
ISSN: 2335-1039 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

.73 - 62 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

62 

 

 11/11/2022 :القبولتاريخ                                01/02/2022رسال: اإلتاريخ 

 

 األسرةدارة ملكية إل العامة  قواعدال

General rules for managing Family ownership 
 2جياللي بن الطيب يجياللد.  ،1*حمزةالهمال  دط. 

 hamza@hotmail.com11tam ،تمنراستجامعة 1

 bentayebdjillalidjillali@gmail.com ،تمنراستجامعة  2

 مخبر الموروث العلمي والثقافي لمنطقة تامنغست

 

  : الملخص      

قواعددد  لد اويمةدن تقيدديمها  الجزائددر فددي التيدري   األسدرةتتعددد نممداط ادارة ميةيددة       

هدا بفدرد نوقواعدد ااةدة الوكالدة نو قواعدد اليديول العداد  عامة تتمثد  فدي تطبيدو قواعدد 

وان كامددت مدول مددن نمددوال اليدديول  مهددانحيدد   تهامظددرا لوصوةدي األسددرةالميدرل ميةيددة 

الديين  دةالواح األسرةكومها تنيأ بين نفراد  مها توض  ليروط ااةة إلميائهانالجبر  اال 

 رتهداإلدا وهيا ما جع  الميرل يفردها بقواعد ااةة تجم  بينهم وحدة المصيحة والعم ،

و هدلمدير في اإلدارة عي  عةد  اليديول العداد  ألن الهدد  مدن اميدائها ا تكتوسي  سيط

  المحافظة عي  المال اليائ  وتنميته وتحقيو المصيحة الميتركة لييركاء منه.

 لميدررات اقواعد الوكالة، قواعد الشييو،، سيل ، األسرةإدارة ملكية : الكلمات المفتاحية

 المصلحة المشتركة.

         Abstract: 
         There are many types of family ownership management in 

Algerian legislation, and they can be divided into general rules 

represented in the application of agency rules or ordinary 

commonality rules, and special rules that the legislator singled out 

for family ownership due to the specificity of this ownership, since 

although it is a type of forced commonality, it is subject to special 

conditions. To establish it, as it arises among members of the same 

family, and this is what made the legislator single it out with special 

rules for its management, such as expanding the manager’s 

authority in the administration unlike the ordinary commons, 

because the goal of its establishment is to preserve and develop 

common money and achieve the common interest of the partners . 

                                                             
 المؤلف المرس   *
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            Keywords: Management of family ownership, agency 

rules, rules of commonality, special rules, powers of the 

manager, common interest.  

 مقدمة:      

ين نفددراد ثدار التددي يويفهدا الميدرام فددي مجتمعاتندا لهدور الميةيدداب الجماعيدة بدمدن اآ      

ا هم، وذلك لمميةيتهم عي  الييول الناتج عن ارث األسرةنغيب نفراد  بقيفي    الواحدة األسرة

رتهم لهيه األموال من قيمة معنوية وما توارثوه عمن سبقهم من نعرا  وعاداب تجع  مظد

د جمد  نفدراالقيمة المعنوية لهديا المدال قويدة تدؤد  الد  تميدةهم بده ليبقد  رابطدا قويدا ي ال 

 .1الواحدة األسرة

ة الديين الواحدد األسدرةنعضداء  تفدا اوقد ينيأ نيضدا هديا الندول مدن الميةيدة بنداء عيد       

  ها ابقدداء بعددو نمددوالهم تدددار داادداؤتجمدد  بيددنهم وحدددة المصدديحة والعمدد ، فيوتددار نعضدد

بدر علدي  مظامدا ميدتحدثا بد  هدو قدديم  األسدرةومظدا  ميةيدة  ،بما يحقو مصالحهم سرةاأل

لمصدال  اييول حفالدا عيد  المجتمعاب القبيية عي  البقاء في حالة ال عتادباالعصور، فقد 

ي فدمحصدور  األسدرةووحدة العم ، وابراز ليطوة القبيية، ليا فموضدول ميةيدة  الميتركة

 .3اقعا عمييا في مجتمعاتنالةومه و 2القامون المدمي

وميدة ةورة من ةور اليديول وهدي بديلك تحمد  مفد  الطبيعدة القاماذا  األسرةميةية ف     

فة   زنفال يتج المالك نما مح  هيه الميةية ، فميةية الييء اليائ  يتعدد فيهليميةية اليائعة

رار شددريك ييددتطي  نن ييددتعم  اليدديء الميددترك عيدد  ميددبة مالدده مددن حددو دون اإلضدد

ز تتميدوهديه الميةيدة مدن نجيده،  الغدر  الدي  نوجددب مراعاةبمصيحة باقي اليركاء، م  

 كدياتصدر  اليدريك فدي مصديبه وحي  عن نحةا  الييول العاد  من  األسرةنحةا  ميةية 

وال  سدرةاأل، فيجبر اليريك عي  ابقاء مصيبه شائعا في ميةية األسرةميةية  من حي  ادارة

ه منهدا قائمة، وال يجوز له نن يورج مصديب األسرةمة مادامت ميةية ييتطي  نن يطيب القي

هر وبمدرور سدتة نشد ،طوال مدتها، وقيد الميرل ذلك بوجود مبرر قدو  اذا حددد لهدا نجد 

  مدن تداريخ اعالمده لبداقي اليدركاء عدن رغبتده فددي ذلدك ان لدم يحددد لهدا نجد ، عيد  اددال

 ابفدي اليديول مددة تفدو  الومد  سدنو الييول العداد  الدي  ال يجبدر اليدريك عيد  البقداء

 يجددب نن يةددون مددن اليددركاء نمفيددهم عيدد  األسددرةومددن حيدد  اإلدارة فالمدددير فددي ميةيددة 

