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 السنغال جمهورية
 واحدة عقيدة - واحد هدف - واحد شعب

............................................... 
 بالوقف خاص قانون 

 القانون  هذا مسوغات عرض
 قفو ال) عامة جهة فائدة إلى منفعتها وصرف   العين حبس   أنه على اشرع   الوقف   فعر  ي  
 وقفال) ينن  عي  م   غير أشخاص أو الواقف أسرة من ينن  عي  م   أشخاص فائدة إلى أو خيري(،ال
  مشترك(.ال وقفال) عليهم الموقوف من امع   ني  للفئت   أو (األهلي أو ي ر   ذ  ال

 على امباشر  و  ابالغ   ار  أث المتنوعة واإلحسان البر لجهة منفعته خصصت التي فاوقلأل إن  
 والتربية الصحة مجاالت في السكان من عليهم الموقوف مصالح وعلى االقتصادية التنمية

 طويلة فترة منذ - قامت التي البلدان من كثير في ذلك تأكد كما العمل، وفرص والزراعة
 ألوقافها. واالقتصادية القانونية الحماية بضمان -

 تخفيف إلى ترمي اجتماعية سياسة الحكومة تتبن   التضامنية، األداة  هذه بفاعلية اووعي   
 توزيع إعادةو  األساسية االجتماعية الخدمات إلى الوصول وتسهيل الفرص تكافئ عدم

 تسعى كما ،الوطني ضامنالت وتنظيم اجتماعيا هشاشة األكثر الشرائح وحماية الثروات
 مناسب. قانوني إطار إيجاد طريق عن الوقف مشاريع إنجاز وتيسير طويرت إلى الحكومة

 ناعياأل ممتلكات حماية أجل نم القانوني المشروع هذا إعداد تم   ،الصدد هذا وفي
 مرجع نشاءإو  ،لألوقاف المؤبدة وأ المؤقتة الصفة وضمان الواقفين شروط وحفظ الموقوفة

 الحقا. الناشئة واألوقاف ،قبل   من الموجودة األوقاف الستالم قانوني

 عامةال صولاأل وموارد ممتلكات من ن كو  م   الخيري  الوقف   أن   القانوني اإلطار هذا رعتب  ي  و 
 البر جهات لفائدة تهاع  نف  م   صخص   ت   الدولة مؤسسات من هيئة ديرهاي الخاصة، أوو|

 .الناس من نممك قدر كبرأل والتكافل واإلحسان
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 من وتمكينه ممتلكاته حماية تطلبي الذي الوقف من النوع لهذا الخاصة للطبيعة نظراو 
 امتيازات يتيح القانون  هذا مشروع فإن جتماعي،الا زدهارالوا تنميةلل الموجه بدور القيام

 الموقوفة. الممتلكات عن التنازل جراءاتإ تأطير مع المستحقة الديون  تحصيل لمجا في

 المصلحة وقف" عليه يطلق الذي الوقف من جديدا نوعا القانون  هذا روعمش صيخص   
 اعتباري، أو ذاتي خاص شخص يديرها خاصة وموارد ممتلكات من يتكون  الذي "امةالع

 هذا ذخويأ .ةعام ةنفعم تذا الحمص اهكونب االعتراف تنال نأ الممتلكات لهذه يمكنو 
 ألعمال واقفوها خصصها أوقاف بوجود يتميز الذي السنغالي الواقع العتبارا بعين المفهوم

 من النوع هذاو  العامة. المصلحة تحقيق إلى يسعى وقف فهو إذن اإلحسان، ووجوه البر
 .العامة المنفعة ذات مؤسسةب أو خاصة بصورة تهدار إ تمي الوقف

 .الذ ر  ية أو الخاصة األوقاف على واالشراف المراقبة سلطة   الدولة   ي  القانون مشروع  ال يعطي

 العامة األوقاف ةإدار  بها تناط عليا إدارية ةهيئ إنشاء سيتم ي،تنظيمال المستوى  علىو 
 .األخرى  فاقاألو  أنواع على واالشراف

 مجال يحدد الذي التمهيدي بابال حول يدور القانون  مشروع فإن ،الهيكلية الناحية منو 
 :التالي الشكل على أخرى  أبواب أربعة حولو  تعريفاتالو  التطبيق

 (.لاألو  )الباب األوقاف بين لمشتركةا األحكام 
  الثاني(، )الباب العام بالوقف الخاصة األحكام -
 الثالث( )الباب ةالعام ةنفعمال ذات بالوقف الخاصة األحكام -
 الرابع( )الباب والنهائية االنتقالية األحكام -
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 السنغال جمهورية      
       ......................... 

