الشؤون الدينية يف الوالية، على دفع أموال األوقاف يف الصندوق : 36املادة 

  .املركزي املذكور أعاله
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الوزير املكلف بالشؤون الدينية هو اآلمر بالصرف الرئيسي إليرادات ونفقات : 37املادة 
  .األوقاف
 أعاله، بصفته 9وميكنه أن يفوض إمضاءه إىل رئيس جلنة األوقاف املذكورة يف املادة   

  .آمرا بالصرف ثانويا
ويكون رؤساء مكاتب مؤسسة املسجد، وأمناء جمالس سبل اخلريات يف الواليات   
لصرف ثانويني، ويف هذه احلالة يفوض إليهم الوزير املكلف بالشؤون الدينية إمضاءه آمرين با

  .ليشتركا يف التوقيع بامسه
ال جيوز صرف إيرادات األوقاف إال يف حدود التخصيص املقرر هلا ضمن أحكام : 38املادة 

  .هذا املرسوم مع مراعاة شروط الواقف
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  :الفصل الخامس 
  ةــــــميام ختاــــــــــــ أحك

 8ختضع الحكام هذا املرسوم كل اجلمعيات واملؤسسات املنصوص عليها يف املادة : 39املادة 
 واملذكور أعاله، اليت تقوم بتسيري 1991 أبريل سنة 27 املؤرخ يف 91/10من القانون رقم 

كلفة أمالك وقفية، ويتعني عليها تقدمي كل الوثائق واملستندات اخلاصة بامللك إىل السلطة امل
  .باألوقاف

  .ينشر هذا املرسوم يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية: 40املادة 
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  :قـــــــوانين
  

، يعدل يتم 2002 ديسمبر سنة 14 الموافق 1423 شوال عام 10 مؤرخ في 10-02قانون رقم 
 والمتعلق 1991بريل سنة  أ27 الموافق 1411 شوال عام 12 المؤرخ في 10-91القانون رقم 

  .باألوقاف، المعدل والمتمم
  

 12 املؤرخ يف 10-91يعدل ويتمم هذا القانون بعض أحكام القانون رقم : 01املادة 
 واملتعلق باألوقاف املعدل واملتمم، 1991 أبريل سنة 27هـ املوافق 1441شوال عام 

  .واملذكور أعاله
 شوال عام 12 املؤرخ يف 10-91لقانون رقم تعدل ومتم املادة األوىل من ا: 02املادة 

  :، املعدل واملتمم ن واملذكور أعاله، وحترر كما يأيت1991 أبريل سنة 27 املوافق 1411
 حيدد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم األمالك الوقفية العامة وتسيريها :املادة األوىل" 

    .    الهلا واستثمارها وتنميتهاوحفظها ومحايتها والشروط والكيفيات املتعلقة باستغ
  "خيضع الوقف اخلاص لألحكام التشريعية والتنظيمية املعمول هبا

 1411 شوال عام 13 املؤرخ يف 10-91 من القانون رقم 6عدل املادة  : 03املادة 
  :  املعدل واملتمم واملذكور أعاله، وحترر كما يأيت191 أبريل 27املوافق 
 هو ما حبس على جهات خريية من وقت إنشائه وخيصص ريعه الوقف العام: 06املادة 

  :للمسامهة يف سبل اخلريات وهو قسمان
وقف حيدد فيه مصرف معني لريعه فيسمى وقفا عاما حمدد اجلهة، وال يصح  •

  .صرفه على غريه من وجوه اخلري إال إذا استنفذ
ري حمدد وقف ال يعرف فيه وجه اخلري الذي أراده الواقف فيسمى وقفا عاما غ •

 .اجلهة، ويصرف ريعه يف نشر العلم وتشجيع البحث فيه ويف سبل اخلريات
 شوال عام 12 املؤرخ يف 10-91 تتم أحكام الفصل األول من القانون رقم : 04املادة 

 مكرر، حترر كما 6، املعدل واملتمم واملذكور أعاله، مبادة 1991 أبريل 27 املوافق 1411
  : يأيت
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 يؤول الريع الناتج عن الوقف املؤسس لفائدة جهات خريية والذي احتفظ : مكرر 6املادة " 
  "فيه املؤسس حبق االنتفاع بريعه مدى احلياة إىل اجلهات املوقوف عليها

 املوافق 1411 شوال 12 املؤرخ يف 10-91 من القانون رقم 13تعدل املادة : 05املادة 
  :اله، وحترر كما يلي ، املعدل واملتمم، واملذكور أع1991 أبريل سنة 27
 املوقوف عليه، يف مفهوم هذا القانون هو شخص معنوي ال يشوبه ما خيالف :13املادة " 

  " الشريعة اإلسالمية
 شوال 12 املؤرخ يف 10-91 من القانون رقم 47، 22، 19 ، 7: تلغى املواد: 06املادة 

  .أعاله ، املعدل واملتمم، واملذكور 1991 أبريل سنة 27 املوافق 1411
  .ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية: 07املادة 
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  :الملحق الرابع

   اإلداريـــــــــــة ودــــــــــلعق ا

يشتمل هذا امللحق على جمموعة من العقود اإلدارية اليت تصدرها اجلهة الوصية عن 
  . أموال الوقف باجلزائرإدارة استثمار 

  

  عقد إيجار أرض بيضاء وقفية

  

 27 هـ املوافق لـ 1411 شوال عام 12 املؤرخ يف 91/10طبقا للقانون رقم   
  . منه42 م املتعلق باألوقاف، السيما املادة 1991أفريل سنة 

 هـ 1409 ذي القعدة عام 23 املؤرخ يف 89/99ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم   
 6 م، احملدد لصالحيات وزير الشؤون الدينية السيما املادة 1989 جوان سنة 27ـ املوافق ل

  . منه5فقرة 

 هـ 1419 شعبان عام 12 املؤرخ يف 98/381ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم   
 م، احملدد لشروط إدارة األمالك الوقفية وتسيريها 1998 ديسمرب سنة 01املوافق لـ 

  .ومحايتها وكيفياهتا ذلك
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  أبرم هذا العقد بني

   :الطرف األول املؤجر

  . هنج تيمقاد حيدرة، اجلزائر4وزارة الشؤون الدينية، الكائن مقرها بـ   

  .من جهة.......................................................... ميثلها   

  ...................................................................بصفته  

  :الطرف الثاين املستأجر

  ):................................................................ة(السيد  

  من جهة أخرى.................... يف ...................بتاريخ) ة(املولود   

....................................................................بصفته  
  ..........................................................بـوالساكن   
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  الفصل األول

  ارــــــــــة اإليجـــــل وقيمـــــــمح

  :1املادة 

  .يؤجر الطرف األول للطرف الثاين، طبقا للشروط املنصوص عليها يف العقد  

  ...............................................قطعة أرض بيضاء وقفية الكائنة بـ

  : ..........................................والية:......................... بلدية

  .....................................: .........................حيدها شرقا

  :...........................................................................غربا

  ......................: ..............................................االمش

  : .....................................................................جنوبا

  : ....................................................................مساحتها

  )دج.............(..........................جيار بـحددت قيمة اإل -أ: 2املادة 

  )دج.............................: .............(.... قيمة التسبيق بـ-ب  

  )دج: ..........................( .................. قيمة الضمان بـ-ج  

  وهي متثل قيمة اإلجيار لثالثة أشهر   

هر، وكل تأخري يتجاوز الشهر يعرض صاحبه لغرامة مالية يدفع اإلجيار مع بداية كل ش  
  .من قيمة اإلجيار% 10بـ 

  : 3املادة 

  ...............................................حيدد عقد اإلجيار، ملدة   
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  . املذكور أعاله98/381 من املرسوم التنفيذي رقم 27تطبيقا للمادة 

  :4املادة

ة متاشيا وأسعار السوق، ويتم بناء على قرار وزارة الشؤون يكون اإلجيار قابال للزياد  
الدينية وتوجه يف ذلك رسالة مضمونة للمستأجر ويف حالة عدم قبول املستأجر يفسخ العقد 

  .بصفة تلقائية تؤجر األرض عن طرق املزاد العلين

  . املذكور أعاله98/381 من املرسوم التنفيذي رقم 27تطبيقا للمادة   
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  انيالفصل الث

  امةـــــــــــروط العـــــــــــالش

  :5املادة 

يتصف إجيار امللك الوقفي على أنه لالنتفاع وال ميكن أن يغدو لالمتالك، فال ميكن   
للمستأجر ال بيعه وال التنازل عليه وال رهنه وال إجياره من الباطن وال التصرف فيه بأي شكل 

جزئيا ولو بصفة مؤقتة، مع مراعاة أحكام املادة من األشكال وال التغيري يف طبيعته كليا أو 
  . من قانون األوقاف24

  :6املادة 

مينع على املستأجر إحداث أي تغيري يف طبيعة احملل بزيادة أو نقصان إال بعد املوافقة   
  .اخلطية لوزارة الشؤون الدينية مبوجب وصل مسجل

  :7املادة 

ناجتة عن استغالله احملل وبكل أعمال يلتزم املستأجر بإجراء اإلصالحات الصغرية ال  
  .الترميم املترتبة عن أي خلل كان املستأجر سببا فيه

