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المقدمة

يا هقو مقوضع السقي السهل الميسر الذي يكقون ماؤه ظاهرا معينا، قوجار

".أهقون السقي التشريع: "قولذلك االقوا اديما. ال انقطاع له
اللغة 

ِ تَعَالَى اْلُمتَعَل ُِق بِاْلِعبَ " قوهقو بهذا ". عًااِد َطلَبًا أقَْو تَْخيِيًرا أقَْو قَوضْ ِخَطاُب َّللاه

لتهْشِريعِ، بهذا قوبالتالي، الَ َحقه فِي ا. المعنى مراد  للشرع قوللشريعة

ِ قَوْحَدهُ  .المعنى، إِاله ّلِِله

اصطالح 

الفقهاء

الحديثنيكقوأنيفرض."األقواا فيالمعاصرةالفقهيةالتشريعات"مقوضقوع

. القواهقومقوضقوعهاالمعاصر،الزمنفيالفقهإلىمنسقوبةتشريعاتعن

:فيالتشريعتعريف



المقدمة

:مصدريقومعنىإسميمعنى:بمعنيينالتشريعيستعملقونالقانقونيقون

فينقونيةاااقواعدبسنعامةسلطةايام:هقوللتشريعالمصدريفالمعنى

.معينةمسطريةإلجراءاتقوفقامكتقوبةصيغة

المعنىبالتشريععمليةعنينتجمافهقوللتشريعاإلسميالمعنىأما

ذيقوالالمختصة،العامةالسلطةعنيصدرالذيالنص:أي.المصدري

عنرتصداانقونيةااعدةكل":أي.اانقونيةاقواعدعدةأقوااعدةيتضمن

اقوقوفقمكتقوبة،رسميةقوثيقةفيالدقولة،فيمختصةعامةسلطة

."معينةمسطريةإلجراءات

اصطالح 

نالقانونيي

يكقوناَانقُونية،اقََواِعدَ قَوضعأَيْ القانقوني،باالصطالحالتشريععلىالحكم

.تعالىهللاشرعهلمامخالفاأقومقوافقاالتشريعهذاكانتإذامابحسب

أدلتهامنةالعمليالشرعيةاألحكامباستنباطالمتعلقالعلم"هقواإلسالميالفقهكانلما

.رعيةالشاألحكامليقوافقللتشريعمصدرايكقونألناألصلحفإنه،"التفصيلية

.مصدرهاالمياإلسالفقهيكقونالتيالتشريعات:الفقهيةبالتشريعاتيقصد



المقدمة

هل نحن : السؤال

في حاجة إلى 

تشريعات في 

األقواا  ؟ أقو 

ن أي: بصيغة أخرى

تكمن أهمية 

إصدار تشريعات

لتنظيم األقواا  

المعاصرة؟  

ةماسحاجةفيالمعاصرالقواتفياألقواا :الجواب

منهاقوتمكنالناجعة،الحمايةلهاتضمنتشريعاتإلى

ةالتنميفياإلسهامفيالمتمثلةأغراضهاتحقيق

اتالتشريعحاقولتماقوهذا.قواالجتماعيةاالاتصادية

.تحقيقهالمعاصرةالقوافية

:سنتحدث عن هذا المقوضقوع من خالل مبحثين كما يلي▪

حمايتهالضمانتشريعاتإلىاألوقافحاجة:األولالمبحث▪

أهدافهاوتحقيق

المعاصرةالوقفيةالتشريعاتأهمفيقراءة:الثانيالمبحث▪



ة أهمية قوجقود اقواعد تشريعية منظم

لألقواا 

يعات : المبحث األول حاجة األوقاف إىل تشر
لضمان حمايتها وتحقيق أهدافها

المطلب

األول 



كقونهاهقوالتشريعيةالقاعدةشرقوطأقولإن:القانونيةالقاعدةمعرفةتيسير•
ماكبها،قواإلحاطةحصرهاقوإمكانيةبها،العلمعلىالكليساعدقوهذا.مكتقوبة
فيالمعامالتقواستقراراألمنقوتحقيقالنفقوسطمأنةإلىيؤديقوضقوحهاأن

