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 الملخص:       

التخليييل التوجيييال لثسيييت مارا  و فيييل سييية سياسييية الدولييية الجزائريييية المبنيييية  لييي       

 ييييع ريييييل البتييييرولب بيييير  الو ييييف با تبييييارا مييييورد اسييييت ماري مهيييي  وميييييدانا   ييييبا 

ع ليييييولت أولتييييال الدولييييية الجزائرييييية ا تمامهيييييا وجعلتييييال مييييي فعييييية الخييييير  للتنيييياف   ليييي

إلييي   أولوييييا  سياسييياتها التشيييريعية ميييع  يييثل القيييوانيع التيييل أ يييدرتها والتيييل تهيييد 

 يييور التعيييديب وميييع ابييير   يييور الحمايييية تن يييي  وسيييائة حمايييية الو يييف ميييع مختليييف 

ميييييع  يييييانون  35طبقيييييا لمبيييييدأ حريييييية اإلثبيييييا  الم ييييير  فيييييل المييييياد   بإثبيييييا  الو يييييف

والتيييييل تيييييني  لييييي  أنيييييال ي بيييييي الو يييييف بجمييييييل ال ييييير  الشييييير ية  91/10 األو يييييا

 .والقانونية

ل ري فيييوتهيييد  الدراسييية إلييي  تبييييان أ ييي  الوسيييائة التيييل ا تميييد ا المشييير  الجزائييي     

  إثبييييا  األو ييييا  القانونييييية منهييييا والشيييير يةب و ييييد  ل ييييي الدراسيييية إليييي  أن إ  ييييا

ر الو يييف للقوا يييد العامييية فيييل اإلثبيييا  أمييير ةمنييياة منيييال ميييل مرا يييا    و يييية البييي

 والخير التل تميزا.

 

 . الو فب اةست مارب الحمايةب حرية اإلثبا : الكلمات المفتاحية   

Abstract: 

In light of the policy of the Algerian state based on the orientation 

of investments and the abandonment of oil rents, the endowment 

has emerged as an important investment resource and a fertile field 

for competition to do good, so the Algerian state has given it its 

attention and made it a priority of its legislative policies through the 

laws it issued, which aims to protect the endowment from various 

forms of infringement One of the most prominent forms of 

protection is the organization of the means of establishing 

endowment in accordance with the principle of freedom of proof 
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enshrined in Article 35 of the Endowment Law 10/91, which states 

that the endowment is established by all legitimate and legal 

methods 

the study aims to show the most important means adopted by the 

Algerian legislator in proving the legal endowments, including 

legitimacy, and the study concluded that subjecting the endowment 

to the general rules of proof is unavoidable, taking into account the 

specificity of righteousness and goodness that distinguishes it. 

Keywords: Endowment, investment, protection, freedom of proof. 

 

 مقدمة:       

ع أضيييح  الو يييف ميييع الموضيييو ا  التيييل تلقييي  ا تماميييا واسيييعا وحييييزا  بييييرا مييي      

ة الدراسييييييا  القانونييييييية واة ت يييييياديةب ن ييييييرا لييييييدورا المتنييييييامل فييييييل تحقييييييي  التنمييييييي

ب  وين ييير  ممهوميييال إلييي  حييي  جتميييا لباة ت يييادية وإسيييهامال فيييل تحقيييي  الت افييية اة

جيييال والعييييع سيييوا   انيييي  قيييارا أو منقيييوة  يييع التملييييت والت يييد  بمنمعتهيييا  لييي  أي 

ن سيييينة والمتتبييييل للمن وميييية القانونييييية الو مييييية فييييل الجزائيييير يجييييد أ مييييع وجييييوا البييييرب 

 وتخلييييلب تعييييد نق يييية تحييييول والتييييل أبيييير   ا تميييياف الدوليييية الجزائرييييية بييييالو ف 1991

 إليييي  وجيييوا اسييييت ماراوالت ليييل  لن ييير  اةسييييتهث ية المح ييية للو ييييفالمشييير   ييييع ا

  ا ييية ب يييبا مخلميييا  المتييير  اةسيييتعمارية والتيييل  ييير  فيهيييا الو يييف ا تيييدا   لييي 

ع  ائداتييييال فييييل سيييية اسييييتمرار ت بييييي  القييييوانيع المرن ييييية التييييل وضييييعي أساسييييا لتقنييييي

 ييية  ا 91/10التعيييدي  لييي  األميييث، الوطنييييةب إة أنيييال ون يييرا لق يييور القيييانون ر ييي  

فيييل جانيييا تمعيييية الو يييف فيييل سييية ا تميييادا  ميييورد اسيييت ماريب تييي  تعديليييال بموجيييا 

 14المييييفر  فييييل  10-02ب والقييييانون 2001ميييياي  22المييييفر  فييييل  07-01القييييانونيع 

المعيييييدل  األسييييير المت يييييمع  يييييانون  11-84القيييييانون  إلييييي  باإلضيييييافةب 2002دي يييييمبر

 . 220 إل  213ةسيما فل موادا مع  02-05 األمروالمتم  بموجا 

تنمييييوي إ يييدار  دييييد المراسيييي  التنميويييية أ مهيييا المرسيييوف ال و يييد نجييي   يييع  ليييت      

اريل المحيييدد ل يمييييا  اسيييترثل العقيييارا  الو ميييية الموجهييية ةنجيييا  مشييي 18/213ر ييي 

اد  و ييييب اسيييت مارية ون يييرا أل ميييية الو يييف  لييي  الم يييتوييع اة ت يييادي واةجتميييا ل

أ ييي   ائية ميييعلحاجييية إلييي  حمايتهيييا وتعيييد الحمايييية الق يييا بييير   يييدد األ ييييان الو ميييية 

 الق ائل.لألو ا ب و لت مع  ثل ن اف اإلثبا    ور الحماية المقرر 

  الحمايييية الخا ييية التيييل أوة يييا المشييير إبيييرا  ميييع  يييثل  الموضيييو وتبييير  أ ميييية 

الجزائيييييري للو يييييف ميييييع  يييييثل الحمييييياس  لييييي    و يييييياتال والم يييييتمد  ميييييع المقيييييال 

 او ييييو ميييييييييدا بوسييييائة  انونييييية حدي يييية ت ييييمع لييييال الحماييييية الناجعيييية ب وتزواإلسييييثمل

 الو يييفب فتتمحيييور الدراسييية حيييول ال شيييف إثبيييا الحريييية فيييل  إ يييراري هييير جلييييا فيييل 

تنيييوير  بمختليييف الوسيييائة المم نييية الشييير ية والقانونيييية بريييية األو يييا  إثبيييا  يييع سيييبة 

 ليييي  أسيييي  أو ييييا  جديييييد   إنشييييا  إليييي ب ودفييييل المح يييينيع األو ييييا المشييييرفيع  ليييي  

  انونية  حيحة ت مع حم ها واستمرار ا.
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بمناسييييبة  بهييييا وتهييييد  الدراسيييية إليييي  ت ييييليا ال ييييو   ليييي  طيييير  اإلثبييييا  المعمييييول

ييييية نشييييوا المنا  ييييا  الو مييييية والتييييل نميييييز مييييع  ثلهييييا بيييييع طيييير  اإلثبييييا  القانون

إ  يييا   يييوا النيييو  ميييع الميييال للقوا ييييد  إم انيييييةميييد  دراسييية والشييير يةب فيييل سييية 

 العامة.

 ة اإلثبات في المادة الوقفية ؟يوعليه ماهي خصوص

 : وسنحاول اإلجابة وفقا للمنهج الو مل التحليلل وبإتبا  الخ ة التالية

 وسائل اإلثبات القانونيةالمحور األول: 

 الكتابة.المطلب األول: 

  وثيقة اإلشهاد المكتوب . المطلب الثاني:

 وسائل اإلثبات الشرعيةالمحور الثاني: 

 شهادة الشهود.لب األول: المط

 اإلقرار.المطلب الثاني: 

 خاتمة.

