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S 

ٖاَاڄ ٗ اجملتُعات اٱغ١َٝ٬ ٚايعطب١ٝ, ٖصٙ ا٭١ُٖٝ اييت  يكس نإ يٓٛاّ ايٛقـ زٚضاڄ

ّجًٗا ٖصا ايٓٛاّ مل تكتكط ع٢ً داْباڄ َٔ دٛاْب اؿٝا٠ زٕٚ آخط بٌ سلًت دٛاْب اؿٝا٠ 

 ْٝعٗا.

ايهطٚضٟ بٌ َٔ أٚدب ايٛادبات تٛؾرل اؿُا١ٜ شلصٙ ا١َٕٛٛٓ   يصيو نإ َٔ

 اٱغ١َٝ٬ ٚايكا١ْْٝٛ.

ٕكاٍ ٗ بٝإ ُت  ايٛقـ بايؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ أسس أٚد٘ ٖصٙ ٜٚعس َٛنٛع ٖصا ا

اؿُا١ٜ, ٚيصيو زضغٓا ؾٝ٘ ايؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ يًٛقـ ٚزٚضٖا ٗ تٛؾرل اؿُا١ٜ ي٘, ٚشيو َٔ 

تعطٜـ ايؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ يًٛقـ ٚؼسٜس ْڀاقٗا, ثِ   خ٬ٍ تعطٜـ ايٛقـ ٚبٝإ َاٖٝت٘, ثِ

يًٛقـ, ثِ بٝإ أثط ايؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ يًٛقـ ٗ  ايڀبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ

تٛؾرل اؿُا١ٜ ي٘, َٔ سٝح ايٓتا٥ر ايعا١َ يًؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ َٔ ْاس١ٝ, ٚايٓتا٥ر اـاق١ 

 يًؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ يًٛقـ َٔ ْاس١ٝ ثا١ْٝ.

summary 

There was an important role for «waqf» in the Arab and Islamic 
societies. That importance was not limited to one side of life than the 
other, but it reached all the fields of life. 

Therefore, it was necessary to make protection for that Islamic 
community. 

This topic is considered a personal conception; one of the sides 
of this protection. For that reason, we study abstract personality for 
«waqf» and its role of making reservation for it. By definning «waqf». 
after that definning the abstract personality for «waqf». next, the effect 
of the abstract personality for «waqf» for making protection to it. On 
one hand, starting from the common results, for the successful abstract 
personality, on the other hand, the specific effects for abstract 
personality for «waqf». 
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 (02) جتهـــاد العدداال قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 

َٔ أِٖ ا٭َٛض اييت اعتٓت بٗا ٖصٙ ايؿطٜع١ ايػطا٤ ٖـٛ ايتهاؾـٌ   

 ّجٌ ايٛقـ أٚ اؿبؼ أسس َعإ٘ ايط٥ٝػ١ٝ. ا٫دتُاعٞ, ايصٟ

   ٚ ـــ ز ــاّ ايٛق ــإ يٓٛ ــس ن ــا ٖا ضاؾك ــ١َٝ٬  َ ــات اٱغ ٗ اجملتُع

إان١ٝ, ٖـصٙ ا٭ُٖٝـ١   ْا ٚايعطب١ٝ, سٝح َاضغت٘ ط١ًٝ ا٭ضب  عؿط٠ قط

 ,َٔ دٛاْب اؿٝا٠ زٕٚ آخـط ب اييت ّجًٗا ٖصا ايٓٛاّ مل تكتكط ع٢ً داْ

ٜتػـ  بٓـا إشا َـا    ٫ ا َٔ ؾو إٔ إكاّ بٌ سلًت دٛاْب اؿٝا٠ ْٝعٗا, َٚ

ْٗـا َـٔ   إأضزْا إٔ ْعسز ٗ ٖصٙ إكسَـ١ فـا٫ت ايٛقــ اٱغـ٬َٞ, سٝـح      

 ا٫تػاع ٖا هعًٗا ٫ تسخٌ ؼت سكط.

َٚٔ نٌ ايصٟ غًـ ٜتأنـس أْـ٘ َـٔ ايهـطٚضٟ بـٌ َـٔ أٚدـب        

ايٛادبات تٛؾرل اؿُا١ٜ شلصٙ ا١َٕٛٛٓ اٱغـ١َٝ٬ ٚايكاْْٛٝـ١, ؾٝذـب إٔ    

قاط١ ظ١ًُ َـٔ ايكـٛاٌْ ايٛانـش١ ٚايعًُٝـ١ َـا وكـل شلـا ٖـصٙ          تهٕٛ

اؿُا١ٜ غٛا٤ عًـ٢ َػـت٣ٛ إزاضتٗـا ٚشيـو بتٛنـٝح َٗـاّ َٚػـ٪ٚيٝات        

ٚسكٛم ايكا٥ٌُ عًٝٗا ست٢ ٫ تتـساخٌ إػـ٪ٚيٝات ؾتتعـطض ا٭َـ٬ى     

ايٛقؿ١ٝ يهٝاع َٔ زاخًٗا ٖصا َٔ د١ٗ, َٚٔ د١ٗ ثا١ْٝ ٜٓبػـٞ ٓاٜـ١   

٣ اغتجُاضٖا ٚتُٓٝتٗا ٚشيـو يٛدـٛب تـٛاؾط عٓكـط     ا٭ٚقاف ع٢ً َػتٛ

ايبكا٤ ؾٝٗا, َٚٔ ْاس١ٝ ثايج١ ٜتعٌ عًٝٓا زضاغ١ زٜٕٛ ايٛقـ ٚإٓاظعات 

 اييت تسٚض سٍٛ ا٭ٚقاف عػباْٗا ُجٌ أسس أٚد٘ اؿُا١ٜ قٌ ايسضاغ١.

شلصٙ ا٭١ُٖٝ اييت ّجًٗا ْٛاّ ايٛقـ, عٌُ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ طا ْٚٛ

ؾعًت ايكٛاٌْ ٗ ايـسٍٚ اٱغـ١َٝ٬ عًـ٢ إهـاز تكـٌٓ      ع٢ً تُٓٛٝ٘, نُا 

 شلصٙ ا١َٕٛٛٓ. 

  0909( َٔ زغتٛض 29) ؾٓذس إٔ ايسغتٛض اؾعا٥طٟ َٛدب إاز٠

ناْت ايبسا١ٜ َع٘ يتكٓٝـ ايٛقـ بأْ٘ ًَو ي٘ طبٝع١ قا١ْْٝٛ ؽتًـ عٔ 

إًه١ٝ ايعاَـ١ ٚعـٔ إًهٝـ١ اـاقـ١, ؾكـسض أٍٚ قـإْٛ وـسز ايٓٛـاّ         

ِ     ايكاْٛ ٗ  90/01 :ْٞ شلصا ايٓٛع َـٔ ا٭َـٛاٍ ٖٚـٛ ايكـإْٛ ضقـ  :إـ٪ضر 

إتعًل با٭ٚقاف يٝ٪غؼ ١َٕٛٛٓ قا١ْْٝٛ تِٓٛ ايٛقـ  57/12/0990

 ٚتػتعٝس فس ٖصا ايٓٛاّ اٱغ٬َٞ. 



 الخيرو عبد القادر أ.   الشخصية االعتبارية للوقف وأثرها في حمايته 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (92) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ثِ بعس شيو تٛايت ايكٛاٌْ إعسي١ ٚإت١ُُ شلصا ايكـإْٛ يٝهـٕٛ   

١ ٚا٫دتُاعٝـ١ ٗ تٛاؾـل َـ     َ  إتػرلات ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكازُٜا َت٥٬

ضٚح ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ باعتباضٖا إٓب  ٚإكسض ا٭غاغٞ ٕباز٨ ٚأغـؼ  

 ا١َٕٛٛٓ ايٛقؿ١ٝ. 

ٚيصيو ٜجٛض ايتػا٩ٍ عٔ َس٣ ُت  ايٛقـ بايؿدك١ٝ ا٫عتباض١ٜ, 

 ٚزٚضٖا ٗ تٛؾرل أندل ٓا١ٜ ي٘؟ 

 خڀ١ ايسضاغ١: 

ـ ٚزٚضٖـا ٗ  ٚغٛف ْكّٛ بسضاغـ١ ايؿدكـ١ٝ ا٫عتباضٜـ١ يًٛقـ    

ٓاٜت٘, َٔ خ٬ٍ تعطٜـ ايٛقـ ٚبٝإ َاٖٝت٘, ثِ َبشح أٍٚ ٗ تعطٜــ  

ايؿدكــ١ٝ إعٜٓٛــ١ يًٛقـــ ٚؼسٜــس ْڀاقٗــا, ثــِ َبشــح ثــإ بعٓــٛإ   

ايڀبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ يًٛقـ, ؾُبشح ثايح بعٓٛإ أثـط  

 ايؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ يًٛقـ ٗ تٛؾرل اؿُا١ٜ ي٘.

 ـ ايعطض:

, َعٓـ٢ سبػـتٗا  ؿـا  ساض ٚقياؿبؼ ٜكاٍ: ٚقؿت اايًػ١:  ٗ ايٛقـ

ٚنـصيو   ٚايٛقـ, ٚاؿبؼ, َع٢ٓ ٚاسس ْٚع٘: أٚقاف, َجٌ ثٛب ٚأثٛاب.

)غبٸًت ايجُط٠ بايتؿسٜس دعًتٗا ٗ غبٌ اــرل ٚأْـٛاع    "ايتػبٌٝ", ٜكاٍ:

ايدل(
(1)

. 