.المجتمع

طةقوالسلالقضائيةالسلطةقوخاصة:السلطاتتعسفمنالمواطنينحماية•
.التشريعيةلطةالسعنالصادربالتشريعبالتقيدملزمةتصبحالتيالتنفيذية،

يضرقورشرطألنهجدا،مهماألمرقوهذا:الدولةفيالقانونيةالوحدةتحقيق•
لجميعاألنالمقواطنين،بينالمساقواةتحقيقإلىيؤديأنهكما.الدقولةلسيادة
.القانقونية،الققواعدلنفسيخضع

إنشاءمنيمكنفالتشريع:ومستجداتهوتطورهالمجتمعلحركيةاالستجابة•
.لذلكالحاجةدعتكلمااديمةاقواعدتعديلأقوجديدةاقواعد

مزايا التشريع بشكل عام: الفقرة األولى المطلب األول المبحث األول 



قرقونلاإلسالميالفقهألحكامتخضعاإلسالميةالدقولفيالحياةمجاالتسائرظلت•

تقدامباسقوحاربهااإلسالمية،المرجعيةهمشالذيباالحتاللتبتلىأنابلعديدة

.األمةهقويةعنالغريبةالغربيةالمرجعيةذاتالققوانينمنترسانة

الميةاإلسالمرجعيةمنالنهلإلىاستقاللهابعداإلسالميةالدقولتعقودأنالمأمقولكان•

ضقوعالخفيالدقولهذهأغلباستمرارهقوقواعالذيأنغير.حياتهاشؤقونتنظيمفي

شخصيةالاألحقوالخالمااألنجلقوساكسقونية،أقوالالتينيةالمرجعيةذاتللتشريعات

.األقواا مجالقومنهاالمحدقودة،المجاالتقوبعض

قنينالتاعتمادعدمنتيجةاألقواا مقوضقوعفيقوتشعبهاالفقهاءآراءتعددأنغير•

هيةالفقاألحكامإظهارفيكبيربشكلأسهمخاصة،مدقونةفيالعامةاألحكامقوجمع

تطلبياألمرأنحينفي.المعاصرةالحياةتقواكبأنتستطيعالقوكأنهاالقدمبمظهر

منيسهلتشريعياالبفياألحكامهذهصياغةخاللمن"التقنينمنهجية"فقط

.اإللزاميةالصبغةعليهاقويضفيإليها،الرجقوعإمكانية

عالمزايا الخاصة للتشري: الفقرة الثانيةالمطلب األول

بالنسبة لألوقاف

المبحث األول 



:يليمافيلألقواا بالنسبةالمنهجيةهذهاعتمادأهميةتتمثل

ةاإللزاميالصبغةإضفاءطريقعنقوذلك:الشرعيةلألحكامالخضقوعضمان✔
.الشرعيةاألحكامعلى

تشريعيةالالققواعدفيالقضاءسيجدحيث:الشرعيةاألحكامإلىالرجقوعتيسير✔
لمعرقوضةاالنزاعاتفيالفصلعندالمنشقودةضالتهاإلسالميالفقهمنالمستمدة
.األقواا مجالفيعليه

شريعيةالتالققواعدغيابفيألنه:محددةاانقونيةاقواعدةبتطبيقالقاضيإلزام✔
لزميمحددة،تشريعيةاقواعدقوجقودأنحينفيقواجتهاده،لجهدهالقاضييترك
.االجتهادإعمالمنيمنعهقوالبها،بالتقيدالقاضي