 وسائل اإلثبات القانونية األول:المحور       

لو ييية  ليي  أنييال ي بييي الو ييف بمييا ت بييي بييال ا 217نييي  ييانون األسيير  فييل مادتييال       

ت بيييي  ميييع  يييانون األسييير   لييي  أنيييال 191طبقيييا للمييياد  ميييع  يييوا القيييانونب وتيييني المييياد  

 وفيييل حالييية وجيييود ميييانل ليييتب أمييياف الموثييي  وتحريييير  قيييد  يح المو ييي الو يييية بت ييير

 .بح   يفشر  ليال  ل   امش المل ية ا ر ت بي الو ية 

وبالنتيجيييية ي بييييي الو ييييف بموجييييا  قييييد رسييييمل يحييييررا الموثيييي ب وفييييل حاليييية         

ن وجييود مييانل  ييا ر ي بييي بح يي    ييائل يفشيير بييال  ليي   ييامش أ يية المل ييية شيي نال شيي 

اف ي بيييي بالت يييريح يم يييع أن ي يييون  يييحيحا  بييية الت يييريح بيييال أمييي ميييا الو يييية ب ومنيييال

مميييا  سييائة إثباتيييالبيب ليييال ول يييع يع يية وسييييلة ميييع و الموثيي  فعيييدف الت يييريح بييالو ف ة

يلجييي  معييييال للق ييييا  إلثباتييييال بوسييييائة أ يييير  للح يييول  ليييي  ح يييي  مفشيييير بييييال  ييييامش 

 أ ة المل ية.

مييي  نميييع  41ر يييا والمييياد  ميييع  يييانون األو يييا  ال ييياب     35ح يييا المييياد  و        

 يييدا  والتيييل تيييني  لييي  إليييزاف الوا يييف بيي ن يقييييد و ميييال ليييد  الموثييي ب  يييير أن القييانون

إلليييزاف المييياد  تعتبييير  ام ييية ب يييبا إ ميييال الجيييزا  المترتيييا  لييي   يييدف التوثيييي ب ةن ا

را  الموجيييال للوا يييف اليييوي ةيم يييع أن يتحمييية جيييزا   يييدف  ييييدا لو ميييال  ونيييال يقيييوف إجييي

ييييري ليييال نميييل  ييياف أو م يييا ما فيييل ت يييوير الم يييلحة العاميييةب ت ييير  و ميييل طابعيييال  

ب ومييييع أ ييي  طيييير  فهيييو ةيرجيييو أو ير ييييا فيييل أي نمييييل أو حييي  يخشييي   والييييال  نيييال

 القانونية نو ر : اإلثبا 

 األول: الكتابة  المطلب     

منيييييال  لييييي   41نيييييي المشييييير  فيييييل المييييياد   10 -91ب يييييدور  يييييانون األو يييييا       

الموثيييي  و ييييوا   ييييو ال ل شييييهار لييييد   وجييييوا تحرييييير  قييييد الو ييييف مييييع طيييير 

م ييييلحة الشييييهر العقيييياريب ل نهييييا جييييا    اميييية وليييي  توضييييح أ ا  ييييان  لييييت وجييييوبل 

بالن يييبة لعقيييد الو يييف اليييوي ي يييون محليييال  قيييار فقييياب م رسيييا بيييولت المبيييدأ اليييوي نيييي 

المت يييمع تن يييي  التوثيييي ب أف انيييال ضيييروري ل ييية و يييف مهميييا   02-06القيييانون  لييييال 
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 ميييا نييييي  يييانون األو ييييا  فييييل   أو منقييييول أو منمعييييةب  يييان محلييييال سيييوا   ييييان  قيييار

  .منال  ل  أن إثبا  الو ف ي ون بجميل ال ر  الشر ية والقانونية 35الماد  

 واسييييتنادا لمييييا سييييب    ييييرا يجييييا التمييييييز بيييييع و ييييف المنقييييول وو ييييف العقييييارب     

ميييييل يشييييترط إفرا ييييال فييييل  قييييد تييييوثيقل ويم ييييع إثباتييييال بج فبالن ييييبة لو ييييف المنقييييول ة

اريييييا ر  اإلثبييييا ب أمييييا بالن ييييبة للو ييييف الييييوارد  ليييي  العقييييار يجعلييييال حقييييا  ينيييييا  قطيييي

يخ يييل ألح يييياف الحقييييو  العينيييية العقارييييية ولهييييوا يجييييا تحرييييرا مييييع طيييير  الموثيييي  

يترتيييا ووت يييون الشييي لية لثنعقييياد ولي يييي ل ثبيييا   وشيييهرا ليييد  المحاف ييية العقارييييةب 

 :(1) ل  تخلمها ب ثن  قد الو ف

 مييييع  ييييانون األو ييييا  جييييا   ب يييييرة الوجييييوا و ييييل  ا ييييد   انونييييية 41أن الميييياد   -

  ييا  أميياأميير  يترتييا  ليي  مخالمتهييا الييب ثن الم ليي ب و ييوا الميياد  تن بيي  بشيي ن األو

ترجا  ميييع  يييوا القيييانون تقيييرر حريييية اإلثبيييا  و ليييت ت ري يييا للر بييية فيييل اسييي 35الميياد  

 .شرو لتل تعرضي لثستيث  الرير ماألمث، الو مية العقارية ا

ع  ييمييع  ييانون األو ييا  ن ييي بيي ن الو ييف  ييو  قييد التييزاف تبيير   ييادر  04الميياد   -

ا  اإلراد  المنمييييرد  وي بيييييي وفقيييييا ل جييييرا ا  المعميييييول بهييييياب وفييييل إثبيييييا  الت يييييرف

   .العقارية ت ون بعقود رسمية م جلة ومشهر  تحي طائلة الب ثن دون است نا

ا يية   اميية واألمييث، الو مييية ب ييمة  ولل تابيية أ مييية  بييير  فييل حمييص الحقييو  ب ييمة

ميييث، فهيييل اةليييية التيييل ت يييمل الرسيييمية  لييي  العقيييودب والعقيييود الرسيييمية الم بتييية لأل

يقل الو ميييية تختليييف بيييا تث  الجهييية الم لمييية بإ يييدار اب فهيييل إميييا ت يييون  قيييود تيييوث

محييييرر  مييييع الموثيييي  أو  قييييود شيييير ية أو ت ييييون إدارييييية محييييرر  مييييع طيييير  مييييدير 

 رض و مية.أإطار تخ يي أو ت وية وضعية ة فل أمث، الدول

نيييال  قيييد أميييع القيييانون الميييدنل الجزائيييري العقيييد الرسيييمل  324و يييد  رفيييي المييياد         

تيي  لديييال  ي بييي فيييال موسييف  يياف أو ضييابا  مييومل أو شييخي م لييف بخدميية  اميية مييا

 قانونييييية وفييييل حييييدود سييييل تالتلقيييياا مييييع  وي الشيييي ن و لييييت طبقييييا لألشيييي ال ال أو مييييا

 :ومع أ    ور العقود الرسمية ب وا ت ا ال

  المتعلييييي 10-91ميييييع القيييييانون ر ييييي   41العقيييييد ألتيييييوثيقل:  اسيييييتنادا ليييييني المييييياد   -1

ي يييون  باألو يييا  المعيييدل والميييتم  يتيييولل الموثييي  تحريييير  قيييد الو يييف العييياف ب ول يييل

ن  يييحيح ومنيييتج ألثيييارا يتعييييع تحرييييرا وفقيييا للنميييو   الخييياة بيييال ب بحيييي  يجيييا أ

 . (2) الخا ة ب ر انال ويت مع بيانا  إلزاميةيرا ل جملة مع الشروط 

 البيانا  اإللزامية فل العقد ألتوثيقل:

اسييي  ولقييييا الموثيييي  ومقيييير م تبييييال اسيييي  ولقييييا و ييييمة ومييييوطع وتيييياريخ وم ييييان  -

 وةد  األطرا  وجن يته .