 ألسدرةاالمددير فدي ميةيدة  مةن نن يةون المدير نجنبيا وسديطةاال  الييول العاد  الي  ي

 .4تتجاوز سيطته في ادارة الييول العاد 

ليدركاء القواعد إلدارة هيه الميةية بما يودد  مصديحة قر الميرل مجموعة من انوليلك     

د عيدد :ف فيمددا عدددا األحةددا  اليددابقة، تنطبددو قواعدد 742مددا المددادة  ، وجدداء فدديمجتمعددين

نحدال  ، ويتضد  مدن الدنا نن الميدرلفاألسرةالميةية اليائعة وقواعد الوكالة عي  ميةية 

 لم يرد فيه ما ااص.فيما  ،ل  تطبيو قواعد الميةية اليائعة وقواعد الوكالةا

 ألسددرةاإلدارة ميةيددة قرهددا الميددرل نواليددؤال المطددروا هنددا: هدد  القواعددد العامددة التددي    

 كافية لتحقيو الهد  من اميائها؟

 ولمعالجة هيا التياؤل وجب قيمة هيه القواعد وفو طبيعتها في مبحثين:

 األسرةالمبح  األول: تطبيو قواعد الوكالة إلدارة ميةية 

 ثامي: تطبيو قواعد الييول العاد الالمبح  
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 األسرةعلى ملكية  ت بيق قواعد الوكالة: ولاأل المبحث    

اإلمابدة ف الوكالدة و)    ج( بقوله:من  571عر  الميرل الجزائر  الوكالة في المادة     

هو عقد بمقتضاه يفو  شوا شوصا آار ليقيدا  بعمد  شديء لحيدام الموكد  وباسدمهف 

ا  ةدي  ليقيداأل ارادةحيدول ارادة النائدب محد   مادة نن الوكالة والنيابة هديويفهم من هيه ال

بتصددر  قددامومي لحيدددام الموكدد ، وقددد تةدددون هدديه الوكالددة ةدددريحة نو وكالددة ضدددمنية 

(mandate apparent)  وهدي حالدة يدتم التيدييم فيهدا بدأن شوصدا  مدا هدو وكيد  آادر

 ويظهددر ذلددك عندددما تنيددأ، ينهمدداليقيددا  بتصددر  مددا بددالرغم مددن عددد  وجددود عقددد وكالددة ب

الدي   تجع  شوصدا  ثالثدا  يعتقدد اعتقدادا  ميدروعا  نن اليدوا ننلرو  واقعية من شأمها 

اليددركاء عيدد  تددأجير نحددد  اعتددرا ، كعددد  5يتعاقددد معدده هددو وكيدد  فددي موضددول التعاقددد

ن اموويقدر القد اعتراضدهماليركاء ليعين اليدائعة، فيفتدر  الميدتأجر وجدود الوكالدة لعدد  

 وكيال عنهم.  باعتبارهتصرفه 

عيدد  عدداتو الوكيدد  كمددا تنيددأ نيضددا  التزامددابوتفددر  الوكالددة بصددفة عامددة     

تيددم التزامدداب فددي عدداتو الموكدد  كمددا ترتددب آثددار عيدد  الغيددر الددي  يقدد  معدده التعاقددد، وتر

 زامدابوالتالمددير بصدفته وكديال  التزامدابفدي  األسدرةتطبيقاب قواعد الوكالة عيد  ميةيدة 

 يركاء بصفتهم موكيين:ال

 المدرر بصفته وكيال التزامات الم لب األول:

لد  ا 575 الوكي  ما عييهدا الميدرل فدي المدواد ترتب الوكالة التزاماب في ذمة  

  بعدر  لتزاكالة في الحدود المرسومة وكيا االلتزا  بتنفيي الومن )    ج( وهي اال 581

 الحيام عن الوكالة بعد تنفييها. المعيوماب الضرورية لتنفيي الوكالة وتقديم

 

 تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومةالفر، األول: 

عددد   تحدددد الوكالددة اليدديطاب الممنوحددة ليوكيدد  وترسددم حدددود تنفيدديها وعيدد  الوكيدد       

وز الوكيدد  ميددز  بتنفيددي الوكالددة دون نن يجددا:ف 1 /575تجاوزهددا، فجدداء فددي مددا المددادة 

يعددد فالوكيد  تنفيدي الوكالدة فدي حددودها كدأن يوكد  لبيد  ميدةن ف، فعيد  الحددود المرسدومة

يدم  عييده وت تجاوزا اذا قا  بتأجيره، فترتيم حدود الوكالة بين الوكي  والموك  بما يتفقدان

ن طريقددة تنفيددي الوكالددة وكدديا مدددر سددعة التصددرفاب التددي تتضددمنها، فددال يجددوز ليوكيدد  ن

مها اتمدا  فة اإلجراءاب واألعمدال التدي مدن شدأكا باتواذمه ميز  نيتجاوز هيه الحدود، غير 

 الوكالة عي  نحين وجه.

