جامع ـ ـ ــت بـ ـ ـ ـ ـ ــاتى ــت -1 -الحاج لخضر
كليت الحقوق والعلوم السياسيت
قس ــم الحقوق

اآلليات الكانونية إلدارة الوقف
يف التصريع اجلزائري
أطروحت مقدمت لىيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق
تخصص :قاهون عقاري
إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداد الط ــالبـ ــت:
زردوم ص ـ ـ ـ ـ ـ ــوريت
الاسم واللق ـ ـ ــب
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاديت رح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب
زرارة صالحي الواسعت
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـامي بن حمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت
رش ـ ـ ـ ـ ـيد ساسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلمى مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاوع
ميلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـود س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالمي

إشـراف ألاستاذة الدكتورة:
زرارة صالحي الواسعت
لجىـ ـ ـ ــت املىـ ـ ـ ـ ــاقشت:
الجامع ــت ألاصلي ــت
الدرج ــت العلمي ــت
جامعـ ـ ــت باتى ـ ـ ـ ــت 1
أستاذ التعليم العالي
جامعـ ــت باتى ـ ـ ـ ــت 1
أستاذ التعليم العالي
جامعت قسىطيىت
أستاذ التعليم العالي
جامعت عىاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
أستاذ التعليم العالي
جامعت بس ـ ـ ـ ـ ــكرة
أستاذ التعليم العالي
جامعـ ـ ــت باتىـ ـ ــت 1
أستاذ محاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر-أ
السىت الجامعيت7112/7112 :

الصف ـ ــت
رئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
مشرفا ومقررا
عضوا مىاقشا
عضوا مىاقشا
عضوا مىاقشا
عضوا مىاقشا

لال سعٌل اهلل صهَ اهلل ػهْو ًعهى:
"برا ياخ اتٍ آدو اَمطغ ػًهو بال يٍ ثالث ،صذلح جاسّح ؤً ػهى ّنتفغ
تو ،ؤً ًنذ صاحل ّذػٌ نو".
سًاه يغهى.

إهـــداء
ؤىذُ ىزا انؼًم املتٌاظغ بىل كم ػائهيت انكثريج ًانصغريج.
ً كم األىم
ً األصذلاء

شكر وتكدير
ؤتمذو تإمسَ آّاخ انشكش ًاإليتناٌ بىل:
"ؤ.د صساسج صاحلِ انٌاعؼح" ػهَ بششافيا ًػعٌّتيا ملنالشح ىاتو األطشًدحً ،ػهَ
تٌجْياهتا انمًْح ًصربىا ،دفظيا اهلل ًؤداييا رخشا هلاتو انكهْح.
كًا ؤتٌجو تانشكش ألػعاء جلنح املنالشح  -كم تامسو  -ػهَ لثٌهلى ينالشح ىزه
األطشًدحً ،ػهَ ًلتيى انثًني انزٍّ خصصٌه نمشاءهتاً ،ؤشكشىى يغثما ػهَ كم
انتصٌّثاخ ًاملالدظاخ انمًْح ًانثناءج.
ً ال ّفٌتين ؤٌ ؤشكش كزنك كم يٍ شجؼين ًعاػذَِ يٍ لشّة ؤً يٍ تؼْذ يف بجناص
ىزه األطشًدح.

قائىة املختصرات
 ؽ.ـ.ج :القانكف المدني الجزائرم. ج.ر :الجريدة الرسمية. ص :الصفحة. ط :الطبعة. ج :الجزء. ع :العدد. د.ط :دكف طبعة. د.س.ط :دكف سنة طبع. د.د.ف :دكف دار نشر. د.ب.ف :دكف بمد نشر. د.ت :دكف تاريخ- op.cit : ouvrage précédent cité.

وكدوــــة
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 التعريؼ بالمكضكع كمجاؿ الدراسة
لقد حث اإلسبلـ المسػمميف عمػ كقػؼ أمػكالمـ لمػا فػي ذلػؾ مػف منػافع شخصػية كعامػة،
فمػػك يػػديـ األجػػر كالث ػكاب لصػػاحب بعػػد المػػكت ،كيعػػكد عم ػ المجتمػػع بػػالخير الكثيػػر ،حيػػث
يرسػػخ قػػيـ التضػػامف كالتكافػػؿ بػػيف طبقػػات المجتمػػع بمػػا يؤمن ػ مػػف م ػكارد ماليػػة دائمػػة كثابتػػة
لتمبية متطمبات المجتمع كحاجيات الدينية كالصحية كالتعميمية كالغذائية كغيرها.
ك يعػػد الكقػػؼ أحػػد أهػػـ األنظمػػة الماليػػة اإلسػػبلمية ،ككجمػػا مػػف أكجػ البػػر كالخيػػر ،إلػ
جانب ككن عقدا مف عقكد التبرعات ،كصنفا قانكنيا لمممكية فػي التشػريع الج ازئػرم ،كقػد عرفػ
المش ػػرع ف ػػي الم ػػادة  3م ػػف الق ػػانكف  11-91الم ػػؤرخ ف ػػي  77أفري ػػؿ 1991المتعم ػػؽ باألكق ػػاؼ
المعػػدؿ كالمػػتمـ ،كالتػػي جػػاء فيمػػا" :الكقػػؼ هػػك حػػبس العػػيف عػػف التممػػؾ عم ػ كج ػ التأبيػػد،
كالتصدؽ بالمنفعة عم الفقراء أك عم كج مػف كجػك البػر كالخيػر" .كيعػرؼ الكقػؼ بالصػدقة
الجارية.
ك في الجزائر ،فقد مرت إدارة الكقؼ بمراحؿ تاريخية متميػزة ،متػأث ار فػي ذلػؾ باألكضػاع
السياسػػية كاإلقتصػػادية كاإلجتماعيػػة ،فكػػاف الكقػػؼ أحػػد أهػػـ مظاهرهػػا باعتبارهػػا دكلػػة مػػف دكؿ
العالـ اإلسبلمي ،كفي عمد الدكلة العثمانية عم إثر تكلي األتراؾ لمقاليد الحكػـ فػي الج ازئػر،
بمػ ازدهػػار األكقػػاؼ كمػػداخيمما الػػذركة ،إلػ أف كطئػػت أقػػداـ المعمػػر الفرنسػػي أرض الػػكطف،
أيف قامت السطات الفرنسية بإصدار عدة تشريعات جائرة لتصفية األمبلؾ الكقفية التػي كانػت
تعكػػس كحػػدة كتضػػامف الشػػعب الج ازئػػرم .أمػػا بعػػد اإلسػػتقبلؿ ،فقػػد كجػػدت الج ازئػػر نفسػػما أمػػاـ
فراغ قانكني رهيب ال سيما المنظكمة التشريعية العقارية ،فتـ خػبلؿ هػذ الفتػرة اإلنتقاليػة إدراج
عػػدة إصػػبلحات تشػريعية مػػف بينمػػا إصػػدار عػػدة تشػريعات متعمقػػة باألكقػػاؼ ،تعػػززت بصػػدكر
قػػانكف التكجي ػ العقػػارم ،الػػذم أعػػاد اإلعتبػػار لمممكيػػة العقاريػػة عمكمػػا كاألمػػبلؾ الكقفيػػة عم ػ
كج الخصكص.
ك قد عمد المؤسس الدستكرم إل إقرار الحماية القانكنية لؤلمبلؾ الكقفية ،كتطبيقا لػذلؾ
عمػػد المشػػرع إلػ كضػػع اإلطػػار القػػانكني لمػػذا الصػػنؼ القػػانكني مػػف األمػػبلؾ مػػف خػػبلؿ عػػدة
نصػ ػ ػػكص تش ػ ػ ػريعية كتنظيميػ ػ ػػة تعػ ػ ػػال عػ ػ ػػدة جكانػ ػ ػػب ،مػ ػ ػػف بينمػ ػ ػػا الجانػ ػ ػػب اإلدارم التنمػ ػ ػػكم
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كاإلستثمارم لمذ األمبلؾ.
ك تجدر اإلشارة إل أف هذ الدراسة تنصب عم األجمزة القانكنية المشرفة عمػ تسػيير
الكقػؼ سػكاء كانػػت مباشػرة ،محميػػة أك مركزيػة ،ككػػذا األسػاليب التػػي يػتـ بمػػا تكظيػؼ األكقػػاؼ
كاإلنتفػػاع بم ػػا كاسػػتثمارها كتنميتم ػػا ،لػػذلؾ ج ػػاء البحػػث مكس ػػكما ب" :اآلليػػات القانكني ػػة إلدارة
الكقػػؼ فػػي التش ػريع الج ازئػػرم" ،كهػػذا عم ػ أسػػاس أف مصػػطم "اآلليػػات القانكنيػػة" ك"اإلدارة"،
يعد شامبل كمستغرقا لكؿ هذ العناصر.
 أهمية المكضكع
لمكقػػؼ أهميػػة كمكانػػة عظيمػػة كعريقػػة فػػي تػػاريخ كحضػػارة األمػػة اإلسػػبلمية ،كذلػػؾ منػػذ
البدايات األكل لقياـ الدكلة اإلسبلمية ،فقد أحاطت الشريعة اإلسبلمية الغراء بالعنايػة البالغػة،
كقػػد تكالػػت أكقػػاؼ الصػػحابة كالتػػابعيف عمػ خطػ رسػػكؿ اهلل  -صػػم اهلل عميػ كسػػمـ ،حيػػث
أصب لؤلكقاؼ نظاـ إدارم تبنت جؿ دكؿ العالـ اإلسبلمي.
ك يثي ػػر مكض ػػكع الكق ػػؼ عمكم ػػا كادارتػ ػ بص ػػفة خاص ػػة ،إهتم ػػاـ الفقم ػػاء كالب ػػاحثيف ف ػػي
الشريعة ،التاريخ ،اإلقتصاد كالقانكف ،ككذا السمطة المكمفػة باألكقػاؼ كجممػكر الػكاقفيف ،كذلػؾ
نظ ار لمقيمة الشرعية كاإلنسانية لمذا الصنؼ مف األمبلؾ ،حيػث يعمػؿ نظػاـ الكقػؼ عمػ حػؿ
العديد مف المشاكؿ اإلنسانية في مختمؼ المياديف ،كمحاربة الفقر كالبطالة كاألمية إلػ جانػب
دكر فػػي القطػػاع الصػػحي كبنػػاء المستشػػفيات كالقطػػاع العم ارن ػي كمػػد الجسػػكر كبنػػاء المسػػاجد
كالعمارات لحؿ أزمة السكف...إلخ.
ك تتجسد أهمية الكقػؼ كادارتػ كسػبؿ اسػتثمار كتنميتػ  ،فػي ككنػ يحقػؽ اسػتمرار األجػر
كالثكاب لمكاقؼ في حيات أك بعد مكت  ،كاستمرار المنفعة لممكقكؼ عمي .
ك مػػا يؤكػػد هػػذ األهميػػة كالػػدكر الفعػػاؿ لمكقػػؼ هػػك تصػػنيؼ المشػػرع لػ كصػػنؼ قػػانكني
قائـ بذات مف أصناؼ الممكية العقاريػة ،لػ كظيفػة اجتماعيػة كاقتصػادية ،كهػك مػا جعمػ جػدي ار
بالدراسة كالبحث.
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 أسباب اختيار المكضكع
تـ اختيار المكضكع لعدة أسباب ،أسباب ذاتية كأخرل مكضكعية.
األسباب الذاتية :تتمؿ األسباب الذاتية في اختيار المكضكع في:مكاصمة البحث في مجاؿ األمبلؾ الكقفية (إستكماال لمذكرة الماجستير) كالتعمػؽ أكثػركالتخصص في إحػدل أهػـ الجكانػب كالمتمثػؿ فػي الجانػب اإلدارم كالتنمػكم لمػذا الصػنؼ مػف
األمبلؾ ،إل جانب ككف الكقؼ بمختمؼ جزئيات يشكؿ فضاء خصبا لمبحث.
القيمػػة الدينيػػة ،اإلنسػػانية كالمعنكيػػة كاألهميػػة التػػي يحتممػػا الكقػػؼ فػػي نفػػس الباحػػث،ابتغاء األجر كالثكاب كالتقرب إل اهلل عػز كجػؿ ،إلػ جانػب ككنػ كسػيمة تبنػ عميمػا مصػال
الناس ،كما يجسد الكقؼ مف مظاهر التكافؿ اإلجتماعي بيف أفػراد المجتمػع فػي ظػؿ التسػيير
األمثؿ ألمكاؿ الكقؼ.
ارتبػػاط مكضػػكع الكقػػؼ بالش ػريعة اإلسػػبلمية ،منمجنػػا القػػكيـ نحػػف كمسػػمميف ،كالتػػي اليجػب إهمالمػػا سػكاء بالد ارسػػة أك اإلطػبلع عمػ أحكاممػػا ،كتشػػكؿ هػذ الد ارسػػة فرصػػة لمباحػػث
لئلطبلع كاإلستفادة الشخصية.
األسباب المكضكعية :كيمكف إجمالما فيما يمي:محاكلػػة إيجػػاد حمػػكؿ إلنشػػغاالت السػػمطة المكمفػػة باألكقػػاؼ ،كمشػػاكؿ قطػػاع األكقػػاؼال ػػذم يكتس ػػي أهمي ػػة بالغ ػػة فيم ػػا يتعم ػػؽ ب ػػإدارة الكق ػػؼ ،ككنػ ػ يجس ػػد الحي ػػاة الديني ػػة لممجتم ػػع
الجزائرم ،كتكجي هات الدراسة المتكجة باقتراحات الطبلع السمطة المكمفة باألكقاؼ عميما.
 إقتراح تعديبلت في بعض النصكص القانكنية المتعمقة باألكقاؼ ،لككف معظممػا قديمػةكلـ يط أر عميما أم تعديؿ منذ سنكات خمت.
 أهداؼ الدراسة
تمدؼ هذ الدراسة إل :
* الكقكؼ عم الخمؿ كالنقائص التي تعترم المنظكمة التشػريعية الكقفيػة ،كاإلصػبلحات
كالمساعي التي تقكـ بما السمطة المكمفة باألكقاؼ لمنمكض بالقطاع.
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* الكقػ ػػكؼ عم ػ ػ مػ ػػدل تجسػ ػػيد كتفعي ػ ػؿ اآلليػ ػػات القانكنيػ ػػة التػ ػػي حػ ػػددها المشػ ػػرع إلدارة
األمبلؾ الكقفية.
* محاكل ػػة إثػ ػراء المكتب ػػة القانكني ػػة بد ارس ػػة قانكني ػػة متخصص ػػة تع ػػال جانب ػػا هام ػػا م ػػف
جكانب الكقؼ ،كالمتمثؿ في اآلليات القانكنية التي رصدها المشرع إلدارة الكقؼ.
 الدراسات السابقة
ت ػػـ إختي ػػار كتن ػػاكؿ ه ػػذا المكض ػػكع عمػ ػ خمفي ػػة اإلعتم ػػاد عمػ ػ مجمكع ػػة م ػػف الد ارس ػػات
السابقة المتخصصة منما كالعامة ،كنذكر مف أهمما:
كمػػاؿ منصػػكرم ،اإلصػػبلح اإلدارم لمؤسسػػات قطػػاع األكقػػاؼ (د ارسػػة حالػػة الج ازئػػر)،إدارة الد ارسػػات كالعبلقػػات الخارجيػػة – األمانػػة العامػػة لؤلكقػػاؼ ،الككيػػت ،ط ،7111 ،1كهػػي
ػكر منشػػكرة مػػف قبػػؿ األمانػػة العامػػة لؤلكقػػاؼ بدكلػػة الككيػػت الشػػقيقة ،حيػػث تناكلػػت
رسػػالة دكتػ ا
هػػذ الرسػػالة بإسػػماب كاقػػع قطػػاع األكقػػاؼ ،كهػػي د ارسػػة ذات طبيعػػة اقتصػػادية فػػي ص ػػميـ
المكضكع ،في حيف أني سأحاكؿ إضفاء الطابع القػانكني لممسػائؿ المامػة التػي تضػمنتما هاتػ
الدراسة السابقة.
د.محمػػد عطيػػة الممػػدم ،نظػػاـ النظػػارة عم ػ األكقػػاؼ فػػي الفق ػ اإلسػػبلمي كالتطبيقػػاتالمعاص ػرة (النظػػاـ الػػكقفي المغربػػي نمكذجػػا) ،إدارة الد ارسػػات كالعبلقػػات الخارجيػػة – األمانػػة
العامة لؤلكقاؼ ،الككيت ،ط ،7111 ،1كهذ الدراسة كذلؾ عبارة عف رسالة دكتك ار منشػركرة
مػػف الجمػػة سػػالفة الػػذكر ،كهػػي تعػػال النظػػارة عمػ الكقػػؼ التػػي سنسػػتمؿ بمػػا د ارسػػتنا كعنصػػر
فػ ػػي الفصػ ػػؿ األكؿ مػ ػػف البػ ػػاب األكؿ ،كقػ ػػد تػ ػػـ اإلعتمػ ػػاد عميمػ ػػا لتشػ ػػاب أحكػ ػػاـ النظػ ػػارة بػ ػػيف
التشريعيف الجزائرم كالمغربي في عدة مسائؿ ،ككذا تطبيؽ نفس أحكاـ الفق اإلسبلمي ،حيػث
يع ػػد الم ػػذهب الم ػػالكي ه ػػك المطب ػػؽ ف ػػي دكؿ المغ ػػرب العرب ػػي عمكم ػػا ،إال أف م ػػايميز هاتػ ػ
الد ارسػػة أن ػ يغمػػب عميمػػا الطػػابع الشػػرعي ،فػػي حػػيف أنػػي سػػأتناكؿ النظػػارة عم ػ الكقػػؼ مػػف
الجانب القانكني ،نظ ار لما تقتضي طبيعة الدراسة.
عبػػد القػػادر بػػف عػػزكز ،فقػ اسػػتثمار الكقػػؼ كتمكيمػ فػػي اإلسػػبلـ -د ارسػػة تطبيقيػػة عػػفالكقؼ الجزائرم ،-رسالة لنيؿ درجة الدكتك ار في العمكـ اإلسبلمية ،تخصص الفقػ كأصػكل -
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يمذيح
 ،قسػ ػػـ الشػ ػ ػريعة-كميػ ػػة العم ػ ػػكـ اإلسػ ػػبلمية-جامع ػ ػػة الج ازئػ ػػر ،7114/7113 ،كه ػ ػػذ الد ارس ػ ػػة
المتخصصة تػـ اإلعتمػاد عميمػا فػي البػاب الثػاني مػف البحػث ،كمػا يميػز هاتػ الد ارسػة أنمػا لػـ
تتنػػاكؿ كتفصػػؿ فػػي بعػػض صػػي اإلسػػتثمار التػػي كردت فػػي قػػانكف األكقػػاؼ كفػػي نفػػس الكقػػت
تناكلػت صػػي أخػػرل غيػػر كاردة فػػي هػػذا القػانكف ،فػػي حػػيف أف د ارسػػتي سػػتتناكؿ حصػ ار د ارسػػة
صي اإلستثمار التي كرسما المشرع في قانكف األكقاؼ.
 الصعكبات في إنجاز البحث
الدرسػة ،فقػد تػـ
ا
ال تكاد تخمك أية دراسة مف صعكبات تكاج الباحث ،كبخصكص هػذتسجيؿ بعض الصعكبات أهمما:
قمػ ػػة الد ارسػ ػػات القانكنيػ ػػة المتخصصػ ػػة فػ ػػي إدارة األمػ ػػبلؾ الكقفيػ ػػة ،ذلػ ػػؾ أف الد ارسػ ػػاتالمتناكلة جاءت في مجممما عامة كشرعية ك اقتصادية أكثر منما قانكنية.
ندرة المراجع بالمغة األجنبية (فرنسية كانجميزية) التي تتنػاكؿ الكقػؼ ،سػكاء منمػا العامػةأك المتخصصة ،كحت بالنسبة لممراجع األجنبية العامة ،فمي تقريبػا ال تخػدـ المكضػكع بشػكؿ
خاص ،ألنما تتناكؿ في معظمما اإلقتصاد اإلسبلمي بشكؿ عاـ.
عدـ كجكد نصكص قانكنية تطبيقية كتفسيرية تشرح العديد مف المػكاد القانكنيػة ،خاصػةمنما تمؾ المتعمقة بالعقكد التي يتـ بما تنمية كاستثمار األكقاؼ.
د ارسػػة يليػػات الكقػػؼ كاإلحاطػػة بمػػا تسػػتدعي اإللمػػاـ بػػأكثر مػػف تخصػػص ،كذلػػؾ لكػػكفالكق ػ ػػؼ كي ػ ػػاف كمؤسس ػ ػػة تجم ػ ػػع ف ػ ػػي يف كاح ػ ػػد التخص ػ ػػص الق ػ ػػانكني كاإلقتص ػ ػػادم كالثق ػ ػػافي
كالتاريخي.
عدـ تحييف العديد مف الدراسات الكقفية كفؽ القكانيف الجديدة كالمعدلة.عػػدـ تحيػػيف المكقػػع اإللكتركنػػي لػػك ازرة الشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ ،بخصػػكص المنظكمػػةالقانكني ػػة ،من ػػذ س ػػنكات ،حي ػػث أف النص ػػكص القانكني ػػة كالتنظيمي ػػة المتعمق ػػة ب ػػالكقؼ الت ػػي ت ػػـ
تجميعما كادراجما في المكقع هي فقط إل غاية سنة .7119
-
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يمذيح
 إشكالية المكضكع
يطػػرح مكضػػكع "اآلليػػات القانكنيػػة إلدارة الكقػػؼ فػػي التش ػريع الج ازئػػرم" عػػدة إشػػكاليات
عمكما ،كقد ارتئينا في سبيؿ معالجة هذا المكضكع  -بصفة خاصة -طرح اإلشكالية التالية:
إلى أم مدل كفؽ المشرع الجزائػرم فػي إدارة أمػكاؿ الكقػؼ ،كمػا مػدل كفايػة اآلليػات
القانكنيػة التػػي رصػدها إلدارة هػػذا الصػنؼ القػػانكني مػػف األمػكؾ ،كهػػؿ هػذ اآلليػػات مفعمػػة
عمميا لمنهكض بقطاع األكقاؼ.
ك يمكف في ضكء اإلشكالية أعبل  ،إدراج التساؤالت الفرعية التالية:
مػ ػػا هػ ػػي المعػ ػػايير التػ ػػي عم ػ ػ أساسػ ػػما يتعػ ػػدد الجمػ ػػاز اإلدارم القػ ػػائـ كالمشػ ػػرؼ عم ػ ػاألمبلؾ الكقفية ؟
ما مدل خضكع هذ األجمزة اإلدارية لمرقابة ،كمدل نجاعتما في إدارة األكقاؼ ؟مػػا هػػك مضػػمكف األسػػاليب كالصػػي التػػي يػػتـ بمػػا إسػػتغبلؿ كاسػػتثمار كتنميػػة األمػػبلؾالكقفية.
مػػا مػػدل مبلءمػػة كاسػػتجابة هػػذ أسػػاليب كالصػػي لطبيعػػة هػػذا الصػػنؼ القػػانكني مػػفاألمبلؾ ،كما هي اإلعتبارات التي قصدها المشرع في تكريس لما؟
 المنهج المتبع في الدراسة
تقتضي دراسة المكضكع تكظيؼ المناه التالية:
المػػنم التحميمػػي ،كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اسػػتقراء أحكػػاـ الم ػكاد القانكنيػػة كتحميػػؿ مضػػمكنما،كذلؾ تقريبا في جميع عناصر البحث.
المػػنم الكصػػفي المبلئػػـ لمد ارسػػات القانكنيػػة ،كالػػذم تػػـ تكظيف ػ فػػي مختمػػؼ عناصػػرالبحػ ػػث ،كعم ػ ػ كج ػ ػ الخصػ ػػكص فػ ػػي البػ ػػاب الثػ ػػاني فػ ػػي إطػ ػػار تناكلنػ ػػا ألحكػ ػػاـ كخصػ ػػائص
األساليب التي يتـ بما إستثمار كتنمية األمبلؾ الكقفية.
-إل ػ جانػػب اإلسػػتعانة ب ػالمنم المقػػارف ،كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ مقارنػػة أحكػػاـ بعػػض الم ػكاد
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يمذيح
القانكني ػػة م ػػع القكاع ػػد العام ػػة كأحك ػػاـ الفقػ ػ اإلس ػػبلمي (الم ػػذاهب الفقمي ػػة) ،كذل ػػؾ ف ػػي جمي ػػع
فصكؿ الباب الثاني مف البحث.
 تقسيـ المكضكع
لمعالجػػة اإلشػػكالية كاإلجابػػة عػػف التسػػاؤالت الفرعيػػة سػػالفة الػػذكر ،تػػـ تقسػػيـ البحػػث إلػ
بابيف:
الباب األكؿ :أجمزة إدارة الكقؼ.حيػػث تػػـ تقسػػيـ هػػذا البػػاب إل ػ ثبلثػػة فصػػكؿ تقسػػيما مكضػػكعيا عم ػ أسػػاس األجم ػزة
القانكنيػػة التػػي رصػػدها المشػػرع إلدارة الكقػػؼ ،فخصػػص الفصػػؿ األكؿ لد ارسػػة جمػػاز التسػػيير
المباشر المتمثؿ في ناظر الكقؼ ،أمػا الفصػؿ الثػاني فػتـ تخصيصػ لؤلجمػزة المحميػة ،إنتمػاء
بػػاألجمزة المركزيػػة فػػي الفصػػؿ الثالػػث ،كتنػػدرج ضػػمف كػػؿ فصػػؿ عناصػػر فرعيػػة فػػي شػػكؿ
مباحث كمطالب كفركع كتفريعات أخرل ،كفقا لما تقتضي المعمكمات نكعا ككما.
الباب الثاني :أساليب إدارة الكقؼك تتجسػػد هػػذ الصػػي القانكنيػػة فػػي جممػػة مػػف العقػػكد التػػي نػػص عميمػػا المشػػرع لتسػػيير
كاسػػتثمار كتنميػػة األمػػبلؾ الكقفيػػة ،كالتػػي تػػـ تكزيعمػػا عم ػ فصػػكؿ هػػذا البػػاب ،كعم ػ غ ػرار
الباب الباب األكؿ ،فقد تـ تقسيـ البػاب الثػاني إلػ ثبلثػة فصػكؿ ،حيػث تػـ تخصػيص الفصػؿ
األكؿ لعقػد إيجػار األمػبلؾ الكقفيػػة عمػ أسػاس أف نسػػبة معتبػرة مػف األكقػػاؼ يػتـ تسػييرها مػػف
خػػبلؿ تأجيرهػػا ،كتػػـ التطػػرؽ فػػي الفصػػؿ الثػػاني إل ػ عقػػكد اسػػتثمار األمػػبلؾ الكقفيػػة ،ختامػػا
بالفصػػؿ الثالػػث المخصػػص لعقػػكد تنميػػة األكقػػاؼ العامػػة ،كقػػد تػػـ إدراج عناصػػر فرعيػػة لكػػؿ
فصؿ مف الفصكؿ الثبلثة (مباحث كمطالب كفركع كتفريعػات أخػرل) كفقػا لمعػايير مكضػكعية
أهمما طبيعة كنكع الممؾ الكقفي.
ك فػػي ختػػاـ الد ارسػػة ،إنمينػػا البحػػث بخاتمػػة تتضػػمف مجمكعػػة مػػف النتػػائ  ،ككػػذا تقػػديـ
بعض اإلقتراحات.
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الباب األوه
أجهزة إدارة الوقف