 .اس  ولقا و مة وموطع وتاريخ وةد  الشهود -

احتال هالييييية و ليييييت بتحدييييييد م يييييتعيييييييع العقيييييار المو يييييو  تعيينيييييا د يقيييييا منافييييييا للج -

 .ومو عال

التمييييييويأ والت  يييييييدا  إلجييييييرا  مختلييييييف الت ييييييحيحا  الشيييييي لية مييييييع طيييييير   -

 .الموث 

 .تو يل األطرا  والشهود والموث  فل أ ر العقد -
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العقيييييد العرفيييييل:  يييييو العقيييييد اليييييوي يحيييييررا األطيييييرا   يييييار  اإلطيييييار الرسيييييملب  -2

لم يييائة ر  وسيييلة ل ثبيييا  فيييل اوالعقييود العرفيييية المن يييبة  ليي  الو يييف ا تبر يييا المشييي

و  يييو ألعقيييارب التييل ةيشيييترط فيهييا القيييانون ال تابيية الرسيييمية سييوا  بالن يييبة للمنقييول أو ا

ال ييييند الييييوي يقييييوف بإ ييييدادا األطييييرا  سييييوا  ب نم ييييه  أو بواسيييي ة  اتييييا مييييع أجيييية 

ع ت ييير   يييانونل  وييييت  تو يعيييال ميييع  بييية المتعا يييديع وحيييد   والشيييهود إن وجيييدوا مييي

يعيييد الت يييدي  ميييع رئيييي  المجلييي  الشيييعبل البليييدي  ف  يييافب حيييي  ةدون تيييد ة موسييي

 ة بإنميياأو نائبييال أو الموسييف الييوي ينتدبييال لهييوا الرييرض مييع  بييية إضييما  طييابل الرسييمي

 .(3)ي بي فقا  وية المو ل دون ممارسة الر ابة  ل  محتو  وم مون العقد 

ا ميييا فيهيييبوا العقيييود العقيييود العرفيييية المحيييرر   بييية سيييريان  يييانون التوثيييي  : تعتبييير  ييي -

ها ب ميييل إم انيييية إييييدا  1971 قيييد الو يييف  يييحيحة متيييل ا ت يييبي تاريخيييا ثابتيييا  بييية 

-76ميييع المرسيييوف   89ليييد  المحاف ييية العقاريييية لشيييهر ا و ليييت ت بيقيييا ليييني المييياد  

ة المتعليييي  بت سييييي  ال ييييجة العقيييياري المعييييدل والمييييتم  ب و ييييو ما رسييييتال المح ميييي 36

د واليييوي جيييا  فييييال العقيييو 2006 04 12لميييفر  فيييل ا 348178العلييييا فيييل القيييرار ر ييي 

المحيييييرر   بييييية  يييييدور  يييييانون التوثيييييي  ال ابتييييية التييييياريخ والريييييير مشيييييهر   يييييحيحة 

 ومنتجة ألثار ا.

اميييية (: القا ييييد  الع1971العقييييود العرفييييية المحييييرر  بعييييد  ييييدور  ييييانون التوثييييي  ) -

ا ة بموجيييتق يييل بيييب ثن العقيييود المت يييمنة نقييية مل يييية  قيييار أو حقيييو   ينيييية  قاريييي

فييييية مييييع   ف ب وبالن ييييبة لعقييييود الو ييييف العر 1م ييييرر  324 ييييانون التوثييييي  والميييياد  

ا ف يييار  يييث  حيييول ب ثنهيييا ميييع  دميييال و يييد ف يييلي المح مييية العلييييا فيييل  ليييت بقولهييي

 نيييال ميييع أ ميييال التبييير  التيييل تيييد ة فيييل أوجييياليخ يييل أل "ميييع الم يييتقر أن الحيييب  ة

 . ( 4)البر المختلمة المن وة شر ا 

لقيييانون  فمو يييف المح مييية العلييييا حييييال الرسيييمية فيييل  قيييود األو يييا  جيييا  موافقيييا       

األو يييييا  اليييييوي يقيييييرر أن اإلثبيييييا  فيييييل الو يييييف ي يييييون بجمييييييل ال ييييير  القانونيييييية 

 يييث فوالشييير يةب  ميييا أن  يييانون األسييير  لييي  يقيييرر ب يييثن  قيييود الو يييف العرفيييية  يييوا 

ينييييية ييييية أو الحقييييو  الع لييييل أن المشيييير  اشييييترط الرسييييمية فييييل العقييييود النا ليييية للمل 

ة العقارييييية فييييل حيييييع أن الو ييييف  قييييد  ييييير نا يييية للمل ييييية بيييية  ييييو فقييييا إسييييقاط لمل ييييي

ة الوا يييف وم ييي لة توثيقيييال وت يييجيلال الريييرض منهيييا فقيييا ت بييييي منمعييية الو يييف فيييل  مييي

 المو و   ليال أل ير.

لو ييف فقييد نييي المشيير   ليي  إلزامييية توثييي   قييد ا 10-91أمييا فييل سيية القييانون       

 -58ميييع األمييير  324إيييياا إلييي  الشييي ة الرسيييمل المن يييوة  لييييال فيييل المييياد   مخ يييعا

  .المت مع   ف 75

العقيييد الق يييائل : تعيييد األح ييياف النهائيييية ال يييادر   يييع الجهيييا  الق يييائية والمتعلقييية  -3

بييياألمث، الو ميييية العقاريييية فيييل بعيييأ األحييييان سيييندا  رسيييمية تحييية محييية العقيييد ب فقيييد 

ئل م بتيييا للعقيييار اليييو مل أو جيييز  منيييال ب فبالن يييبة للح ييي  ي يييون الح ييي  او القيييرار الق يييا

الم بييي للعقييار الييو مل يييت  إيدا ييال مييع طيير  نيياسر الو ييف لييد  م تييا التوثييي  إلتميياف 

إجيييرا ا  الشيييهر العقييياري حتيييل يم يييع اةحتجيييا  بيييال ليييد  الرييييرب أميييا الح ييي  المجيييز  
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وا ألجييية تحدييييد للعقيييار اليييو مل فيجيييا فييييال الق يييمة العقاريييية إ ا  يييان  لييي  الشييييو  و ييي

 .(5) جز  مخ ي  و ف ويت  بعد   لت شهرا فل المحاف ة العقارية

وي ييييييون فييييييل حاليييييية تخ يييييييي او أر يييييياد األمييييييث، العقارييييييية  العقييييييد اإلداري: -4

ة  يييان التخ ييييي ألجييي الخا ييية بالدولييية و ليييت بواسييي ة  يييرار إداري نهيييائلب ا ا ميييا

مييييع طيييير   إمييييايي الم يييياجد والمشيييياريل الدينييييية حييييي  يييييت  إ ييييدار  ييييرار التخ يييي

ميييييع المرسييييييوف  03و يييييير الماليييييية او مييييييع طييييير  الييييييوالل و ليييييت بح يييييا الميييييياد  

ي مشيييرو  ا  بعيييد إتمييياف بنيييا  الم يييجد او المدرسييية القر انيييية أو أ 454 – 91التنمييييوي

دينييييل مييييع طيييير  المفس يييية الم لميييية ببنائييييال يييييدمج مباشيييير  ضييييمع األو ييييا  العاميييية 

ب ثييي   مرسيييوف المتعلييي  ببنيييا  الم ييياجدميييع ال 09الم يييونة و يييوا اسيييتنادا ليييني المييياد  

لييي  إير أميييث، الدولييية ت يييو  وضيييعيتال بتحريييير  قيييد إداري نا ييية للمل يييية ميييع  بييية ميييد

ل ميييين الدينيييية واألو ييييا ب وبعييييد تحريييير العقييييد فانييييال يخ يييل للت ييييجية ومديريييية الشييييف

ة إ ميييا ا ميييع مختليييف الرسيييوف وشيييهرا فيييل المحاف ييية العقاريييية وييييت   ييييدا فيييل ال يييج

لعقييييد فيييييت  تحرييييير اب . أمييييا بالن ييييبة لألمييييث، الخا يييية بالوةييييية (6)لالعقيييياري الييييو م

تيييل  انيييي  ميييا عن  قيييود اسيييترجا  األميييث، الو ميييية ال اإلداري وفقيييا لنميييو   معيييد ليييولت

ميييية ، الو محيية تييي مي  طبقيييا لقيييانون ال يييور  الزرا يييية تعتبيير  قيييود إداريييية م بتييية لألميييث

عيع جا  إليييي  الجهيييية الم لميييية بييييال لييييت انييييال بعييييد  ييييدور  ييييرار الييييوالل ب حقييييية اةسييييتر

 الو مية يحرر  قد إداري مع  بة مدير أمث، الدولة للوةية .

