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المركز القـانوني للعقـار الوقفي
في المنظومة الوقفية



 ملخص البحث                                     

بسم اهلل الرحمن الرحيم و به نستعين و السالم على اشرف المرسلين سيدنا محمد و على 

 آله و صحبه أجمعين.

المركز القانوني للعقار الوقفي في المنظومة –يدور موضوع ىذا البحث ادلوسوم بعنوان 

الوقفية من خالل إعمال التشريعات العقارية السارية يف حول وضعية العقارات  -الوقفية

حيث  ،اجلزائر هبدف الوقوف عن مدى مالئمة ىذه التشريعات خلصوصية األمالك الوقفية

انطلقت الدراسة من حتليل ادلنظومة الوقفية اجلزائرية يف مقابلة أىم قانونني للتشريع العقاري 

التوجيو العقاري و يف سبيل ذلك مت اعتماد ادلنهج  يف اجلزائر مها القانون ادلدين، و قانون

ادلقارن إطارا ذلذه الدراسة ألهنا يف أساسها دراسة مقارنة بني الفقو اإلسالمي و التشريع 

العقاري اجلزائري. تركزت حول إشكالية زلورية تتعلق مبدى استيعاب ادلنظومة العقارية 

الوقفية مع اعتبار قانون األوقاف يف اجلزائر أحد اجلزائرية خلصوصية و طبيعة األمالك العقارية 

 روافد أو فروع القانون العقاري.

من أجل ذلك فقد مت تقسيم البحث إىل ثالثة فصول مع إرفاق كل فصل بأىم النتائج 

 ادلتوصل إليها.

تطرق الفصل األول إىل حتديد معاين ادلفاىيم األساسية جملموع ادلصطلحات اليت انطلق منها 

، حيث مت التطرق أوال إىل حتديد مفهوم الوقف لدى فقهاء ادلذاىب اإلسالمية البحث



ادلعتمدة مع بيان للتعريف ادلختار، و بعض األحكام الفقهية ادلنبثقة عنو. و إضافة إىل ذلك 

 مت التطرق إىل وضعية األوقاف يف الفرتة اليت سبقت االستقالل.

 كان من أىم النتائج ادلتوصل إليها:

ادلشرع اجلزائري للتعريف الذي يرى بتأييد الوقف و خروجو عند ملك الواقف  اعتماد -1

 و ادلوقوف عليو. 

خاصة و أن  االستعماريةإىل الفرتة  تأسيسها ديعو  جل األوقاف ادلوجودة حاليا -2

 األوقاف القائمة خالل الفرتة العثمانية مت إحلاقها بإدارة أمالك الدولة الفرنسية.

ادلدين طبقا للقواعد  ين إىل وضعية العقارات الوقفية من خالل القانونو تطرق ادلبحث الثا

 االعتباريةىذه القواعد بإجياز تركز على اخلصوص يف الشخصية  أىمالعامة اليت يتضمنها و 

 و قواعد احليازة و التقادم. االرتفاقللوقف و قاعدة احملل التجاري و قواعد اإلسناد و 

 ادلتوصل إليها كالتايل: جالنتائو كانت أىم 

 إقرار ادلشرع اجلزائري بالشخصية االعتبارية للوقف. -1

مل يبد ادلشرع اجلزائري موقفا صرحيا جتاه جريان قاعدة احملل التجاري على األمالك  -2

انو إنو الوقفية غري انو يستشف من خالل إحالة على أحكام الشريعة اإلسالمية 

الك الوقفية خاصة و أن الشريعة اإلسالمية ال استبعد تطبيق ىذه القاعدة على األم

 تعرف ىذه القاعدة اليت عدل منها ادلشرع اجلزائري نفسو.



استبعد ادلشرع تطبيق قواعد احليازة و التقادم على األمالك الوقفية ألن القواعد  -3

 اخلاصة فقط.ادلتعلقة هبذه العملية ختص األمالك 

ت الوقفية بالنسبة للقواعد العامة اليت تضمنها و تطرق ادلبحث الثالث إىل وضعية العقارا

 قانون التوجيو العقاري و أحال إليها.

و أىم ىذه القواعد، قواعد البناء و التعمري، و قواعد اسرتجاع األمالك ادلؤقتة و قواعد  

وضعية األمالك العقارية، و كانت  إعادة التوثيق العقاري و إعادة اذليكلة العقارية. و تسوية

 أىم النتائج ادلتوصل إليها:

إخضاع بناء ادلساجد لقواعد البناء و التعمري باعتبارىا من النظام العام مع تسوية  -1

 وضعية القطع ادلشيدة غليها.

إخضاع األمالك الوقفية لقواعد إعادة التوثيق العقاري و إعادة اذليكلة العقارية  -2

 صة مراعاة لطبيعة ىذه األمالك.مبوجب إجراءات خا

 الناتج عن غياب اسرتجاع األمالك الوقفية ادلؤممة عملية  رغم التدبدب الذي عرفتو -3

بعادىا ادلختلفة   توضح العملية تشريعية  نصوص  ُ ا ن فرص جتاوز ىذه    إال بكل ْا

 رلال التعاون بني اإلدارات ادلعنية بالعملية.  فتحب  وتداركاإل شكالية  مبكن 

 

 



 