 واحدة عقيدة - واحد هدف - واحد شعب
 ،باألوقاف الخاص انون الق    

  ١١-٢٠١٥ رقم

  م،٢٠١٥ أبريل ٢٤ الجمعة يوم المنعقدة جلسته في )البرلمان( الوطني المجلس ىتبن  
 : اآلتي على يحتوي  الذي قانون ال على الجمهورية رئيس صادقو 

  التطبيق ومجاالت عريفاتالت - التمهيدي الباب

 تعريفاتال : األول الفصل

 : أن   القانون  هذا معاني من نفهم أن يجب  - ١ المادة
 جهة لفائدة منفعته تصوخص مؤقتة أو مؤبدة بصفة أصله سب   ح   عين كل هو الوقف -

 خاصة. أو عامة لمنفعة أو وإحسان بر
 .ةالعام ةنفعملل وقفا وأ مشتركا أو يار   ذ   أو عاما إما الوقف يكون 

 رالب   لوجوه مآال أو ابتداء منفعته خصيص  تو  هس  حب   تم   ن  ي  ع   كل هو العام الوقف -
 .عام شخص تسيير طريق عن ،العامة لمنفعةل المصلحة وتحقيق واإلحسان

 الواقف أسرة أعضاء بعض لفائدة ةقوفمو  عين كل هو خاصال وقفال أو ي ر   الذ   الوقف -
 اعتباري. أو ذاتي آخر لشخص أو الواقف ةريذ   أو

 شخص لصالح اآلخر والجزء ةعام لجهة منه جزء   سب   ح   عين كل هو المشترك وقفال -
 ومن ري الذ   الوقف من يتكون  وقد فقط. المعين الشخص لفائدة أو هذريتل أو معين

 .ةالعام ةنفعملا وقف من أو خيري ال وقفال
 تكون  الوقف إدارة فإن وغيره، خيري  وقف من ن يتكو   الذي مشتركال وقفال حال فيف -

 العام. الوقف اختصاص من
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 شخص ارةدبإ العامة المصلحة تحقيق إلى يهدف وقف كل هو ةالعام ةنفعمال وقف -
 .ااعتباري أو كان اطبيعي بذاته

 ممتلكاته. بوقف يقوم اعتباري  أو ذاتي شخص كل هو الواقف  -
 قف.الو  منفعة ز  و  ح   أهلية له اعتباري  أو ذاتي شخص كل هو عليه الموقوف -

 التطبيق. تمجاال الثاني: الفصل

 وانقضائها وآثارها الوقف بإنشاء المتعلقة   القواعد   الوقف   أنواع   جميع   على قطب  ت   – ٢ المادة
 األحكام مع ضةمتعار  القواعد تلك تكن لم إذا القانون، هذا أحكام في عليها المنصوصة

 .تنظمها التي الخاصة

 خاصة. ألحكام خاضع الخيري  والوقف ةالعام ةنفعمال وقف من اًل ك   إن

 مشتركةال حكاماأل - األول الباب

 للوقف. القانوني والنظام الطبيعة - األول الفصل

  .لوقفا قانون  طبيعة -األول مبحثال

 عمومياتال األول: عالفر 

 أو ةواحد عين من إنشاءه يمكن ،األولى المادة في تعريفه تم الذي الوقف نإ - ٣ المادة
 خاص. أم عام مصدر من انتأك سواء ،ةتعددم وموارد ممتلكات من

 هذا فإن ،بذاته الشخص إدارة مع اإلحسانو  البر لجهات عين ا الخاص الواقف يقف حين
 القانون. هذا في الواردة للشروط طبقا ةالعام المنفعة ذات مصلحة إلى يتحول قد قفالو 

 ."ةالعام ةنفعمال وقف" ــــب ٢ المادة في الوارد التعريف حسب عليه ويطلق
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 من أو الواقف سرةأ أعضاء من الذري  أو الخاص بالوقف عليه الموقوف يكون  أن يمكن
 اعتباري. أو ذاتي آخر شخص

 على المطبق القانوني للنظام يخضع ري الذ   الوقف من الناشئ المشترك الوقف جزء إن
 الوقف. من النوع هذا

 ٦٥و ٦٣ ني  ت  الماد   في المحددة واإلجراءات عدللقوا  خاضع ةالعام ةنفعمال وقف جزء إن
 القانون. هذا من

 أو مالية أصول منو  تمنقوالال أو اتالعقار  ممتلكات من الوقف إنشاء يمكن - ٤ المادة
 نقدية.

 الوقف. عقد في ةالوارد طو للشر  طبقا يكون  أن يجب النقدية األصول استثمار أن إال

 للتقادم. أو للحجز قابل غير الخيري  الوقف ممتلكات إن

 الوقف إنشاء : ٢ عالفر 

 الموقوفة العين مالك هو اعتباريا، أم ذاتيا شخصا أكان سواء الواقف، إن - ٥ المادة
 .الوقف بطالن طائلة تحت لكوذ فيه بالتصرف عليه محجور وغير

 خاصة موافقة على الحصول الواقف على اللتزامات، خاضعا ةالموقوف العين كون ت حين
 العين. تلكل مطالبة أية عن بالتنازل صريحة بصورة فيها يلتزمون  لدائنينا من

 أهلية تنظم التي األسرة قانون  ذلك في بما لعام،ا القانون  قواعد جميع   الواقف على قب  ط  ي  
 .الحظر وحماية والحجر وكالة أو أصالة العقد

أي   – ٦ المادة  من تم   قد اإليجاب كان إذا ،كتابة قفاالو  من صريح إيجابب الوقف نش 
 ،األسرة مدونة في منصوص هو كما وصية رعتب  ي   فإنه األخير، مرضه أثناء الواقف فر  ط  
 الورثة. بموافقة إال ممتلكاته ثلث تجاوزي أن يمكن وال
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 التي لةه  الم   ضمن كتابة الواقف هن  عي   الذي عليه الموقوف قبول يتم أن يجب - ٧ لمادةا
 معقول؛ أجل في يتم   أن يجب القبول فإن ،مهلة أية ديحدت عدم حال وفي الواقف. دهاحد  