ود الوكالدة اسدتثناءاب يمةدن فيهدا نن يتجداوز حدد 575وجاء في الفقرة الثامية من المادة     

 ن الموكد مدالمرسومة ويتعيو األمر بحالة ما اذا كان التصر  ال يمةن اال بالموافقة عييه 

يد  عيرطان كان تجاوز الوكي  لحدود وكالتده مبدررا وسدار  وتعير ااطاره فإذا تحقو ال

 .6دمهعتوفر اليرطين من  اعتبارالموك  وليقضاء في حالة النزال الييطة التقديرية في 

رب ويعتبر تجاوز الوكي  في حالة عد  تحقو اليرطين من نعمال الفضدالة ان تدوف

 اا وفقدالموك  المصدرا  نثرهد شروطها، ويبق  اقرار األعمال التي قا  بها الوكي  من حو

 .7ليقواعد العامة

ر مجددد نن حدددود الوكالددة تيددم  نعمددال اإلدارة المعتددادة وغيدد األسددرةفددي ميةيددة  

 يدان:المعتادة اذا كان المدير معينا من األغيبية العادية فييطته واسعة في ماعدا ق
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 رناددر نمددواالبددياتها كددأن يبدددل  األسددرةمدده ال يميددك اداددال تعددديالب فددي ميةيددة ن -

فدي  لتعددي  اعدد لده المدال الني  وكد  مدا يميةده هدو التعددي  فدي الغدر  الد ،نموالهاببعو 

 .المال ذاته

يطاب سدمدن  وايقيدد ننليهدا ا اإلشارةالتي سبقت  مطيقةيجوز لييركاء باألغيبية ال -

 عاديددة نومددثال عيدد  اإلدارة ال يحصددرومهانددد تعييندده نو بعددد تعييندده فالمددير الواسددعة سددواء ع

 .غير العادية اإلدارةيترط موافقة األغيبية عي  ي

و عددد كدد  مدددير مددنهم وكدديال فددي حدددود سدديطته اذا اتفدد نيريتعدددد المدددوفددي حالددة   

عي  تحديدها تةون حددود الوكالدة  االتفا ، فإن لم يتم 8اليركاء عي  تحديد سيطة ك  منهم

 .9هي مف  حدود الوكالة ليمدير الوحيد غير نمها تيز  ك  منهم

نعمدال  نحد اليركاء ويحدم نال تتفو األغيبية المطيقة عي  تعيين مدير لهم ويتول 

 نميز بين رنيين:اإلدارة ف

اذا لدم يعتدر  نحددد مدن اليدركاء عددد وكيد  عدنهم وكالددة ضدمنية وحددود وكالتدده  -

عمدال توليده أل االلتزا  بأعمال اإلدارة العادية وغير العادية بصفته مدير األغيبية التي نقرب

 . اعترا إلدارة دون ا

يبيددة مددن األغ ااتيددارهنن تةدون حدددود وكالتدده نعمددال اإلدارة المعتددادة وفقد  لعددد   -

 مديرا رغم اقرارهم إلدارته.

، وذلدك غير نن األرج  تحديد سيطته في الوكالدة الضدمنية بأعمدال اإلدارة المعتدادة

 ال مجدرد مدن األغيبيدة والتي تيتوجب االتفدا  عييهدا ،لوطورة نعمال اإلدارة الغير معتادة

  مددؤرف فددي 934341اقرارهددا حمايددة لحقددو  اليددركاء ومددا يدددعم هدديا الددرن  القددرار رقددم

يدركاء ال األغيبيدةمن المقرر قاموما نن ك  ما ييتقر عييه رن  وجاء فيه:ف  17/05/2006

يين لييددركاء الدد نن نيضددا، ومددن المقددرر دارة المعتددادة يةددون ميزمددا ليجميدد فددي نعمددال اإل

ل بهدديا المددال اليددائ  نن يقددرروا فددي سددبي  تحيددين االمتفددا نربددالثالثددة  األقدد ون عيدد  يميةدد

ي لثابدت فداولمدا كدان  ،عدي  الوارج عدن اإلدارة المعتدادةالمال من التغييراب األساسية والت

ركائه شدقضية الحال نن المطعون ضده لم تةن له األغيبية المنصوص عييها قاموما إلجبدار 

وم بددالب ر الميددترك، فددإن قضدداة الموضددول بيددماحهم ليمطعددون ضددده فددي التغييددر المرغدد

ا فعيدوا تجهيز الب ر المتنازل عييه بمضوة ييتعميها لحاجاته اليوصدية فدإمهم بقضدائهم كمد

 .10فالقامون واارق

 العنارة الواجبة في الوكالةالفر، الثاني:     

نن يبديل فدي  يجدب دائمدا عيد  الوكيد  مدن )    ج( عيد :ف 576مصت المادة      

ي فدي تنفيد ف، ويفهدم مدن مدا المدادة نن العنايدة المطيوبدةتنفيي الوكالدة عنايدة الرجد  العداد 

فدة مددر بتحقدو متيجدة، ولمعر لتدزا اببيل عنايدة الرجد  العداد  ولييدت  التزا الوكالة هي 

 لا لدم يبديلد  مقارمتهدا بعنايدة الرجد  العداد  المتوسد  الحدرص، فدإذا أميجد بالتزاماتهوفائه 

 تيك العناية عد مقصرا في تنفيي وكالته. 

بصدفته مائبدا ووكيد  عدن  األسدرةرغم نحةا  الوكالة التي تيز  المدير في ميةيدة     

ومظددرا  األسددرة، غيددر نمدده فيمددا تعيددو بميةيددة ببدديل عنايددة الرجدد  العدداد بدداقي اليددركاء 

، فمدن األسدرةلطبيعتها، ومركدز المددير فيهدا كومده شدريةا نوال وكومده عضدو مدن نعضداء 

ويةدددون نكثدددر حرةدددا فدددي ادارتهدددا لتحقيدددو النتيجدددة  الالزمدددةالمفدددرو  نن يبددديل العنايدددة 
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 ةالمرجوة من اميائها، فةان من األحرر نن يدورد الميدرل مصدا ااةدا يحددد فيده ميدؤولي

لد  القواعددد لتنفيدي الوكالددة عدو  تركهددا ا الالزمددةببدديل العنايدة  بالتزاماتدهالوكيد  اذا نادد  

 العامة.

