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نيةاملسئولية املــد

عن إدارة الوقــــف
دكتــــــور

رضا محمد عیسي 

جامعة الملك سعود -أستاذ القانون المساعد 

م ٧٢٠١-ھـ ١٤٣٩
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-:مقدمة البحث
والصالة والسالم على رسول هللا محمد صلي هللا علیھ وسلم  .... الحمد 

حقوق، فجاء في وبعد ، حذرت الشریعة اإلسالمیة من التعدي على األموال وال
من أخذ أموال الناس (الحدیث الشریف عن النبي صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال
،والشك أن إتالف )١)(یرید أداءھا أدى هللا عنھ ومن أخذھا یرید إتالفھا  أتلفھ هللا

ًالمال واإلضرار بھ سواء عمدا أم بطریق الخطأ یعد تعدیا من المسئول عن  ً
.   ب مسئولیتھ والتزامھ بالضمان حفظھ وإدارتھ ، ومن ثم یرت

الحمایةمنبمزیدالزمانمرعلىخاصةبصفةالوقفأموالوحظیت
مسئولیةالفقھاءوقرر،منافعھاإھدارأوعلیھاالتعديمنوالتشریعیةالقضائیة

وضعكما. أموالھعلىالمحافظةفيأوإدارتھفياإلھمالعنالوقفناظر
للمحافظةالعملیةالضروراتلمواجھةوقواعدمبادئالمیةاإلسالشریعةفقھاء
لحینالمالبحفظًأمیناًشخصاالقاضيیكلف،بأنالحقوقوصیانةاألموالعلى
وعدلووكیلھالقاضيأمینالحارسیسمونفكانوا،فیھالحقصاحبإليرده
). ٢(وثقة

-:أھمیة موضوع البحث 
وإدارةالمدنیةالمسئولیةفكرتيبینجمعالفيالبحثموضوعأھمیةوتتضح

،المسئولیةمنالنوعلھذاالقانونياإلطارتحدیدبھدفوذلك،الوقفأموال
وصورالوقفأموالیدیرمنلمسئولیةالقانونياألساسبیانخاللمنوذلك
القانونیةواآلثار،القضاءوأحكامالعمليالواقعفيوتطبیقاتھاالمسئولیةھذه

.ثبوتھاعلىلمترتبةا
،المدنيالقانوندراسةفيالمھمةالموضوعاتمنالمدنیةالمسئولیةوتعد
الوقفإدارةتحققكمامباشر،بشكلوالجماعاتاألفرادمصالحتمسألنھا

یتولىمنمسئولیةتحدیدیتعینثمومن،ألموالھالحمایةعینقانونیةبصورة
.الوقفمالإدارة

بسیاجالقانونيالمشرعأحاطھافقدخاصةأھمیةمنالوقفألمواللماًونظرا
المھمةبھذهتكلیفھتمسواءشئونھاعلىیقوملھامدیروجودضرورةفيیتمثل
الوقفناظرمنالقانونجعلفقد،القضاءمنحكمبموجبأمالقانونبقوة

شخصأمطبیعيشخصالوقفناظرأكانوسواءأموالھ،علىًقانونیاًحارسا
القانونیحددجھةأیةأواألوقافھیئةأواألوقافوزارةفيمتمثلاعتباري

یكلفأنمعینةحاالتفيللقضاءأجازكما،الوقفعلىالنظرفيحقھا
.الوقفأموالمنمالبإدارةًشخصا

الحدیث رقم-باب من أخذ أموال الناس یرید أداءھا--كتاب االستقراض-صحیح البخاري -١
ج.٢٣٨٧

طبعة اإلمام محمود بن إسرائیل الشھیر بابن قاضي سماویة–جامع الفصولیین -٢
٣١ص-الفصل الرابع –الجزء األول -مصر –المطبعة الكبرى األمیریة -ھـ ١٣٠٠
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أوالوقفإنشاءشروطفيالبحثیتضمنالالبحثھذاأنبالذكرالجدیرومن
فيتناولھاسبقأمورفھذهتعیینھوطرقالوقفناظرفيتوافرھاالالزمالشروط
،ًبالغایكونأنالوقفإدارةیتولىفیمنالفقھاءواشترط،)١(أخرىأبحاث
،والعدالة،واإلسالمالوقف،بشئونالقیامعلىالقدرةلدیھیكون،وأنًعاقال

مسئولیةفيالقانونیةالجوانبعلىزالتركیإلىالبحثیھدفوإنما،والحریة
ومنالمدنيالقانونأحكامضوءفيالمختلفةبصورھاالمدنیةالوقفمدیر
.الوقفقوانینفيالمدنیةالمسئولیةلمشاكلالعمليالواقعخالل

-:الدراسات السابقة 
لسبیعلىومنھاالوقفإدارةتناولتالتيالسابقةالدراساتمنالعدیدھناك
ھـ١٤٣٧الثانیةالطبعةالزحیليوھبةللدكتور)الخیريالوقفإدارة(المثال
عامعمرالحلیمعبدمحمد/ دمنالمقدم)األوقافإدارةأسس(بعنوانوبحث
الوالیة(بعنوانالحجیالنمحمدالعزیزعبد/األستاذمنالمقدموالبحثھـ،١٤٢٣

اإلسالمیةالشریعةفيالوقفندوةإلى) علیھالمحافظةفيوأثرھاالوقفعلى
منالمقدمالبحث،وكذاھـ١٤٢٣عامالریاضبمدینةُعقدتوالتيومجاالتھ

األوقافنظارتصرفاتضبط(بعنوانخنینآلسعدبنمحمدبنهللاعبد/الشیخ
ُعقدالذيالسعودیةالعربیةبالمملكةلألوقافالثانيالمؤتمرإلى) القضاءقبلمن
القضاءرقابةزاویةمنالوقفإدارةوتناولھـ١٤٢٧عامالقرىأمةجامعفي

تفصیلیةلدراسةنتعرضالبحثھذافيأنناإالالوقف،ناظرتصرفاتعلى
یترتبوماالمختلفةبصورھاالوقفأموالإدارةعنالمدنیةالمسئولیةألحكام
.قضائیةومنازعاتقانونیةآثارمنعلیھا

-:خطة البحث 
،مباحثأربعةفينتناولھاأساسیةمحاورأربعةعلىالبحثخطةتعتمد

بیان،مععنھاللمسئولیةالقانونيواألساسالوقفإدارةعلىفیھنتعرفاألول
العقدیةالمسئولیةلبحثالثانيالمبحثونخصصالوقف،إدارةصوربعض
المبحثفيتعرفنثم،المسئولیةتلكوشروططبیعةحیثمنالوقفلمدیر
وحاالتھاأركانھابحثخاللمنالوقفلمدیرالتقصیریةالمسئولیةعلىالثالث

إدارةمسئولیةعلىالمترتبةالقانونیةالنتائجعلىنتعرفالرابعالمبحث،ثم
وبالنسبةإلدارتھ،المعینالحارسأونفسھالوقفناظرمنلكل،بالنسبةالوقف

ثمالوقف،مدیرأعمالعنالدولةمسئولیةومدىیھ،فوالمستحقینالوقفلمال
.والتوصیاتالنتائجبأھمالبحثنختتم

بحث –الوالیة على الوقف وأثرھا في المحافظة علیھ –عبد العزیز محمد الحجیالن /د-١
المنعقدة –منشور بالمجلد الثاني لبحوث ندوة الوقف في الشریعة اإلسالمیة ومجاالتھ 

عبد هللا بن محمد بن سعد آل /وما بعدھا،الشیخ٦٤٧ھـ ص١٤٢٣م بمدینة الریاض عا
بحث منشور بالمؤتمر الثاني –ضبط تصرفات نظار األوقاف من قبل القضاء-خنین

.ھـ١٤٢٧لألوقاف بالمملكة العربیة السعودیة المنعقد بجامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 
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.عنھاللمسئولیةالقانونيواألساسالوقفإدارة-:األولالمبحث
.المسئولیة العقدیة لمدیر أموال الوقف -:الثانيالمبحث
.المسئولیة التقصیریة لمدیر أموال الوقف-:الثالثالمبحث

.النتائج القانونیة للمسئولیة عن إدارة الوقف-:الرابعمبحثال
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املبحث األول
إدارة الوقف واألساس 

القانوني للمسئولية عنها    
إن جوھر عملیة اإلدارة في أي المؤسسة یھدف إلى تحقیق النتائج التي -:تمھید 

شركة أو مستشفى أو وجدت من أجلھا تلك المؤسسة ، سواء أكانت المؤسسة
جامعة أو مصلحة أو وزارة ، وھو ما یتطلب اختیار العناصر المالئمة لتحقیق 
تلك النتائج ، مع استخدام كافة عناصر عملیة اإلدارة من التخطیط والتنظیم 

).١(والتوجیھ والتنسیق والرقابة
ن روم ةالعناص احالھام ةلنج ن-اإلدارةعملی ةم اوجھ ع-نظرن اروض اإلط

دالقانوني سئولیةوتحدی ائمینالم ذهللق ةبھ ذا.العملی سئولیةتحظىول ةالم المدنی
انونُشراحجانبمنكبیرباھتمامًدائما دنيالق ذھب،الم بعضف ىال تعریفإل

سئولیة ةالم االمدنی زامبأنھ ھالت انونیفرض ىالق خصعل ینش ویضمع بتع
ھبسبببالغیرألحقھالذيالضرر التزإخالل عامب ھیق سم).٢(علی سئولیةوتنق الم
ة ىالمدنی سمینإل سینق ارئی سئولیةھم ةالم سئولیةالعقدی صیریةوالم ،التق
رتبط سئولیةوت ةالم ودالعقدی ةبوج ةعالق حیحةعقدی ینص وحدوثالطرفینب
صیریةالمسئولیةأما،عقديبالتزامإخالل رتبطالتق قفت عنناشئضرربتحق
نقانونيبالتزامإخالل ز،شخصم اوھيممی ونأنإم سئولیةتك الفعلعنم

ضررعنمسئولیةأوالغیر،فعلعنمسئولیةتكونأنللمسئول،وإماالشخصي
.إدارتھاأوحراستھایتولىالتياألشیاء

ياألموالإدارةبفكرةوعالقتھاالوقفلمدیرالمدنیةالمسئولیةأساسولبیان ف
فإدارةوأھمیةمفھوملبحثنتعرضأنینبغي،المدنيالقانون وصورھاالوق
اطوھذهلمسئولیتھ،القانونيواألساس،الوقفمدیرمسئولیةلتحدید االنق نتناولھ
-:التالیةالمطالبفيبالبحث
.   الوقفأموالإلدارةالواسعالمفھوم-:األولالمطلب
الوقفإدارةعنللمسئولیةالقانونياألساس-:الثانيالمطلب
. الوقفإدارةصور-:الثالثالمطلب

عرض (حث منشور بالسجل العلمي لندوةب-أسس إدارة األوقاف-محمد عبد الحلیم عمر/د-١
شوال ١٤-١١ُوالتي عقدت بالمغرب في الفترة من)التجارب الوقفیة في الدول اإلسالمیة

.٧م ص ٢٠٠٢دیسمبر١٨-١٥الموافق ھـ١٤٢٣
-م ١٩٨٦طبعة –دار النھضة العربیة –مصادر االلتزام –عبد المنعم فرج الصده /د-٢

منشأة –المصادر –أصول االلتزامات –لعدوي جالل علي ا/، د٣٩٨بند ٤٢٦ص 
.٢٦٨ص -م١٩٩٧طبعة -مصر -المعارف
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-:مفھوم إدارة الوقف -:ًأوال 
بیعمنالشخصيالتصرفأنواعكلعنًمؤقتاأوًمؤبداالمالحبسھوالوقف

ةأو اأوھب اعغیرھ رر،لالنتف ھالمتك ھأوب يبثمرات اتف راجھ ةلب أوالعام
ة ىالخاص ضىعل روطمقت فش يالواق دودوف امح شریعةأحك سع،) ١(ال ویت

ھیقومعملبكلالقیاملیشملالوقفإدارةمفھوم ولىصفةذوشخصب إدارةیت
واء،ًمعنویاأوًطبیعیا،الشخصھذاأكانسواء،الوقفأموالشئون انوس أك
ذريأواألھليالوقففيورثتھأونفسھالواقفباختیارًمعینا انأو،ال اك ًمعین

معیناكانأو،علیھًناظرابصفتھالوقفأموالبإدارةیكلفھقانونينصبموجب
ینصادرقضائيحكمبموجب ضائیاًحارساشخصبتعی ىًق ھالوقفعل إلدارت
.منھالمستحقالریعأوملكیتھعلىالنزاعحالةفيشئونھعلىوالقیام

ألف فارةإدوتت نالوق اظرم سالن ةاإلدارةومجل ةوالجمعی سبالعمومی ح
علىوالناظر،عزلھأوتعینھطریقةیحددأوالناظریعینأنوللواقف،األحوال
ف والوق دیرھ امالم فالع شترط،للوق يوی اظرف ونأنالن ایك الخلقًمتمتع ب
ویم ةالق سیرةواألمان سنةوال رةالح ةوالخب شئونوالدرای ةبال ةاإلداری والمالی

).٢(وأغراضھالوقفنوعحسبمھمتھألداءالضروریة
افُفنظار ماألوق اءھ ااألولی انسواء،علیھ نھمك لمنتعی فقب أوالواق
نوأعمالتصرفاتمراقبةًضروریافكانالقاضي، ولىم ئونیت االوقفش ًمالی
شئونإدارةیتولىمنئولیةمسمدىتحدیدیمكنالرقابةتلكخاللومن،ًوإداریا
.الشرعیةجھاتھفيصرفھّویحققغالتھ،ویحفظیحفظھبما،الوقف

رر اءویق ةأنالفقھ وليوظیف يالمت ارةھ ارةالعم صیلواإلج ةوتح ،الغل
رفھا يوص ھف نجھات ارةم الحعم سمتھا،وإص ىوق ستحقینعل ظ،الم وحف
كمااألوقاففيالوقفناظریتصرفحیث،) ٣(تنمیتھافي،واالجتھاداألصول
يیتصرفوكما،موكلھعناألمینالوكیلیتصرف یمول ا،الیت یتصرفوكم

البیتالعادلالحاكم ئونم ةوش زم،الرعی اظرویلت ىبالمحافظةالن انعل أعی
ف نالوق فم رابالتل وموالخ اویق ھبم نیحتاج ارةم الحعم ستعملھاوإص وی

–دمشق–٠دار الفكر–)تطوره وتنمیتھ وإدارتھ(الوقف اإلسالمي –منذر قحف /د-١
.١٥٤ص -ھـ ١٤٢٧–م ٢٠٠٦الطبعة الثانیة  

ص –جع السابق المر–)تطوره وتنمیتھ وإدارتھ(الوقف اإلسالمي –منذر قحف /د-٢
١٦٨، ١٦٧  .

–بیروت –دار المعرفة –ُعبد الوھاب بن تقي الدین السبكي /للشیخ –طبقات الشافعیة -٣
١٦٥الجزء الخامس ص –لبنان 
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اتالمصروفاتبأقلأوالغلةالریعیحققبماثمرھاویستًحسناًاستعماال ) ١(والنفق
.

ة اظرفوالی ىالن والعل فأم ولھالوق يوأص يھ عف دوض ھالی وإدارةعلی
ئونھ ةش ةالمادی نوالقانونی ظم تغاللحف یانةواس رمیموص راءوت ارةوش وعم
یھمالموقوفوخدمةالعاملینوتوظیفوتنمیة ةصرفمنعل یالوقفغل ھمعل
فياألساسیةالوسیلةھيالوقفعلىالوالیةأخروبمعنى،الواقفشروطوتنفیذ
ظیتمالتطبیقات،وبدونھاإلىنصوصمجردمنالوقفیةصكإخراج الوقفحف
). ٢(منھالمستفیدینوحقوق

ھلمنتثبتشرعیةسلطةھيالوقفعلىوالوالیة درةل ىالق ئونھإدارةعل ش
ىالریعوصرفةوعماراستغاللمن ستحقینعل شخص،الم ذيوال ھیثبتال ل
).٣(الوقف،وقیمالوقفوناظر،الوقفمتوليیسميالحقھذا

ن،كبیرةبعنایةالباحثینمنحظیتقدالوقفإدارةولعل يولك ذهف الدراسةھ
اول ربطنح ینال لطةب ةاإلدارةس دیرالممنوح فلم سئولیةالوق ةوالم المدنی
اأوعلیھًناظراالوقفمدیرأكانسواء،ًقانوناعلیھاالمترتبة ھًحارس معلی بحك
.الوقففيالمتنازعینبیناتفاقأوالقضاء
فاإلداريالجانبوعلى دللوق سلطةوتحدی اال يالعلی ھف يإدارت نوالت ام حقھ
ھ،ومنالناظراختیار ولوأنیعاونون أنالق ةب اكمالوالی لللح ولىًمدخالیمث لت

ة افإدارةالحكوم ااألوق وكم عھ ر،الواق نالمعاص موم ونث ایك ةلھ الوالی
.أشترطھاعدمعنداألوقافولوزارة،أشترطھاعندالوقفعلىالنظروبالتالي

تًأیاالوقفمدیرسلطةأنالوقفبإدارةالمتعلقةالدراساتمنخلصناوقد كان
فتھ فص دتتوق دودعن الح ااإلدارةأعم يدةالمعت ھالت طتخول لطةفق امس القی
إدارة فب یانتھالوق ةوص ھوالمحافظ دفاععلی نوال ھع ةأموال ھوالمطالب بحقوق

ع عوتوزی ىالری ستحقینعل ھالم ك،فی ونأندونوذل ھیك امل الالقی بأعم
صرف يالت سالت لتم الأص یس،الم ھفل لطةل عس ةأوالبی رھنأوالھب أوال
.المختصالقاضيمنبأذنإالالوقفوالأممنلمالاالستبدال

ونأخرىعینوشراءالموقوفةالعینبیعھوفاالستبدال اتك دلھا،ًوقف أب ویلج
ى ذاإل صرفھ تإذاالت افعتعطل ینمن ةالع ةالموقوف ت،أوكلی ىّقل ارحت ص

ِالُمعطلحكمفيالوقف َّ ع،َ ىویمتن اظرعل يالتصرفاتالن اإلضرارتلحقالت
تدانة،الوقفصلحةبم ىكاالس ونالوقفعل سدادلیك نال عم يإالالوقفری ف

دائنین،لمصلحةللحجزالریعتعریضمنفیھلماوذلك،الضرورةحال ذاال وك

الطبعة –دمشق –مكتبة دار المكتبي للنشر –إدارة الوقف الخیري –وھبة الزحیلي / د-١
.١٦، ١٥م ص ٢٠١٦-ھـ١٤٣٧الثانیة 

مكتبة الملك فھد –جدة –عناصر العملیة اإلداریة في الوقف –تاج الدین أحمد لؤي / أ-٢
.٢٨م ص ٢٠١٥-ھـ١٤٣٦-الطبعة األولى –الوطنیة 

–الوالیة علي الوقف وأثرھا في المحافظة علیھ –عبد العزیز محمد الحجیالن / د-٣
.٦٤٢ص -مرجع سابق



-٢٨٥٣-

للموقوفإالالوقفوإعارةالموقوفة،العینضیاعمنإلیھیؤديلماالوقفرھن
نأحدوتمكینعلیھم، سكنم يال انف لأوأجرة،دونالوقفأعی نبأق أجرةم
. المثل

اظر ىوالن فعل ین،الوق ھأم ھفعلی ىرعایت معل وهأت سنوالوج والوأح األح
ھ ةبواجبوقیام ھاألمان الىلقول ا {تع ى أھلھ ات إل ؤدوا األمان أُمُركم أن ت َإن هللا ی َ َِ ِْ َ ََ ْ ُ ُِ َِ َ ُّ ْ ْ َ ّ َّ

َوإذا حكمتم بین الناس أن تحكُموا بالع َ َ َ َْ ِ ِ ِْ ُ ُْ ْ َْ ََ َّ ان سمیعا َ ًدل إن هللا نعما یعظكم بھ إن هللا ك ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َّ َّّ َّ َِّ ِ ُِ ُ ِ ْ
ًبصیرا  ِ صرفاتھضبطویجب، )٥٨النساء(}َ مت سددھاب ونی ةفتك ألصولھموافق
).  ١(أغراضھاوتحققثمارھافتؤتيالوقفأموالمصلحةیحققبما،الشرعیة

ةالمساءلةالقوانینوقررت دماالقانونی ععن أیق اءمجلسعضومنخط األمن
يتقصیرهفيیتمثلالوقفیةعنالمسئول امف االقی ھیجببم ھ،أوعلی بفعلقیام

ع ھ،یمن امن صتكم وانینن ىالق سئولیةعل اظرم نالن صرفاتھع ھت وخروقات
اءمجلسعضواستقالةبعدماإليقائمةتبقيالقانونیة ھأواألمن ع،وفات مم العل

تقالتھأن ھتالاس نعفی ساءلةم ةالم تإذاالقانونی صدكان رضأوبق ةبغ إتاح
ھتسھیلأوالمخالفالفعلارتكاب رر).٢(حدوث انونفق فق مالمصريالوق رق

ًأمیناالناظریعتبر( بقولھ٥٠المادةفيالوقفناظرمسؤولیةم١٩٤٦لسنة٤٨
العلى یالالوقفم نًووك ستحقینع اظر....... الم سئولوالن شأاعمم عنین

سیرتقصیرهعنًأیضامسئولوھوّوغالتھالوقفأعیاننحوالجسیمتقصیره الی
انونمنالرابعة،والمادة)النظرعلىأجرلھكانإذا سنة٢٤٧الق شأن١٩٥٣ل ب

).٣(البرجھاتعلىمصارفھاوتعدیلالخیریةاألوقافعلىالنظر
صادر١٩٥٩لسنة٢٧٢رقمبقانونبالقراروجاء یمبال افوزارةتنظ شأناألوق ب

وكالءالنظارمحاسبة ادةنصتوال سابعةالم ھال ى( من نكلعل ولىم إدارةیت
وزارةعنالوكالةبطریقذلككانسواءوقف ازلأوال دمأنالنظرعنبالتن یق
نویاحسابااألوقافوزارةإلى ىس ایرشھرف نة،كلمنین ونأنویجبس یك

یقدموأنبأنواعھاوالمصروفاتبأنواعھااإلیراداتعلىمشتمالمفصالالحساب
....).لصحتھاالمثبتةالمستنداتجمیعبیانمعصورتینمن
يواألنظمةالقوانینأجازتكما دولبعضف ةال وضعطلبواإلسالمیةالعربی

وال فأم تالوق ةتح ضائیةالحراس يالق االتف شروطح ددةوب ین،مح وتعی
ىخالفوجودعندوخاصةالزمنمنفترةالوقفلأمواإدارةیتولىحارس عل
.الوقفبأموالمحدقخطروجودأوإدارتھ

ضبط تصرفات نظار األوقاف من قبل القضاء -خنینعبد هللا بن محمد بن سعد آل/الشیخ-١
.٩ص ج –مرجع سابق–

طبعة األمانة العامة –تطویر المؤسسة الوقفیة اإلسالمیة –أسامة عمر األشقر / د-٢
.٥٣ص –م ٢٠١٠-ھـ١٤٣١لألوقاف بدولة الكویت

٢١العدد الجریدة الرسمیة-١٩٧٠لسنة٢٨تم تعدیل  ھذا القانون بموجب القانون رقم-٣
.م  ٢١/٥/١٩٧٠في 
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صت ادةون ن٧٣٥الم انونم دنىالق صريالم ىالم لطةعل ارسس يالح ف
صرف االت وزال:" بقولھ ارسیج يللح رف الغی صرفأناإلدارةأعم إالیت

ذهعلقتوقد،" القضاءمنبترخیصأوًجمیعاالشأنذويبرضاء ادةھ كالم ذل
اشرطینأحدعلى شأنذوىرضاء: ھم اال رخیصأوًجمیع ضاءمنالت يالق ف

. أقرهإذاإالالمالصاحبحقفيالحارستصرفیسرىفالوإالالتصرف
أویھبأویشاركأویقایضأویقرضأویبیعأنللحارسیجوزالذلكوعلى

يتحسیناتیجرىأوالحقمنجزءعنیتنازلأویصالحأویرھن ینف أوالع
).١(المالكمنالصادرةالتصرفاتفيبالتزویریطعن
العنالتصرفألعمالالممیزالمعیارفإنھناومن المساس(ھواإلدارةأعم
يتؤثرمادیةبأعمالذلككانسواء،)ذاتھبالمال ھف ادةكیان النقصأوبالزی ،ب

.بھاالنتفاعطریقةأوملكیتھفيتؤثرقانونیةبأعمالأو
الالواسعالمفھومفكرةالمصريالفقھمنجانبتبنيوقد إذا،اإلدارةألعم ف

الصاحبلمصلحةًومالئماًنافعاًعمالالقانونيالعملكان ھ،الم رفإن منیعتب
ىالحارسسلطةفيبالتبعیةویدخلاإلدارةأعمال العل صفتھالم یالب نًوك ع

) .٢(األعمالھذهفيالشأنأصحاب
ظأعمالعلىیقتصرأنالحارسعلىویجب يكاإلیجارات،واإلدارةالحف الت