  :8املادة 

يلتزم املستأجر باحترام القوانني واآلداب العامة يف جماالت النظافة واألمن، وحسب   
 اجلرية ويف حالة خمالفتهما يفسخ العقد بقوة القانون دون أي تعويض وتقع عليه املسؤولية

  .املدنية لعمل احملل عما حيدث وما يسبب من أخطار
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  :9املادة 

يقع على املستأجر تسديد تكاليف إيصال املاء والكهرباء والغاز ويقع عليه تسديد فواتري 
  .االستهالك فيها، وكذا إصالح اآلالت واملعدات املوجودة باحملل التجاري

  :10املادة 

  .لتسبيق إذا قرر إلغاء عقد اإلجيار قبل انتهاء فترتهال ميكن للمستأجر أن  يسترد مبلغ ا  

  :11املادة 

حيق للمستأجر أن يطلب إلغاء عقد اإلجيار ويشعر الوزارة بطلبه برسالة تبلغ عن طريق   
حمضر قضائي، ويقع عليه تسديد كراء فترة انتظار الرد على أن ال تتعدى هذه الفترة الشهرين 

  .مفاتيح احملل للوزارة أو للجهة اليت متثلهاويستلزم عنه عند اخلروج إرجاع 

  :12املادة 

  :حيق للوزارة إلغاء عقد اإلجيار يف احلاالت التالية  

  .تأخر املستأجر يف دفع اإلجيار شهرين متتاليني •

 .تسجيل املستأجر تذبذبا يف تسديد أجرة الكراء وعدم احترام مواعيدها •

 .امعدم احترام شروط األمن والنظافة واألدب الع •

 .مالحظة إمهال امللك عدم  احلفاظ عليه •

 .إذا ما دعت العامة لذلك •
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  :13املادة 

 املذكور أعاله يف حالة وفاة 98/381 من املرسوم التنفيذي رقم 29تطبيقا للمادة   
املستأجر يفسخ عقد اإلجيار قانونا ويعاد حتريره وجو بالصاحل الورثة الشرعيني للمستأجر 

  .ة من العقد األويل مع مراعاة مضمونهخالل املدة املتبقي

  :14املادة 

كل خالف قد حيدث بني الطرفني حول أحكام هذا العقد، يسعى إىل حله بالتراضي   
  .يف املراحل األوىل ويف حالة عدم التواصل لذلك حيال على اجلهات املختصة

  :15املادة 

  .حولهختتص حمكمة إقليم العقار، بالفصل يف املنازعات اليت تتسجل   

  :16املادة 

  .يلتزم الطرفان باحترام هذا العقد وكل تصرف مناف ملواده يعترب الغيا  

  :17املادة 

  :............................يصبح هذا العقد ملزما للطرفني فور إمضائه يوم  

  ..........:.........................تاريخ سريان مفعوله وتنتهي مدته يوم  

  :18املادة 

 املتعاقدان هذه الوثيقة دون ضغط وال تأثري وعلى ما تضمنته من معلومات برضى وقع  
  .وموافقة الطرفني عند التسليم واالستالم
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  :19املادة 

  .حيرر املؤجر هذا العقد يف نسختني وتسلم نسخة منه للمستأجر  

  :20املادة 

  . الغيايلغي هذا العقد كل عقد سبقه يف التاريخ ويكون بذلك العقد الثاين  

  :...............................حرر يف             

  :..................................يوم            

      قرأ وصادق عليه الطرف الثاين            رف األولــــــالط

  املستأجر            وزارة الشؤون الدينية
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  عقد إيجار ملك وقفي لالستغالل اإلداري

  

 27 هـ املوافق لـ 1411 شوال عام 12 املؤرخ يف 91/10طبقا للقانون رقم   
  . منه42 م املتعلق باألوقاف، السيما املادة 1991أفريل سنة 

 هـ 1409 ذي القعدة عام 23 املؤرخ يف 89/99ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم   
 6 م، احملدد لصالحيات وزير الشؤون الدينية السيما املادة 1989 جوان سنة 27املوافق لـ 

  . منه5فقرة 

 هـ 1419 شعبان عام 12 املؤرخ يف 98/381ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم   
 م، احملدد لشروط إدارة األمالك الوقفية وتسيريها 1998 ديسمرب سنة 01املوافق لـ 

  .ومحايتها وكيفياهتا ذلك
  إجراءات التعاقد

  :الطرف األول المؤجر

  . هنج تيمقاد حيدرة، اجلزائر4وزارة الشؤون الدينية، الكائن مقرها بـ   

  .من جهة.......................................................... ميثلها   

  ....................................................................بصفته  
  :والطرف الثاني المستأجر

  .......................: :...........................................اهليئة  

  ............................./:.........................ممثلة من السيد  

  .......................................بـ ..............بتاريخ) ة(املولود 

  ....................................................................بصفته

  .....................................................................:...العنوان
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  الفصل األول

  محل وقيمة اإليجار

  :1املادة 

  .يؤجر الطرف األول للطرف الثاين، طبقا للشروط املنصوص عليها يف هذا العقد  

  ......:...................................................احملل الوقفي الكائن بـ

  :.....................................والية: ............................بلدية

  : .....................................................الستغالله كمحل إداري

  :2املادة 

  ...............................................حيدد عقد اإلجيار، ملدة  

  . املذكور أعاله98/381 من املرسوم التنفيذي رقم 27 تطبيقا للمادة
  الفصل الثاني

  امةـــــــــــروط العـــــــــــالش

  :3املادة 

  .استئجار امللك الوقفي هو االنتفاع به وال ميكن بتاتا أن يفتح احلق يف التمليك  

  : 4املادة 

  . من قانون األوقاف24مينع على املستأجر مع مراعاة املادة   

  .تبدال امللك الوقفي أو بيعه أو رهنه كليا أو جزئيااس •

التنازل عليه للغري ما مل يكن حسب الشروط والطرق املنتهجة من السلطة الوصية على  •
 .األوقاف
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 .إجياره جلهة أخرى علنا أو بصفة سرية •

 .التصرف فيه بتغيري طبعته، بزيادة أو نقصان •

  :5املادة

يمات واإلصالحات الداخلية للمقر ويتحمل أعباءها يلتزم املستأجر بإجراء مجيع الترم  
  .وتكاليفها

  :6املادة 

يلتزم املستأجر باحترام اآلداب العامة من نظافة وأمن، وباحترام األعراف يف استغالل   
  .امللك الوقفي

  :7املادة 

  .كل خمالفة لشروط هذا العقد تؤدي إىل فسخه ما مل حيصل التراضي بني الطرفني  

  

  

  :8املادة 

يلتزم املستأجر بإجراء اإلصالحات الصغرية الناجتة عن استغالله احملل وبكل أعمال   
  .الترميم املترتبة عن أي خلل كان املستأجر سببا فيه

  : 9املادة 

يلتزم املستأجر باحترام القوانني واآلداب العامة يف جماالت النظافة واألمن وحسن اجلرية   
ة القانون دون أي تعويض وتقع عليه املسؤولية املدنية لعمل ويف حالة خمافتها يفسخ العقد بقو

  .احملل عما حيدث من حوادث وما يسبب من أخطار
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  :10املادة 

يقع على املستأجر تسديد تكاليف إيصال املاء والكهرباء والغاز ويقع عليه تسديد   
  .اريفواتري االستهالك فيها، وكذا إصالح اآلالت واملعدات املوجودة باحملل التج

  :11املادة 

حيق للمستأجر أن يطلب إلغاء عقد اإلجيار ويشعر الوزارة بطلبه برسالة تبلغ عن طريق   
حمضر قضائي، ويقع عليه تسديد كراء فترة انتظار الرد على أن ال تتعدى هذه الفترة الشهرين 

  .ويستلزم عنه عند اخلروج إرجاع مفاتيح احملل للوزارة أو للجهة اليت متثلها

  :12ادة امل

  :حيق للوزارة إلغاء عقد اإلجيار يف احلاالت التالية  

  .تأخر املستأجر يف دفع اإلجيار شهرين متتاليني •

 .تسجيل املستأجر تذبذبا يف تسديد أجرة الكراء وعدم احترام مواعيدها •

 .عدم احترام شروط األمن والنظافة واألدب العام •

 .مالحظة إمهال امللك وعدم احلفاظ عليه •

 .ا دعت العامة لذلكإذا م •

  :13املادة 

 املذكور أعاله يف حالة وفاة 98/381 من املرسوم التنفيذي رقم 29تطبيقا للمادة   
املستأجر يفسخ عقد اإلجيار قانونا ويعاد حتريره وجو بالصاحل الورثة الشرعيني للمستأجر 

  .خالل املدة املتبقية من العقد األويل مع مراعاة مضمونه
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  :14املادة 

كل خالف قد حيدث بني الطرفني حول أحكام هذا العقد، يسعى إىل حله بالتراضي   
  .يف املراحل األوىل ويف حالة عدم التواصل لذلك حيال على اجلهات املختصة

  :15املادة 

  .ختتص حمكمة إقليم العقار، بالفصل يف املنازعات اليت تتسجل حوله  

  :16املادة 

  .د وكل تصرف مناف ملواده يعترب الغيايلتزم الطرفان باحترام هذا العق  

  :17املادة 

  ..:..........................يصبح هذا العقد ملزما للطرفني فور إمضائه يوم  

  :....................................تاريخ سريان مفعوله وتنتهي مدته يوم  

  :18املادة 

ما تضمنته من معلومات برضى وقع املتعاقدان هذه الوثيقة دون ضغط وال تأثري وعلى   
  .وموافقة الطرفني عند التسليم واالستالم