: اختًـ أٌٖ ايعًـِ ٗ بٝـإ َعٓـ٢ ايٛقــ     ساايٛقـ اقڀ٬ أَا

, ٚاْتكـاٍ  ٚعسَ٘ؾِٗ ٗ طبٝع١ ايعكس شات٘ َٔ سٝح ايًعّٚ ٚشيو ٫خت٬

ًَه١ٝ إاٍ إٛقٛف, ٌٖٚ ايٛقـ عكس تعتدل ؾٝ٘ إضاز٠ إتعاقسٜٔ أّ أْـ٘  

ؾذــا٤ نــٌ تعطٜـــ يٝعــدل عــٔ ايٛدٗــ١ ايــيت اختاضٖــا قــاسب  إغــكاٙ؟

قسزا ؾٝ٘ ٖصٙ ايعٓاقط سػب ايٛد١ٗ اييت ٜطاٖا َصٖب٘. ٚسٝح  ايتعطٜـ

نًـٗا ٜڀـٍٛ ؾإْٓـا غٓكتكـط عًـ٢ ايتعطٜــ       طٜؿـات  ًـو ايتع إٕ عطض ت

 إدتاض َ  اٱساي١ إٍ إكازض يڀًب ايتؿكٌٝ.

١, سٝـح قايــٛا بـإٔ    ـٚايتعطٜـ ايـصٟ نتـاضٙ ٖـٛ تعطٜــ اؿٓابًـ     

إٓؿع١( )ؼبٝؼ ا٭قٌ ٚتػبٌٝايٛقـ ٖٛ: 
(2)

. 
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 (02) جتهـــاد العدداال قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

أْـ  ايتعـاضٜـ   ايتعطٜــ   اٖـص  -ضٓ٘ اهلل  - ٠دعٌ أبٛ ظٖطٚقس  

عطٜـ ٕعاْٞ ايٛقـ..أْ٘: سـبؼ ايعـٌ ٚتػـبٌٝ مثطتٗـا, أٚ     : )أْ  تؾكاٍ

سبؼ عٌ يًتكسم َٓؿعتٗا(
(3)

. 

ـ    ْكـٛم عاَـ١ َـٔ ايكـطإٓ      ٚقس زيت عًـ٢ َؿـطٚع١ٝ ايٛقـ

ــ٘     ــط٠, ٚعُــٌ ب ــ١ إڀٗ ــح َــٔ ايػــ١ٓ ايٓبٜٛ ايهــطِٜ, ٚؾكــًت٘ أسازٜ

  .ايكشاب١, ٚأْعٛا ع٢ً َؿطٚعٝت٘

 :أَا ايٓكٛم ايعا١َ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ, ؾُٓٗا

ئ تٓايٛا ايدل ست٢ تٓؿكٛا ٖا ؼبٕٛ, َٚا "قٍٛ اؿل تباضى ٚتعاٍ:  .0

"تٓؿكٛا َٔ ؾ٤ٞ ؾإٕ اهلل ب٘ عًِٝ
(4)

  . 

 أَا ايػ١ٓ: ؾُٓٗا:

سسٜح ٚقـ عُط بٔ اـڀاب ضنٞ اهلل عٓـ٘, ٚقـس قـاٍ اؿـاؾٜ      .0

ــ    ــسٜح: )ٚس ــصا اؿ ــط ٗ ٖ ــٔ سذ ـــاب ـــسٜح عُ  صا أقــٌ ٗـط ٖ

طٚع١ٝ ايٛقـ(ـَؿ
(5)

ٔ عُـط ضنـٞ اهلل عُٓٗـا    ٚاؿسٜح عٔ ابـ  .

ُٵ ؾُٝا ضٚاٙ اٱَاّ ايبداضٟ َٔ أضض نا أقاب أضطا ٚغرلٙ: إٔ عٳ

غٝدل  َا٫ڄخٝدل , ؾكاٍ ٜا ضغٍٛ اهلل, ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ, أقبت 

٘ڊ َا٫ڄ خرلٶا َٓ٘, ؾُا تأَطْٞ؟ ؾكاٍ: )إٕ ؾ٦ت سبػت  مل أقب ق

٫ ٜٖٛب, أقًٗا ٚتكسقت بٗا, غرل أْ٘ ٫ ٜباع أقًٗا, ٫ٚ ٜبتاع, ٚ

٫ٚ ٜٛضخ( قـاٍ ابـٔ عُـط: ؾتكـسم بٗـا عُـط عًـ٢ أ٫چ تبـاع, ٫ٚ         

تٖٛب, ٫ٚ تٛضخ, ٗ ايؿكطا٤, ٚشٟ ايكطب٢, ٚايطقاب, ٚايهـعٝـ,  

ٚابٔ ايػبٌٝ, ٫ٚ دٓاح ع٢ً َٔ ٚيٝٗا إٔ ٜأنـٌ َٓٗـا بـإعطٚف,    

ٜٚڀعِ غرل َتٍُٛ
(6)

.  

سٝـح   َا ٚضز عٔ ايٓيب, ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٗ ايكسق١ اؾاض١ٜ, .5

قاٍ: )إشا َات ابٔ آزّ اْكڀ  عًُ٘ إ٫ َٔ ث٬خ: قسق١ داضٜـ١,  

ِڈ ٜٓتؿ  ب٘, أٚ ٚيسٺ قاحل ٜسعٛ ي٘( أٚ عً
(7)

. 

 

 

 

 



 الخيرو عبد القادر أ.   الشخصية االعتبارية للوقف وأثرها في حمايته 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (94) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 تعسٖف الػدؿٗٛ االعتبازٖٛ لمٕقف ٔحتدٖد ٌطاقّا: املبشح األٔه

ٗ ٖصا إبشح ْبٌ َا١ٖٝ ايؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ يًٛقـ, ثِ ْعطز 

 ١ إع١ٜٛٓ يًٛقـ.عٔ بٝإ سسٚز ْٚڀام ٖصٙ ايؿدكٝ

 إڀًب ا٭ٍٚ: تعطٜـ ايؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ يًٛقـ 

ايؿدك١ٝ ا٫عتباض١ٜ أٚ إع١ٜٛٓ ٖٞ َكابٌ ايؿدك١ٝ 

ايڀبٝع١ٝ اؿكٝك١ٝ إتُج١ً ٗ اٱْػإ ايصٟ تبسأ ؾدكٝت٘ َٓص إٔ 

ٜهٕٛ دٓٝٓا ٗ بڀٔ أَ٘, سٝح تجبت ي٘ أ١ًٖٝ أدٛب ْاقك١, ٚايها١ًَ 

باي٫ٛز٠ سٝا
(8)

. 

 ك١ٝ إع١ٜٛٓ ٖٞ ق٬س١ٝ نا٥ٔ ْاعٞ يجبٛت اؿكٛم ي٘,ؾايؿد

أٚ أْٗا قؿ١ ّٓشٗا ايكإْٛ جملُٛع١ َٔ ا٭ؾدام أٚ ا٭َٛاٍ قاَت 

ٙ اجملُٛعات ؾدكا دسٜسا َتُٝعا عٔ صيػطض َعٌ َكتهاٖا تهٕٛ ٖ

َهْٛاتٗا ٜٚهٕٛ أ٬ٖ يتشٌُ ايٛادبات ٚانتػاب اؿكٛم
(9)

. 

١ غطٜب١ عٔ ؾك٘ ايؿطٜع١ ٚمل تهٔ ؾهط٠ ايؿدك١ٝ ا٫عتباضٜ

اٱغ١َٝ٬ بٌ ناْت ٖٓاى ايهجرل َٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ اـاق١ ظُاعات 

 َٔ ا٭ؾدام ٚفُٛعات َٔ ا٭َٛاٍ.                                                                                             

يكاْْٛٞ اؾعا٥طٟ َٚا إٔ ايكٛاٌْ ا١ُٕٛٓ يٮٚقاف ٗ ايٓٛاّ ا

َػتُس٠ َٔ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ؾٗٞ َكسضٙ ا٭ٍٚ
(10)

ٚقس اعذلف  ,

ايكإْٛ اؾعا٥طٟ يًٛقـ بايؿدك١ٝ ا٫عتباض١ٜ ٗ ْل إاز٠ اـاَػ١ 

إتعًل با٭ٚقاف اييت ْكت ع٢ً إٔ "ايٛقـ يٝؼ  01–90َٔ ايكإْٛ 

ع١ٜٛٓ ٫ٚ ا٫عتباضٜٔ ٜٚتُت  بايؿدك١ٝ إ ًَها يٮؾدام ايڀبٝعٌٝ

 ٚتػٗط ايسٚي١ ع٢ً اسذلاّ إضاز٠ ايٛقـ ٚتٓؿٝصٖا".  

َٔ ايكإْٛ إسْٞ إعسٍ َكته٢ ايكإْٛ ( 29)نُا إٔ إاز٠ 

ْكت ع٢ً أْ٘ "ا٭ؾدام  5112ْٜٛٝٛ  51 :إ٪ضر ٗ 01-12: ضقِ

 ايبًسٜات...ايٛقـ".     ,اي١ٜ٫ٛ ,ا٫عتباض١ٜ ٖٞ ايسٚي١

 عتباض١ٜ يًٛقـ إڀًب ايجاْٞ: ْڀام ايؿدك١ٝ ا٫

ٜكػِ ؾكٗا٤ ايكإْٛ ايؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ إٍ ْٛعٌ ا٭ؾدام  

ا٫عتباض١ٜ ايعا١َ
(11)

ٚا٭ؾدام ا٫عتباض١ٜ اـاق١
(12)

ؾا٭ٍٚ ؽه   



(95) 

 (02) جتهـــاد العدداال قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 ٭سهاّ ايكإْٛ ايعاّ ٚايجا١ْٝ ؽه  ٭سهاّ ايكإْٛ اـام.