 العقييييد الشيييير ل : و ييييل العقييييود المحييييرر  مييييع القاضييييل الشيييير ل أثنييييا  المتيييير  – 5

اد اةسييييتعمارية  والتييييل ت ت ييييل حجييييية  انونييييية ن ييييرا لرسييييميتها و ييييوا ما ييييدا اجتهيييي

 بقولهيييا 40097تحيييي ر ييي   1989-06-03ر فيييل المح مييية العلييييا فيييل  رارا يييا ال ييياد

 " إن العقييييود التييييل حرر ييييا الق ييييا  الشيييير يون ت ت ييييل نميييي  ال ييييابل الرسييييمل الييييوي

 ت ت ييييال العقيييود المحيييرر  ميييع طييير  األ يييوان العميييومييع بوتعيييد  نوانيييا  لييي   يييحة

 ييو  ايملييت إثبييا  ميي يمييرف فيهييا مييع اتما يييا  ومييا تييني  ليييال مييع تييواريخ بحييي  ة مييا

 عا   لمحوا ا.مراير أو م

ل ييييية بتيييا للماليييدفتر العقييياري : يعتبييير اليييدفتر العقييياري سيييندا إدارييييا ودلييييث  وييييا م  -6

لماليييت االعقاريييية الو ميييية ويم يييع تعريميييال انيييال  ليييت ال يييند اإلداري اليييوي ي بيييي حقيييو  

ل م يييح التييي لييي   قيييارا والمعبييير  يييع الوضيييعية القانونيييية اةنيييية للعقيييارب فبعيييد  مليييية ال

ح الم ييييح العيييياف لألراضييييل وإيييييدا  وثييييائ  الم ييييح لييييد  المحييييافص تقييييوف بهييييا م ييييال

باسيييي   قيييياريالعقيييياري يقييييوف  ييييوا األ ييييير بتيييير ي  العقييييارا  الو مييييية وي ييييل  الييييدفتر الع

ميييييع  46ن الدينيييييية واألو يييييا  و يييييوا اسيييييتنادا للمييييياد  والو يييييف الييييي  مديريييييية الشيييييف

دفتر ي ييييل  اليييي"المتعليييي  بت سييييي  ال ييييجة العقيييياري والتييييل تييييني   63 -76المرسييييوف

 "العقييييياري الييييي  الماليييييت اليييييوي حقيييييال  يييييائ  بمناسيييييبة إنشيييييا  ب ا ييييية  قاريييييية م ابقييييية 

قيياري  ييجة العول شييار  فييان الييدفتر العقيياري لييال  ييو  ثبوتييية تيي تل مييع القييو  ال بوتييية لل

 .   (7)ألنال  بار   ع ن خة مع البيانا  الموجود  فل مجمو ة الب ا ا  العقارية

 ارية الو مية فتتم ة  موما فل : لعقو ع إجرا ا  انتقال المل ية ا

 

 تسجيل الوقف:          
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 ليييي    ييييو  الملييييت 336-2000مييييع المرسييييوف التنميييييوي  06ن ييييي الميييياد  

  ميييل اليييو مل محييية وثيقييية اإلشيييهاد إلييي  الت يييجية واإلشيييهار العقييياريب و يييو ميييا يتوافييي

د  امييييع  ييييانون األو ييييا ى ممييييا يييييدل  ليييي  أن القيميييية القانونييييية للشييييه 41نييييي الميييياد  

 لتعليميييةاالرسييمية  ييل مييع  يميية العقييد الرسييمل الم بقيييي للملييت الييو ملب و ييو مييا أ دتييال 

ال ييييادر   ييييع و يييييري  16/09/2002المفر يييية فييييل  09الو ارييييية المشييييتر ةب ر يييي  

لخا يييية الشييييفون الدينييييية والماليييييةب والمتعلقيييية بييييإجرا ا  تييييدويع الشييييهاد  الرسييييمية ا

 بالملت الو مل.

 يييا حة  يييل ال ييينف ال الييي  ميييع أ ييينا  المل يييية العقاريييية وبا تبيييار األميييث، الو ميييي 

و يييف منيييالب وبميييا أن ال 23 يييانون التوجييييال العقييياريب والتيييل ن يييي  ليهيييا فيييل المييياد  

جية سيييوا   يييان  قيييارا أو منقيييوةى فإنيييال يخ يييل للت يييجية  قا يييد   اميييةب وي يييون الت ييي

 د أمييياف ممتشييييا  الت يييجية المخت يييةب و يييوا ميييا أ يييرا المشييير   يييراحة فيييل نيييي الميييا

 مع  انون األو ا . 41

ح ميييع وتجيييدر اإلشيييار  إلييي  أن الو يييف العييياف معمييي  ميييع رسيييوف الت يييجيةب ويت ييي         

يل الو يييف ميييع  يييانون األو يييا  أن الخلميييية القانونيييية لهيييوا اإل ميييا   يييو تشيييج 44المييياد  

  العييياف  لييي  الو يييف الخييياةى و ليييت بيييالر   ميييع أن  ا يييية البييير والخيييير تن بييي   لييي

لعقيييار لييية  يييدف مرا يييا  إجيييرا  الت يييجيةى فيييإن  قيييد الو يييف المتعلييي  با ليهمييياب وفيييل حا

 ي يييون محييية رفيييأ ل ييييدا  ميييع طييير  المحيييافص العقييياريى و ليييت ت بيقيييا ليييني المييياد 

المتعليييييي  بت سييييييي   1976مييييييار   25المييييييفر  فييييييل  63-76مييييييع المرسييييييوف  100

 وتتجل  وسيمة الت جية فيما يلل:ال جة العقاريب 

  ريبل ل الح الخزينة العمومية.تح ية الدولة للجانا ال -
 إثبا  تاريخ العقود العرفية. -

 شهر عقد الوقف:       

ا يييد يم يييع تعرييييف اإلشيييهار العقييياري ب نيييال: ن ييياف  يييانونل ليييال مجمو ييية ميييع القو

رييييية واإلجييييرا ا ب ي ييييمع بهييييا حيييي  المل ييييية العقاريييييةب و ييييوا الحقييييو  العينييييية العقا

 رد   ل  العقار.األ ر ب وجميل العمليا  القانونية الوا

ارييييةب إ يييثن الحقيييو  العق"وين ييير  ممهيييوف الشيييهر العقييياري أي يييا إلييي  أنيييال:          

و ليييت ميييع  يييثل إثبيييا  الت يييرفا  التيييل تقيييل  لييي   يييوا الحقيييو  فيييل سيييجث   لنيييية 

ي يييهة  لييي   ييية شيييخي اإلطيييث   لييي  محتوياتهييياب وأ يييو إفيييادا  بميييا جيييا  فيهيييا ميييع 

 ".بيانا 

 وضييييييعها القييييييانون فييييييل متنيييييياول الدوليييييية إل ييييييثف ي وسيييييييلةفالشييييييهر العقييييييار          

بييييع األشيييخاةب و يييوا الوسييييلة تت يييون ميييع مجمو ييية ميييع اإلجيييرا ا  القانونيييية التيييل ت

الو ييييف المييييادي للعقييييارا  مييييع جهييييةى مييييع  ييييثل الشيييي ة والقياسييييا  المادييييية التييييل 

ت يييتد ل  موميييا  مليييية م يييح األراضيييلب وميييع جهييية أ ييير  تبييييع الو يييف القيييانونل 

 لهوا األ ير .