ؤجيضج بداسج انٌلف

انثاب األًل

مقرر شرعا كقانكنػا لكػؿ عػيف مكقكفػة ،إذ تحتػاج أمػكاؿ الكقػؼ إلػ
ا
تعد إدارة الكقؼ حقا
يػد ترعاهػػا كتتػكل شػػؤكنما ،لكػػي تتحقػؽ المقاصػػد المرجػػكة منػ  ،ذلػػؾ أنػ بمجػرد انعقػػاد الكقػػؼ
صػػحيحا ،فإنػ يخػػرج عػػف ممكيػػة صػػاحب  ،كيكتسػػب شخصػػية معنكيػػة ،كمػػف هنػػا تنشػأ الحاجػػة
إل مف يدير شؤكن  ،كقد أسمب فقماء الشريعة كالقانكف فػي الكػبلـ عػف اإلشػراؼ عمػ أمػكاؿ
الكقؼ.
ك يصطم عم اإلشراؼ عم أمكاؿ الكقؼ ب"الكالية" أك "النظػارة" ،كالتػي تضػطمع بمػا
أجمزة قانكنيػة معينػة ،حيػث تقػكـ هػذ األجمػزة بتسػيير شػؤكف الكقػؼ كتحقيػؽ مصػمحت بمػا لػ
مف خصكصية ككفؽ ضكابط كمعايير معينة.
ك المشػػرع الج ازئػػرم بػػدكر رصػػد أجم ػزة قانكنيػػة إلدارة الكقػػؼ ،مػػف خػػبلؿ عػػدة نصػػكص
تشريعية كتنظيمية ،رغـ أف المشرع لـ يحددها صراحة ،إال أن يمكف إجمالما فػي ثبلثػة أجمػزة
تتمثؿ في:
جماز التسيير المباشر " ناظر الكقؼ" ،كسنتناكل في الفصؿ األكؿ.األجمزة المحمية ،كسنتطرؽ إليما في الفصؿ الثاني.-األجمزة المركزية ،في الفصؿ الثالث.
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انثاب األًل

الفصن األوه
ناظر الوقف
مػػف النتػػائ المترتبػػة عػػف الشخصػػية المعنكيػػة لمكقػػؼ كجػػكد شػػخص أك نائػػب يعبػػر ع ػف
إرادت  ،كيتكل كؿ شؤكن .
ك الشخص الذم تككؿ إلي إدارة هذا الماؿ المكقػكؼ بشػكؿ مباشػر يسػم نػاظر الكقػؼ
أك متػػكلي الكقػػؼ ،كقػػد جعػػؿ الشػػرع أساسػػا قانكنيػػا لػػذلؾ فػػي المػػادة  17مػػف المرسػػكـ التنفيػػذم
رقػ ػػـ  381-98المػ ػػؤرخ فػ ػػي  11ديسػ ػػمبر  1998الػ ػػذم يحػ ػػدد شػ ػػركط إدارة األمػ ػػبلؾ الكقفيػ ػػة
كتسػػييرها كحمايتمػػا ككيفيػػات ذلػػؾ ،كالتػػي تػػنص عم ػ " :تسػػند رعايػػة التسػػيير المباشػػر لمممػػؾ
الػػكقفي إلػ نػػاظر الممػػؾ الػػكقفي فػػي إطػػار أحكػػاـ القػػانكف رقػػـ  11-91المػػؤرخ فػي  77أفريػػؿ
."...1991
ك سنتطرؽ في هذا الفصؿ إل مفمكـ ناظر الكقؼ في مبحػث أكؿ ،كيثػار النظػارة عمػ
الكقؼ في المبحث الثاني.
المبحث األكؿ
مفهكـ ناظر الكقؼ
يجسد ناظر الكقؼ كجمػاز لمتسػيير المباشػر لمكقػؼ نمكذجػا إلدارة الكقػؼ ،كالمتمثػؿ فػي
نمػػكذج اإلدارة التقميديػػة لمػػذا الصػػنؼ مػػف األمػػبلؾ ،كيتميػػز هػػذا النمػػكذج بغمبػػة الشػػكؿ الفػػردم
البلمركػػزم عم ػ الشػػكؿ المؤسسػػاتي مػػع إش ػراؼ القضػػاء ،فيعتمػػد نظػػاـ اإلدارة هنػػا عم ػ فػػرد
مستقؿ هك الناظر.
ك قد حدد المشرع الجزائرم قكاعػد النظػارة عمػ الكقػؼ مػف خػبلؿ المرسػكـ التنفيػذم رقػـ
 381-98المػػؤرخ فػػي  11ديسػػمبر  1998الػػذم يحػػدد شػػركط إدارة األمػػبلؾ الكقفيػػة كتسػػييرها
كحمايتما ككيفيات ذلؾ،
ك سػػنتناكؿ فػػي هػػذا المبحػػث تعريػػؼ نػػاظر الكقػػؼ فػػي مطمػػب أكؿ ،كأحكػػاـ تعيين ػ فػػي
المطمب الثاني.
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انثاب األًل
المطمب األكؿ

تعريؼ النظارة عمى الكقؼ كتكييفها
تحتاج أمكاؿ الكقؼ تحتاج إل مدير أك مسير ،كنػاظر الكقػؼ هػك الشػخص الػذم يسػند
إليػ التسػيير المباشػر لمكقػؼ ،لػذا فقػد إهػتـ الفقػ كالتشػريع بتنظػيـ قكاعػد النظػارة عمػ الكقػػؼ،
كالتػػي هػػي ثابتػػة لمكقػػؼ حت ػ كلػػك لػػـ يػػنص عميمػػا ،كسػػنتطرؽ فػػي هػػذا المطمػػب إل ػ تعريػػؼ
النظارة عم الكقؼ كتكييفما في فرعيف مستقميف عم التكالي:
الفرع األكؿ :تعريؼ ناظر الكقؼ
يقتضػػي تعريػػؼ نػػاظر الكقػػؼ التطػػرؽ إلػ تعريفػ المغػػكم كالفقمػػي كالقػػانكني ،فػػي اآلتػػي
بيان :
أكال :التعريؼ المغكم
يطمؽ الناظر في المغة عم الحافظ ،فيقاؿ ناظر الػزرع أك النخػؿ أك غيرهمػا :حافظػ

()1

 ،كما يطمؽ كيراد ب الحارس(.)2
ثانيا :التعريؼ الفقهي

يعرؼ ناظر الكقؼ بأن " :مف يككف ل الحؽ فػي رعايػة األعيػاف المكقكفػة كادارة شػؤكنما

كاستغبللما كاجراء العمارة البلزمة كصرؼ غمتما إل المستحقيف"(.)3

ك نػػاظر الكقػػؼ أك الػػكلي عم ػ الكقػػؼ هػػك مػػف تثبػػت ل ػ القػػدرة عم ػ كضػػع يػػد عم ػ

()1

ابف منظكر جماؿ الديف محمد ،لساف العرب المحيط ،باب الراء ،فصؿ النكف ،المجمد الثالث ،دار لساف العرب ،بيركت،

()2

نقبل عف :محمد عطية ،نظاـ النظارة عم األكقاؼ في الفق اإلسبلمي كالتطبيقات المعاصرة (النظاـ الكقفي المغربي

ص .718

نمزذجا) ،رسالة دكتك ار منشكرة ،األمانة العامة لؤلكقاؼ ،ط  ،7111 ،1ص.79
() 3

انظر :زكي الديف شعباف كأحمد الغندكر ،أحكاـ الكصية كالميراث كالكقؼ في الشريعة اإلسبلمية ،مكتبة الفبلح،

الككيت ،ط ،1984 ،1ص  .564أنظر كذلؾ :أحمد فراج حسيف كجابر عبد المادم سالـ الشافعي ،مسائؿ األحكاؿ
الشخصية ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،ط ،7115 ،1ص .357
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المكقكؼ ،كادارة شؤكن مف استغبلؿ كعمارة كصرؼ ريع إل المستحقيف(.)1
كما يعرؼ ناظر الكقؼ بأن  :الشخص الذم ل سمطة محدكدة برعايػة الكقػؼ كاصػبلح
كاستغبلل كانفاؽ غبلت في كجكهما.
ك بمذا المعن فإف ناظر الكقؼ يعػد األداة التػي يحقػؽ بمػا الكقػؼ أهدافػ كمراميػ  ،فمػك

بمثابة همزة كصؿ بيف العيف المكقكفة كالجمات المقرر صرؼ الريع إليما(.)2
()3

ك تطمؽ كذلؾ تسمية "متكلي الكقؼ"

ك"القيـ" عمػ نػاظر الكقػؼ ،غيػر أف الشػائع فػي

بعض الببلد العربية إطبلؽ تسمية "ناظر الكقؼ".
ك النظارة أك الكالية عم الكقؼ ،هي ثابتة لمكقؼ حت كلك لـ ينص عميما(.)4
ك مػػف خػػبلؿ التعػػاريؼ الفقميػػة سػػابقة الػػذكر ،يمكػػف اسػػتخبلص تعريػػؼ لنػػاظر الكقػػؼ
بأنػ " :هػػك الشػػخص الػػذم تسػػند لػ سػػمطة إدارة الممػػؾ الػػكقفي كرعايتػ كعمارتػ كصػػرؼ ريعػ
لممستحقيف بالطرؽ المقررة شرعا كقانكنا".
ثالثا :التعريؼ التشريعي
لـ يعرؼ المشرع الجزائرم ناظر الكقؼ بصفة مباشرة ،كلكن حدد المفمػكـ العػاـ لمنظػارة
مػػف خ ػػبلؿ المػػادة  17م ػػف المرس ػػكـ التنفيػػذم رق ػػـ  381-98المػػؤرخ ف ػػي  11ديس ػػمبر1998
الذم يحدد شركط إدارة األمبلؾ الكقفية كتسييرها كحمايتما ككيفيات ذلؾ.
() 1

أحمد فراج حسيف ،أحكاـ الكصايا كاألكقاؼ في الشريعة اإلسبلمية ،الدار الجامعية لمطباعة كالنشر ،د.س.ط ،ص

.357
()2

محمد عطية ،النظارة عم

األكقاؼ في الفق اإلسبلمي التطبيقات المعاصرة (النظاـ الكقفي المغربي نمكذجا) ،إدارة

الدراسات كالعبلقات الخارجية ،األمانة العامة لؤلكقاؼ ،دكلة الككيت ،ط ،7118 ،1ص.79 ،76انظر كذلؾ:

Dr.Eissa Zaki, A Summary of Waqf Regulations, AWQAF, Kuwait Awqaf Public Foundation, State of
Kuwait, 2010 AD- 1431 AH, p11.

()3

أنظر:

Nacereddine Saidouni, Le Waqf En Algèrie à L’époque Ottomane, AWQAF, la fondation publique
des awqaf, Koweit, 1430 H-2009, p 60,61.

أنظر كذلؾ:
Nacereddine Saidouni, « Les fonctionnaires des fondations du waqf dans l’Algèrie à la fin del’époque
ottomane », AWQAF, la fondation publique des awqaf, Koweit, n 11, année 6, novembre 2006, p 13.

()4

اإلماـ أبك زهرة ،محاضرات في الكقؼ ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،د.س.ط ،ص .337
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حيث نصت المادة  7سالفة الذكر عم " :يقصد بنظارة الكقؼ في صمب هػذا الػنص مػا
يأتي:
رعايت  ،عمارت  ،استغبلل  ،حفظ  ،حمايت ".
ك يتض مف هذ المادة أف المشرع ربػط مفمػكـ نػاظر الكقػؼ بأعمػاؿ قانكنيػة يكمػؼ بمػا
هذا األخير ،ك المتمثمة رعاية كعمارة كاستغبلؿ كحفظ كحماية الممؾ الكقفي.
ك تج ػػدر اإلش ػػارة إلػ ػ أف النظ ػػارة عمػ ػ الكق ػػؼ تنح ػػدر م ػػف فكػ ػرة الشخص ػػية المعنكي ػػة
كالنتػػائ المترتبػػة عنمػػا ،تطبيقػػا لممػػادتيف  49ك 51مػػف القػػانكف المػػدني ،ألف الكقػػؼ شػػخص
معنكم يمثم شرعا كقانكنا ناظر الكقؼ.
ك المبلحظ أف المشرع لـ يعػرؼ كلػـ يكضػ لنػا جكانػب النظػارة تفسػي ار قانكنيػا ،باسػتثناء
عمارة الكقؼ ،كعم ذلؾ فإف المقصكد ب:
*1رعايػػػة الكقػػػؼ :هػػك المحافظػػة عم ػ عػػيف الكقػػؼ كالعناي ػة ب ػ عنايػػة الرجػػؿ العػػادم
ألمكال  ،كذلؾ بصيانت كتحسين كتكفير لكازم ....إلخ.
*2اسػػتغكل  :كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تكظيفػ كاسػػتثمار كتنميتػ  ،ككػػذا اسػػتغبلؿ مػػا ينػػت عنػ

مػػف ريػػع لتطػػكير كتحسػػيف عائدات ػ  .كف ػي هػػذا اإلطػػار فقػػد حػػدد المشػػرع عػػدة صػػي كأسػػاليب
()1

قانكنية في قانكف األكقاؼ.