ؾايؿدل إعٟٓٛ ايعاّ أًٖٝتإ أ١ًٖٝ عا١َ ٚأ١ًٖٝ خاق١ ٭ٕ  

قس تتعسز أَا ايؿدك١ٝ ؾٛاسس٠ ٫ تتعسز أَا ؾدل ايكإْٛ ا٭١ًٖٝ 

ٍ فاٍ آخط, خ٬ؾا إاـام ؾً٘ أ١ًٖٝ خاق١ ٗ فاي٘ اـام ٫ٚ ٜتعساٙ 

 ؾايؿطم بٌ ايؿدل إعٟٓٛ ايعاّ ٚايؿدل يًؿدل إعٟٓٛ ايعاّ,

إعٟٓٛ اـام ٜهٕٛ ٗ ا٭١ًٖٝ ٚيٝؼ ٗ ايتهٜٛٔ
(13)

. 

ٕ ايؿدك١ٝ ا٫عتباض١ٜ اييت ٜتُت  أ٢ً غًب ؾطاح ايكإْٛ عأٜٚتؿل   

بٗا ايٛقـ إِا ٖٞ َٔ أْٛاع ايؿدكٝات ا٫عتباض١ٜ اـاق١ ٚيٝػت 

ايعا١َ إ٫ أْٗا تسخٌ ٗ ْڀام ا٫عذلاف ايعاّ َٔ ايسٚي١
(14)

. 

ؾ٬  ,٥٘ؾٝٓبػٞ إٔ ايٛقـ ٜتُت  بايؿدك١ٝ ا٫عتباض١ٜ َذطز إْؿا 

إتعًل  01-90 :ِقض ٕ ايكإْٛإؾشيو , َٚ  بصيوٍ تطخٝل إوتاز 

ْـ ايصنط سسز نٝؿ١ٝ إْؿا٤ ايٛقـ سٝح ْكت إاز٠ ايطابع١ آبا٭ٚقاف 

"ايٛقـ عكس ايتعاّ تدلع قازض عٔ إضاز٠ َٓؿطز٠ ٜجبت ٚؾكا  َٓ٘ ع٢ً إٔ

 إصنٛض٠ أع٬ٙ", (12)يٲدطا٤ات إعٍُٛ بٗا َ  َطاعا٠ أسهاّ إاز٠ 

ٕ أ"هب ع٢ً ايٛاقـ ْ٘ ( َٔ شات ايكإْٛ ع٢ً أ20نُا ْكت إاز٠ )

ٜكٝس ايٛقـ بعكس يس٣ إٛثل ٚإٔ ٜػذٌ ا٭ؾدام اييت اعذلف شلا 

ايكإْٛ بٗصٙ ايكؿ١ يس٣ إكاحل إهًؿ١ بايػذٌ ايعكاضٟ إًتع١َ 

 ٍ ايػًڀ١ إهًؿ١ با٭ٚقاف".إبتكسِٜ إثبات ي٘ بصيو ٚإساي١ ْػد١ َٓ٘ 

( ايػابك١ أْ٘ ٠20 )ؾًكس نإ ايكإْٛ اؾعا٥طٟ ٚانشا ٗ ْل إاز  

ٚدب ع٢ً ايٛاقـ إٔ وطض ٚثٝك١ ايٛقـ يس٣ إٛثل ٜٚػذًٗا ٗ ايػذٌ أ

ّهٔ بصيو ايعكاضٟ َ  تػًِٝ ْػد١ َٓٗا يًذ١ٗ إؿطؾ١ ع٢ً ا٭ٚقاف, ٚ

ايكٍٛ عكٍٛ ايٛقـ ع٢ً ايؿدك١ٝ ا٫عتباض١ٜ َذطز ُاّ اٱؾٗاز ب٘ 

ؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ ع٢ً أَاّ اؾ١ٗ إدتك١ قاْْٛا ٫ٚ ٜتٛقـ انتػاب اي

ٕ ايؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ اييت ٜهتػبٗا ايٛقـ إقٝسٙ ٗ ايػذٌ ايعكاضٟ بٌ 

ٖٞ اييت ُهٓ٘ َٔ إُاّ إدطا٤ات ايتػذٌٝ إش ٜتُهٔ ايٛقـ باعتباضٙ 

 ٕ ٜكّٛ بإُاّ إدطا٤ات ايتػذٌٝ ٚايكٝس.    أَايها دسٜسا يًعكاض إٛقٛف 
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ٍ فُٛعات ا٭ؾدامإ ٚي٦ٔ نإ ا٭ؾدام إع١ٜٛٓ اـاق١ تٓكػِ
(15)

 

ٚفُٛعات ا٭َٛاٍ ؾإٕ ايٛقـ َٔ قبٌٝ اجملُٛعات ايجا١ْٝ, أٟ فُٛعات 

ا٭َٛاٍ ٖٚصٙ ا٭ؾدام نًٗا ٫ تعتدل َٔ أؾدام ايكإْٛ ايعاّ ٭ْٗا ٫ 

 تتُت  باَتٝاظات ايػًڀ١ ايعا١َ. 

 الطبٗعٛ الكإٌٌٗٛ لمػدؿٗٛ املعٍٕٖٛ لمٕقف: املبشح الجاٌ٘

ات ٚتعسزت ا٫ػاٖات بكسز تهٝٝـ ايڀبٝع١ تؿعبت ايٓٛطٜ

ّٚهٔ  ايكا١ْْٝٛ يًؿدل ا٫عتباضٟ عا١َ ٚايٛقـ قٌ ايسضاغ١ خاق١,

ضز ٖصا اـ٬ف إٍ ث٬خ ْٛطٜات ا٭ٍٚ تط٣ إٔ ايؿدك١ٝ ا٫عتباض١ٜ ٖٞ 

فطز فاظ ٚاؾذلاض, ٚايجا١ْٝ تط٣ ٗ ايؿدك١ٝ ا٫عتباض١ٜ ؾدك١ٝ 

 ز ايؿدك١ٝ ا٫عتباض١ٜ َٔ ا٭غاؽ.سكٝك١ٝ, ْٚٛط١ٜ ثايج١ تٓهط ٚدٛ

 (Theorie de La fiction)ايٓٛط١ٜ ا٭ٍٚ: ْٛط١ٜ اجملاظ 

ٜصٖب أْكاض ٖصٙ ايٓٛط١ٜ إٍ ايكٍٛ بإٔ اٱْػإ ٖٛ ٚسسٙ قـٛض  

٭ْ٘ ٚسسٙ قاسب اٱضاز٠  ايكإْٛ, ٚتجبت ي٘ ٚسسٙ ايؿدك١ٝ ايكا١ْْٝٛ,

ٚاٱزضاى.
(16)

  

إٔ ايكـإْٛ ٗ  بـ بـايكٍٛ  غرل إٔ أْكاض ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ٜػـتسضنٕٛ  

ــاظ      ــبٌٝ اجمل ــ٢ غ ــإ عً ــرل اٱْػ ــذلف بايؿدكــ١ٝ يػ ــا٫ت ٜع بعــض اؿ

ــتِ إ٫ بتــسخٌ  (fiction)ٚا٫ؾــذلاض ايكــاْْٛٞ  , ٚإٔ ٖــصا ا٫ؾــذلاض ٫ ٜ

ٝٽا,         ايسٚي١ ايـيت تؿـذلض إٍ داْـب ايؿـدل ايڀبٝعـٞ ؾدكٶـا اؾذلانـ

٘ ؾكـس نـإ يـ٘    ٚأتباع (savigny)ٚتٴٓػب ٖصٙ ايٓٛط١ٜ إٍ ا٭ٕاْٞ غاؾٝين 

 .(Thearie de La fiction)ايسٚض ا٭ندل ٗ قٝاغتٗا: 

ٜٚذلتب ع٢ً ٖصٙ ايٓٛطٜـ١ ايتػـًِٝ يًسٚيـ١ بايػـًڀإ إڀًـل      

ع٢ً اؾُاعات ؾتُٓشٗا ايؿدك١ٝ ايكا١ْْٝٛ أٚ ُٓعٗا عٓٗا سػبُا ًُٝـ٘  

ا٫عتباضات ايػٝاغ١ٝ. ٚطبكڄا شلصٙ ايٓٛط١ٜ )ْٛط١ٜ اجملـاظ( ؾايؿدكـ١ٝ ٫   

إ٫ َٔ ّٜٛ إشٵٕ ايسٚي١ َا شلا َٔ اـٝـاض إڀًـل َٚـٔ ثـِ تػـتڀٝ       تٛيس 

 أٜهٶا غشب ٖصٙ ايؿدك١ٝ ايكا١ْْٝٛ أٚ إٔ تكٝسٖا.



(97) 

 (02) جتهـــاد العدداال قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ٚيكس ناْت ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ق٬ڋ يًٓكس ايؿسٜس ٫عتباضات نجرل٠ أُٖٗا 

أْٗا تعطقٌ سط١ٜ تهٜٛٔ اؾُاعات, ؾاؾُاع١ َُٗا نإ غطنٗا َؿطٚعٶا 

١ ايكا١ْْٝٛ إ٫ إشا اعذلؾت شلا بٗصٙ ايؿدك١ٝؾإْٗا ئ ُٓح ايؿدكٝ
(17)

. 