  :19املادة 

  .حيرر املؤجر هذا العقد يف نسختني وتسلم نسخة منه للمستأجر  

  :20املادة 

  .يلغي هذا العقد كل عقد سبقه يف التاريخ ويكون بذلك العقد الثاين الغيا  

  .........................:حرر يف             

   ........................:ومــي            
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      قرأ وصادق عليه الطرف الثاين        رف األولـــالط

  املستأجر            وزارة الشؤون الدينية
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  عقد إيجار سكن وقفي وظيفي

 27 هـ املوافق لـ 1411 شوال عام 12 املؤرخ يف 91/10طبقا للقانون رقم   
  . منه42 سيما املادة  م املتعلق باألوقاف، ال1991أفريل سنة 

 هـ 1409 ذي القعدة عام 23 املؤرخ يف 89/99ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم   
 م، احملدد لصالحيات وزير الشؤون الدينية ال سيما املادة 1989 جوان سنة 27املوافق لـ 

  . منه5 فقرة 6

  هـ1419 شعبان عام 12 املؤرخ يف 98/381ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم   
 م، احملدد لشروط إدارة األمالك الوقفية وتسيريها 1998 ديسمرب سنة 01املوافق لـ 

  .ومحايتها وكيفياهتا ذلك

  إجراءات

  :الطرف األول املؤجر

  . هنج تيمقاد حيدرة، اجلزائر4وزارة الشؤون الدينية، الكائن مقرها بـ   

  .................................................................ميثلها   

  من جهة........................................................ بصفته  

  :والطرف الثاين املستأجر

املولود /:..................................................................السيد  
  ..........................................يف ...................بتاريخ) ة(

  ....................................................................بصفته  

  من جهة أخرى............:..............................والساكن بـ  
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  الفصل األول

  ارـــــــة اإليجـــــــــل وقيمـــــمح

  

  :1املادة 

  .وط املنصوص عليها يف هذا العقديؤجر الطرف األول للطرف الثاين، طبقا للشر  

  :.......................................................السكن الوقفية الكائنة بـ

  :...........................والية: .....................................بلدية

  )املطبخ(و ) ماماحل(و ) دورة املياه( غرفة و : .........................واملتكون من

  )دج.................(......................حددت قيمة اإلجيار بـ -أ: 2املادة 

  )دج........................: ...............(.... قيمة التسبيق بـ-ب  

  )دج: .............................( ............... قيمة الضمان بـ-ج  

  ثالثة أشهر وهي متثل قيمة اإلجيار ل  

يدفع اإلجيار مع بداية كل شهر، وكل تأخري يتجاوز الشهر يعرض صاحبه لغرامة مالية   
  .من قيمة اإلجيار% 10بـ 

  :3املادة 

  ................................................حيدد عقد اإلجيار حمددة لـ  

  .عاله املذكور أ98/381 من املرسوم التنفيذي رقم 27تطبيقا للمادة 
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  :4املادة

يكون اإلجيار قابال للزيادة متاشيا وأسعار السوق، ويتم بناء على قرار وزارة الشؤون   
الدينية وتوجه يف ذلك رسالة مضمونة للمستأجر ويف حالة عدم قبول املستأجر يفسخ العقد 

  .بصفة تلقائية تؤجر األرض عن طرق املزاد العلين

  . املذكور أعاله98/381تنفيذي رقم  من املرسوم ال27تطبيقا للمادة   
  الفصل الثاني

  امةــــــــــــروط العــــــــــــالش

  :5املادة 

يتصف إجيار امللك الوقفي على أنه لالنتفاع وال ميكن أن يغدو لالمتالك، فال ميكن   
كل للمستأجر ال بيعه وال التنازل عليه وال رهنه وال إجياره من الباطن وال التصرف فيه بأي ش
من األشكال وال التغيري يف طبيعته كليا أو جزئيا ولو بصفة مؤقتة، مع مراعاة أحكام املادة 

  . من قانون األوقاف24

  :6املادة 

مينع على املستأجر إحداث أي تغيري يف طبيعة احملل بزيادة أو نقصان إال بعد املوافقة   
  .اخلطية لوزارة الشؤون الدينية مبوجب وصل مسجل

  :7املادة 

يلتزم املستأجر بإجراء اإلصالحات الصغرية الناجتة عن سكنه باحملل وبكل أعمال   
  .الترميم املترتبة عن أي خلل كان املستأجر سببا فيه
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  :8املادة 

يلتزم املستأجر باحترام القوانني واآلداب العامة يف جماالت النظافة واألمن، وحسب   
  .وة القانون دون أي تعويض اجلرية ويف حالة خمالفتهما يفسخ العقد بق

  :9املادة 

يقع على املستأجر تسديد تكاليف إيصال املاء والكهرباء والغاز ويقع عليه تسديد 
  .فواتري االستهالك فيها

  :10املادة 

ال ميكن للمستأجر أن  يسترد مبلغ التسبيق إذا قرر إلغاء عقد اإلجيار قبل انتهاء فترة   
  .إمضاء العقدالعقد الذي يكون قد دفعه عند 

  :11املادة 

حيق للمستأجر أن يطلب إلغاء عقد اإلجيار ويشعر الوزارة بطلبه برسالة تبلغ عن طريق   
  .حمضر قضائي، ويستلزم عنه عند اخلروج إرجاع مفاتيح احملل للوزارة أو للجهة اليت متثلها

  :12املادة 

  :حيق للوزارة إلغاء عقد اإلجيار يف احلاالت التالية  

  .ملستأجر يف دفع اإلجيار شهرين متتالينيتأخر ا •

 .تسجيل املستأجر تذبذبا يف تسديد أجرة الكراء وعدم احترام مواعيدها •

 .عدم احترام شروط األمن والنظافة واألدب العام •

 .مالحظة إمهال امللك عدم  احلفاظ عليه •

 .إذا ما دعت العامة لذلك •
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  :13املادة 

حكام هذا العقد، يسعى إىل حله كل خالف قد حيدث بني الطرفني حول أ    
  .بالتراضي يف املراحل األوىل ويف حالة عدم التواصل لذلك حيال على اجلهات املختصة

  :14املادة 

  ختتص حمكمة إقليم العقار، بالفصل يف املنازعات اليت تسجل حوله

  :15املادة 

  .يلتزم الطرفان باحترام هذا العقد وكل تصرف مناف ملواده يعترب الغيا  

  :16املادة 

  :.......................يصبح هذا العقد ملزما للطرفني فور إمضائه يوم  

  :................................تاريخ سريان مفعوله وتنتهي مدته يوم  

  :17املادة 

وقع املتعاقدان هذه الوثيقة دون ضغط وال تأثري وعلى ما تضمنته من معلومات برضى وموافقة 
  .التسليم واالستالمالطرفني عند 

  :18املادة 

  .حيرر املؤجر هذا العقد يف نسختني وتسلم نسخة منه للمستأجر  

  :19املادة 

  .يلغي هذا العقد كل عقد سبقه يف التاريخ ويكون بذلك العقد الثاين الغيا  

  ...............................:حرر يف             

  ................................:يوم            
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      قرأ وصادق عليه الطرف الثاين        رف األولــــالط

  املستأجر            وزارة الشؤون الدينية

  

  
  عقد إيجار أرض فالحية وقفية

 27 هـ املوافق لـ 1411 شوال عام 12 املؤرخ يف 91/10طبقا للقانون رقم   
  . منه42 م املتعلق باألوقاف، ال سيما املادة 1991أفريل سنة 

 هـ 1409 ذي القعدة عام 23 املؤرخ يف 89/99رسوم التنفيذي رقم ومبقتضى امل  
 م، احملدد لصالحيات وزير الشؤون الدينية ال سيما املادة 1989 جوان سنة 27املوافق لـ 

  . منه5 فقرة 6

 هـ 1419 شعبان عام 12 املؤرخ يف 98/381ومبقتضى املرسوم التنفيذي رقم   
 احملدد لشروط إدارة األمالك الوقفية وتسيريها  م،1998 ديسمرب سنة 01املوافق لـ 

  .ومحايتها وكيفياهتا ذلك

  أبرم هذا العقد بني

  :الطرف األول املؤجر

  . هنج تيمقاد حيدرة، اجلزائر4وزارة الشؤون الدينية، الكائن مقرها بـ   

  .من جهة...................................................... ميثلها   

  ....................................................................بصفته  
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  :الطرف الثاين املستأجر

  ):............................................................ة(السيد   
  من جهة أخرى.................... يف ...................بتاريخ) ة(املولود   
  ....................................................................بصفته  
  .............................................................والساكن بـ  

  
  الفصل األول

  ارـــــــــة اإليجــــــــل وقيمــــــــــــمح

  :1املادة 

  . العقديؤجر الطرف األول للطرف الثاين، طبقا للشروط املنصوص عليها يف  

  .......................................قطعة أرض بيضاء فالحية الكائنة بـ

  : .....................والية:................................. بلدية

  .: .................................................................حيدها شرقا

  ..............................................:......................غربا

  : ......................................................................مشاال

  ........................................: ............................جنوبا

  ......................: ..............................................مساحتها

  : ..............................................................وهبا

  )دج.............(..........................حددت قيمة اإلجيار بـ -أ: 2املادة 
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  )دج.........................(.......: ............ قيمة التسبيق بـ-ب  