ISSN: 2335-1039 نونية واالقتصاديةمجلة االجتهاد للدراسات القا 

.138 -125 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

132 

 

 ها وتختليييف طريقييية شيييهر الت يييرفا  العقاريييية بيييا تث  ميييا إ ا  يييان موضيييو          

 ر بالقييييدأميييا الحقيييو  العينيييية التبعيييية فت شيييهب حييي   ينيييل أ يييلل: والتيييل تشيييهر بالت يييجية

 مع القانون المدنل. 966ب 904طبقا للمواد 

 ( 336-2000الثاني : وثيقة اإلشهاد المكتوب) المرسوم التنفيذيالمطلب         

ي اسيييتحدثها المشييير  الجزائيييري بموجيييا نيييي تن يميييل و يييو المرسيييوف التنمييييو       

 ا المت يييمع إحيييداة وثيقييية اإلشيييهاد الم تيييوا إلثبيييا  المليييت اليييو مل وشيييروط إ يييدار

ميييع ثييي  وتجيييدر اإلشييار  إلييي  أن  ييوا المرسيييوف لييي  يعيير   يييوا الشييهاد  وب (8)وت ييليمها 

 .يتعيع الرجو  للمقال

 ييييت  تييييابل يو ييييل  ليييييال الشييييهود والقاضييييل  :"  ييييدي ي ييييع أنهيييياو ييييد  رفهييييا        

نيييال جييياد بيييال ب فيييالو ف ميييع ألت  يييد ميييع  يييزف الوا يييف  ليييل الو يييف والمخيييتي و ليييت ل

ي ال حييي   ينيييل فيييث بيييد ليييال ميييع اإلشيييهاد أوة ثييي  ت يييجيلال فيييل ال يييجة العقيييارأنيييحيييي  

 . (9)"لي ون حجة  ل  الرير

 ييدل  د  م توبيية يييدلل بهييا شييا دو ييد  رفهييا محمييد  نييا   "  ييل  بييار   ييع شييها      

اليييوي  336-2000و يييد حيييدد نمو جهيييا طبقيييا للقيييانون بيييالملح  التيييابل للمرسيييوف التنمييييوي

 .(10) " در  بموجبال

عينييية موالتعريييف األن يييا فييل ن رنيييا أنهييا  يييت م تييوا وفقيييا ألوضييا   انونيييية         

 ة لهيييواقانونييييحييدد ا القييانون بحيييي  يترتييا  لييي  تخلييف  ييوا األوضيييا  فقييدان القيمييية ال

 ال ت و لت بح ا المرسوف التنميوي المن   ألح امال.  

 ولهوا الوثيقة مجمو ة مع الخ ائي أ مها :         

 .أنها  ت م توا وفقا ألوضا  ش لية محدد   -

انونل ثر يييا القييي يييدف ال مايييية الواتيييية فيييث ت ت يييا  يمتهيييا القانونيييية وبالتيييالل ةيترتيييا أ -

 .إة مل وجود محرر أ ر 

 لها وسيمة اثباتية فهل تتمتل بخا ية اإلثبا  .  -

 وثيقة شهاد  ولي ي إ رار. -

 الشروط الش لية لوثيقة اإلشهاد الم توا :و ع  *        

تها المييياد  فهيييل البيانيييا  التيييل تت يييمنها وثيقييية اإلشيييهاد الم تيييواب والتيييل حيييدد         

 ما ي تل :وفقا ل 336-2000الرابعة مع المرسوف التنميوي ر   

 المعلوما  الخا ة بالشهود مل تو يعاته . -

 الت دي  مع  بة الم لحة المخت ة بالبلدية . -

 ن الدينية واألو ا  .ولها فل ال جة الخاة بمديرية الشفر   ت جي -

 ويم ع ت نيف الشروط والبيانا  الش لية إل  :           

 أوة: البيانا  الخا ة بالشا د 

  امث اةس  واللقا  -1

 تاريخ الميثد  -2

 م ان الميثد  -3

 اس  األا وأةف  -4

 مقر اإل امة والمهنة  -5
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 م ان وتاريخ تحرير الوثيقة  -6

 التو يل -7

 ثانيا : البيانا  الخا ة بمحة اإلشهاد

 وتتم ة فل 

 نو  العقار و متال -1

 م ونا  العقار  -2

 م احة العقار اإلجمالية  -3

 حدودا الجررافية  -4

تم ييية فيييل ... اإلشيييهاد فت يييون "أشيييهد بشيييرفل أن العقيييار الم أميييا بالن يييبة ل ييييرة          

 ليييت اليييو ملوييييت  إثبيييا  المب ...مليييت و ميييل "ويعيييدد البيانيييا  ال املييية الخا ييية بالعقيييار 

 336-2000 يييييع طريييييي  وثيقييييية اإلشيييييهاد الم تيييييوا وباةسيييييتناد للمرسيييييوف التنمييييييوي 

 لشييي ليةبيانيييا  اال يييالف اليييو ر ميييع  يييثل إنشيييا  وثيقييية اإلشيييهاد والتيييل تت يييمع  افييية ال

ثل  يييال يييالمة اليييو رب ثييي  تييي تل مرحلييية الت يييدي   لييي  وثيقييية اإلشيييهاد وييييت   ليييت ميييع 

ييييير الم يييلحة المخت يييية فييييل البلدييييية أو أي سييييل ة أ ييير  مف ليييية  انونيييياب وبعييييد التحر

يتعييييع ت يييجية وثيقييية اإلشيييهاد الم تيييوا تحيييي ر ييي  معييييع فيييل سيييجة  ييياة بمديريييية 

و مييييية مييييث، النهييييا الم لميييية باإلشييييرا   لييييل األالشييييفلن الدينييييية المخت يييية إ ليميييييا أل

مل وييييت  بعيييد  ليييت إ يييدار شيييهاد  رسيييمية  ا ييية بالمليييت اليييو   ل ليييل الم يييتو  المحلييي

محييية اإلشيييهاد ل يييع شيييري ة أن يجميييل ثييييثة وثيييائ  ميييع اإلشيييهاد الم تيييوا بمعرفيييية 

 مدير الشفلن الدينية المختي .

ت اليييييييو مل بعيييييييأ وت يييييييور بخ يييييييوة الشيييييييهاد  الرسيييييييمية إلثبيييييييا  الملييييييي          

د ة اإلشييي اة ب حيييي  أنهيييا تبيييرف بنيييا   لييي  وثيييائ  إشيييهاد م تيييوا تييي  جمعهيييا والم يييا

 ليهيييييا فيييييل  يييييير ح يييييور الشيييييخي المخيييييتي إلبيييييراف العقيييييودب ولييييي  يتلييييي  بشييييي نها 

ل  ميييا جيييا  فيهيييا  ونيييال ليييي  وة مجمو ييية ميييع الشيييهادا   يييو  ييييير م يييفت يييريحا بييي

اف ل يييييت  الت ييييريح بهييييا أمييييي يييياد   ليهيييياب و ييييو مايتنيييياف  والعقييييود الت ييييريحية التيييي

 .(11)الشخي المف ة  انونا إلبراف العقود.