-كالتي سنتناكلما بالدراسة في الباب الثاني.-

*3حفظ ػ  :كالمقصػػكد بػ الحفػػاظ عمػ أصػػؿ الممػػؾ الػػكقفي مػػف الضػػياع كالخػراب ،لػػذا
فػػإف كػػؿ مػػا ينػػت عػػف الكقػػؼ مػػف ريػػع ،فاألكلكيػػة هػػي أف يصػػرؼ الريػػع عم ػ حفػػظ الكقػػؼ
بالدرجة األكل كالفائض يرصد لتنميت كاستثمار  ،كعدـ استبدال بكقػؼ يخػر مػثبل إال إذا كػاف
ممػػاثبل أك أفضػػؿ منػ  ،كهػػذ إحػػدل الحػػاالت الػكاردة فػػي المػػادة  74مػػف قػػانكف األكقػػاؼ عمػ
سبيؿ الحصر.
*4حمايتػػ  :كذلػػؾ بابعػػاد كػػؿ مػػا مػػف شػػأن اإلض ػرار بعػػيف الكقػػؼ ،كفػػي هػػذا اإلطػػار
يخػػكؿ القػػانكف لنػػاظر الكقػػؼ حػػؽ التقاضػػي باسػػـ كلحسػػاب الكقػػؼ فػػي حالػػة اإلعتػػداء عم ػ
()1

المكاد  76مكرر إل  76مكرر  11مف قانكف األكقاؼ.
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الممؾ الكقفي.
*5عمارت  :كيقصد ب :
صيانة الممؾ الكقفي كترميم . إعادة بناء الممؾ الكقفي عند اإلقتضاء. -إستصبلح األراضي الكقفية كزراعتما بغرس الفسيؿ كغير (.)1

ك نج ػ ػػد مفم ػ ػػكـ عم ػ ػػارة الكق ػ ػػؼ ك ػ ػػذلؾ ف ػ ػػي الم ػ ػػادة  13فقػ ػ ػرة  5م ػ ػػف المرسػ ػ ػكـ التنفي ػ ػػذم
 ،381-98كالتػػي تحػػدثت عػػف ممػػاـ نػػاظر الكقػػؼ حيػػث جػػاء فيمػػا..." :عمػػارة الممػػؾ الػػكقفي
بص ػػيانت كاع ػػادة بنائ ػ ػ عن ػػد اإلقتضػ ػػاء كاس ػػتحداث كػ ػػؿ أكجػ ػ التجديػ ػػد األخ ػػرل ذات الطػ ػػابع
التنمكم"...
ك الكقؼ بحاجة لمنفقػات فػي سػبيؿ ديمكمتػ كاسػتمرار  ،كيمكػف أف يكػكف ذلػؾ مػف خػبلؿ
ريػػع الكقػػؼ نفس ػ أك مػػف خػػبلؿ حػػث المقتػػدريف عم ػ المسػػاهمة فػػي صػػيانة المبػػاني الكقفيػػة

كترميمما(.)2

ك يتعػػيف عم ػ النػػاظر القيػػاـ بالعمػػارة البلزمػػة لمكقػػؼ ،كبأنمػػا مقدمػػة عم ػ الصػػرؼ إل ػ
المسػػتحقيف كلػػك لػػـ يػػنص الكاقػػؼ عم ػ ذلػػؾ ،بػػؿ هػػي أكل ػ مػػف الصػػرؼ إلػػيمـ حت ػ كاف لػػـ
ينص الكاقؼ عم تقديممـ عم العمارة ،ذلؾ ألف الكقؼ إذا لػـ يعمػر فإنػ يخػرب شػيئا فشػيئا
كفات اإلنتفاع ب كانقطع ثكاب الكاقفيف ،كلذلؾ كانت عمػارة الكقػؼ مقدمػة عمػ غيرهػا ،سػكاء
()3

نص الكاقؼ عم تقديمما أـ سكت.

إال أن ػ ال يجػػكز لمنػػاظر أف يزيػػد فػػي عمػػارة الكقػػؼ عػػف حالت ػ التػػي كػػاف عميمػػا إال إذا

()1
()2
()3

المادة  18مف المرسكـ التنفيذم  381-98سالؼ الذكر.
ليث عبد األمير الصباغ ،تنمية الكقؼ ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،بيركت – لبناف ،ط  ،7111ص .39
كماؿ منصكرم" ،نمكذج العمارة الكقفية اإلسبلمية بيف نظريات العمارة كنظرية جكدة الخدمات" ،أكقاؼ ،األمانة العامة

لؤلكقاؼ ،العدد  ،17السنة التاسعة ،نكفمبر  ،7119ص  .41 ،39أنظر كذلؾ :زكي الديف شعباف كأحمد الغندكر ،أحكاـ
الكصية كالميراث كالكقؼ في الشريعة اإلسبلمية ،مكتبة الفبلح ،الككيت ،ط ،1984 ،1ص.576
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اشترط الكاقؼ ذلؾ أك رضي المستحقكف بذلؾ(.)1
الفرع الثاني :تكييؼ النظارة عمى الكقؼ

قبػػؿ الخػػكض فػػي تحديػػد طبيعػػة نظػػارة أك كاليػػة نػػاظر الكقػػؼ ،يجػػب التطػػرؽ أكال إل ػ
تحديد نكعي الكالية.
أكال :أنكاع الكالية
الكالية نكعاف :عامة كخاصة
أ /الكالية العامة :كهي سمطة عم إلزاـ الغير كانفاذ التصرؼ عمي بدكف تفكيض منػ ،
تتعمؽ بأمكر الديف كالدنيا كالنفس كالماؿ كتميمف عمػ م ارفػؽ الحيػاة العامػة كشػؤكنما مػف أجػؿ
جمب المصال لؤلمة كدرء المفاسد عنما.
ك ينػػدرج فػػي إطػػار هػػذا النػػكع كاليػػة األكقػػاؼ العامػػة ،كهػػي مفكضػػة إل ػ القضػػاة عم ػ
اإلطبلؽ ،فإف خص بما اإلماـ مػف يصػم لمػا كفكضػما إليػ صػ ذلػؾ ،كلزمػ القيػاـ بأمكرهػا
كالنظػػر فػػي مصػػالحما ،كال فػػرؽ فػػي ذلػػؾ بػػيف األكقػػاؼ العامػػة كالخاصػػة ،ألف هػػذ األخي ػرة
سػػتؤكؿ إل ػ األكقػػاؼ العامػػة ،فػػإذا كػػاف أهػػؿ األكقػػاؼ الخاصػػة قػػائميف بمصػػالحما كشػػركطما
أقرهـ عميمػا ،كاذا نزعمػا مػنمـ كفكضػما إلػ غيػرهـ ،أك ضػـ إلػيمـ مػف يرشػدهـ لػذلؾ كيمػنعمـ
مف ضياعما.
ب /الكاليػػة الخاصػػة :تطمػػؽ الكاليػػة الخاصػػة فػػي اإلصػػطبلح الفقمػػي عمػ ثػػبلث معػػاف،
إحداها هي كالية الناظر عم الكقؼ ،كهي ما يممنا.
ك هػػذ الكاليػػة ليسػػت ناشػػئة عػػف نقػػص األهميػػة ،كمػػا أن ػ ال عبلقػػة لمػػا بػػالنفس أصػػبل،
كانمػػا هػػي كاليػػة يفػػكض صػػاحبما بحفػػظ المػػاؿ المكقػػكؼ ،كالعمػػؿ عم ػ إبقائ ػ صػػالحا ناميػػا
بحسب شركط الكاقؼ.
كمػػا أف هػػذ الكاليػػة الخاصػػة لمنظػػار تنتقػػؿ إل ػ السػػمطاف بمقتض ػ كاليت ػ العامػػة عنػػد
ع ِه ُّ
عػدممـ ،ك ْ
شتَ ،قَالَ ْ
سوُ ُل ِ
عا ِئ َ
ع ْه ُ
ج :قَا َل َر ُ
عه ُ
هِ
ع ْه َ
ع ْز ََة ََ ،
يَِ ،
سىَ ،
سلَ ٍْ َمانَ ب ِْه ُمُ َ
الز ٌْ ِز ّ
()1كماؿ منصكرم ،المرجع السابؽ ،ص.578
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وج ِب َ ٍْو ِوز َِ َْ ِن َم َُا ِلٍ ٍَوواِ ََ ،ى َتا ُِ ٍَووا َبا ِ و » ،رَو َوث َ
سوولِ َ « :أٌَُّ َمووا ْامو َوزأ َ كة وَ َت َ و ْ
د َمو ِوزا ك
ث
صوولِى ُ َ
ع َل ٍْو ًِ ََ َ
َ
()1
س ْول َ
ً َم ْ
ً لَوًُ»" ،
اب ِم ْى ٍَاََ ،إ ِ ْن حَشَا َج ُزَا ََال ُّ
ص َ
«ََإ ِ ْن دَ َخ َ ِب ٍَا ََ ْال َم ٍْ ُز لَ ٍَا ِب َما أ َ َ
وه َ ََ ِلو ِ
َا ُن ََ ِلو ُّ
فيمارسما بنفس أك بكاسطة أحد نكاب مف كالة كقضاة كنحكهـ لمصػمحة المػكل عميػ  ،كتفسػير
ذلؾ أف السمطاف منكط ب القياـ بمصال المسمميف ،كتعارؼ الناس عم أف نكاب بمنزلت .
ثانيا :مرتبة الكالية الخاصة مف الكالية العامة
إف الكالية الخاصة عند كجكدها تعد مقدمة عم الكالية العامػة لككنمػا أقػكل منمػا ،كذلػؾ
إستنادا لمقاعدة الفقمية "الكالية الخاصة أقكل مف الكالية العامة".
ك كاليػػة نػػاظر الكقػػؼ كمػػا أسػػمفنا هػػي كاليػػة خاصػػة ،ككاليػػة القاضػػي بالنسػػبة إليػ عامػػة،
كك أعـ منما هي كالية إماـ المسمميف.
فكالية الناظر أقكل مف كالية القاضي ،ككالية هذا االخير أقكل مف كالية إماـ المسػمميف،
ألف كػػؿ مػػف كػػاف أقػػؿ اشػػتراكا كػػاف أقػػكل تػػأثي ار كامتبلكػػا ،فكممػػا كانػػت الكاليػػة المرتبطػػة بشػػيء
أخص مما فكقما بسبب ارتباطما ب كحػد  ،كانػت أقػكل تػأثي ار فػي ذلػؾ الشػيء ممػف فكقمػا فػي
العمكـ ،فتككف الكالية العامة كأنما انفكت عما خصصت ل الكاليػة الخاصػة ،كلػـ يبػؽ لمػا إال
اإلشراؼ ،ذلؾ أف القكة تككف بحس الخصكصية ال الرتبة.
ك بنػػاء عمػ هػػذا األصػػؿ ،فإنػ ال يجػػكز لمقاضػػي أف يتصػػرؼ مػػع كجػػكد الػػكلي الخػػاص
كأهميت  ،أك بمعن يخر ،أن إذا كجػدت الكاليػة الخاصػة فػي شػيء فػبل تػأثير لمكاليػة العامػة كال
عمؿ لصاحبما ،كأف تصرؼ الكلي العاـ عند كجكد الكلي الخاص هك غير نافذ.
إال أف لمكلي العاـ عند اإلقتضػاء حػؽ التػدخؿ فػي الشػؤكف المتعمقػة بالكاليػة الخاصػة إذا
الح ػػظ خيان ػػة أك تقص ػػي ار أك تض ػػييعا منم ػػا ،ألف ممامػ ػ القي ػػاـ بمص ػػال المس ػػمميف ،كلػ ػ ح ػػؽ
اإلشػ ػراؼ الع ػػاـ عمػ ػ س ػػائر الكالي ػػات ،كعمػ ػ ه ػػذا األس ػػاس ،ف ػػإف لػ ػ أف يحاس ػػب األكص ػػياء
كالنظار كالمتكليف ،كيعزؿ الخائف منمـ.

( )1ركا أبُ داَد (سلٍمان به األشعذ المخَُىٌ572 :ـ) :سىه أبً داَد ،ح قٍق :دمحم م ًٍ الدٌه عبد ال مٍد ،المتخبت
ًِِ ،دٌذ رق .5802 :
العصزٌت ،صٍدا ،بٍزَث( ،د.ث)،ج ،5ص ،552بَاب ًَِ ْال َُ ِل ّ
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فالنظػػارة عمػ الكقػػؼ كفقػػا لػػذلؾ تكيػػؼ عمػ أنمػػا ضػػرب مػػف ضػػركب الكاليػػة الخاصػػة،
()1

كأنما مقدمة كأقكل مف الكالية العامة.

ك تجدر اإلشارة إل أف أهـ ما يميز نمكذج اإلدارة التقميدية لمكقؼ ،كالتػي يتكالهػا نػاظر
الكقؼ هػك غيػاب البعػد التنظيمػي بشػكم المؤسسػاتي ،بسػبب إرتبػاط النظػارة بشخصػية النػاظر
كاسػػتئثار بمػػا .كقػػد أتاحػػت اإلدارة التقميديػػة لؤلكقػػاؼ تحػػت إشػراؼ القضػػاء مػػف تحقيػػؽ شػػركط
الكاقفيف كفقا لمغايات المسطرة مف الكاقؼ ،إلػ جانػب أف هػذا النػكذج التقميػدم لػئلدارة الكقفيػة
لعػػب دك ار فػػاعبل فػػي إدارة الكقػػؼ فػػي الج ازئػػر قبػػؿ مجػػيء األت ػراؾ كأثن ػاء كجػػكدهـ بمػػا ،حت ػ
أكاخػػر الحكػػـ العثمػػاني الػػذم عػػرؼ بنػػاء مؤسسػػيا لمػػذ اإلدارة ،بفضػػؿ مي ػزات هػػذا النمػػكذج
المتمثمػػة فػػي بسػػاطة التنظػػيـ كاإلسػػتقبللية فػػي اإلدارة كعػػدـ التػػدخؿ فػػي اختصاصػػات النػػاظر
المخكلة ل حسب عقد الكقؼ ،كاعتماد القضاء كسمطة عم النمكذج مف التسيير(.)2
المطمب الثاني
أحكاـ تعييف ناظر الكقؼ
سنتناكؿ في هذا المطمب كيفيات تعييف ناظر الكقؼ ،كشركط تعيين ثـ تحديػد أصػحاب
كبل مف هذ العناصر بفرع مستقؿ.
الحؽ في النظارة ،كسنخص ّ
الفرع األكؿ :كيفيات تعييف ناظر الكقؼ
تػػنص المػػادة  34مػػف القػػانكف  11-91المتعمػػؽ باألكقػػاؼ عم ػ " :يحػػدد نػػص تنظيمػػي
الحؽ شركط تعييف ناظر الكقؼ كحدكد تصرفات ".
ك المبلحػػظ أف المػػادة  34مػػف قػػانكف األكقػػاؼ أحالػػت فػػي كيفيػػات تعيػػيف نػػاظر الكقػػؼ
إل ػ التنظػػيـ ،كتطبيقػػا لػػذلؾ نصػػت المػػادة  16فق ػرة  1مػػف المرسػػكـ  381-98عم ػ " :يعػػيف
ال ػػكزير المكم ػػؼ بالش ػػؤكف الديني ػػة بقػ ػرار بع ػػد اس ػػتطبلع رأم رأم لجن ػػة األكق ػػاؼ الم ػػذككرة ف ػػي
المػػادة  9أعػػبل  ،نػػاظر لممػػؾ كقفػػي أك لعػػدة أمػػبلؾ كقفيػػة ،كمػػا يعتمػػد نػػاظر لمممػػؾ الػػكقفي أك
إل اقتراح ناظر الشؤكف الدينية ." ...
()1
()2

محمد عطية الممدم ،المرجع السابؽ ،ص .86-84
خير الديف بف مشرنف ،اإلدارة المركزية لؤلكقاؼ العامة في الجزائر ،دار الخمدكنية ،ط  ،7116ص .51-48
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ك مػػف خػػبلؿ اسػػتقراء نػػص المػػادة  16فقػرة  1مػػف المرسػػكـ التنفيػػذم  ،381-98يتضػ
أف تعيػػيف نػػاظر الكقػػؼ مػػف اختصػػاص كزيػػر بالشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ ،كيػػتـ بمكجػػب ق ػرار
كزارم بعػػد اسػػتطبلع رأم لجنػػة األكقػػاؼ ،كهػػي لجنػػة كطنيػػة خاصػػة باألكقػػاؼ -هػػذ األخي ػرة
التي سنتناكلما بالدراسة في الفصؿ الثالث مف هذا الباب .-
ك يتض ػ أيضػػا أف نػػاظر الكقػػؼ ال يخػػتص بممػػؾ كقفػػي كاحػػد فقػػط ،بػػؿ يمكػػف تعيين ػ
ناظر لعدة أمبلؾ كقفية.
ا
ك باإلضافة إل ذلؾ ،فقػد خػكؿ القػانكف لمسػمطة المكمفػة باألكقػاؼ اسػتخبلؼ أك اعتمػاد
ناظر لمممؾ الكقفي أك بمف يقترح تككيم  ،كهذا في الحالة التػي يتعػذر فيمػا عمػ نػاظر الكقػؼ
ممارسة ممام بصفة دائمة أك مؤقتة ،حت تتكفر إمكانية استئناؼ ممام (.)1

ك تجػػدر المبلحظػػة أف المشػػرع الج ازئػػرم لػػـ يعػػال حالػػة تعػػدد النظػػار عم ػ ممػػؾ كقف ػي
كاحػػد ،كمػػف الناحيػػة الفقميػػة ،فقػػد تطػػرؽ الفقمػػاء إلػ مسػػألة مػػدل جػكاز تعػػدد النظػػار فػػي إدارة
الكقػ ػػؼ الكاحػ ػػد ،كهػ ػػك مػ ػػا يشػ ػػكؿ فػ ػػي نظػ ػػرهـ مػ ػػدعاة إل ػ ػ التنػ ػػافس فػ ػػي األطمػ ػػاع ،كالتكاكػ ػػؿ
كالتخاصـ ،غير أن يمكف تصكر حاالت تقتضي فيما المصمحة بالتعدد.
فمف حيث األصؿ ،أجػاز فقمػاء الشػريعة اإلسػبلمية لمكاقػؼ حػؽ اختيػار أكثػر مػف نػاظر
عمػ كقفػ  ،كالسػػيما إذا كانػػت تتػكافر فػػيمـ األهميػػة المطمكبػػة فػػي إدارة األكقػػاؼ ،مػػاداـ الشػػرط
مش ػػركعا ،كذل ػػؾ بن ػػاء عمػ ػ القاع ػػدة الفقمي ػػة المش ػػمكرة "ن ػػص الكاق ػػؼ ك ػػنص الش ػػارع" ،كذل ػػؾ
بصػػرؼ النظػػر عػػف الخػػبلؼ الحاصػػؿ فػػي تفسػػير هػػذ القاعػػدة ،هػػؿ التشػػبي بػػيف النصػػيف فػػي
كجكب اإلتباع أـ في الفمـ كالداللة أك فيمما معا.
ك يسػػتقي هػػذا المبػػدأ المتفػػؽ عمي ػ مشػػركعيت ممػػا ركم عػػف فاطمػػة بنػػت رسػػكؿ اهلل -
صم

اهلل عمي كسمـ  ،-أنما جعمت النظر في كقفما لعمي – كرـ اهلل كجم .-

ك يبق ػ التسػػاؤؿ مطركحػػا بخصػػكص نيػػة الكاقػػؼ فػػي مسػػألة التعػػدد هػػذ  ،لمػػاذا يكث ػػر
الكاقػػؼ مػػف عػػدد النظػػار ،كهػػك يعمػػـ أف التعػػدد سػػيؤدم إلػ اقتطػاع أجػػكر مممػػة مػػف مػػداخيؿ
الكقؼ ،كما أف تعدد النظار الذيف يشترككف معا في إدارة الكقؼ يضر أكبر الضػرر بمصػال
()1

أنظر المادة  15مف المرسكـ التنفيذم  381-98سابؽ الذكر.
18

ؤجيضج بداسج انٌلف

انثاب األًل

الكقؼ كمستحقي  ،كيمكف اعتبار مف أكبر دكاعي النزاع كالفشؿ في اإلدارة.
كما كقد يجعؿ الكاقؼ عم كؿ مكرد مف مكارد الكقؼ ناظ ار حت ال تنضب سيكلة هػذ
الم ػكارد ،كقػػد يجعػػؿ النظػػر لجماعػػة مػػف األشػػخاص ،كيطمػػؽ أك يقيػػد مػػف الممػػاـ لمػػـ ،أك أف

يجعؿ النظر لمـ مرة كاحدة أك بالتكالي(.)1

فالمبلحظ أن إما أف يككف بجعم النظر لمثاني ألغ األكؿ ،كهػذا تصػكر مسػتبعد ،عمػ
أسػػاس أف اإللغػػاء يحتػػاج إل ػ إفصػػاح الكاقػػؼ ،كاتخػػاذ اإلج ػراء المطمػػكب فػػي إيقػػاؼ النظػػر
األكؿ ،بػػأف يشػػمد فػػي العقػػد مػػثبل أنػ تخمػ عػػف نظػػر األكؿ كأقػػر المػكالي لػ  ،كهػػذا عنػػد مػػف
يخكل تمؾ السمطة ،كاال فمك محركـ من عنػد بعػض الفقمػاء ،كامػا أف يكػكف قػد قصػد بإحداثػ
النظػػر الم ػكالي إضػػعاؼ سػػمطة النػػاظر السػػابؽ كالحػػد مػػف تصػػرف  ،كغالبػػا مػػا ي ػراد مػػف نيػػة
الكاقفتقكيػػة النظػػر لمصػػمحة أمػكاؿ الكقػػؼ ،ألف أكثػػر مػػف رأم خيػػر مػػف رأم إذا اجتمعػػت هػػذ
اآلراء لتسيير ممتمكات الكقؼ بما في سداد كحكمة.
ك إما أف يككف بجعم النظر ألكثر مف ناظر يمػدؼ إلػ ترشػيد التصػرفات الػكاردة عمػ
الممتمكات الكقفية ،كذلؾ باجتماع يراء تتضافر في حفػظ كانمػاء كتثميػر هػذ الممتمكػات لفائػدة
()2

الكقؼ كالمكقكؼ عميمـ .