الالقیامالظروفاقتضت،فإذاالصیانةأعمالأوسنواتثالثعنتزیدال بأعم
اممنفائدةالحارسرأىأواإلدارةأعمالتجاوز لالقی ذهبمث ال،ھ وجباألعم

).٣(القضاءمنترخیصأوًجمیعاالشأنذوىموافقةىعلیحصلأنعلیھ
ودإبراملھفیجوز،اإلدارةسلطةیملكالحارسألنًونظرا صفةاإلیجارعق ب

دةتزیدأالذلكفيیلتزمأنھإال،أصلیة دم الثعنالعق نواتث رغبوإذا،س
صةالسلطةمنإذنعلىالحصولعلیھوجبأطوللمدةاإلیجارإبرامفي المخت

ي ةوھ ةالمحكم ستعجلةالمدنی وعیة،أوالم االموض قكم ارسیح رةللح مباش
اوى ازةدع ذهالحی دعاوىوھ دخلال منت لطتھض يس امف الالقی اإلدارةبأعم

.الحراسةمحلالمالعلىوالمحافظة
احش،بغبنكانإذایصحفالالمثل،بأجرالوقفیؤجرأنللناظرفیجوز والف

عوإالالوقفبیعلھیحقوال،الضرورةعندإالالمثلأجرمنبأقل اطالوق ،ًب
ن وزولك تبدالیج أرضاالس رىب ةأخ صلحةللحاج شروطوالم إذنب نوب م

ستدینأنللناظریجوزوال،العدلالقاضي ىی إذنإالالوقفعل نب ةم المحكم
).٤(الشرعیة

العقود المسماة –الجزء الثاني –الوسیط في القانون المدني  -أنور طلبھ/ المستشار-١
.٦٦٤ص
–أعمال التصرف واإلدارة في القانون الخاص–محمد السعید رشدي / في ھذا المعني د-٢

.   ٨٤م ص١٩٨٣-عین شمس جامعة –رسالة دكتوراه
.٢٩٣ص٥ج -مجموعة األعمال التحضیریة للقانون المدني المصري -٣
.١٧المرجع السابق ص -إدارة الوقف الخیري–وھبة الزحیلي / د-٤
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عليالقضائيالحارسللفظمرادفةًألفاظااإلسالمیةالشریعةفقھاءاستخدموقد
وال القیماألم دل،ك ینوالع يوأم اظرالقاض فون وليالوق يوال ي،والوص فف
والعليالوالیة فأم تخدمواالوق وليمصطلحاس فمت اظرأوالوق فن ، الوق

ھیعھدماوفقریعھاوتقسیمالوقفأموالإدارةعلىیقومالذيالشخصوھو إلی
). ١(بھ

-:أھمیة مسئولیة مدیر الوقف -:ًثانیا
ىالمحافظةتحقیقإليالوقفعلىالواليمحاسبةتھدف انعل افأعی ،األوق

،لحقوقھموحمایة،فیھاالمستحقینإلىومنفعتھاریعھاوصولعلىواالطمئنان
ةمنالقاضيیتمكنفبالمحاسبة،علیھاالوالةظلملدابرًوقطعا ائنمعرف نالخ م

ائنفیستبدل،الوقفعلىمیناأل رهالخ ذا،بغی قیقطعشكبالوھ ىالطری عل
). ٢(المسلمینبأوقافاللعبنفسھلھتسولمن

ن اللوم ةخ امدراس فأحك دالوق ظق دیرأنتالح والم فأم ا،الوق أنإم
وقافاأللوزارةبعدیسلمولمًأھلیاًوقفاالمالكانإذاالقانونبقوةلھًمدیرایكون

ةبصورةعلیھالحارسصفةالحالةھذهفيالوقفلمدیرالقانونوأعطى، مؤقت
اوھو، ستفادم نی ادةنصصریحم سةالم نالخام ومم انونالمرس مبق رق

امصرفياألھليالوقفبإلغاءالصادر١٩٥٢لسنة١٨٠ ى:" ........ بقولھ إل
الحفظھاالناظریدتحتتبقىاألعیانھذهتسلیمیتمأن ونوإدارتھ ھوتك صفةل

".الحارس
د لفق انونجع نالق اظرم فن يالوق ذياألھل مال تمل سلیمھی دت ىبع إل

اًمستحقیھ،حارسا ىًقانونی والعل فأم ىالوق تمأنإل سلیمھای ىت ستحقیھاإل ،م
ةأوالواقفإلىسواء زمالورث اویلت ابحفظھ الحینًمؤقت ا،وھو)٣(ردھ وردم
ضا صریحًأی صب انن ن٢،٣الفقرت ادةم ةالم نالرابع انونم سنة٢٤٧الق ل

ھ١٩٥٣ ى" بأن نعل تم ھانتھ سلمأننظارت انی فأعی وزارةالوق افل األوق
اریخمنأشھرستةخالل اءت ھانتھ اظروأن،نظارت فن دالوق ایع ھًحارس علی
سلیمیتمحتى انت وزارةالوقفأعی ون،"لل فلحارسویك يالوق ذهف ةھ الحال
ىاألمینصفة والعل فأم سلیمھالحینالوق ستحقیھات ع،لم ھم االتزام بحفظھ

.للوقفًناظراباعتبارهوصیانتھا

عمان -دار عمار للنشر -الطبعة الثانیة -أحكام األوقاف-مصطفي أحمد الزرقا/ الشیخ -١
. ٣٩٤و٣٩٣ص ٢ج ج ، مغني المحتا٨٥ص -م ١٩٩٨-ھـ١٤١٩-األردن -

المرجع -الوالیة على الوقف وأثرھا في المحافظة علیھ–عبد العزیز محمد الحجیالن/د-٢
.٧٣٤،٧٣٥ص-السابق

بدون –المجمع الحدیث في األمور المستعجلة –صالح الدین بیومي ، إسكندر زغلول /م-٣
.٣٢٢ص٤٥٩فقرة-تاریخ نشر 
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قضائيحكمبموجبتعیینھتمالوقفأموالعلىالمعینالحارسیكونأنوإما
اعلیوالحفاظالوقفأموالإدارةبھدفالنزاعنظرأثناءالمختصةالمحكمةمن ھ

ضائیاًحارسایعدفانھ، ىًق كعل والتل يالمحددةاألم مف ھوتتحدد،الحك مھام
عنداالعتبارفيتؤخذثمومن،بتعیینھالصادرالحكمفيالوقفتجاهوالتزاماتھ

.الوقفحراسةعنالمدنیةمسئولیتھتحدید
ىتقتصرالالحارسومھمة المجردعل ظأعم طالحف ل،فق اوزب كتج ىإلذل
سلطةفلھ. الحراسةتحتالموضوعةاألموالطبیعةتقتضیھاالتياإلدارةأعمال

نواتثالثعنیزیدالالذياإلیجارعقد عأوس ةالمصروفاتدف ظالالزم للحف
عأو دعاوىرف ظال شيءلحف دفاعأوال يال دعاوىف يال عالت ىترف والعل أم

) .١(الوقف
ھًارساحیعدوقفناظركلأنالقولویمكن وةعلی انونبق زم،الق ابكلفیلت م

ضائيالحارسبھیلتزم نالق الم صیانةاإلدارةأعم وفیروال ةوت اذالحمای واتخ
امالالوقفبردوااللتزام،الوقفبمستحقاتللمطالبةالالزمةاإلجراءات رك غی

االتيوالعقودالمستنداتجمیعردوكذا،منقوص رةخاللأبرمھ ھفت دعنإدارت
دور مص ضائيحك ھق نبعزل فم دورأوالوق رارص سببق نم سلطةم ال

.الوقفعلىنظارتھبانتھاءالمختصة
ارس اظرویم الحیاتھالن دودضمنص انونح راراتالق ةوق ةالجمعی العمومی

ھالخیرفیھبماالیومیةالوقفأعمالویدیر،وجدإناإلدارةومجلس ھ،ل أنول
ین ھیع ل،موظفی ىویعم ةعل ىالمحافظ والعل فأم یمالوق دھاوتعظ عوائ

اظرویكون،القضاءوأمامالغیرتجاهللوقفالرسميالممثلوھو،ومنافعھا الن
ًخالفانشأدینأوخسارةكلعناإلدارةمجلسمعبالتضامنأوًشخصیاًمسئوال
).٢(للقانون
اظرفال،للوقفاإلداریةالعملیةمنًجزءااإلشرافویشكل ىن ؤديالوقفعل ی

ھوألنھ،األساساإلشرافھووھذا،معھوالعاملینموظفیھعلىًإشرافیاًدورا
ىالمشرف مالوقفعل ھبحك ةمركزوھو،والیت ةالعملی ھاإلداری اح،فی ونج

ارحسنعلىیترتبالوقف اظراختی والن لفھ دبرالعق فالم دللوق سیرتھوقائ م
).٣(صدقتھوحافظ

رسالة دكتوراه جامعة –ة القضائیة في التشریع المصري الحراس–عبد الحكیم فراج /د-١
١٩٥٢القاھرة  -دار النشر للجامعات المصریة -الطبعة الثانیة–١٩٤٤ً)سابقا(فؤاد األول 

طعن رقم ١٩٦٥/ ٥/ ٢٧جلسة ...........، وحكم محكمة النقض المصریة مدني ٣٣١ـ ص
لسنة ١٣٥٧الطعن رقم ١٩٨٣/ ٥/ ٣١ق ، وكذا حكم  نقض مدني جلسة٣٠لسنة ٣٠٨

.وانظر في قضاء محكمة النقض الفرنسیة.    ق ٤٩
-  Cass  civ . ٢١. fev . ١٩٩٥ . Gaz . pal . ١٩٩٥ . Doc . p . ٢٢٣ ، D
.١٩٩٥ . Inf . Rap . p .٧٦ .
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ي كوف ةقضتذل نقضمحكم صریةال أنالم راضب انونافت ةالق يالحراس ف
ب اظرجان ىالن فعل ريالوق ینالخی سلیملح انت ىاألعی افوزارةإل –األوق
افعلىالنظارةتحمیلبقصد ةاألوق سئولیةالخیری ةالم ةالمدنی اوالجنائی دعم ق
ق ایلح نأموالھ رارم ةأض النتیج ثأواإلھم اللالعب رخ سابقةةالفت ىال عل
كفالبشخصھ،لصیقةتكونكحارسصفتھفإنذلكوعلى،التسلیم ضاءیمل الق
ھ تبدالھأوعزل رهاس ا،بغی ستمروإنم ىت سلمحت افوزارةتت اناألوق أعی
).١(الوقف




الوقفقانونمن٥٠المادةنصھوالوقفمدیرلمسئولیةالقانونياألساسیعد
ىًأمیناالناظریعتبر( أنھعلىنصتوالتي١٩٤٦لسنة٤٨رقم العل الوقفم

یال نًووك ستحقینع لوالالم ھیقب يقول صرفف ىال ؤونعل فش أوالوق
ستحقین سندإالالم دا–ب اع رىم رفج ىالع دمعل ذع ندأخ ھس اظر،ب والن

اننحوالجسیمتقصیرهعنینشأعمامسئول ھالوقفأعی سئولوھو،ّوغالت م
). النظرعلىأجرلھكانإذاالیسیرتقصیرهعنًأیضا

ًووكیالالوقفمالعلىًأمیناالناظریعتبرالوقفأحكامفيالعامةللقواعدًووفقا
ھظھر،فإذاوواجبةواردةمحاسبتھفانثمومن،المستحقینعن امن یخالفم
ًوفقاوغلتھالوقفأعیاننحوالتقصیرعنینشأعماًمسئوالیكون،األمانةھذه

د ةللقواع سئولیةالعام دللم ةوالقواع اءالخاص یاءباألمن راءواألوص ُواألج
بالمستنداتًمدعماسنويحسابكشفبتقدیمالقیامعلیھیجبكما،)٢(والوكالء

.عملھفترةعن
دیرأننجدسالمياإلالفقھإلىوبالرجوع ارهالوقفم اباعتب ىًأمین الوقفعل

يویضمنأموالھوالمحافظةبإدارتھیلتزم،فیھالمستحقینعنًووكیال حاالتف
يالضمانلنظریةًوفقاالتلفأوالھالك ھف ى. اإلسالميالفق لفعل ومأنالوكی یق
ھالموكلبواجبھ ذلوأن،فی ھیب ةمنفی يالعنای ذلھاالت ادلرجلایب إذا،المعت ف
ن،)٣(المدنيالقانونعلیھلماموافقوھذا،ًضامناًمتعدیاكانذلكفيقصر وم

أوإھمالحدوثحالةفيالوقفمدیرلمسئولیةًأساساتعدالضماننظریةفانثم
.الوقفلمالًضیاعاأوًتلفاأوًضررایسببجانبھمنتقصیر

–م ١٦/١/١٩٨٠ق جلسة ٤٩لسنة ٣الطعن رقم –حكم محكمة النقض المصریة -١
.١٨٦ص ٣١مجموعة المكتب الفني لسنة 

اف اإلسالمیة ودورھا األوق-عبد الرحمن بن إبراھیم  الجو یبر/د-في ذات المعني-٢
م ٢٠١١-ھـ١٤٣٢الطبعة الثانیة -لبنان -بیروت-الدار العربیة للموسوعات -الحضاري

.٣٨ص .
نظریة الضمان وأحكام المسئولیة المدنیة والجنائیة في الفقھ –وھبة الزحیلي / د-٣

. ٢١٢ص –م ١٩٨٢-الطبعة الثانیة -دمشق-دار الفكر–اإلسالمي
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ادةولحكمالوكالةألحكام–فیھوالمستحقینالوقفناظربینالعالقةوتخضع الم
ام١٩٤٦لسنة٤٨رقمالوقفقانونمن٥٠ سئولیة،وأحك ةالم يالمدنی انونف الق

اظرأنذلك،ومفادعامةبصفةالوكیلمسئولیةیحددانوھماالمدني فن إذاالوق
یم،الجستقصیرهعنینشألماًدائماًضامناكانغالتھأوالوقفأعیاننحوقصر

ا اأم شأم نین صیرهع سیرتق الالی ضمنھف انإذاإالی ھك رل ىأج رعل النظ
دیرلمسئولیةالقانونياألساسیخضع،كما)١( دالوقفم انونياإلطارلتحدی الق

.الوقفأموالإدارةفيلواجباتھ
-:ھيأقسامثالثةإلىالوقفناظرواجباتالعلماءویقسم

والدفاع–الوقفشروطوتنفیذ-الوقفعمارةوھى:بھالقیامعلیھیجبقسم-ً:أوال
. الوقفحقوقعن
ةعامةبصفةویشملاإلدارةفيرأیھیفوضأي:بھالقیاملـھیجوزقسم-ً:ثانیا أی

راءات صرفاتأوإج قت صلحةتحق فم ستحقینالوق ـلوالم ارمث ضلاختی أف
. لالستثمارالصیغ

ـھیجوزالقسم-ً:ثالثا امل ھالقی الوقفتضرتصرفاتأيھىو: ب وفأوب الموق
). ٢(إعارتھأوالوقفرھناألخصوعلىعلیھ
ضائيالحارسأما ىالق والعل فأم ريالوق ھالخی تمفان ھی مبموجبتعیین حك

أمواللحمایةضروریةأنھاویرىالقاضيیقدرھاحاالتفيالقضاءعنصادر
وحفظإدارةفيالقاضيعنًوكیالالحكمصدوربمجردالحارسویكون،الوقف

مفيلھالممنوحةالسلطاتحدودفيالوقفمال صادرالحك ھال والحارس.بتعیین
فالعملیمارسفانھ،المالعلىالحراسةمھمةقبولھبمجردالقضائي ھالمكل ب

لالمحكمةمن ن،أجرمقاب موم زث ضائيالحارسفمرك ربالق مركزمنیقت
). ٣(باجرلدیھالمودع

ساؤلوی ور الت ق -ث ب بتحقی ط،أم مطال ة فق ذل عنای ب بب ف مطال ارس الوق ل ح ھ
.نتیجة ؟

ھنجد،الوقفحارسمسئولیةطبیعةإلىوبالرجوع دأن ایع نًنائب القاضيع
ولیمكنبل،الوقفوإدارةحمایةفي ھالق ھبمجردأن اتعیین اأصبحًحارس ًنائب
بھفانوبالتالي،اعتباریةكشخصیةالوقفعن ذلیطال ةبب قعنای نتیجةوتحقی
ا ین،ًمع ھفیتع ذلعلی ةب بالعنای قویطال ةبتحقی حةنتیج ددةواض يومح وھ

ناألساسيالھدفتعدوالتي،إدارتھوحسنالوقفمالعلىالمحافظة ھم تعیین
ا ىًحارس فعل الي،الوق انوبالت سئولیتھف يم كف يذل سئولیةھ شخصم ال

ن٧٣٤/١المادةنصتكماعادي،الالشخصولیسالحریص انونم دنيالق الم

–م ٢٣/١٠/١٩٧٣ق جلسة ٣٨لسنة ٩٧الطعن رقم –محكمة النقض المصریة حكم-١
.١٠٢٩ص ٢٤مجموعة المكتب الفني لسنة 

.وما بعدھا ٥ص -مرجع سابق -أسس إدارة األوقاف-محمد عبد الحلیم عمر / د-٢
مرجع -فكرة الحراسة في  المسئولیة المدنیة عن األشیاء–محمد سعید أحمد /  د-٣

.٢٤٩ص -سابق 
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حراستھاالیھالمعھوداألموالعلىبالمحافظةالحارسیلتزم" أنھعلىالمصري
"المعتادالرجلعنایةذلككلفيیبذلأنویجب،األموالھذهوبإدارة
ھتقتضيالوقفأموالعلىللحارسالمزدوجةالمسئولیةوھذه اممن ذلببالقی

اإلھمالفیعد،حراستھمحلالوقفمالوحفظرعایةفيالوسعواستفراغالجھد
ذيالحرصبواجبًإخالاللھبالنسبة ممنھوال ھ،أھ لواجبات یمإنب مدىتقی
اءیتممھمتھفينجاحھ ىبن اعل ھم دت).١(للوقفمصلحةمنحقق ةوأك محكم
يالحارسزمویلت(بقولھاالحارسمسئولیةعلىالمصریةالنقض لف األحوالك

ةببذل ادالرجلعنای يالمعت ىالمحافظةف العل ةالم ھوالعنای وب تول ذهكان ھ
).٢)(الخاصبمالھالشخصیةعنایتھعنتزیدالعنایة

عقودوأحكاملقواعدخاصةبصفةیخضعالوقفأموالمدیرأن-وخالصة القول
ةلخضوعھفةباإلضا،والقانوناإلسالميالفقھفياألمانة املكاف ةاألحك القانونی

ي ضعالت ایخ ارسلھ ضائيالح نالق ثم اتحی سئولیةااللتزام نوالم ظع حف
الحراسةفيبتعیینھالصادرالحكمبموجبیتسلمھاالتياألموالوصیانةوإدارة




-:إدارة ناظر الوقف المعین-ً:أوال
ىاألصلیةالوالیةفيعامكناظرالحاكمحقعلىھاءالفقاتفق افعل ،األوق

ن موم دث وافق ىاتفق وتعل ھثب يحق ینف ارتعی ةنظ افاألوقاف،خاص األوق
ىواستدلوالھا،ناظرالالتيالعامة،واألوقاف كعل ويبالحدیثذل شریفالنب ال

م،ومن)٣)(لھوليالمنوليالسلطان(  انث ةف اكوالی يالنظرتقتضيمالح ف
ا،علیھوالتولیةالیتیممالفيالنظرلھأنكماعلیھا،والتولیةاألوقاف ازكم أج

ذاھبفقھاء ةالم اظراألربع فلن ةالوق نإناب ومم ھیق يمقام يالتصرفاتف الت
).٤(الوقففيالوكالةصحةعلىوأجمعوابعضھاأویملكھا
ا قكم حاباتف ذاھبأص ةالم ىاألربع قعل اكمح يالح ینف اظرتعی فن الوق

اظرعزلأیضالھویحق فن ولىالوق نالم لم فقب سھالواق ىإذانف ةأت بجنح
تدلوابالوقف،ضررهولتالفيوالیتھأثناءفيفسقأوظاھرة ىواس كعل أنذل ب

طبعة وزارة –الحمایة المدنیة لألوقاف العامة بالمغرب –عبد الرزاق أصبیحي / د-١
.٧٥، ٧٤ھـ ص١٤٣٠-٢٠٠٩–األوقاف والشؤون اإلسالمیة بالمغرب 

دني جلسة ،  نقض م١١٧٤ص٢٩مج س–١٩٧٨/ ١١/ ٢٢نقض مدني جلسة -٢
٣٢مج س١٩٨١/ ٦/ ٢٥، نقض جلسة ٢٤٠ص٣١مج١٩٨٠/ ١/ ٢٢
.    ١٩٥٢ص

-)٢٠٨٣(الحدیث رقم –٢٢٩باب الولي–كتاب النكاح –أخرجھ أبو داود في سننھ -٣
. حدیث حسن -٢٨٠باب ما جاء في النكاح بال ولي -والترمذي في سننھ

المرجع -لیھالوالیة علي الوقف وأثرھا في المحافظة ع–عبد العزیز محمد الحجیالن -٤
.٦٩٣ص-السابق
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اةوأن،الوقفبیعأوتخریبمنعلیھُیؤمنالالمأمونغیر ظمراع الوقفحف
). ١(علیھالفاسقةوالیبقاءمنأھم

ن وروم فإدارةص تمأنالوق ینی دیرتعی فم صفتھالوق اظراب ھًن نعلی م
ستحقینأونفسھالواقف ھالم ربموجب،أوفی نأم نالقاضيم اءم سھتلق أونف

ىالخطرأوالنزاعحالة،وفيالوقففيالمستحقینأحدطلبعلىبناء العل م
ضاءیجوزالوقفأموالمن ةسلطتھجببموللق ىالوالئی افعل مأناألوق یحك

ضائيحارسبتعیین ىق العل يالوقفم ر،وف اتینغی التینھ ونالح اظریك ن
.القانونبقوةللوقفمدیربمثابةھوقانونينصبموجببإدارتھالمكلفالوقف

ةتوجدكما ةعالق ینقانونی زامب اظرالت فن إدارةالوق الب ھوالمحافظةالم علی
الناشئالضرربتعویضالتزامھثمومنللمالكحارسالتقصیریةئولیتھمسوبین
الحارسمساءلةالقانونيالفقھأجازھناومن. یدیرھاالتيواألموالاألشیاءعن
ضررأكانسواء،حراستھفيالتياألشیاءتحدثھاالتياألضرارعن دال مق نج
ن شيءع ھال نأولذات ھع واء،فعل انوس ھأك انأملحال دك خصبی سئولش م
).٢(عنھ
-:إدارة الحارس القضائي على الوقف -ً:ثانیا
ةاألعمالومن ضاءَّالوالئی ىالمحافظةللق ـافعل ین،األوقـ راهمنوتعی منی

امًصالحاالمؤسساتأواألشخاص اللقی ة،علیھ صرفاتھمومراقب بتھمّت ومحاس
ى اعل ایحدثم لمنفیھ التقصیرأوخل اذأو،وإھم دابیراتخ ةالت الالزم

يالمتسببلمحاسبةالمناسبالقانونياإلجراءاتخاذأوالوقف،علىللمحافظة ف
.الوقفمالإھدار
ذا دول ةتع ضائیةالحراس ورةالق نص ورم فإدارةص دالوق ائلوأح الوس

ة وفیراإلجرائی ةلت ةالحمای والالعاجل ف،ألم يالوق راءفھ ضائيإج يق تحفظ
الصیانةالحقأصلیمسالمؤقت ھلحسنوضماناللم ذا،إدارت اإلجراءوھ

تصفیةأوالموضوعفيالبتلحینالحقوقعلىًحفاظاًمؤقتاًاحترازیاًتدبیرایعد
.الحراسةمحلالمال

اك ةوھن ینعالق ـفإدارةب ـراسةالوقـ ضائیةوالح ىالق ـوالھعل بأمـ بموج
دور مص نحك ضاءم عالق البوض فم تالوق ةتح وافرتإذاالحراس دىت إح
ررالتيالحاالت ضاءتب كللق ومحیت،ذل ضائيالحارسیق يالق ذهف ةھ الحال

دور دیرب تالم والالمؤق فألم لالوق ةمح ونالحراس ھوتك تإدارت معتح س
.  بتعیینھالحكمأصدرتالتيالمحكمةوبصر

–، حاشیة ابن عابدین ١٩٥ص -األشباه والنظائر البن نجیم-راجع على مذھب الحنفیة -١
٨٨المجلد الرابع ص–حاشیة الدسوقي –، وعلى مذھب المالكیة ٣٨٢المجلد الرابع ص 

ة ،وعلى مذھب الحنابل٣٩٣ص –المجلد الثاني –مغني المحتاج –،وعلى مذھب الشافعیة 
.٢٣٧ص –المجلد الثامن –ُالمغنى البن قدامة –
فكرة الحراسة في المسئولیة المدنیة عن األشیاء غیر الحیة -محمد سعید احمد الرحو/ د-٢

.١٧ص-م٢٠٠١-األردن -عمان –دار الثقافة للنشر والتوزیع –
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ىالوقفموالأعلىالقضائیةللحراسةالقانونياألساسویرجع ادةنصإل الم
اءوالتيالمصريالمدنيالقانونمن٧٣١ صھاج ضائیةالحراسةتجوز" ن الق
: اآلتیةاألحوالفيالموقوفةاألموالعلى