 .جمالم   يكون  أن يمكن وال ،ضمنيا أم اصريح أكان سواء

 ثالثة خالل منه مكتوب جواب وجود عدم حال في ضمنيا عليه الموقوف قبول ي عتر ف
 .به إخطاره أو خطيا له تبليغه بعد تعيينه تاريخ يتبع التي أشهر

 بتحقيق الوقف تنفيذ ارتبط إذا إال اإليجاب، بعد ناجزا يكون  الوقف إنشاء نفإ ذلك، ومع
. شرط  م عل ق 

 عليه الموقوف من قبوال اإليجاب يلق   لم إذا أو عليه موقوفا الواقف ينيعت عدم حال في
 خيريا. وقفا رعتب  ت   العين فإن الواقف، نهعي   الذي

 عند وي وضع موثق غير خاص بعقد أو موثق بعقد الموقوف العين إنشاء يتم – ٨ المادة
 .والتوقيع بالكتابة االعتراف مع الموثق

ل  سجلال في مؤبدة أو مؤقتة بصفة فيه التصرف إمكانية وعدم   العقاري  الوقف إنشاء   ي سج 
 .ي العقار 

 دون  بمرسوم إنشاؤها يتم   لها، التابعة الهيئات وأ الدولة أوجدت ها التي وقافألل بالنسبة
 الدولة. ممتلكات عن التنازل مجال في المطب قة النصوصب إضرار

 عن المسؤول إلى الوقف إنشاء عقد من نسخة بإيصال المحكمة وثقم يقوم - ٩ المادة
 يوما ٣٠ اه  ص  ق  أ   ل  أج   في ،٢٧ المادة في عليه منصوص هو كما لألوقاف العليا ةهيئال

 .العقد متسل   تاريخ من ابتداء

 وإيصال التوثيق شروط لنفس يخضع الوصية، طريق عن يتم عندما الوقف، إنشاء إن
 آنفا. المذكورة ةهيئلا إلى دعقال من نسخة



7 

 

  ةالموقوف العين حيازة : ٣ عالفر 

 تم   إذا الوقف بعقد ةفو وقمال العين بحيازة عليه للموقوف يسمح الواقف إن - ١٠ المادة
 .العقد   إصدار عند عليه الموقوف من القبول

 خطابا عليه الموقوف يعطي الواقف فإن ،الوقف عقد في اإليجابب القبول يرتبط لم إذا
 ثالثة غضون  في هعلي الموقوف من ضمني أو صريح قبول بعد الوقف لحيازة موثقا

 بتعيينه. إشعاره أو إخطاره تاريخ من أشهر (03)

 بتسجيل تتم الموقوفة العين حيازة فإن ،مختلفة ألسباب موثق خطاب إيجاد تعذر وإن
 الواقف. وبموافقة عليه الموقوف من آخر سند طريق عن أو العقارات سجل في وقفا العين

 للوقف القانوني النظام - الثاني الفصل

  الصحة :١ عر الف

 للتطبيق وقابلة شرعية أنها ثبتت إذا الواقف، شروط وتطبيق مراعاة يجب – ١١ المادة
 .باطال الوقف كان وإال

 صحيحا يبقى الوقف فإن ،تنفيذه يمكن ال أو شرعي غير بشرط مقيدا الوقف إنشاء كان إذا
 العليا ةئالهي فإن وإال، مباح شرط بوضع ملزم فالواق فإن الحالة، هذه فيف .باطال والشرط

 بذلك. تقوم لألوقاف

 أما إنشائه. مرسوم من هاهيئات إحدى أو الدولة أنشأتها التي األوقاف يثبت – ١٢ المادة
 موثق عند يوضع موثق غير خاص مستند أو موثق عقدب فيثبت ،األخرى  األوقاف إنشاء
 الكتابة تشمل األوقاف هذه إنشاء أصلية وصفة قيع.والتو  بالكتابة االعتراف مع العقود
 .٢٧ المادة في عليه المنصوص السجل في المقيدة
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 البطالن أسباب الثاني: عالفر 

 التالية: لألسباب الوقف إنشاء يبطل - ١٣ المادة

 واضحة. بصورة محرمة ةفو وقمال العين تكون  أن -
 هو كما الحظر وباعتبار األهلية، شروط إلى بالنظر عليه، محجورا الواقف كان اإذ -

 والضوابط. القوانين في عليه منصوص
 ممثليهم؛ لتعيين المخولين السلطات قبل من وكالءبال تمثيلهم أحكام مراعاة عدم -
 نفسه. الواقف لفائدة الوقف إنشاء -
 ن يكو  أن إال صحيحة، بصورة الوقف على هعلي الموقوف وذ  ح  ي   أن قبل الواقف وفاة -