الفرع الثاني :أصحاب الحؽ في النظارة عمى الكقؼ
حػػدد المشػػرع فػػي المػػادة  16مػػف المرسػػكـ التنفيػػذم  381-98األشػػخاص الػػذيف تثبػػت

أحقيتمـ في النظارة عم الكقؼ بدءا بالكاقؼ ذات ( ،)3لعدة اعتبارات ،كهؤالء األشخاص هـ:
أكال :الكاقؼ

أشار المشػرع الج ازئػرم صػراحة إلػ أف تكػكف النظػارة عمػ الكقػؼ لمكاقػؼ ،كذلػؾ يرجػع
لعدة اعتبارات لعؿ مف أهمما أف الكاقؼ يبقػ أحػرص النػاس عمػ مصػمحة كقفػ  ،خاصػة إذا
كػػاف الكاق ػػؼ م ػػف المنتفعػػيف ،ألف المش ػػرع الج ازئ ػػرم يجيػػز الكق ػػؼ عمػ ػ الػػنفس ،كه ػػذا تطبيق ػػا
()1

محمد عطية الممدم ،المرجع السابؽ ،ص .118 ،117

()3

المادة  16فقرة  7مف المرسكـ التنفيذم  381-98سالؼ الذكر.

()2

المرجع نفس  ،ص .119 ،118
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لممػػادة  6مكػرر مػػف القػػانكف  11-17المػػؤرخ فػػي  15ديسػػمبر  7117المعػػدؿ كالمػػتمـ لمقػػانكف
 11-91المتعمؽ باألكقاؼ ،ككذا المادة  714مف قانكف األسرة.
هذا بخبلؼ فقماء المذاهب اإلسبلمية الذيف اختمفكا في مسألة ثبكت الكالية عمػ الكقػؼ
لمكاقؼ ،فيرل أبك يكسؼ  -كرأي هك الراج كالمفتي بػ فػي مػذهب الحنفيػة -أف الكاليػة عمػ
الكقػػؼ تثبػػت أكال لمكاقػػؼ مػػاداـ حيػػا ،فػػالكاقؼ هػػك المالػػؾ األكؿ لمكاليػػة ،كعن ػ تصػػدر كالي ػ
تعػػكد ،كس ػكاء اشػػترط الكاليػػة لنفس ػ كقػػت انعقػػاد الكقػػؼ أك اشػػترطما لغيػػر أك سػػكت عنمػػا أك
صػػرح بأن ػ ال كاليػػة ل ػ عم ػ الكقػػؼ ،كالعمػػة فػػي ذلػػؾ أف الكاقػػؼ هػػك أقػػرب النػػاس إل ػ كقف ػ

كأحرصػػمـ عم ػ رعايػػة مصػػالح كأد ارهػػـ بػػالغرض من ػ ( ،)1كقػػد كػػاف الصػػحابة يتكلػػكف شػػؤكف
أكقافمـ بأنفسمـ(.)2

أمػػا المالكيػػة فمػػـ يجيػػزكا لمكاقػػؼ أف يكػػكف نػػاظ ار عم ػ كقف ػ لمنافػػاة ذلػػؾ شػػرط الحيػػازة
الصحيحة ،حيث يبطػؿ الكقػؼ بكجػكد مػانع لمحيػازة ،كاألرجػ لػديمـ أف كاليػة الكاقػؼ ال تصػ
مقيدة كانت أك مطمقة ،فكالية الكاقؼ كادارت تككف لمف يشترط الكاقؼ أك لممكقكؼ عميمـ.
ك يػػذهب الشػػافعية إلػ أف النظػػارة ال تثبػػت لمكاقػػؼ إال باشػػتراط احتفاظػ بالكاليػػة عم ػ
كقف ػ كادارت ػ  ،كذلػػؾ عنػػد إنشػػاء كقف ػ  ،فػػإف لػػـ يجعممػػا  -أم النظػػارة  -ألحػػد ،ككان ػت الكاليػػة
شاغرة ،ففريؽ يرل أف النظر يبق لمكلقؼ ألن لـ يسقط حق ألحد.
ك قريب مف مذهب الشافعية مذهب الحنابمة في تقريػر حػؽ الكاليػة ،فالكاليػة عنػدهـ لمػف
()3

شرط الكاقؼ سكاء كاف هك أـ غير .

ك قد كانت األكقاؼ في فترة مبكرة مف ظمكر اإلسػبلـ تػدار مػف قبػؿ الػكاقفيف أنفسػمـ أك
() 1

كماؿ منصكرم ،اإلصبلح اإلدارم لمؤسسات قطاع األكقاؼ  -دراسةحالة الجزائر ،-إدارة الدراسات كالعبلقات

الخارجية ،األمانة العامة لؤلكقاؼ ،دكلة الككيت ،7111 ،ص.37أنظر كذلؾ :عبد اهلل محمد الجبكرم ،الكجيز في أحكاـ
الكقؼ في الفق اإلسبلمي ،دا القمـ ،اإلمارات العربية المتحدة -دبي ،ص  .63كأيضا :كهبة الزحيمي ،الكصايا كالكقؼ في
الفق اإلسبلمي ،دار الفكر ،دمشؽ -سكرية ،ط ،1993 ،7ص  .731ككذلؾ :أحمد محمكد الشافعي ،الكصية كالكقؼ في
الفق اإلسبلمي ،الدار الجامعية لمطباعة كالنشر ،بيركت ،7111 ،ص .181

()2
()3

محمد سراج ،أحكاـ الكقؼ في الفق كالقانكف ،اإلسكندرية ،1993 ،ص .195

كماؿ منصكرم ،المرجع السابؽ ،ص.41 ،41
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مف ينكب عنمـ إلدارتما كالنظر فيما(.)1

ك المبلحظ أف المشرع الج ازئػرم قػد كافػؽ المػذهب الحنفػي كالشػافعي كالحنبمػي فػي جػكاز
إسناد النظارة لمكاقؼ ،مخالفا المذهب المػالكي ،رغػـ أنػ هػك السػائد فػي المغػرب العربػي ،ذلػؾ
أف المشػػرع الج ازئػػرم فػػي سػػن لتش ػريعات األكقػػاؼ بصػػفة عامػػة قػػد تبن ػ التنػػكع المػػذهبي فػػي
الكثير مف المسائؿ المتعمقة بالكقؼ ،كخاصة المػذهب الحنفػي الػذم انتشػر فػي الج ازئػر خػبلؿ

فترة التكاجد العثماني ،حيث أسس الكثير مف الجزائرييف أكقافمـ عم المذهب الحنفي(.)2
ثانيا :مف نص عمي عقد الكقؼ

ك هك كؿ شخص يعين الكاقػؼ فػي كقفػ بحسػب إرادتػ  ،سػكاء الكاقػؼ ذاتمػأك عقبػ مػف
الذككر كاإلناث ،أك األهؿ ،أك القرابة ،أك أم شخص يخر يحدد الكاقؼ.
ثالثا :المكقكؼ عميهـ
المقصػػكد ب ػالمكقكؼ عمي ػ مػػف تثبػػت ل ػ حػػؽ المنفعػػة فػػي الكقػػؼ كالمسػػتفيد من ػ ( ،)3كقػػد
حػػدد المشػػرع ص ػراحة طبيعػػة المكقػػكؼ عمي ػ فػػي قػػانكف األكقػػاؼ م ػف خػػبلؿ المػػادة  13من ػ
بقكلما" :المكقكؼ عمي في مفمكـ هذا القانكف هك شخص معنكم اليشػكب مػا يخػالؼ الشػريعة
اإلسبلمية "(.)4

ك يتضػ مػػف هػػذ المػػادة أف المشػػرع يشػػجع الكقػػؼ العػػاـ عمػ الكقػػؼ الخػػاص ،فػػالكقؼ
العػػاـ هػػك الػػذم يػػتـ في ػ تحديػػد المكقػػكؼ عمي ػ مباش ػرة كالمتمثػػؿ فػػي الجمػػة الخيريػػة المكقػػكؼ
عميما ،كالتي هي شخص معنكم.
()1

فكزم أميف يحي الطائي ،الخدمات الكقفية في العراؽ كببلد الشاـ ،المؤسسة الحديثة لمكتاب ،لبناف ،ط ،7113 ،1ص

.37

()2
()3

لمتفصيؿ أكثر أنظر :ناصر الديف سعيدكني ،دراسات في الممكية العقارية ،المؤسسة الكطنية لمكتاب ،الجزائر.1986 ،

المادة 17مف قانكف األكقاؼ .أنظر كذلؾ:

Mohammed Elbachir Ettouati (traduit et annoté par: Jules Abribat), Recueil De Droit
Musulman Et D’Actes Notariés: Judiciaires Et Extrajudiciaires, Librairie Papeterie
J.DANGUIN, Tunis,1896, p 61.
()4

كذلؾ فإف المشرع في المادة  49مف القانكف المدني ،أدرج الكقؼ ضمف األشخاص اإلعتبارية.
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ك غالب ػػا م ػػا كان ػػت ت ػػكرث إدارة الكق ػػؼ لمعق ػػب م ػػف قب ػػؿ الػ ػكاقفيف ،إذ جعمػ ػكا النظ ػػارة ف ػػي
أبنائمـ أك ذكيمـ ،مع بقائما دكف تدخؿ السػمطة الحاكمػة ،كبالتػالي فقػد اكتسػبت اإلدارة الكقفيػة
الطابع العائمي األهمي(.)1

رابعا :مف يختار المكقكؼ عميهـ إذا كانكا معينيف محصكريف راشديف
األصؿ في النظارة الكقفية أنما نظارة أهمية محميػة ،أم مػف بمػد المكقػكؼ عميػ  ،يباشػرها
الكاقػؼ أك مػػف يشػػترط كيختػار مػػف أبنائػ أك أقربائػ  ،أك يعػيف لمػػا نػػاظ ار مػف أهػػؿ جمتػ  ،لػػذا
نجػػد فػػي مصػػنفات الفقمػػاء عبػػارات مثػػؿ" :يػػكل األرشػػد فاألرشػػد مػػف أهػػؿ الكاقػػؼ ،أك األقػػرب
فاألقرب" ،فقد كرد في حجة كقؼ عمر بف الخطاب  -رضػي اهلل عنػ  -أف النظػر فيػ لػذكم
الرأم مف أهم (.)2

ك إذا كػػاف المكقػػكؼ عمػػيمـ المعينػػيف المػػذككريف فػػي عقػػد الكقػػؼ كممػػـ ارشػػديف( ،)3فيػػتـ
إس ػػناد النظ ػػارة عمػ ػ الكق ػػؼ إلػ ػ أح ػػدهـ أك م ػػف الغي ػػر ،بن ػػاء عمػ ػ اختي ػػار المكق ػػكؼ عم ػػيمـ
كاجماعمـ عمي  ،كيفترض أن سيتـ اختيار األكثر حكمة ،بما يحقؽ مصمحة الكقؼ.
خامسا :كلي المكقكؼ عميهـ إذا كانكا معينيف محصكريف غير راشديف
فف ػػي ه ػػذ الحال ػػة ،إذا ل ػػـ يك ػػف م ػػف ب ػػيف المكق ػػكؼ عميمم ػػالمعينيف الم ػػذككريف ف ػػي عق ػػد
الكقػػؼ ،مػػف هػػك ارشػػد ،كجػػب أف تسػػند النظػػارة إلػ الػػكلي عػػنمـ ،إذا كػػانكا يشػػترككف فػػي كلػػي
كاحػػد ،أمػػا إذا تع ػػدد أكليػػاؤهـ ،فػػالمنطؽ كمص ػػمحة الكقػػؼ تقتضػػي إس ػػناد النظػػارة إل ػ ال ػػكلي
()4

األكثر حكمة كقدرة عم إدارة شؤكف الكقؼ.

سادسا :مف لـ يطمب النظارة لنفس مف أهؿ الخير كالصكح
ك ذلػػؾ فػػي الحالػػة التػػي يكػػكف فيمػػا المكقػػكؼ عميػ غيػػر معػػيف ،أك معينػػا غيػػر محصػػكر
()1
()2
()3

خير الديف بف مشرنف ،المرجع السابؽ ،ص .51-48
كماؿ منصكرم ،المرجع السابؽ ،ص .39
سف الرشد في التشريع الجزائرم تسعة عشر سنة ( )19تطبيقا لممادة  41مف القانكف المدني بشرط التمتع بكامؿ القكل

العقمية.
()4

أشرؼ محمد دكاب " ،تصكر مقترح لمتمكيؿ بالكقؼ" ،أكقاؼ ،األمانة العامة لؤلكقاؼ ،دكلة الككيت ،العدد  ،9السنة

الخامسة ،نكفمبر ،7115ص .55
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كغيػر ارشػد كال كلػي لػ  .فقػد يتصػكر أال يترشػ أحػد لمنصػب النظػارة عمػ الكقػؼ ،ال الكاقػػؼ
كال المكقػػكؼ عمػػيمـ كال كلػػيمـ ،هػػذا مػػف جمػػة ،كمػػف جمػػة أخػػرل ال يتصػػكر أف يبق ػ منصػػب
ناظر الكقؼ شاغ ار ،لذا فقد فرض المشػرع فػي هػذ الحالػة إسػناد النظػارة إلػ أم شػخص مػف
الغير ،مشمكد ل بالصبلح ،ككذلؾ في الحالة التي يكػكف فيمػا المكقػكؼ عميػ غيػر معػيف فػي
()1

عقد الكقؼ أك معينا غير محصكر كغير راشد كليس ل كلي.
الفرع الثالث :شركط تعييف ناظر لمكقؼ

إهتـ الفق ككذا التشريع بتقرير الشركط الكاجب تكافرها في الشخص لتػكلي النظػارة عمػ
الكقػػؼ ،بمػػا يتناسػػب كخطػػكرة كحساسػػية هػػذا المنصػػب ،كقػػد حػػدد المشػػرع هػػذ الشػػركط مػػف
خبلؿ المادة  17مف نفس المرسكـ  381-98سالؼ الذكر،ك التي نصت عم :
" يشترط في الشخص المعيف أك المعتمد ناظ ار لؤلكقاؼ أف يككف:
 -1مسمما،
-7جزائرم الجنسية
-3بالغا سف الرشد،
 -4سميـ العقؿ كالبدف،
-5عدال أمينا،
 -6ذا كفاءة كقدرة عم حسف التصرؼ.
تثبت هذ الشركط بالتحقيؽ كالشمادة المستفيضة كالخبرة".
ك سيتـ التعرض لمذ الشركط أعبل بشيء مف التفصيؿ ،كما يمي:
أكال :اإلسكـ
لق ػػد س ػػبؽ الق ػػكؿ أف الكق ػػؼ نظ ػػاـ فري ػػد يخ ػػتص بػ ػ المس ػػممكف دكف غي ػػرهـ ،ل ػػذلؾ فم ػػف
()1

سمير صبحي ،أحكاـ الكقؼ في ضكء الشريعة اإلسبلمية كفقا لمقانكف السعكدم ،المركز القكمي لئلصدارات القانكنية،

القاهرة ،ط ،7115 ،1ص .185-187
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البػديمي أف يكػكف نػاظر الكقػؼ مسػػمما ،فػبل يجػكز لغيػر المسػمـ تكليػ لقػكؿ المػكل عػز كجػػؿ:
" انَّزٍَِّ َّتَشَتَّصٌٌَُ تِكُىْ فَةٌِْ كَاٌَ نَكُىْ فَتْخٌ يٍَِ انهَّهوِ لَهانٌُا ؤَنَهىْ َكُهٍْ يَؼَكُهىْ ًَبٌِْ كَهاٌَ نِهْكَهافِشٍَِّ
َصِهْةٌ لَههانٌُا ؤَنَهىْ َغْهتَذٌِْرْ ػَهَهْكُىْ ًًََْهنَؼْكُىْ يِهٍَ انًُْهاْيِنِنيَ فَانهَّهوُ َّذْكُهىُ تَْهنَكُىْ َّهٌْوَ انْمَِْايَهحِ ًَنَهٍْ
َّجْؼَمَ انهَّوُ نِهْكَافِشٍَِّ ػَهََ انًُْاْيِنِنيَ عَثِْمً()141ا"(.)1
ك مػػع هػػذا فقػػد اختمفػػت يراء فقمػػاء المػػذاهب اإلسػػبلمية فػػي مسػػألة اشػػتراط اإلسػػبلـ فػػي
ناظر الكقؼ.
فالحنفيػػة أجػػازكا تػػكلي الكقػػؼ لغيػػر المسػػمـ إذا كػػاف بالغػػا كقػػاد ار ،كقػػد كافقمػػـ فػػي ذلػػؾ
الحنابمػػة بشػػرط كػػكف المكقػػكؼ عمػػيمـ مػػف غيػػر المسػػمميف ،فػػإذا كػػاف المكقػػكؼ عمػػيمـ مسػػمميف
فبل تجكز كالية الكافر.
بخبلؼ المالكية ،فقد اشترطكا اإلسبلـ في ناظر الكقؼ كاال فبل تص كاليت .
ك حسػنا فعػػؿ المشػػرع الج ازئػػرم عنػػدما سػػمؾ المػذهب المػػالكي فػػي هػػذا الخصػػكص ،ذلػػؾ
أن ػ مػػف جمػػة فػػإف المجتمػػع الج ازئػػرم هػػك مجتمػػع مػػالكي ،كذلػػؾ بمكجػػب فتػػكل الشػػيخ أحمػػد

حمػػاني  -رحم ػ اهلل  ،)2(-كمػػف جمػػة ففػػي أريػػي ال يعقػػؿ أف يػػدرؾ غيػػر المسػػمـ حقيقػػة كقيمػػة
الكقؼ كأحكام  ،فبل يتصكر أن سيرع شؤكن .
ثانيا :الجنسية الجزائرية
أدرج المش ػػرع ش ػػرط الجنس ػػية الجزائري ػػة ف ػػي الن ػػاظر بالنس ػػبة لؤلكق ػػاؼ المكج ػػكدة داخ ػػؿ
الجزائر.
ك الجنسػػية كشػػرط فػػي النظػػارة عم ػ الكقػػؼ غيػػر كارد فػػي أحكػػاـ الفق ػ الشػػرعي ،كلكػػف
العتبػارات سياسػػية متعمقػػة بالسػػيادة الكطنيػة لكػػؿ الػػدكؿ ،كقػػد حػدد المشػػرع الشػػركط الضػػركرية
لمتمتع بالجنسية الجزائرية بمكجب القانكف.
ك المبلحػػظ أف المشػػرع لػػـ يفصػػؿ فػػي تحديػػد لشػػرط الجنسػػية الجزائريػػة ،كبالتػػالي فمػػك
()1
()2