.......     . نظارهبیننزاعقامأوًشاغراالوقفكانإذا-أ
.ًمدیناالوقفكانإذا-ب
......... " .ًسرامعًمدیناالمستحقینأحدكانإذا-ج

والوضعللقضاءفیھایجوزحاالتثالثالنصبھذاوردوقد فأم تحتالوق
ن. الحراسة فولك ھاختل ذهوردتھل-الفق ىالحاالتھ بیلعل أمالحصرس

انونالواردةالقضائیةالحراسةحاالتأن،واألرجح؟المثالسبیلعلى ھيبالق
ا،بالحراسةالحكمفيتقدیریةسلطةلقضاءلیكونبحیث،المثالسبیلعلي كلم
سبیلأنھاوجد قاألسرعال ةلتحقی ةالحمای الالعاجل فلم نالوق ذيالخطرم ال

. یتھدده
ص امون سعوديالنظ يال ادةف ن٢٣٩الم امم اتنظ شرعیةالمرافع ىال عل
أنلقاضيول(...... -:بقولھاعامةبصفةاألموالعلىللحراسةالقانونياألساس

أمر ةی انإذاِبالحراس احبك صلحةِص يالم ولف ارأوالمنق دالعق دمق نق م
باب ةاألس االمعقول شىم ُھیخ رامع اجالًخط ًع نِ اءم البق تالم دتح ی

ةنظاممنالعاشرةالمادةونصت........).حائزة ةالھیئ ةّالعام ىللوالی والعل أم
يومنالقاصرین مف صادرحكمھ امال ـ١٤٢٧ع ىھ ھعل ةّتختص(أن الھیئ

يَّاألھلیةاألوقافجمیععلىبالنظارة اظرالالت ان ذلكعلیھ شتركةوك االم فیم
فّیخص يالوق ا) ّاألھل ادةنصت،كم ةالم ذامنالثانی امھ ىالنظ ھعل منأن
افإدارةالھیئةأعمال ةاألوق يَّاألھلی ةَُیوصىالت اللھیئ يأوبنظارتھ ینالت تع
.علیھا

دت ةوأك یمالئح افتنظ ةاألوق ة) ١(الخیری ةبالمملك سعودیةالعربی ىال عل
سئولیة اظرم فن ريالوق نالخی ھإدارةع زموأنأموال يیلت كف دودذل بح

صالحیات دال يوالقواع ددھاالت ھیح سل افمجل ىاألوق صت،األعل يفن عل
ةوقافاألعلىالمباشراإلشرافبلدةكلفياألوقافمدیریتولى(أن يالخیری ف

ك دةتل االبل دخولورعایتھ يوال دعاوىف ةال االمتعلق ابھ یانتھاوتأجیرھ وص
ھنصحسبماالخیرأوجھفيصرفھاأومنھاواإلنفاقغالتھاواستالم شرطعلی
ف، كالواق يوذل دودف صالحیاتح دال يوالقواع ددھاالت سیح افمجل األوق
).األعلى

یقتضيوھذا،القضائیةالحراسةألحكامالخیريالوقفعلىالحارسویخضع
اءعندالمالوردإدارتھعنحسابوتقدیمعلیھوالمحافظةبإدارتھیلتزمأن انتھ

على ھـ بالموافقة٢٩/١/١٣٩٣في ) ٨٠(صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم -١
.مشروع الئحة تنظیم األوقاف الخیریة
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اتقعلىتقعااللتزاماتوھذه،الحراسة اظرع فن ذيالوق تمال ھی اتعین ًحارس
).١(علیھًقضائیا
.إدارة الحارس القانوني على الوقف -ً:ثالثا
منالعدیدفيواللوائحواألنظمةالقوانینبصدورالوقفشئونتنظیمبدأقدو

دول ةال المیةالعربی ا،واإلس صرومنھ تم روالكوی ةوقط ةوالمملك العربی
سعودیة صدر،)٢( ال يف صرف انونم مالق سنة٤٨رق م،م١٩٤٦ل درث ص

انون مالق سنة١٨٠رق اء١٩٥٢ل امبإلغ فنظ ىالوق رعل رغی ذا،اتالخی وھ
انونصدرثم،لمستحقیھتسلیمھلحیناألھليالوقفشئونینظمكانالقانون الق

علىمصارفھاوتعدیلالخیریةاألوقافعلىالنظربشأن١٩٥٣لسنة٢٤٧رقم
رجھات م) ٣(الب رارصدرث انونالق مبق سنة١١٤١رق یم١٩٧٢ل لبتنظ العم
.المصریةاألوقافبھیئة
إذاالوقفناظرمسئولیةم١٩٤٦لسنة٤٨رقمالمصريالوقفقانونقرركما

والمنًماالاختلس فأم ددهأوالوق تعملھأوب ادةفصت،اس ن٥٠الم انونم ق
یالالوقفمالعلىًأمیناالناظریعتبر( أنھعليالوقف نًووك ستحقینع والالم

جرىماعدا–بسندإالالمستحقینأوالوقفشؤونعلىالصرففيقولھیقبل
ندأخذعدمعلىالعرف ھس اظر،ب سئولوالن ام شأعم صیرهعنین الجسیمتق

ھكانإذاالیسیرتقصیرهعنًأیضامسئولوھوّوغالتھالوقفأعیاننحو أجرل
).النظرعلى

رقمبقانونالمرسومإلىالوقفعلىالقانونیةللحراسةالقانونياألساسویرجع
اءلصادرام١٩٥٢لسنة١٨٠ فبإلغ ي،الوق ذياألھل لال نجع اظرم فن الوق

إلىالوقفأموالعلىًقانونیاًمستحقیھ،حارساإلىبعدتسلیمھیتملمالذياألھلي
مؤقتابحفظھاویلتزمالورثةأوالواقفإلىسواء،مستحقیھاإلىتسلیمھایتمأن

،بقانونالمرسومھذامنالخامسةالمادةمنالثالثةالفقرةفنصت).٤(ردھالحین
ذهتسلیمیتمأنإلى: " ........ أنھعلى انھ ىاألعی دتحتتبق اظری االن لحفظھ

".الحارسصفةلھوتكونوإدارتھا
بأنھ١٩٥٣لسنة٢٤٧القانونمنالرابعةالمادةمن٢،٣الفقرتاننصتكما

أشھرستةخاللقافاألولوزارةالوقفأعیانیسلمأننظارتھانتھتمنعلى" 

.١٢٦٧ص١٩١رقم ١٩مج س ٢٤/١٠/١٩٦٨نقض مدني جلسة -١
بتنظیم الوقف في قطر ونشر بالجریدة الرسمیة بالعدد ١٩٩٦لسنة ٨صدر القانون رقم -٢

، وصدرت الئحة تنظیم األوقاف الخیریة بالمملكة العربیة ٢٢/٧/١٩٩٦السادس بتاریخ 
.ھـ ١٣٩٣/ ١/ ٢٩في ) ٨٠(ة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم السعودی

م٢١/٥/١٩٧٠في ٢١لرسمیة العدد الجریدة ا-١٩٧٠لسنة٢٨والمعدل بالقانون رقم-٣
ج
-المجمع الحدیث في األمور المستعجلة  –صالح الدین بیومي ، إسكندر زغلول -٤

.٣٢٢ص٤٥٩فقرة
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أعیانتسلیمیتمحتىعلیھًحارسایعدالوقفناظروأننظارتھ،انتھاءتاریخمن
ةذھبتوقد". للوزارةالوقف نقضمحكم يالمصریةال ف(-:أنإل يالوق األھل

اظرویكونوإدارتھ،لحفظھالوقفناظریدتحتیكونتسلیمھیتمأنإلى يللن ف
ذه رةھ فةالفت ارسص مالح انون،بحك ةالق ةوالحراس االقانونی راءبطبیعتھ إج

ھالمال،حفظالحارسمنیقتضيتحفظي انونویعطی الاإلدارةسلطةالق ،للم
ون ھوتك فةل ةص ةالنیاب نالقانونی احبع قص يالح الف وعالم تالموض تح

).١(الحراسة
فناظرألنًونظرا دالوق ایع وةًحارس انونبق ىالق والعل فالوأم ارسق ویم
یالبصفتھمھامھ نًوك ستحقینع ھ،الم دفی االحارسفیع ىًأمین العل ف،م الوق
انسواء ھك ھ،أوأعیان ونریع دهوتك ىی العل دالوقفم ل،ی ھوكی رألن معتب
االحارسفیسألالوكیل،أحكامعلیھتسريثمومن،المستحقینعنًوكیال ًجنائی
لوال.المصرياتالعقوبقانونمن٢٤١للمادةًطبقا ھیقب يقول ىالصرفف عل

ؤون فش صالحھالوق سندإالوم ابي،ب لوالكت ھیقب يقول سلیمف عت الری
نًماالًمجھالماتوإذاًأیضا،كتابيبسندإالللمستخدمین والم فأم تالوق كان

).٢(لھضامنةتركتھ
الحارسصفةعلیةللناظریعطيالقانونفإناألھليالوقفعلىالحارسأما

ذایتولىبحیث) ٣(مستحقیھإلىتسلیمھیتمأنإلىالقانوني انونيالحارسھ الق
).٤(ألصحابھاتسلیمھایتمحتىًمؤقتاوإدارتھاالموقوفةاألعیانھذهحفظ

ذ فویأخ ريالوق مذاتالخی يالحك رةف سابقةالفت ىال سلیمھعل وزارةت ل
انعلىًقانونیاًرساحاالوقفناظریكوناألوقاف،حیث ةاألعی ىالموقوف أنإل

تم سلیمھای وزارةت ستمر،لل ذهوت صفةھ صیقةال ىبشخصھل ومحت وزارةتق ال
تالم فباس د. الوق صدوق شرعق ذلكالم لب اظرتحمی سئولیةالن ةالم المدنی
الوقفیلحقعماوالجنائیة نب النتیجةأضرارم ثأواإلھم رةخاللالعب الفت

).٥(استبدالهأوبعزلھحكمیصدرأنفیھایجوزالوالتي،التسلیمعلىالسابقة

٢ج٣٣مج س -ق ٤٨لسنة ١١٦٩طعن رقم -١٤/١١/١٩٨٢نقض مدني جلسة-١
.٩١٠ص١٦٦رقم

أحكام الوقف وحركة التقنین في دول العالم اإلسالمي (ّعطیة فتحي الویشي /األستاذ -٢
بحث منشور باألمانة العامة لألوقاف بالكویت -) المعاصر ، حالة جمھوریة مصر العربیة

.م ٢٠٠٢-ه ١٤٢٣
بإلغاء الوقف على غیر ١٩٥٢لسنة ١٨٠انون رقم نصت المادة الخامسة من الق-٣

األعیان تبقى تحت ید الناظر أن یتم تسلیم ھذهإلى ) ..األھلي إلغاء الوقف ( الخیرات 
...." لحفظاھا وإدارتھا ویكون لھ صفة الحارس 

.١ھامش رقم ١١٢٢ص–المرجع السابق –السنھوري -٤
.١٨٦ص٤٠رقم ٣١مج س ١٦/١/١٩٨٠نقض مدني جلسة -٤
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املبحث الثاني
املسئولية العقدية ملدير أموال الوقف

-:تمھید 
تنفیذعدمعلىیترتبالذيالجزاءھيتعدالعامةلقواعدلًوفقاالعقدیةالمسئولیة

المدینیقمولم،التنفیذواجبصحیحعقدقیامتفترضفھيبھ،التزملماالمتعاقد
).١(ممكنغیرأصبحالعینيالتنفیذألن،بتنفیذه

ةالمسئولیةلقیامیكفي(أنھإلىالمصریةالنقضمحكمةذھبتوقد وتالعقدی ثب
سئولیةعنھترفعوال،العقدعليالمترتبةاللتزاماتھالمتعاقدتنفیذعدم إذاإالالم
دبخطأأوأجنبيبسببأوقاھرةقوةإليیرجعالتنفیذعدمأنبإثباتقام المتعاق

).٢)(اآلخر
والعلىحارسبتعیینحكمصدورحالةوفي فأم د،الوق الحارسیرتكبق

الحفظبأعمالقیامھأثناءتقصیرأوإھمالمنھیحدثأواألخطاءبعضالقضائي
والإدارةو وعةاألم تالموض ةتح ضائیةالحراس د،الق بوق ىیترت كعل تل

اأوالوقفبأموالجسیمةأضرارحدوثالتقصیرواإلھمالأواألخطاء غیرھ
.لھاالمجاورةاألخرىاألموالمن

رھنأنًمثالللحارسیجوزفال انبعضوأكلی الحراسةمحلالوقفأعی
أي الب نح وال،م ببأليأواألح بابمنس ااألس وزال،كم ھیج أيإجراءل

والعلىالحارسأبرمفإذا،)٣(المعاوضةأوبالبیعفیھاتصرف فأم دالوق عق
ھمنعنھبالتعویضیلتزمجانبھمنخطأذلككان،العقودھذهمن الخاصمال

ھ أ،ألن صيخط اشخ ھلفخ دودب لطاتھح ةس ددةالقانونی الحكمالمح صادرب ال
. بتعیینھ

ینالوقفأمواللمدیرالعقدیةالمسئولیةأحكامعلىوللوقوف ریندراسةیتع أم
-:ھمااألھمیةمندرجةعلى
.الوقفلمدیرالعقدیةالمسئولیةطبیعة-ً:أوال

.قفالوأمواللمدیرالعقدیةالمسئولیةشروط-ً:وثانیا
-:التالیینالمطلبینفيوالدراسةبالبحثنتناولھمااألمرینوھذین

زام مصادر االلت(القسم األول –الموجز في لنظریة العامة  لاللتزام –عبد الودود یحیي / د-١
.١٨١م ص ١٩٨٧القاھرة طبعة –دار النھضة العربیة -)
) المكتب الفني ( مجموعة أحكام النقض –م ٢٤/١٢/١٩٧٠جلسة –نقض  مدني -٢

١١٤٨ص٢١السنة 
–الطبعة الثانیة–مطبعة االعتماد بمصر –محمد على راتب ـ قضاء األمور المستعجلة -٣

.٤٣٤ص٨٧٦ـ بند ١٩٤٤
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النظر يب سئولیةإل دیرم دم ھالوقف،نج شأالأن سئولیتھتن ةم صددإالالعقدی ب
رتھ دمباش ودألح ةالعق ةالمدنی الوقف،والتيالمتعلق دب ورةتع نص ورم ص
وداإلدارةفيسلطاتھإلحدىممارستھ أجیر،كعق تئجارأوالت صیانةأواالس أوال

البیعالوقفمالفيالتصرفسلطاتیملكال،ألنھالتأمین،أوالحفظ رھنك وال
. والھبة

،مسئولیتھیرتبعقديخطأیتركبأنالوقفلمدیرالعقدیةالمسئولیةوتتطلب
نالوقفألموالالمعتادةاإلدارةفيسلطتھباستخدامًأوالقیامھلبیتطماوھو م

دإبرامخالل نعق ودم سموحالعق ھالم ال عوأن،مباشرتھاًقانون ھیق إخاللمن
ةالعقدیةااللتزاماتبأحد ىالمترتب دعل نعق ذهم ودھ اوھو،العق ھیحقم مع

أضرارمنأصابھمابقدرالتعویضأوالعقدفسخطلبالعقدفياألخرللطرف
. الوقفمدیرمنالعقدياإلخاللبسبب
نلكلالعقدیةللمسئولیةالقانونياألساسبیننفرقأنینبغيالصددھذاوفي م
حارسبصفتھمسئولیتھوبین،الوقفعلىقانونيحارسباعتبارهالوقفمدیر

فأموالعلىقضائي انونياألساسفیرجع،الوق سئالق يولیةللم ىف ياألول إل
صالحالوقفشئونإدارةفيًقانونیاًوكیالكونھ ستحقینل ھالم الي،فی ھوبالت فان
صفةویلتزمعقديخطأأيعنُیسأل الناتجةاألضرارتعویضعنشخصیةب
.الخطأھذاعن
وبصرسمعتحتالوقفشئونإدارةفيًقضائیاًوكیالیكونفانھالثانیةفيأما

سئولیةھيالوقفلحارسالعقدیةالمسئولیةتكونثمومن،عینھالذيالقاضي م
ذيالقضاء ھال ھویباشربالحراسةكلف ةسلطاتعلی ھالرقاب ةوالتوجی والمراجع
اعنھًوكیالبصفتھالحارسیبرمھاالتيالعقودلجمیع سئولیةًوفق وعلم عنالمتب
ال ھأعم يتابع شترطوالت ای رطانلتحققھ واألول،ش امھ ةقی ةعالق ینتبعی ب
وعھووالثاني،والتابعالمتبوع وعمنخطأوق يالمتب الف ةح ھتأدی أووظیفت
) . ١(بسببھا

یسھو-نظرناوجھةمن-القضائيالحارسمسئولیةفيالعقديفالخطأ يل ف
دیباشرمنشخص نالعق يولك نف ابعیوجھم ضائيالحارسویت ویراجعالق
یرجعلمماوذلك،العقديالخطأحدوثلتجنبالكافیةالقانونیةجعةالمراأعمالھ
أ يالخط الإل ارسإھم سھالح منف امرغ يقی سلطةالقاض ةب ةالرقاب والمراجع

.والتوجیھ

مرجع –الموجز في النظریة العامة لاللتزام –عبد الودود یحیي / د-ًراجع تفصیال -١
.٢٧٥ص –سابق
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فيعقدیةمسئولیةتعدالوقفعلىالقضائيالحارسمسئولیةبأنالقولویمكن
ام كاألول،المق ضائیةالحراسةألنوذل ةيھالق ةنیاب ضائیةوقانونی ى،ق عل
المعینالوقفأموالإدارةفيالقضاءعنًنائبایعتبرالقضائيالحارسأنأساس
شبھالقضائيالحارسفان،ولھذاعلیھاًحارسا لی يالوكی رف اممنكثی واألحك

ن منھام سئولیةض ھالم صف،لكون صفةیت بب لأوالنائ نالوكی ضاءع يالق ف
.الوقفمالوحراسةحمایة

امالحالةھذهفيالوقفعلىالحارسویخضع سئولیةألحك اظر،م اليالن وبالت
ا،الأمًأجرایتقاضىكانسواءاألحوالكلفيالجسیمالخطأعنیسألفإنھ أم
انإن اك ھًمتبرع سألفإن نُی ھع سیرةأخطائ طالی ذا،فق موھ ستفادالحك نی م

ریح صص ادةن ن٥٠الم انونم فاق صريلوق االم اظر(.........بقولھ والن
سئولوھو،وغالتھالوقفأعیاننحـوالجسیمتقصیرهعـنینشأعمامسئول م

).النظرعلىأجرلھكانإذاالیسیرتقصیرهعنینشأعماأیضا
اتخضعالتيالقواعدلنفستخضعالقضائيالحارسمسئولیةفأنثمومن لھ
اليروتعتبالوكیل،مسئولیة سئولیةبالت ة،م ةإذعقدی ضائیةالحراس ستالق إاللی

اوھو. الحراسةتحتالموضوعالمالإدارةفيالحارسبتوكیلمقترنةودیعة م
عنًنائباُیعدًإتفاقیاأوًقضائیاكانسواءالحارسأن(بقولھاالنقضمحكمةأكدتھ

يالمالصاحب الف يوسلطتھ، اإلدارةأعم ذهف الھ لسلطةھياألعم الوكی
) .١)(عامةوكالة

انونياألساسویختلف سئولیةالق انونيالحارسلم ىالق والعل فأم عنالوق
ضائيالحارس يالق بقالت اس ثبیانھ شأ،حی ىتن ناألول ام ةكونھ ةنیاب قانونی
ھمباشرةالقانونمنالوقفمدیریستمدھا الكون ھًحارس وةعلی انونبق یسالق ول

م ضاءبحك ا،الق شأبینم ةتن نالثانی ام ةكونھ ضائیةنیاب ستمدق ای ارسفیھ الح
صادرالقضائيالحكممنمسئولیتھوتتحددصفتھ ھال د،بتعیین االحارسفیع ًنائب

.الوقفأموالوحفظإدارةفيالقاضيعن





تلكشروطتوافرمنالبد،الوقفمدیرحقفيالعقدیةالمسئولیةتنشألكي
أوالوقفمدیرجانبمنالعقديالخطأوھياألساسیةأركانھابتحققالمسئولیة

عالقةقیامثم،العقدفياألخربالطرفیلحقالذيالمباشروالضرر،تابعةمن
یلزمذلككلوقبل،األخربالطرفلحقالذيوالضررالمدیرخطأبینالسببیة
.الشروطھذهبالبحثنتناولیليوفیما،عقدیةعالقةوجود

ص ١ج٣٧ق مج س٥١لسنة١٠٢٢طعن رقم -١٩٨٦/ ٦/ ٢٥نقض مدني جلسة -١
٥٨٣.
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.ًقیام عقد صحیح قانونا بین مدیر الوقف والمضرور-ً:أوال
،والمضرورالمسئولبینصحیحعقدوجودالعقدیةالمسئولیةلقیامیشترط

أنبیغلالحالةھذهوفي،بطالنھإليیؤديماالعقدطرفيأحدمنیقعفقد
ویحق،ًنسبیاًبطالناوإماًمطلقاًبطالناإماالعقدببطالنالمضروریطالب

).١(اآلخرمنصدرعمابالتعویضیطالبأنللمضرور
التزملماالمتعاقدتنفیذعدمعلىیترتبالذيالجزاءھيالعقدیةالمسئولیةألن

،بتنفیذهالمدینیقملمولكن،التنفیذواجبصحیحعقدقیامتفترضفھى،بھ
طلبالدائنولكنممكنناكانأو،ممكنغیرلاللتزامالعینيالتنفیذكانفإذا

إذابالتعویضیحكمالقاضيفان،العینيالتنفیذالمدینیعرضولمالتعویض
) . ٢(العقدیةالمسئولیةأركانتوافرت
عقدوجودینبغي،قفالومدیرحقفيالعقدیةالمسئولیةتنشألكيثمومن
منالھدفیكونوأن،الشركاتأواألشخاصوأحدالمدیربینًقانوناصحیح

أمثلةومن،الوقفلمدیرشخصیةمصلحةولیسالوقفمصلحةھوالعقدإبرام
وبیعوالنقلوالصیانةالنظافةالوقف،عقودلصالحالمدیریبرمھاالتيالعقود

التأمینوعقود،الوقفأعیانمنلعینلمدةامحدداإلیجاروعقودالمحصول
. الوقفوقضایامنازعاتفيالصلحوعقود،الوقفأموالعلى
.وقوع خطأ عقدي من مدیر الوقف  -:ًثانیا 

بتنفیذالشخصیقملمإذاالمسئولیةفيالعامةللقواعدًوفقاالعقديالخطأیتحقق
التنفیذعدمكانسواء،التنفیذعدمببسكانًأیاالعقدفيعلیھاالتفاقتمما

المسئولیةفيركنأھمالخطأ،ویعتبر) ٣(اإلھمالإلىأوالعمدإليیرجع
نصبموجبإدارتھكانتسواء،الوقفمدیرمسئولیةذلكفيبماالمدنیة
معوقعھاالتيالتعاقدیةالتزاماتھكافةتنفیذعلیھفیتعین،قضائيحكمأمقانوني

باشرألنھ،المالعلىوالیتھانتھاءبعدحتىالوقفإدارةمھامتولیھأثناءرالغی
.الوقفلمالًمدیرابصفتھفیھاالتعاقد

مننوعینبینالتمییزیجبدقیقةبصورةالعقديالخطأمعنىولتحدید
.العقدیةااللتزامات

عدمبمجردالخطأققفیتح،ًفإذا كان االلتزام العقدي التزاما بتحقیق نتیجة-١
ذاتنفیذّألنالتزامھبتنفیذالمدینقیام زامھ تمالااللت قّإالی ةنتیجةبتحقی ،معین

العقدیة التقصیریة و(المسئولیة المدنیة –حسین عامر ، عبد الرحیم عامر / المستشار-١
.وما بعدھا ٤٧ص -م١٩٧٩-الطبعة الثانیة -القاھرة –دار المعارف -)

.١٨١ص -مرجع سابق–الموجز في لنظریة العامة  لاللتزام –عبد الودود یحیي / د-٢
ص -مرجع سابق –الموجز في لنظریة العامة –عبد الودود یحیي / دراجع في ذلك-٣

.وما بعدھا ١٨١
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التزام اولك لالمق زامأوبعم ائعالت لالب يحقبنق زامعین اعأوااللت نباالمتن ع
.معینشيءبتسلیمشخصأوالتزامعمل

ة ،-٢ ذل عنای زام یب قأما إذا كان االلت أفیتحق البمجردالخط دینإھم يالم ف
ذلحرصھوسعیھحیثمنالمطلوبةالعنایةبذل للب اك يم التزام،وسعھف ك

ذلحرصھوسعیھفيیتمثلعنایةیبذلالمحامي للب اك يم للمناضلةوسعھف
.الطبمھنةألصولًوفقاالمرضيبعالجالطبیبوالتزام،موكلھحقوقعن