 االلتييزاب بعييرم المعلومييات ال ييروررة لتنفيييذ الوكاليية وتقييدر فيير، الثالييث: ال

 الحساب

مدددن )    ج(:فعيددد  الوكيددد  نن يدددوافي الموكددد   577جددداء فدددي مدددا المدددادة      

، يتضد  ن يقد  لده حيدابا عنهدافعما وة  اليه في تنفيي الوكالة ونبالمعيوماب الضرورية 

ي الموكد  عيد  المعيومداب الضدرورية فد طاللبدالدز  الوكيد  نمن ما المادة نن الميدرل 

كمددا  اطددار تنفيددي الوكالددة وتقددديم حيددام عنهددا، وال يجددوز لدده اسددتعمال مددال الموكدد  لنفيدده

 ة. من )    ج(، كما يجوز اعفاء الوكي  من تقديم حياباب الوكال 578نوضحت المادة 

    الميدتمر مدقد ييتغر  تنفيدي الوكالدة وقدت طويد  ولديلك يجدب عيد  الوكيد  التواةد   

طيدب منده بعي  اطواب تنفيي الوكالة سواء كان ذلدك  واطالعهالموك  نثناء تنفيي الوكالة، 

يد  ن  ال، كأن يةون في تفاو  عيد  عتداد المزرعدة التدي كيدف بيدرائها فيطيد  الموكد  ع

 هبالتزامد ناد عتاد في الصفقة نو يدرفو، نمدا اذا تفاةييه وله نن يوافو الوكي  في اقحا  ال

الموكدد  بالمعيومدداب الضددرورية ورتددب ذلددك ضددرر بالموكدد ، فيتحمدد  الوكيدد   اطاللبدد

ن نتجداوزه حددود الوكالدة وجبدر ضدرر الموكد  وفدو مدا يقدره القدامون، وليوكيدد   هميدؤولي

ها وفو يرج  ليموك  بوصوص المصاعب التي يتيقاها بمناسبة تنفييه ليوكالة فيوجهه بيأم

 .11المصيحة تفتضيهما 

 ووكيدد  ميددز  بتقددديم الحيددام عددن تيددييره ليوكالددة ليموكدد  سددواء تحقددكمددا نن ال  

ن ال، ويةددون الحيددام مفصددال مدددعما ذلددك بةدد  الميددتنداب التددي مددالهددد  مددن الوكالددة نو 

 :13، واذا تعدد الوكالء مميز بين حالتين12شأمها توثيو سالمة تصرفاب الوكي 

 فق .  اما نن تةون الوكالة تيميهم جميعا فيقدموا حيابا واحدا -

  نوكد  ة عييهم فة  واحد منهم يقد  حيابا عن الجزء الديواما نن تةون الوكالة مجزن -

 .اليه

مداب مدن اعطداء المعيو األسرةميةية  في ييز  المدير اةريح الم يرد الميرل مص 

 نحددال فددي ذلددك الدد  تطبيددو قواعددد ديم الحيددام لبدداقي اليددركاء، غيددر نمددهضددرورية وتقددال

صد  حيدام مف ر في هيه الميألة، فالقائم عي  هديه الميةيدة ميدز  بتقدديمالوكالة اليالفة اليك

بيعتهدا وط األسدرةمظدا  ميةيدة  السدتقالليةمده مدن بدام نولد  نعن ادارته لها لييركاء، غير 

 ألسددرةاالعائييددة التددي قددد تضددي  فيهددا الحقددو  بددين نفرادهددا ليددبب نو ألاددر نو يهدديمن كبيددر 

ائم القد ةان عي  الميرل ادراج مدا يحددد فيده ميدؤوليك ،عييها دون اشراك باقي اليركاء

فصدد  عدن سددير واعطداء حيدام م ،بتقدديم المعيومداب الضددرورية عييهدا والزامده ةددراحة

  .ادارته لباقي اليركاء

 الموكل التزاماتالثاني: الم لب 

)    ج(  584الد   581نورد الميرل الجزائدر  التزامداب الموكد  فدي المدواد مدن        

الميرل عيد  عداتو الموكد  مجموعدة مدن االلتزامداب تتمثد  فدي دفد  األجدرة  حي  فر 

كديلك اذا اقتضد  تنفيدي الوكالدة قيدا  الوكيد  بإمفدا   ،جورهأاذا كامت الوكالة مد االمتفو عييه

 اذا نمداتنفيدي الوكالدة تعدود عييده،  نثارن الموك  ميتز  بهيه المصروفاب ألن إمصروفاب ف
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فيي هيه الوكالة فإمه من حقه مطالبة الموك  بتعويو عن هديا لحو الموك  ضررا جراء تن

 .14الضرر

ن نن يمةن نن يتفو اليدركاء عيد  نجدر يتقاضداه المددير ويمةد األسرةوفي ميةية    

جميد   يةون هيا األجر بزيادة مصديبه مدن عائدداب الميةيدة لةومده شدريةا فيهدا، كمدا يتحمد 

ها كد  عي  الييول فيصروفاب بةومهم شركاء ميةية من الماليركاء ما يترتب عن ادارة ال

حيب مصيبه فيها، وعي  اال  الميرل الجزائر  والمصدر  مدا الميدرل اليوييدر  

 347 وكديا نجدر المددير فدي مدا المدادة األسدرةعي  كيفية تقييم العائد من ميةية  ةراحة

 .15قامون مدمي سويير 

 األسرةلى ملكية ع الثاني: ت بيق قواعد الملكية الشائعة المبحث      

 ةددورة مددن ةددور اليدديول وهددي بدديلك تحمدد  مفدد  الطبيعددة القاموميددة األسددرةميةيددة       