 الشرعية  اإلثبات: وسائل  المحور الثاني        

ن ل يييدور يم ييع القييول أن  ملييية إثبييا  األمييث، الو مييية  ييد ميير  بمراحيية  ييا         

يييية لو م يييانون التوثيييي  اليييدور الميييار  فيهييياب حيييي   انيييي تعتميييد فيييل إثبيييا  المل ييييا  ا

ت يييون ال تابييية شيييرط فيييل  يييحة الو يييف  يييون الو يييف  طييير  اإلثبيييا  الشييير ية حيييي  ة

ة  يييدف سييوبالتيييالل لييي  ليييال تلييت ال ييييرة التعا دييية وفيييل ب نييابل مييع وا   البييير والخييير

ر  يييرااإل ا تمييياف اليييوا ميع بإفشيييائال تعبيييدا وابتريييا  لألجييير فيييث يم يييع ان نجيييد أف ييية ميييع

 . والشهاد   وسيلتيع شر يتيع

 : إثبات الوقف بشهادة الشهود األول المطلب        

  رفها المال ية أنها إ بار حا    ع  ل  ليق ل بمقت اا .

 . (12) أما الحنابلة  رفو ا أنها إ بار شخي بما  لمال بلمص  اة
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حييياة  أميييا التعرييييف القيييانونل للشيييهاد  فانيييال لييي  ييييرد فيييل القيييانون وإنميييا نيييي  لييي  ال

ألشيييخاة  ع تعريمهيييا أنهيييا األ يييوال التيييل ييييدلل بهيييا االتيييل يجيييو  فيهيييا اإلثبيييا  ب فييييم

 .(13)أماف الق ا  بش ن إثبا  او نمل وا عة  انونية أيا  ان نو ها

 :وتتم ة فل نية ألدا  الشهاد  الرسميةأوة: الشروط القانو        

د  العقيييية والبلييييوف : فيشيييييترط فييييل الشييييا د أن ي يييييون  ييييا ث بالرييييا فيييييث تقبيييية شيييييها -

ن أمعتييييوا ألنييييال ةتح يييية ال قيييية فييييل  ولييييال ب  مييييا يشييييترط فييييل الشييييا د المجنييييون أو ال

 لييي   ي يييون بالريييا فيييث تقبييية شيييهاد   يييبل  يييير بييياله ألنيييال ألييييتم ع ميييع أدا  الشيييهاد 

 . (14)الوجال الم لوا 

ال العداليييية : فيشييييترط فييييل الشييييا د أن ي ييييون  ييييدةب و ييييوا الشييييرط م ييييتمد مييييع المقيييي -

لييييي  المتع 10-91مييييع القيييييانون  8المييييياد  اإلسييييثمل وميييييع الناحييييية القانونيييييية  رسييييتال 

 باألو يييا ب والعيييدل فيييل اة ييي ثم المقهيييل  يييو ميييع يتجنيييا ال بيييائر وة ي ييير  لييي 

 ال رائر ويتجنا  ولت مايخة بمرل  أم الال.

لقييييانون اميييع  8أن ي يييون ميييع أ ييييالل المن قييية التيييل يقييييل فيهيييا العقيييار الو مل)الميييياد   -

91-10.) 

 إثبا  األمث، الو مية ثانيا: حجية الشهاد  فل         

ان ث ييييا مييييع أن الشيييييهاد  الرسييييمية يبرمهيييييا المييييدير أليييييوةئل للشييييفلن الدينيييييية         

 324واألو يييا  ب أ ييييدا بعييييع اة تبييييار ممهييييوف العقيييد الرسييييمل المعيييرو  فييييل الميييياد  

ميييع   فب وي يييرم الت يييالل حيييول حجيييية الشيييهاد  الرسيييمية و ييية ت ت يييا نمييي  حجيييية 

 يييو بعييييع اة تبيييار أن الشيييهاد  الرسيييمية ت يييون فيييل المنييياط  العقيييد الرسيييمل ب ميييل األ

ميييع المرسيييوف  05التيييل لييي  تن لييي  فيهيييا إجيييرا ا  الم يييح العييياف و يييو م  دتيييال المييياد  

التنميييييوي الميييين   للشييييهاد  الرسييييمية والتييييل ن ييييي  ليييي  أن الشييييهاد  الرسييييمية ت ييييون 

القيييرار  مرفقيية بشيييرط اليييب ثن  نيييد سهيييور أدلييية م يياد ب و يييوا الشيييرط تييي  إ ماليييال فيييل

المحيييييدد لشييييي ة ومحتيييييو  الشيييييهاد  الرسيييييمية الخا ييييية بالمليييييت  2001الميييييفر  فيييييل 

اليييو مل وميييا تجييييدر اإلشيييار  إليييييال فيييل  ييييوا المقييياف انييييال  يييدر  فتييييو   يييع المجليييي  

إثبيييييا   ب فيميييييا يخيييييي ح يييي  الشيييييهاد  فيييييل1989اإلسييييثمل األ لييييي  بتييييياريخ جييييانمل 

ا تيييد   لييي   قيييار ن الدينيييية واألو يييا  ضيييد فريييي  والو يييف فيييل   يييية و ار  الشيييف

اسييتعمة فيييل بنيييا  م يييجد  وتيي  تحويليييال إلييي  مقهييي ب حييي  ورد فيييل فقرتهيييا الرابعييية "إ ا 

ثبيييي بشيييهاد  جما ييية ميييع الم يييلميع أو شيييهاد  رسيييمية أن المحييية  يييد بنا يييا جما ييية ميييع 

سييتال المح ميية العليييا فييل  ييرار فييل رف فيييال ال ييلوا  فهييو لهيي  " و ييو ما الم ييلميع لتقييا

م ييتقر  ليييال شيير ا انييال إ ا ثبييي بشييهاد  رسييمية أن المحيية  ييد  ييرار لهييا جييا  فيييال مييع ال

بنييياا جما ييية ميييع الم يييلميع لتقييياف فييييال ال يييلوا  فهيييو لهييي ب وميييع اسيييتول   لييييال يعيييد 

مرت يييبا لييييال ومعتييييديا  لييييل أحبييييا  الم ييييلميعب ويعاميييية معامليييية المعتييييدي  ليييي  ملييييت 

الرييييير وي ييييتوجا طييييردا مييييع المحيييية وإرجا ييييال إليييي  مهمتييييال األ ييييةب ومييييع ثيييي  فييييان 

لق ييييا  بخييييث   لييييت يعييييد  ر ييييا للقييييانون ولمييييا ثبييييي فييييل   ييييية الحييييال أن   ييييا  ا

الم يييت نف  لييييه   ييياموا بتحويييية المحييية المتنيييا    لييييال ميييع م يييجد إلييي  مقهييي  فيييان 

ود   ييييا  الموضييييو  بعييييدف أ ييييو   بعيييييع اة تبييييار أن المحيييية مخ ييييي للعبيييياد  ويعيييي
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ل إ ييييرا  فييييل  ييييرار   وي ييييتوجا إلرييييا ا ميييي أ  يييي والل يييير  الم ييييت نف فيييي نه   ييييد 

 .(15)الم ت نف  ليه  و ة الشا ليع باسمه  للمحة موضو  النزا  

 

 الثاني: إثبات الوقف باإلقرار مطلبال      

 .يعر  اإل رار انال إ بار  ع أمر يتعل  بال ح  الرير       

 ميييال  لييي   ائليييال بلم يييال أو لميييصو يييد  رفيييال ابيييع  رفيييال أنيييال  بييير يوجيييا  يييد  ح      

 .نائبال

ار أمييياف  يييال  لييي   يييويع التعيييريميع أنهميييا ةيبييير ان وجيييوا إيقيييا  اإل يييروميييا نثح      

 الق ا  ةن القرار المق ود فل دراستنا  و  وا األ ير.

    ف التيييل تيييني " اإل يييرار  يييو ا تيييرا  الخ ييي 341و يييد  رفيييال المشييير  فيييل المييياد  

قيية المتعل أميياف الق ييا  بوا عيية  انونييية مييد   بهييا  ليييال و لييت أثنييا  ال ييير فييل الييد و 

 بها الوا عة.

أو  ويشييييترط فييييل اإل ييييرار األ لييييية ال امليييية فييييث ي ييييح اإل ييييرار مييييع  ييييير مميييييز      

فييية أو مجنيييون أو معتيييوا واإل يييرار فيييل الو يييف ي يييون ميييع الوا يييف الماليييت للعييييع المو و

 مع الرير . 