ع أویق ديالخط دیرنمالعق فم يالوق دةف االتع اح ىمنھ بیلعل س
-:المثال
عقودمنعقدبمباشرةقیامھعليالمترتبةالتزاماتھبأحدالوقفمدیرإخالل
منوغیرھا،والنقلوالنظافةوالصیانةوالمقاولةاإلیجارعقودوھي،اإلدارة
.الوقفأموالإلدارةتلزمالتيالعقود

إبرامھاتمالتيالعقودأحدفيأكثرأوبندتنفیذنعقانونيمبرردونامتناعھ
،للوقفسابقناظرأوحارسأومدیربمعرفة،الوقفمالإدارةتولیھقبل

ضررحصولوعدم،الوقفمالحراسةاستالمھبعدًقانوناالعقدسریانبشرط
.العقدتنفیذفياالستمرارمنبالوقف
ساریةبعقودالعاملینورواتبتحقاتمسسدادمبرردونالوقفمدیررفض

.  قضائيحكمبموجبأمالقانونبقوةسواءإلدارتھالمعینالوقفبمؤسسة
فھي،مسئولیتھیدعيمنعاتقعلىالوقفمدیرخطأإثباتعبءویقع

فانثمومن،یدعیھامنعلىاإلثباتواجبةوإنما،مفترضةغیرمسئولیة
،عقديبالتزامإخاللھعلىوالمترتبة،الوقفأموالدیرلمالمدنیةالمسئولیة

.مفترضخطأولیساإلثباتواجبخطأعليتقوم
المتعاقدتنفیذعدمثبوتالعقدیةالمسئولیةلقیامیكفيالعامةللقواعدًووفقا

عدمأنبإثباتقامإذاإالالمسئولیةعنھترفع،والالعقدعليالمترتبةاللتزاماتھ
).١)(اآلخرالمتعاقدبخطأأوأجنبيبسببأوقاھرةقوةإليیرجعتنفیذال

. وقوع ضرر نتیجة إخالل مدیر الوقف بالتزام عقدي-:ًثالثا 
حقأومباشرةبمصلحةالضررثبوتالوقفحارسمسئولیةلتحققیجب

نطوياإذاقائماالضررویعتبر،االنتفاعأوالحیازةأوالملكیة،كحقللمضرور
یثبتالضررثبوت،وبمجردالضررتحقیقوقتللمضروربمیزةالمساسعلي
فيالحقوینتقل،الخاصأوالعامخلفھأونائبةأوللمضرورالتعویضفيالحق

ورثتھإليالشخصمنالمدنیةالعقودمنعقدعنالناتجالضررعنالتعویض
أولھوالموصييكالمشترالخاصخلفھإليالشخصمنأو،الشرعیین
االنتفاعمجردولومصلحةأوحقعنسواءرسميتنازلبموجبإلیھالمتنازل

. محددةزمنیةمدةبشيء

) المكتب الفني ( مجموعة أحكام النقض –م ٢٤/١٢/١٩٧٠جلسة –نقض  مدني -١
١١٤٨ص ٢١السنة 
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فانھ،والمضرورالمسئولبینصحیحعقدوجودالعقدیةالمسئولیةلقیامویلزم
العقدياللتزامھالعقدطرفيأحدتنفیذعدمعنًناتجاالضرریكونأنیجب
أحدھمامسئولیةتنشألكيًعقداالمتعاقدانیبرمأنیكفيالحیثالمضرور،هتجا
عدموبینضررمنحدثمابینقانونیةرابطةتتوافرأنیجببلاآلخرقبل

).١(العقدیةبااللتزاماتالوفاء
-:شروط الضرر في المسئولیة المدنیة

( بقولھالمسئولیةلقیامًركنایعدالذيالضررشروطالفقھمنجانبویجمل
،ًوشخصیاًومحققاًمباشراالضرریكونأنیجبالمدنیةالمسئولیةتنشألكيأنھ

).٢)(القانونیحمیھامشروعةبمصلحةاإلضرارشأنھمنیكونوأن
ً.أن یكون الضرر مباشرا-١

الوفاءلعدمطبیعیةكنتیجةیقعماھوالمدنيالقانونفيالمباشروالضرر
الذيالضررفھوالمباشرغیرالضررأما-بھالوفاءفيللتأخیرأوااللتزامب

یبذلھلمولكنھ،معقولجھدهیبذلأنوسعھفيكانالذيالدائنخطأبسببیقع
خطأبینوبینھسببیةعالقةتوفیرلعدم،عنھًمسئوالالمدینیعتبرالثمومن،

.المدین
ال،العقدیةالمسؤولیةفيالمدینأنااللتزاماتفيالعامةالقواعدومن

الضررحدودفيالتمییزیتعینالمباشر،وإنماالضرركلبتعویضیلتزم
الغشمنالمدینمنیقعماعدافیما" المتوقعغیر" و" المتوقع" بینالمباشر

.الجسیمالخطأأو
. أن یكون من شأن الضرر اإلخالل بمصلحة مشروعة -٢

تعلقكلماللمضرورمشروعةبمصلحةاإلخاللالضررشأنمنویكون
ذمتھفيیدخلماكلالشخصمالویشمل،بشخصھأوالمتعاقدبمالالضرر
المتعاقدأوالغیرطرفمستحقةمالیةحقوقأومنقولةأوثابتةأموالمنالمالیة
أوبجسدهأذيقبإلحاتعلقكلماالمضروربشخصالضررویتعلق،األخر
أوشرعیةنصوصبموجبالمشروعةالشخصیةحقوقھمنبحقأوبحیاتھ
بمصلحةاإلخاللعلیھترتبإذاإالالضرریتحققفال،عقدیةأوقانونیة

مخالفةأيمشروعةغیربھاالمساستمالتيالمصلحةكانتفان،مشروعة
.القانونیةالناحیةمنررالضعنصریقملم،العامةاآلدابأوالعامللنظام

-:ًأن یكون الضرر متوقعا -٣
للحكمكشرطالمصریةالنقضمحكمةبأحكامالمتوقعالضررشرطوردوقد

غیرفيیلزمالالعقدیةالمسئولیةفيالمدین( -:فیھجاءحكمفيبالتعویض

-)التقصیریة والعقدیة(المسئولیة المدنیة–حسین عامر ،عبد الرحیم عامر/المستشار-١
.٧٥،٧٦ص –مرجع سابق

، جالل علي ٣٦٨ص ٣١٩٩٩ط–الوجیز في مصادر االلتزام –محمد لبیب شنب /د-٢
.٤٢٩ص -المرجع السابق –العدوي 
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قتوعادةتوقعھیمكنالذيالضرربتعویضإالالجسیموالخطأالغشحالتي
).١)(التعاقد

،المتوقعالمباشرالضررعليالعقدیةالمسئولیةفيالتعویضقصرفيوالعلة
یقتصرولذلك،نطاقھوحدداااللتزامأنشئااللذانھماالمتعاقدانأنھي

،المتوقعالضرروھو،التعاقدوقتحسبانھمافيیدخلكانماعليالتعویض
تعویضالثمومن،حسبانھمافيیدخلیكنفلم،المتوقعغیرالضررأما

) .٢(عنھ
ً.أن یكون الضرر محققا-٤

الذيالضرریكونأنالبدالوقفمدیرحقفيالعقدیةالمسئولیةتقوملكي
فعالوقعإذاكذلكویكون،الوقوعمحققضررالعقدفياألخربالطرفلحق

ً.حتمیاامرأالمستقبلفيوقوعھاحتمالكانأو
جاءلھاحكمفيالمحققالضررمعنىالمصریةالنقضمحكمةأوضحتوقد

الضررعنبالتعویضللحكمیشترطأنھالمحكمةھذهقضاءفيالمقرر(فیھ
قدیكونبأنًمحققاالضرریكونوأنللمضرورمالیةبمصلحةاإلخاللالمادي

المسئولیةفيالمدینمیلزوالًحتمیا،المستقبلفيوقوعھیكونأوبالفعلوقع
یمكنكانالذيالضرربتعویضإالالجسیموالخطأالغشحالتيغیرفيالعقدیة
).٣)(التعاقدوقتعادةتوقعھ

أنالبدالعقدیةالمسئولیةفيعنھالتعویضیمكنالذيالمستقبلوالضرر
التاحتماتفوقالمستقبلفيالضرروقوعإمكانیةتكونأنأي،وقوعھیرجح

الحالالضررعنالمستقبلالضررعنالتعویض،ویختلفوقوعھإمكانیةعدم
عناصرأساسعلىالحالالضررعنفالتعویض،االحتماليالضرروعن

لمعناصرإليبالنظرفیجريالمستقبلالضررعنالتعویضأمافعال،وقعت
یتمفالالحتمالياالضررأما،المستقبلفيالوقوعمؤكدةولكنھابعدتتحقق

المستقبلفيوقوعھأنكما،فعالیقعلمالضررأنأساسعلي،عنةالتعویض
.مؤكدغیرأمر

.تحقق رابطة السببیة بین الخطأ والضرر-ً:رابعا
یكفيفال،المدنیةالمسئولیةأركانمنوضروريھامركنھيالسببیةرابطة

الخطأیرتبطأنیلزموإنما،والخطأالضرریتوافرأنالمسئولیةھذهلقیام
ذلكلحدوثبھُیعتدسببھوالخطأھذایكونبحیث، سببیةبرابطةبالضرر

ص ٢١السنة –المكتب الفني مجموعة -م٣/١٩٧٠/ ٣١جلسة –نقض مدني  –١
٥٣٨.

،  ١٨٦ع سابق ص مرج–الموجز في النظریة العامة لاللتزام –عبد الودود یحیي / د-٢
، جالل علي ٣٩٥ص ٣١٩٩٩ط–الوجیز في مصادر االلتزام –محمد لبیب شنب 

.٤٤١ص -المرجع السابق –العدوي 
١٩٨٤مارس سنة ٢٠جلسة -القضائیة٤٩لسنة ١٨٩٤الطعن رقم -نقض مدني -٣

.٧٥٢صـ -٣٥السنة -الجزء األول –المكتب الفني 
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نشأقدالضرركانفإذا،بینھماالسببیةرابطةتثبتأنیتعینأي) . ١(الضرر
ثمومن) .٢(المسئولیةتتحققالوبالتاليالرابطةھذهانعدمتأجنبيسببعن
ھومنھوقعالذيالخطأكانإذاإال،الشأنأصحابتجاهالمدیرمسئولیةتقومال

).٣(والضررالخطأبینماالسببیةرابطھبذلكفتتوافر،الضررسببالذي
وال،العقدیةالمسئولیةلقیامالسببیةرابطةإثباتعبءالمضرورعلىویقع
السببیةعالقةنفيمنتمكناإذإالالمسئولیةھذهمنیتخلصأناألخیریستطیع

المضرورخطأأواألجنبيالسبببإثباتإالذلكیكونوالوالضرر،الخطأبین
السببیة،رابطةانعدامإلىیؤدىاألجنبيالسبب،ألن)٤(الغیرخطأأونفسھ

٥(الغیرخطأأونفسھالمضرورخطأوكذلكالقاھرةالقوهأوالمفاجئكالحاث
نصأوعلیھاتفقإذاّإالالعقدعنالناشئااللتزامفيالمدینینینبتضامنوال).

.القانونعلیھ
المسؤولیةمناإلعفاءعلى) معینةحدودفي( االتفاقیجوزأنھویالحظ

یجوزثم،ومنالمتعاقدینشریعةالعقدبقاعدةًعمالالوقفأمواللمدیرالعقدیة
التزامھتنفیذعدمعلىتترتبمسئولیةأیةمنالوقفمدیرإعفاءعلىاالتفاق

یجوزالأنھغیر،الجسیمخطئھعنأو،غشھعنینشأماّإال،التعاقدي
الجسیمالخطأأو،الغشعنالناجمةالمدنیةالمسئولیةمناإلعفاءعلىاالتفاق

یخضعذلكألن،التعاقدیةالتزاماتھتنفیذفيیستخدمھمأشخاصمنیقعالذي
الناجمالضرربتعویضیلتزمثمومن،تابعةأعمالعنالمتبوعمسئولیةقاعدةل

.واإلشرافالرقابةسلطةعلیھمولھلھتابعینأخطاءعن

–، جالل علي العدوي ٣٩٥ص-المرجع السابق–لبیب شنب محمد/راجع في ذلك د-١
.٤٤١ص-المرجع السابق

.٢٩٠بند ٣٩٢ص-المرجع السابق –توفیق حسن فرج / د-٢
.١٢٠بند ١٣٩ص-المرجع السابق  –محمد لبیب شنب -في ھذا المعني -٣
–محمد علي عرفھ/وما بعدھا  ، د٢٢٥ص–المرجع السابق–محمد لبیب شنب / د-٤

حیث مسئولیة الحارس عن ھالك األموال محل ٥٤٣ص–شرح القانوني المدني 
مفاجئ أو سبب قاھرة أو حادث الحراسة ما لم یثبت أن الھالك أو التلف نجم عن قوة 

. أجنبي ال ید للحارس فیھ 
.وما بعدھا ٢٥٦ص ١٦٠بند -سابق المرجع ال–عبد الودود یحیى –راجع في ذلك -٥
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املبحث الثالث 
املسئوليــة التقصريية ملدير الوقــف

-:تمھید 
ب الفق ن جان ر م ام كبی دني باھتم انون الم ي الق صیریة ف سئولیة التق ھ تحظى الم

والقضاء ،حیث یلتزم من تثبت مسئولیتھ التقصیریة بتعویض المضرور عما لحق 
ھ ،  د أمان ف ھي ی ال الوق ى م اظر عل بھ من أضرار،واتفق الفقھاء على أن ید الن
فال یتحمل تبعة ھالك ما تحت یده ما لم یتعد أو یفرط في المحافظة علیھ ،ویجوز 

).١(أمانتھ وكفایتھللقاضي محاسبة الناضر أذا رأى وجود طعن في

ھ  ذي یفرض انوني ال ب الق الل بالواج زاء  اإلخ ي ج صیریة ھ سئولیة التق والم
الغیر رار ب دم اإلض شخص بع ي ال انون عل ساؤل). ٢(الق ور الت ن -ویث ل یمك ھ

.ًمحاسبة مدیر الوقف وفقا لقواعد المسئولیة التقصیریة؟ 
-:الوقف فیما یليویمكن بحث أركان وحاالت المسئولیة التقصیریة لمدیر 

.أركـان المسئولیة التقصیریة لمدیر الوقف -:المطلب األول   
.حاالت المسئولیة التقصیریة لمدیر الوقف -:المطلب الثاني 





سؤولیة صیریةالم سؤولیةالتق ةكالم ومالعقدی ىتق ةعل اثالث ينأرك ل:ھ الفع

أ(الضار ضـــرر،عالقة)الخط سببیة،ال ینال ضارالفعلب ضرر،ال اوال يوفیم یل
.  الوقفأموالعلىللمدیرالتقصیریةللمسئولیةالثالثةاألركانھذهعلىنتعرف

الفعل الضار أو الخطأ-:الركن األول
ضارالفعل ركنھوال ياألولال سؤولیةف صیریة،الم شترطالتق أالخوی يط ف
اناالكتفاءدونالضار،الفعل ونب ط،ًضاراالفعلیك يالقاعدةألنفق معظمف

لأنعلىمستقرةوغیرھاالعربیةوالقوانیناألنظمة رضرراسببخطأك للغی
.بالتعویضارتكبھمنیلزم

-:تعریف الخطأ في الفقھ القانوني 
سانسلوكفيصلالحاالتقصیرعامةبصفةالمسئولیةفيبالخطأویقصد اإلن

عالوالذي،العادي ظشخصمنیق يوجدیق ةالظروفنفسف يالخارجی الت
متوسطللشخصیمكنالالسلوكفيانحرافأوتعٍدكلفھوبالمسئول،أحاطت

.٣٩٦المجلد الثاني ص -، مغني المحتاج٧٣ص –األشباه والنظائر إلبن نجیم -١
ر دا-)مصادر االلتزام ( –الموجز في النظریة العامة لاللتزام –عبد الودود یحیى/ د-٢

.-١٩٨٧--٢٢٣ص-النھضة العربیة 
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ذكاء دإنال يوج سف ةالظروفنف يالخارجی دالت اوج ضررمحدثفیھ أنال
.یرتكبھ

ا،ركنینعلىیقومالتقصیریةالمسؤولیةفيوالخطأ اديأولھم التعديوھوم
راف،أو انياالنح ويوالث سيمعن ونف زاإلدراكوھ ركن،والتمیی اديوال الم
االلتزاماإلخاللھوالتعدي) التعدي( انونيب امالق دمالع الغیراإلضراربع ). ١(ب

اديالسلوكعنانحرافكلھوأي ألوفالع االم ضیھوم وتبصریقظةمنیقت
التعديألعمالمدركاالشخصیكونأنیجب) اإلدراك(المعنويوالركن،) ٢(

.قصدبغیرمنھوقعتأوبقصدسواءبھا،قامالتي
زامضرورةیوجبعامقانونيالتزامفھناك ذلااللت ةبب ذهومقتضى،عنای ھ

نالمألوفالقدرعلىینطويًسلوكاالشخصیتخذأنالعنایة صیرالیقظةم والتب
ىح ضرالت الغیری ة،ب ذاومخالف يھ قالنھ ایتحق أبھ بالخط الموج

.) ٣(للمسئولیة
د ةوتؤك نقضمحكم صریةال يالم مف احك ارسأن( لھ ىالح انعل األعی
دمالكھا،عنًوكیالیعتبرلحراستھالخاضعة سئوالویع يًم ھف االخاصمال عم

عنتنازلفإذا،ًجسیماأویرالتقصھذاكانًیسیراإدارتھافيتقصیرهعنینشأ
مصدوردونغلتھاعنأوللحراسةالخاضعةاألرضعنیدهوضع إذنأوحك
ونسلطتھحدودعنًخروجایعتبرذلكفإن،مالكھامنكتابي سئوالویك عنًم

). ٤)(لھمضررمنینشأماتعویض
ن موم رث اظریعتب فن یالالوق نًوك ستحقینع ھالم ةفی ةقانوكال انإذاونی ك
یالویعد،ًقانونیاًحارسا ضائیاًوك انإذاًق اك ىًمعین والعل فأم مالوق نبحك م
تھالخاضعةاألعیانوحمایةإدارةعنًمسئوالیعدفانھوبالتالي،القضاء لحراس

يالحریصالرجلعنایةببذلویطالب، االمحافظةف زم،علیھ التعویضویلت ب
فأوھالكعلیھیترتبتقصیرأومالإھأيعنالخاصمالھمن التل فم الوق
.ترمیمأوصیانةدونتركھأووثمارهنتاجھأو

إذا انف نك دیرم االوقفی ضائیاًحارس ونًق سئوال،فیك ياألضرارعنًم الت
یلتزمثمومنللغیرأوأنفسھمالمالألصحابسواء،الحراسةمحلالمالیسببھا

الموجز في النظریة العامة –د الودود یحیي عب/ د--راجع  في المسئولیة التقصیریة -١
.وما بعدھا ٢٢١مرجع سابق ص-لاللتزام

.٣٠/١٠/١٩٧٨جلسة –ق ٤٣لسنة ٤٠الطعن رقم –نقض مدني -٢
التقصیریة والعقدیة (المسئولیة المدنیة –حسین عامر ، عبد الرحیم عامر / المستشار-٣

.١٣٦، ١٣٥ص–مرجع سابق -)
، نقض مدني جلسة ٨٨٤ص١٦٣رقم ٣٢مج س ١٩/٣/١٩٨١ني جلسة نقض مد-٤

.      ١٩٥٢ص٣٥٤رقم ٣٢النقض  س أحكاممج٢٥/٦/١٩٨١
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نإخاللھوبالحراسةالقیامفيالتقصیرأواإلھمالللمضرور،ألنبالتعویض م
).١(الضررعنبالتعویضمسئولیتھعلیھیترتببالتزامھالحارس

-:صور الخطأ التقصیري لمدیر الوقف 
ذيالخطأویظھر سؤولیةیرتبال صیریةالم دیرالتق يالوقفلم صورعدةف

-:یليمامنھا
ىلمحافظةافيالجسیمالخطأأواإلھمال العل ھمحلالوقفم الأوإدارت إھم
یانتھ ةأوص ھالعنای ا،ب بمم ھیترت ھعلی ارهأوخراب ھانھی عأووتھدم تراج
.  كبیربشكلقیمتھونقص

لإذا يأھم امف إجراءالقی أمینب ىالت والعل فأم انإذاالوق روریاك دفعًض ل
اینالتأمأقساطدفعأھمللووكذلك،الوقفعنالمخاطر بمم ھترت اءعلی إلغ

. الوقفلصالحالمبرمالتأمینعقد
ةعدم ستحقاتالمطالب فبم دىالوق رل اراتإیجار.( الغی عثمن–عق اربی الثم

ات ویض-والمنتج ستحقالتع نالم رارع الاإلض فبم ع-الوق فری الوق
).الیدبوضعالمغتصب
روج نالخ دودع سلطاتح ةال ھالممنوح ال إ،ًقانون ودبرامك صرفاتالعق والت
أو،بتعیینھالصادرالقضائيبالحكمأوالقانونبنصسواءسلطاتھعنالخارجة
ةإذندونالوقفحقوقعنالتنازل ال،المحكم ھیجوزف أجیرل الت الوقفم

نواتثالثعنتزیدلمدة ازوإال،س اصللقاضيج دةإنق وناإلیجارم يلتك ف
دود دةح ةالم رتّوإال،القانونی ھاعتب رإدارت سنةغی و،ح اوھ ستلزمم عی رف
ارةاستمرارمدىفيللنظرالقضاءإلىاألمر فإج صویبھاأوالوق ا،أوت إنھائھ

.  .القانونأحكاممخالفةحالةفيالشخصیةالحارسمسئولیةعلىالتأكیدمع

ركاتللشأوالوقفعلىالمستحقةالدیونسدادفيالوقفمدیرأھملإذا-١
ام،الوقفمعالمتعاملینلألشخاصأو دائنینفق الحجزال ىب العل نم م

. الدیونھذهالستیفاءالوقفأموال
تركــهأو،المثــلأجــرةبقیمــةعلمــهمــعبخــسبــأجرالوقــفبتــأجیرقیامــه-٢

لتحقیـــــقتأجیرهـــــاأواســــتغاللهادونًبـــــوراللزراعــــةالـــــصالحةالوقــــفأرض
.للوقفالمنفعة

الحسابكشفبتقدیمالوقفإلدارةالمحكمةمنالمعینالحارسقیامعدم-٣
ةإليالدوري ھعنالمحكم يأعمال دف الحكمالمحددةالمواعی ضائيب الق
.بتعیینھالصادر

أحكام النقضمج -ق ٤٨لسنة١٣١٨طعن رقم -١٩٨١/ ٢٥/٦جلسة -نقض مدني -١
.١٩٥٢ص٣٢س 
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ینوالحذرالحیطةاخذعدم-٤ عالالزم ضررلمن ذيال الغیریلحقال منب
.حراستھمحلاألشیاءأوالوقفأموال

نذلكغیرإلى ياألخطاءم اأنیمكنالت اءالحارسیرتكبھ تھأثن ممارس
يلمھامھ ئونإدارةف ھوقعتسواء،الوقفش قمن البطری عدمأو،اإلھم
.االحتیاطعدمأو،التبصر

ىالمحافظةعبءللوقفمؤقتكمدیرالقضائيالحارسویتحمل شيءعل ال
ل تھمح ھحراس رافوإدارت ھواإلش ھ،علی ىفل شيءعل اھرال سلطةمظ ال

سلیمبشكلمھامھتأدیةمنیمكنھالذيبالقدرالحراسة،مناطھيالتيالفعلیة
ھأسبغقدالقضاءداموما، كعلی سلطةتل ىال شيءعل ھال ونفان الحارسیك

ةیتحملثمومنعلیھ شيءتبع ذيالضررعنوالتعویضال ھال الغیریحدث ب
ان،قانونیةمسئولیةمھمتھأداءفيًمسئوالالقضائيالحارسكانوإذا). ١( ف

ذه سئولیةھ قالالم انإذاإالتتحق اكك ررھن ابض احبأص شأنص نال م
ضائيالحارستنفیذعدمجراء ھالق إذا،اللتزام مف الالضرریوجدل محلف

فيالعامةللقواعدیخضعإنماالمسئولیةأركانمنكركنالضررللمسؤولیة،و
يأوخطأبأنھالفعلییفتكویعد. المسئولیة ذانف ھالوصفھ سائلمنعن م

).٢(النقضمحكمةلرقابةالموضوعمحكمةفیھاتخضعالتيالقانون
-:عناصر الخطأ التقصیري 

-:ھماأساسیین. عنصرینعلىالتقصیریةالمسئولیةفيالخطأیقوم
صراألول اديالعن لالم يویتمث رافف ديأواالنح صرانيوالث،التع العن

. واإلدراكالتمییزوھوالمعنوي
أ -ً:أوال ادي للخط صر الم و.العن رفھ يانح لوكف ئس نالمخط سلكع م

شخص اديال دإذاالع يوج روفذاتف ةالظ يالخارجی دالت اوج بفیھ مرتك
شرطالمعتادالشخصسلوكعنالضررمسببانحرافأنھأي،الخطأ عدم،ب
أنتفاءاحاالتمنحالةتوافر يالخط ھف وع. حق ؤدياالنحرافصوروتتن الم
أومشروعةغیربصورةحقھالشخصاستعمالبینالعاديالشخصمنللخطأ
.حقھاستعمالفيالشخصتعسف