  الواقف. حياة في العين بملكية طالب قد عليه الموقوف

 الوقف انقضاء : ٣ عالفر 

 التالية: الحاالت في الوقف تصفية تتم - ١٤ المادة

 قت؛ؤ الم للوقف المحدد األجل الوقف بلوغ -
 غير ظروف بسبب كان إذا خاصة تداركه، يمكن ال تلف ةالموقوف بالعين يلحق أن -

 قاهر. لسبب أو متوقعة

 حق ويجري  ا،بتعويضه لزمي هفإن آخر شخص بفعل ةالموقوف العين اختفت إذا ،أنه إال
 بدال. ةمقد  الم   العين على عليه الموقوف

 كل وفي السليم الجزء في يستمر االستفادة فإن ،الموقوفة العين من جزء تلف حال وفي
  .لفت  م  ال الجانب من بدال يكون  أن ي مكن ما
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 العين لوقف القانونية اآلثار - الثاني الباب

 الواقف وواجبات حقوق  - األول الفصل

 ةفيدالمست  الجهة أو عليه الموقوف يعين أن ايً ر   ذ   أو خاصا وقفا الواقف ىعل - ١٥ المادة
 بحكم خيريا وقفا عتبرت   العين   فإن عليه، الموقوف تعيين عدم حال في الوقف. منفعة من

 القانون.

 للقيامو  عليه. الموقوف حوزة في ةالموقوف العين يضع أن الواقف على يجب - ١٦ المادة
 الوقف إنشاء فيه ر  ق  ي   مرسوم أو قوث  م   غير خاص سند أو موثق عقد كتابة عليه ،بذلك
 .عليه الموقوف لفائدة

 عن عو جالر  للواقف مكني الو  ،نهائيا صحيحة بصورة الموقوفة العين رعتب  ت   - ١٧ المادة
 التالية: الحاالت في إال الوقف

 الحاجة. عند اإلمكانية هذه العقد في ني  ب  ي   حين -
 مستقبال. عليه موقوفلل الوجود شرط يتحقق ال حين -

 الكامنة العيوب وال ةالموقوف العين ملكية نزع ضمان الواقف على يلزم ال - ١٨ المادة
 عليه. الموقوف تجاه فيه

 للعين اضرر   ب  سب   ي دح  فا إ  خط أو د  تعم  م   عمل   كل نم يرتكبه ماع مسئوال رعتب  ي   أنه إال
 .ةالموقوف
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 عليه الموقوف وواجبات حقوق  - الثاني فصلال

 كما الوقف، إنشاء عند بصفته أو بشخصه عليه الموقوف تعريف يمكن - ١٩ المادة
 الوقف. إنشاء بعد تحديده يمكن

 المحددة الشروط وفق ضمنية أو صريحة بصورة قبوله عن ريعب   أن عليه الموقوف على
 القانون. هذا في للحيازة

 عليه. الموقوف على العام القانون  حددها التي والتوكيل التمثيل أحكام قطب  ت  

 شروطل طبقا اواستغالله ةالموقوف العين من االستفادة حق عليه للموقوف - ٢٠ المادة
 الوقف. من الغاية مع طابقةم ةصفوب الواقف

 فائدةل الوقف من االستفادة حق عن يتنازل   أو ةالموقوف العين من يستفيد   أن أيضا ويمكنه
 شخصه. في محصورا الحق هذا كان إذا إال ،آخر شخص

 بالعمارة المتعلقة الحقوق  بكل يتمتع عليه فالموقوف بعمارة، الوقف قتعل   إذا - ٢١ المادة
 فيها. جةر  د  الم   أو بها المتعلقة اتق  ح  ل  الم   وبكل

 كل وكذلك األرض تشمل عليه للموقوف االستفادة حق فإن ،بعقار الوقف تعلق إذا
 .غاير  م   ف  ر  ع   أم شرط   ي وجد لم ما يها،ف الموجودة والمزروعات البنايات

 الحقوق  من العمارة يخصص أن القانون، هذا بأحكام التقيد شرط عليه، الموقوف يستطيع
 اتام   وقفا عتبرت العينية الحقوق  هذه فإن ،الحالة هذه فيو  القيمة. زيادة تمنحه التي العينية

 العمارة. مثل

 ياتبناو  ةالخاص نفقاته على آخر، شخص أو عليه الموقوف قام إذا - ٢٢ المادة
 هذه فإن ،لألوقاف العليا هيئةال من مسبق إذن دون  العمارة في مزروعات أو تآنشوم
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 إلى العمارة إعادة لىعو  بنفقاته إزالتها على إرغامه أو عليها، الحفاظ تستطيع ةهيئال
 حالتها.