عالمزايا الخاصة للتشري: الفقرة الثانيةالمطلب األول

بالنسبة لألوقاف

المبحث األول 



ها دقور تشريعات األقواا  في حمايت

قوتحقيق أهدافها

يعات : المبحث األول حاجة األوقاف إىل تشر
لضمان حمايتها وتحقيق أهدافها

المطلب

الثاني



عنالناسلردعكا األقواا إلىماملكنسبةمجرداريبعهدإلىكانلقد•

.ألقواا الحرمةاألفراداستشعارإلىبالنظرقوذلكحققواه،فيغبنهأقوعليهاالعتداء

صقولاألعلىقواالعتداءالتراميظاهرةاستفحالهقوفالمالحظالحاضرالقواتفيأما•

.معهاالتعاملعندحققواهافياألقواا قوبخسالقوافية،

ني،القانقوالرادعتققويةيفرضاألخالايالرادعقوضمقورالديني،القوازعضع إن•

زمةالالالحمايةتقوفرتشريعاتإصدارالمستعجلمنبلالضرقوري،منيجعلمما

.اصاالنتقأقوباالستيالءالقوافيةاألمالكعلىاالعتداءدقونيحقولبمالألقواا ،

دور تشريعات األوقاف: الفقرة األولى المطلب الثاني

في حمايتها

المبحث األول 



:التاليةالقضايابالخصقوصلألقواا القانقونيةالحمايةتشملأنينبغي•

دور تشريعات األوقاف: الفقرة األولى المطلب الثاني

في حمايتها

المبحث األول 

الحتىالقوا ،يفالرجقوعحاالتبتقييدالقوافيةالتشريعاتتققومأنينبغيحيث:الوقففيالرجوعحاالتتقييد

.شأنهفيقوالعبثالتالعبيسهل

1

لمقوضقوع،اهذافييتشدداتجاه:الخصوصبهذااتجاهيناإلسالميالفقهإلىفبالرجوع:األوقافإثباتتيسير2

الملك،قوافيةتأكيدلتصلحاإلثباتقوسائلجميعأنيرىقواتجاه.سقواهادقونإلثباتهللقوا المنشئةالقوثيقةفيشترط

يشترطأنينبغيفالثمقومنبه،متعلقالمجتمعحقأنكماالقوا ،إلنشاءشرطاليستالكتابةأنمنانطالاا

إثباتلقوسائلالميسرهباالتجاتأخذأنالقوافيةللتشريعاتينبغي.الخاصةالملكياتسائرفييشترطماقوثيقتهفي

مننقللمإنالصعبقومنبعيدزمنإلىتاريخهايرجعاألقواا منالعديدهناكأنإلىبالنظرالقوا ،

.األقواا لهذهالمنشئةاألقولىالقوثيقةإيجادالمستحيل

الملكية،حةصعلىاقويةارينةفيهاالمنازعغيرالطقويلةالحيازةتعتبر:األوقافعلىبالحيازةاالعترافعدم3

لألقواا النسبةبالسكقوتمنهيتقواعمنأنغير.الحقيقيالمالكهقوالحائزبأنضمنياإارارايعتبرالسكقوتألن

يؤاخذال"بأنهتقضيقوالقاعدة.للقوا بالنسبةأغياركلهمقوهؤالءالناظر،أقوعليهالمقواقو أقوالقواا إماهقو