ا وي-ً:ثانی صر المعن أ العن و:للخط اوھ قم ھیطل ھعلی صرالفق ،أواإلدراكعن
ینبل،الوقفمدیرخطأاملقیفقطالتعديأواالنحرافیكفي،فالالتمییز أنیتع
فإذاالمنضبطةالسلوكقواعدعلىتعدیھأوانحرافةیدركوھواالنحرافیصدر

یمكنالفإنھ،اإلرادةعیوبمنلعیب،أواألھلیةعوارضمنلعارضتعرض

مرجع -فكرة الحراسة في  المسئولیة المدنیة عن األشیاء–محمد سعید أحمد /  د-١
.٢٤٩ص -سابق 

من فبرایر سنة ١٧جلسة -القضائیة٦٢لسنة ٢٤٤١الطعن رقم -نقض مدني -٢
.٢٤٦صـ -٥٠السنة -الجزء األول –المكتب الفني -١٩٩٩
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سبة أن ھخط دامإلی ز،أواإلدراكالنع شرطالتمیی اتب دوثإثب ارضح أوالع
.العیب

-:فاء خطأ مدیر الوقف حاالت انت

.حالة الدفاع الشرعي عن مال الوقف  –أوال 
يالوقفمدیرحقویستند دفاعف شرعيال العنال يالوقفم ادةنصإل الم

انونمن١٦٦ دنيالق يالمصريالم اءالت اج ن(بھ يوھوضررااحدثم ف
ھعنأونفسھعنشرعيدفاعحالة رنفسعنأومال ھأوالغی ان،مال رك غی

بتعویضًملزماأصبحوإال،الضروريالقدردفاعھفيیجاوزأالعلى،ًمسؤال
). العدالةمقتضیاتفیھتراعي
إذا امف دیرق فم اءالوق دهإثن دتواج ازنلتفق اللمخ فغ دفعالوق خصب ش
ھذافوقع،تخزینھاتمزراعیةمحاصیلعليحارقةمادةإلقاءیحاولكانبالقوة
سألالفانھ،مختلفةبكسوروأصیبباألرضرأسھوارتطمتصالشخ ای ًجنائی
ھاألضرار،تلكعن دألن يیع ةف اعحال العنشرعيدف ذيالوقفم دال یع

دیرأنإال. بھیلحقضررأيمنوحمایتھحفظھعنًمسئوال ىالالوقفم یعف
الخطأوصفینتفيوال،الحالةتلكفيیحدثھاالتياألضرارعنالمسئولیةمن
.الشرعيالدفاعشروطتوافرتإذاإالمنھوقعالذيالضارالفعلعن

منالوقفمدیریستفیدلكي-:شروط قیام حق مدیر الوقف في الدفاع الشرعي 
-:شروطثالثةتوافریلزمالوقفمالعنالشرعيالدفاعحق

فال،الوقفمالیھددالوقوعوشیكأومحدقحالخطروجود-:الشرط األول 
فعلیقعأنیكفيبل،فعلياعتداءوقوعالشرعيالدفاعحالةتقومحتىیلزم

مسائلمنیعدذلكوتقدیر،الوقفأموالمنمالعلىالتعديوقوعمنھیخشى
.الموضوعمحكمةلسلطةتقدیرھاالمتروكالواقع

ا،وعمشرغیرًعمالبھالمھددالخطریكونأن:الشرط الثاني ىًوترتیب كعل ذل
املو دیرق ضبطالوقفم ددأویختلسشخصب الیب نم والم فأم امالوق وق

دیرعليالتعديالشخصلھذایحقفال،الشرطةإلىلتسلیمھالسلطاتبإبالغ م
امشروعبعملیقومألنھًنظرا،الضبطعملیةیمنعلكيالوقف يًقانون ةف حمای
. الوقفأموال

دفاعحدودالوقفمدیریجاوزأال:الثالشرط الث شرعي،ال إنال اوزف حدودج
سئولیتھتقوممعتدیااعتبرالدفاع ى،م بإل سئولیةجان ديم ىالمعت ،الوقفعل
ةالجنائیةمسئولیتھتقومحیث ىالتعديعنوالمدنی العل زمالوقفم دفعویلت ب

.العدالةقواعدفیھتراعىتعویض
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ا  ض: ثانی ة ال ضرورة-: رورةحال اال يًوفق واردللمعن ادةال ن١٦٨بالم م
ةتلكھيالمصريالمدنيالقانون يالحال ددالت ایتھ رءفیھ رهأوالم بخطرغی
). ١(للغیرًضررایسبببفعلإالتفادیھأومنھللخالصوسیلةیجدوال،جسیم

فإدارةمجالفيوالضرورة كھيالوق ةتل يالحال ددالت ایتھ الفیھ الوقفم
یسبببفعلإالالجسیمالخطرھذالدفعوسیلةالوقفمدیریجدوال،جسیمخطر

الغیرضررإحداثأنالمدیریرىثمومنللغیر،ًضررا وب لتجنبضرورةھ
يعاجلةترمیماتبإجراءالوقفمدیرقیامذلكالوقف،ومثالبمالأكبرضرر ف
وقوعفيالعاجلةالترمیماتتلكتسببولكنوانھیاره،تصدعھلمنعالوقفعقار

كللوقفمجاورمنزلفيالحیواناتأحدعلىالوقفعقارمنأجزاء كفیھل ذل
.الحیوان
ة ضرورةفحال ةھيال تثنائیةحال دراس درھاتق دمابق ريال،عن دیری فم الوق
-:یليبماالحالةھذهوتتمیز،الوقفلحمایةمعیننھجسلوكسوىأمامھ
ــدفاععــنتختلــفالــضرورةحالــةأن-:أوال الــضرریلحــقاألولــيففــيالــشرعيال

فـيالـضررمـصدرینمـا،أحدثـهبمـنأحدقالذيالخطرفيلهدخلالبشخص
. نفسهالمضرورهوالشرعيالدفاع

یھددخالخطرأيمحدق،ضرروجدإذاإالتقومالالضرورةحالةإن-:ثانیا
ذامصدریكونوان،غیرةأوالضررلمحدثبالنسبةالمالأوالنفس الضررھ
.المضرورالشخصعنًأجنبیا
ونوھو،ًمخطئاالضررمصدریكونأال-:ثالثا ذلكیك انإذاك ذيالخطرك ال

. فعالالمضرورأصابالذيالضررمناقلأوالقیمةفيٍمساوتفادیھحدث
.الضـــــرر-:الركـــن الثــاني
مادیةبمصلحةاإلخاللبأنھالضررتعریفعلىالفقھاستقر-:ر تعریف الضر

ةأو ضرورأدبی وأو) ٢(للم ذياألذىھ صیبال شخصی ةال ساسنتیج الم
) . ٣(حقوقھمنحقأولھمشروعةبمصلحة

یعدالذيالضرربتحققإالالوقفحارسحقفيالمدنیةالمسئولیةتتحققوال
ھثمومن،المدنیةمسئولیةالأركانمنًأساسیاًركنا التعویضالتزام للمضرورب

مرجع -مسئولیة المدنیة  ال–حسین عامر ، عبد الرحیم عامر/ ًراجع تفصیال  المستشار-١
.١٧٤، ١٧٣ص –سابق 

–الضرر أساس للمسئولیة المدنیة في المجتمع المعاصر –محمد نصر الدین رفاعي /د-٢
أصول –جالل علي العدوي / ،د٤٢٨بند ٣٢٩ص ١٩٧٨جامعة القاھرة -رسالة دكتوراة 

.. ٤٢٤ص –م منشأة المعارف ١٩٩٧طبعة –المصادر –االلتزامات 
،   طبعة ٢بلحاج العربي، النظریة العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري،ج / د-٣

.٦١، ٦٠:، ص١٩٩٩
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دروالتعویض، أضرارمنلحقھعما دریق ضرربق ھال يوبانتفائ سئولیةتنتف الم
.للتعویضمحلیبقيوال

ایكفيفالالمدنیةالمسئولیةفيالثانيالركنھووالضرر عأنلتحققھ أیق خط
أیسببأنیجببل سم،ًضرراالخط نررالضویق ھحیثم ىطبیعت ضررإل

اديالضرر،معنويأوأدبيوضررمادي ذيھوالم يالشخصیصیبال ف
يأوجسمھأومالھ ھعناصرمنعنصرف ضرر،ذمت يوال الضررھواألدب

ذي صیبال سانی ياإلن سھف شاعرهأوأحاسی ھأوم رفھأوكرامت سم،.ش وینق
سئولیةالموجبالضرر صیریةللم يالتق وعیینإل ضرر،ن اديال ضررالم وال

.  المعنوي
ةلھللمضروربحقإخاللھوالماديالضرر-:الضرر المادي-ً:أوال ةقیم مالی
المساسأيالجسديالضررأنعليالفقھویجمعمالیة،قیمةذاتلھبمصلحةأو

ةخسارةعلیةیترتبماديضررھوالجسمبسالمة ل،للمضرورمالی يیتمث ف
. العملعليالقدرةعنالعجزفيیتمثلفائتوكسبالعالجنفقات

نوعھ،كانأیاماليحقعلىاالعتداءفيیتمثلالماديالضررصورواظھر
انسواءأي اك اًحق ىأوًعینی دشخصي،حقعل لوق اديالضرریتمث يالم ف

ةإلىبعدترقلممیزةأيمصلحةبمجردالمساس االحقمرتب يبم كف ثالمذل
.العائلمنالحرمان

أنیجبالوقفمدیربحقالمدنیةالمسئولیةتنشألكي-:شروط الضرر المادي 
اإلضرارشأنهمنیكونوأن،ًومباشراًمحققاًضرراأحدثهالذيالضرریكون

فيشروطثالثةتوافریشترطثمومن،)١(القانونیحمیهامشروعةبمصلحة
-:عنهتعویضبالالحكمیمكنحتىالضرر

عنھالتعویضًمستوجباالضرریكونال-:أن یكون الضرر محقق الوقوع–١
وقوعھاحتمالكانأوفعالوقعإذاكذلكیكونوھو،الوقوعمحققكانإذاإال
إالتتحققالالوقفمدیرمسئولیةفاناألحوالكل،وفيحتمیاأمراالمستقبلفي
والمقصود.  الخطأھذاعننتجتًأضراراأوًضررافأحدثخطأمنھوقعإذا

تجارتھفيأومالھفيالمضروریصیبالذيالضررھوالمحققبالضرر
أنیجبأيإثباتھا،یمكنواضحةمالیةخسارةبھیلحقأومباشرةبصورة

لوجودالمستقبلفيالوقوعمحققیكونأن،أوبالفعلوقعقدالضرریكون
.ھحدوثعليقویةدالئل

را -٢ ضرر مباش ون ال ضرر-:أن یك اديال ومالم انونيكمفھ ا،ق ونأنإم یك
رر رض رأومباش رغی ضرر،مباش روال االمباش ونأنإم عیك رأومتوق غی
عالمباشروالضرر،متوقع ذيالضررھوالمتوق ونال ةنتیجةیك أطبیعی للخط

، ٣٦٨م ص ١٩٩٩الطبعة الثالثة –الوجیز في مصادر االلتزام –محمد لبیب شنب/د-١
.٤٢٩ص -المرجع السابق–جالل علي العدوي/د
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ذلتجنبھالمضرورأوالدائنبإمكانیكنلمإذاكذلكیعتبروھو دبب ولجھ ، معق
ضرر روال رالمباش عغی والمتوق كھ ضررذل ذيال رالال ةیعتب ةنتیج طبیعی

.للخطأمألوفة
،للخطـأمألوفـةطبیعیـةنتیجةیكونالالذيالضررفهومباشرالغیرالضررأما

أمـامعقول،جهدببذلتجنبهالمضرورأوالدائنبإمكانكانإذاكذلكیعتبروهو
لــــهفیحــــقمباشــــرابعــــدالمــــضرورلحــــقالــــذيالــــضرركــــانإذاالتعــــویضمــــسألة

ـبالتعویضالمطالبةلهیحقفالمباشرغیرأوالتعویض
ضرور-٣ ة للم صلحة مالی ا أو م ضرر حق صیب ال بإذا. ًأن ی يترت أعل خط

ھفيالوقفمدیر شئونإدارت فل ةأوشخصأليًضرراالوق ،مؤسسةأوھیئ
یسالخاصمالھمنالضررھذاعنبالتعویضًاشخصییلتزمفانھ والمنول أم

ف ن،الوق شرطولك ونأنب نیك أنم وعش ضرروق دوثال اللح قإخ بح
.للمضرورمشروعةمصلحةأومشروع
د دتوق ةأك نقضمحكم صریةال يالم ذاعل شرطھ قال سئولیةلتحق الم

التعویضالمطالبرالضربتعویضللحكمیلزم( -:فیھجاءحكمفيالتقصیریة ب
يعنھ سئولیةف صیریةالم سئولیةعناصرالتق ضرر" "الم اديال ضرر" "الم ال

ي رد،األدب ساسفمج صلحةالم شروعةبم ضرورم يللم صھف ھأوشخ مال
ق ایتحق اإلخاللإم قب ھبح انونیكفل صلحھأوالق ةبم ھمالی وافر. ل ردهیت بمج
ياإلنسانفحقالمادي،الضرر اةف وقمنجسمھسالمةوالحی يالحق االت كفلھ
أيالجسمبسالمةالمساس. أثره. علیھالتعديوجرموالقانونالدستور نأذىب م

).١.(الماديالضرربھیتوافرالحقبھذااإلخاللشأنھ
ق ضررویتحق مإذاال نل داءیك ىاالعت نحقعل وقم لالحق ىب ردعل مج

ةإليترقىالمصلحة رفیعت،الحقمرتب ضررب اال لانطوىإذاًقائم ىالفع عل
ةیكنلمإذا،ذلكعكسوعلى،الضررتحققوقتللمضروربمیزةمساس ثم
. الضررعنصریقومالبمصلحةأوبحقإخالل

-:صور الضرر المادي للوقف 
-:یليمامنهانذكرحاالتعدةفيللوقفالماديالضررویتحقق

من فبرایر سنة ٢٢جلسة -القضائیة ٦٢لسنة ٣٥١٧الطعن رقم -نقض مدني -١
.٥ص -٤٠السنة -الجزء الثاني -المكتب الفني -١٩٩٤
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ةألداءالوقفعلىمدیرتعیینتمإذا-١ دمحددةخاصةمھم فیجب،بمواعی
أخیردونأداؤھاعلیھ انإالو،ت سئوالك ذيالضررتعویضعنًم یصیبال

يتأخرهجراءمنفیھاالمستحقینأوالوقفأموال امف ھ،القی ةومنبمھمت األمثل
ضائيحارسبتعیینحكمصدورحالةفي،للوقفالعمليالواقعفيذلكعلي ق

فأموالأحدلىع ىاإلشرافبھدفالوق عحصادعل أوزراعيمحصولوبی
إذا،تأخیرأوتراخيدونبیعھعلیھیجبفانھ،الوقفمنتجاتأحد أخرف يت ف
اضفيمتمثلبالوقفماديضررالتأخیرھذاعنترتبوبیعھ كسعرانخف ذل

أن،السوقفيالمحصول كف دذل أیع ھمنخط بجانب اضرریرت الوقفلبم
.فیھالمستحقینحقوقفيوكذا

ستحقاتالقضائیةبالمطالبةالوقفمدیرقیامعدم-٢ فبم دىالوق ستأجرینل الم
الوقف المالیة لدیھم ، حقوقتراكمإليیؤديمماطویلةلمددبالوقفالمنتفعینأو

.مما یشكل ضرر مادي بأموال الوقف بصورة مباشرة 
ا عن سرقة أو ضیاع أو تلف بع-٣ ك ناتج ان ذل ف ، وك ال الوق ًض أجزاء من م

إھمال مدیر الوقف  في المحافظة على مال الوقف أو إھمال صیانتھ والعنایة بھ ، 
ك  إن ذل ر ، ف شكل كبی ھ ب مما یترتب علیھ خرابھ أو تھدمھ أو تراجع ونقص قیمت
ي ھ وف ي إنتاجیت صورة مباشرة ف ؤثر ب ھ ، وی ف ذات ال الوق ا لم ًیمثل ضررا مادی ً

.العائد المادي الذي یعود على المستحقین فیھ  
-:الضرر المعنوي للوقف-:ًثانیا 

كل ما یؤذى -بأنھ ) األدبي(عرفت محكمة النقض المصریة الضرر المعنوي 
ا یوجب  ًاإلنسان في شرفھ واعتباره أو یصیب عاطفتھ ومشاعره یعد ضررا أدبی ً

ادة  نص الم ا ل ویض وفق ان٢٢٢/١ًالتع ن الق دنيم س ).١(ون الم رر یم و ض فھ
در  الجانب االعتباري لألشخاص وما یلحق بھ من مشاعر وعواطف،  وھي ال تق

ذه اره ، وھ ي سمعتھ أو شرفھ أو اعتب سان ف صیب اإلن ي ی بمال، فالضرر األدب
.ًأمور معنویة قد تكون في حاالت كثیرة أشد ألما من الضرر المادي 

لھالمستقینأوبالغیرأوبالوقفیلحققدالذيالمعنويالضررصوروتتنوع
يالوقفمدیرخطأبسببعلیھمالموقوفأو والإدارةف ةاألم ىالموقوف دةإل ع

-:منھاصور
ل-١ ضتعط افعبع فمن ةالوق يالخیری صرفالت ىت راءعل اجینالفق والمحت

رردونعلیھمالموقوفحرمانأو،واألرامل نمب تفادةم ناالس اجم انت روثم
.مال الوقف مما یلحق بھم أضرا معنویة جسیمة 

ف دون -٢ ي الوق ستحقین ف قد یؤدي قیام ناظر الوقف بإفشاء أو إعالن أسماء الم
رور  م ، نظرا لم ي بھ ضرر األدب اق ال ى إلح ف إل ًمبرر وبالمخالفة لشروط الواق

.سنوات على تلقیھم مساعدات أو رواتب ثابتة من ریع الوقف دون علم الكافة 

-١٩٩٤من فبرایر سنة ٢٢جلسة -القضائیة٦٢لسنة ٣٥١٧الطعن رقم -نقض مدني -١
.٥ص -٤٠السنة -الجزء الثاني –المكتب الفني
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ر -٣ ي غی ف ف ع الوق رف ری واقفین أو ص شروط ال ف ل اظر الوق ذ ن دم تنفی ع
ي عدم  ف ف ة الواق وي بورث ضرر المعن ا یلحق ال األغراض المخصصة لھا ، مم

.تحقق رغبة والدھم في األجر والثواب 
الوقفالتبرععنأموالھموقففيالراغبینبعضإحجام-٤ سببب اب ھم یجدون

.الواقفینورغباتبشروطالتزامھعدموأالوقفناظرإدارةسوءمن
امتناععند،المجتمعخدمةفيالخیريللوقفاالجتماعیةالوظیفةتحققعدم-٥

بالمستحقةوالرواتباألموالصرفعنالوقفحارس یظلمكات رآنتحف أوالق
. الوقفمصارفضمنوالمحددةالمسنینرعایةمؤسساتأواألیتامكفالةدور

م قأنورغ يالح ویضف نالتع ضررع يال واألدب قھ صيح تشخ ،بح
قوحدهللمضرور دیرمطل يالتق ةف ھالمطالب ھأوب ن،ترك موم لالث ذاینتق ھ

اقبمقتضيتحددإذاإال،الغیرإليالتعویضفيالحق وباتف ھإال،) ١(مكت أن
فمنافعفيالمستحقینأوالواقفلورثةیحق ريالوق يأوالخی أنالمحدداألھل

البوا ارسیط فح التعویضالوق نب ضررع ويال ذاءالمعن سيواإلی ذيالنف ال
دالوقفحارسخطأبسبببھمیلحق قعنامتناعھعن ةتحقی ورثھمرغب أوم
.قانونيمبرردونالوقفمنافعفيالمستحقینحقوقوقف

رر انونوق قالق يالح ویضف نالتع ضررع يال صیصدوناألدب ھتخ حاالت
اةحالةفيفقصرهمستحقیھ،ألشخاصبالنسبةتقییدهمع،استحقاقھوأسباب الوف

ى ارباألزواجعل ىواألق ةإل ةالدرج والثانی اوھ ساھمم دورهی يب دف تحدی
).   ٢(الضررھذاعنللتعویضالمستحقین

.عالقة السببیة بین الخطأ والضرر:الركـن الثــالث
أ  اك خط ون ھن ي أن یك ھ وال ال یكف ام بمھمت اء القی ف أثن دیر الوق ب م ي جان ف

یكفي أن یكون إلى جانب الخطأ ضرر حدث لصاحب أو أصحاب الشأن بل یجب 
ضرر  أ بال صال الخط ضرر ، أي ات أ و ال ین الخط ببیة ب ة س اك عالق أن تكون ھن
ى وجود  ب عل ضرر یترت ھ أن وجود ال ستفاد من ث ی اتصال السبب بالمسبب بحی

ھ ى أن أ ، بمعن أ الخط ن الخط ا ع ضرر ناتج ون ال ب أن یك ام . یج ب لقی فیج
ث  ن ثال وافر رك ضرر ، أن یت أ وال المسئولیة التقصیریة باإلضافة إلي ركنا الخط
ھ  د ب بب یعت و س أ ھ ون الخط ضرر ،أي أن یك أ وال ین الخط سببیة ب ة ال و عالق ھ

ضرر دوث ال ذه )٣(لح دمت ھ ي انع بب أجنب ن س شأ ع د ن ضرر ق ان ال إذا ك ، ف

–مرجع سابق  -المسئولیة المدنیة  –حسین عامر ، عبد الرحیم عامر/ المستشار-١
.٤٣٧ص

من فبرایر سنة ٢٢جلسة -القضائیة٦٢لسنة ٣٥١٧الطعن رقم -نقض مدني -٢
.٥صـ -٤٠السنة -الجزء الثاني -المكتب الفني -أحكام النقض -١٩٩٤

مرجع –) مصادر االلتزام ( –ز في النظریة العامة لاللتزام الموج–عبد الودود یحیي / د-٢
.١٨٦ص –سابق 



-٢٨٨٢-

سئولیة الرابطة، ق الم ة ).١(وبالتالي ال تتحق ضرر ورابط أ وال تخالص الخط واس
السببیة بینھما وإن كان مما یدخل في حدود السلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع ، 

).٢(ًإال أنھ یشترط أن یكون ھذا االستخالص سائغا ولھ أصل ثابت باألوراق
ا  ر مفترضة ،وإنم ى المضرور وعالقة السببیة بین الخطأ والضرر غی ع عل یق

ًعبء إثبات توافر رابطة السببیة  بین الخطأ والضرر ، وذلك بوصفھ مدعیــا في 
سئول عن الضرر إذا ادعى الم صیریة ، ف سئولیة التق ویض عن الم ( دعوى التع

عدم وجود عالقة السببیة فعلیھ یقع عبء إثبات ذلك، وتنقطع عالقة )المدعي علیھ
ضرر إذا أ السببیة بین الخطأ وال م یحدث بخط ضرر ل ف أن ال ت حارس الوق أثب

اھرة   وة ق منھ ، وإنما وقع نتیجة لخطأ أحد المستحقین في الوقف أو حدث بسبب ق
.أو حادث مفاجئ

ادة  صت الم د ن ین ١٦٩وق ضامن ب ى الت صري عل دني الم انون الم ن الق م
ا ضار بقولھ ل ال سؤولین عن الفع ان( الم سئولین عن عمل ضار ك دد الم وا إذا تع

ساوي  نھم بالت متضامنین في التزامھم بتعویض الضرر، وتكون المسؤولیة فیما بی
).ّإال إذا عین القاضي نصیب كل منھم في بالتعویض 

اق وز االتف ان یج ھ إن ك ظ أن ة ( ویالح دود معین ي ح ن ) ف اء م ى اإلعف عل
صیری سئولیة التق ي الم ھ  ف ف ، إال أن ى الوق ارس عل ة للح سؤولیة العقدی ة           الم

ف ،  سؤولیة حارس الوق ن م اء م ى اإلعف ع األحوال عل ال یجوز االتفاق في جمی
.وأي اتفاق یتم في ھذا الشأن یقع  باطال 





سئولیة ًوفقا للقواعد العامة تنقسم المسئولیة التقصیریة في القانون المدني إلي الم

عن األعمال الشخصیة، والمسئولیة عن فعل الغیر، والمسئولیة الناشئة عن 
األشیاء، وفي ھذا المطلب نتعرض بالبحث والدراسة لحاالت المسئولیة 

. التقصیریة لمدیر الوقف من خالل المطالب التالیة 

.٢٩٠بند ٣٩٢ص –مرجع سابق   –النظریة العامة لاللتزام –توفیق حسن فرج / د-٣
-١٩٩٩فبرایر سنة ١٧جلسة -القضائیة٦٢لسنة ٢٤٤١الطعن رقم -نقض مدني  -٢

.٢٤٦ـ -٥٠السنة -الجزء األول –المكتب الفني -
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الفرع األول
المسئولیة عن األعمال الشخصیة 