 (Thearie de La realite)ايٓٛط١ٜ ايجا١ْٝ: ْٛط١ٜ اؿكٝك١ 

ــ١    ــ١  -ٗ ًْتٗــا -تــصٖب ٖــصٙ ايٓٛطٜ إٍ إٔ ايؿدكــ١ٝ ا٫عتباضٜ

سكٝك١ قا١ُ٥, ؾبُذطز ادتُاع عـسز َـٔ ا٭ؾـطاز أٚ ا٭َـٛاٍ يتشكٝـل      

كـ١ً عـٔ إضاز٠ ٖـ٪٤٫    غطض َعٌ َؿـطٚع تٓؿـأ إضاز٠ َؿـذلن١ َٓؿ   

ا٭ؾطاز, ٖٚـصٙ اٱضاز٠ تٓؿـأ قبـٌ تـسخٌ ايسٚيـ١ ٜٚهـٕٛ تـسخٌ ايسٚيـ١         

ي٬عذلاف بٗصا ايٛدٛز ٚتٓٛـِٝ ايٓؿـاٙ, ثـِ شٖـب بعـض أْكـاض ٖـصٙ        

ايٓٛط١ٜ إٍ إٔ اؿل يٝؼ ٖٛ اٱضاز٠ بـٌ إكـًش١, ٚقـاسب اؿـل ٖـٛ      

 قــاسب إكــًش١ ايــيت وُٝٗــا ايكــإْٛ ستــ٢ ٚيــٛ ناْــت اٱضاز٠ يٝػــت 

ُٶـا     َػتكط٠ عٓس قاسب اؿل ْؿػ٘ بٌ ٗ ايٓا٥ب عٓ٘, َٚٔ ثـِ نـإ ست

ع٢ً ايكإْٛ إٔ وُٞ ٖصٙ إكاحل ٚإٔ ٜطؾعٗا إٍ َطتب١ اؿكٛم َٚٔ ثـِ  

 اعتباضٖا أؾداقٶا قا١ْْٝٛ. 

ــ١     ــا أَعدــت ايؿدكــ١ٝ ا٫عتباضٜ ــ١ أْٗ ــ٢ ٖــصٙ ايٓٛطٜ ٜٚعــاب عً

٫بس إٔ تهتػب بايؿدك١ٝ اؿكٝك١ٝ يٲْػإ ٚإٔ نٌ ؾدك١ٝ اعتباض١ٜ 

ايؿدك١ٝ ايكا١ْْٝٛ بإغباؽ ٚاعذلاف ايكإْٛ بٗصٙ ايؿدك١ٝ ايكاْْٛٝـ١  

ٚيٝؼ ايعهؼ, ْكٍٛ شيو ٭ْ٘ قس ٚٗـط ٗ ايؿهـط ايكـاْْٛٞ اؿـسٜح أْـ٘      

يٝؼ مث١ تـ٬ظّ بـٌ ايؿدكـ١ٝ ا٫عتباضٜـ١ ٚايؿدكـ١ٝ ايكاْْٛٝـ١ ؾكـس        

 عتباض١ٜ.تٛدس ايؿدك١ٝ ايكا١ْْٝٛ ٫ٚ ٜعذلف شلا ايكإْٛ بايؿدك١ٝ ا٫

نُا ٜعاب ع٢ً ٖصٙ ايٓٛط١ٜ قٝاَٗـا عًـ٢ ايتكـٜٛط اجملـاظٟ اـٝـايٞ      

إدايـ يًشكٝك١ ٚايٛاق , ؾ٬ ٜهؿٞ فطز ػُ  اـ٬ٜا يكٝـاّ ايؿدكـ١ٝ,   

َٚ  شيـو ٫ تجبـت شلـا ايؿدكـ١ٝ     , ؾايٓباتات ٚاؿٝٛاْات تتهٕٛ َٔ خ٬ٜا

ايكا١ْْٝٛ
(18).

 

ايؿدكـ١ٝ ا٫عتباضٜـ١ ٚتكـسّ    ايٓٛط١ٜ ايجايج١: ايٓٛط١ٜ اييت تٓهط ؾهط٠ 

 .بسا٥ٌ شلا
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ٜصٖب بعض أقشاب ٖصٙ ايٓٛطٜـ١ إٍ إَهاْٝـ١ ا٫غـتػٓا٤ عـٔ     

 (Propriete Collective)ايؿدك١ٝ ا٫عتباضٜـ١ بؿهـط٠ إًهٝـ١ إؿـذلن١     

ؾتهٕٛ ًَه١ٝ إاٍ ًَه١ٝ َؿذلن١ أٟ ًٖٛنڄـا يًذُاعـ١ نًـٗا َعٶـا نأْٗـا      

ــ    ــاٍ ٖــٛ اي صٟ ٜهــٕٛ قــ٬ڋ يًشكــٛم  ؾــطز ٚاســس, ٖٚــصا اجملُــٛع َــٔ إ

 ٚا٫يتعاَات.

ٜٚعاب ع٢ً أْكاض ٖصا ا٫ػاٙ ٗ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ أْٗا تػتٓس إٍ ْٛاّ 

ــ١      ــطف إًهٝ ــإْٛ ٫ ٜع ــت اؿانــط, ؾايك ــاڄ ٗ ايٛق ــس َعطٚؾ ــسِٜ مل ٜع ق

إؿذلن١, ؾٗٛ ٫ ٜعطف إ٫ إًه١ٝ ايؿطز١ٜ ٚإًه١ٝ ايؿا٥ع١
(19)

. 

ػاٙ إٓهـط يًؿدكـ١ٝ   ٜٚصٖب ايبعض اٯخط َٔ أقشاب ٖصا ا٫

ا٫عتباض١ٜ إٍ أْ٘ ّهٔ ا٫غتعانـ١ عٓٗـا بؿهـط٠ إـاٍ ايـصٟ ٫ َايـو يـ٘        

ؾـا٭َٛاٍ ايـيت ٜكـاٍ     (Proprieted, affiction) ٚإدكل يػطض َعـٌ: 

عاز٠ أْٗا ًَو يؿدل َعٟٓٛ ٖٞ أَٛاٍ أٚ ش١َ َاي١ٝ ككك١ يػطض 

ٛاٍ يؿـدل  َعٌ ٚيٝؼ َٔ ايهطٚضٟ إٔ تٓػب ٖصٙ ايص١َ ٚتًو ا٭َ

 َعٌ.

ٜٚــطز عًــ٢ ٖــصا ايكــٍٛ بــإٔ اؿكــٛم ٚا٫يتعاَــات تؿــهٌ شَــ١  

َػتك١ً ػُ  بٌ عٓاقطٖا إدتًؿ١ ٚسس٠ ايػطض ايصٟ خككـت يـ٘   

ٚؽتؿـٞ بـصيو ايػاٜـ١ ايعًُٝـ١      زٕٚ إٔ تػتٓس ٗ ٚدٛزٖا إٍ ؾدل َا,

َٔ ا٭خص بؿهط٠ ايؿدل ا٫عتباضٟ
(20).

 

ــ١ ا   ــ١ يًڀبٝع ــات ايج٬ث ــإ ايٓٛطٜ ــس بٝ ــ١ يًؿــدل  ٚبع يكاْْٛٝ

ا٫عتبــاضٟ, نًــل إٍ إٔ سكٝكــ١ ايؿدكــ١ٝ إعٜٓٛــ١ يًٛقـــ سكٝكــ١  

ٚاقع١ٝ ادتُاع١ٝ ٫ فـاٍ ؾٝٗـا ي٬ؾـذلاض, ؼتـٌ َهاْـ١ بـاضظ٠ ٗ ايـِٓٛ        

 ايكا١ْْٝٛ يًسٍٚ اٱغ١َٝ٬ ٚايعطب١ٝ.

 دٔز الػدؿٗٛ املعٍٕٖٛ لمٕقف يف محاٖتْ: املبشح الجالح

قـ بايؿدك١ٝ ا٫عتباض١ٜ, ٜعـس  إٕ اعذلاف ايكإْٛ اؾعا٥طٟ يًٛ

اختٝاضا غًُٝا ؾُٔ ْاس١ٝ قڀ  ٖصا ا٫ختٝاض اؾـسٍ ايؿكٗـٞ ايـصٟ نـإ     

َڀطٚساڄ سٍٛ ؼسٜس اؾ١ٗ اييت ٜ٪ٍٚ إيٝٗا إًو ايٛقؿٞ ٌٖ ٖٞ ايٛاقــ  

أٚ إٛقٛف عًٝ٘ أٚ ٗ سهِ اهلل تعاٍ
(21)

, سٝح ْكت إاز٠ اـاَػ١ َـٔ  
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 (02) جتهـــاد العدداال قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ٌ  إطغّٛ أع٬ٙ "ايٛقـ يٝؼ ًَها يٮ ٫ٚ ا٫عتبـاضٜٔ   ؾـدام ايڀبٝعـٝ

ٜٚتُت  بايؿدك١ٝ إعٜٓٛـ١ ٚتػـٗط ايسٚيـ١ عًـ٢ اسـذلاّ إضاز٠ ايٛقــ       

 ٚتٓؿٝصٖا". 

َٚٔ ْاس١ٝ ثاْٝـ١ ؾـإٕ ا٫عـذلاف ايكـاْْٛٞ يًٛقــ بايؿدكـ١ٝ       

ا٫عتباض١ٜ ٜٛؾط ي٘ ايهجرل َٔ اؿُا١ٜ غٛا٤ َٔ خ٬ٍ َٔ خـ٬ٍ ايٓتـا٥ر   

ٍ ايٓتـا٥ر اـاقـ١ يؿدكـ١ٝ    ايعا١َ يًؿدكـ١ٝ إعٜٓٛـ١, أٚ َـٔ خـ٬    

 ايٛقـ ا٫عتباض١ٜ, ٚٗ تؿكٌٝ شيو َا ًٜٞ: 

ــ١ يًؿدكــ١ٝ      ــا٥ر ايعاَ ــٔ خــ٬ٍ ايٓت ـــ َ ــ١ ايٛق ــب ا٭ٍٚ: ٓاٜ إڀً

 ا٫عتباض١ٜ

إٕ إقباؽ ايكإْٛ ع٢ً أٟ فُٛعـ١ أَـٛاٍ أٚ فُٛعـ١ أؾـدام     

( َٔ 21قبػ١ ايؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ ٜذلتب عٓ٘ ْتا٥ر اْڀٛت عًٝٗا إاز٠ )

ْٕٛ إسْٞ اؾعا٥طٟ بكٛشلا: "ٜتُت  ايؿدل ا٫عتباضٟ ظُٝ  اؿكٛم ايكا

إ٫ َا نـإ َٓٗـا ٬َظَـا يكـؿ١ اٱْػـإ, ٚشيـو ٗ اؿـسٚز ايـيت ٜكطضٖـا          

 ايكإْٛ.