النساء ،اآلية .141
راجع :أحمد حماني ،فتاكل ،ج ،7منشكرات ك ازرة الشؤكف الدينية ،الجزائر ،1993 ،ص .747-713
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يحيػػؿ بصػػفة غيػػر مباشػرة إلػ األمػػر رقػػـ  86-71المػػؤرخ فػػي  15ديسػػمبر  1971المتضػػمف
()1

قانكف الجنسية

المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ  11-15المؤرخ في  77فيفرم .)2(7115

ك تجدر اإلشارة إل أف الجنسية قد تككف أصمية كقد تككف مكتسبة ،كالمشرع لػـ يكضػ
لن ػػا ه ػػؿ يش ػػترط ف ػػي ن ػػاظر الكق ػػؼ الجنس ػػية الجزائري ػػة األص ػػمية أـ أنػ ػ يج ػػكز لؤلجنب ػػي ال ػػذم
اكتسب الجنسية الجزائرية تكلي منصب النظارة عم الكقؼ.
ك أرل بأن ال مانع مف تكلي األجنبي الػذم اكتسػب الجنسػية الجزائريػة ،بشػرط أف يكػكف
مسمما.
ثالثا :بمكغ سف الرشد
لقد أقر فقماء الشريعة كالقانكف بعدـ صحة كالية الصػغير عمػ الكقػؼ ،ألف الصػغير ال
يتػػكل إدارة مال ػ  ،فكيػػؼ ل ػ أف يتػػكل إدارة مػػاؿ غيػػر بػػؿ هػػك فػػي األصػػؿ بحاجػػة إل ػ كلػػي.
كألف المقصػػكد مػػف النظػػارة عمػ الكقػػؼ رعايت ػ كادارة شػػؤكن  ،فالصػػبي قبػػؿ البمػػكغ لػػيس أهػػبل
لذلؾ.
ك قد أقر الحنفية بجكاز انعقاد التكلية لمصغير إذا كانت مػف الكاقػؼ ،غيػر أنػ ال تجػكز
كاليتػ ػ لش ػػؤكف الكق ػػؼ إال بع ػػد البم ػػكغ ،كي ػػكلي القاض ػػي عمػ ػ الكق ػػؼ م ػػف ي ػػدير ش ػػؤكن م ػػاداـ
صػػغيرا .فػػإذا كبػػر صػػحت ل ػ الكاليػػة كذلػػؾ تنفيػػذا لشػػرط الكاقػػؼ كتحقيقػػا لرغبت ػ مػػا داـ فػػي
اإلمكاف تنفيذها.
ك المبلحػػظ أف سػػف الرشػػد التػػي يشػػترطما المشػػرع الج ازئػػرم فػػي نػػاظر الكقػػؼ هػػي تسػػعة
()3

عشر ( )19سنة كاممة.

ك أنسػػب حقيقػػة لمرشػػد فػػي مكضػػكع النظػػارة عمػ الكقػػؼ ،باعتبارهػػا كاليػػة تجمػػع بػػيف مػػا
هك دينػي كمػا هػك مػالي فػي يف كاحػد ،هػي مػا ذهػب إليػ أصػحاب القػكؿ األكؿ ،عمػ اعتبػار
أف مف كاف مضػيعا لدينػ كػاف مضػيعا لمالػ  ،إذ أف المػدؼ مػف الكاليػة عمػ الكقػؼ لػيس هػك
()1

ج.ر  115المؤرخة في  18ديسمبر 1971

()3

المادة  41مف القانكف المدني.

()2

ج.ر  15المؤرخة في  77فيفرم .7115
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اإلدارة المالية فحسب ،بؿ تحقيؽ غايات دينية تراع فيما المبادلء كاألخبلؽ(.)1
رابعا :سكمة العقؿ كالبدف
سنتطرؽ أكال سبلمة العقؿ ثـ سبلمة البدف.
أ -سكمة العقؿ
لكػػكف النظػػارة عم ػ الكقػػؼ تتعمػػؽ بأعمػػاؿ التسػػيير كاإلدارة ،فقػػد خكلمػػا الشػػرع كالقػػانكف
لمشػػخص العاقػػؿ ،كنعنػػي بالعقػػؿ القػػدرة التامػػة عمػ حسػػف التصػػرؼ كالتػػي أطمػػؽ عميمػػا فقمػػاء
الشريعة اإلسبلمية الكفاية البلزمة.
ك بمفمػػكـ المخالفػػة ،فإنػ ال يصػ تكليػػة المجنػػكف –مػػثبل -نػػاظ ار عمػ الكقػػؼ ،ذلػػؾ أف
المجن ػػكف ف ػػي األص ػػؿ ال كالي ػػة لػ ػ عمػ ػ مالػ ػ كبالت ػػالي ف ػػبل كالي ػػة لػ ػ عمػ ػ م ػػاؿ غي ػػر  ،كألف
المقصكد مػف الكاليػة عمػ الكقػؼ –كمػا أسػمفنا -هػك رعايتػ كادارة شػؤكن  ،فػإف المجنػكف لػيس
أهبل لمنظارة كال ألم تصرؼ كاف أصبل.
ك ال شؾ في أف غير العاقؿ ال يمكن تمييػز الصػال مػف الفاسػد كال النػافع مػف الضػار،
ِ
ػي
َس َكِدَ ،ع أف َع ِائ َ
كما أف الشارع الحكيـ رفع عن التكميؼ في األمكر الدينية ،ك َع ِف أاأل أ
شػ َة َرض َ
الن ِ
ِ
سك َؿ المَّ ِ َ َّ
سمَّـ قَا َؿ"ُ :رِف َع ا أل َقمَـ َع أف ثََك ثَ ٍةَ :ع ِف َّ
ػائِـ َحتَّػى
المَّ ُ َع أن َها ،أ َّ
َف َر ُ
ُ
صمى اهللُ َعمَ أي َك َ َ
الصػ ِب كي َحتَّػى َي أك ُب َػر"( .)2كاذا كػػاف األمػر كػذلؾ ،فػػإف
الم أبتَمَػػى َحتَّػى َي أبػ َأ
ػرََ ،ك َع ِػف َّ
سػتَ أي ِق َ
َي أ
ظَ ،ك َع ِػف ُ
رفع التكميؼ عن في األمكر الدنيكية يككف مف باب أكل .
ك باإلض ػػافة إلػ ػ ذل ػػؾ ،فاإلنس ػػاف يمن ػػع م ػػف التص ػػرؼ ف ػػي مالػ ػ إذا ك ػػاف غي ػػر عاق ػػؿ،
()3

فاألكل أف يمنع مف التصرؼ في ماؿ الغير.

() 1

محمد عطية الممدم ،نظاـ النظارة عم

األكقاؼ في الفق اإلسبلمي كالتطبيقات المعاصرة (النظاـ الكقفي المغربي

نمكذجا) ،إدارة الدراسات كالعبلقات الخارجية ،األمانة العامة لؤلكقاؼ ،دكلة الككيت ،ط ،1ص .141

( ) 2أخرج أبك داكد (سميماف بف األشعث المتكف 275 :هػ) :سنف أبي داكد ،تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد،
ِ
اب ِفي ا ْل َم ْجُن ِ
يب َح ًّدا ،حديث
كف َي ْس ِر ُ
المكتبة العصرية ،صيدا ،بيركت( ،د.ت)،ج ،4صِ ،139كتَاب ا ْل ُح ُدكِدَ ،ب ٌ
ؽ أ َْك ُيص ُ
رقـ.4398 :

()3

محمد عطية الممدم ،المرجع السابؽ ،ص .139
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أما في حالة ما إذا كاف الناظر عاقبل عند تكلي الممؾ الكقفي ثػـ طػ أر عميػ الجنػكف بعػد
ذلػػؾ ،فػػإف نظارت ػ صػػحيحة فػػي نظػػر القػػانكف كليسػػت باطمػػة ألنمػػا نشػػأت صػػحيحة ،كلكنمػػا
أصػػبحت فاسػػدة بسػػبب الجنػػكف .فػػإف عػػاد إلي ػ عقم ػ -أم النػػاظر ،-عػػادت إلي ػ النظػػارة مػػف
()1

جديد

ب -سكمة البدف
إل ػ جانػػب سػػبلمة العقػػؿ ،يشػػترط فػػي نػػاظر الكقػػؼ أيضػػا سػػبلمة البػػدف مػػف كػػؿ عاهػػة
كالبكـ كالصمـ كالعم أك أية عاهة أخرل تحكؿ دكف النظارة عم الكقؼ عم أكمؿ كج .
خامسا :العدؿ كاألمانة
العدالة في المغة :مف العدؿ ،كهك ما قاـ في النفكس أن مستقيـ ،كهك ضد الجكر(.)2
أما العدالة في اإلصطبلح ،فالمقصكد بما:
 فػػي اإلصػػطبلح الشػػرعي :كالػػذم تمثمػ المػػذاهب الشػػرعية ،كقػػد عػػرؼ مػػدلكؿ العدالػػة
مجمكعة مف المفاهيـ ،ليس بيف المذاهب فحسب ،بؿ داخؿ المذهب الكاحد.
ففي المذهب المالكي :عرفت بأنما: /1صفة حكمية تمنع مكصكفما البدعة كما يشين عرفا.
 /7ممكة تمنع صاحبما مف اقتػراؼ الكبػائر كصػغائر الخسػة ،كلػذلؾ قيػؿ بػأف العػدؿ هػك
الػػذم يجتنػػب الػػذنكب الكبػػائر دائمػػا ،كالشػػرب كالسػػرقة كنحكهػػا ،كيتقػػي الػػذنكب الصػػغائر فػػي
غالب أحكال  ،كيتقي أيضا األمر المباح الػذم يقػدح فػي المػركءة ،كاألكػؿ فػي السػكؽ كالمشػي
حافيا في بمد ال يفعؿ في ذلؾ.
ك أعمػ ػػاؿ اإلدارة كالتسػ ػػيير عمكمػ ػػا تقتضػ ػػي أف يكػ ػػكف القػ ػػائـ عميمػ ػػا مػ ػػف أهػ ػػؿ العدالػ ػػة
كاألمانػػة ،كادارة الممػػؾ الػػكقفي –عمػ الخصػػكص -تتطمػػب أف يكػػكف القػػائـ عميمػػا  -النػػاظر-
أمينا عم سبلمت كريع  ،كعادال في تكزيع هذا الريع بالقسطاس بيف المكقكؼ عميمـ.
()1
()2

زكي الديف .شعباف كأحمد الغندكر ،المرجع السابؽ ،ص573
ابف منظكر جماؿ الديف محمد ،لساف العرب ،باب البلـ ،فصؿ العيف ،المرجع السابؽ ،ص .431 ،431
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ففػػي الفقػ المػػالكي ،يشػػترط المالكيػػة العدالػػة كاألمانػػة فػػي نػػاظر الكقػػؼ ،عمػ اعتبػػار أف
اإلنساف العادؿ تعصم عدالت كاستقامت النفسية مف استغبلؿ منصب لمصمحت الشخصية.
ك فقمػػاء المالكيػػة  -كاف لػػـ يصػػرحكا بم ػذا الشػػرط فػػي أب ػكاب الكقػػؼ عنػػدهـ ،-إال أنمػػـ
أحػػالكا فػػي شػػركط النػػاظر عم ػ شػػركط الكصػػي ،كهػػذا األخيػػر كمػػا هػػك معمػػكـ ،يشػػترط في ػ
العدالة ابتداء كانتماء(.)1

ك إلػ ػ جان ػػب ش ػػرط العدال ػػة ،يش ػػترط المش ػػرع ك ػػذلؾ ف ػػي ن ػػاظر الكق ػػؼ أف يك ػػكف أمين ػػا
صادقا في عمم  ،مخمصػا فػي إدارتػ  ،كمتكرعػا عػف الغػش كالخػداع فػي تسػيير شػؤكف الكقػؼ،
كعػػف الخيانػػة فػػي صػػرؼ أمكال ػ  ،كالتػػي يجػػب عمي ػ المحافظػػة عميمػػا بكجػػداف حػػي كضػػمير
سميـ(.)2

ك في هذا الصدد ،فإنما يؤكد كجكب تػكافر صػفتي العػدؿ كاألمانػة فػي نػاظر الكقػؼ هػك
خضػ ػػكع أعمػ ػػاؿ هػ ػػذا األخيػ ػػر لمرقابػ ػػة مػ ػػف طػ ػػرؼ ككيػ ػػؿ األكقػ ػػاؼ الػ ػػذم خكل ػ ػ المشػ ػػرع هػ ػػذ
الصبلحية ،كالذم نرج ء الحديث بشأن في الفصؿ الثاني مف هذا الباب.
سادسا :الكفاءة كالقدرة عمى حسف التصرؼ
حرصا من عم ضماف الحماية البلزمة لمممؾ الػكقفي مػف أم خطػر يمػدد  ،فقػد اشػترط
القػػانكف فػػي متكليػ –النػػاظر -تمتعػ بالكفػػاءة البلزمػػة كالقػػدرة عمػ حسػػف التصػػرؼ بػأف يكػػكف
عم دراية تامة بما يحقؽ مصمحة الكقؼ كيعمؿ عم ذلؾ.
ك بمفمػػكـ المخالفػػة ،إذا كػػاف النػػاظر عػػاج از عػػف رعايػػة الكقػػؼ كادارة شػػؤكن  ،ال تص ػ
نظارت  ،ألف كالية العاجز عف ادارة الكقؼ ال تحقؽ الغرض المقصكد مف الكالية عمي .
ك تثبػػت كفػػاءة الشػػخص المعػػيف أك المعتمػػد نػػاظ ار لمكقػػؼ فػػي التش ػريع الج ازئػػرم تطبيقػػا
لممػ ػػادة  17الفق ػ ػرة األخي ػ ػرة مػ ػػف المرسػ ػػكـ  381-98سػ ػػالؼ الػ ػػذكر بػ ػػالتحقيؽ اإلدارم كالخب ػ ػرة

كالشمادة المستفيضة(.)3
()1

نقبل عف :محمد عطية الممدم ،المرجع السابؽ ،ص .151 ،149

()3

انظر كذلؾ بخصكص شركط تعييف ناظر الكقؼ:

()2

حقي إسماعيؿ النداكم ،الكقؼ في الشريعة كالقانكف ،منشكرات زيف الحقكقية ،بيركت-لبناف ،ط .7116 ،1ص .84
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باإلضػػافة إل ػ الشػػركط التػػي سػػبؽ ذكرهػػا ،فقػػد أضػػاؼ الفقمػػاء بعػػض الشػػركط فػػي مػػف

يتكل إدارة الكقؼ كاستثمار بأف يككف مف ذكم الخبػرة كالسػمعة الحسػنة كالمكانػة المرمكقػة(،)1

إل جانب شرط يخر ممـ ،كهك أف يكػكف النػاظر عالمػا بأحكػاـ الكقػؼ ،إذ يحتػاج إلػ نػكعيف
مف العمكـ :عمـ عاـ بأحكاـ الكقؼ كالكصػية ...إلػخ ،كعمػـ خػاص مفصػؿ كدقيػؽ بػالنكع الػذم
يتػػكل نظارت ػ  ،كيخػػر مػػا يسػػتجد في ػ مػػف المعػػارؼ ،كالطػػرؽ التػػي تكفػػؿ اسػػتمرار قيػػاـ الكقػػؼ
كزيػػادة ريعػ  ،ذلػػؾ أف العمػػـ لمنػػاظر كاجػػب ال يمكنػ القيػػاـ بكظيفػػة النظػػارة إال بػ  ،كمػػا ال يػػتـ
الكاجػب إال بػ فمػػك كاجػػب ،ككممػػا كػاف عمػػـ النػػاظر كأمانتػ أكبػػر ،كممػا كػػاف النفػػع مػػف الكقػػؼ
أكبر(.)2

ك تج ػػدر المبلحظ ػػة أف المش ػػرع ح ػػدد ش ػػركط ن ػػاظر الكق ػػؼ س ػػالفة الػ ػذكر عمػ ػ س ػػبيؿ
الحصػػر ،غيػػر أن ػ ق ػد يثػػار التسػػاؤؿ عػػف بعػػض الشػػركط التػػي لػػـ يتطػػرؽ لمػػا المشػػرع ،مثػػؿ
جنس المتكلي ،فمؿ صفة الذككرة مثبل تعتبر شرطا في ناظر الكقؼ.
مف الناحية القانكنية ال يكجد نص يحكؿ دكف تعييف األنث ناظ ار عم الكقؼ(.)3
ك بػػالرجكع إل ػ تش ػريع األكقػػاؼ الج ازئػػرم ،فإن ػ لػػـ يػػرد في ػ نػػص يتنػػاكؿ ج ػكاز أك عػػدـ
جكاز تكلي األنث لنظارة الكقؼ ،كحت بالنسبة لئلجتماد القضائي لـ يتطرؽ لمذ المسألة.
ك مػػف الناحيػػة الفقميػػة ،فالنظػػارة عم ػ الكقػػؼ ليسػػت مػػف اختصػػاص الرجػػاؿ فقػػط ،فقػػد
أجػػاز الفقمػػاء أف تتػػكل الم ػرأة مسػػؤكلية إدارة الكقػػؼ ،حيػػث ال تعػػد الػػذككرة أحػػد شػػركط نػػاظر
الكقؼ ،فقد جاء في "كشاؼ القناع لمبمػكتي" مػا يفيػد تكليػة المػرأة نظػارة الكقػؼ فقػاؿ..." :فمػك

أحؽ ب بذلؾ أم بالنظر إذا كاف مكمفا رشيدا كاف...أك امرأة عدال.)4("...

ك أرل بأنػ ال مػػانع مػػف نظػػارة األنثػ لمكقػػؼ طالمػػا أف المشػػرع لػػـ يحظػػر ذلػػؾ ،كطالمػػا
()1

Dr.Eissa Zaki,op,cit , p11,12.