صد سئولیةُیق نبالم لالعع صيم كالشخ لذل ذيالفع صدرال نی دثعم أح
يمباشرةتدخلھمتضمناالضرر ھ،ف درأوالآخر،شخصوساطةدونإحداث ی

ضررالفعلبینالسببیةعالقةنفىإذاإالنفسھ،عنالمسؤولیةھذه سوبوال المن
ھ اتإلی سبببإثب يال واألجنب شملوھ ادثی ائيالح وةالفج اھرةوالق أالق وخط

و ).١(الغیروخطأالمضرور ل شخصي ھ فالمسئول عن الضرر الناشيء عن فع
ضرر الحاصل  سئول عن ال ف عن الم ذلك یختل من وقع الحادث بخطئھ ، وھو ب

).  ٢(من الغیر وعن المسئول عن األشیاء إذ ھو حارسھا
أ،اإلثباتواجبخطأعلىالشخصیةاألعمالعنالمسئولیةوتقوم رفالخط غی

بفيإثباتھالمسئولیةمدعيعلىیجبوإنمامفترض، دینجان إذا،الم ھف ،أثبت
األساسيوالمعیار). ٣(بالتعویضالمخطئالتزمالخطأ،لھذانتیجةالضرروكان
يیوجدالذيالعاديالشخصسلوكھوالخطألتقدیر يالظروفنفسف عالت وق

ضار،الفعلأوالحدثفیھا شخصوالمقصودال اديبال متوسطالشخصھوالع
.وحیطةیقظةلدیھیكونالذيالذكاء

امعلیھیتعینكانبعملالقیامفيإھمالھعندالشخصبحقالخطأفیتحقق القی
ھ ھأوب نامتناع لع انعم ینك صدرأالیتع ھی ل.من لفك لبيفع ابيأوس ایج

صرف ھوتن يداللت ردإل المج دأواإلھم ىالعم دعل واءح دس الیع رًعم غی
سئولیةفيللخطأالمرادفاللفظوھوللقانونمخالفعملوأمشروع ةالم المدنی

)٤. (
والمنبمالًضاراًفعالالوقفحارسمنوقعفإذا فأم ھالوق الغیرأوذات ،ب

ق أفیتحق ھالخط ھ،بحق خصألن بش ھیج ةعلی ذرالحیط ذلوالح دوب الجھ
امفيمالھإھثبوتعندوخاصةالوقف،أموالإدارةفيالمناسب انبعملالقی ك

ھیتعین امعلی ھالقی ةب عأوالوقفلحمای ضررإلحاقمن الغیرال امتناعھأو،ب
ذردون ولع نمقب اذع راءاتخ ةالزمإج يللمحافظ فعل وقأوالوق حق

ستحقین ھالم ل،فی كك دذل أیع نخط ارسم فح قالوق ھتتحق سئولیتھب م
وعالقةوالضررالخطأمنالتقصیریةیةالمسئولأركانتوافربشرط،الشخصیة

..بینھماالسببیة
النظر يوب انونف فق صريالوق مالم سنة٤٨رق دهم١٩٤٦ل ررنج دأق مب
فأموالعلىقانونيكحارسالوقفلناظرالشخصیةالمسؤولیة اره،الوق باعتب

بحث منشور بالموقع االلكتروني لمجلة القانون واألعمال -المسئولیة عن العمل الشخصي-١
.المغرب –مجلة دوریة تصدر عن جامعة الحسن األول –م ٢٠١٣نوفمبر ٢٢بتاریخ 

.٣٦٥ص–١٩٩٩-الطبعة الثالثة –الوجیز في مصادر االلتزام –محمد لبیب شنب / د-٢
٢٣١ص–مرجع سابق –الموجز في النظریة العامة لاللتزام –عبد الودود یحیي / د -١
مرجع -المسئولیة المدنیة  –حسین عامر ، عبد الرحیم عامر/ ًراجع تفصیال  المستشار-٤

.١٣٥،١٣٦ص –سابق 
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یال نًوك ستحقینع ھالم سأل،فی نفی صیرأيع نتق ھم يجانب قف والح أم
انونمن٥٠المادةفصت،وقفال فق ىالوق ھعل ر( أن اظریعتب االن ىًأمین عل

الوقفشؤونعلىالصرففيقولھیقبلوالالمستحقینعنًووكیالالوقفمال
ىالعرفجرىماعدا–بسندإالالمستحقینأو ندأخذعدمعل ھس اظر،ب والن

امسئول شأعم صیرهعنین اننحوالجسیمتق ھالوقفأعی سئولوھوّوغالت م
).النظرعلىأجرلھكانإذاالیسیرتقصیرهعنًأیضا

ال،موضوعيبمعیارالوقفحارسخطاتحدیدویتم دف يیعت دیرف أتق الخط
الظروف صیةب سیةأوالشخ ارسالنف اءللح وعأثن ضرروق اس،ال لوكفیق س

وسببمنھوقعالذيالفعلكانفإذا،المعتادالشخصسلوكعلىالوقفحارس
قذلكفان،المعتادللشخصالمألوفالسلوكعنًانحرافایعتبرالضرر ھیتحق ب
. الوقفحارسلخطأالماديالركن

الفرع الثاني
المسئولیة عن فعل الغیر  

ھ  سھ وعن أعمال سئولیة كل شخص عن نف و م األصل في مجال المسئولیة ھ
َوال ت( ًالشخصیة عمال بقولھ تعالي َ َّكـسب كـل نـفـس إال عليـهـا وال تـزر وازرة وزر ُأخـرى ثـم َ ُ َ ْ ََ َ َ ُ َْ ِ ٌ ِ ِ ََّ َ َْ َ ِ ٍ ْ َ ُّ ُ ُ ِ ْ

َإلى ربكم مرجعكم فـيـنبئكم بما كنتم فيه تختلفون ُ َِ ُْ َ ِ ِ ْ ْ ُْ َ َِ ُ َ ُ ُُِّ َِّ ُ ُ ِ َّ َّال يكلـف اللـه نـفـسا إال " ، وقولـه تعـالى )١)(َِ ِ ً ْ ََ ُ ّ ُ ِّ ُ
َوسعها لها ما كسبت وعليـها م َ ََ ْ َ ََ َ َ ُْ َ َ َ َ ْا اكتسبتْ َ َ َ ْ)"..٢.(

دم ،  ام المتق ن األصل الع تثناء م وتأتي المسئولیة عن فعل الغیر في إطار االس
ك  ره ، وذل ھ غی رء عن ضرر أحدث وفي حاالت محددة ، یجوز فیھا أن یسأل الم

.حمایة للمضرور، وحقھ في الحصول على تعویض عن الضرر الذي لحق بھ
ث ھ ام البح ي مق ا ف ذي یعنین ن وال ر م ل الغی ن فع ف ع دیر الوق سئولیة م و م

ن  ھ، سواء م ف والمحافظة علی األشخاص الذین یستعین بھم في إدارة شئون الوق
ا  ا قانونی ا حارس اف باعتبارھ ًالعاملین أو الموظفین بمؤسسة الوقف كوزارة األوق ً
ن أشخاص  ف م ى الوق ضائي عل م الحارس الق ستعین بھ ن ی ف ، أو بم على الوق

.ء مھمتھ في إدارة أموال الوقفللقیام بأدا
ة  والسلطة الفعلیة التي ھي قوام عالقة التبعیة تتحقق إذا كان للمتبوع حق الرقاب
ى  ر إل دار أوام لطة إص وع س ون للمتب ة ،أي أن یك ة اإلداری ن الناحی ھ م والتوجی

).٣(التابع یوجھھ بھا في عملھ، وأن تكون لھ سلطة رقابة تنفیذ ھذه األوامر
ًاختار الحارس أشخاصا للقیام بزراعة األرض دون أن یكون لھم خبرة في فإذا

ل المصنع أو  أعمال الزراعة أو اختار فنیین إلدارة مصنع لیس لھم خبرة في عم
الشركة محل الحراسة ، أو خبرتھم أقل من األشخاص المتقدمین الختیارھم

.    ١٦٤اآلیة رقم –سورة  األنعام -١
.٢٨٦اآلیة رقم –سورة البقرة -٢
–مرجع سابق -المصادر –الموجز في النظریة العامة لاللتزام –عبد الودود یحیي / د-٣

.٢٧٦ص
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سئولیتھ عن  وم م ع للعمل معھ ، وترتبت على ذلك أضرار، فتق ي تق اء الت األخط
).١(من ھؤالء األشخاص

وع  سئولیة المتب ام م ة لقواعد وأحك ذه الحال ي ھ ف  ف وتستند مسئولیة مدیر الوق
یكون (من القانون المدني المصري بقولھا ١٧٤ًعن أفعال تابعھ وفقا لنص المادة 

ان  ى ك ر المشروع ، مت ھ غی ھ بعمل ھ تابع ًالمتبوع مسئوال عن الضرر الذي یحدث
وع حرا ف ن المتب م یك و ل ة ول ًي حال تأدیة وظیفتھ أو سببھا ، وتقوم رابطة التبعی

). في اختیار تابعھ ، ومتى كانت لھ علیھ سلطة فعلیة في رقابتھ وفي توجیھھ
شرطینتوافرالمادةلھذهًوفقاتابعھفعلعنالمتبوعمسئولیةلتحققویشترط

-:ھما
وظیفتھتأدیتھحالالتابعمنالضارالفعلوقوع: اثانی،التبعیةعالقةقیام:أوال
.بسببھاأو

-:قیام عالقة التبعیة بین مدیر الوقف ومحدث الضرر: أوال
-:یليماالعالقةھذهلقیامویشترط

:أن یكون لمدیر الوقف سلطة فعلیة في التوجیھ والرقابة على تابعھ-١
ود ة وج ة التبعی وافر عالق شترط لت ال ی سلطة ف وافر ال ي ت ا یكف د ، وإنم عق

ذه  ت  ھ ى وان كان ضرر ، حت شخص محدث ال ي ال الفعلیة من حارس الوقف عل
سبة  ال بالن و الح ا ھ ابع ، كم وع والت ین المتب ل ب د عم ود عق رض وج ة تفت العالق
للعامل والخادم والسائق والمستخدم والموظف،وال یشترط أن یكون العقد صحیحا 

و ابع،  ، كما ال یشترط أن یك ار الت ي اختی وع حرا ف الس ( ًن المتب وظفي المج فم
ي  ار ف ا اختی ن لھ م یك البلدیة التي تعینھم الحكومة تسأل عنھم ھذه المجالس وإن ل

.ًكما ال یشترط أن یتلقى العامل أجرا عن عملھ -)تعینھم 
ة  ستوجب الرقاب ا ی ي م وع وھ ى المتب ة عل لطة فعلی ابع س ون للت ب أن یك ویج

ة ال ، في عمل معینوالتوجیھ  على خالف متولي الرقابة الذي لھ سلطة فعلیة عام
ابع ، ،تختص بعمل معین فإذا لم یوجد ذلك انعدمت مسئولیة المتبوع عن فعل الت

ره ابع لغی وع الت ار المتب صي، وإذا أع ل الشخ اس الفع ى أس وم عل ن أن تق ، ویمك
ر صدیقھ ألخ یارتھ ل سائقھ وس ھ إال، ك ن أفعال سئوال ع ل م لطة ًظ ت س إذا انتقل

.الرقابة والتوجیھ إلي المستعیر
ال  فمجرد وقوع خطأ من احد موظفي وزارة األوقاف في إدارة الوقف أو اإلھم
ي  ذي ف انوني أو تنفی اذ إجراء إداري أو ق ي اتخ في المحافظة علیھ أو التراخي ف
ھ ق ب راد ، تتحق ة أو األف سات الدول دى مؤس ف ل وق الوق ة بحق بیل المطالب س

ا  ف وفق ى الوق ا عل ا قانونی ا حارس اف باعتبارھ وزارة األوق ة ل سئولیة المدنی ًالم ً ً
ًلمسئولیة المتبوع عن أفعال تابعھ ، ونظرا لما لھا على موظفیھا من سلطة الرقابة 

.واإلشراف والتوجیھ ، ومن ثم تلتزم بتعویض المضرور من ھذا الخطأ

المسئولیة القانونیة للحارس عن األموال التي في حراستھ –حسین محمد حسین خلیل/د-١
.١١٨بند ٣٥٢ص-م ٢٠٠٢–جامعة القاھرة –دكتوراه رسالة –
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ام وفي حالة تعیین حارس قضائي على أموال الوق بیل القی ي س ف فإن للحارس ف
اإلدارة  ھ ب ال ،بالتزام ي أعم یھم ف اج إل ذین یحت ال ال الموظفین والعم ستعین ب أن ی

وظفین  بین أو الم الخبراء والمحاس ھ، ك ام لمھمت ي القی ھ ف اإلدارة لمعاونت
) .١(ًاإلداریین،ویكون مسئوال عنھم 

ة ی ة التبعی أن عالق نقض ب ة ال سیاق قضت محكم ذا ال ي ھ وافر وف ا ت زم لقیامھ ل
ي  ة ف لطة فعلی وع س ون للمتب ب أن یك ا یتطل ھ،وھو م ة والتوجی ي الرقاب ة ف الوالی
روج  ى الخ بتھ عل ذھا ومحاس ي تنفی ھ ف ة علی ابع والرقاب ى الت ر إل دار األوام إص
ًعلیھا،ولكي یكون المتبوع مسئوال عن خطأ التابع ،فان العبرة بوقت وقوع الخطأ 

ضرر ال ھ ال ب علی ذي ترت ى ال ابع إل ال الت واء بانتق التعویض ، س م ب موجب للحك
).٢(رقابة وتوجیھ متبوع آخر أو انتھاء تلك التبعیة بعد ذلك 

ة  ن الناحی ًوال یشترط  لقیام عالقة التبعیة أن یكون المتبوع قادرا على الرقابة م
ذي ال یعرف سیارة ال الفنیة بل یكفي أن یملكھا من الناحیة اإلداریة ، كصاحب ال

.القیادة ال یمنعھ ذلك من حقھ في الرقابة والتوجیھ وبالتالي المسئولیة
:وقوع فعل ضار من التابع أثناء قیامھ بالعمل مع مدیر الوقف: ثانیا

سؤولیةلتحققیشترطحیث-:الوظیفةحال-أ دیرم ومأنالوقفم سؤولیةتق الم
ھیترتبمشروعغیرفعلیرتكبأنأي،ًأوالالتابعحقفي ر،ضررعلی للغی
فأو ضرور،الوق ووالم سئولھ نالم اتع ذهإثب سئولیةھ تإذاإال،الم كان

ھتأدیتھحالالتابعمنالضارالفعلوقوعیكونوأن،مفترضھالمسئولیة وظیفت
أمروقعالضارالفعلیكونأنذلكفي،یستوي نب اظرم أمالوقفحارسأون

.علمھبغیرأمبعلمھوسواء،ال
-:وقوع الفعل بسب الوظیفة-ب 

اءالفعلیقعالقد ةأثن سببھاولكنالوظیفی شترط–ب ذلكوی ونأنل اكتك ھن
كأن،الفعلوقعلمالوالھایكونبحیثوالوظیفةالفعلبینمباشرةسببیةعالقة
ذهففي،محتویاتھفیسرقالوقفمقرمفاتیحالعمالألحدالوقفحارسیعطي ھ

.بالوقفالعاملینأحدوھوالتابعفعلعنكمتبوعالحارسمسؤولیةتقوملةالحا
رالضاروالفعلالوظیفیةبینالعالقةأنإليالمصريالقضاءوذھب ةتعتب قائم

يالتفكیرإليأديالذيالسببھيالوظیفیةكانتإذا ابف لارتك فقضت،الفع
أنالنقضمحكمة سئولیةب وعم ذيالضررعنالمتب ھال ھیحدث ھتابع ربعمل غی

نالخطأوقوعقوامھابسببھا،أووظیفتھتأدیةحالمنھالواقعالمشروع ابعم الت
سئولیةانتفتإذاالمتبوعمسئولیةقیامعدممؤداه ابعم قالت سئولیةتحق رم األخی

المرجع –، عبد الحكیم فراج ١١٩٤ص–مرجع السابق ال–عبد الرزاق السنھوري -١
. ٣٤٣السابق ص

-٢٠٠٤من مارس سنة ١٤جلسة -القضائیة٧٢لسنة ٧٤٣الطعن رقم -نقض مدني -٢
.٢٨٢ص -٥٥السنة -المكتب الفنى 
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وافر ابت نأركانھ أم ررخط ةوض ببیةوعالق اس ا.بینھم ادةًوفق ن١٧٤للم م
).١(لمدنياالقانون

-:أساس مسؤولیة المتبوع-
البعضفرأي،تابعھأعمالعنالمتبوعمسئولیةأساسحولالفقھاختلفوقد

ةنظریةعلىیقومالمسئولیةھذهأساسأن ةالنیاب قورأي،القانونی أنآخرفری
اس كأس سئولیةتل ومالم ىیق رةعل ولفك دادأي،الحل صیةامت وعشخ المتب

قالمتبوعمسئولیةأساسأنثالثاتجاهورأي،التابعشخصیةفيوحلولھا ینطل
.للتابعكفیلأوضامنالمتبوعأنأي،القانونيالضمانفكرةمن

د توق ةتبن نقضمحكم صریةال رةالم ضمانفك انونيال اسالق سئولیةكأس لم
المشروعةغیرتابعھأعمالعنالمتبوعمسئولیةأن( -:فیھجاءحكمفيالمتبوع

وم ىتق رةعل ضمانفك انونيال ر،الق وعفیعتب يالمتب مف لحك ضامنالكفی المت
).٢)(العقدولیسالقانونمصدرھاكفالة

الفرع الثالث
المسئولیة الناشئة عن حراسة األشیاء

وم سئولیةتق ئةالم نالناش یاءع ياألش االتف الثح يث سئولیةھ ارسم ح
حراستھاتتطلبالتياألشیاءحارسومسئولیةبناء،الحارس،ومسئولیةالحیوان

ثالثالحاالتھذهبینوالجامعخاصة،عنایة اال ومأنھ ىتق رةعل أفك يالخط ف
).٣(الحراسة
لھالذيالشخصھوالوقفشئونإدارةمھامتسلمھبمجردالوقفمدیرویعد

الوقفأموالتحدثھعماًمسئوالیعدوبالتالي،األموالعلىومباشرةفعلیةسلطة
سئولیةأساسعلىأضرارمنللغیر یاءعنالم ياألش انونف دنيالق سواء،الم
والتلكأكانت ةاألم ة،أوثابت امنقول اطالم اجأنھ يتحت ةإل ععنای ضررھالمن
.بالغیر

الطبیعيالشخصھوجانبھ،فيالخطأقیامالمفترضالشيءبحارسوالمقصود
شيء،علىالفعلیةالسیطرةلھتكونالذيالمعنويأو ددوإذاال ىالحراستع عل

السلطةقیامبشرطوالرقابةواإلدارةاالستعمالفيسلطاتھموتساوتالشيءنفس
ة مالفعلی الھ ىًجمیع شيءعل سھ،ال انوانف ضامنینك يمت ویضف نالتع ع
،لشيءاھذاعنالناتجةاألضرارمسئولیةالشيءحارسعلىفیقع،)٤(الضرر

-٢٠٠٤من مارس سنة ١٤جلسة -القضائیة٧٢لسنة ٧٤٣الطعن رقم -نقض مدني -١
.٢٨٢ص -٥٥لسنة ا-المكتب الفنى 

–حكم منشور بمجلة إدارة قضایا الحكومة -م٢/١٩٦٨/ ٢٢جلسة –نقض مدني -٢
.١٨٣ص ١٣س -مصر 

–مرجع سابق -المصادر –الموجز في النظریة العامة لاللتزام –عبد الودود یحیي / د-٣
.٢٨٥،٢٨٦ص
من إبریل سنة ١٥سة جل-القضائیة ٧٠لسنة ٥٤٣٢الطعن رقم -نقض مدني -٤

.١١ص -٥٢السنة -الجزء األول –مجموعة  المكتب الفني -٢٠٠٧
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شرع موالم صرل ذایق مھ ىالحك ادةعل ط١٧٨الم لفق ھب رران مق سھالحك نف
دموالحیوانفعلعنللمسئولیةبالنسبة اءتھ ااآلالتفعلوعنالبن منوغیرھ
). ١(األخرىالخطرةاألشیاء
ادةنصالحالةتلكفيالوقفمدیرلمسئولیةالقانوناألساسویعد من١٧٨الم

یاءحراسةتولىمنكل"أنعلىنصتالتيالمصريمدنيالالقانون تتطلبأش
ةآالتحراسةأوخاصةعنایةحراستھا ونمیكانیكی سئوالیك اًم ھعم ذهتحدث ھ
یاء ناألش رر،م اض مم تل وعأنیثب ضرروق انال سببك يب دالأجنب ھی ل

..... ".فیھ
بقولھاالحراسةمحلاألشیاءعنالحارسمسئولیةعلىالنقضمحكمةوأكدت

ارس" أن ونالح سئوالیك نًم رارع ياألض سببھاالت الی لالم ةمح ،الحراس
زمثمومنللغیرأوأنفسھمالمالألصحابسواء التعویضیلت ألن،للمضرورب

نإخاللھوبالحراسةالقیامفيالتقصیرأواإلھمال ھالحارسم ببالتزام یترت
).٢"(لضرراعنبالتعویضمسئولیتھعلیھ

مفترضخطأعلىتقوممفترضةمسئولیةھيالحالةھذهفيالحارسومسئولیة
اتواجبخطأعلىولیس اوھو،اإلثب ھذھبتم ةإلی نقضمحكم المصریةال

مفترضخطأعلىتقومالمدنيالقانونمن١٧٨المادةفيالمقررةالمسئولیةأن
ھ نوقوع شئحارسم اال لالًافتراض اتإثیقب ذهأنإالالعكس،ب سئولیةھ الم

ذافیھ،لھیدالأجنبيبسببكانالضرروقوعأنأثبتإذاالحارسعنُتدرأ وھ
تتطلبوھي،)٣(المضرورخطأأوالغیرخطأأوقاھرةقوةإالیكونالالسبب
عأنًأساسا لالضرریق شيءبفع ھال ھأوذات دخالبتدخل اًت ونبحیث،ًإیجابی یك
تبعادویجب،وتكوینھبداخلھًمتصالللضررلمسبباالفعل سئولیةاس شیئیةالم ال
). ٤(والمضرورالحارسبینتعاقدیةعالقةقامتمتى
دفانھ،حراستھمحلالمالأوالشيءعلىسلطتھالوقفمدیرفقدوإذا ذلكیفق ب

كماامنھحاالتعدةفيالشيءعلىسلطتھالحارسویفقد،علیھالفعلیةحراستھ
رى بعضی ةال روجحال شيءخ نال یطرتھع سببس ضیاعب يأوال أوالتخل

).  ٥(قاھرةقوةبسببأوالسرقةأوالغصب

فكرة –أسامة أحمد بدر /، د٩٠بند١٥٦ص–الرسالة السابقة –محمد نصر رفاعي / د-٢
.وما بعدھا ٧٦ص–٢٠٠٤-العربیة دار النھضة–الحراسة في المسئولیة المدنیة 

ق مجموعة أحكام النقض ٤٨لسنة١٣١٨طعن رقم ١٩٨١/ ٢٥/٦نقض مدني جلسة -٣
.١٩٥٢ص٣٢س 

-١٩٩٨من یونیة سنة ٢٠جلسة -القضائیة٦٧لسنة ٦١٦الطعن رقم -نقض مدني -٣
.٥٤٨صـ -السنة التاسعة واألربعون -مدني الجزء الثاني –مجموعة المكتب الفني 

مجموعة -ق ٥٠لسنة ٧٦٠الطعن رقم –١٣/٥/١٩٨٥جلسة –نقض مدني -٤
٧٦٨ص –السنة ستة وثالثون -المكتب الفنى

مصر –دار الفكر والقانون –الجزء األول –المسئولیة المدنیة –شریف أحمد الطباخ -٥
.٣٨٤ص –م ٢٠١٢طبعة 
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املبحث الرابع  
النتائج القانونية للمسئولية 

عن إدارة الوقف
.الوقفلمدیربالنسبةالقانونیةالنتائج-:األولالمطلب

.فیهوالمستحقینالوقفلمالبالنسبةنیةالقانوالنتائج-:الثالثالمطلب
.الوقفأدارةعنالدولةمسئولیة-:الثالثالمطلب




-:یليمامنھاقانونیةآثارعدةالوقفمدیرمسئولیةثبوتعلىیترتب
ود یجب على مدیر الوقف القیام بالتنفیذ العیني لال–١ لتزامات المترتبة على العق

التي أبرمھا في حدود سلطتھ بشأن إدارة مال الوقف، والتي كان یتعین علیھ القیام 
بھا، وخاصة القیام بأعمال الصیانة والحفظ واإلدارة المعتادة والمطالبات القانونیة 

.والقضائیة بمستحقات الوقف  
ھ –٢ ین علی ف یتع دیر الوق سئولیة م وت م رد ثب ستحق بمج ویض الم ع التع دف

للمضرور عند اإلخالل بتنفیذ التزاماتھ ، سواء أكانت مسئولیة تقصیریة أم عقدیة 
إدارة  ق ب ود تتعل ستندات أو عق ن م ھ م ا لدی أم جنائیة ، باإلضافة إلي قیامھ برد م