.غيرهبإارارشخص

4
الصادركمالحفيالنظريعادفإنهالملك،قوافيةعلىالدليلااممتىأنهبمعنى:األوقافتعجيزعدم

.لألقواا حمايةذلك،بخال 



قوا الاعتباريمكنبل.اإلسالميةلألمةقوحضارياتاريخياإرثاالقوا يمثل–

نساناإلمنقوأخرجالكثير،الشيءلإلنسانيةأعطىألنهعظيما،إنسانياتراثا

يشمللاإلنساندائرةتعدىفضلهإنبل.قوالمشاعرالقيممنيمتلكهماأفضل

.قوالبيئةقوالنباتالحيقوان

انبإمك"أصبححتىالمختلفةالمجتمعحاجاتلتأمينهامامقورداالقوا شكل–

فيربقويشقويأكلللقوا ،سريرفيقوينامللقوا ،بيتفييقولدأناإلنسان

مرت بهىقويتلقالقوا ،مدارسفيقويدرسالقوا ،كتبفيقويقرأالقوا ،ملكية

."للقوا نمدففيقويدفنللقوا ،كفنفييقوضعيتقوفىقوعندماالقوا ،إدارةمن

نةقوهيمالمادية،النزعةسيطرةمنمضىقواتأيمنأكثريعانياليقومالعالم–

ماعيالجالشعقورحسابعلىقوالفردانيةاألنانيةقوتضخمالمادي،الربحفكرة

فيهميسماكلإلىالحاجةأمسفيفإنناقولذلك،.للمجتمعباالنتماءقواإلحساس

أفرادبينامنقوالتضقوالتكافلالتعاضدفكرقونشرقوالتبرر،التبرعثقافةإشاعة

.المجتمع

دور تشريعات األوقاف: الفقرة الثانيةالمطلب الثاني

في المساعدة على تحقيق أهدافها

المبحث األول 



غطيةقوتالمستجدة،المجتمعيةللحاجاتاالستجابةعلىادرةأكثرالقوا نظام–

سبابأإزالةفيسيسهمممااألصلية،بقوظائفهاالدقولةايامفيالحاصلالعجز

عمققواالاتصادية،األزماتأذكتهاالتيقوالكراهية،قوالحقدقوالتشاحن،التقوتر

.الدقولمنبالعديداالجتماعيةالمشاكلتفاامآثارها

يةاانقونبقوسائلتزقويدهيفرضالحاضرالقواتفيبمهامهالقوا اضطالع–

ظمنفيالحقوكمةبمبادئااللتزامتضمنقوافيةتشريعاتخاللمنحديثة،

التنميةمشاريعفيالمساهمةمنالقوا تمكنفعالةاستثماريةقوبطرقالتدبير،

.ريخالتاعبربهنهضالذيالرياديدقورهلهقوتعيدقواالجتماعية،االاتصادية

القوافي،ماراالستثلتفعيلالقانقونيةالصيغبإيجادمطالةالقوافيةالتشريعات–

.عائدهةقوتنميالقوا استغاللبطريقةالمرتبطةقواإلجراءاتالمساطرقوتبسيط

دور تشريعات األوقاف: الفقرة الثانيةالمطلب الثاني

في المساعدة على تحقيق أهدافها

المبحث األول 



ية اراءة في أهم التشريعات القواف:المبحث الثاني

المعاصرة

عبدالملكجاللةفإنم1927/هـ1346سنة141عددهافي"القرىأم"مجلةحسب❑

حكاملألمجلة"لتألي فقهيةلجنةتكقوينيعتزمكانهللارحمهسعقودآلالعزيز

هذهعنيعدلجعلهآنذاكالعلماءمنالكافيالعددتحمسعدملكن،"الشرعية

.الفكرة

مدأحاإلماممذهبعلىالشرعيةاألحكاممجلة"هللارحمهالقاريأحمدالشيختألي ❑

755المادةمن)الرابعالكتابفيالقوا أحكامقوضمنها.هـ1343سنة"حنبلبن

.(861إلى

أشكالثالثةنبيفيهالتمييزيمكناإلسالميالعالمفيالقوا ألحكامالرسميالتقنين❑

:التشريعاتمن

مختلفةتشريعاتفيباألقواا خاصةقومقوادفصقولإدراج:األولالنوع

.سقوريافيالحالهقوكماتشريع،كلمجالبحسب

سنقوالعامة،التشريعاتفيقومقوادفصقولإدراجبينالجمع:الثانيالنوع

غربالمفيالحالكانكماقوالمعاقوضةكالكراءالمجاالتببعضخاصةقوافيةنصقوص

.األقواا مدقونةصدقورابل



مننقوعانهناكالنقوعهذاقوفي:بالقوا خاصتشريعقوضعهي:الثالثالنوع

:هماالتشريعات