فكزم أميف يحي الطائي ،المرجع السابؽ ،ص  .37أنظر كذلؾ :أسامة عبد المجيد العاني ،إحياء دكر الكقؼ لتحقيؽ

مستمزمات التنمية ،ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بدكلة قطر ،ط ،7111 ،1ص .159

()2

نكر بنت حسف بف عبد الحميـ قاركت" ،كظائؼ ناظر الكقؼ في الفق اإلسبلمي" ،أكقاؼ ،األمانة العامة لؤلكقاؼ،

العدد  ،5السنة الثالثة ،أكتكبر  ،7113ص .149 ،148

()3
()4

حقي إسماعيؿ النداكم ،المرجع السابؽ ،ص.779

كماؿ منصكرم ،المرجع السابؽ ،ص .38
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أف إرادة الكاقؼ هي التي تنظـ الكقػؼ كفقػا لممػادة  14مػف قػانكف األكقػاؼ ،كاف اسػتمزـ األمػر
إصدار فتكل مف المجمس اإلسبلمي األعم بمذا الشأف.
ك زيادة عم بعض الشركط األخرل التي لػـ يتناكلمػا المشػرع ،يشػترط الفقمػاء فػي نػاظر
الكقػػؼ أف يكػػكف مكجػػكدا ،بحيػػث ال يكػػكف غائبػػا غيبػػة منقطعػػة ،بحيػػث يكػػكف مػػف أهػػؿ منطقػػة
الكق ػػؼ ،كك ػػذلؾ إذا يلػ ػػت كالي ػػة النظػ ػػر لمقاض ػػي ،فمػ ػػي لقاض ػػي بمػ ػػد المكق ػػكؼ ،أم القاضػ ػػي
المحمي ،كعمي فمك أكل مف غير  ،كهذا ما يؤكد محمية اإلدارة الكقفية(.)1

ك فػػي رأينػػا أف هػػذا الشػػرط منطقػػي كضػػركرم ،فكػػكف النػػاظر مػػف أهػػؿ منطقػػة الكقػػؼ
يحقػػؽ مصػػمحة الكقػػؼ ،ألنػ أدرل كأقػػدر مػػف غيػػر عمػ إدارة شػػؤكن كأعػراؼ منطقػػة الكقػػؼ،
كهذا ما يضفي مركنة في تسيير الكقؼ.
المبحث الثاني
آثار النظارة عمى الكقؼ
تترتػػب بمناسػػبة قيػػاـ نػػاظر الكقػػؼ بممام ػ المخكلػػة ل ػ قانكنػػا يثػػار قانكنيػػة ،كتتمثػػؿ هػػذ
اآلثػػار فػػي حقػػكؽ ككاجبػػات نػػاظر الكق ػؼ ،هػػذ األخي ػرة كالتػػي بإخبللمػػا يتعػػرض نػػاظر الكقػػؼ
إل جزاءات معينة ،كتترتب جراء ذلؾ مسؤكلية قانكنية ،كقد تؤدم في كثير مف الحػاالت إلػ
إنمػػاء ممام ػ أك انتمائمػػا فػػي األحػػاؿ العاديػػة ،كهػػذا ماسػػيتـ التطػػرؽ إلي ػ فػػي ثبلثػػة مطالػػب،
نتنػػاكؿ فػػي المطمػػب األكؿ حقػػكؽ ككاجبػػات نػػاظر الكقػػؼ ،أمػػا فػػي المطمػػب الثػػاني سػػنتناكؿ
المسؤكلية القانكنية لناظر الكقؼ ،لنتطرؽ في المطمب الثالث إل إنتماء مماـ ناظر الكقؼ.
المطمب األكؿ

حقكؽ ككاجبات ناظر الكقؼ
إف أهـ أثر قانكني يترتب عم النظارة عم الكقؼ هك تمتػع النػاظر بجممػة مػف الحقػكؽ
إل ػ جانػػب تحمم ػ لعػػدة إلت ازمػػات حػػددها المشػػرع ،كهػػذا مػػا سػػنتناكل فػػي هػػذا المطمػػب ،حيػػث
سنتناكؿ حقكؽ ناظر الكقؼ في الفرع األكؿ ،ككاجبات في الفرع الثاني.

()1

كماؿ منصكرم ،المرجع السابؽ ،ص.39
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الفرع األكؿ :حقكؽ ناظر الكقؼ

يقابؿ اإللتزامات الممقاة عم عاتؽ ناظر الكقؼ تمتع بحقكؽ أدرجمػا المشػرع فػي الفػرع
السػػادس مػػف الفصػػؿ الثػػاني مػػف المرسػػكـ  381-98المعنػػكف ب" :حقػػكؽ نػػاظر الممػػؾ الػػكقفي
ككيفية أداء ممام كانتمائما" كذلؾ في المكاد  .71 ،19 ،18كتتمثؿ حقكؽ ناظر الكقؼ في:
أكال :الحؽ في األجرة
تطبيقا لممادتيف  18ك 19لناظر الممؾ الكقفي الحؽ في األجرة ،كهي مقابؿ مػالي يجػكز
أف يكػػكف شػػمريا أك سػػنكيا يقػػدر كيحػػدد مػػف غمػػة الممػػؾ الػػكقفي الػػذم يسػػير بػػدءا مػػف تػػاريخ
تعيين ػ  ،كعنػػد اإلقتضػػاء يجػػكز اسػػتحقاؽ النػػاظر لؤلج ػرة مػػف غيػػر م ػكارد الممػػؾ الػػكقفي الػػذم
يتكل نظارت .
كاألصػػؿ أف يحػػدد المقابػػؿ الشػػمرم أك السػػنكم حسػػب مػػا هػػك منصػػكص عمي ػ فػػي عقػػد
الكقؼ ،إال أن في حالة إذا لـ ينص عمي العقد ،يجكز كذلؾ أف تككف األجرة فػي شػكؿ نسػبة

يحددها الكزير المكمؼ بالشؤكف الدينية بعد استشارة لجنة األكقاؼ(.)1

ك ناظر الكقػؼ بمناسػبة قيامػ باألعمػاؿ المسػندة إليػ فػي رعايػة الكقػؼ كتسػيير شػؤكن ،
قد قد يككف متبرعا فبل أجر لػ  ،كقػد يكػكف أجيػ ار فيسػتحؽ األجػر ،كهػذا األجػر لػيس لػ مقػدار
شرعا ،لكن يحدد بأجر المثػؿ ،حسػب العػادات كاألعػراؼ ،كقػد اسػتقر الفقػ عمػ ضػركرة دفػع

هذ األجرة إما مف الغمة ،أك مف النقكد(.)2

ك قػ ػػديما كػ ػػاف نظػ ػػار األكقػ ػػاؼ كالمكظفػ ػػكف الػ ػػذيف يعممػ ػػكف تحػ ػػت إم ػ ػرتمـ ،يتمقػ ػػكف لقػ ػػاء

أعمالمـ أجك ار غير ثابتة( ،)3تفاكتت بيف أمكاؿ نقديػة ،إختمػؼ مقػدارها مػف مدينػة ألخػرل كمػف

سنة ألخرل ،كبيف أمكاؿ عينية أم نسػبة مػف مػداخيؿ الممتمكػات الكقفيػة التػي يشػرفكف عميمػا،

()1
()2

المادة  9مف المرسكـ  381-98سالؼ الذكر.

محمد باكني ،أحكاـ الحجر كعقكد التبرعات في الفق كالقانكف ،منشكرات مكتبة إقرأ ،قسنطينة -الجزائر ،ط،7119 ،1

ص .137

()3

أنظر:
Nacereddine Saidouni, op.cit, p 64.
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ككانت هذ النسبة عي األخرل تختمؼ بحسب الزماف كالمكاف(.)1

ك إذا كاف الناظر يتػكل عػدة أكقػاؼ ،فإنػ يسػتحؽ أجػر المثػؿ مػف جميػع األكقػاؼ التػي

يشرؼ عميما(.)2

ك قػػد أرجػػع الفقمػػاء األصػػؿ فػػي أج ػرة نػػاظر الكقػػؼ إل ػ مػػا فعم ػ عمػػر بػػف الخطػػاب -
رضي اهلل عن  -حيث جعؿ لمكالي عم كقف أف يأكؿ من غير متمػكؿ مػاال ،ككػذلؾ مػا فعمػ
عمػػي بػػف أبػػي طالػػب -رضػػي اهلل عنػ  -كغيػػر مػػف الصػػحابة كالتػػابعيف فػػي أكقػػافمـ ،فػػإذا كػػاف
الكاقػػؼ قػػد عػػيف لمنػػاظر أجػ ار فمػػك لػ كلػػك كػػاف أكثػػر مػػف أجػػر المثػػؿ ،سػكاء أكػػاف هػػذا النػػاظر
معينا مف قبؿ الكاقؼ أك مف قبؿ القاضي.
ك تحديػػد أج ػرة النػػاظر ،س ػكاء كػػاف مػػف طػػرؼ الكاقػػؼ أك مػػف طػػرؼ القاضػػي ،ال يخػػرج
عػػف إحػػدل حػػاالت ثػػبلث ،إمػػا أف يحػػدد األجػػر بمقػػدار مػػا يسػػاكم أج ػرة المثػػؿ ،أك يزيػػد ،أك
ينقص عنما ،كلكؿ حالة أحكامما الخاصة ،كالتالي:
أ* الحالة األكلى :التحديد بما يساكم أجرة المثؿ
فقػػد اتفػػؽ فقم ػػاء اإلسػػبلـ عمػ ػ أن ػ إذا خػػص الكاق ػػؼ أك القاضػػي الن ػػاظر بػػأجرة المث ػػؿ
استحقما ،كذلؾ لبلعتباريف اثنيف:
أكلمما :أف شركط الكاقؼ تراع مادامت ال تخالؼ أم ار شرعيا.ثانيممػػا :أف األصػػؿ فػػي األجػرة أف تكػػكف مسػػاكية ألجػرة المثػػؿ ،كهػػك مػػا جػػرل بػ العمػػؿ

عند متأخرم المالكية بالمغرب(.)3

ب*الحالة الثانية :التحديد بما يفكؽ أجرة المثؿ.
نميػػز فػػي هػػذ الحالػػة بػػيف التحديػػد ،الػػذم يكػػكف مػػف قبػػؿ الكاقػػؼ ،كبػػيف الػػذم يكػػكف مػػف
() 1

عبيد بكداكد ،الكقؼ في المغرب اإلسبلمي ما بيف القرنيف السابع كالتاسع المجرييف (ؽ15-13ـ) كدكر في الحياة

اإلقتصادية كاإلجتماعية كالثقافية ،مطتبة الرشاد لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الجزائر ،ط ،7111 ،1ص .459

()2

محمد مصطف الزحيمي" ،مشمكالت أجرة الناظر المعاصرة" ،أكقاؼ ،األمانة العامة لؤلكقاؼ ،دكلة الككيت ،العدد،6

()3

محمد عطية الممدم ،المرجع السابؽ ،ص . 197
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قبؿ القاضي.
-1التحديد مف الكاقؼ

إف الكاقػػؼ فػػي األصػػؿ ،هػػك المالػػؾ لمعػػيف قبػػؿ تحبيسػػما ،كمػػف ثػػـ أجػػاز لػ الفقمػػاء حػػؽ
اشتراط ما شاء مف الشػركط مػا دامػت ال تخػالؼ أمػ ار شػرعيا ،كينبنػي عمػ ذلػؾ ،أنػ إذا عػيف

لمنػػاظر شػػيئا فػػي مقابػػؿ النظػػر اسػػتحق ( ،)1كلػػك كػػاف أكثػػر مػػف أج ػرة المثػػؿ ،عم ػ اعتبػػار أف
األجر ليس ل حد معيف ،كانما هك عم ما تعارف الناس مػف الجعػؿ عنػد عقػدة الكقػؼ ،ليقػكـ
بمصالح مف عمارة كاستغبلؿ كبيع غبلت كغير ذلؾ.
ك ال غ اربػػة فػػي هػػذا األمػػر ،ألن ػ لػػك جعم ػ الكاقػػؼ ل ػ مػػف غيػػر أف يشػػترط عمي ػ القيػػاـ
بشػػؤكف الكقػػؼ ،فيبق ػ بػػديميا أمػػر ج ػكاز مػػع الشػػرط ،غيػػر أف هػػذ الزيػػادة عم ػ أجػػر المثػػؿ
تعتبػػر فػػي هػػذ الحالػػة اسػػتحقاقا فػػي الكقػػؼ باعتبػػار أحػػد المسػػتحقيف ،ال أج ػ ار عم ػ العمػػؿ،
باستثناء بعض الشافعية الذيف يعتبركف ما يأخذ النػاظر أجػرة مطمقػا ،سػكاء كػاف المشػركط لػ
بقػػدر أجػرة مثمػ أـ أكثػػر ،كسػكاء احتػػاج لؤلخػػذ أـ ال .كمػػا أنػ يبقػ عنػػد الحنابمػػة  -أمػػاـ هػػذ
الحالة -متعينا عم الناظر أف يصرؼ مف تمؾ الزيػادة عمػ مػا يحتػاج إليػ الكقػؼ مػف أمنػاء
كغيرهـ ،إال إذا شرط ل الكاقؼ خالصا.
ك قػد اسػتثن الشػافعية حالػة مػػا إذا كػاف النػاظر هػك الكاقػؼ ،فإنػ ال حػؽ لػ فػي الزيػػادة

عم أجرة المثؿ ،ال عم اعتبارها أج ار كال عم اعتبارها استحقاقا(.)2
-2التحديد مف القاضي

إذا كاف تحديد أجػرة النػاظر مػف طػرؼ القاضػي( ،)3فإنػ ال يتعػدل فيػ أجػرة المثػؿ ،فػإف
عػػيف ل ػ أكثػػر ،فإن ػ يمنػػع عن ػ ال ازئػػد عػػف أج ػرة المثػػؿ ،كأسػػاس ذلػػؾ أن ػ يجػػكز لمكاقػػؼ مػػف
التصرؼ ما ال يجكز لمحػاكـ ،باعتبػار أنػ يجػكز جعػؿ كػؿ الغمػة لمنػاظر ،فإنػ ال يجػرم عميػ
()1

أنظر:

Ghaouti Benmelha, Le Droit Patrimonial Algérien De La Famille, Office des publications
universitaires, Alger, p 248.

()2
()3

محمد عطية الممدم ،المرجع السابؽ ،ص .198 ،197
أنظر:
Ghaouti Benmelha, op.cit, p 248.
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إال بقػ ػػدر اإلسػ ػػتحقاؽ ،ألف القاضػ ػػي نصػ ػػب نػ ػػاظ ار لمصػ ػػال المسػ ػػمميف ،فػ ػػبل يجػ ػػكز ل ػ ػ مػ ػػف
التصرؼ إال ما في مصمحة.
ك لـ يرد عند المالكية مف يصرح بمػذا القيػد فػي أجػرة النػاظر المعينػة مػف قبػؿ القاضػي،
كلكف نصكصمـ صريحة فػي أف األمػر مككػكؿ إلػ اجتمػاد القاضػي فػي تقػدير األجػرة بحسػب
عمػػؿ النػػاظر ،كحجػػتمـ فػػي ذلػػؾ فعػػؿ األئمػػة .كتحديػػد األجػرة تكػػكف بحسػػب عمػػؿ النػػاظر ،أم
أنما تحدد بقدر أجرة المثؿ.
ج*الحالة الثالثة :التحديد بما يقؿ عف أجرة المثؿ
قػػد يحػػدث أف يحػػدد الكاقػػؼ أج ػ ار زهيػػدا لنػػاظر الكقػػؼ بمػػا يقػػؿ عػػف أج ػرة أمثال ػ  ،بغػػض
النظر عما إذا كاف هذا األجر المقدر يكفي لسد حاجيات أـ ال .كفي هذ الحالػة ،يبقػ األمػر
مككػكال إلػ النػػاظر نفسػ  ،فمػػكغير ممػػزـ بقبػػكؿ ذلػؾ األجػػر ،فمػ كامػػؿ الخيػػار فػػي أف يقبػػؿ أك
يرفض.
ففػػي حالػػة قبكل ػ ال يثػػار أم إشػػكاؿ ،كيعتبػػر عندئػػذ متبرعػػا بالقػػدر الػػذم يقػػؿ عػػف أج ػرة
المثػػؿ ،كالكثيػػر مػػف النظػػار مػػف يسػػمككف هػػذا المسػػمؾ ،بػػؿ ال يتقاضػػكف أجػػك ار مطمقػػا ابتغػػاء
األجر األخركم مف اهلل  -جؿ كعبل شأن  ،-إذ ما دامكا ال يممككف أعيانا يتبرعػكف بمػا ،فمػـ
يتبرعكف بالنظر مجانا أك بثمف رمزم زهيد ،ابتغاء رضكاف اهلل  -عز كجؿ.-
أما إذا لـ يقبؿ ،فإما أف ينسحب تاركا أمػر اإلدارة كشػأنما ،كامػا أف يقػكـ مشػتكيا مطالبػا

بتسكية كضع بإيكاؿ أجر إل أجرة أمثال  ،عم اعتبار أف ذلؾ حؽ مف حقكق (.)1

ك قد اتفؽ الفقماء في هذ الحالة عم أف القاضي ينظر في األمػر ،فػإف رأل المصػمحة
فػػي أف يكمػػؿ ل ػ أجػػر مم ػ فعػػؿ ،كيقتصػػد فػػي ذلػػؾ مػػف غيػػر تكسػػع كال كثػػرة فػػي القػػدر الػػذم
يزيد  ،بؿ بقدر أجر المثؿ ،فما دكنػ بقميػؿ يتسػام فيػ القػكاـ غالبػا نظػ ار لمكقػؼ ،كهػذا بشػرط
أف يطمػ ػػب النػ ػػاظر ذلػ ػػؾ ،ألن ػ ػ أج ػ ػرة عمػ ػػؿ يسػ ػػتحقما بالطمػ ػػب ،أمػ ػػا بػ ػػدكف طمػ ػػب فػ ػػبل يزيػ ػػد

()1

محمد عطية الممدم ،المرجع السابؽ ،ص .711
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القاضي(.)1

ك تج ػػدر اإلش ػػارة إلػ ػ أف أجػ ػرة ن ػػاظر الكق ػػؼ ،تق ػػدر بم ػػا يتناس ػػب م ػػع تغي ػػر الظ ػػركؼ
اإلقتصادية كاإلجتماعية ،كبحسب طبيعػة العمػؿ كالتأهيػؿ العممػي كالخبػرة كاإلختصػاص ،ككػذا

العرؼ ،كيجكز أف تككف هذ األجرة مبمغا محددا أك نسبة مف الريع(.)2
ثانيا :الحؽ في الخضكع اللتزامات التأميف كالضماف اإلجتماعي

تنص المادة  71مف المرسكـ التنفيذم رقـ  381-98سالؼ الذكر عم " :يخضػع عمػؿ
ناظر الممؾ الكقفي اللتزامات التأميف كالضماف اإلجتماعي حسب التنظيمات المعمكؿ بما.
تػػدفع اإلشػػتراكات ألجم ػزة التػػأميف كالضػػماف اإلجتمػػاعي كتقتطػػع مػػف المقابػػؿ المسػػتحؽ
المذككر في المادة  19أعبل ".
مف خبلؿ استقراء نص المػادة  71يتضػ أف المشػرع اعتبػر خضػكع عمػؿ نػاظر الكقػؼ
لمتػػأميف كالضػػماف اإلجتمػػاعي إلت ازمػػا ،بينمػػا فػػي الحقيقػػة يعػػد بالمقابػػؿ حقػػا لمنػػاظر ،شػػأن فػػي
ذلؾ شأف العامؿ كالمكظؼ ،ألن يدخؿ في إطار الحماية اإلجتماعية لممؤمف.
كم ػػف جم ػػة أخ ػػرل فالم ػػادة  71فقػ ػرة  1س ػػالفة ال ػػذكر تحيمن ػػا عمػ ػ القػ ػكانيف كالتنظيم ػػات
المعمكؿ بما في مجاؿ التأميف كالضماف اإلجتماعي ،كالمتمثمة في:
*الق ػػانكف رق ػػـ  11-83الم ػػؤرخ ف ػػي  7جكيمي ػػة  1983المتعم ػػؽ بالتأمين ػػات اإلجتماعي ػػة

المعدؿ كالمتمـ( ،)3كالذم يشمؿ التأميف عم المرض كالكالدة كالعجز كالكفاة
() 1

محمد عطية الممدم ،المرجع السابؽ ،ص  .711 ،199أنظر كذلؾ :زكي الديف شعباف كأحمد الغندكر ،المرجع

السابؽ ،ص  .584 ،583أنظر كذلؾ في أحكاـ أجرة ناظر الكقؼ :اإلماـ أبك زهرة ،المرجع السابؽ ،ص .379-371

()2

كيعد ذلؾ مف الق اررات كالفتاكل المتكصؿ إليما في :منتدل قضايا الكقؼ الفقمية األكؿ ،المنعقد في الككيت في 13-11

() 3

(ج.ر  78مؤرخة في 15جكيمية  ،)1983المعدؿ بالمرسكـ التشريعي رقـ  14-94المؤرخ في  11أفريؿ 1994

أكتكبر  ،7113نشر األمانة العامة لؤلكقاؼ ،دكلة الككيت ،ط ،7117 ،7ص .415 ،414

(ج.ر  71مؤرخة في  13أفريؿ  ،)1994المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ  17-96المؤرخ في  16جكيمية 1996
(ج.ر  47مؤرخة في  17جكيمية  ،)1996المتمـ بالقانكف رقـ  11-18المؤرخ في  73جانفي 7118

(ج.ر  14مؤرخة في  77جانفي  ،)7118المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ  18-11المؤرخ في  15جكاف 7111
(ج.ر  73مؤرخة في  18جكاف .)7111
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*القانكف رقـ  17-83المتعمؽ بالتقاعد المعدؿ كالمتمـ.