 ـ ٜهٕٛ ي٘ خكٛقا:

 ـ ش١َ إاي١ٝ   

 ـ أ١ًٖٝ ٗ اؿسٚز اييت ٜعٝٓٗا عكس إْؿا٥ٗا أٚ اييت ٜكطضٖا ايكإْٛ.

يصٟ ٜٛدس ؾٝ٘ َطنع إزاضتٗا. ايؿطنات ايـيت ٜهـٕٛ   ـ َٛطٔ ٖٚٛ إهإ ا

َطنعٖا ايط٥ٝػٞ ٗ اـاضز ٚشلا ْؿاٙ ٗ اؾعا٥ط ٜعتـدل َطنعٖـا ٗ ْٛـط    

 ايكإْٛ ايساخًٞ ٗ اؾعا٥ط.

 ـ ْا٥ب ٜعدل عٔ إضازتٗا.

 ـ سل ايتكانٞ".

إشٕ َٔ ٖصا ايٓل ايكاْْٛٞ لس إٔ ايٛقـ ٜتُت  بهاؾـ١ اؿكـٛم    

ايڀبٝعٞ باغتجٓا٤ تًو اؿكٛم اييت تهٕٛ يكٝك١  اييت ٜتُت  بٗا ايؿدل

بؿدل اٱْػإ ؾ٬ ٜتكٛض َج٬ إٔ تجبت يًٛقـ, سكٛم ا٭غـط٠ نشـل   

ايعٚد١ٝ أٚ اؿكٛم ايٓاؾـ١٦ عـٔ ايكطابـ١ نـاٱضخ ٚايٓؿكـ١ ٚايٓػـب, ٫ٚ       
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ٜتكٛض إٔ تجبت ي٘ نصيو اؿكٛم ايًكٝك١ ظػـِ اٱْػـإ َجـٌ سكـ٘ ٗ     

 ٓا١ٜ بسْ٘.

( َٔ ايكإْٛ إـسْٞ أعـ٬ٙ بعـض اؿكـٛم     21) ٚقس عسزت إاز٠

 ا١ُٕٗ يًؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ عا١َ, ٚيًٛقـ خاق١ ٚٗ تؿكًٝٗا َاًٜٞ: 

 أ٫ٚڄ: يًٛقـ ش١َ َاي١ٝ َػتك١ً

ايص١َ ٗ ايًػ١: ايعٗس ٚزلٞ ايعٗس ش١َ
(22)

. 

ختًـ ٗ َعٓاٖا: ؾذُٗٛض ايؿكٗا٤ َٔ اأَا ايص١َ ٗ ايؿطع ؾكس 

ع١ٝ ٚاؿٓابًـ١  اؿٓؿ١ٝ ٚإايه١ٝ ٚايؿاؾ
(23)

دعًـٗا ٚقـؿڄا ٚعطؾٗـا بأْٗـا:      

نؿدـط  -ٚقـ ٜكرل ايؿدل ب٘ أ٬ٖڄ يٲهاب ي٘ ٚعًٝ٘. َٚـٔ ايؿكٗـا٤   

َٔ دعًٗا شاتٶا ٚعطؾٗا بأْٗا ْؿؼ شلا عٗـسٙ,   -اٱغ٬ّ ايبعزٟٚ ٚابٔ ًَو

َٚٔ اجملُ  عًٝ٘ بٌ ايؿكٗا٤ إٔ اٱْػإ ٜٛيس ٚي٘ شَـ١ قـاؿ١ يًٛدـٛب    

ي٘ ٚعًٝ٘ 
(24)

. 

غتعًُٗا ايؿكٗا٤ َع٢ٓ ايعٗس, ٚاغتعًُٗا بعض ا٭قـٛيٌٝ  ٚقس ا

َع٢ٓ أ١ًٖٝ ايٛدٛب, ٚدا٤ ٗ إػطب إٔ ايص١َ تڀًل ع٢ً قـٌ ا٫يتـعاّ,   

ٚبعض ايؿكٗا٤ ٜكٍٛ: ٖٞ قٌ ايهُإ ٚايٛدٛب, ٚبعهـِٗ ٜكـٍٛ: ٖـٞ    

َع٢ٓ ٜكرل بػـبب٘ اٯزَـٞ عًـ٢ اـكـٛم أٖـ٬ڄ يٛدـٛب اؿكـٛم يـ٘         

 ٚعًٝ٘.

اي١ٝ ٗ ايكؿ٘ ايكاْْٛٞ بأْٗا فُٛع َـا يًؿـدل   ٚتعطف ايص١َ إ

َٔ سكٛم َٚا عًٝ٘ َٔ ايتعاَات شات ق١ُٝ َاي١ٝ 
(25)

. 

ٚيًٛقـ ش١َ َاي١ٝ َػـتك١ً قا٥ُـ١ بـصاتٗا, تتهـٕٛ ٖـا يـ٘ َـٔ        

سكٛم َٚا عًٝ٘ َٔ ٚادبات َايٝـ١, ؾتهـٕٛ أَـٛاٍ ايٛقــ ٚسـسٙ ٖـٞ       

ايها١َٓ ٕا عًٝ٘ َٔ زٜٕٛ
(26)

. 

٫ ؽـتً٘ سكٛقـ٘ عكـٛم ايٛاقــ, ٫ٚ      ٚيصات١ٝ ايٛقـ ٚاغتك٬ي٘

ــ٘        ــتً٘ ٚادبات ــا ٫ ؽ ــِٝٗ, نُ ــٛف عً ــٛم إٛق ــاٚط, ٫ٚ عك ــٛم ايٓ عك

بٛادباتِٗ, َٚٔ ثـِ ؾإْـ٘ ٫ هـٛظ يـسا٥ين إٛقـٛف عًـِٝٗ أٚ ايٛاقــ, أٚ        

 ايٓاٚط ايتٓؿٝص عكٛقِٗ ع٢ً أَٛاٍ ايٛقـ ٭ْٗا يٝػت أَٛاٍ َسِٜٓٝٗ.

 ثاْٝاڄ: أ١ًٖٝ ايٛقـ
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

يؿك٘ اٱغ٬َٞ ٚٗ ايٓٛاّ ايكاْْٛٞ اؾعا٥طٟ ٜتُت  ايٛقـ ٗ ا 

 بأ١ًٖٝ ٚدٛب ٚأ١ًٖٝ أزا٤.

ٚي٦ٔ ناْت أ١ًٖٝ ايٛدٛب ٖٞ َهُٕٛ ايؿدل إعٟٓٛ, ؾإٕ  

يًٛقـ أ١ًٖٝ ٚدٛب ٚيهٓٗا قسز٠ بڀبٝعت٘ بايػطض إككٛز َٔ 

ٚدٛزٙ, ؾُٔ سٝح طبٝع١ ايٛقـ, ٜكًح ٭ٕ ٜهٕٛ ي٘ سل إًه١ٝ 

ٔ, ٚسل إٔ ٜهٕٛ ي٘ اغِٚتٛابعٗا, ٚسل ايطٖ
(27)

. 

َٚٔ سٝح ايػطض َٔ ايٛقـ, ؾٗٛ َكٝس باؿسٚز إكـطض٠ يـ٘ ٗ    

عكس إْؿـا٥٘ أٚ بٛاغـڀ١ ايكـإْٛ, ٚيـصيو ناْـت أًٖٝتـ٘ أًٖٝـ١ ٚدـٛب         

 خاق١, َعتدلاڄ ؾٝٗا ٚٚٝؿت٘ ٗ اجملتُ  ٚؽكك٘.

أَا عٔ أ١ًٖٝ أزا٤ ايٛقـ, ؾُٔ إعطٚف إٔ أ١ًٖٝ ا٭زا٤ أٚ أ١ًٖٝ  

َٓاطٗا تٛاؾط ناٌَ اٱضاز٠ ٚايتُٝٝع يًؿدل نٞ ٜهٕٛ قاؿاڄ ايتكطف 

ٕباؾط٠ ا٭عُاٍ ٚايتكطؾات ايكا١ْْٝٛ بٓؿػ٘, ٜٚجبت شيو يٲْػإ ٚسسٙ, 

, يـصيو ٜٓبػـٞ ؾٗـِ أًٖٝـ١ أزا٤ ايٛقــ      إضازٜـ١ باعتباض َا يسٜ٘ َٔ قسض٠ 

بإع٢ٓ ايصٟ ٜتؿل ٚطبٝعت٘, ؾٝككس بٗا ؼسٜس َس٣ ايٓؿاٙ إعـذلف بـ٘   

ـ يتشكٝل أٖساؾ٘, ٚتتشسز أ١ًٖٝ أزا٤ ايٛقـ بايكٝٛز ٗ اؿسٚز اييت يًٛق

 ٜعٝٓٗا عكس إْؿا٥٘ أٚ اييت ٜكطضٖا ايكإْٛ.