 يحافظ التي نفسها بالعناية ةالموقوف العين على بالسهر ملزم عليه الموقوف - ٢٣ المادة
 خطئه بسبب الضرر من بالعين يلحق عما مسئول فهو الشخصية. ممتلكاته على بها

 الممتلكات. حفظ واجبات في ريقصت أي عن مسئوال عتبري  و  احترازه. بعدم أو وإهماله

 التالية: الحاالت في ينتهي ةالموقوف العين على عليه الموقوف حق إن - ٢٤ المادة

 النشاط؛ عن التوقف أو تبالمو  -
 عليه؛ محصورا االنتفاع حق ن و ك حال في عليه الموقوف فقدان أو ابغي -
 ؛الوقف يستحق   بموجبها التي الصفة فقدان -
  الوقف. من االستفادة في حقه عن الصريح التنازل -

 التي الحاالت إلحدى طبقا االنتفاع، في عليه الموقوف حق انتهاء حال في - ٢٥ المادة
 موجودا كان إذا عليهم وقوفالم أحد إلى يعود الوقف على الحق فإن إليها، اإلشارة سبقت

 .الوقف عقد في عليه ومنصوصا

 ورثته. إلى أو الواقف إلى الوقف يعود عليهم، وقوفالم ضراانق ةحال في

 الوقف إدارة - الثالث مبحثال

 األوقاف، على واإلشراف دارةاإلب مكلفة مستقلة إدارية هيئة إنشاء تم   لقد - ٢٦ المادة
 بمرسوم. هيئةال لهذا والتسيير التنظيم أحكام تحديد يتم لألوقاف. العليا الهيئةبـ تعرفو 

  : في تحديدبال لألوقاف العليا الهيئة مهمة تتمثل - ٢٧ المادة

 ؛ أعاله ٩ المادة في إليها المشارة والمستندات الوقف عقود موثق من ستالمالا -
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 العامة؛ األوقاف إدارة -
 العامة؛ األوقاف سيما وال ،األوقاف وتطوير تشجيع -
 ؛العامة ةالمنفع وأوقاف المشتركة وقافواأل ذ ر  ي ةال األوقاف ىعل واإلشراف مراقبةال -
 الواقف؛ شروطل طبقا الوقف استخدام على السهر -
 بفاعلية؛ وظائفها وأداء ضمان أجل من فيه الموقوفة األعيان تسجيل   يتم   سجل    ات خاذ -
 العقاري؛ السجل في الموقوفة العقارات جميع تسجيل من التأكد -
 األوقاف. ممتلكات وحفظ حماية على السهر -

 العام بالوقف خاصة أحكام - الثاني بابال

 العام الوقف تطبيق ومجال القانونية الطبيعة - األول فصلال

 العامة لألوقاف القانونية الطبيعة - األول لمبحثا

 قابلة تبقىس األحكام هذه مع تتعارض ال التي لألوقاف العامة األحكام - ٢٨ المادة
 العامة. األوقاف على للتطبيق

 طبقا ،عاما اف  وق   ةفو قالمو  الممتلكات وتستثمر لألوقاف العليا الهيئة رسي   ت   - ٢٩ المادة
 أجل من هاعلي عتماداال يتم التي والنصوص القانون  هذا في عليها المنصوصة لألحكام
 وزيادة الممتلكات هذه على الحفاظ إلى الهادفة عقودال جميع فإن االعتبار، وبهذا .اتطبيقه
 .تحققةالم ومصلحتها طبيعتها عتباراال بعين األخذ مع بها القيام يجب ريعها

 ل  ب  ق   من القضاء ولدى المدنية حياةال في لألوقاف العليا ةهيئال تمثيل يتم - ٣٠ المادة
 عنها. المسئول

 ألوقافل العليا للهيئة يمكن ود،المنش الهدف وخصوصية أهمية بسبب - ٣١ المادة
 العام. لوقفا من نةكو  الم   الممتلكات بعض إدارة ل  يكتو 
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 مرسوم. طريق عن تحديدها يتم األوقاف من النوع هذا وتسيير إدارة أحكام إن

 العامة لألوقاف القانوني النظام - الثاني مبحثال

 األحكام وفق إال فيها التصرف يمكن ال عاما وقفا الموقوفة ممتلكاتال إن - ٣٢ المادة
 القانون. هذا في عليها المنصوصة

 بالتنازل المتعلقة االستثنائية لإلجراءات تبعا عينا، أو نقدا تبادل محل تكون  أن يمكن
 .بابال هذا من الثاني فصلال في الواردة

 أو الواقف إلى يعود فإنه خاص    بر    جهةل ةدمؤب   بصفة ةموقوف عين كل إن - ٣٣ لمادةا
 االنقطاع. حالة في ورثته إلى

 الموقوف موت عند أو أجله من أنشئ قد كان الذي النشاط توقف عند الوقف نقضيي
 تعيينه. حال في عليه،

 قابلة غير أولوية ذات ديون  بأنها تعرف العام بالوقف الخاصة الديون  إن - ٣٤ المادة
دلل ١٠٧ المادة أحكام بموجب الثالثة الدرجة في وضعت التي مثل للتقادم  دوح  الم   عق 

ن بتنظيم المتعلق  إفريقيا. في التجاري  القانون  توحيد منظمة أم 

 ممتلكات إيجار البيع، التبادل، : امالع وقفال اءقضنا إجراءات - الثاني فصلال
 العام. الوقف

 شتركةالم حكاماأل - األول مبحثال

 : ألجل عينا أو نقدا تبادل حل  م استثناء، الوقف، يكون  أن يمكن - ٣٥ المادة

 ؛ الدائمة صفته على الحفاظ -
 لصيانته؛ الضرورية باألعمال القيام -
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  تفاديها. يمكن ال خسارة حال في نفسها بالوظائف للقيام ةقابل ى خر أ بعين استبداله -