ن   جدزنة فال يتك نما مح  هيه الميةيليميةية اليائعة، فميةية الييء اليائ  يتعدد فيها المال

  مدادقيديم نن الميةية تنقيم ال  ميةياب متعددة بقدر عدد اليدركاء بينمدا ال يةدون هنالدك ت

 ان كدان محدددو كد  شدريك عيد  اليديء فدي مجموعده واليييء، ومقتض  هيا نن يدرد حد

فة  شريك ييتطي  نن ييتعم  الييء الميدترك عيد  ميدبة مالده مدن حدو ، 16بقدر حصته

ن الغر  الدي  نوجددب هديه الميةيدة مد مراعاةدون اإلضرار بمصيحة باقي اليركاء، م  

    هة الغير.لميال في مواجنجيه، فية  شريك نن ييتأثر بالييء ا

 لقواعد الشيو، االم لب األول: تعيين المدرر وفق   

مدير وقد  ال تتفو عي  تعيين نو األغيبيةنن ال تتحقو  األسرةقد يحدم في ميةية    

لدة ميجدأ وفدي هديه الحا ،اسدتثمارها واالمتفدال بهدا وقدفيؤد  ذلك ال  تعطي  هيه الميةيدة و

تودي تالعداد  اذ يمةدن ألحدد اليدركاء نن يطيدب مدن المحةمدة نن  ل  تطبيو قواعد الييولا

يه هدمددير فدي تبدر الويع ،عند الحاجه نن تعين مديرا يدير هيه الميةيدةوالتدابير الالزمة لها 

 ينده مدديرالحارس القضائي الي  يقو  بمهامده الد  نن يتفدو اليدركاء عيد  تعي الحالة بمثابة

 مده النغيدر  ا  بأعمدال اإلدارة المعتدادةحدد اليدركاء القيديمةدن أل نيضا الحالةلهم، وفي هيه 

ألعمدال فهدو يقدو  با األسدرةيتمتد  بصدالحياب المددير المعدين باألغيبيدة المطيقدة فدي ميةيدة 

مفقدداب  ، وييتددز  بدداقي اليددركاء بالميدداركة فددي الالزمددة لحفددم المددال وادارتدده المعتددادة فقدد

 اإلدارة ك  حيب حصته.

ة مدديرا لهددا، تنصددر  ميددأل انن يوتددارو األسددرةي ميةيددة فدإن عجددز اليددركاء فد    

ليددركاء ا، فديمةن نن يتددول  األسددرةلد  تطبيددو قواعدد الميةيددة اليدائعة عيدد  ميةيدة اإلدارة ا

هددم لمددن )    ج( وفددي هدديه الحالددة يةددون  715جميعددا نعمددال اإلدارة وفددو ألحةددا  المددادة 

ن إلجمدال اا، فاألة  في هيه الميألة مجتمعين تولي نعمال اإلدارة المعتادة والغير معتادة

 تحقو.

 لي نعمالويمةن نن تتول  األغيبية المطيقة نعمال اإلدارة فيةون من سيطتها تو    

يه هد اتفدا   اإلدارة المعتادة وغيدر المعتدادة، رغدم نمهدا تطبيدو لقواعدد الميةيدة اليدائعة لعدد

 األغيبية عي  تعيين المدير، ومبرر ذلك ال  نمرين:

فيتحقدو فدر  المدادة  األسدرةهيه األغيبية المطيقدة مددراء لميةيدة  افترا ا: نولهم

 لددادارةيعينددوا مددن بيددنهم  ننلييددركاء نةددحام القدددر األكبددر مددن قيمددة الحصددا  :ف741

يجددوز  لدد  نعمددال اإلدارة غيددر المعتددادة، فددال...ف، وبالتددالي تمتددد سدديطتهم انكثددر نوواحددد 
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رة وألحدد اليدركاء طيدب عدزلهم مدن المحةمدة اذا االعترا  عيد  ممارسدتهم نعمدال اإلدا

 قد  مبرر قو  ليلك.

يبيددة األغ باتفددا يةددون  741وفددو المددادة  األسددرةثاميهمددا: تعيددين المدددير فددي ميةيددة 

سدة المطيقة من اليركاء مالك نكبر قدر من قيمة الحصا، سيطة هيا المددير تيدم  ممار

ه لتدي عينتدانعمال اإلدارة المعتادة وغير المعتادة، فمدا المدام  مدن مدن  هديه اليديطة ليجهدة 

 ؟من بام نول 

ي امدة فد، طبقدت القواعدد العاألسدرةن مددير لميةيدة من يرر نمه اذا لم يعيوهناك    

 . 17العادية ادارة الميةة اليائعة، فال يجوز لألغيبية العادية سور القيا  بأعمال اإلدارة

لتددي ، والرابطددة القويددة ااألسددرةغيدر نن هدديا الددرن  نغفدد  الهددد  مددن اميدداء ميةيددة 

 ادداص بهددا لدديلك فددالرن  األولتجمدد  بددين اليددركاء ومقصددد الميددرل مددن افرادهددا بتنظدديم 

 .األسرةمظرما ويتناسب نكثر م  نحةا  ميةية  ل  الصوام من وجهةنقرم ا

 األسرةملكية  إلدارة خاصة حكابأ الثاني:الم لب    

مدا ةورة من ةور الييول الجبر  وتوتيف عن اليديول العداد  ك األسرةتعتبر ميةية    

فدي  األسدرةمدن اميداء ميةيدة  طوييدة، فدالغر سبو وذكرما من حي  نهدافها وبقائها لمدة 

، ألمث  بهلمحافظة عي  المال واستثماره وادارته بالية  الي  يحقو االمتفال ااألة  هي ا

بأحةددا  ااةددة لضددمان  األسددرةميةيددة  ادارةوحمايتدده مددن القيددمة، ولدديلك اددا الميددرل 