إشٕ تجبت يًٛقـ أ١ًٖٝ أزا٤ نُا تجبت ي٘ أ١ًٖٝ ٚدٛب, ْٚاٚط  

ايٛقـ َا ٖٛ إ٫ فطز ٚغ١ًٝ ٱٚٗاض إضاز٠ ايٛقـ, ٭ْ٘ ّجٌ َكاؿ٘, 

 ؿكٝك١ عٔ إضاز٠ ايٛقـ.ؾتكطؾات ْاٚط ايٛقـ تعدل ٗ ا

 ثايجاڄ: ايٛقـ ي٘ َٛطٔ 

ع٢ً غطاض نٌ ا٭ؾدام ا٫عتباض١ٜ ؾإٕ ايٛقـ ي٘ َٛطٔ خام  

ب٘ َٚتُٝع عٔ َٛطٔ نٌ ا٭ؾدام ايصٜٔ شلِ ع٬ق١ ب٘, ٜٚعس َٛطٔ 

ايٛقـ َكطاڄ قاْْٛٝاڄ ّهٔ كاطبت٘ ؾٝ٘ بايٓػب١ ٕا ٜتعًل بٓؿاط٘ ع٢ً مٛ 

تهاٙ ا٫ختكام احملًٞ إهاْٞ يًُشانِ بايٓػب١ ٜعتس ب٘ قاْْٛٶا, ٚوسز َك

ي٘
(28)

 . 

ٚنكاعس٠ عا١َ ؾإٕ َٛطٔ ايٛقـ ٖٛ إهإ ايصٟ ٜٛدس ؾٝ٘  

َطنع إزاضت٘ ايط٥ٝػٞ, ٜٚككس بٗصا إطنع إهإ ايط٥ٝػٞ يٓؿاط٘ 
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ايكاْْٛٞ ٚإايٞ ٚ اٱزاضٟ, ٚيٝؼ بايهطٚض٠ َطنع ا٫غتػ٬ٍ ايصٟ ّهٔ 

 ٕطنع اٱزاض٠.إٔ ٜٛدس ٗ َهإ َػاٜط 

ٚإشا نإ يًٛقـ ؾطٚعاڄ ٗ أَانٔ كتًؿ١, ؾإٕ َطنع إزاض٠ نٌ ؾطع  

ٜهٕٛ َٛطٓاڄ خاقاڄ بهٌ أعُاي٘ إتعًك١ ب٘, ٚشيو تٝػرلاڄ ع٢ً 

إتعاًٌَ, ٚتڀبٝكاڄ يصيو هٛظ ضؾ  ايسعا٣ٚ إٍ احمله١ُ اييت ٜك  ٗ زا٥طتٗا 

ؾطع ايٛقـ ٚشيو ٗ إػا٥ٌ إتعًك١ بٗصا ايؿطع
(29)

. 

بايٓػب١ يًٛقـ ايصٟ َطنعٙ ايط٥ٝػٞ خاضز ٚاؿهِ ْؿػ٘  

ايٛطٔ, ٚي٘ ْؿاٙ ٗ أضض ايٛطٔ, سٝح ٜعتدل َطنع إزاضت٘ بايٓػب١ إٍ 

إهإ ايصٟ تٛدس ؾٝ٘ اٱزاض٠ احمل١ًٝ, ؾايٛقـ ايصٟ  أٟ ايكإْٛ ايساخًٞ,

ٜهٕٛ َطنعٙ ايط٥ٝػٞ خاضز اؾعا٥ط ٚي٘ ْؿاٙ ٗ اؾعا٥ط, ٜعتدل َهإ 

 ا ايٓؿاٙ َٛطٓاڄ ي٘ ٗ ْٛط ايكإْٛ اؾعا٥طٟ. ٖص

  .ضابعاڄ: ايٛقـ ي٘ ْا٥ب ٜعدل عٔ إضازت٘

ايٛقـ ؾدل َعٟٓٛ ي٘ ٚدٛز ؾطعٞ ٜبٝح ي٘ ايتعاٌَ َ   

ايٓاؽ َباؾط٠ بٛاغڀ١ ٖجً٘ ايؿطعٞ ٖٚٛ إتٛيٞ
(30)

 "ْاٚط ايٛقـ".  

 300ـ 90 :( َٔ إطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضق05ِ) ؾكس ْكت إاز٠ 

يؿطٚٙ إزاض٠ ا٭٬َى ايٛقؿ١ٝ ٚتػرلٖا ٚٓاٜتٗا ٚنٝؿٝات شيو,  احملسز

ْكت ع٢ً أْ٘ "تػٓس ضعا١ٜ ايتػٝرل إباؾط يًًُو ايٛقؿٞ إٍ ْاٚط إًو 

 0990بطٌٜ غ١ٓ أ :إ٪ضر ٗ 01ـ90 :ايٛقؿٞ ٗ إطاض أسهاّ ايكإْٛ ضقِ

 ٚإصنٛض أع٬ٙ".

  .خاَػاڄ: ايٛقـ ي٘ سل ايتكانٞ

ڀبٝعٞ ٗ ٖصٙ ايكؿ١, ؾهُا هٛظ شلصا ا٭خرل ايٛقـ نايؿدل اي 

ايًذ٤ٛ يًكها٤ غٛا٤ أنإ َسعٝاڄ أّ َسع٢ عًٝ٘, هٛظ يًٛقـ إٔ ٜباؾط 

ايسع٣ٛ اييت ٜطغب ٗ ضؾعٗا ٚإٔ ٜساؾ  عٔ ايسعا٣ٚ اييت تطؾ  عًٝ٘, 

ٚايؿطم بُٝٓٗا ٜهُٔ ٗ إٔ ايٛقـ ٜتٍٛ بكؿ١ َباؾط٠ ٖصا اؿل عٔ 

 ططٜل ٖجً٘ ايكاْْٛٞ.

 300ـ90 :( َٔ إطغّٛ ايتٓؿٝصٟ ضق03ِ) اْڀٛت إاز٠ ؾكس 

ْـ ايصنط ع٢ً ؼسٜس َٗاّ ْاٚط إًو ايٛقؿٞ ٚشنط َٔ بٌ ٖصٙ إٗاّ, آ
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ايػٗط ع٢ً ايعٌ إٛقٛؾ١ ٚزؾ  ايهطض عٔ إًو ايٛقؿٞ, ٚاحملاؾ١ٛ ع٢ً 

إًو ايٛقؿٞ ًَٚشكات٘ ٚتٛابع٘ َٔ عكاضات َٚٓك٫ٛت, ٫ٚ ؾو إٔ 

يٛقـ ٗ َٛاد١ٗ َٔ ٜسعٞ سكاڄ عًٝ٘ أَاّ احملانِ ٜسخٌ ايسؾاع عٔ ا

 نُٔ ٓا١ٜ ايٛقـ إٓٛط١ بٓاٚط ايٛقـ. 

ٚقس ْل ؾكٗا٤ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ع٢ً إٔ اـكِ ٗ ايسعا٣ٚ  

ايكازض٠ َٔ ايٛقـ أٚ عًٝ٘ ٖٛ ايٓاٚط غٛا٤ٶ أناْت َتعًك١ بعٌ ايٛقـ 

إػتشكٌ أٚ بػًت٘, ؾايٛقـ ؾدك١ٝ َع١ٜٛٓ َػتك١ً عٔ ؾدك١ٝ 

ؾٝ٘ ٚاـكَٛات اييت تطؾ  َٔ ايٛقـ أٚ عًٝ٘ ٫ تهٕٛ إ٫ َٔ ٚنس 

ايٓاٚط بسٕٚ نطٚض٠ ٱزخاٍ إٛقٛف عًِٝٗ
(31)

  

 إڀًب ايجاْٞ: ٖٝعات ايؿدك١ٝ ا٫عتباض١ٜ يًٛقـ 

يًؿدك١ٝ ا٫عتباض١ٜ يًٛقـ ْتا٥ر خاق١ ُٝعٖا عٔ غرلٖا َٔ  

 تُجٌ ٗ: ايؿدكٝات إع١ٜٛٓ ا٭خط٣, ٖصٙ اـكا٥ل ت

 أ٫ٚڄ: إعؿا٤ ايٛقـ َٔ ايهطا٥ب ٚايطغّٛ.

 ثاْٝاڄ: عسّ خهٛع عكاضات ايٛقـ يًتكازّ.

 ثايجاڄ: ٓا١ٜ ايٛقـ َٔ ايؿؿع١.

 ضابعاڄ: عسّ إَها١ْٝ اؿذع ع٢ً أَٛاٍ ايٛقـ.

 أ٫ٚڄ:  إعؿا٤ ايٛقـ َٔ ايهطا٥ب ٚايطغّٛ 

ڀٞ ٗ ْٛطاڄ يًٗسف اـرلٟ ايصٟ ٜػع٢ ايٛقـ إٍ ؼكٝك٘ ؾكس أڂع 

ايكإْٛ اؾعا٥طٟ َٔ غساز ايهطٜب١ إؿطٚن١ ع٢ً غرلٙ َٔ ْاعات 

 ا٭ؾدام أٚ فُٛعات ا٭َٛاٍ.