.أموال الوقف 
ي  ة الت الغ المالی سداد المب ھ ب التعویض التزام ارس ب زام الح من الت دخل ض وی

ذي ت ار ال د اإلیج ل بموجب عق ن سعر المث ل م ف بأق أجیر الوق ي ت شكل الفرق ف
.ًأبرمھ ھو من واقع سلطتھ في إدارة  أموال الوقف، ألن ذلك یعد ضررا بالوقف 

ال -٣ ة بم ي العنای ھ ف سئولیتھ أو إھمال وت م د ثب ھ عن ستحق ل إنقاص األجر الم
ا الوقف محل الحراسة ـ ویتم ھذا الحسم من األجر بم ة القاضي المختص بم عرف

.یوازي قیمة الضرر أو ضیاع المصلحة للوقف 
ین–٤ ىیتع دیرعل فم راء-الوق ھإلب دیم-ذمت شفتق سابك لح دكام مؤی

أوتبدیدعنمسئولیتھحالةفيوخاصة،الوقفمالإدارةتولیھأثناءبالمستندات
ةسئولیتھمنفيیستطیعالوبالتاليالوقفومیزانیةأموالإھدار إبراءإالالمدنی ب
.ذمتھ

دمالحسابكشفیتضمنأنویجب نالمق دیرم ارالوقفم يالثم االت أنتجھ
ال فم عأوالوق ذيالری صلال ھتح د،عن ونفق وعیك ھمااإلدارةموض أوًأس

ندات تحقتس اواس دأوًأرباح افوائ بعلیھ ىفیج دیرعل فم الالوق ذهإدخ ھ
.الوقفونتاجثمارنضموالفوائداألرباح
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وز-٥ يیج نللقاض اءم سھتلق اءأونف يبن بعل حابطل صلحةأص زلالم ع
يالتقصیریةمسئولیتھثبوتعندالوقفإدارةعنالمدیر سببھأوالوقفحقف ت

.فیھالمستحقینألحدأوللوقفمحققةمصلحةضیاعفي
أمرأنللقضاءفیجوز نبعزلی ىم اظراّول ىًن انسواء،فالوقعل نك م

ھالقاضيألن. القاضيأونفسھالواقفالنظارةواله ةالعزلحقل تثبتلخیان
ى اظرعل ھأوالن ھلفقدان ي،أھلیت ةوف زلحال فع يأوالواق اظرالقاض الالن

لیباشرهتصرففكل،بالعزلعلمإذاّإالالناظرینعزل ھقب ونعلم ذایك ،ًناف
.رتھمباشفيالحقلھمادام
عنالمسئولاألمناءمجلسعضوارتكبھاقانونیةتجاوزاتأيثبوتحالةففي
ذهتأثیرمنالقاضيوتأكد،الوقف اتھ يالخروق ةالمؤسسةعملعل أوالوقفی

التعویضمطالبتھأوعزلھللقاضيیحقفانھ،المالیةموجوداتھا ذيب یتناسبال
).١(التعویضمبلغعليةإضافیمبالغیقررأو،الضررمقدارمع

ضاءرقابةمبدأإقرارعلياألوقافوندواتمؤتمراتمنالعدیدأكدتوقد الق
رتخصیصخاللمنالوقفناظروتصرفاتأعمالعلي اكمدوائ قبالمح وف

ات ضبطآلی ةت رافعملی سھلاإلش راءاتوت ااإلج ظبم فیحف قوالالوق یعی
). ٢(منھاإلفادة





ضائیةحراسةخاللمنأكانتسواءالوقفإدارة ةأوق ةأوقانونی ااتفاقی فإنھ
ةمنًنوعاتعد ةالنیاب ضائیةأوالقانونی ن،الق موم انث اتف دیرالتزام الوقفم

.الوقفمالعلىبتعینھادرالصالقضاءحكمأوذاتھالقانونإمامصدرھایكون
شأالوقفبمالالوقفمدیرارتباطفانذلكعلىوبناء عمنین سئولیتھواق م

منكثیرفيالوكیلیشبھالوقفمدیرفانولھذا،المالوإدارةوحفظحمایةعن
ذلكعنینتجونائببصفةیتصفانألنھمانظراالمسؤولیةضمنھامنواألحكام

لمسؤولیةلھاتخضعالتيالقواعدلنفستخضعمسؤلیتةأن ةالوكی كبالتبعی لتل
ي ضعالت اتخ سؤولیةلھ ع،م دالودی ثالفتع ةًم ضائیةالحراس نالق ةم الناحی

ستالفقھبعضعنھاعبركماالقانونیة ةإاللی ةودیع لمقترن يالحارسبتوكی ف
.الحراسةتحتالموضوعالمالإدارة

طبعة األمانة العامة –تطویر المؤسسة الوقفیة اإلسالمیة –أسامة عمر األشقر / د-١
.٥٣ص –م ٢٠١٠-ھـ١٤٣١لألوقاف بدولة الكویت

ھـ ١٤٣٣-م ٢٠١٢راجع توصیات الملتقي األول لتنظیم األوقاف بالریاض عام -٢
،وتوصیات  المؤتمر الدولي الرابع لألوقاف  بالجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة عام 

.ھـ ١٤٣٤م ٢٠١٣
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عإذاإالالوقفمدیرمسئولیةتتحققالاألحوالكلوفي ھوق أمن فأحدثخط
أویقصد،الخطأھذاعننشأًضررا يبالخط سئولیةف صفةالم ةب التقصیرعام

ل يالحاص لوكف سانس عالاإلن نیق خصم ظش دیق يوج سف روفنف الظ
ة يالخارجی تالت سئولأحاط رو،بالم أیعتب ذاالخط ىبھ مالمعن نأھ يرك ف

اظرمسئولیةذلكفيبماالوقفإدارةعنالمدنیةلیةالمسئو فن الحارسأوالوق
ضائي ینالق ھالمع أ،إلدارت يوالخط سئولیةف ةالم صدالعقدی ھفیق دمب امع قی
.إھمال،وعمدعنالتعاقديالتزامھبتنفیذالشخص

يًمسئوالویكونالوقفعلىالقضائيالحارسمنالخطأفیتحقق ةف عدمحال
اذهعدم،أوبتعینھالقاضيالحكمفيلھالمحددةللمھمةنفیذهت ضیھإجراءاتخ تقت

ة امالتطبیع ا،المع وكم لل رامأھم دإب أمینعق الزمالت انإذاال روریاك ًض
فمنتجاتأوریعفيتصرفأوالمخاطر،منالماللحمایة ونأندونالوق یك

.والعقودالتصرفاتفيالقانونیةالحدودتجاوزأوذلكیبررسببلھ
ذيالغشعنالقضائيالحارسیسألكما ھ،یصدرال أنمن دك ھیعھ عإلی ببی

شيء أال عفیتواط شتريم ىالم یضعل ثمنتخف فأنأو،ال إدارةیكل أرضب
أھملإذاأوالمستأجر،معذلكفيمتواطئاوبخسةبأجرةبتأجیرھافقامزراعیة

واعمنذلكغیرإلىإلستیفاءھاالالمعلىفحجزالضریبةدفع اءأن ياألخط الت
.مھامھیمارسھووالقضائيالحارسیرتكبھاأنیمكن

وتأخیربدونأداؤھاعلیھیجبخاصةمھمةألداءالقضائيالحارسُعینفإذا
تأخرهجراءمنالشأنصاحبیصیبالذيالضررتعویضعنًمسئوالكانإال
ھوجبزراعيمحصوللبیعمثالقضائيحارسُعینافإذ. بھمتھالقیامفي علی

اضفيمتمثلضررالتأخیرھذاعنترتبوبیعھفيتأخرفإذاًحاال،بیعھ انخف
.المحصولذلكسعر
ضائيالحارسجانبفيخطأھناكیكونأنیكفيوال اءالق امأثن ھالقی ،بمھمت
اكتكونأنیجببل،الشأنألصحابًضررایحدثوأن ةھن ببیةعالق ینس ب

ھناكیكونفقدالخطأعنناتجاالضرریكونأنیجببمعنى،الضرروالخطأ
أ ضائيالحارسمنخط االق دكم ونق اكیك شأنبصاحبضررھن أندونال

ون كیك أذل والخط سببھ يال ذاف ضرر،ھ ثالال ا: م وكم تل ارسأثب الح
اھرةبقوةأوالشأنحبصالخطأنتیجةوقعإنماالضررأنالقضائي ادثأوق ح

.فجائي
افوزراءأقامالمشرعأن( المصریةالنقضمحكمةقضاءفيجاءوقد األوق

ريالوقفعلىالنظرفي االخی مم شترطل سھالنظرالواقفی النف أحقوجعلھ
النظر نب ھشرطمم والواقفل انول نك ھم ھأوذریت اأقارب احبةباعتبارھ ص
عوتوجیھوحمایتھالخیرجھاتبرعایةغیرھامنوأولىمةالعاالوالیة ىالری إل

صارف عذاتالم امالنف قالع رضوتحقی فغ نالواق ربم ىالتق الىهللاإل تع
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ةبالصدفة االجاری يالحقفأعطاھ مالنظرف انونبحك يالق رةف ىالفق ناألول م
).١.(١٩٥٣لسنة٢٤٧رقمالقانونمنالثانیةالمادة

ا بیتكم ىرت وتعل سئولیةثب دیرم فم ةالوق نمجموع ارم ةاآلث القانونی
-:یليمامنھانذكر،الوقففيوالمستحقینللغیربالنسبة

دیرأخطاءمنالمضرورللغیر-١ ةحقالوقفم ضائیةالمطالب التعویضالق ب
ا ھعم نلحق ررم يض ةف وتحال سئولیةثب صیریةالم دیرالتق فلم االوق ًوفق
.المسئولیةتلكوشروطأركــــــانتحققعندالمتقدمصیلللتف
دیرإلزامالوقففيللمستحقینیجوز-٢ ذيالوقفم تال سئولیتھثبت ھم مطالبت

ةاألضرارعنبالتعویض ةالمادی يواألدبی تالت ملحق سبببھ اعب حارسامتن
.المحددالمواعیدفيمستحقاتھمدفععنمبرردونتأخیرهأوالوقف

ةوالجھاتلألشخاصیحق-٣ يوالخاصةالحكومی االت ةأضرارلحقھ أومادی
ة نمعنوی دیرإدارةسوءم اذالوقفم ةاتخ ةاإلجراءاتكاف ضائیةالقانونی والق

التعویضلمطالبتھالوقفمدیرضد ھسوءعنالناتجةاألضرارعنب أوإدارت
ھ اذقیام راءاتباتخ راراتأوإج رق ةغی بمدروس اعلترت سائریھ ةخ أومادی

.الجھاتلتلكمعنویةأضرار
شركاتأواألشخاصمنمصلحةذيلكلیجوز-٤ ةالجھاتأوال أنالحكومی

مسئولیتھثبوتحالفيالوقفمدیرمعأبرمتالتيالعقودإبطالأوفسخیطلب
ةعالقةتوجدأنبشرط،ضدهنھائيحكمبصدورًجنائیاأوًمدنیا مباشرةقانونی

ینفإذا،الجنائیةأوالمدنیةومسئولیتھالوقفمدیرأبرمھاالتيالعقودتلكینب تب
علیھترتبالذيالوقفمدیرخطأبینمباشرةقانونیةعالقةوجودعدمللمحكمة
ذهمسئولیة ودوھ يالعق االت وعأبرمھ اوىوالمرف ضائیةدع سخھابطلبق أوف
تلكتنفیذفيواالستمرارالدعاوىتلكضبرفتقضيأنعلیھایتعینفانھإبطالھا
.الوقفمالإدارةفيسلطتھحدودفيأبرمھاأنھطالماالعقود

س ١٩٩٦/ ٢٩/١جلسة -ق ٦٢لسنة٧الطعن رقم -أحوال شخصیة -نقض مدني -١
.٢٤٩ص١ج ٤٧
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دفھا  ر مباشرة ، ھ ة غی اف ھي والی األصل أن والیة الدولة على أموال األوق
بة ، وألن ال ة والمحاس راف والمراقب ط اإلش ى فق ة عل ة للدول ة العام ول بالوالی ق

ف ) ١(أموال الوقف یخرجھا عما خصصت لھ الوالیة الخاصة  وال الوق ، ألن أم
ال تدخل في المیزانیة العامة للدولة وال حق لھا فیھ، وإنما ھي حارسة لھ ومشرفة 

).٢(علیھ، كما تشرف على غیره من جوانب الحیاة االقتصادیة واإلداریة
عز وجل ًووفقا للرأي ا لراجح في التصور اإلسالمي لملكیة الوقف أنھا تكون 

ة  ، فھو ملكیة المجتمع ، وحق الملك في أصل الوقف عائد إلى الشخصیة المعنوی
ي  ساھمین ف ل الم ذواتھم مث ام مالك ب ھ أم سئولیة عن إدارت للوقف، وال تكون الم

ذي ی ر ال ة األم ھ الحكوم ذي تمثل ع ال ام المجتم ي الشركات بل أم ا دورا ف ل لھ ًجع
).٣(اإلشراف والرقابة على الوقف باعتباره من الوالیات العامة

ـاف  ضع وزارة األوق ف ، -وتخ وال الوق ى أم ا عل ا قانونی ا حارس ًباعتبارھ ً
بصفتھا إحدى مؤسسات الدولة التي اسند القانون إلیھا مھمة اإلشراف على أموال 

ئونھ  ف وإدارة ش ا تخ-الوق الي فإنھ ن وبالت ف م اظر الوق ھ ن ضع ل ا یخ ضع لم
اف  ن وزارة األوق االلتزامات والواجبات التي نص علیھا القانون ، فوقوع خطأ م
ي  ھ أو التراخي ف ي المحافظة علی ال ف ف أو اإلھم أو أحد موظفیھا في إدارة الوق
المطالبة القضائیة بحقوق الوقف لدى مؤسسات الدولة أو األفراد أو االمتناع دون 

ھ مبرر قان ق ب وني عن دفع حصص المستحقین في الوقف ، فال شك أن ذلك یتحق
عنصر الخطأ الموجب للمسئولیة المدنیة لوزارة األوقاف عن تعویض المضرور 

ًباعتبارھا حارسا قانونیا علي أموال الوقف الخیري  ً.
اف اه األوق ة تج سئولیات الدول ن م اف : وم ى األوق ار عل والة والنظ بة ال محاس

ام ومتابعت وجیھھم للقی ة أم الخاصة، وت اف العام ى األوق انوا والة عل ھم، سواء أك
َّبوظائفھم ومسؤولیاتھم تجاه الوقف، وذلك أن محاسبة الوالة ومتابعتھم والتأكد من 
ي  ات ول ن واجب ا م وا بھ ي كلف ة الت صلحة الوالی م لم ة وحفظھ امھم باألمان قی

سئولیة الد). ٤(األمر ا واألساس القانوني لقیام م ال موظفیھ اء وأعم ة عن أخط ول
ًھو عالقة التبعیة ، ووفقا لقاعدة مسئولیة المتبوع عن أعمال تابعھ ، ألن الموظف 

الحمایة المدنیة لألوقاف العامة بالمغرب -عبد الرزاق اصبیحیي / د-في ذات المعني –١
٣٥ص -ھـ ١٤٣٠-٢٠٠٩–طبعة وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة بالمغرب –

.وما بعدھا 
المرجع –ویة الطبیعة القانونیة لشخصیة الوقف المعن–جمعة محمود الرزیقي / د-٢

.٦٨ص –السابق 
.٤، ٣ص –بحث سابق اإلشارة إلیھ -أسس إدارة األوقاف-محمد عبد الحلیم عمر / د-٣
بحث -األوقافحمایةفيالدولةمسؤولیة-الفوزان صالحبنفوزانبنٌالعزیزعبد/د-٤

مملكة العربیة مقدم إلي الملتقي األول لتنظیم األوقاف المنعقد بمدینة الریاض بال
.وما بعدھا ٢١ص –م ٢٠١٢السعودیة عام 
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أ  ام خط ي قی ل ف ة تتمث سئولیة الدول ة ، وأن شروط م ابع للدول یكون في مركز الت
ذ  ن تنفی الموظف ، وارتباط الخطأ بالوظیفة ، ألن واجبات الموظف ھي عبارة ع

). ١(بھ لحساب جھة اإلدارة عمل مأمور 
أ  وأكدت محكمة النقض أن الدولة ضامنة في الوفاء بتعویض المضرور عن خط
ًأحد موظفیھا بوزارة األوقاف باعتباره خطأ مرفقیا ، فقضت بأن مسئولیة المتبوع  ً
ر  انوني ، فیعتب ضمان الق رة ال ى فك وم عل شروعة تق ر الم ھ غی ال تابع ن أعم ع

).٢(یل المتضامن كفالة مصدرھا القانون ولیس العقد المتبوع في حكم الكف
ق  ب بتطبی د طال ھ  ق ن الفق ر م ب كبی وباستقراء ھذا األمر في الفقھ نجد أن جان

ضائیة" مبدأ  سلطة الق ال ال تقالل " .عدم مسئولیة الدولة عن أعم ى اس سا عل ًتأسی
محل لمسئولیة مرفق القضاء عن كافة السلطات الموجودة في الدولة ، وبالتالي ال 

ضاء  ین الق ع االختصاص ب ًالحكومة عن أعمال ھذا المرفق ، وكذلك نظرا لتوزی
ة  ي عرقل ؤدي إل ا ی سئولیة م ذه الم اإلداري و القضاء العادي ، وألن في تقریر ھ

) ٣(ًأعمال القضاء ویقعد القضاة عن أداء واجبھم خوفا من المسئولیة
ورة أن تنشأ مسئولیة الدولة عن إال أن جانب أخر من الفقھ أكد على ضر

أخطاء سائر موظفیھا بصرف النظر عن الدرجة التي یشغلونھا ، وال یلزم لذلك 
أن تكون الدولة حرة في اختیارھم ، فقد یوجب القانون في بعض األحیان اختیار 
الموظفین عن طریق المسابقات االمتحانیة ، أو عن طریق أجھزة متخصصة ، 

عمل لدى الدولة في وظیفة دائمة أم تستخدمھ الدولة ألداء وسواء كان الموظف ی
).    ٤(وظائف مؤقتة 

ومسئولیة الدولة عن أعمال اإلدارة القضائیة التي یقوم بھا مرفق القضاء لتنظیم 
سیر العمل في جھات القضاء ، لیست محل اعتراض من جانب الفقھ أو القضاء ، 

ال كأعمال الضبطیة القضائیة ومساعدي الق ضاء ، فتكون الدولة مسئولة عن أعم
المحضرین كما ھو الشأن بالنسبة لسائر الموظفین باعتبارھم من معاوني القضاء 
الھم  ام بأعم ي القی الھم ف ائھم وإھم دل عن أخط ُفي أداء وظائفھم فتسأل وزارة الع

)٥.(
المعني  ضائیة ب ال اإلدارة الق ضائیة وأعم سلطة الق ال ال ین أعم ة ب ي تفرق وف
ن  ة ع سئولیة الدول ام م ى قی شاعر عل زي  ال دكتور رم تاذ ال د األس دم ، یؤك المتق

دار الثقافة –المسئولیة المدنیة للدولة عن أخطاء موظفیھا –عادل أحمد الطائي / د-١
.٢١،٢٢ص –١٩٩٩-لبنان –بیروت –للنشر والتوزیع 

.١٨٣ص ١٣م مجلة إدارة قضایا الحكومة س ٢/١٩٦٨/ ٢٢جلسة –نقض مدني -٢
مسئولیة الدولة عن أعمال –رمزي طھ الشاعر /د–ًراجع تفصیال في ھذه المبررات -٣

قضاء –وما بعدھا ، سلیمان محمد الطماوى ١٤٠ص –١٩٧٨-السلطة القضائیة 
. وما بعدھا ٥٤ص-١٩٨٦–التعویض وطرق الطعن في األحكام 

دار الثقافة –ء موظفیھا المسئولیة المدنیة للدولة عن أخطا–عادل أحمد الطائي / د-٤
.  ٢٦،٢٧ص –١٩٩٩-لبنان –روت بی–للنشر والتوزیع 

. ٦٤،٦٥ص–المرجع السابق –سلیمان محمد الطماوى / د-٥
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ًأعمال اإلدارة القضائیة فقط وبصورة  مباشرة استنادا إلى فكرة الخطأ المصلحى 
).١(أو الخطأ المرفقي 

ي  ف ف وال ومؤسسة الوق اه أم ة تج سئولیة الدول ى م نص صراحة عل م ال د ت وق
ادة)٢(م٢٠١٢دستور مصر الصادر عام  ي الم نص ف ى أن ٢١، من خالل ال عل

ف ة والوق ة والخاص ة والتعاونی ا العام شروعة بأنواعھ ة الم ة الملكی ل الدول ، تكف
ا ري ؛ وتحمیھ ف الخی اء الوق ة بإحی زام الدول ى الت انون وعل ھ الق ا ینظم ا لم وفق

تور ٢٥وتشجیعھ وإدارة أموالھ وتوزیع عوائده ، كما نصت المادة  ن ذات الدس م
ة (لى أنھ ع تلتزم الدولة بإحیاء نظام الوقف الخیري ، وینظم القانون ویحدد طریق

شروط  ا ل ستحقیھا وفق ى م ده عل ع عوائ تثمارھا وتوزی ھ واس شائھ وإدارة أموال ًإن
ادة ).الواقف  ى ٢١٢وجاء نص الم ف عل شئون الوق ا ل ة العلی وم الھیئ ى أن تق عل

ة ة والخاص ساتھ العام یم مؤس ا، تنظ شرف علیھ ا ، وت ضمن التزامھ ا وت وتراقبھ
وتنشر ثقافة الوقف في المجتمع،وبعد إیقاف ، بأنماط أداء إداریة واقتصادیة رشیدة

ام  تور ع صدور دس سابق وب تور ال ل بالدس ك ) ٣(م٢٠١٤العم تم إدراج تل م ی ل
رقم  ط ب دة فق ادة واح تبدالھا بم م اس صوص وت صھا٩٠الن اء ن ة ( ج زم الدول تلت

خیري إلقامة ورعایة المؤسسات العلمیة والثقافیة والصحیة بتشجیع نظام الوقف ال
ف ،  شروط الواق ا ل ئونھ وفق دار ش تقاللھ ، وت ًواالجتماعیة وغیرھا ، وتضمن اس

).وینظم القانون ذلك
ة الخاصة  واد الثالث وھو ما جعل بعض الباحثین في شئون الوقف ینتقد إلغاء الم

، واعتبر ٢١٢، ٢١،٢٥م وھي ٢٠١٢باألوقاف من جانب لجنة تعدیل دستور 
ھ  ف بقول اه الوق سئولیتھا تج ـاف (ذلك إعفاء للدولة من تحمل م إن نصوص األوق

شرة ة الع ا لجن ي ألغتھ ة ، الت زم الدول تور أن تل ي الدس ت ف أنھا إن بقی ن ش ان م ك
ري ف الخی ام الوق اء نظ م إلحی اخ مالئ ة من ستوى ، بتھیئ ع م ي رف سھم ف وأن ت

اف المشاركة االجتم رع باألوق ن خالل التب ي م اعیة في الشئون العامة بشكل عمل
). ٤)(لدعم الخدمات والمنافع التي یحتاجھا جمھور الشعب

ن  ضرور م ویض الم ن تع ة ع سئولیة الدول ى م نقض عل ة ال دت محكم وأك
ھ  اء فی م ج ي حك ا ف اء موظفیھ صرفات أو أخط ع (ت سئولة م ت اإلدارة م وإن كان

سبب الموظف أمام المضرور ع ن التعویض المستحق لھ عما یصیبھ من ضرر ب

. ١٤٤ص–المرجع السابق –رمزي طھ الشاعر / د-٣
١٥/١٢بتاریخ ٢٠١٢تم االستفتاء علي دستور جمھوریة مصر العربیة لعام -٤

بعد قیام ١٩٧١، بعد أن تم إیقاف العمل بدستور .% .٦٤.٨٦بنسبة تصویت ٢٠١٢/
.م ٢٠١١ینایر عام ٢٥ثورة 

ھو دستور تم التصویت علیھ في-م ٢٠١٤دستور جمھوریة مصر العربیة لعام -٣
من مجموع % ٣٨.٦وشارك في االستفتاء .                     ٢٠١٤استفتاء ینایر سنة 

.ملیون شخص٥٣عددھم أكثر من لتصویت البالغمن لھم حق ا
أستاذ العلوم السیاسیة بمعھد البحوث االجتماعیة والجنائیة –إبراھیم البیومي غانم /.د-٤

١٥األربعاء –منشور ببوابة األھرام ) لماذا إلغاء األوقاف من الدستور( مقال بعنوان
.٤٦٣٩٨العدد ١٣٨السنة ٢٠١٣دیسمبر ١٨ھــ ١٤٣٥من صفر 
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ابع  ال الت وع عن أعم سئولیة المتب الخطأ الذي یرتكبھ ھذا الموظف على أساس م
ا ١٧٤المنصوص علیھا في المادة  ًمن القانون المدني سواء كان ھذا الخطأ مرفقی