  مييا لييو أ يير شييخي ب نييال و ييف دار أو أرضييا  ييح إ ييرارا وثبييي و مييال وأ ييبح ملزمييا

للشييييروط  تنتقيييية إليييي  ورثتييييال مييييع بعييييداب ا ا  ييييدر الو ييييف طبقييييابييييال وحجييييية إ ييييرارا 

 .الواجا توفر ا فل الوا ف

  و ييع م يي لة إ ييرار المييريأ مييرض المييو   ييل مييع بيييع الم ييائة الهاميية فيييير      

رون ييية فهيي  ييييقبيية  ييوا النييو  مييع اإل ييرارب أمييا المال  اإلميياف أبييو حنبيية وأبييو حنيميية ة

  ا ل  ت ع فيال تهمة فهو جائز .فل اإل رار سوا  لوارة أو أجنبل إ

أمييييا بالن ييييبة إل ييييرار  و ييييل مجميييية  ييييور إ ييييرار الوا ييييف فييييل حييييال مرضييييال ب      

لييي  الوا يييف فيييل حيييال موتيييال فيعتبييير اإل يييرار  يييحيح وي بيييي بيييال الو يييف أميييا إ ا  يييان  

 اميييالميييورة دييييع أو  انيييي ليييال و يييية عو ميييال  يييير العقيييار المو يييو  فانيييال يبيييا  منيييال 

 .(16)يتال يوف  بال دينال وتنمو و 

ميييييية فلن ييييياف الت يييييجية والشيييييهر العقييييياري دور  بيييييير فيييييل حمايييييية األميييييث، الو        

ميييا   فالهييد  مييع إشيييهار  قييود الو يييف  ييو حمايييية األمييث، الو ميييية مييع تعيييدي الريييرب 

و مل يم يييع للدوليييية ب يييا ر ابتهييييا  ليييي  األميييث، الو مييييية ويعتبيييير ال يييجة العقيييياري اليييي

للوا ييييف ت ييييمع لييييال  ييييدف الم ييييا  بييييالعيع  وسيييييلة لحماييييية الو ييييف ب وحجيييية رسييييمية

 المو وفة .

المت ييييييمع إ ييييييداد م ييييييح  74-75مييييييع األميييييير  15وبييييييالرجو  لييييييني الميييييياد        

يلييل "  ييية حييي  مل يييية و ييية حييي   ينيييل  األراضييل وت سيييي  ال يييجة العقييياري  لييي  ميييا

أ يير يتعليي  بعقييار ةوجييود لييال بالن ييبة للرييير اة مييع تيياريخ يييوف إشييهارا فييل مجمو يية 

العقاريييييةب ون ييييتخلي أن  يييية حيييي  مل ييييية أو اي حيييي   ينييييل أ يييير متعليييي  الب ا ييييا  

بعقييار وليي  يشييهرا بالمحاف ييية العقارييية يعتبيير أمييياف الرييير فييل ح ييي  المعييدوف أي انييال لييي  

المحاف ييييية  لييييي  اسيييييتقرار  إلييييي  يييييت  أ يييييث ب ويهيييييد  المشييييير  ميييييع  يييييوا اإلجيييييرا 

قارييييية الم ييييدر الع المحاف ييييةالمعييييامث  العقارييييية بيييييع األفييييراد مييييع  ييييثل ا تبييييار 
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ت ييير   يييير مشيييهر  ةالرئي يييل والوحييييد للوضيييعية القانونيييية للعقيييار فيييل الجزائيييرب ف ييي

 . (17)ةيم ع للرير اةطث   ليال  و  ير موجود أ ث

و نييييييا، العديييييييد مييييييع الوسييييييائة وال يييييير  المم نيييييية إلثبييييييا  أ يييييية الو ييييييف         

مة  يييع أن ت يييتعوالت يييرفا  المنشييي ية ليييال و يييل متماوتييية فيييل  يييو  إثباتهيييا وبع يييها يم

 قرينيييية ب  ييييير أنييييال فييييل مجملهييييا ت ييييا   فييييل ال شييييف  ييييع األو ييييا  وفييييل  ملييييية 

 :استرجا ها ب ر   ادية أو  ع طري  الق ا  ومع أ    وا الوسائة 

 أوال : األرشيف الوثائقي         

ا  ي ييييتعمة األرشيييييف الوثييييائقل م يييية ال ييييحف المنشييييور ب و تابيييي أنفيييييم ع          

ألرشييييف االو يييف  ميييا يم يييع اسييتعمال اليييدفاتر الماليييية و يييد لعيييا  بيييا إلثالتيياريخ   يييند 

  اليييوطنل دور فيييل ال شيييف  يييع ال  يييير ميييع األو يييا  ب باإلضيييافة إلييي  أرشييييف مييياورا

 البحار .

 ثانيا : األرشيف اإلداري والقضائي        

ة فيف يييو ميييع سييييجث  وأح ييياف المحييييا   الشييير ية أو الن امييييية والمخ  يييا  الم يييييحي

 إلييييي باإلضيييييافة  بتحقيقيييييا  المحموسييييية ليييييد  م يييييالح م يييييح األراضيييييلومحاضييييير ال

   ال رائا.ال جث  الموجود  لد  مديريا  أمث، الدولة ومديريا  

 ثالثا : إثبات الوقف بالحيازة        

منقوة   ا ييية فيميييا يتعلييي  بيييال بتعتبييير الحييييا   سيييند أو سيييبا  ييياف م بيييي للو يييف       

ت الح الو يييف العييياف حتييي  فيييل العقيييار وم يييال  ليييويم يييع ت يييور الحييييا   ل يييالو ميييية 

جييية ب ا  ميييع المم يييع أن ي ت يييبها بالحييييا   دون الحا لألراضيييلحييييا   مشيييرو  و يييف 

 ييوا وب  األو ييا مييع  ييانون  08 ليييال الميياد   يلمييا ن ييوا ييف يو مهييا و لييت وفقييا  إليي 

ا   لييي  العقيييار المحيييالحييييا   لي يييي مقترنييية بميييد  بييية مقترنييية بالو يييف اليييوي ي يييرأ 

   .ج ضمع الومة المالية للو ف العافت ا بولت  مة الملت الو مل ويدملي 

ميييول بهيييا وفييل إطيييار دراسيية ميييد  تيي ثر إثبيييا   قيييد الو ييف بقوا يييد اإلثبييا  المع        

  :التاليةنجد أن إثبا  الو ف يتميز بالخ ائي  بفل المجال المدنل والتجاري

 تنو  اإلثبا : 

قيييد الو يييف ي يييرم  ا يييية أ ييير  و يييل تنيييو  ميييع إن حريييية اإلثبيييا  فيييل            

قيييد ي يييرم  دييييد الخييييارا  المتنو ييية إلثبيييا    35حيييي  وسيييائة إثباتيييال فيييني المييياد  

قيييرر  الو يييف إن ميييع  يييثل ال ييير  المقيييرر  فيييل فقيييال الشيييريعة اإلسيييثمية أو طر يييال الم

ي افيييل التشيييريل الجزائيييري ب و يييوا التنيييو  يعيييز  ميييع تح ييييع األميييث، الو ميييية ميييع 

 ييييمل أو ت يييير   ييييير مشييييرو  يم ييييع أن يلحيييي  أضييييرار بحقييييو  الريييييرب سييييلو، تع

ميييز  يييو وبالتييالل فخا ييية التنييو  ت شيييف تيي ثر  قييد الو ييف باإلثبيييا  التجيياري الييوي يت

 30مييياد  دا للاأل ييير بالحريييية والتنيييو  ل يييع فيييل حيييدود ال يييل ة التقديريييية للقاضيييل اسيييتنا

 .     مع القانون التجاري

  ا دواجية اإلثبا :          

وان ليييي  ي ييييرم بخا ييييية اة دواجييييية ب  ييييير انييييال نييييي  35إن نييييي الميييياد            

ن يييياف  إليييي  ا  طبيعيييية شيييير ية و انونييييية ب فيييييم ع اةسييييتناد  إثباتييييال ليييي  ان طيييير  

اإلثبيييا  فيييل المقيييال اإلسيييثمل اليييوي يتمييييز بالتقيييييد والتحدييييد و يييوا الخا يييية يم يييع أن 
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ثبيييا  فيييل القيييانون التجييياري ب ليييت أن نلمييي  منهيييا تييي ثر إثبيييا   قيييد الو يييف بن ييياف اإل

اإلثبيييا  التجييياري وان لييي  ي يييرم المشييير  بخا يييية اة دواجيييية  بييير توسييييل وتنوييييل 

أميييا اإلثبيييا  اليييو مل في  يييو القاضيييل بجمييييل طر يييال المقيييرر  المقيييرر  شييير ا   وسيييائلالب

 و انونا وجوبيا ةجوا يا .  