األحكامبعضإدراجمعالقوا ،علىالمشرفةبالهيئةخاصتشريع❑

عقوديةبالسلألقواا العامةالهيئةنظام:ذلكقومن.بالقوا المتعلقةقوالتعاري 

م،2008لسنةبالسقوداناإلسالميةاألقواا ديقوانقواانقونهـ،1437لسنة

لألقواا العامةاألمانةبإنشاءم1993سنةالصادراألميريقوالمرسقوم

.بالكقويت

جميعيفبالقوا المتعلقةاألحكاممختل تتناقولالقوا ،ألحكامجامعةمدقونة❑

اهذقويعتبر.قوالجزائرقومصرللمغرببالنسبةنجدهماذلكقومن.المجاالت

.التقنينلعمليةبالنسبةالحديثاالختيارالتشريعيالقالب

كلسبحبينهافيماالمعاصرةالقوافيةالتشريعاتتتفاقوت:المضمونحيثمن⮚

لبمطفيصيغهمعالتعاملقوكيفيةالقوا نطاقعنحديثناقوسيكقون.مقوضقوع

لنختماني،الثالمطلبفيحمايتهقومتطلباتللقوا االعتباريةالشخصيةقوعناألقول،

.القوا علىالجاريةالتصرفاتعنثالثبمطلب

ية اراءة في أهم التشريعات القواف: المبحث الثاني

المعاصرة



نطاق القوا  قوكيفية التعامل مع 

صيغه  في التشريعات القوافية 

المعاصرة

  
 
يعات الوقفية: المبحث الثان ي أهم التشر

 
قراءة ف

المعارصة

المطلب

األول 



قوا مقوضقوععنسكتتالتشريعاتأغلب:الواقفحيثمنالوقفنطاق:أوال

المسلمغيرقوا ":أنعلىنصالذيالمصرييعالتشرباستثناءالمسلم،غير

ذلكقوك."اإلسالميةالشريعةقوفيشريعتهفيمحرمةجهةعلىيكنلمماصحيح

لبراظاهرهماجهةعلىماالالمسلمغيرحبسإذا":فيهجاءالذياليمنيالتشريع

."العامةالقواليةقوتتقوالهالقوا حكمقوأخذمنهاُبل

التجاهالتكرسالمغربيةاألقواا مدقونةمقتضياتجاءت:الموقوفحيثمن:ثانيا

:أنهعلىمنها16المادةفنصتالعقارات،غيرتحبيسبصحةيققولالذيالفقهي

."األخرىالحققوققوسائرقوالمنققولالعقارقوا يجقوز"

،العقارفيالقوا حصرالقطريالمشرعاختارالمنحى،هذامنالعكسعلى–

.التأبيدعلىدالةالقوا صيغةتكقونأناشترطعندما

ناانقوأجازبل.العقارغيرقوا معافأجازاقواليمنيالمصريالمشرعينأما–

ائزاجاستغالالالمستغلةاألمقوالشركاتقوأسهمحصصقوا "المصريالقوا 

."شرعا

األمقوالأنعلىفنصبالسقوداناإلسالميةالققوميةاألقواا ديقواناانقونأما–

قوماتقوالكمبياالقواألسهمقوالصكقوكقوالنقدقوالمنققوالتالعقارات:قوافهاالممكن

.بقوافهالشرعجرى

نطاق الوقف : الفقرة األولىالمطلب األول

من حيث الواقف والموقوف عليه

المبحث الثاني 



لخرقوجايجيزأنهإالالقواا ،بشرطيققولالذياالتجاهاألقواا مدقونةتبنت•

القوا عقددبنقوكانتقوإذا.اللفظتنفيذتعذرعندمقصقودهلتحقيقلفظهعلى

عذرتفإنبينها،الجمعقوجبجميعا،بهاالعملقوأمكنبينهافيمامتعارضة

."القوا منالمصلحةيحققبمااألخذلزمذلك

لىعالقواا كالميحمل":أنهعلىنصفقدالمصريللمشرعبالنسبةأما•

."اللغقويةالققواعديقوافقلمقوإنأرادهأنهيظهرالذيالمعنى

غةالصينفساألردنيقوالمشرعالقطريالمشرعمنكلاستعملحينفي•

.القواا للفظلالنتصارتقريبا

إذا"أنهعلىالمغربيةاألقواا مدقونةنصتباطلةشرقوطقوجقودحالةفي•

طلقوبالقوا صحتنفيذه،استحالأقومشرقوعغيربشرطالقوا ااترن

."الشرط

الفقرة الثانيةالمطلب األول

كيفية التعامل مع صيغ الوقف

المبحث الثاني 



الشخصية االعتبارية للقوا  

ت قومتطلبات حمايته  في التشريعا

القوافية المعاصرة

  
 