 المنتجات بيع وكذلك موقوفةال عياناألب المتعلقة اءر  ك  ال وعقود التبادالت إن - ٣٦ المادة
 يتعلق فيما وكذلك العروض أصحاب بين التنافس لقانون  تخضع العام، بالوقف الخاصة
 قا.ب  س  م   القائمة واإلعالنات الشفافية بضوابط

 المخصصة ةفو وقالم عماراتبال المتعلقة اءر  الك   وعقود التبادالت إن - ٣٧ المادة
 المحاصيل بيع وكذلك المنقولة قيمبال المتعلقة التبادالتو  العامة، المنشآت أو للتجهيزات

 كما تعليله يتم بقرار المباشر التفاهم طريق عن بها القيام يمكن للتلف، القابلة الزراعية
 .ينبغي

 التبادالت : الثاني مبحثال

 عيني أو نقدي تبادل محل تكون  أن يمكن اعام اوقف الموقوفة الممتلكات إن - ٣٨ المادة
 .به هتم  ي شخص أي من خطي بطلب أو لألوقاف العليا ةهيئال من بمبادرة

 النقدية التبادالت : 1 عالفر 

 الممتلكات قيمة تقدير نظام بالمالية المكلف الوزير من صادر   مرسوم   يحدد - ٣٩ المادة
 حدود حسب التبادالت واعتماد للتوقيع المخولين المسئولين ويحدد ،تبادلها يجري  التي

 .الصالحيات

 للحصول ص  ص  خ  ت   أن يجب اعام اوقف ةفو قالمو  الممتلكات تبادل عن الناتجة األموال إن
 طبقا عائداته، وزيادة الوقف مصالح على الحفاظ أجل من ستثمر،ي   أو بديل عين على

 .40 المادة ألحكام
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  األعيان تبادل :٢ عالفر 

 له تكون  أن يجب اعام وقفا ةموقوف ى خر أ عين مع تبادله يتم عين كل إن - ٤٠ المادة
 ةر ب  خ   طريق عن التقييم ويتم ،اعام اوقف ةالموقوف العين من أعلى أو تقديرا مساوية قيمة

 .ةب  ناس  م  

 في اتسجيله يجب للوقف تبادل في عليها الحصول تم التي المنقولة غير الممتلكات إن
 العقاري. ل   السج   

 بالمالية. المكلف الوزير من مرسوم بموجب تحديدها يتم التبادل كيفي ة إن - ٤١ المادة

 .موث قة شهادة طريق عن العين تبادل عقد وضع يجب

 عامال وقفالب خاصةال نتجاتالم بيع عن - الثالث مبحثال

 لبيعل عرض : 1 عالفر 

 غيرها وأ باحطألاو  األخشاب مثل العامة باألوقاف الخاصة العائدات - ٤٢ المادة
 مصنوعة منتجات أو اعام اوقف موقوفة أراض من المستخرجة المناجم منتجات وكذلك

 لألوقاف. العليا ةهيئال وضعتها التي المعايير لمواصفات طبقا ،للبيع عرضها يتم

 الثمن دفع شروط : ٢ عالفر 

 المكلف الوزير يصدره مرسوم طريق عن الثمن دفع شروط تحديد يتم - ٤٣ المادة
 بالمالية.
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 عامال وقفال إجارة عن - الرابع مبحثال

 مشتركةال حكاماأل : 1 عالفر 

 ر  اظ  ن   طرف من اإليجار تحت اهع  وض   يمكن عاما وقفا ةالموقوف العين - ٤٤ المادة
 رستأج  ي   ام  ل   أقل   بثمن الوقف إيجار يمكن الو  لألوقاف. العليا ةهيئال إذن على بناء   الوقف

 .ةمماثل ن  ي  ع   به

 راجد  باست   أو ةص  ناق  الم   طريق بات  باع   اإليجار   لألوقاف العليا الهيئة تعتمد - ٤٥ المادة
 روض.الع  

 يتعلق فيما بها معمولةال والقواعد القانونية لألحكام اإليجار عقود تخضع - ٤٦ المادة
 والتجارة. بالسكن الخاص   اءر  لك  با

 اإليجار على تترتب التي سوموالر   الضرائب جميع   دفع   رج  أ  ست  الم   على - ٤٧ المادة
 قانونيا.

 العامة باألوقاف المتعلقة النزاعات بحق تصدر التي القضائية كامحاأل إن - ٤٨ المادة
 نهائية. عتبرت  

 الزراعية. غير ةالموقوف العين بإيجار خاصة أحكام :٢ عالفر 

ر  ت س   - ٤٩ المادة  سنوات. ثالث تتجاور ال لفترة - ةالزراعي غير - الموقوفة العين تأج 

 ها،ئهاتنا قبل أشهر ةثالث إعداده يتم رج  أ  ت  س  الم   من بطلب المدة هذه تجديد يمكن أنه، إال
 لألوقاف. العليا ةهيئال موافقة شرطب

 : إلى حتاجت تكان إذا ةالزراعي غير لعينا إيجار إنهاء حق لألوقاف العليا ةهيئال تملك

 إدارية؛ أو اجتماعيةو  وعلمية دينية طبيعة ذات مؤسسة إلنشاء المستأجر العين استعادة -
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 .فيها مهمة بتغييرات لقياما أو ةالمستأجر  العين بناء إعادة -