 .تحقيو الغر  الي  نميأب من نجيه

 ننلييددركاء نةددحام القدددر األكبددر مددن قيمددة الحصددا  :ف741جدداء فددي مددا المددادة     

...ف، والمالحدم مدن هديه الفقدرة مدن مدا المدادة نن نكثدر نوواحدد  لدادارةن بينهم يعينوا م

الميرل اعتمد عي  األغيبيدة المطيقدة فدي تعيدين مددير نو نكثدر مدن اليدركاء ليقيدا  بأعمدال 

ها مدن نفدراد نسدرة ذاب طبيعدة نسدرية ونعضدائ األسرةل  كون ميةية ذلك ا يعوداإلدارة، و

يد  الثقددة ووحددة العمدد  والمصديحة، وهندا يجددر  سدؤال حددول واحددة مبنيدة فددي األسداس ع

والتي تميزه عن المددير فدي  األسرةالييطاب التي منحها الميرل ليمدير اليريك في ميةية 

 الييول العاد .

 األسرةت المدرر في ملكية االفر، األول: سل      

 األسدرةةية يدا  عي  ميوليمدير نن في فقرتها الثامية:ف  741ما المادة  دة ال بالعو      

ا عددد لدده المددال الميددترك مددا يحيددن بدده طددر  االمتفددال بهددينالددي    مددن التغييددر فددي الغددر

،..ف، مالحددم نن الميددرل وعيدد  اددال  مددا ذكرمددا فددي اليدديول العدداد ، مددن  سدديطة المددال

 غيبيددةون نن يقيددده بنظددا  تضددعه األاإلدارة ليمدددير دون نن يفددر  بددين نعمددال اإلدارة، ود

 يفدو  اميدائهاهو نحد اليركاء فيها، والغر  من  األسرةذلك نن المدير في ميةية ومبرر 

 ون حرفدةيةد ل  االستثمار والحفال عي  طبيعة العمد  كدأنالحفم واالمتفال العاد  بالمال ا

ة هددا، فبندداء هدديه اليددراكة نساسدده وحدددة العمدد  والمصدديحة والثقددورثوهددا نو نرضددا يزرعو

 المفترضة عند اليركاء.

معتدادة وبديلك الغيدر ليمددير نن يمدارس نعمدال اإلدارة  األسدرةنجاز الميدرل فدي ميةيدة    

تحمد  مدن الوطدورة عيد  المدال مدا  غيدر المعتدادة اإلدارة نعمدال ننوس  من سيطته رغدم 

ااةدة مدن اليدركاء متمثيدة فدي مدالك  نغيبيدةجع  نغيب التيريعاب ال تقرهدا اال بموافقدة 

نن المدددير  األسددرةفددي اميدداء ميةيددة  افتددر ال نن الميددرل ، اثالثددة نربددال قيمددة الحصددا
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ألجيدده، فددال مددام  مددن توسددي  سدديطته فددي  باليددريك سييددع  لتحقيددو الغددر  الددي  نميددأ

 يدمةميةيدة القبما يود  مصيحة اليركاء ويجنب  اإلدارة لتحيين االمتفال بالمال واستثماره

، واذا 18يد  اليدركاء كنائدب عدنهموتةون ليمدير الصفة في اتواذ اإلجراءاب القضائية وتمث

نن يمارس جمي  نعمدال اإلدارة  يرينمدنكثر من مدير فية  واحد من الاليركاء عي   اتفو

ك  منهم، ويعد ذلك وكالة لده فدال يجدوز لده نن  ااتصاةابمالم يتفو اليركاء عي  تحديد 

 .  19يتجاوز الوكالة الممنوحة له

لدد  مفهددو  اإلدارة غيددر مدده واضددافة ان د ةددبر  الجندد محمددودويددرر بعددو الفقهدداء ك    

تصد   رةاألسدادادال تعدديالب فدي ميةيدة  األسرةيمةن لمدير ميةية المعتادة اليابو اليكر، 

ألة مددا يعددد تطبيقددا لميدد ليهددا مقابدد  ااددراج بعددو نموالهدداا ناددرر نمددوالداددال الدد  حدددود ا

 لتوفر شروطه، اال اذا قيد اليركاء ذلك. وذلك 20الحيول العيني

طبيقهدا ولت األسدرةفي نحةا  ميةيدة  ةراحةيألة الحيول العيني لم يتطر  لها الميرل وم  

ا حيدب وجهدة ال تةفي األغيبية المطيقة من اليركاء نةحام نكبر قدر من قيمدة الحصد

لد  التصدر  فدي المدال الميدترك لديلك البدد مدن ضدرورة تحقدو مظرما، فهي عمد  يرقد  ا

د سديطة لد  تقييداولع  هديا مدا دفد  اليدنهور   ،العينيعي  تفعي  الحيول  لالتفا اإلجمال 

ر اداددال ال يميددك المدددي المدددير فددي نعمددال اإلدارة غيددر المعتددادة فددي هدديه الميددألة بقولدده:ف

يةده هدو ذاتها بأن يبدل نمواال نادرر بدبعو نموالهدا وكد  مدا يم األسرةتعديالب في ميةية 

ميددألة رغدم اقدراره ب، ي المدال ذاتددهفالتعددي  فدي الغدر  الددي  نعدد لده المددال ال التعددي  فد

ر  وهددو فعدد  لدد  التصددا، كددون الحيددول العينددي يرقدد  األسددرةالحيددول العينددي فددي ميةيددة 

 .21 عييه ييتوجب اجمال اليركاء

ة نهم وكالدوتيز  نعمال اإلدارة التي يقو  بها المدير جميد  اليدركاء، وهدو يعدد وكديال عد   