  )دج........................: ...................( .ـ قيمة الضمان ب-ج  

  وهي متثل قيمة اإلجيار لثالثة أشهر   

يدفع اإلجيار مع بداية كل شهر، وكل تأخري يتجاوز الشهر يعرض صاحبه لغرامة مالية   
  .من قيمة اإلجيار% 10بـ 

  : 3املادة 

  .........................................حيدد عقد اإلجيار، ملدة   

  . املذكور أعاله98/381 من املرسوم التنفيذي رقم 27تطبيقا للمادة 

  :4املادة

يكون اإلجيار قابال للزيادة متاشيا وأسعار السوق، ويتم بناء على قرار وزارة الشؤون   
الدينية وتوجه يف ذلك رسالة مضمونة للمستأجر ويف حالة عدم قبول املستأجر يفسخ العقد 

  .ية تؤجر األرض عن طرق املزاد العلينبصفة تلقائ

  . املذكور أعاله98/381 من املرسوم التنفيذي رقم 27تطبيقا للمادة   
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  الفصل الثاني

  امةــــــــــروط العــــــــــــالش

  :5املادة 

يتصف إجيار امللك الوقفي على أنه لالنتفاع وال ميكن أن يغدو لالمتالك، فال ميكن   
ال التنازل عليه وال رهنه وال إجياره من الباطن وال التصرف فيه بأي شكل للمستأجر ال بيعه و

من األشكال وال التغيري يف طبيعته كليا أو جزئيا ولو بصفة مؤقتة، مع مراعاة أحكام املادة 
  . من قانون األوقاف24

  :6املادة 

عد املوافقة مينع على املستأجر إحداث أي تغيري يف طبيعة احملل بزيادة أو نقصان إال ب  
  .اخلطية لوزارة الشؤون الدينية مبوجب وصل مسجل

  :7املادة 

يلتزم املستأجر بإجراء اإلصالحات الصغرية الناجتة عن استغالله احملل وبكل أعمال   
  .الترميم املترتبة عن أي خلل كان املستأجر سببا فيه

  :8املادة 

جماالت النظافة واألمن، وحسب يلتزم املستأجر باحترام القوانني واآلداب العامة يف   
اجلرية ويف حالة خمالفتهما يفسخ العقد بقوة القانون دون أي تعويض وتقع عليه املسؤولية 

  .املدنية لعمل احملل عما حيدث وما يسبب من أخطار
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  :9املادة 

يقع على املستأجر تسديد تكاليف إيصال املاء والكهرباء والغاز ويقع عليه تسديد فواتري 
  .ستهالك فيها، وكذا إصالح اآلالت واملعدات املوجودة باحملل التجارياال

  :10املادة 

  .ال ميكن للمستأجر أن  يسترد مبلغ التسبيق إذا قرر إلغاء عقد اإلجيار قبل انتهاء فترته  

  :11املادة 

حيق للمستأجر أن يطلب إلغاء عقد اإلجيار ويشعر الوزارة بطلبه برسالة تبلغ عن طريق   
 قضائي، ويقع عليه تسديد كراء فترة انتظار الرد على أن ال تتعدى هذه الفترة الشهرين حمضر

  .ويستلزم عنه عند اخلروج إرجاع مفاتيح احملل للوزارة أو للجهة اليت متثلها

  :12املادة 

  :حيق للوزارة إلغاء عقد اإلجيار يف احلاالت التالية  

  .نيتأخر املستأجر يف دفع اإلجيار شهرين متتالي •

 .تسجيل املستأجر تذبذبا يف تسديد أجرة الكراء وعدم احترام مواعيدها •

 .عدم احترام شروط األمن والنظافة واألدب العام •

 .مالحظة إمهال امللك عدم  احلفاظ عليه •

 .إذا ما دعت العامة لذلك •
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  :13املادة 

الة وفاة  املذكور أعاله يف ح98/381 من املرسوم التنفيذي رقم 29تطبيقا للمادة   
املستأجر يفسخ عقد اإلجيار قانونا ويعاد حتريره وجو بالصاحل الورثة الشرعيني للمستأجر 

  .خالل املدة املتبقية من العقد األويل مع مراعاة مضمونه

  :14املادة 

كل خالف قد حيدث بني الطرفني حول أحكام هذا العقد، يسعى إىل حله بالتراضي يف 
  .دم التواصل لذلك حيال على اجلهات املختصةاملراحل األوىل ويف حالة ع

  :15املادة 

  .ختتص حمكمة إقليم العقار، بالفصل يف املنازعات اليت تسجل حوله  

  :16املادة 

  .يلتزم الطرفان باحترام هذا العقد وكل تصرف مناف ملواده يعترب الغيا  

  :17املادة 

  .........................:..يصبح هذا العقد ملزما للطرفني فور إمضائه يوم  

  ...........................:..........تهي مدته يومتاريخ سريان مفعوله وتن  

  :18املادة 

وقع املتعاقدان هذه الوثيقة دون ضغط وال تأثري وعلى ما تضمنته من معلومات برضى   
  .وموافقة الطرفني عند التسليم واالستالم
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  :19املادة 

  . يف نسختني وتسلم نسخة منه للمستأجرحيرر املؤجر هذا العقد  

  :20املادة 

  .يلغي هذا العقد كل عقد سبقه يف التاريخ ويكون بذلك العقد الثاين الغيا  

  .........................:حرر يف             

  ..............................:يوم            

      قرأ وصادق عليه الطرف الثاين        رف األولــــالط

  املستأجر          لشؤون الدينيةوزارة ا
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  خــــــــاتمة البحث

  :احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
فاق اآلحبوله تعاىل حتت كتابة هذه الرسالة، نوجز يف ختامها أهم النتائج العامة، و

  .املستقبلية اليت نرجوها بعون اهللا تعاىل
 اقتصادي، ميتمؤسسة إسالمية قانونية، واجتماعية وثقافية، هي حمور إن الوقف 

 ىستعصت من املرونة حبيث ال ا إىل جانب ذلك هل وهيبتقاليده لإلسالم منذ فجر اإلسالم،
يسره من أسباب تب، وما ضوفره من رصيد مايل ال ينتعلى التطور والقدرة على الوفاء مبا 

  .أنشأتجلها من أ اليت ا يف جمال أهدافه والتنميةالتقدم،
ال إ ،من حيث اإلنشاء فهذه املؤسسة ال ختتلف بصددها النظريات الفقهية والقانونية،

ة اد لكون كيان مؤسسة الوقف يصدر عن إر،أهنا ختتلف عن املؤسسات االقتصادية والتجارية
، ف يف أصلهاملؤسسني الفردية، واتصاف أمواهلا بالدميومة، وأفضل من ذلك عدم قابليته للتصر

وهذا من طبيعة مؤسسة الوقف ذات الطابع ، ه ومنافعهمن ريعبل لالستحقاق واالنتفاع 
  .اخلاص من حيث اإلنشاء واهلدف

كمصدر أول  الوقف شرعيته يف اجلزائر من قانون األوقاف مؤسسة حيث يستمد نظام       
 وهذا ما عملت اجلزائر على .ة يعد امتدادا للشريعة اإلسالمي الذيألسرةامع االستعانة بقانون 

  .  نظام الوقف-ويشمل ذلك - وعملت على تنظيم جماالت احلياة،تقنينه يف خمتلف امليادين
ونظرا للدور الذي قدمته مؤسسة الوقف، واألمهية اليت حظيت هبا، من حيث استغالل   

اإلسالمية ومثاهلا األموال استغالال عقالنيا، كانت نتائجه بارزة يف العديد من الدول العربية 
مؤسسة الوقف يف فلسطني، إال أن هذه املؤسسة مل حتظ باالهتمام اجلدي بقدر أمهيتها، وذلك 

 وهذا ما ضع إلدارة وزارة الشؤون الدينية،لكون األوقاف إىل اليوم وخاصة يف اجلزائر خت
وال الوقف نالحظه من خالل اهليكل التنظيمي لإلدارة ذاهتا، مما أدى وسيؤدي إىل ركود أم

ستغل هذه املؤسسة وتستثمر أمواهلا ت وحىت .بصفة غري جمدية ويبقى احلال على ما هو عليه
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 طبقا ملا جاء به الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري وإتباع الطرق احلديثة يف التسيري واإلدارة
  :أقترح ما يلي

 اعتبارية تدار على أساس اقتصادي، وتكون حتت إشراف هيئةوأن تقام املؤسسة  -
كن من إدارة أموال هذه املؤسسة متمستقلة، حتت إشراف ذوي الكفاءة العالية، حىت 

  .على الوجه الشرعي والقانوين
يتطلب أن تكون هلذه املؤسسة العريقة إدارة حديثة مبواصفات املؤسسة االقتصادية،  -

ا وتتناسب مع وظيفتها، وتكون مهمة هذه املؤسسة استثمار أموال الوقف، طبق
 .للتطورات اجلارية يف امليدان االقتصادي والتجاري