 .األخيرة الثالثة للشهور اإليجار مبلغ يساوي  تعويضا رج  أ  ت  س  الم   يستحق ،األولى الحالة في
 .اهبناؤ   يد  ع  أ   يتال العين ارج  ئ  است   في األولوية له ،الثانية الحالة وفي

 الزراعي الوقف راجإلي خاصةال حكاماأل : ٣ عالفر 

 المتعلقة الخاصة األحكام المالية بالشئون  المكلف الوزير مرسوم   دد   ح  ي   - ٥٠ المادة
 .ةالموقوف ةالزراعي بالعين

    العامة األوقاف ممتلكات استثمار - 5 مبحثال

 التمويل لمبادئ طبقا رستثم  ت   األوقاف وعائدات المبالغو  الممتلكات - ٥١ المادة
 اإلسالمي.

 ةفو وقمال األعيانو  األوقاف ممتلكات لصيانة باألولوية االستثمارات عائدات صخص  ت  
 األساسية. االجتماعية جاالتموال

 بصورة أو يةبالكل األوقاف استثمار متخصصة لمؤسسة لوك   ي   أن الوقف راظ  لن   يمكن
 جزئية.

 قابةوالر   األوقاف تمويل تنظيم : الثالث فصلال

 لألوقاف والمحاسبي المالي التنظيم مبادئ - األول مبحثال

 وكذلك ومنتجاتها الموقوفة األعيان جميع العامة األوقاف ممتلكات تشمل - ٥٢ المادة
 ها.ئدتافل الموقوفة األعيان جميع

 للدولة العامة الميزانية عن ةغاير م سنوية   ميزانية   العامة قافو لأل صص  خ  ت   - ٥٣ المادة
 المالي التوازن  على سنوية  ال ميزانية  ال تتأسسو  العامة. لألوقاف العليا ةهيئال ميزانية عنو 
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م   التي والمصروفات العائدات الميزانية هذه لتشم   كما ،والمصروفات العائدات بين  ت قس 
   لالستثمار. خرآ قسمو  لإلدارة ص  ص  مخ قسم   : ي نقسم   إلى

 : هي العائداتو 

 اإليجار؛ عائدات -
 التبادالت؛ عائدات -
 قفاو   الموقوفة المناجم ومنتجات الزراعية المحصوالتو  األشجار ثمرات بيع عائدات -

 وغيرها؛ عاما
 طرحها؛ يتم التي األسهم في التسجيل اتج  نت  م   -
 أخرى؛ ومؤسسات الدولة تقدمه يالذ الدعم -
 والتبرعات؛ الهبات -
 اإلسالمي؛ التمويل لمبادئ ةبقاطالم القروض -
 اإلسالمي؛ التمويل عن الناتجة العائدات -
  متنوعة.ال عائداتال -

 : المصروفات تتضمن

 عاما؛ وقفا الموقوفة األعيان وصيانة رميمت تكاليف -
 الواقف؛ شروطل قاطب عليها، الموقوفة للخدمات صةالمخص   التكاليف -
 عاما؛ فاق  و   الموقوفة األعيان تسييرب المتعلقة تكاليفال -
 .ين  والد    البر    لجهات صةالمخص   التكاليف -
 العامة؛ األوقاف مؤسسات وتجهيز بناءب المتعلقة يفلتكاال -
 ؛يةاالستثمار  تكاليفال -
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 العامة؛ األوقاف احتياجات لتلبية المقدم الدعم -
 متنوعة.ال تكاليفال -

 لتغطية صةمخص   عائدات : ني  قسم   إلى العامة لألوقاف السنوية الميزانية عائدات مس  ق  ت  
 مشاريع بإيجاد المتعلقة االستثمار لعمليات صةمخص   وعائدات ،األوقاف تسيير تكاليف
 المالية لشئون با فل  كالم الوزير مرسوم دحد   ي   العامة. األوقاف عائدات رفعو  عامة أوقاف
 المسئول اقتراح على بناء   ،واالستثمار التسيير لنفقات صةالمخص   األوقاف عائدات توزيع  

 .لألوقاف العليا الهيئة عن

 تلك تغطية بعد ة،ض  فائ   للمصروفات صةالمخص   العائدات تكون  حين - ٥٤ المادة
 األوقاف عائدات رفع أجل من االستثمار تكاليف إلى الفائض إضافة يجب المصروفات،

 العامة.

 يمكن ال وكذلك، التسيير. مصروفات لتغطية االستثمار عائدات إنفاق يمكن ال ،أنه غير
 لها. صة  المخص   العائدات   ي از  و  ي   ما إال التسديد أو بالصرف األمر أو بتكاليف االلتزام

 بتخصيص المتعلقة أعاله إليها المشار 39 المادة أحكام تمراعا يجب األحوال، كل وفي
 .بالتبادالت العائدة منتجاتال

 العامة لألوقاف سنوية ميزانية مشروع بإعداد مكلفة لألوقاف العليا ةهيئال - ٥٥ المادة
 المالية. لشئون با المكلف الوزير مصادقة بعد وتنفيذها

 اإليرادات رفصب اآلمر هو لألوقاف العليا ةهيئال عن المسئول - ٥٦ المادة
 العامة. األوقاف لميزانية والمصروفات