إتعًل با٭ٚقاف  01 -90ضقِ: ( َٔ ايكإْٛ 22ؾكس ْكت إاز٠ ) 

ْ٘ "تعؿ٢ ا٭٬َى ايٛقؿ١ٝ ايعا١َ َٔ ضغِ ايتػذٌٝ أْـ ايصنط ع٢ً آ

 أعُاٍ اـرل ٚايدل".      ٚايهطا٥ب ٚايطغّٛ ا٭خط٣ يهْٛٗا عٌُ َٔ 

 عسّ خهٛع عكاضات ايٛقـ يًتكازّ  ثاْٝا:

ٚشيو , ٫ ّهٔ ٭سس إٔ ٜهتػب أعٝإ ايٛقـ بايتكازّ إهتػب 

تڀبٝكا يًكاعس٠ ايكا١ْْٝٛ اييت تكطض إٔ نٌ َاٍ ٫ هٛظ ايتكطف ؾٝ٘ ٫ 

هٛظ نػب٘ بايتكازّ
(32)

ؾكس ْكت إاز٠  
(53)

َٔ قإْٛ ا٭ٚقاف ع٢ً أْ٘  
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"٫ هٛظ ايتكطف ٗ أقٌ إًو ايٛقؿٞ إٓتؿ  ب٘ بأ١ٜ قؿ١ َٔ قؿات 

 ايتكطف غٛا٤ بايبٝ  أٚ اشلب١ أٚ ايتٓاظٍ أٚ غرلٖا".

ٚقس أنست احمله١ُ ايعًٝا عسّ إَها١ْٝ خهٛع أقٍٛ ايٛقـ يًتكازّ  

ّ ايصٟ ْك٘ "سٝح 03/10/0901 :إهػب, ٚشيو ٗ قطاضٖا ايكازض ٗ

يتكازّ إهػب ٗ اغتػ٬ٍ ا٭ضض احملبػ١ ٫ْعساّ ْ٘ ٫ هٛظ ايتُػو باإ

١ْٝ ايتًُو"
(33)

. 

 ثايجاڄ: ٓا١ٜ ايٛقـ َٔ ايؿؿع١ 

( َٔ ايكإْٛ إسْٞ اؾعا٥طٟ ايؿؿع١ بكٛشلا 792) عطؾت إاز٠ 

"ايؿؿع١ ضخك١ ػٝع اؿًٍٛ قٌ إؿذلٟ ٗ بٝ  ايعكاض نُٔ ا٭سٛاٍ 

 إٓكٛم عًٝٗا ٗ إٛاز ايتاي١ٝ".

( َٔ شات ايكإْٛ ع٢ً أْ٘ "٫ ؾؿع١...إشا نإ 790) ْكت إاز٠نُا  

 ايعكاض قس بٝ  يٝهٕٛ قٌ عباز٠ أٚ ًٜشل َشٌ ايعباز٠".

ؾكس ؾهٌ ايكإْٛ ٗ ٖصا ايٓل ايػطض ايصٟ َٔ أدً٘ مت بٝ   

اؿك١ ايؿا٥ع١ ٗ ايعكاض ع٢ً َكًش١ ايؿؿٝ  إشا بٝ  ايعكاض يٝهٕٛ ق٬ڄ 

ايعباز٠, ٜٚسخٌ ٗ شيو إػادس َٚا ًٜشل بٗا َٔ يًعباز٠ أٚ ًٜشل َشٌ 

َساضؽ قطآ١ْٝ أٚ خًٛات يٲقا١َ بككس تعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚعًَٛ٘ 

اييت تتدص يًُٓاغبات ايس١ٜٝٓ إًشك١  تٚايؿك٘ اٱغ٬َٞ, ٚا٫غذلاسا

بإػادس, ؾإشا مت بٝ  ايعكاض ٫غتدساَ٘ ٗ ا٭غطاض اييت تتعًل بايؿعا٥ط 

ػٛظ ايؿؿع١ ؾٝ٘, ٚشيو ٓا١ٜ يًٛقـ ُٚٝٝعٙ عٔ غرلٙ َٔ  اٱغ١َٝ٬ ؾ٬

ايڀبٝعٌٝ ٚايؿدكٝات ا٫عتباض١ٜ ا٭خط٣ ا٭ؾدام
(34)

. 

 ضابعاڄ: عسّ إَها١ْٝ اؿذع ع٢ً أَٛاٍ ايٛقـ 

اؿذع إدطا٤ ؼؿٛٞ, ٜطاز ب٘ ايتٓؿٝص ع٢ً أَٛاٍ إسٜٔ عٔ ططٜل  

ٜٕٛ ايسا٥ٌٓ إؿذلنٌ بٝعٗا بإطاز ايعًين يتػسٜس زٜٔ ايسا٥ٔ اؿادع ٚز

ٗ اؿذع َٔ ق١ُٝ ٖصٙ ا٭َٛاٍ
(35)

. 

َٚٔ إػتكط عًٝ٘ إٔ اؿذع ٫ ٜهٕٛ إ٫ ع٢ً أَٛاٍ إسٜٔ, غرل أْ٘  

َٔ اٯثاض ايكا١ْْٝٛ يًٛقـ خطٚز إاٍ إٛقٛف َٔ ش١َ ايٛاقـ, ٚعسّ 

زخٛي٘ ٗ ش١َ إٛقٛف عًِٝٗ, ٚيصيو ٫ هٛظ سذعٖا ٚايتٓؿٝص عًٝٗا ٭ٕ 
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ايٛقـ إاي١ٝ َػتك١ً ش١َ
(36)

. 

َٚٔ ْاس١ٝ ثا١ْٝ ؾإٕ اؿذع ٫ ٜهٕٛ إ٫ ع٢ً ا٭٬َى اييت ٜكح  

ايتكطف ؾٝٗا ست٢ ّهٔ بٝعٗا بإعاز ايعًين ٗ ساي١ عسّ اغتٝؿا٤ ايسٜٔ, 

ٚطإا إٔ ايٛقـ ٫ هٛظ ايتكطف ؾٝ٘ بأٟ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ, أٚ بأٟ ؾهٌ 

ٖهٔ ٭ْ٘ ٜهٕٛ بسٕٚ دس٣ٚ, َٔ أؾهاٍ ايتكطف ؾإٕ سذعٙ أٜهاڄ غرل 

٭ْ٘ غرل قابٌ يًتًُو
(37)

. 

َٚٔ ْاس١ٝ ثايج١, ؾُٔ قٛاعس ايتٓؿٝص أ٫ ٜهٕٛ إاٍ إڀًٛب  

ايتٓؿٝص عًٝ٘ قاب٬ڄ يًتساٍٚ, ٚبصيو ٫ هٛظ اؿذع ع٢ً أَٛاٍ ايٛقـ, ٭ٕ 

ايٛقـ ٜكتهٞ سبؼ ايعٌ َٚٓعٗا َٔ ايتساٍٚ
(38)

. 

اٍ ايٛقـ, إِا تتعًل بأقٌ إاٍ غرل إٔ ٖصٙ اؿُا١ٜ إكطض٠ ٭َٛ 

 90/01( َٔ قإْٛ ا٭ٚقاف 50ايٛقؿٞ, ٚيٝؼ بػًت٘, شيو إٔ إاز٠ )

أداظت ايتٓؿٝص ع٢ً سل إٛقٛف عًِٝٗ ٗ ايػ١ً ايٓاػ١ عٔ أقٌ إاٍ 

( ع٢ً 50) ايٛقؿٞ, ٖٚصا ست٢ ٫ تهٝ  سكٛم ايسا٥ٌٓ, ؾكس ْكت إاز٠

يًسا٥ٔ ٗ إٓؿع١ ؾك٘ ٚٗ ايجُٔ أْ٘ "هٛظ دعٌ سك١ إٓتؿ  نُاْاڄ 

 ايصٟ ٜعٛز إيٝ٘".

8 

ًؿدك١ٝ ا٫عتباض١ٜ يًٛقـ, ٜتي يٓا إٔ يَٚٔ خ٬ٍ زضاغتٓا  

 ا٫عذلاف يًٛقـ بٗصٙ ايؿدك١ٝ ي٘ أ١ُٖٝ ع١ًُٝ تتُجٌ ؾُٝا ًٜٞ:

ـ ا٫عذلاف يًٛقـ بايؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ هعٌ يًٛقـ ْٛاَاڄ خاقاڄ,  0 

اق١, نُا ىتًـ َٔ ْاس١ٝ ثا١ْٝ عٔ إًه١ٝ َتُٝعاڄ عٔ ْٛاّ إًه١ٝ اـ

 ايعا١َ.

ـ اْتكاٍ ًَه١ٝ ا٭عٝإ إٛقٛؾ١ إٍ غرل ايٛاقـ ٚاْسَادٗا ٗ  5 

ؾدك١ٝ ايٛقـ, ؾًِ ٜعس يًُايو َٔ غًڀ١ عًٝٗا إ٫ َا ٜكطضٙ ْٛاّ 

ايٛقـ َٔ ق٬سٝات نايؿطٚٙ اييت أباسٗا ايؿك٘ يًٛاقـ إٔ ٜؿذلطٗا ٗ 

 قش١ ايٛقـ.

طز ُاّ ايٛقـ تكبح أعٝإ ايٛقـ َ  َا تسضٙ َٔ ضٜ  ـ َذ 3 

ٚؾٛا٥س ٚغ١ً ٗ ْٛاّ خام وسز نٝؿ١ٝ احملاؾ١ٛ عًٝٗا ٚقٝاْتٗا ٚسػٔ 
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اغتػ٬شلا ٚتڀٜٛطٖا, ا٭َط ايصٟ هٛظ َع٘ ايكٍٛ بإٔ يهٌ ٚقـ ش١َ 

 َاي١ٝ َػتك١ً ْٚٛاَاڄ ؾطعٝاڄ خاقاڄ ب٘.

طابعاڄ َ٪غػٝاڄ  ـ ايؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ تهؿٞ ع٢ً ايعٌُ ايٛقؿٞ 2 

ٜتُٝع عٔ ايڀاب  ايؿدكٞ يٮؾطاز, ؾٝهٕٛ ايٛقـ بصيو أنجط قاب١ًٝ 

 يًتأطرل.