يستوجب إحداث إدارة لألوقاف، تتمتع بشخصية اعتبارية، وهذا طبقا ألحكام  -
أن الوقف ذو أهلية على الشريعة اإلسالمية والقانون اجلزائري الذي نص صراحة 

 يف كتحمله بالدين وحقه)املوقوف عليهم(وب مستقلة عن الواقف واملستحقني وج
 .من قانون الوقف اجلزائري 5 وهذا ما قطعته املادة ،الضمان

حكام الشريعة اإلسالمية وأحكام القانون اخلاص بالوقف لتفادي أحماولة التوفيق بني  -
 .التناقضات اليت ختلق منازعات الوقف

وبالنتيجة تكوين قضاة يف دورات تدريبية حول مواضيع الوقف املختلفة السيما  -
  اجلديدةت اليت تناولت املوضوعاةكتب الفقه وخاصة احلديث صيلية له يفاألحكام التف

 .اإلدارة واالستثمارك

ومن خالل مراحله تبني جليا أن يف الشريعة   وصفوة القول، بعد دراسيت هلذا البحث،
 إليها اإلسالمية أنظمة فعالة تشمل مجيع ميادين احلياة يف اجلزائر، ولو أن املشرع رجع

 خر،لكان كل نظام قد سد فراغ النظام اآل اطها على أنظمتنا القانونية احلديثة،إسق وحاول،
ن شريعتنا الغراء هي أل –ن اجملتمع اجلزائري، صار يضاهي اجملتمعات الراقية وال ختفيه العوملةأو

 .املصدر األصلي والتارخيي للعاملية
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  برواية حفص  القرآن الكرمي  01
  : المصادر-أوال

  -أ-

02  
 الشرح الكبري لإلمامني موفق الدين ابن قدامه ومشس الدين  املغىن،هابن قدام
  .1983، طبعة 5املقدسي، نشر دار الكتاب العريب،ج  ابن قدامه

03  
البحر الرائق شرح كرت الدقائق، تأليف ابن جنيم املصري، طبع آمي سعيد 

  . كستانبا
 .، بدون تاريخ9 بريوت، جالتفسري الكبري، طبع دار إحياء التراث العريب  04
 .5جنووي، لالروضة ل  05
 .4، جالسنن الكربى للبيهقي، طبعة اهلند  06
 .4الشرح الصغري، ج   07
 .العدوي على اخلرشي، اجلزء السابع   08
 .1جالفتاوى اخلريية،   09
 2الفتاوى اهلندية ج   10
 .3الفتاوى اهلندية ج   11
 .، تأليف الشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلندالفتاوى اهلندية، مادة احلكر  12
 . القاموس احمليط، واملعجم الوسيط، مادة مثر  13
 .5اجملموع للنووي ، ج   14
 .املعجم الوسيط ولسان العرب وتاج العروس، مادة حكر  15

  -ب-
 .2 جبداية اجملتهد، طبعة احللي  17

  -ت-
 .حتفة الفقهاء  18
 .حتفة احملتاج ، اجلزء السادس  19
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 .تنقيح الفتاوى احلامدية، اجلزء األول  20
  -ح-

 .4حاشية ابن عابدين ، ج  21
 .3حاشية ابن عابدين ج   22
 .5حاشية ابن عابدين، ج  23
 .4حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ج   24
 .8جحاشية العدوي على اخلرشي،   25

  -ر-
 .5روضة الطالبني ج   26

  - ش-
 .7شرح اخلرشي ج   27
 .2شرح الرسالة البن ناجني ج  28

29  
 .2جشرح منتهى اإليرادات، 

  -ف-
 .فتاوى قاضي خان هبامش الفتاوى اهلندية، اجلزء الثالث  30
 .2فتح العلي املالك ج   31
  هـ1304م ، نشر مطبعة مصطفى حممد القاهرة، عا5ج،فتح القدير   32
 .، تأيف ابن اهلمام، املكتبة الرشدية باكستان6فتح القدير ، ج  33

  -ك-
 .4 ج ،كشاف القناع  34

  -م-
 .4مطالب أويل النهي، ج  35
 .5 املطبعة العلمية بالقاهرة، ج،منحة اخلالق على البحر الرائق  36

  

  : المراجع العامة في الوقف-ثانيا
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   -أ-

01  
 نشر جملة املستقبل العريب العدد ،، األوقاف والسياسة يف مصرإبراهيم البيومي

274/2001.  

02  
إبراهيم البيومي، التكوين التارخيي لوظيفة الوقف، نشر جملة املستقبل العريب 

 .274/2001العدد 
 .1972أبو زهرة، حماضرات يف الوقف، نشر دار الفكر العريب، ط   03

04  
منهج الطالب، نشر دار املعرفة للطباعة، أيب زكرياء األنصاري، فتح شرح 

 .بدون تاريخ

05  
أمحد الغندور، أحكام الوصية واملرياث والوقف يف الشريعة اإلسالمية، مكتبة 

 .1984الفالح الكويتية، الطبعة األوىل 

06  
أمحد بن حممد اخلليل، سندات االستثمار وحكمها يف الفقه اإلسالمي، نشر 

 .يخ مكتبة املعارف، بدون تار

07  
أمحد سراج، أحكام الوصايا واألوقاف يف الفقه اإلسالمي والقانون، طبع 

 .1992ونشر دار املطبوعات اجلامعية

08  
أمحد قاسم، أحباس العثمانيني األوائل بتونس ، اجمللة التارخيية املغاربية السنة 

 .1985 سنة 38، 37:، العددان12

09  
 اإلسالم، طبع مؤسسة املعارف بريوت أمحد حممد العجوز، املرياث العادل يف

 .بدون تاريخ

10  
البيومي امساعيل الشربيين، مصادر األمالك يف الدولة اإلسالمية، اهليئة العامة 

 . ، اجلزء الثاين1997للكتاب 

11  
اخلصاف يف أحكام األوقاف، مطبعة ديوان عموم األوقاف املصرية لسنة 

1904. 
 .ثمار موارد الوقف، بدون تاريخاخلليفة با بكر احلسن، است  12
السيد سابق، عناصر القوة يف اإلسالم، نشر مكتبة الشركة اجلزائرية، طبعة   13
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1987. 

14  
الشافعي أمحد حممود، أحكام الوصايا والوقف يف الشريعة اإلسالمية، دار 

 .املطبوعات اجلامعية اإلسكندرية، بدون تاريخ

15  
الوصايا واالوقاف، نشر الدار اجلامعية الشيخ حممد مصطفى شليب، أحكام 

 .1982للطباعة 

16  
الصديق أبو احلسن، مقتطفات من أحكام الوقف، نشر هيئة أبو ظيب اخلريية 

1995. 
 .1، ج 1986 ، 4املوسوعة الفقهية، وزارة الشؤون الدينية طـ   17

18  
المي أنس الزرقاء، الوسائل احلديثة للتمويل واالستثمار، نشر البنك اإلس

 .1998للتنمية 
  -ب-

19  
بدران أبو العينني، املواريث والوصية يف الشريعة اإلسالمية والقانون، نشر 

 .1995مركز االسكندرية للكتاب، طبعة 
  -ج-

20  
مجال لعمارة، اقتصاد املشاركة نظام اقتصادي بديل القتصاد السوق الطريق 

 .2000الثالث، طبع املركز اإلعالمي العريب، طبعة 
  -ح-

21  
حسن عبد اهللا األمني، الوقف يف الفقه اإلسالمي، طبع ونشر البنك اإلسالمي 

 .1989للتنمية 
  -ر-

22  
رضوان الســـيد، فلسفــة الوقـف يف الشريعـة اإلسالمية، نشر 

 .2001املستقبل العريب
  -ز-
 .خزهدي يكن، أحكام الوقف، منشورات املكتبة العصرية، بريوت، بدون تاري  23

  -ع-
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24  
عبد السالم العبادي، التطبيقات العملية إلقامة السوق اإلسالمية، اجملمع 

 .1963الفقهي اإلسالمي الدويل 

25  
عبد العزيز الدوري، مستقبل الوقف يف الوطن العريب، نشر املستقبل العريب، 

 .2001 لسنة 12العدد 

26  
لثقافة يف مصر خالل عبد الفتاح مصطفى غنيمة، الوقف يف جمال التعليم وا

 .20القرن 

27  
عبد الكرمي اخلطيب، السياسة املالية يف اإلسالم، دار الفكر العريب، الطبعة 

 .1986الثانية 

28  
عبد اهللا بن محيد الساملي، العقد الثمني مناذج من فتاوى نور الدين، نشر دار 

 .1913الشعب، القاهرة 

29  
سالم، نشر البنك اإلسالمي للتنمية، عبد املالك السيد، إدارة الوقف يف اإل

 .1989طبعة 

30  
عبد املالك السيد، الدور االجتماعي للوقف، نشر البنك اإلسالمي للتنمية 

1989. 