ن  ا م ھ علیھ م ب ا حك ذا الموظف بم ى ھ ًأو شخصیا، إال أنھ لیس لھا أن ترجع عل
ًتعویض إال إذا كان الخطأ الواقع منھ خطأ شخصیا ولیس خطأ مصلحیا أو مرفقیا  ً ً

)(١.(
ق  ضائي سواء عن طری ین الحارس الق د تعی ونرى أن ذات األساس یتوافر عن
ار  ي اختی ي ف لطة القاض ل إن س وع  ، ب ة الموض ستعجل أو محكم ضاء الم الق

ن الحارس تكون أوسع بكثیر من سلطة المحضر ألنھ ال  نص ، وم ك ب یقید في ذل
ي  ضائي عل اء الحارس الق دل عن أخط سئولیة وزارة الع ثم نرى ضرورة قیام م
ن  م یك و ل ھ ول ال تابع أموال الوقف ، وذلك على أساس مسئولیة المتبوع عن أعم

. لھا حریة اختیار الحارس
ھ  صادر بتعین باإلضافة إلي أن حارس الوقف یستمد سلطتھ من حكم القاضي  ال

ال إلد ى أعم راف عل ة واإلش لطة الرقاب ي س ون للقاض ف ،ویك وال الوق ارة أم
م  ن ث ا ، وم ة بینھم ھ رابطة التبعی الحارس القضائي علي الوقف وھو ما یتحقق ب
ُتسأل وزارة العدل عن تعویض الضرر في حالة وقوع أخطاء جسیمة من حارس 

.الوقف یترتب علیھا أضرار بالغیر أو بأحد المستحقین في الوقف
مانة  ق ض ا یحق ة م ذه الحال ي ھ التعویض  ف دل ب زام وزارة الع ي الت ل ف و لع
لحصول المضرور علي تعویض یكفي لجبر الضرر الذي لحق بھ من جراء خطأ 
حارس الوقف أو خطأ القاضي في تعینھ ، وھو األساس الذي  تقوم علیھ مسئولیة 

ح المشرع المضرور حق اإلدارة بتعویض الضرر الذي یحدثھ احد موظفیھا ، فمن
وفیر  ك لجل ت ة الموظف المخطئ ، وذل مطالبة اإلدارة إلي جانب حقھ في مطالب
ن ضرر جراء  ا أصابھ م ضمانة لھ بتقدیم مدین مليء وغیر مماطل یعوضھ عم

).  ٢(النشاط الخاطئ للموظف

ن  ا ع اره نائب ھ باعتب ي وزارت ر ف ل وزی سئولیة ك نقض م ة ال ت محكم د أرس ًوق
ل ( یابة قانونیة في حكم جاء فیھ الدولة ن جرى قضاء ھذه المحكمة   على أن تمثی

شئون  ي ال ة ف ل الدول ذي یمث الدولة ھو نوع من النیابة القانونیة وأن الوزیر ھو ال
).٣)(المتعلقة بوزارتھ بحسبانھ ھو المشرف على تنفیذ السیاسة العامة للدولة

-١٩٩٩من مایو سنة ١١جلسة -القضائیة٦٨لسنة ٣٠٢١الطعن رقم -نقض مدني -١
.٦٤١ص -٥٠السنة -الجزء األول -المكتب الفني 

–مرجع سابق -المسئولیة المدنیة للدولة عن أخطاء موظفیھا–عادل أحمد الطائي /د-٢
.١٦٥ص 

من إبریل ١٥جلسة -القضائیة٧٠لسنة ٥٤٣٢الطعن رقم -مجموعة أحكام  النقض -٣
١١صـ  -٥٢السنة -الجزء األول -الدائرة المدنیة –المكتب الفني -٢٠٠٧سنة 
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رس القانوني على الوقف تتمثل في ومن ھنا فإن مسئولیة الدولة عن أخطاء الحا
سبب سوء  ن أضرار ب ھ م التزام وزارة األوقاف بتعویض المضرور عما لحق ب
ن  سأل ع انون ، فت وة الق ف بق ى الوق ا عل ا حارس ك باعتبارھ ف ، وذل ُإدارة الوق ً
ضائي  ھ،أما الحارس الق ال تابع وع عن إعم سئولیة المتب ا لم ا وفق ًأخطاء موظفیھ

سئولیة الد زام وزارة فتتحقق م ن خالل الت ف م ة الوق ي حراس ھ ف ة عن أخطائ ول
ارس  اء الح سبب أخط رار ب ن أض ھ م ق ب ا لح ضرور عم ویض الم دل بتع الع
ار حارس  ي اختی أ ف ي خط وع القاضي ف القضائي على الوقف ، ولكن بشرط وق
ف  وال الوق ة إلدارة أم شروط القانونی ھ ال وافر لدی ة ال تت دول المحكم ن ج م

ا  ة علیھ ة والمحافظ زم الدول ا تلت أ مرفقی ا خط ي ھن أ القاض د خط م یع ن ث ً،  وم ً
ة  لطة الرقاب ك س ي یمل ا أن القاض دل ، كم ي وزارة الع ة ف ھ  ممثل التعویض عن ب
وم  الي تق ا ،وبالت ة بینھم ة التبعی ا عالق ق بھ ي تتحق ف، والت والتوجیھ لحارس الوق

سئولیة ا ا لم ف وفق ة عن أخطاء حارس الوق وع عن مسئولیة القاضي المھنی لمتب
ف  ي إدارة الوق ھ ف ھ ومتابعت ھ وتوجیھ ي رقابت ھ ف ت إھمال ھ ، إذا ثب ال تابع أعم

.والمحافظة علیھ  

ساءلة الحارس عن سوء  ًوبناء على ما سبق نرى ضرورة منح القاضي حق م
ك  ھ ،وذل م بتعیین إدارتھ ومعاقبتھ على ذلك  أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحك

و ة تك ذه المحكم ى ألن ھ ف وھ ارس الوق ن ح ة م اریر المقدم ى التق ة عل ن مطلع
ي إدارة  ھ ف ًاألكثر علما بالظروف المحیطة بعمل الحارس والمعوقات التي واجھت

.أموال الوقف 
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خاتمة البحث
ل ، وان  وفي ختام ھذا البحث المتواضع أسأل هللا تعالى أن یتقبل مني ھذا العم

القائمین على شئون الوقف أو المھتمین بالبحث في ًیكون نافعا لكل من یطالعھ من
ة مباحث ،  ي أربع اء البحث ف ة ، وج ة الخاتم ذه األم شأن ھ ًموضوعاتھ إعالء ل
ة  وم وأھمی المبحث األول بعنوان أساس مسئولیة مدیر الوقف من خالل بحث مفھ

.مسئولیة مدیر الوقف ،واألساس القانوني لھذه المسئولیة  ،وصور إدارة الوقف
ان  ن خالل بی ف م دیر الوق ة لم سئولیة العقدی ة الم وجاء المبحث الثاني  لدراس
ث  ا المبح ف ، أم دیر الوق ة لم سئولیة العقدی روط الم سئولیة ، وش ك الم ة تل طبیع
ي  وف عل ف ، للوق دیر الوق صیریة لم سئولیة التق الثالث فتم تخصیصھ لدراسة الم

ث ا ي المبح سئولیة ، وف ذه الم االت ھ ان وح ة أرك ائج القانونی ث النت م بح ع ت لراب
سھ، أو  ف نف دیر الوق سبة لم واء بالن ف، س المترتبة على ثبوت مسئولیة مدیر الوق
دى  ف ، وم ي الوق وق ف حاب الحق ر وأص سبة للغی ف، أو بالن ال الوق سبة لم بالن
ا ، أم  اظرا معین ھ ن وم بإدارت ن یق ان م ًمسئولیة الدولة عن أدارة الوقف، سواء أك ً

-:كما یلي نتائج البحثًئیا بحكم المحكمة ،وجاءت ًحارسا قضا
ون -١ ث یك ف ، بحی دیر الوق أھمیة تحدید الجوانب القانونیة للمسئولیة المدنیة لم

ھ  ابعین ل د الت ن أح ھ أو م ع من ي تق اء الت ع األخط ًمسئوال مسئولیة كاملة عن جمی
ًأثناء إدارة أموال الوقف ، سواء كان مدیر الوقف شخصا طبیعیا  . ًأو معنویاً

عند تحدید المسئولیة البد من األخذ بالمفھوم الواسع إلدارة أموال الوقف ، وأن -٢
ي  ادة الت ال اإلدارة المعت ًسلطة مدیر الوقف أیا كانت صفتھ تتوقف عند حدود أعم
ن  دفاع ع ھ وال ة علی یانتھ والمحافظ ف وص إدارة الوق ام ب لطة القی ط س ھ فق تخول

وتوزیع الریع على المستحقین فیھ ، وذلك دون أن یكون أموالھ والمطالبة بحقوقھ
.لھ القیام بأعمال التصرف التي تمس أصل المال

ة -٣ ي حمای ارز وواضح ف البد أن یكون للدولة ممثلھ في سلطاتھا الثالث دور ب
ذھا  ل وضمان تنفی وانین وتفعی األوقاف وتنمیتھا واستثمارھا ، بدایة من وضع الق

ق الرقاب ى تحقی اذ وحت ف واتخ سة الوق ى مؤس ة عل ن الدول ة م ة والحقیقی ة الفاعل
اإلجراءات الوقائیة والعقابیة في حالة ثبوت إھمال أو تقصیر أو سوء إدارة الجھة 

.التي تدیر الوقف ولو كانت إحدى أجھزتھا التنفیذیة 
سئولیة -٤ د م ات وتحدی ي أثب ھ ف للقضاء دور ھام ال یمكن إغفالھ أو التغاضي عن

اذ اإلجراء مدیر ا لوقف واإلشراف الكامل على أعمالھ وأن یكون لھ صالحیة اتخ
ف تحت  ان الوق ھ ، سواء ك ف وحمایت ق مصلحة الوق ا یحق القضائي المناسب بم
ات  ن إحدى جھ إدارة ناظر معین من الواقف أو من السلطة التنفیذیة بالدولة أو م

. القضاء
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-:نجملھا فیما یليالتوصیاتوفي نھایة البحث خرجنا بمجموعة من 
ضرورة النص في القوانین والتشریعات الخاصة بالوقف على تحدید -ً:أوال

مسئولیة مدیر الوقف واإلجراءات التي یجب اتخاذھا في حالة ارتكابھ لمخالفة 
. تتعلق بمھمتھ في إدارة  أعیان الوقف 

ى مسئولیة النص في الدساتیر والتشریعات العامة والخاصة بالوقف عل-:ًثانیا
الدولة عن إدارة الوقف وعن أخطاء المسئول عن إدارتھ، سواء أكان حارس 
قانوني محدد بمعرفة السلطة التنفیذیة أم حارس قضائي معین بحكم القضاء ،وكذا 
التأكید علي مسئولیة الدولة عن حمایة أعیان الوقف وعن أخطاء التابعین لھا في 

و التقصیر في أدارتھا أو استرداد األوقاف إدارة أموال الوقف ، وعن اإلھمال أ
المغتصبة ، وذلك باعتبار الدولة ھي صاحبة الوالیة العامة من خالل أجھزتھا 
التنفیذیة الممثلة في وزارة األوقاف كحارس قانوني علي الوقف ، ووزارة العدل 
باعتبارھا صاحبة السلطة في الرقابة والمتابعة علي الحارس القضائي المعین 

.كم قضائي علي أموال الوقف بح
ضرورة منح القاضي حق مساءلة مدیر الوقف عن سوء إدارتھ  ألموال -ً:ثالثا

ًالوقف ،سواء كان فردا أم مجلس نظار أم ھیئة تنفیذیة، وسواء كان مدیر الوقف 
معین بقرار أداري أم بحكم قضائي ، مع منح القضاء سلطة توقیع العقوبات 

جراء المناسب ،  وذلك من واقع سلطة القاضي في الوالیة المناسبة أو اتخاذ اإل
.على الوقف والمحافظة علیھ 

ضرورة تفعیل الرقابة القضائیة على جمیع اإلجراءات القانونیة واألعمال -ً:رابعا
ًالتي یقوم بھا مدیر الوقف وتتصل بالوقف مالیا وإداریا ، ومراجعة العقود  ً

، مع ضرورة اتخاذ اإلجراءات القانونیة والتصرفات الوقفیة بصورة دوریة 
.والتأدیبیة والجزائیة ضد المخالفین  بمؤسسة الوقف   

االھتمام بإعداد وتأھیل القاضي المتخصص في قضایا ومنازعات -ً:خامسا
الوقف من خالل دورات تدریبیة تعدھا وزارة العدل بالتعاون مع وزارة األوقاف 

.خصص في قضایا الوقفلعدد من القضاة الراغبین في الت
تفعیل الرقابة الخارجیة المستقلة لمتابعة اإلجراءات اإلداریة والقانونیة  -ً:سادسا

التي تقوم بھا وزارة األوقاف وفروعھا وكذا ھیئة األوقاف المصریة في شأن 
ًمحاسبة ناظر الوقف كحارس قانوني ،والتأكد فعلیا من مدى قیامھا برصد أخطاء 

رس القضائي على الوقف وإخطار الجھات القضائیة المختصة أو تجاوزات الحا
.التخاذ اإلجراء المناسب لمسئولیة الحارس 

ومحاكم ) العامة ( تخصیص دوائر قضائیة بالمحاكم الجزئیة والكلیة -ً:سابعا
االستئناف ، للنظر في القضایا الخاصة بمنازعات أموال األوقاف العامة أو 

الموضوعیة أو المستعجلة ، وھو ما یحقق سرعة الخاصة، سواء المنازعات
. الفصل في قضایا الوقف، وذلك في ضوء االستقالل القضائي للوقف 
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ضرورة اھتمام وزارة األوقاف بإعداد وتأھیل كوادر إداریة متخصصة -ً:ثامنا
في إدارة شئون األوقــاف،وذلك من خالل عقد دورات تدریبیة وورش عمل تحت 

بھدف تنمیة قدرات ومھارات النظار ومدراء ) ار األوقــافتأھیل نظ( مسمى
.   األوقاف 
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قائمة المراجع
-:مراجع عامة ومتخصصة -:ًأوال 

المكتب –منار السبیل في شرح الدلیل –إبراھیم بن محمد بن سالم بن ضویان -
–اني الجزء الث-م ١٩٨٩-ھـ١٤١٠-الطبعة السابعة –اإلسالمي    بیروت 

.كتاب الوقف 
باب من أخذ أموال الناس یرید --كتاب االستقراض-صحیح البخاري-البخاري -

.أداءھا 
-دار النھضة العربیة–فكرة الحراسة في المسئولیة المدنیة–أسامة أحمد بدر -

.م ٢٠٠٤
طبعة األمانة العامة –تطویر المؤسسة الوقفیة اإلسالمیة –أسامة عمر األشقر -

.م ٢٠١٠-ھـ١٤٣١قاف بدولة الكویتلألو
.العقود المسماة    –الجزء الثاني –أنور طلبھ ـ الوسیط في القانون المدني  -
-٢ج -النظریة العامة لاللتزام في القانون المدني الجزائري-بلحاج العربي-

.١٩٩٩طبعة 
مكتبة الملك فھد –ة جد–عناصر العملیة اإلداریة في الوقف –تاج الدین أحمد لؤي -

.ھـ ١٤٣٦-الطبعة األولى –الوطنیة 
كلیة –الطبیعة القانونیة لشخصیة الوقف المعنویة –جمعة محمود الزر یقي -

.٢٠٠١-الطبعة األولي-لیبیا–طرابلس –الدعوة اإلسالمیة 
طبعة -مصر-منشأة المعارف-المصادر–أصول االلتزامات–جالل علي العدوي-

١٩٩٧.
دار –-)التقصیریة والعقدیة (المسئولیة المدنیة –حسین عامر ، عبد الرحیم عامر -

.م١٩٧٩-الطبعة الثانیة -القاھرة –المعارف 
المسئولیة القانونیة للحارس عن األموال التي في –حسین محمد حسین خلیل-

م٢٠٠٢–جامعة القاھرة –رسالة                          دكتوراه –حراستھ 
طبـعة -مصر –حمدي عبد الرحمن ـ نظریة الحق ـ  دار الفـكر العـربي -

١٩٧٩.
–دار الفكر والقانون –الجزء األول –المسئولیة المدنیة –شریف أحمد الطباخ -

.م ٢٠١٢-مصر
- -

المجمع الحدیث في األمور –صالح الدین بیومي ، إسكندر زغلول
.المستعجلة بدون تاریخ نشر 

دار النھضة -مسئولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة–رمزي طھ الشاعر-
م ١٩٧٨–مصر–العربیة 

دار الثقافة –المسئولیة المدنیة للدولة عن أخطاء موظفیھا –عادل أحمد الطائي -
.١٩٩٩-لبنان –بیروت –للنشر والتوزیع 



-٢٩٠٢-

. رسالة دكتوراه –شریع المصري الحراسة القضائیة في الت–عبد الحكیم فراج -
دار النشر للجامعات -الطبعة الثانیة–١٩٤٤) ًسابقا (جامعة فؤاد األول 

.١٩٥٢القاھرة  -المصریة 
دار النھضة -–الوسیط في شرح القانون المدني –عبد الرزاق أحمد السنھوري -

.م  ١٩٨٩الطبعة الثانیة -العربیة 
-األوقاف اإلسالمیة ودورھا الحضاري-لجو یبرعبد الرحمن بن إبراھیم  ا-

. م ٢٠١١-ھـ١٤٣٢الطبعة الثانیة -لبنان -الدارالعربیة  للموسوعات بیروت
طبعة وزارة –الحمایة المدنیة لألوقاف العامة بالمغرب –عبد الرزاق أصبیحي -

.ھـ  ١٤٣٠-٢٠٠٩–األوقاف  والشؤون اإلسالمیة بالمغرب 
.١٩٨٦طبعة -دار النھضة العربیة –مصادر االلتزام –ج الصده عبد المنعم فر-
-)مصادر االلتزام (القسم األول –الموجز في لنظریة العامة –عبد الودود یحیي -

.م  ١٩٨٧طبعة –القاھرة –دار النھضة العربیة 
فكرة الحراسة في المسئولیة المدنیة عن األشیاء غیر -محمد سعید احمد الرحو-

.م    ٢٠٠١-األردن -عمان –دار الثقافة للنشر والتوزیع –الحیة
-دار عمار للنشر -الطبعة الثانیة -أحكام األوقاف -مصطفي أحمد الزرقا  -

.٢ج -، مغني المحتاج -م ١٩٩٨-ھـ١٤١٩-األردن -عمان 
رسالة –أعمال التصرف واإلدارة في القانون الخاص –محمد السعید رشدي -

م١٩٨٣-جامعة عین شمس –دكتوراه

-مطبعة فتح هللا إلیاس بمصر–العقود المد نیة الصغیرة –محمد كامل مرسى -
القاھرة –قاضي األمور المستعجلة –محمد علي رشدي -م ١٩٤٢-الطبـعة الثالثـة

.١٩٥٢طبعة -
- م ١٩٤٥طبعة –اد بمصر مطبعة االعتم–أھم العقود المدنیة –محمد علي عرفھ -

.
- ٣٦٦بند -١٩٧٧–الطبعة الرابعة –القضـاء المستعـجل –محمد عبد اللطیف -

.
- دار الثقافة ––دراسة قانونیة فقھیة –أحكام الوقف –منذر عبد الكریم القضاة -

.م ٢٠١١الطبعة األولي -األردن –عمان –للنشر             والتوزیع 
-دمشق –دار الفكر–)تطوره وتنمیتھ وإدارتھ(الوقف اإلسالمي –منذر قحف -

.   ھـ ١٤٢٧–م ٢٠٠٦الطبعة الثانیة  
- عام -الطبعة الثالثة–الوجیز في مصادر االلتزام –محمد لبیب شنب -

م٩٩٩
الطبعة –مطبعة االعتماد بمصر–محمد على راتب ـ قضاء األمور المستعجلة -

.١٩٤٤–الثانیة



-٢٩٠٣-

الوقف في الشریعة اإلسالمیة وأثره في تنمیة –محمد بن أحمد صالح الصالح -
-ھـ ١٤٢٢الریاض الطبعة األولى  –مكتبة الملك فھد  الوطنیة -المجتمع 

م ٢٠٠١
الضرر أساس للمسئولیة المدنیة في المجتمع المعاصر –محمد نصر الدین رفاعي -

.م١٩٧٨جامعة القاھرة-رسالة دكتوراة –
الطبعة –دمشق–مكتبة دار المكتبي للنشر –إدارة الوقف الخیري–وھبة الزحیلي-

.م٢٠١٦-ھـ١٤٣٧الثانیة 
نظریة الضمان وأحكام المسئولیة المدنیة والجنائیة في الفقھ –وھبة الزحیلي -

.م ١٩٨٢-الطبعة الثانیة -دمشق-دار الفكر–اإلسالمي

.أبحاث منشورة -ً:ثانیا
ضبط تصرفات نظار األوقاف من قبل القضاء -بن محمد بن سعد آل خنینعبد هللا-

بحث منشور بالمؤتمر الثاني لألوقاف بالمملكة العربیة السعودیة المنعقد في –
. ھـ١٤٢٧جامعة أم القرى عام 

–الوالیة علي الوقف واثرھا في المحافظة علیھ –عبد العزیز محمد الحجیالن -
–الثاني لبحوث ندوة الوقف في الشریعة اإلسالمیة ومجاالتھ بحث منشور بالمجلد

.ھـ ١٤٢٣المنعقدة بمدینة الریاض عام 
-األوقافحمایةفيالدولةمسؤولیة-الفوزان صالحبنفوزانبنٌالعزیزعبد-

بحث مقدم إلي الملتقي األول لتنظیم األوقاف المنعقد بمدینة الریاض بالمملكة 
.م٢٠١٢عام العربیة السعودیة

أحكام الوقف وحركة التقنین في دول العالم اإلسالمي (ّعطیة فتحي الویشي -
األمانة العامة لألوقاف بالكویت -)" المعاصر ، حالة جمھوریة مصر العربیة

.م ٢٠٠٢-ھـ ١٤٢٣
بحث منشور بالسجل العلمي -أسس إدارة األوقاف-محمد عبد الحلیم عمر -

والتي ُعقدت بالمغرب في ) لوقفیة في الدول اإلسالمیةعرض التجارب ا(لندوة
.م٢٠٠٢دیسمبر ١٨-١٥ھـ الموافق ١٤٢٣شوال ١٤-١١الفترة من 

بحث -ُالقضاء ودوره في اإلشراف على نظار األوقاف–ھاني بن عبد هللا الجبیر -
منشور بالمؤتمر الثاني لألوقاف بالمملكة العربیة السعودیة ُعقد بجامعة أم القرى

. ھـ١٤٢٧عام 

-:-:تشریعات وأنظمة ولوائح -:ًثالثا 
.م٢٠١٢دستور جمھوریة مصر العربیة الصادر عام -
.م٢٠١٤دستور جمھوریة مصر العربیة الصادر عام-



-٢٩٠٤-

.م١٩٤٨لسنة ١٣١القانون المدني المصري رقم -
.م١٩٤٦لسنة ٤٨قانون الوقف المصري رقم -
. م الصادر بإلغاء الوقف األھلي ١٩٥٢نة لس١٨٠المرسوم بقانون رقم -
بشأن النظر على األوقاف الخیریة وتعدیل مصارفھا ١٩٥٣لسنة  ٢٤٧القانون -
.
.الصادر بتنظیم وزارة األوقاف المصریة١٩٥٩لسنة٢٧٢بالقرار بقانون رقم -
.بتنظیم العمل بھیئة األوقاف المصریة ١٩٧٢لسنة ١١٤١القرار بقانون رقم -
-وتاریخ٢١ظام المرافعات الشرعیة السعودي الصادر بالمرسوم رقم ن-

ھـ٢٠/٥/١٤٢١
عامبالمملكة العربیة السعودیةأموال القاصرینعلىللوالیةّالعامةنظام الھیئة-

.ھـ١٤٢٧
/ ٢٩في ) ٨٠(رقم -الئحة تنظیم األوقاف الخیریة بالمملكة العربیة السعودیة-

.ھـ١٣٩٣/ ١
-:جموعات ودوریات م-ً:رابعا

.مجموعة األعمال التحضیریة للقانون المدني المصري-
مجموعة المكتب الفني لمحكمة النقض في خمسة -مجموعة أحكام النقض المصریة-

.وعشرون عاما
مجلة قانونیة دوریة تصدر نقابة المحامین بجمھوریة مصر –مجلة المحاماة -

.العربیة
ونیة دوریة تصدر عن ھیئة قضایا الدولة مجلة قان-مجلة قضایا الحكومة -

.بجمھوریة مصر العربیة
-:مؤتمرات وندوات -ً:خامسا

المنعقدة بمدینة الریاض عام –ندوة الوقف في الشریعة اإلسالمیة ومجاالتھ-
.ھـ ١٤٢٣

١٤٣٣-م ٢٠١٢توصیات الملتقي األول لتنظیم األوقاف المنعقد  بالریاض عام -
.ھـ 

مر الثاني لألوقاف المنعقد بجامعة أم القرى بمكة المكرمة عام توصیات المؤت-
. .ھـ١٤٢٧

توصیات المؤتمر الدولي الرابع لألوقاف المنعقد بالجامعة اإلسالمیة بالمدینة -
.ھـ ١٤٣٤-م٢٠١٣المنورة عام 