ة عرقيته، وذلك حرةا من الميرل عي  عد  عي  ادار االعترا قامومية، فيي  لهم حو 

لمطيقة ا، ويجوز لييركاء باألغيبية األسرةمن نجيه ميةية  ل  الهد  الي  ميأبالوةول ا

نو  االتفدددا  عيددد  تقييدددد سددديطة المددددير فدددي اإلدارة بدددأن يقصدددروها عيددد  اإلدارة المعتدددادة

 . 22ييترطون موافقة األغيبية في اإلدارة غير المعتادة

 األسرةالثاني: عزل المدرر في ملكية  الفر،    

ا لهدم مده نتدانرغم نن الميرل لم يمدن  حدو االعتدرا  لييدركاء عيد  ادارة المددير اال     

ن لثاميدة مدلميةيتهم فجداء فدي الفقدرة ا اعزله مت  لهر نن ادارته من اليوء بما يية  تهديد

مدا ك ،تفدو عيد  غيدر ذلدكالتدي عدين بهدا ولدو ا بالطريقةعزل المدير  ويجوز:ف 741المادة 

 ف.وجد سبب قو  يبرر هيا العزل اذاشريك  ن تعزله بناء عي  طيب  ننيجوز ليمحةمة 

 فيظهر من هيه الفقرة نن عزل المدير يتم بفرضين:

عيد   األغيبية المطيقة من اليركاء مالك ما يزيد عن مصف قيمة األمصبة اتفا   -1

عزل ب  هنا لم ييترط الميرل تيبيب هيا العزل المدير وهي مف  األغيبية التي عينته، و

نو نن  نجازه وان وجد اتفا  عي  اال  ذلك كأن يحددد مددة ليمددير المعدين ال يعدزل قبيهدا

 ال نثر له. فاتفاقهميتفقوا عي  عد  عزله مهائيا 

نجداز الميددرل ليمحةمدة عددزل المددير وفددو شدرطين نولهمددا طيدب نحددد اليددركاء   -2

يصدحبه سدبب قدو  يثبدت سدوء ادارة المددير لتبريدر عزلده،  والثامي نن يةدون هديا الطيدب
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وهو اليبي  الوحيد الي  يمةن لييدركاء الديين لدم ييداركوا فدي تعيدين المددير مدن مراقبتده 

 وعزله.

 ملكية الشائعةتدخل الق اء في إدارة ال :لثالفر، الثا    

مدا  ليجميد  كد  يةدون ميزمداف من القدامون المددمي الجزائدر : 716المادة جاء في ما     

يد  نسداس ييتقر عييه رن  نغيبية اليركاء في نعمال اإلدارة المعتادة، وتحيب األغيبيدة ع

توددي عيدد  طيددب نحددد اليددركاء، نن ت افددإن لددم توجددد نغيبيددة فييمحةمددة بندداء ة،قيمددة األمصددب

 .فالتدابير الالزمة، ولها نن تعين عند الحاجة من يدير المال اليائ 

ئ  يمددال اليددالشددترط فددي نعمددال اإلدارة العاديددة ان الميددرل نادة ويظهددر مددن مددا المدد    

  مصددبة، وعددداألغيبيددة المطيقددة، وتحيددب هدديه األغيبيددة عيدد  نسدداس قيمددة األعمومدا تددوفر 

ء لد  القضداااتفا  هيه األغيبية عي  نعمال اإلدارة المعتادة يمن  اليريك الحو فدي اليجدوء 

يترتددب  عمددال التدديد هنددا تيددك األلضددرورة، والمدراا تضدديهاقتالتددي  الالزمددةالتدددابير  توداذال

يفده، تكبيد  المحصدول قبد   و بجميد  الميةيدة،نعي  تأجييها المياس بمصيحة نحد اليركاء 

بير و تددرميم بندداء ايددية سددقوطه، وليقاضددي اليدديطة فددي تقدددير هدديه الحالددة واقددرار التدددان

ةيدة، كدأن ارة العاديدة ليميمده لدي  ليقاضدي اقدرار تددابير تودرج عدن اإلدنلها، غير  الالزمة

اتفقدت  ، وينتهي نثر ما قضت به المحةمة الموتصة مدن تددابير متد يأمر بقيمة المال مثال

و ن عتدادة،عمدال اإلدارة المناألمصبة عيد  تدولي ساس قيمه نلييركاء عي   المطيقة األغيبية

الميةيدة  إلدارةالمحةمدة  فيدتم تنحيدة مدن كيفتده ،ادرآ  سدبب أبدو ن بالقيمة الميةيةبامقضاء 

ضدرورة  هندا عدن اليديول العداد  فدي األسرةوتوتيف ميةية  بقائهاغيبية عي  مالم تتفو األ

 . األسرةمن نعضاء  بإدارة الميةية ن يةون المةيفن

ي مدن  الميدرل ليمحةمدة الموتصدة امةاميدة عدزل المددير فدوعي  غرار الدنا اليدابو     

الموتصدة  ، فديمةن ليمحةمدةاليدابقة الديكر 741دة الفقدرة الثاميدة مدن المدا فدي األسرةميةية 

وثاميهمددا  ،نولهددا طيددب ن  شدريك مددن اليددركاء عدزل المدددير بتحقددو شدرطينعدزل المدددير 

رل شتراط الميداولع    األسرةتوفر سبب قو  يبرر طيب اليريك لعزل المدير في ميةية 

ة التي طبيعة العالقوكيا  األسرةل  اصوةية ميةية المدير يعود اطيب عزل ل اقوي اتبرير

 تجم  بين اليركاء.