31  
عبد الوهاب عبد اهللا احلوطي، إدارة وتثمري األمالك الوقفية، نشر البنك 

 .1989اإلسالمي للتنمية

32  
يف الفقه اإلسالمي، نشر دار عدنان خالد التركماين، ضوابط العقد 

 .1981الشروق

33  
علي اخلفيف، امللكية يف الشريعة اإلسالمية مع مقارنتها بالقوانني العربية، نشر 

 .1989معهد البحوث والدراسات العربية 

34  
عمر عبد الرحيم اخلواص، الوقف يف افقه اإلسالمي، نشر املعهد اإلسالمي 

 . 1984للبحوث والتداريب، طبعة 
  -ك-
 .1991كمال جعيط ، استثمار موارد األحباس، طبعة   35
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  -م-

36  
 5حممد أبو زهرة، احلكر  ، جملة القانون واالقتصاد السنة العاشرة، العددان

 .1940، ماي وجوان 6و
 .حممد أبو زهرة، حماضرات يف الوقف  37

38  
اخلامسة حممد أبو زهرة، مشكلة األوقاف، جملة القانون واالقتصاد، السنة 

 .1935، طبعة 02 و01العددان 

39  
حممد األرنؤوط، تطور الوقف النقدي يف العصر العثماين، نشر مطبعة زغوان 

 .2001تونس

40  
حممد الشريف أمحد، مؤسسة األوقاف يف العراق ودورها التارخيي املتعدد 

 .األبعاد، بدون تاريخ
 .ملكة املغربية، بدون تاريخحممد املكي الناصري، االحباس اإلسالمية يف امل  41
 .1996حممد حبر العلوم، الوقف يف العراق، اململكة املتحدة لندن   42

43  
جملة (حممد بن عبد العزيز بن عبد اهللا ، جهود الفقهاء يف تدوين الوقف وتقنينه

 .1983 نوفمرب 232وزارة الشؤون الدينية واألوقاف العدد ) دعوة احلق

44  
 يف نظرية احلق بوجه عام، املؤسسة الوطنية للكتاب حممد حسنني، الوجيز

 .1985اجلزائر 
 .1964حممد شفيق العاين، أحكام األوقاف، نشر مطبعة اإلرشاد بغداد   45

46  
حممد عفيفي، األوقاف واحلياة االقتصادية يف مصر يف العصر العثماين، اهليئة 

 .1991املصرية للكتاب 

47  
ل واالنصاف للقضاء على مشكلة األوقاف، حممد قدري باشا، قانون العد

 .1982مكتبة األهرام، الطبعة اخلامسة سنة 

48  
حممد كامل الغمراوي، أحباث يف الوقف، جملة القانون واالقتصاد، السنة 

 .1932، طبعة 1الثانية، العدد
حممد مال الدين إمام، الوصية والوقف يف اإلسالم مقاصد وقواعد، نشر منشأة   49
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 .1999 اإلسكندريواملعارف

50  
حممد حممد أمني، األوقاف واحلياة االجتماعية يف مصر دراسة تارخيية وثائقية،  

 .1980القاهرة ، دار النهضة العربية 

51  
حممود أبو السعود، االستثمار اإلسالمي، نشر منار اإلسالم، العدد 

 .1981التاسع

52  
ية، نشر دار االحتاد العريب، حممود حممد علي، املعامالت يف الشريعة اإلسالم

  . 1976الطبعة األوىل

53  
مصطفة أمحد الزرقاء، املدخل الفقهي العام، نشر مطابع ألف باء، دمشق 

1968. 
 .1967مصطفى الزرقاء، أحكام الوقف، نشر مطابع أ، ب دمشق   54

55  
مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، نشر املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية، 

  .1977لقاهرة ا
  -ن-

57  
نادية إبراهيم، الوقف وعالقته بنظام األموال يف اجلزائر، جامعة اجلزائر 

1995. 
 .1980ناصر الدين سعيدوين، األوقاف بفحص مدينة اجلزائر، طبعة   58

59  
ناصر الدين سعيدوين، دراسات يف امللكية العقارية، املؤسسة الوطنية للكتاب 

1986. 
  -و-

60  
الدين سوار، التعبري عن اإلرادة يف الفقه اإلسالمي، الطبعة الثانية وحيد 

1979. 

61  
وهبة الزحيلي، الفقـــه اإلســـالمي وأدلتــه، اجلـــزء 

 .1985الثامــن، نشــر دار الفكر
  -ي-
 .  يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، اجلزء األول طبع وهبة بالقاهرة  62
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  : المراجع القانونية-ثالثا

   -أ-

01  
أمحد خليل حسن قداده، الوجيز يف شرح القانون املدين اجلزائري، ديوان 

 .1994املطبوعات اجلامعية
 .1979أمحد صقر، اإلدارة العامة، طبعة دار النهضة العربية   02

03  
أمحد حمرز ، القانون التجاري اجلزائري، اجلزء الرابع العقود التجارية، طبعة 

1980. 
 .1972ت، رسالة اإلثبات، طبع ونشر مكتبة القاهرة أمحد نشأ  04
.1988السيد حسن بسيوين، دور القضاء يف املنازعة اإلدارية، نشر عامل الكتب   05

06  
الغوثي بن ملحة، القانون القضائي اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، طبعة 

1975. 
  -ب-

07  
اجلزائري يف الفقه اإلسالمي، نشر بكوش حيي، أدلة اإلثبات يف القانون املدين 

 .1983الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
  -ح-

08  
حسن عالم، قانون اإلجراءات املدنية، نشر املؤسسة الوطنية للكتاب الطبعة الثانية 

1988. 
 .1974حسن كرية، مدخل إىل العلوم القانونية، طبعة   09

10  
 مادة اإلجراءات املدنية، طبعة دار محدي باشا عمر، مبادئ االجتهاد القضائي يف

 .2001هومة 
 .1981 التنظيم واإلدارة احلديثة، طبعة ،محدي فؤاد علني  11
  -ز-

12  
زراوي فرحة صاحل، الكامل يف القانون التجاري اجلزائري، ديوان املطبوعات 

 .1995اجلامعية 
  -ع-
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13  
 ألمالك الدولة، منشأة عبد احلميد الشواريب، منازعات األوقاف والنظام القانوين

 .املعارف، االسكندرية، الطبعة الثانية، بدون تاريخ

14  
عبد احلميد الشواريب، واملستشار أسامة عثمان، منازعات األوقاف واألحكام 

  . والنظام القانوين ألمالك الدولة، منشأة املعارف اإلسكندرية، الطبعة الثالثة 
  .1ة، اجلزء الرابع، اجمللد عبد الرزاق السنهوري، عقد امللكي  15

16  
عبد الوهاب العشماوي، إجراءات اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية، نشر دار 

 .1985 سنة 01الفكر العريب، طبعة 
 .1990عوابدي عمار، القانون اإلداري، ديون املطبوعات اجلامعية  17

18  
لنظام القضائي اجلزائري، عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف ا

 .1995، نشر ديوان املطبوعات اجلامعية )نظرية الدعوى اإلدارية(اجلزء الثاين 
) القضاء اإلداري(عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية، اجلزء األول   19

 .1995نشر ديوان املطبوعات اجلامعية 
  -م-
نون اإلجراءات املدنية، اجلزء األول، ديوان حممد أمحد اإلبراهيمي، الوجيز يف قا  20

 .املطبوعات اجلامعية
، اإلرادة املنفردة كمصدر االلتزام يف القانون اجلزائري والشرعة هحممد تقي  21

 . 1981اإلسالمية، املؤسسة الوطنية للكتاب طبعة 
امعية، حممد حسنني، عقد البيع يف القانون املدين اجلزائري، ديوان املطبوعات اجل  22

 .1994الطبعة الرابعة 
 نشر جممع الفقه اإلسالمي، داغي، اإلجارة املنتهية بالتمليك،حمي الدين القرة   23

 .1999 سنة 12العدد
حمي الدين القرة داغي، االستصناع، اجملمع الفقهي الدويل العدد السابع ، اجمللد   24

 .الثاين
 .1417بعة حمي الدين القرة داغي، احلقوق املعنوية، ط  25



 

 

341 

  
  : الرسائل والبحوث-رابعا

  : الرسائل الجامعية -1
عبد الرزاق بوضياف، مفهوم الوقف كمؤسسة مالية يف الفقه اإلسالمي   01

  -1995 رسالة ماجستري جامعة اجلزائر –والقانون اجلزائري 
 9نشر جملة منار اإلسالم، العدد ) حبث(حممود أبو السعود، االستثمار اإلسالمي   02

 ،1981.  
رسالة ماجستري، جامعة –نادية ابراهيم، الوقف وعالقته بنظام األموال يف اجلزائر   03

  .-1995اجلزائر 
  :  البحوث-2

01  
إبراهيم البيومي، األوقاف والسياسة يف مصر، نشر جملة املستقبل العريب، العدد 

274/2001.  