يعات الوقفية: المبحث الثان ي أهم التشر

 
قراءة ف

المعارصة

المطلب

الثاني 



القوا "أنعلىمنها50المادةفيالمغربيةاألقواا مدقونةصرحت•

."إنشائهمنذاالعتباريةبالشخصيةيتمتعالعام

األردنيقوالمشرعالجزائريالمشرعمنكلأكدهالمعنىنفس•

.السقوريقوالمشرعالقطريقوالمشرع

يةالشخصعلىتنصلمأخرىقوافيةتشريعاتنجدالمقابلفي•

العامةيئةالهكنظامالقوا علىالمشرفةللهيئةقوإنماللقوا ،االعتبارية

لهيئةاهذهأنعلىمنهالثانيةالمادةفينصالذيبالسعقوديةلألقواا 

المالياللباالستقتتمتعمستقلة،اعتباريةشخصيةذاتعامةهيئة"هي

لسقودانياالتشريعقوأيضا"...القوزراءمجلسبرئيسقوترتبطقواإلداري،

"ميةاالسالالققوميةاألقواا ديقوان"يسمىديقوانينشأ":فيهجاءالذي

."باسمهالتقاضيحققولهعامقوخاتماعتباريةشخصيةلهقوتكقون

عنيتغنالالقوا علىتشر التيللهيئةاالعتباريةالشخصية•

ذاتهللقوا االعتباريةالشخصية

الفقرة األولىالمطلب الثاني

فالشخصية االعتبارية للوق

المبحث الثاني 



مامثلاإلثبات،قوالتقوثيقبينخلطتالقوافيةالتشريعاتبعض:واإلثباتالتوثيق•
.السقودانيللتشريعقواع

.اإلشهادأقوقللتقوثيفبالنسبةاألمرين،بينميزتالمغربيةاألقواا مدقونةأنحينفي•
هيهاداإلشفمرحلة:متمايزتانمرحلتانأنهماهقوقواإلثباتاإلشهادبينالتمييزأهمية•

.الحقلقوجقودالحقةمرحلةهياإلثباتمرحلةبينماالحق،لقوجقودممهدةمرحلة
حلةمرفيالتشددعكسعلىالحق،بقوجقوديضراداإلثباتمرحلةفيقوالتشدد
.الحقتحصينمنيزيدالذياإلشهاد

هيمكنالالقواا أنعلىالمغربيةاألقواا مدقونةنصت:الوقففيالرجوع•
ستقبال،مسيقوجدعليهبمقواقو القوا يتعلقالتيالحالةفيإالالقوا فيالرجقوع
لرجقوعاالقوا عقدفيالقواا يشترطالتيحالةفيأقوقوجقوده؛ابلالقواا قوفقوته
."افتقارهعندعنه

شاءإنحينالقواا أعطىإذا":أنهعلىفنصالمنحىهذانفساألردنيالمشرعنحى•
نقصانقوالقوالزيادةقوالحرمانقواإلعطاءقوالتبديلالتغييرحقغيرهأقولنفسهالقوا 
فيالمبينالقوجهعلىالحقهذااستعمالالغيرلذلكأقولهجازقواالستبدال،قوالبدل
."القوا إشهاد

ذلكمنقواستثنىقوافه،عنالقواا رجقوعإمكانيةمنقوسعفإنهالكقويتي،المشرعأما•
.عليهقوا قوماالمسجدقوا فقط