 الخاتمة:      

 من األهميدة مدا جعد  الميدرل يفردهدا بتنظديم اداص رغدم األسرةن لميةية نيظهر 

ن دارتهدا يمةدا قواعدحةامه ومن االل استعرا  تراكها م  الييول العاد  في بعو نشا

 : يستنتاج ما ييا

ر عمددال اإلدارة المعتددادة وغيددمجددد نن حدددود الوكالددة تيددم  ن األسددرةفددي ميةيددة  -

يدك مده ال يمنفيديطته واسدعة فدي ماعددا  ،مطيقةالمعتادة اذا كان المدير معينا من األغيبية ال

مدا  وكد  نموالهدابدبعو  نادرر نمدواالبدياتها كدأن يبددل  األسدرةاداال تعديالب في ميةية 

جدوز ي، كمدا تدهلتعددي  فدي المدال ذا اعدد لده المدال النالدي   يميةه هو التعددي  فدي الغدر 

نو بعدد  قيدد مدن سديطاب المددير الواسدعة سدواء عندد تعييندهت ننمطيقدة لييركاء باألغيبية ال

 .تعيينه
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عددد كدد  مدددير مددنهم وكدديال فددي حدددود سدديطته اذا اتفددو  رينيتعدددد المدددفددي حالددة  -

لوكالدة االيركاء عي  تحديد سيطة ك  منهم، فإن لم يتم االتفا  عي  تحديدها تةدون حددود 

 .حدود الوكالة ليمدير الوحيد غير نمها تيز  ك  منهم هي مف 

اليركاء  بصفته مائبا ووكي  عن باقي األسرةنحةا  الوكالة تيز  المدير في ميةية  -

 .ببيل عناية الرج  العاد  متوس  الحرص في تنفيي التزاماته

ة معيومداب الضدروريالإعطاء بلم يرد ما ةري  ييز  المدير  األسرةفي ميةية  -

ليدالفة لد  تطبيدو قواعدد الوكالدة اقي اليركاء فالميدرل نحدال فدي ذلدك ايم الحيام لباوتقد

 ارتده لهدااليكر في هيه الميألة، فالقائم عي  هيه الميةية ميز  بتقديم حيام مفصد  عدن اد

  .لييركاء

نن  يمةن نن يتفو اليركاء عيد  نجدر يتقاضداه المددير ويمةدن األسرةوفي ميةية   -

جميد   يادة مصيبه من عائدداب الميةيدة لةومده شدريةا فيهدا، كمدا يتحمد يةون هيا األجر بز

هدا اليركاء ما يترتب عدن ادارة الميةيدة مدن المصدروفاب بةدومهم شدركاء عيد  اليديول في

 .ك  حيب مصيبه فيها

 ن مقترا التوةياب التالية:ومن االل هيه النقاط يمةن ن

يددول العينددي فددي ميةيددة عيدد  الميددرل حيددم الجدددل الثددائر حددول تطبيددو ميددألة الح -

 ومبدرر ذلدك ،يحتمد  التأويد  741لةون ما المدادة  ةراحة، وذلك بالنا عييها األسرة

م الحفدد يفددو  اميددائهاهدو نحددد اليددركاء فيهددا، والغدر  مددن  األسددرةنن المددير فددي ميةيددة 

  لدلمددير ا، فقدد ييجدأ الد  االسدتثمار والحفدال عيد  طبيعدة العمد واالمتفال العاد  بالمال ا

وحددة  فبنداء هديه اليدراكة نساسده ار في سبي  تحيدين االمتفدال بالمدال،آالل مال مةان اح

 .العم  والمصيحة والثقة المفترضة عند اليركاء

مارسة تحديد آلية يمةن من االلها مل تعدد المدرينعي  الميرل التدا  في حالة  -

 سيطة اإلدارة بينهم وذلك لحماية مصيحة اليركاء.

و ومركدز المددير فيهدا كومده شدريةا نوال وكومده عضد األسدرةة مظرا لطبيعة ميةي -

ويةددون نكثددر حرةددا فددي  الالزمددة، فمددن المفددرو  نن يبدديل العنايددة األسددرةمددن نعضدداء 

صددا مادارتهدا لتحقيدو النتيجدة المرجددوة مدن اميدائها، فةدان مددن األحدرر نن يدورد الميدرل 

ة ي الوكالددلتنفيد الالزمدة لعنايدةالوكيد  اذا ناد  بالتزاماتده ببدديل ا ةااةدا يحددد فيده ميددؤولي

 ل  القواعد العامة.ا عو  احالتها

وكدديا  ،األسدرةعيد  كيفيدة تقيديم العائدد مدن ميةيدة  ةدراحة الدنا عيد  الميدرل -

ال لندزولتجنيدب اليدركاء ا يوييدر المددمي القدامون الفدي  كما هدو معمدول بدهنجر المدير 

ة التدي مظرا لطبيعة العالقد سرةاألوكيا حماية مصالحهم من تيي  كبير حول هيه الميألة 

 ترب  بين اليركاء.

ء نعمال يحدم نال تتفو األغيبية المطيقة عي  تعيين مدير لهم ويتول  نحد اليركا -

يك دون اعترا  اليركاء، يجب عي  الميرل فدي هديه الحالدة التددا  بمدن  اليدر اإلدارة

امون ، ففدي القدداألسدرةة المددير الحدو فدي ممارسدة سديطة اإلدارة الموولددة ليمددير فدي ميةيد

يةيددة ل ادارة المامدثال مدن  اليدريك الحددو بالقيدا  بأعمد 340 فدي مادتددهالمددمي اليوييدر  

ارسدته، دارة وعد  وجدود منافيدة لده فدي ممالبينة البييطة لممارسته هيه اإل يقيم شرط نن

   المصال  الميتركة ليوطر.وذلك لتجنب تعر
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