ـ ؼكل ايؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ ز١َّٛ ايٛقـ, إش بانتػابٗا ٫ تٓتكٌ  2 

ًَه١ٝ إاٍ ايٛقؿٞ ؾ١ٗ َع١ٓٝ, ٚإِا ٜبك٢ ايٛقـ قا٥ُاڄ بصات٘ غرل قابٌ 

 َٔ غًت٘ ؾشػب.يًتكطف ؾٝ٘, سٝح ٜػتؿٝس إٛقٛف عًِٝٗ 

ـ ٚدٛز ؾدل طبٝعٞ ٜتٍٛ إزاض٠ ايٛقـ ٚاٱؾطاف عًٝ٘,  1 

ٜػ٢ُ ايٓاٚط, ٚن  ايؿكٗا٤ ي٘ ْٛاَاڄ خاقاڄ وهِ تكطؾات٘ َٚعا٬َت٘ 

َ  خهٛع٘ يًكها٤ ٕطاقب١ تًو ايتكطؾات َا ٜهُٔ غ٬َتٗا َٔ 

 .اإدايؿ١, ٚاؿؿاٚ ع٢ً أَٛاٍ ايٛقـ ٚبكا٤ نٝاْ٘ َػتُط

دع املعتىــــــــدٚاهلٕاوؼ ٔاملسا

                                                 

بٔ قُس بٔ عًٞ, اكباح إٓرل ٗ غطٜب ايؿطح ايهبرل يًطاؾعٞ/يًؿَٝٛٞ: أٓس إ (1)

 .512إهتب١ ايع١ًُٝ )برلٚت ـ يبٓإ( م 

اهلل  اهلل بٔ أٓس بٔ قُس, ؼكٝل ز. عبس إػين/٫بٔ قسا١َ: َٛؾل ايسٜٔ أبٞ قُس عبس (2)

ٖـ, ٖذط 0210, ٍٚايؿتاح قُس اؿًٛ, ايڀبع١ ا٭ احملػٔ ايذلنٞ, ٚز. عبس بٔ عبس

 .002, م 0يًڀباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜ  ٚاٱع٬ٕ بايكاٖط٠, ز

ّ, زاض 0970, ظٖط٠, ايڀبع١ ايجا١ْٝ قانطات ٗ ايٛقـ, قانطات ٗ ايٛقـ/ حملُس أبٛ (3)

 .22ايؿهط ايعطبٞ. م

 . 95( آٍ عُطإ 4)

اس١ ايؿٝذ ؾتح ايباضٟ ؾطح قشٝح ايبداضٟ / ٫بٔ سذط: أٓس بٔ عًٞ, تكشٝح زل (5)

 .215, م 2اهلل بٔ باظ, زاض إعطؾ١ )برلٚت ـ يبٓإ (, ز ايععٜع بٔ عبس عبس

 .71, م 5قشٝح ايبداضٟ, ز (6)

٭بٞ اؿػٌ َػًِ بٔ اؿذاز  قشٝح َػًِ, ضٚاٙ َػًِ ٚأبٛ زاٚز ٚغرلُٖا, اْٛط: (7)

إسٝا٤ ايذلاخ ٖـ, زاض 0395, ايباقٞ, ايڀبع١ ايجا١ْٝ ايٓٝػابٛضٟ, ؼكٝل قُس ؾ٪از عبس

, م 3غٓٔ أبٞ زاٚز, ز, 0522, م 5ز ,نتاب ايٛق١ٝ, ايعطبٞ )برلٚت ـ يبٓإ(

311. 
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 
ساض اؾاَع١ٝ يًڀباع١ ز. قُس سػٌ َٓكٛض, إسخٌ إٍ ايكإْٛ "ْٛط١ٜ اؿل" اي (8)

 .501غهٓسض١ٜ, م ٚايٓؿط, اٱ

 ,سٝا٤ ايذلاخ ايعطبٞزاض إ ,ايٛغٝ٘ ٗ ؾطح ايكإْٛ إسْٞ ,ز .عبس ايطظام ايػٓٗٛضٟ( 9)

 .  500م 2ز

ؾٛاٍ  05 :إتعًل با٭ٚقاف إ٪ضر ٗ 01 90 :َٔ ايكإْٛ ضقِ 5ؾكس ْكت إاز٠  (10)

ْ٘ "ع٢ً غطاض نٌ َٛاز ٖسا ايكإْٛ أع٢ً  0990بطٌٜ أ 57 ـ:إٛاؾل ي ٖـ0200عاّ 

 ٜطد  إٍ أسهاّ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٗ غرل إٓكٛم عًٝ٘".

ام ايكإْٛ ايعاّ إع١ٜٛٓ ا٫عتباض١ٜ ٖٞ تًو ايها٥ٓات ايعا١َ إككٛز بأؾد (11)

ايكا١ُ٥ بصاتٗا أٟ تًو إُٓٛات ايعا١َ اييت تتُت  باختكام ٚغًڀات شات١ٝ خاق١ 

 ٙ ا٭ؾدام ايسٚي١ ثِ ٜأتٞ بعسٖا أؾدام َع١ْٛٓ عا١َ تابع١ شلا.     صبٗا, ٚأٍٚ ٖ

٭َٛاٍ ْٚاعات ا٭ؾدام اييت اعذلف َا ا٭ؾدام إع١ٜٛٓ اـاق١ ؾٗٞ ْاعات اأ( 12)

 شلا ايكإْٛ بٗسٙ ايكؿ١.

ايؿدك١ٝ إع١ٜٛٓ ا٫عتباض١ٜ ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٚايكإْٛ  ,قُس طُّٛ .ز( 13)

 .07م, 0907ّ- 0217, 5ايٛنعٞ  ٙ 

ايڀبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يؿدك١ٝ ايٛقـ إع١ٜٛٓ َٓؿٛضات  ز. ْع١ قُٛز ايعضٜكٞ, (14)

 . 10م, 0غ١َٝ٬, ططابًؼ ايػطب, ٙن١ًٝ  ايسع٠ٛ اٱ

 إتُج١ً ٗ اؾُعٝات ٚايؿطنات.( 15)

 . 217ز. قُس سػٌ َٓكٛض, َطد  غابل, م( 16)

ايعسز  ,اْٛط ز. قُس عبس اهلل ايعطبٞ, ايؿك٘ اٱزاضٟ اؿسٜح, ف١ً ايكإْٛ ٚا٫قتكاز (17)

 .0ايػ١ٓ  3, 0

 . 200ز. قُس سػٌ َٓكٛض, َطد  غابل, م( 18)

 .201ات إطد  غابل, مش( 19)

 .219شات إطد  غابل, م( 20)

ٙ  زاض ١َٖٛ, خايس ضٍَٛ, اٱطاض ايكاْْٛٞ ٚايتُٓٛٝٞ ٭٬َى ايٛقـ ٗ اؾعا٥ط,( 21)

 .21م ّ,5112

 . 525/ 0إكباح إٓرل, َطد  ايػابل,  (22)

١ٝ ابٔ ساؾ١ٝ ضز احملتاض ع٢ً ايسض إدتاض ؾطح تٜٓٛط ا٭بكاض, إؿٗٛض٠ عاؾَِٓٗ  (23)

ٖـ, زاض ايؿهط 0301 ,عابسٜٔ, ايڀبع١ ايجا١ْٝ عابسٜٔ/ حملُس أٌَ ايؿٗرل بابٔ

نؿاف ايكٓاع عٔ ًَ اٱقٓاع/ يًبٗٛتٞ: َٓكٛض بٔ , , اؿًيب2/500, )برلٚت ـ يبٓإ(

َٛاٖب اؾًٌٝ ؾطح كتكط  ,3/509, ٖـ0213ْٜٛؼ, عامل ايهتب )برلٚت ـ يبٓإ(

ٖـ, زاض ايؿهط 0390 ,بٔ قُس, ايڀبع١ ايجا١ْٝاُس اهلل ق خًٌٝ/ يًشڀاب: أبٞ عبس

 . 2/232, )برلٚت ـ يبٓإ(



 الخيرو عبد القادر أ.   الشخصية االعتبارية للوقف وأثرها في حمايته 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (108) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
 .023م ايتعطٜؿات يًذطداْٞ, زاض ايهتاب ايعطبٞ, (24)

 .301ز. قُس سػٌ َٓكٛض, َطد  غابل, م( 25)

ْاز١ٜ بٛخطم, اٯثاض ايكا١ْْٝٛ يًتكطف ايٛقؿٞ ٗ ايتؿطٜ  اؾعا٥طٟ, َصنط٠ ( 26)

  .31ّ, م5112ايبًٝس٠,  ,زسًب َادػترل, داَع١ غعس

 . 57ز.قُس َڀُّٛ, َطد  غابل, م( 27)

 .231ز. قُس سػٌ َٓكٛض, َطد  غابل, م( 28)

 .230ْؿؼ إطد  ايػابل, م ( 29)

 .52ظٖسٟ ٜهٔ, أسهاّ ايٛقـ, إهتب١ ايعكط١ٜ, برلٚت, يبٓإ, م( 30)

 .51ْؿؼ إطد  ايػابل, م ( 31)

 .12م خايس ضٍَٛ, َطد  غابل,( 32)

 ّ.03/10/0901 :قطاض احمله١ُ ايعًٝا, غطؾ١ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ ٗ( 33)

 .03ز. ْع١ قُٛز ايعضٜكٞ, َطد  غابل, م( 34)

 .01ْاز١ٜ بٛخطم, َطد  غابل, م( 35)

 .12م خايس ضٍَٛ, َطد  غابل,( 36)

 قُس نٓاظ٠, ايٛقـ ايعاّ ٗ ايتؿطٜ  اؾعا٥طٟ, زاض اشلس٣ يًڀباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜ ,( 37)

 .007ّ, م5111

 .019ز. ْع١ قُٛز ايعضٜكٞ, َطد  غابل, م( 38)