 نداء   هوج   ت   أن ،ق  ب  س  م   إذن   ودون  طلب   دون  لألوقاف، العليا ةهيئلل يمكن - ٥٧ المادة
 عينا. أو نقدا العامة لألوقاف للتبرع المحسنين جمهور إلى
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 األوقاف مشاريع إلنجاز عهاي  ر   يخصص محددة قيمة ذات صكوك إصدار أيضا، ويمكنها
 االجتماعية. أو العلميةو  الدينية الطبيعة ذات العامة

 ودليل مالي لتنظيم العامة األوقاف محاسبة وضبط   المالي   التسيير   عخض  ي   - ٥٨ المادة
 من اقتراح أساس على ،المالية لشئون با المكلف الوزير من م عتم د   بمرسوم   ،إلجراءاتا

 لألوقاف. العليا ةهيئال عن المسئول

 العليا ةهيئال هاد  ق  ع  ت   التي والخدمات التوريد من - األعمال صفقات تخضع - ٥٩ المادة
 الصفقات بتحويل الخاصة إلجراءاتلو  القانونية نظمةألل - العامة األوقاف فائدةل لألوقاف
 .العمومية

 ،تسييرلل حساب بإعداد لألوقاف العليا ةهيئال تقوم مالية، فترة كل اختتام عند - ٦٠ المادة
 محكمة قابةلر   تخضع التي العامة لألوقاف السنوية الميزانية تنفيذ كيفية فيه يوضح

 سبات.االمح

 المنصوص هو العامة األوقاف على تطبيقه يمكن الذي بييالضر  النظام إن - ٦١ المادة
 للضرائب. العامة المدونة في عليه

اتوالم   البناء مواد   استيراد   إن  ذات مصالح كونهاب المعترف األوقاف بإنجاز الخاصة ع د 
 الجمركية. الضرائب من إعفاؤها يمكن ،عامة منفعة

 العامة األوقاف تمويل مراقبة - الثاني ثحمبال

 خارجية قابةور   قابيةالر   الدولة مؤسسات قابةلر   لألوقاف العليا ةهيئال تخضع - ٦٢ المادة
 لألوقاف. الشرعية واألحكام بالمبادئ هاالتزام مدى من للتأكد
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 ةالعام ةنفعمال وقف عن : الثالث بابال

فة العام الوقف يكتسب أن يمكن - ٦٣ المادة  بطلب   العامة، المنفعة ذات مصلحة   ص 
م  م   بطلب   - العجز حالة في - أو ،حياته في الواقف من  هيئةال لدى الوقف راظ  ن   من قد 

 لألوقاف. العليا

 الالزمة والمراقبة اإلدارة شروط   العامة المنفعة ذات مصلحة   صفة   إعطاء   مرسوم   حدد  ي  
 ضوابطوال القوانين اصهخص   ت   التي واالمتيازات بيريالض النظام يحهاتي التي مزاياالب للتمتع

 .ةعامال ةنفعالم ذات مصلحة كونهب المعترف للنشاط

 .عامة منفعة ذات مصلحة به عترافالا وكيفية   للوقف العامة   الشروط   مرسوم   د  حد  ي  

 منفعة ذات مصالح بكونها والمعترفة الموقوفة األعيان ملكية نقل يمكن ال - ٦٤ المادة
  العامة. باألوقاف المتعلق القانون  هذا في المنصوصة الشروط ضمن إال عامة

 المالية والحالة التقديرية الميزانيةو  األوقاف إلدارة السنوي  التقرير تقديم يجب - ٦٥ المادة
 السنة تنفيذ اختتام   ت ب عت   التي شهراأل ستة خالل ،لألوقاف العليا ةهيئال إلى العامة لألوقاف

 الميزانية.

 نهائيةالو  نتقاليةاال  حكاماأل - الرابع بابال

 هةالمشاب   ةالعام ةنفعمال ومؤسسات العامة المصلحة أوقاف تحويل يمكن - ٦٦ المادة
 من مقد  م   طلب  ب - عجزال حالة في - وأ حياته، في الواقف من طلب  ب خيرية أوقاف إلى

 لألوقاف. العليا ةهيئال لدى األوقاف راظ  ن  

 ،اإنشاؤه سبق يتال فاوقاأل فإن التنفيذ، حي  ز القانون  هذا دخول من ابتداء - ٦٧ المادة
 التسمية. هذه عن يتخلال أو أعاله، إليها المشارة باألحكام لاللتزام واحدة سنة لةه  م   يملك
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 النظام هذا من - دائمة بصورة - هف  وق   ع  يتمت   أن يدير  الذي الواقف إن - ٦٨ المادة
 العامة. األوقاف إلى هوقف تحويلب طالب  م   ،القانوني

 السنغال. لجمهورية الرسمية الجريدة في ون نالقا هذا ر  ش  ن   - ٦٩ المادة

 .للدولة قانونا باعتباره القانون   هذا ذف  ن  سي  

 م٢٠١٥ مايو ٠٦ : بتاريخ دكار في رر   ح  

 

                                             صال مك ي                                               الجمهورية رئيس من بأمر

 جون  هللا عبد بن محمد                                             اءالوزر  رئيس     

 

                                       

 

                              

 