*القانكف رقـ  13-83المؤرخ في  17جكيمية  1983المتعمؽ بحكادث العمؿ كاألمػراض

الممنية(.)1

*القػػانكف رقػػـ  14-83المػػؤرخ فػػي  17جكيميػػة  1983المتعمػػؽ بالت ازمػػات المكمفػػيف فػػي

مجاؿ الضماف اإلجتماعي(.)2

ك م ػػف جم ػػة أخ ػػرل ف ػػالفقرة  7م ػػف الم ػػادة  71م ػػف المرس ػػكـ التنفي ػػذم  381-98س ػػالفة
الذكر ،تحيمنا عم المرسكـ رقـ  34-85المؤرخ فػي  19فيفػرم  1985الػذم يحػدد إشػتراكات
الضماف اإلجتماعي ألصناؼ خاصة مف المؤمف لمـ المعدؿ كالمتمـ(.)3
الفرع الثاني :كاجبات ناظر الكقؼ كالتصرفات المحظكرة عمي
يقابػػؿ حقػػكؽ نػػاظر الكقػػؼ سػػالفة الػػذكر عػػدة كاجبػػات ممقػػاة عمػ عاتقػ إلػ جانػػب عػػدة
تصرفات محظكرة عمي بمناسبة قيام بأعماؿ النظارة ،كتفصيؿ ذلؾ كما يمي:
أكال :كاجبات ناظر الكقؼ
حددت المادة  13مف المرسكـ  381-98مماـ كصبلحيات ناظر الكقؼ كالمتمثمة في:
*السػػمر عم ػ العػػيف المكقكفػػة ،كيكػػكف بػػذلؾ ككػػيبل عم ػ المكقػػكؼ عمػػيمـ كضػػمانا لكػػؿ
تقصير.
*المحافظة عم الممؾ الكقفي كممحقات كتكابع مف عقارات كمنقكالت(.)4
()1
() 2

ج.ر  78مؤرخة في  15جكيمية .1983
(ج.ر  78مؤرخة في  15جكيمية  ،) 1983المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ  17-14المؤرخ في  11نكفمبر 7114

(ج.ر  77مؤرخة في  13نكفمبر .)7114
() 3

(ج.ر  19مؤرخة في  74فيفرم  ،)1985المعدؿ بالمرسكـ التنفيذم رقـ  775-97المؤرخ في  16جكيمية 1997

(ج.ر  57مؤرخة في  18جكيمية  ،)1997االمتمـ بالمرسكـ التنفيذم رقـ  437-94المؤرخ في  17ديسمبر 1994
(ج.ر  83مؤرخة في  71ديسمبر  ،)1994المعدؿ بالمرسكـ التنفيذم رقـ  79-98المؤرخ في  75فيفرم 1998
(ج.ر  17مؤرخة في  14مارس .)1998
()4

أنظر في ذلؾ أيضا :السيد عبد الكهاب عرفة ،مكسكعة األكقاؼ كاألحكار ،دار المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية،

 ،7114ص .41
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*القياـ بكؿ عمؿ يفيد الممؾ الكقفي أك المكقكؼ عميمـ.

*دفع الضرر عف الممؾ الكقفي ،مع التقيد بالتنظيمات المعمكؿ بما كبشركط الكاقؼ.
*السػػمر عمػ صػػيانة الممػػؾ الػػكقفي المبنػػي كترميمػ كاعػػادة بنائػ عنػػد اإلقتضػػاء .فػػأكؿ

كاجب يقكـ ب الناظر هك عمارة الكقؼ(.)1

*السػػمر عم ػ حمايػػة الممػػؾ الػػكقفي كاأل ارضػػي الفبلحيػػة الكقفيػػة كاستصػػبلحما كزراعتمػػا
كفقػ ػػا ألحكػ ػػاـ المػ ػػادة  45مػ ػػف قػ ػػانكف األكقػ ػػاؼ ،كالتػ ػػي مفادهػ ػػا م ارعػ ػػاة إرادة كشػ ػػركط الكاقػ ػػؼ
كمقاصد الشريعة اإلسبلمية.
*تحصيؿ عائدات الممؾ الكقفي.
*السػػمر عمػ أداء حقػػكؽ المكقػػكؼ عمػػيمـ مػػع م ارعػػاة شػػركط الكقػػؼ بعػػد خصػػـ نفقػػات
المحافظة عم الممؾ الكقفي كحمايت كخدمت المثبتة قانكنا.
ك يتض مف خبلؿ استقراء أحكػاـ المػادة  13مػف المرسػكـ  381-98سػالؼ الػذكر ،أف
المشرع حدد مماـ ناظر الكقؼ عم سبيؿ المثاؿ ال الحصر بقكل ..." :عم الخصػكص،"...
بمعن أف مماـ نػاظر الكقػؼ متعػددة ،كقػد يتكجػب عميػ القيػاـ بممػاـ أخػرل تقتضػيما مصػمحة
الكقؼ.
*ك م ػػف ه ػػذ المم ػػاـ ،أف ن ػػاظر المم ػػؾ ال ػػكقفي ،كف ػػي إط ػػار التس ػػيير المباش ػػر لؤلم ػػبلؾ
الكقفية ،مكمؼ بمسؾ حسابات ريكع الممػؾ الػكقفي الػذم يسػير فػي هػذا الصػدد ،بحيػث تصػب
()2

المبال المحصمة في حساب األمبلؾ الكقفية لمكالية.

كالمبلحظة الثانية هي أف ناظر الكقؼ يخضع بمناسبة أداء ممام لرقابة كمتابعة ككيػؿ
األكقاؼ ،كهي ضمانة لمسير الحسف لمنظارة عم الكقؼ كحمايت مف تعسػؼ النػاظر ،إضػافة
إل الجزاءات التي قررها المشرع في حالػة إخبللػ بالكاجبػات المكمػؼ بأدائمػا ،كالتػي سػنتطرؽ
إليما في عنصر الحؽ.
()1

أنظر في ذلؾ أيضا :عماد حمدم محمد محمكد ،إستثمار أمكاؿ الكقؼ كتطبيقات المعاصرة ،دار الكتب القانكنية /دار

()2

المادة  17مف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  17مارس  1999المتضمف إنشاء صندكؽ مركزم لؤلمبلؾ الكقفية.

شتات لمنشر كالربمجيات ،مصر -اإلمارات ،7117 ،ص .81
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ك فػػي هػػذا الصػػدد كتطبيقػػا لممػػادة  14مػػف المرسػػكـ  ،381-98فػػإف أداء نػػاظر الكقػػؼ
لممامػ ػ ف ػػي حالػ ػػة الكق ػػؼ الخ ػػاص يكػ ػػكف كفق ػػا إلرادة الكاق ػػؼ كشػ ػػركط كذل ػػؾ تح ػػت طائمػ ػػة
المسػػؤكلية ،إذ يكػػكف مسػػؤكال أمػػاـ المكقػػكؼ عمػػيمـ كالكاقػػؼ إف اشػػترط ذلػػؾ ككػػذا أمػػاـ السػػمطة
المكمفة باألكقاؼ.
ك إل ػ جانػػب ذلػػؾ ،فإن ػ إذا تعػػذر عم ػ نػػاظر الكقػػؼ ممارسػػة ممام ػ بصػػفة دائمػػة أك
مؤقتة ،تقكـ السمطة المكمفة باألكقاؼ باستخبلف أك اعتمػاد نػاظر يخػر أك بمػف يقتػرح تككيمػ ،
كذل ػػؾ حت ػ ػ تتػ ػػكفر إمكانيػ ػػة اسػ ػػتئناؼ ممارس ػ ػة ممامػ ػ  ،كهػ ػػذا كفقػ ػػا لممػ ػػادة  15مػ ػػف المرسػ ػػكـ
 381-98سالؼ الذكر(.)1

ثانيا :التصرفات المحظكرة عمى ناظر الكقؼ
بع ػػد التط ػػرؽ إلػ ػ كاجب ػػات كمم ػػاـ ن ػػاظر الكق ػػؼ ،كالت ػػي أس ػػمبت التشػ ػريعات كالد ارس ػػات
الفقميػػة فػػي تقريرهػػا ،كزيػػادة عمػ ذلػػؾ ،يحظػػر عمػ النػػاظر بعػػض التصػػرفات التػػي قػػد تضػػر
بمصمحة الكقؼ ،كأهمما:
 -1عدـ جكاز رهف عقارات الكقؼ ،ألف ذلػؾ يػؤدم إلػ بطػبلف الكقػؼ عنػد العجػز عػف
سداد الديف ،كبيع الرهف لسداد .
 -7ل ػػيس لمن ػػاظر أف يس ػػتديف عمػ ػ الكق ػػؼ ،أك يس ػػتبدؿ عقا ارتػ ػ  ،أك يزي ػػد ف ػػي مرتب ػػات
أصحاب الكظائؼ ،إال إذا شرط ل الكاقؼ أك القاضي.
-3ال يجػػكز لنػػاظر أف يزيػػد فػػي عمػػارة الكقػػؼ عػػف حالتػ التػػي هػػك عميمػػا ،إال إذا شػػرط

الكاقؼ ،أك رضي المستحقكف بذلؾ(.)2

()1

أنظر كذلؾ بخصكص ناظر الكقؼ:

()2

محمد قاسـ الشكـ ،الكقؼ اإلسبلمي في لبناف :إدارت كطرؽ استثمار  ،إدارة الدراسات كالعبلقات الخارجية – األمانة

Dr.Eissa Zak,op,cit ,p12

العامة لؤلكقاؼ ،الككيت ،ط ،7117 ،1ص .87أنظر كذلؾ :عبد الرزاؽ بف عمار بكضياؼ ،مفمكـ الكقؼ كمؤسسة مالية

في الفق اإلسبلمي كالتشريع ،دار المدل ،الجزائر ،7111 ،ص  .94 ،93كأيضا :زكي الديف شعباف كأحمد الغندكر،
المرجع السابؽ ،ص .578
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المطمب الثاني

المسؤكلية القانكنية لناظر الكقؼ
ناظر الكقػؼ سػكاء كػاف مػكلي مػف قبػؿ الكاقػؼ أك مػف قبػؿ القاضػي ،يعػد أمينػا عمػ مػا
ف ػػي ي ػػد م ػػف أمػ ػكاؿ الكق ػػؼ ،سػ ػكاء كان ػػت أعيانػ ػ  ،أك أمػ ػكاؿ بدلػ ػ  ،أك محصػ ػكالت أك أج ػػكر ،
إسػػتنادا عم ػ قػػكؿ أبػػي يكسػػؼ بػػأف نػػاظر الكقػػؼ تػػكل إدارة هػػذ األم ػكاؿ ،ككضػػع يػػد عميمػػا
نيابة عف الكاقؼ أك عف القاضي ،فمك بمنزلة الككيؿ عف أحدهما ،كالككيؿ يعد أمينػا عمػ مػا
في يد مف الماؿ الذم ككؿ في .
تقتػػرب فك ػرة نظػػارة الكقػػؼ مػػف فك ػرة الككالػػة أك النيابػػة إل ػ حػػد مػػا ،فنػػاظر الكقػػؼ يعػػد
ككػػيبل كنائبػػا عػػف غيػػر فػػي مجػػاؿ عممػ  ،كهػػك ممػػزـ بػػاحتراـ حػػدكد هػػذ اإلنابػػة كعػػدـ تجاكزهػػا،
إال أف الفػػرؽ الجػػكهرم بينممػػا أف تصػػرفات  -أم النػػاظر -فػػي أمػكاؿ الكقػػؼ ليسػػت تصػػرفات
المالؾ.
ك في حالة خركج الناظر عف هػذ اإلنابػة ،فمػك يعػرض نفسػ لممسػؤكلية كتكقيػع العقكبػة
المناسبة عمي بصفت أمينا.
ك ه ػػذ المس ػػؤكلية ق ػػد تك ػػكف جزائي ػػة أك مدني ػػة بحس ػػب تكيي ػػؼ الج ػػرـ ال ػػذم ص ػػدر م ػػف
الناظر.
الفرع األكؿ :المسؤكلية الجزائية لناظر الكقؼ
المػ ػراد بالمس ػػؤكلية الجزائي ػػة لن ػػاظر الكق ػػؼ تس ػػميط عميػ ػ عقكب ػػات جزائي ػػة نتيج ػػة إرتكابػ ػ
ألفعػػاؿ مجرمػػة قانكنػػا فػػي قػػانكف العقكبػػات كالتش ػريع الخػػاص باألكقػػاؼ ،كذلػػؾ بمناسػػبة قيام ػ
بأعماؿ النظارة عم الكقؼ.
ك تج ػػدر اإلش ػػارة إلػ ػ أف المش ػػرع أح ػػاؿ مس ػػالة المس ػػؤكلية الجزائي ػػة لن ػػاظر الكق ػػؼ ف ػػي
تشػ ػريع األكق ػػاؼ صػ ػراحة عمػ ػ ق ػػانكف العقكب ػػات ،مم ػػا يتع ػػيف معػ ػ الرج ػػكع إلػ ػ ه ػػذا األخي ػػر
كالتشػريع الخػػاص باألكقػػاؼ السػػتخبلص بعػػض األحكػػاـ الجزائيػػة كاسػػقاطما عمػ نػػاظر الممػػؾ
الكقفي،
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ك قػػد قػػرر المشػػرع المسػػؤكلية الجزائيػػة لنػػاظر الكقػػؼ مػػف خػػبلؿ المػػادة  36مػػف قػػانكف
األكقاؼ التي تنص عم " :يتعػرض كػؿ شػخص يقػكـ باسػتغبلؿ ممػؾ كقفػي بطريقػة متسػترة أك
تدليس ػػية أك يخف ػػي عق ػػكد كق ػػؼ أك كثائقػ ػ أك مس ػػتندات أك يزكره ػػا إلػ ػ الجػ ػزاءات المنص ػػكص
عميما في قانكف العقكبات".
ك يتض مػف المػادة  36مػف قػانكف األكقػاؼ سػالفة الػذكر ،أف كػؿ شػخص بمػا فػي ذلػؾ
نػ ػػاظر الكقػ ػػؼ ،يقػ ػػكـ باألفعػ ػػاؿ المجرمػ ػػة ال ػ ػكاردة فػ ػػي المػ ػػادة  ،36كالتػ ػػي تحيػ ػػؿ عم ػ ػ قػ ػػانكف
العقكبات( ،)1فإف مسؤكليت الجزائية تقكـ كذلؾ بمناسبة قيام بأعماؿ النظارة.

ك يتض كذلؾ مف خبلؿ استقراء أحكاـ المادة  ،36أنما تناكلت فقط ثبلثػة جػرائـ تتمثػؿ
في:
 إستغبلؿ الممؾ الكقفي بطريقة مستترة أك تدليسية.إخفاء عقكد الكقؼ أك كثائق أك مستندات .تزكير عقكد الكقؼ أك كثائق أك مستندات .ك المبلحظ أف هذ الجرائـ جاءت عم سبيؿ المثاؿ ،ألف المادة  36تحيمنػا عمػ قػانكف
العقكبات ،كالذم تناكؿ العديد مف الجرائـ كالج ازءات المقررة لمػا ،لكػف الجػرائـ التػي كردت فػي
المادة  36ليست بنفس الصياغة الحرفية لمجرائـ الكاردة في قانكف العقكبات.
ك بػػالرجكع إل ػ قػػانكف العقكبػػات الج ازئػػرم ،يتض ػ بػػأف المشػػرع حػػدد الج ػرائـ كالعقكبػػات
الجزائية لؤلشخاص بصفة عامة ،دكف أف يخص ناظر الكقؼ بالذكر ،ممػا يػدفعنا إلػ إسػقاط
أحكػػاـ قػػانكف العقكبػػات عمػ نػػاظر الكقػػؼ ،كيمكػػف فػػي هػػذا اإلطػػار إدراج بعػػض األمثمػػة عػػف
الجرائـ التي قد يرتكبما ناظر الكقؼ كالعقكبات المقررة لما ،كالتي أشارت إليمػا المػادة  36مػف
قانكف األكقاؼ سالفة الذكر.
 جريمة تزكير المحررات العمكمية أك الرسمية المنصكص عميما في المػادة  714مػف
قانكف العقكبات ،كالمعاقب عميما بالسجف المؤقػت مػف  11سػنكات إلػ  71سػنة ،كبغ ارمػة مػف
()1

األمر رقـ  155-66المؤرخ في  8جكاف  1966المتضمف قانكف العقكبات المعدؿ كالمتمـ.
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1.111.111دج إل 7.111.111دج كهذا تطبيقا لممادة  716مف قانكف العقكبات.
 جريمػة التعػدم عمػ الممكيػة العقاريػة المنصػكص عميمػا فػي المػادة  386مػف قػػانكف
العقكبػ ػػات التػ ػػي تػ ػػنص عم ػ ػ " :يعاقػ ػػب بػ ػػالحبس مػ ػػف سػ ػػنة إل ػ ػ خمػ ػػس سػ ػػنكات كبغ ارمػ ػػة مػ ػػف
71.111دج إل ػ 111.111دج ،ك ػػؿ مػػف انت ػػزع عق ػػا ار مممككػػا لمغي ػػر كذلػػؾ خمس ػػة أك بط ػػرؽ
التدليس".
()1

 جريمة خيانة األمانػة

كالمعاقػب عميمػا بػالحبس مػف ثبلثػة أشػمر إلػ ثػبلث سػنكات

كبغرامة مف 71.111دج إل 111.111دج ،مع جكاز الحكـ عم الجاني بالحرمػاف مػف حػؽ
أك أكثػػر مػػف الحقػػكؽ المدنيػػة ،كقػػد تمتػػد العقكبػػة إلػ المنػػع مػػف اإلقامػػة لمػػدة سػػنة عمػ األقػػؿ

كخمس سنكات عم األكثر(.)2

الفرع الثاني :المسؤكلية المدنية لناظر الكقؼ
إف التشػ ػريعات الخاص ػػة باألكق ػػاؼ ل ػػـ تتط ػػرؽ صػ ػراحة إلػ ػ المس ػػؤكلية المدني ػػة لن ػػاظر
الكقؼ ،كهك ما يقتضي الرجكع لمقكاعد العامة.
ك م ػػا داـ ن ػػاظر الكقػ ػػؼ أمين ػػا عمػ ػ مػ ػػا بي ػػد مػ ػػف أمػ ػكاؿ ،فعمػ ػ أسػ ػػاس أمانتػ ػ تتحػ ػػدد
مسؤكليت المدنية ،أم يعرؼ مت يضمف ما يممػؾ فػي يػد مػف أمػكاؿ الكقػؼ كمتػ ال يضػمف
ذلؾ.
ك القاعػػدة العامػػة أف نػػاظر الكقػػؼ أمػػيف ،كلكاليتػ عمػ أمػكاؿ الكقػػؼ حػػدكد ،ففػػي حالػػة
عػػدـ تقصػػير فػػي حفػػظ األمانػػة ،كعػػدـ تعديػ عميمػػا ،كعػػدـ تجػػاكز فػػي التصػػرؼ حػػدكد كاليتػ ،
فمػك ال يضػمف مػػا يممػؾ فػػي يػد منمػػا .أمػا فػػي حالػة تقصػػير فػي الحفػػظ أك تعديػ األمانػػة ،أك
تصػػرف تصػػرفا غيػػر مشػػركع ،فمػػك ممػػزـ بضػػماف مػػا يممػػؾ فػػي يػػد بسػػبب مػػف هػػذ األسػػباب،
كهذا ما يصطم عمي بالمسؤكلية المدنية لناظر الكقؼ.
كتعرؼ المسؤكلية المدنية لناظر الكقؼ بأنما :مسؤكلية ناظر الكقؼ عف تصػرفات أثنػاء
()1

أنظر:

()2

أنظر المادة  376مف قانكف العقكبات.