02  
، نشر جملة املستقبل العريب،  إبراهيم البيومي، التكوين التارخيي لوظيفة الوقف

  .274/2001العدد 

03  
 12أمحد قاسم، أحباس العثمانيني األوائل بتونس، اجمللة التارخيية املغاريبية، السنة

  .1985 ، 38 و37: العددان

04  
مد األرنؤوط ، تطور الوقف النقدي يف العصر العثماين، طبع ونشر زغوان حم

  .   2001تونس 

05  
ياف، نظام الوقف بني الشريعة والقانون، حبث غري منشور، عبد الرزاق بوض

 .1999كلية احلقوق جامعة فرحات باس، 

06  
عبد العزيز الدوري، مستقبل الوقف يف الوطن العريب، نشر جملة املستقبل العريب، 

   .12/2001العدد 

07  
وة عمر سليمان األشقر، الشرعية اإلهلية ال القوانني اجلاهلية، نشر دار الدع

 .1983الكويت، الطبعة األوىل 
حممد بن عبد العزيز بن عبد اهللا، جهود الفقهاء يف تدوين الوقف وتقنينه، جملة   08
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  .1983 نوفمرب 232دعوة احلق، وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، العدد 

09  
حممد كامل الغمراوي، أحباث يف الوقف، جملة القانون واالقتصاد، السنة الثانية، 

  .1932 طبع
  

    بعض الوثائق الخاصة بنظام الوقف-خامسا
  -ت-  

01  
تعليمة وزارية مشتركة تتعلق بإجراءات تدشني الشهادة الرمسية اخلاصة 

 .بامللك الوقفي
  -ش-

 .رمسية خاصة بامللك الوقفي شهادة  02

  -م-

03  
مذكرة إىل السادة مديري احلفظ العقاري لكل الواليات، التبليغ إىل 

 .ة املفشني اجلهويني ألمالك الدولة واحلفوظ العقاريالساد

  -ن-
 .منوذج تبليغ طلب وقف التنفيذ، طعن اإللغاء  04
 .منوذج عقد إجيار أمالك وقفية  05
 .منوذج عن عريضة افتتاح الدورة   06
 )وزارة الشؤون الدينية ، مديرية االوقاف( منوذج عن وكالة   07
 .منوذج من عقد الوقف  08
  -و-

 .وثيقة اإلشهاد املكتوب إلثبات امللك الوقفي   09

10  

وثيقة تتضمن كيفيات وإجراءات رفع الدعاوى، مراحل التقاضي، متابعة 
املديرية الفرعية للدراسات التقنية . القضية، متابعة التقاضي وطرق التنفيذ

 .واملنازعات مديرية األوقاف

11  
عظم ملدينة اجلزائر، عبد اجلليل وثيقة عن أمالك احملبسة باسم اجلامع األ

 .1980 تونس 5التميمي، منشورات اجمللس املغربية العدد 
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  بعض األحكام القضائية  -سادسا

  -ت-

01 
م عن األوقاف، وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية ، بدون اتقرير ع
 .سنة

  -ح-

02 
قم  ، ر420/91 القسم املدين ، رقم اجلدول 29/09/1993حكم 

 . حمكمة عني وملان 294/92الفهرس 
  -ق-

03  
قرار صادر عن غرفة األحوال الشخصية واملواريث للمحكمة العليا، 

 .94323 ملف رقم 1993 سبتمرب 28بتاريخ 

04 

 جملس قضاء سطيف ، الغرفة املدنية رقم 10481/00قضية رقم 
 ، تاريخ 2405/2000 رقم الفهرس 1292/2000اجلدول 

20/11/2000. 

05 
 جملس قضاء سطيف ، الغرفة االستعجالية ، 240/2000قضية رقم 
 .10/01/1994 تاريخ 2/94 ، رقم الفهرس334/99: اجلدول

06 
 فهرس 18/05/1999 قسم جتاري حكم يوم 2895/99قضية رقم 

 . حمكمة العلمة17/99رقم 

07 
ف، غرفة إدارية، قسم ، جملس قضاء سطي4820/2000قضية رقم 
  .219فهرس رقم . 20/03/2000 تاريخ 794دول اجلعادي، رقم

  -م-

08 
جملة األحباس، حممد الطاهر السنوسي، دائرة التشريع التونسي، الطبعة 

 .1958األوىل سنة 

09 
 سنة 1جملة قضائية ، قسم املستندات والنشر، احملكمة العليا العدد 

1989. 
 2مة العليا العدد اجمللة القضائية ، قسم املستندات والنشر، احملك 10
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 .1989سنة

11 
 سنة 4اجمللة القضائية ، قسم املستندات والنشر، احملكمة العليا العدد 

1989. 

12  
اجمللة القضائية، عن قسم الوثائق العليا، طبع الديوان الوطين لألشغال 

 ).عقد احلبس، التصرف فيه (1999 سنة 1التربوية العدد

13  
 سنة 2دات والنشر، احملكمة العليا، العدد اجمللة القضائية، قسم املستن

 ).احلبس، جواز التراجع عنه إذا كان معلق أو مضاف(1995

14  

اجمللة القضائية، قسم الوثائق، احملكمة العليا، طبع الديوان الوطين 
حبس املذهب احلنفي قبل صدور  (2001 1لألشغال التربوية العدد

 ). قانون األسرة

15  

سم الوثائق، احملكمة العليا، طبع الديوان الوطين اجمللة القضائية، ق
عقد احلبس،األشغال والتصرف بعد  (2001 1لألشغال التربوية العدد

 ).املوت
 .7، العدد2002جملة املوثق الغرفة الوطنية للموثقني، جوان، جويلية   16

 .1م ، العدد2001جملة املوثق الغرفة الوطنية للموثقني، ماي ، جوان 
 02ات باجمللة القضائية اليت تصدرها احملكمة العليا، اجلزائر، العدد منشور

 .1994سنة 
  -ن-

 .1974 سنة 2مديرية الوثائق، العدد . وزارة العدل. نشرة القضاء 17
 .1976 سنة 6مديرية الوثائق، العدد. وزارة العدل. نشرة القضاء 18

 
   القوانين والمراسيم-سابعا

01  
 اخلاص بقانون الثورة الزراعية يقضي بتأميم 73-71: األمر رقم

 .ةاألراضي الوقفي
  معدل ومتمم 1984تقنني األسرة   02
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  معدل ومتمم 1975التقنني التجاري اجلزائري   03
   املعدل واملتمم 1975التقنني املدين اجلزائري   04
  .19989 فيفري 23: الدستور اجلزائري الصادر بتاريخ  05

06  
 27 املوافق لـ 1411 شوال 12 املؤرخ يف 10-91قانون رقم 

 . واملتعلق باألوقاف املعدل واملتمم1991أفريل 

07  

 يتعلق باألوقاف، 1991 أفريل 27 املؤرخ يف 10-91قانون رقم 
 من كتاب التشريعات العقارية، وزارة العدل، 202، 1996صفحة 

 .1994مديرية الشؤون الدنية 
 متم وعدل 2001 ماي 22رخ يف  املؤ2001/07: قانون رقم  08

 .22 املتعلق باألوقاف، اجلريدة الرمسية رقم91/10القانون رقم 

09  

 09 املوافق لـ 1404 رمضان عام 9 املؤرخ يف 11-84: قانون رقم
 إىل 213:  واملتضمن قانون األسرة، السيما املواد 1984يونيو سنة 

 . منه220

10  

، يتضمن التوجيه 1990مرب  نوف18 املؤرخ يف 90/25: قانون رقم
:  ، اجلريدة الرمسية رقم32-31، املادتني 1560العقاري صفحة 

1990-49. 

11  

  حيدد شكل وحمتوى الشهادة 2001 يونيو 26القرار املؤرخ يف 
 يونيو 31/2001الرمسية اخلاصة بامللك الوقفي اجلريدة الرمسية العدد 

2001. 

12  
دد حمتوى السجل اخلاص بامللك  حي2001 يونيو 6القرار املؤرخ يف 

 .2001 يونيو 1032الوقفي، اجلريدة الرمسية العدد 

13  

 2000 أكتوبر 31 املؤرخ يف 336-200املرسوم التنفيذي رقم 
يتضمن إحداث وثيقة اإلشهاد املكتوب إلثبات امللك الوقفي وشروط 

  .2000/64وكيفيات إصدارها وتسليمها، اجلريدة الرمسية رقم
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14  
 املتضمن 1964 سبتمرب 17 املؤرخ يف 283-64: رسوم رقمامل

 .نظام األمالك احلبسية العامة

15  

، 1419 شعبان 12 املؤرخ يف 381-98سوم التنفيذي رقم رامل
، حيدد شروط إدارة األمالك الوقفية 1998 سبتمرب 01املوافق لـ 

 .وتسيريها ومحايتها وكيفيات ذلك
  

  : النصوص التنفيذية-ثامنا

01  

 املتعلق بنظام 17/09/1983 املؤرخ يف 94/283املرسوم رقم 
 بتاريخ 35األمالك احلبسية العامة، اجلريدة الرمسية رقم 

25/09/1964.  

02  
 املتعلق بإدارة 01/08/1998 املؤرخ يف 92/381املرسوم رقم  

 .األمالك الوقفية وتسيريها

03  

لق بإحداث  املتع26/10/2000 املؤرخ يف 00/336املرسوم رقم 
وثيقة اإلشهاد املكتوب إلثبات امللك الوقفي وكيفيات وشروط إدارهتا 

 وتسليمها
 

   النصوص التنظيمية-تاسعا

01  
 املتضمن 30/03/1999 املؤرخ يف 31القرار الوزاري املشترك رقم 

 .إنشاء صندوق األوقاف

02  
 املتضمن 21/09/1999 املؤرخ يف 29القرار الوزاري املشترك  

  .اء جلنة األوقاف إنش
 

   التعليمات -عاشرا

01  
 بتاريخ 09التعليمة الوزارية املشتركة وزارة املالية والشؤون الدينية رقم 

16/09/2002.  
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   التشريعات العقارية-الحادي عشر 

  .1994وزارة العدل طبعة   01
   

  :األحكام والقرارات -الثاني عشر

01 
 الغرفة اإلدارية جلس 6625/2000 قرار رقم 96/99 :قضية رقم

  . قضاء سطيف

02 
 القسم املدين 29/03/1992 حكم بتاريخ 499/90 :قضية رقم

  .حمكمة العلمة

03 
 الغرفة اإلدارية 23/11/1993 املؤرخ بتاريخ 96675 :قضية رقم

 .احملكمة العليا
 .06/01/1994 قرار بتاريخ 57312: قضية رقم  04

05 
 نشرة القضاء العدد 16/07/1997اريخ  قرار بت57310 :قضية رقم

56. 