الفقرة الثانيةالمطلب الثاني

متطلبات حماية الوقف

المبحث الثاني 



التصرفات الجارية على القوا  

ةفي التشريعات القوافية المعاصر

  
 
يعات الوقفي: : المبحث الثان ي أهم التشر

 
ةقراءة ف

المعارصة

المطلب

الثالث 



بضقوابطقواستبدالهالقوا إبدالإمكانيةتتيحالمعاصرةالقوافيةالتشريعاتأغلب•

.آلخرتشريعمنتتفاقوتقوشرقوط

شقيهاباألقواا معاقوضةفيقوالسعةالمرقونةاتجاهفيسارتالمغربيةاألقواا لمدقونةفبالنسبة✔
األمقوالمعاقوضةيمكن":أنهعلى63المادةفينصتحيث،(االستبدال)قوالعيني(اإلبدال)النقدي
أنقويجب.األمريهمهممنمكتقوبطلبعلىبناءأقواألقواا ،إدارةمنبمبادرةعاماقوافاالمقواقوفة
مارهااستثأقوعنها،بدلالاتناءعاماقوافاالمقواقوفةاألمقوالمعاقوضةمنالمتأتيةاألمقوالتخصص
."أعاله60المادةأحكامقوفقمداخيلهقوتنميةالقوا أصلعلىالمحافظةبهد 

لألقواا عينيةمعاقوضةأيإلجراءيشترط":أنهعلىمن72المادةنصتالعينيةللمعاقوضةبالنسبة
."ةالمقواقوفالعينايمةالتقديريةايمتهاتفقوققوأنمحفظة،بهاالمعاقوضالعينتكقونأنالعامة

نصتالتي59المادةفيعليهاالمنصقوصالحالةفيالمعاقوضةفمنعاليمنيالقوا لقانقونبالنسبة✔
."داقواحلهماالقواا كانإذاإالعليهالمقواقو عينإلصالحالقوا بعضبيعيجقوزال":أنهعلى

هذهضقوابطإلىكذلكأشارتالتي60المادةفيعليهاالمنصقوصالحالةفيالمعاقوضةأجازلكنه
جازيمته،اإلىبالقياسغلتهنقصتأقوالمقصقودفيالقوا نفعبطلإذا":أنهعلىفنصتالمعاقوضة

تحققمنأكثرليُغأقوالمقصقودفيينفعبماعنهقواالستعاضةقومكانازماناايمتهمثلعنيقلالبمابيعه
."المصلحة

التصرفات الجارية : المطلب الثالث

رةعلى الوقف  في التشريعات الوقفية المعاص

المبحث الثاني 



السقوريالمدنيالقانقونمن998المادةفيقونصالباب،هذافيتشدداأكثركان:السقوريالمشرع✔
بطريقالهانتققوالببدل،قوالمجاناالعنهالتفرغيجقوزقوال.المقواقو العقاربيعيجقوزال":أنهعلى
عةقوالمقاطاإلجارتينقوإجراءاستبدالهيمكنأنهغيرعليه،تأمينعقدأقورهنهيجقوزقوال.اإلرث
."عليه

منه،18المادةبمقوجبفأعطى،2008لسنةبالسقوداناإلسالميةالققوميةاألقواا ديقواناانقونقوأما✔
غبنقوندالقوا فيقواالستبدالالبدلبإجراءالمختصللقوزيرالتقوصية"إمكانيةاألمناءلمجلس
."المبادلةفيتهمةقوالفاحش

:أنهلىعالكقويتفيباألقواا خاصةشرعيةأحكامبتطبيقالسامياألمرمنالرابعةالمادةقونصت✔
."سكنىأقواستغالالمنهأنفعهقوبماأهلياأقوخيرياالقوا استبداليجقوز"

شرعي،مسقوغقوجقودأحدهمابشرطينالمقواقو العقاراستبدالإمكانيةاألردنيالمشرعقوربط✔
.المحكمةمنبذلكإذنصدقورقوالثاني