  خاتمة:           

ا ري وفيييييل إطيييييار تيييييد ي  أدا  الو يييييف ليييييدورو لييييييال فيييييان المشييييير  الجزائييييي           

التنمييييويب  ميييية  ليييي  حماييييية األو ييييا  مييييع  ييييثل الييييني  ليييي  حرييييية اإلثبييييا  فييييل 

و  مييييع المجييييال الييييو مل ب افيييية ال يييير  القانونييييية والشيييير يةب إة أنييييال أفييييرد الو ييييف بنيييي

ف الخ و يييية ن يييرا ةرتباطيييال بجوانيييا البييير والخيييير ف شيييترط الرسيييمية حمايييية للو ييي

قييييا لمقا ييييد الو ييييف وفييييل المقابيييية نييييي  ليييي  الشييييهاد  واإل ييييرار مييييع ال يييييا  وتحقي

 ت  يدا  ل  أن إثبا  الو ف متام بـ ية وسيلة  اني ومع أ   النتائج :

شيييرو  مالمشييير  تقيييييد إثبيييا  األميييث، الو ميييية سيييدا لوريعييية التمليييت الريييير   تحاشييي -

 لأل يان الو مية.

ع  يييلمقيييرر   انونيييا ف يييث ي يييتو ا اإلثبيييا  فيييل  قيييد الو يييف جمييييل طييير  اإلثبيييا  ا -

 .طر  إثباتال الشر ية وبولت يت ثر بخا ية التقييد 

يع تجمييل بيي تعتبيير وثيقيية اإلشييهاد الم تييوا وسيييلة ناجعيية إلثبييا  الملييت الييو مل ألنهييا -

 ال تابة والشهاد  .

تقيييييدي  اإلثبيييييا  بيييييال ر  الشييييير ية  لييييي  اإلثبيييييا  بيييييال ر  القانونيييييية  ميييييا  يييييو  -

ر ا تيييرا  ضيييمنل بالقيمييية الشييير ية لقوا يييد ومبييياد  يعتبييي 35من يييوة فيييل المييياد  

 الشريعة اإلسثمية.

  .مية واجبال ةنعقاد الو ف وإثباتالتعد الرس -

 ومن أهم التوصيات :      

األو ييييا   لمييييديري الشييييفون الدينييييية والعميييية  ليييي  ضييييمان ت ييييويع دوري وم ييييتمر  -

   . با تبار   مم ليع  انونييع لمديريا  الشفلن الدينية واألو ا

ليييويع إنشيييا  مدرسييية وطنيييية لت يييويع م يييتخدمل و ار  الشيييفلن الدينيييية واألو يييا  وا -

 تو ة له  مهمة التم ية أماف الق ا . 

األو يييا  تيييد ة المشييير  ميييع أجييية الم ييية فيييل تنيييا   اة ت ييياة فيييل منا  يييا   -

لتقيييدي  األ  ييياف العقاريييية وأ  ييياف األحيييوال الشخ يييية لميييا ليييولت ميييع أثييير  لييي  ا ميييابيع

 اإلثبا .ل والموري لوسائة المعا

 اإلثبيييييا العمييييية  لييييي  ضيييييبا ال يييييلو، العمليييييل للق يييييا  بخ يييييوة  بيييييول طييييير   -

 الشر ية و يمية التعامة معها.

 الهوامش والمراجع المعتمدة:     
 و 85الو ييييف ( ة  –الو ييييية  –ب  قييييود التبر ييييا  ) الهبيييية حمييييدي باشييييا  ميييير  (1) 

86 . 
   البحيييوةلو ميييية العامييية بالعقيييد الرسيييمل بدائيييرحميييدانل  جيييير  ب إثبيييا  العقيييارا  ا( 2)

 .161بة  03ب العدد 05والدراسا  القانونية وال ياسيةب المجلد
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دار  ومييييييال  بال بعيييييية األوليييييي  بحماييييييية المل ييييييية العقارييييييية بحمييييييدي باشييييييا  ميييييير (3)

 17ة  2014بالجزائر
شيييرب النمحميييد  نيييا  ب الو يييف العييياف فيييل التشيييريل الجزائيييريب دار الهيييد  لل با ييية و (4)

 185الجزائرب ة 
 بيررسيييالة ماج يييت بإدار  الو يييف فيييل القيييانون الجزائيييري ببيييع مشيييرنع  يييير اليييديع (5)

 .65ة  2012 بجامعة تلم ان
 2012 بال بعيييية األوليييي   بتوثييييي  الو ييييف العقيييياري ب ي يييي  بييييع محمييييد بييييورا  ( 6)

 .177-173ة    بالجزائر
 ب ميييو ر  لمن ومييية القانونييييةب المر يييز القيييانونل للعقيييار اليييو مل فيييل اأحميييد لع ييييوي( 7)

 . 99ماج تير ب جامعة األمير  بد القادر   ن ينةب ة 
وا المت ييييمع إحييييداة وثيقيييية اإلشييييهاد الم تيييي 336 -2000المرسييييوف التنميييييوي ر يييي  ( 8)

 .64إلثبا  الملت الو مل   ر 
منشيييييورا  الم تبييييية الع يييييريةب بييييييرو ب ال بعييييية  بأح ييييياف الو يييييف ب  يييييدي ي يييييع( 9)

 77ة  باألول 
دار الهيييييد  لل با ييييية  بالو يييييف العييييياف فيييييل التشيييييريل الجزائيييييري بمحميييييد  نيييييا  ( 01)

 100ة  2006طبعة  بوالنشر
 102ة  بمرجل ساب  بمحمد  نا   ( 11)
 بيييييد دار الجامعيييية الجد بأدليييية اإلثبييييا  فييييل المقييييال اإلسييييثمل بأحمييييد فييييرا  ح يييييع( 12)

 33ة  ب2004 باإلس ندرية
دييييييوان  بال بعيييية العاشيييير  بلقييييانون والحييييي ن ريتييييا ا بإسييييحا  إبييييرا ي  من يييييور( 13)

 .الم بو ا  الجامعية
 دار الم يييييييربال بعييييييية الرابعييييييية بالمقيييييييال اإلسيييييييثمل وأدلتييييييال  ب( و بيييييية الزحيليييييييل 14) 

 563ة  بدمش  بالمعا ر
ة  02المجليييية الق ييييائية العييييدد  1994جييييانمل  16بتيييياريخ  97512 ييييرار ر يييي   (15)

207. 
ة شيييير بنون الجزائييييري والمقييييال اإلسييييثمل أدليييية اإلثبييييا  فييييل القييييا بيحييييل ب ييييو   (16)

 267ة  1983النشر والتو يل 
 يييييةبال تاب األدلييييةالو مييييية  يييع طرييييي   األمييييث،توفيييي  مييييدارب  حماييييية واسيييترجا  ( 17)

 .687ة  2021 ب55 العددب 25المجلد  المعياربمجلة 

 