06 
 غرفة األحوال 19/05/1998 قرار بتاريخ 9265 :قضية رقم

 .الشخصية واملواريث احملكمة العليا 

07 
 جملس قضاء 30/06/1999 قرار صادر بتاريخ 809/99 :قضية رقم

 .جباية

08 
 صادر عن جملس 18/12/1999 قرار بتاريخ 99384قضية رقم 
 .يفقضاء سط
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 المراجع باللغة األجنبية

01
Benoit Adda et Elias, Ghaloungui, le droit musulman le Wakf ou 

immobilisation d’après les principes du rite Kanfite imprimerie Faray Haim 
MIZEAHI. Alscandrie 1893.  

02
Egy. Level, droit musulman, le Wakf ou Habous d’après la doctrine  et la 

jurisprudence rites Hanafite et Malikite tome premier, imprimerie diemer. Le 
Caire1895.  

03 Gérard Bussan de Jansens : les Wakfs dans l’islam contem permis extrais de 
la revue des études islamiques, Paul Genthner, Paris, P70.  

04
Ermest Merand : (étude et la pratique du habous) le habous ou Wakf des 

règles de serfuris pridance typographie Adolphe Jourdan. Imprimerie liberir 
éditeur Alger 1895.  

05 Lucciont : El Habous ou Wakf (rite Malikite et Hanafite) Casablanca1952.. 

06 
  Ermest Merand : (étude et la pratique du habous) le habous ou Wakf des 

règles de serfuris pridance typographie Adolphe Jourdan. Imprimerie liberir 
éditeur Alger 1895           .       

07
Macel Moron : Etude et la pratique de habous , sur la nature juridique du 
habous. Topographie Adolphe Jourdan imprimerie libraire, éditeur Alger 

1904   

08 
 O. Pesle M le théorie de la pratique de habous (en Tunisie) dans rite 

matekite ; imprimerie Renise de la « vegie Marocaine et de petit marocaine » 
Casablanca 1941.  

09
GH Boudquet : Précis élémentaire de doit musulman (malekite et Algérien) 

conforme au programme de certification législation Algérienne, libraire 
orientale Paul. Gemthner. Paris 1935.  
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  19.....................................................................أموال وقف سبل الخيرات : ثانيا
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  33........................................................................  شروط التولية :المطلب الثاني
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  34...............................................................الشروط القانونية: الفرع الثاني
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  36...................................................................  التصرفات الجائزة:المطلب األول

  37........................لدى فقهاء الشريعة اإلسالمية التصرفات الجائزة : الفرع األول

  37....................................................التصرفات الجائزة قانونا : الفرع الثاني
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  46.............................................................ديوان النظر في المظالم: المطلب الثالث
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  51....................وضعية أموال مؤسسة األوقاف في الجزائر بعد االستقالل :  األولالمطلب

  53.النصوص القانونية لنظام أموال مؤسسة الوقف في الجزائر بعد االستقالل : المطلب الثاني

  53.........1991النصوص القانونية المنظمة ألموال مؤسسة الوقف إلى غاية : المطلب الثالث
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  61...................................................الهيئة التشريعية لمؤسسة الوقف : المطلب الثاني
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  63.................الهيكل اإلداري إلدارة أموال مؤسسة الوقف في القانون الجزائري : المبحث الثاني
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  65............................................ة الشؤون الدينية واألوقاف وزار: الفرع األول
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  : الباب الثاني
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  83............................................................االستثمار في االصطالح: المطلب الثاني

  83.........................................................................حكم االستثمار: المطلب الثالث

  87......................................................تعريف االستثمار في القانون : المطلب الرابع
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  123....................................................................اإلجارة بأجرتين  : المطلب الثاني

  124............................االستثمار عن طريق اإلجارة في القانون الجزائري: لثالمطلب الثا

  125.......................اإلجراءات القانونية إليجار أموال مؤسسة الوقف : الفرع األول
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  125.......................العقار الوقفي الذي يخضع ألحكام اإليجار التجاري / ب
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  142.........................................المبحث الثاني التمويل الخارجي الستثمار أموال مؤسسة الوقف 



 

 

355 

  142...............المشارآة في استثمار أموال مؤسسة الوقف في الفقه اإلسالمي: المطلب األول
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  142......................................... لصالح الوقف المشارآة المتناقصة: الفرع الثاني

  143...........المشارآة في استثمار أموال مؤسسة الوقف في القانون الجزائري: المطلب الثاني
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  153................................................تعريف العقد في القانون الجزائري : المطلب الثاني

  155......................................................شاء عقد مؤسسة الوقف وشروطهإن: المبحث الثاني
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  168.....................................................صيغة إنشاء عقد الوقف : الفرع الثالث
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  170...................................................الشروط في الفقه اإلسالمي: أوال
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  175..................................................................الموقوف عليه: الفرع الرابع
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  176................................................شروط الموقوف عليه في الفقه اإلسالمي/ أ

  178.....................................شروط الموقوف عليه في القانون الجزائري: المطلب الثاني

  179.............................................................مثال تطبيقي لعقد وقف : المطلب الثالث

  184......................................................وقفيإثـــبات الملك الــــ: الفصــــل الثـــــــــاني

  185...................................................................................طرق اإلثبات : المبحث األول

  185.............................................................إثبات التصرف القانوني: المطلب األول

  186...........................................................................الكتابة : الفرع األول

  187...............................................شروط حجية الورقة الرسمية : الفرع الثاني

  188..........................................................................إثبات الواقعة : المطلب الثاني

  188........................................................اإلثبات بشهادة الشهود: الفرع األول

  190................................................. فإثبات الملك الوقفي الوثائق المستحدثة: المبحث الثاني 

  190.............................................الشهادة الرسمية إلثبات الملك الوقفي : المطلب األول

  195............األسس القانونية إلعداد الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي :  المطلب  الثاني

  195.................................الشخص المؤهل إلعداد الشهادة الرسمية : الفرع األول

  196.................................دة الرسمية إجراءات خاصة بإشهار الشها: الفرع الثاني

  197...............)السجل الخاص)الوثيقة المستحدثة الثانية إلثبات الملك الوقفي : المطلب الثالث

  199....................................................تعريف العقد التوثيقي وخصائصه: الفصل الثالث

  200.......................................................................خصائص العقد التوثيقي: المبحث األول

  200............................................................العقد التوثيقي عقد رسمي: المطلب األول

  200............................................................ شكلي العقد التوثيقي عقد: المطلب الثاني

  201....................................................العقد التوثيقي شريعة المتعاقدين: المطلب الثالث

  202.................................شروط إبرام العقد التوثيقي وجزاء تخلف أحد الشروط: المبحث الثاني

  202...................................................................من حيث الموضوع: المطلب األول

  202......................................................................من حيث المكان : المطلب الثاني

  203.....................................................................من حيث الزمان : المطلب الثالث

  203.......................................................................اقدينأهلية المتع: المطلب الرابع



 

 

357 

  204.......................................مراعاة األوضاع واإلجراءات القانونية : المطلب الخامس 

  204...............................................شهادة الشهود في العقود التوثيقية: المطلب السادس 

  206..............................................................إجراءات إبرام العقد التوثيقي : المبحث الثالث

  206...................................................................اإلجراءات الشكلية : المطلب األول

  206...........................................................................الكتابة : الفرع االول

  207........................................................................التسجيل : الفرع الثاني

  207...........................................................................الشهر : الفرع الثالث

  

  208.............................................................اإلجراءات الموضوعية : المطلب الثاني

  208...........................................................مدى حجية العقد التوثيقي : المطلب الثالث

  209....................................حجية العقد التوثيقي بالنسبة لألطراف والغير: المطلب الرابع

  209...............................................................بالنسبة لألطراف: الفرع األول

  209...................................................................بالنسبة للغير : الفرع الثاني

  210..........................................................جية العقد التوثيقي ح: الفرع الثالث

  212..................................اآلفاق المستقبلية لتطوير أمالك مؤسسة الوقف: الفصل الرابع

  213..............األسس الموضوعية والذاتية لتكوين النظام القانوني لمؤسسة الوقف : المبحث األول

  215......................................................األساس األول األساس الفقهي : المطلب األول

  215...................................................................األساس االجتماعي: المطلب الثاني

  216.......................................................................األساس الثقافي : ثالثالمطلب ال

  217....................................................................المطلب الرابع األساس االقتصادي

  218........................................ضرورة النظام القانوني لتطوير مؤسسة الوقف : المبحث الثاني

  219.........النظام القانوني للوقف واقع تمليه التطورات االقتصادية في الجزائر: المطلب األول
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