يكقونلنفسهشرطهالذيالقواا حقعدافيما":أنهعلى13المادةفينصالمصريالقوا اانقون✔
."فيهالمصلحةرأتمتىذلكقولهاالشرعية،المحكمةاختصاصمنالقوا فياالستبدال

التصرفات الجارية : المطلب الثالث

رةعلى الوقف  في التشريعات الوقفية المعاص

المبحث الثاني 



التوصيات



التوصيات

:يليبمانقوصيفإنناسبق،مماانطالاا

ألن،القوا مقوضقوعفيقوخاصةاإلسالمي،الفقهأحكامتقنينعلىالحرص.1

.اذيرمحمنيخشىادممابكثيرأكبرالمعاصرعالمنافيالتقنينمزايا

صينمتخصبينتجمعلجنةإلىالقوا أحكامتقنينمشرقوعإعدادمهمةإسناد.2

.ريعيةالتشقوالصياغةالقانقونيةالعلقومفيقومتخصصينالقوا ،فقهفي

الاتصاراقوعدمبالقوا ،المرتبطةالجقوانببمختل القوافيالتشريعإحاطة.3

.عليهالمشرفةالهيئةتنظيمعلىفي

بالغصعنمنأىفيلتكقونلألقواا الالزمةالقانقونيةالحمايةتقوفير.4

.قواالعتداءقوالترامي

نصراعاألقواا قوجعلالقوافي،االستثمارلتفعيلالقانقونيةاألدقواتإيجاد.5

.قواالاتصاديةاالجتماعيةالتنميةتحقيقفيفاعال



التوصيات

عه،ريقوتنميةالقوا استغاللبطريقةالمرتبطةقواإلجراءاتالمساطرتبسيط.6

.غالتهمنقواالستفادة

التقواصليفالحديثةاألساليبقواعتمادالحقوكمة،بققواعدبالتقيدالقوافيةاإلدارةإلزام.7

.المجتمعأفرادقوعمقومقوالمستفيدينقوالمرتفقينالقواافينمع

.اشتغالهآلياتقوتطقويرإثباته،فيالمرقونةقواعتمادالقوا ،نطاقتقوسيع.8

عدادإبمنهجيةيتعلقمافياإلسالميالعالمدقولبينقوالخبراتالتجاربتبادل.9

.القوافيةالتشريعات

علىميمهاقوتعباألقواا ،المتعلقةالقضائيةقواالجتهاداتالقوافيةالتشريعاتنشر.01

.باألقواا المعنيين



الخاتمــــة



الخاتمة

ةقوافيتشريعاتإصدارأهميةإلىاالنتباهلفتالعرضهذاخاللمنحاقولنالقد•
علىناءببلاعتباطا،أقومجازفةبذلكنقمقولم.العالاةذاتالفقهيةاألحكاممنمستمدة
.للمجتمعأقولألقواا بالنسبةسقواءالتشريعاتهذهلقوجقودأهميةمنادرناهما

،2030رؤيةخاللمنتتطلع،قوهي-تعالىهللاحماها-السعقوديةالعربيةالمملكةإن•
التنميةينبالمزاقوجةفيالقوا نظاممناالستفادةإلىمدعقوةمشرق،مستقبلبناءإلى

يقعادللخأييعالجالذياألمانصمامذلكباعتباراالجتماعية،قوالتنميةاالاتصادية
.االاتصاديةالديناميةمناالستفادةفي

نظاماقوأصدرتاألقواا ،علىللنظارةمستقلةهياةأحدثتادالمملكةكانتقوإذا•
قوافييعتشرلصياغةالفقهياإلرثمنالنهلإلىحاجةهناكفإنبها،خاصاتشريعيا
خاللخبراتمنراكمناهمانضعقونحن.المغربيةبالمملكةتمماغرارعلىشامل
شأنبالالنهقوضأجلمنالحرمينبالدفيإخقوتناإشارةرهنالمتقواضعةتجربتنا
.القوافي

قوهللا من قوراء القصد، قوهقو يهدي إلى سقواء السبيل 

قوالحمد هلل رب العالمين