Tayeb Belloula, Droit Pénal Des Affaires, Berti Editions, Alger, 2011 ,p 167.
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قيامػ بمممػػة النظػػارة عم ػ المرفػػؽ الػػكقفي كمػػا ينػػت عنمػػا مػػف أض ػرار ماديػػة أك معنكيػػة تجػػا

شخص طبيعي أك معنكم يكجب الضماف شرعا(.)1

ك يمكف إجماؿ صكر المسؤكلية المدنية لناظر الكقؼ فيما يمي:
 -1في حالة تعدم الناظر عم ماؿ مما في يد مف أمكاؿ الكقؼ ،بأف قاـ مػثبل بتبديػد
أك صرف في شؤكف نفس  ،كاف ضامنا ل .
 -7فػػي حالػػة إهمالػ كتقصػػير فػػي حفػػظ مػػا فػػي يػػد مػػف أمػكاؿ الكقػػؼ ،كػػأف يقػػكـ بإيػػداع
ماؿ البػدؿ أكمػاؿ اإليرادعنػد غيػر أمػيف ،أك قػاـ بتػرؾ المحصػكؿ فػي مكػاف ال يحفػظ فيػ مثمػ
عادة ،كاف ضامنا ل .
 -3فػػي حالػػة امتناع ػ عػػف تسػػميـ ريػػع الكق ػؼ لممسػػتحقيف بغيػػر مػػكغ بعػػد أف طمبػػك من ػ ،
كاف ضامنا لمـ هذا الريػع مطمقػا ،سػكاء همػؾ أك اسػتممؾ ،ألف امتناعػ بغيػر حػؽ بعػد الطمػب
مف المستحقيف حكل مف أميف إل غاصب ،كالغاصب ضامف في كؿ حاؿ.
 -4في حالة صرف لريع الممؾ الكقفي فيما ال يسكغ ل شرعا أف يصرف في .
 -5في حالة قيام بتصرؼ غير سائ ل شػرعا ،كترتػب عميػ بمكجبػ إلتػزاـ مػالي ،كػاف
هك الممزـ ب دكف الكقػؼ ،كمثػاؿ ذلػؾ أف يقػكـ النػاظر باإلسػتدانة دينػا عمػ الكقػؼ ،كلػـ تكػف
هػػذ اإلسػػتدانة بمكجػػب شػػرط الكاقػػؼ كال بػػإذف القاضػػي ،مػػع تمكن ػ مػػف اسػػتئذان  ،يكػػكف هػػك
عندئػػذ ممزمػػا بالػػديف مػػف مالػ الخػػاص ،كػػأف يسػػتديف النػػاظر دينػػا عم ػ الكقػػؼ بػػإذف القاضػػي
لعمارة ضركرية ،أك لسبب دفع الضرائب كالرسكـ ،أك لشػراء البػذكر كمعػدات الز ارعػة ،كعنػدما
حص ػػؿ عمػ ػ الري ػػع ل ػػـ يس ػػدد منػ ػ ال ػػديف ،ب ػػؿ ص ػػرف لممس ػػتحقيف ،فف ػػي ه ػػذ الحال ػػة تترت ػػب
مسػػؤكليت المدنيػػة بتسػػديد الػػديف مػػف مال ػ  .كتترتػػب هػػذ المسػػؤكلية أيضػػا إذا قػػاـ النػػاظر ريػػع
الكق ػػؼ لممس ػػتحقيف م ػػع حاج ػػة أعيانػ ػ إلػ ػ عم ػػارة ض ػػركرية ،فيك ػػكف ممزم ػػا بق ػػدر م ػػا أعط ػػا
لممسػػتحقيف ليصػػرؼ فػػي العمػػارة ،كهػػك يرجػػع عم ػ المسػػتحقيف بمػػا أعطػػاهـ ممػػا لػػيس حقمػػـ،
ألف حػػؽ المسػػتحقيف إنمػػا هػػك القػػدر المتبقػػي أك ال ازئػػد بعػػد اسػػتيفاء مصػػاريؼ التعميػػر كسػػداد
()1

عبد القادر بف عزكز" ،المسؤكلية المدنية لمنظارة عم المرفؽ الكقفي في الفق اإلسبلمي (دراسة تطبيقية في المذهب

المالكي)" ،أكقاؼ ،األمانة العامة لؤلكقاؼ ،العدد  ،18السنة العاشرة ،مام  ،7111ص .17
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الديكف .كتترتب أيضا ذات المسػؤكلية عمػ النػاظر فػي حالػة قيامػ لمعػالـ الكقػؼ عػف الصػفة
التػػي كػػاف عميمػػا فػػي عمػػد الكاقػػؼ ،كلػػـ يكػػف التغييػػر بشػػرط هػػذا األخيػػر كال بػػإذف القاضػػي كال

برضاء المستحقيف ،فمنا يمزـ الناظر بما أنفق في هذا التغيير غير السائ ل (.)1

كأرل بأن ػ كػػاف عم ػ المشػػرع تنظػػيـ المسػػؤكلية المدنيػػة كالجزائيػػة لنػػاظر الكقػػؼ ضػػمف
التشريع الخاص باألكقاؼ ،لضماف الحماية القانكنية لؤلمبلؾ الكقفية.
المطمب الثالث
انهاء مهاـ ناظر الكقؼ
نص المشرع عم انماء مماـ ناظر الكقؼ مػف خػبلؿ المػادة  71مػف المرسػكـ التنفييػذم
 381-98سػػالؼ الػػذكر كذلػػؾ باعفائ ػ مػػف ممام ػ أحيانػػا كبإسػػقاط هػػذ الممػػاـ أحيانػػا أخػػرل،
كس ػػيتـ التط ػػرؽ ذل ػػؾ م ػػف خ ػػبلؿ الف ػػرعيف الت ػػالييف ،حي ػػث س ػػنتناكؿ ف ػػي الف ػػرع األكؿ ح ػػاالت
اإلعفاء ،ثـ حاالت اإلسقاط في الفرع الثاني.
الفرع األكؿ
حاالت اإلعفاء
حػػددت المػػادة  71فق ػرة 7مػػف المرسػػكـ التنفيػػذم  381-98حػػاالت إعفػػاء نػػاظر الكقػػؼ
مف ممام  ،كالتي تنص عم :
"يعف ػ نػػاظر الممػػؾ الػػكقفي مػػف ممام ػ كتبطػػؿ تصػػرفات إذا مػػرض مرضػػا أفقػػد القػػدرة
عم مباشرة العمؿ أك أفقد قدرت العقمية.
ك يعف ػ مػػف ممارسػػة ممام ػ إذا ثبػػت نقػػص كفاءت ػ أك إذا تخم ػ عػػف منصػػب بمحػػض
إرادت  ،شريطة أف يبم السمطة السممية كتابيا برغبت في اإلستقالة عند تاريخ مغادرت .
كم ػػا يعفػ ػ إذا ثب ػػت أنػ ػ تع ػػاط أم مس ػػكر أك مخ ػػدر أك لع ػػب الميس ػػر أك ره ػػف المم ػػؾ
ال ػػكقفي كمػ ػ أك ج ػػزء منػ ػ  ،أك ب ػػاع مس ػػتغبلت المم ػػؾ ال ػػكقفي دكف إذف م ػػف الس ػػمطة المكمف ػػة
()1

سمير صبحي ،أحكاـ الكقؼ في ضكء الشريعة اإلسبلمية كفقا لمقانكف السعكدم ،المركز القكمي لئلصدارات القانكنية،

القاهرة ،ط ،7115 ،1ص .717 ،716
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باألكقاؼ أك المكقكؼ عميمـ ،أك إدع ممكية خاصة في جزء مف الممؾ الكقفي أك خػاف الثقػة
المكضكعة في أك أهمؿ شؤكف الكقؼ".
ك يتض مف خبلؿ استقراء أحكاـ المادة  71فقرة 7مف المرسػكـ التنفيػذم  381-98أف
حاالت إعفاء نػاظر الممػؾ الػكقفي مػف ممامػ جػاءت عمػ سػبيؿ الحصػر ،كمػا أف التصػرفات
التي يقكـ بما في الحاالت المشار يترتب عنما البطبلف.
ك يبلحػػظ أف اإلعفػػاء يتقػػرر س ػكاء فػػي حالػػة إصػػابة نػػاظر الكقػػؼ بمػػرض عضػػكم أك

عقمػػي يفقػػد القػػدرة عمػ مباشػرة ممامػ  ،كربمػػا المقصػػكد بفقػػداف القػػدرة العقميػػة هػػك الجنػػكف(،)1
كمػػف جمػػة أخػػرل قػػد يثػػكر التسػػاؤؿ فػػي حالػػة الجنػػكف المتقطػػع كفػػي اسػػتعادة النػػاظر لقدرت ػ
العقمية ،فمؿ ل الحؽ في أف يترش لمنظارة مف جديد.
ك أرل بأن بالنسػبة لمجنػكف المتقطػع أف التصػرفات التػي قػاـ بمػا نػاظر الكقػؼ فػي حالػة
إفاقت تعتبر صحيحة قانكنا ،كفي حالة استعادت لقدرت العقميػة بصػفة نمائيػة بنػاء عمػ تقريػر
طبي مصادؽ عمي مف مختص في األمراض العقمية ،يجكز لمنػاظر المعفػ مػف ممامػ الحػؽ
في الترش لمنظارة مف جديد.
ك المبلحػػظ أيضػػا أف اإلعفػػاء يترتػػب كػػذلؾ فػػي حالػػة ارتكػػاب النػػاظر لػػبعض األفعػػاؿ
المحظػكرة فػػي الشػػرع كالقػػانكف كالتػػي أشػػارت إليمػػا المػػادة  71فقػرة  ،7مثػػؿ تعػػاطي المسػػكر أك
المخدر ،لعب الميسر ،كخيانة الثقة المكضػكعة فيػ  ،كالتػي كيفمػا المشػرع فػي قػانكف العقكبػات
بجنحػة خيانػة األمانػػة التػي نصػت عميمػػا المػادة  376مػػف قػانكف العقكبػات سػػالفة الػذكر ،ككػػذا
جنحة التعدم عم الممكية العقارية التي عبر عنما المشرع في المػادة  71فقػرة 7مػف المرسػكـ
 381-98سالفة الذكر ب":إدعاء ممكية خاصة في جزء مف الممؾ الكقفي".
الفرع الثاني
حاالت اإلسقاط
حدد المشرع حاالت إسقاط مماـ نػاظر الكقػؼ مػف خػبلؿ المػادة  71فقػرة 3مػف المرسػكـ
()1

أنظر بخصكص عزؿ الناظر لمجنكف المطبؽ :عبد اهلل محمد الجبكرم ،المختصر في أحكاـ الكقؼ اإلسبلمي ،مكتبة

الجامعة ،الشارقة ،7117 ،ص .67
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التنفيذم  381-98التي تنص عم :

" تسػػقط ممم ػة نػػاظر الممػػؾ الػػكقفي إذا ثبػػت أن ػ يضػػر بشػػؤكف الممػػؾ الػػكقفي كبمصػػمحة
المكقػػكؼ عمػػيمـ ،أك تبػػيف أن ػ يمحػػؽ ضػػر ار بمسػػتقبؿ الممػػؾ الػػكقفي أك م ػكارد  ،أك إذا ارتكػػب
جناية أك جنحة.
ك في حالة رهف أك بيع المسػتغبلت دكف إذف كتػابي ،يعتبػر الػرهف أك البيػع بػاطميف بقػكة
القانكف كيتحمؿ الناظر تبعات تصرف ".
ك يتض ػ مػػف خػػبلؿ اسػػتقراء أحكػػاـ المػػادة  71فق ػرة  3سػػالفة الػػذكر ،أف تقري ػر المشػػرع
إس ػػقاط مم ػػاـ ن ػػاظر ف ػػي حال ػػة ارتكابػ ػ لجناي ػػة أك جنح ػػة ،ي ػػدخؿ ك ػػذلؾ ف ػػي ح ػػاالت اإلعف ػػاء،
كبالتالي المشرع لـ يحدد لنا معيا ار دقيقا لمتفرقة بيف حاالت اإلعفاء كحاالت اإلسقاط.
ك بػػالتمعف فػػي حػػاالت اإلعفػػاء كاإلسػػقاط ،يتبػػيف أن ػ لػػك اكتف ػ المشػػرع بػػإدراج حػػاالت
اإلسػػقاط الثبلثػػة األكل ػ م ػف ضػػمف حػػاالت اإلعفػػاء ألنمػػا بسػػيطة نكعػػا مػػا كال تبم ػ حػػدا مػػف
الجسػػامة لدرجػػة خمطمػػا مػػع بػػاقي حػػاالت اإلعفػػاء كاإلسػػقاط ،كبالمقابػػؿ كػػاف عمي ػ أف يػػدرج
الحػػاالت الثبلثػػة األخي ػرة مػػف اإلعفػػاء ضػػمف حػػاالت اإلسػػقاط ،كالتػػي تتشػػاب كتتناسػػب بشػػكؿ
منطقي مع الحاالت المدرجة ضمف هذ األخيرة ،كخاصة بالنسبة لؤلفعاؿ المجرمػة فػي قػانكف
العقكبػػات كالمكيفػػة بجنايػػة أك جنحػػة ،كالتػػي أدرجمػػا المشػػرع عم ػ سػػبيؿ التك ػرار فػػي حػػاالت
اإلعفاء كاإلسقاط ،فعم المشرع كضع معيار لمتفرقة بيف اإلعفاء كاإلسقاط.
كتجػػدر اإلشػػارة إلػ أف المشػػرع حػػدد طػػرؽ إثبػػات حػػاالت اإلعفػػاء كاإلسػػقاط مػػف خػػبلؿ
المػػادة  71الفق ػرة األخي ػرة ،كالتػػي تػػنص عم ػ " :ك تثبػػت الحالتػػاف المبينتػػاف فػػي الفق ػرة  7مػػف
المػػادة أعػػبل  ،فإن ػ يػػتـ بكاسػػطة التحقيػػؽ كالمعاينػػة الميدانيػػة كالشػػمادة كالخب ػرة كاإلق ػرار ،كذلػػؾ
تحت إشراؼ لجنة األكقاؼ".
ك المبلحظ مف خبلؿ استقراء أحكاـ هذ المادة أف المشرع قد كسع مجاؿ إثبات حػاالت
إعفػػاء كاسػػقاط ،حيػػث يػػتـ اإلثبػػات بجميػػع طػػرؽ اإلثبػػات ،كذلػػؾ تحػػت إشػراؼ لجنػػة األكقػػاؼ،

حيث تنص المادة  4فقرة  5مف القرار الكزارم رقػـ  79المػؤرخ فػي  71فيفػرم )1(1999عمػ :
()1

القرار الكزارم رقـ  79المؤرخ في  71فيفرم  1999المتضمف إنشاء لجنة األكقاؼ كتحديد ممامما كصبلحياتما.
45

ؤجيضج بداسج انٌلف

انثاب األًل

" تػػدرس لجنػػة األكقػػاؼ حػػاالت إنمػػاء ممػػاـ نظػػار األمػػبلؾ الكقفيػػة كتعتمػػد كثػػائؽ نمطيػػة لكػػؿ
حالة في ضكء أحكاـ المادة  71مف المرسكـ التنفيذم رقـ - ،"...381-98ك سػنرج الكػبلـ
عف لجنة األكقاؼ في الفصؿ الثالث مف هذا الباب.-
ك تختمؼ الكيفيػات التػي يػتـ بكاسػطتما إنمػاء ممػاـ نػاظر الممػؾ الػكقفي فػي الكقػؼ العػاـ
يختمؼ عن في الكقؼ الخاص.
ففي حالة الكقؼ العاـ ،فإف إنماء المماـ يككف بمكجب قػرار صػادر مػف الػكزير المكمػؼ
بالشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ كفقػػا لقاعػػدة ت ػكازم األشػػكاؿ ،كذلػػؾ تطبيقػػا لمفق ػرة 1مػػف المػػادة 71
أعبل .
أمػػا إذا كػػاف الكقػػؼ خاصػػا ،فػػإف انمػػاء ممػػاـ نػػاظر الكقػػؼ يكػػكف بمكجػػب حكػػـ قضػػائي

صادر مف الجمة القضائية المختصة بطمب مف المكقكؼ عميمـ أك الكاقؼ ذات إذا لـ يشترط

لنفسػ النظػارة حػيف انعقػاد الكقػؼ ،أمػا إذا كػاف قػد اشػترط لنفسػ النظػارة فػي عقػد الكقػؼ كقػػاـ
بعػػد ذلػػؾ بتكليػػة الغيػػر بدلػ  ،فإنػ يجػػكز لػ عزلػ مباشػرة دكف المجػػكء إلػ القضػػاء لكػػكف هػػذا
الغير ككيبل عن  ،كالمككؿ يجكز ل –كقاعدة عامة -عزؿ الككيؿ مت شاء(.)1

ك نسػػتخمص ممػػا سػػبؽ أف المشػػرع قصػػد بإنمػػاء ممػػاـ نػػاظر الكقػػؼ عػػزؿ هػػذا األخيػػر،
كهذا دكف اإلخبلؿ بالمتابعة الجزائيػة لمنػاظر فػي حالػة ارتكابػ لفعػؿ مػف األفعػاؿ المجرمػة فػي
قانكف العقكبات.

()1

كهذا أيضا ما يتكافؽ مع القكاعد العامة.
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الفصن الثاني
األجهزة احملمية إلدارة الوقف
تكريسػا لمبػػدأ عػػدـ التركيػػز اإلدارم ،كفػػي إطػػار سػػيير كادارة لؤلمػػبلؾ الكقفيػػة ،فقػػد عمػػد
المش ػػرع الج ازئ ػػرم إلنش ػػاء أجمػ ػزة محمي ػػة تس ػػند لم ػػا ممم ػػة اإلدارة لم ػػذا الص ػػنؼ الق ػػانكني م ػػف
األمبلؾ ،مع تكزيع المماـ عم هذ األجمزة ،كيمكف حصر هذ األجمزة في:
 األجمػزة المحميػػة ذات العبلقػػة المباشػرة بػػإدارة األمػػبلؾ الكقفيػػة ،كهػػك مػػا سػػنتناكل فػػي
المبحث األكؿ مف هذا الفصؿ.
 األجمزة المحمية ذات العبلقة غير المباشرة بػإدارة األمػبلؾ الكقفيػة ،كهػك مػا سػنتناكل
في المبحث الثاني.
المبحث األكؿ
األجهزة المحمية ذات العكقة المباشرة بإدارة األمكؾ الكقفية
لضػػماف التسػيير األمثػػؿ لؤلمػػبلؾ الكقفيػػة ،فقػػد اسػػتحدث المشػػرع عم ػ المسػػتكل المحمػػي
أجمزة محميػة ذات عبلقػة مباشػرة كمختصػة بػإدارة هػذا الصػنؼ القػانكني مػف األمػبلؾ ،كتتمثػؿ
هذ األجمزة المحمية في مديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ كمؤسسػة المسػجد ،كهػك مػا سػتنناكل
فػػي مطمبػػيف مسػػتقميف ،حيػػث سػػنتطرؽ ف ػي المطمػػب األكؿ لمديريػػة الشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ،
كمؤسسة المسجد في المطمب الثاني.
المطمب األكؿ
مديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ
سػػنتطرؽ فػػي ه ػػذا المطمػػب إلػ ػ تنظػػيـ مديري ػػة الشػػؤكف الديني ػػة كاألكقػػاؼ كص ػػبلحياتما
(فػػي الفػػرع األكؿ) ،لنتطػػرؽ فػػي الفػػرع الثػػاني إل ػ ككيػػؿ األكقػػاؼ ل ػدكر الممػػـ كالمباشػػر فػػي
تسيير كادارة األمبلؾ الكقفية عم المستكل المحمي.
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الفرع األكؿ :تنظيـ مديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ كصكحياتها

تمث ػ ػػؿ م ػ ػػديريات الش ػ ػػؤكف الديني ػ ػػة كاألكق ػ ػػاؼ مظمػ ػ ػ ار م ػ ػػف مظ ػ ػػاهر التس ػ ػػيير البلمرك ػ ػػزم
لؤلكق ػ ػػاؼ ،كق ػ ػػد ت ػ ػػـ إس ػ ػػتحداثما بمكج ػ ػػب المرس ػ ػػكـ التنفي ػ ػػذم رق ػ ػػـ  711-7111الم ػ ػػؤرخ ف ػ ػػي
76جكيمي ػ ػػة  7111المح ػ ػػدد لقكاع ػ ػػد تنظ ػ ػػيـ مص ػ ػػال الش ػ ػػؤكف الديني ػ ػػة كاألكق ػ ػػاؼ ف ػ ػػي الكالي ػ ػػة
()1

كعممما.

تتبع هذ المديرية الك ازرة المكمفػة بالشػؤكف الدينيػة كاألكقػاؼ كتعمػؿ تحػت كصػاية الػكزير

(السػػمطة المركزيػػة) ،كي أرسػػما مػػدير يػػتـ تعيين ػ بمكجػػب مرسػػكـ رئاسػػي( ،)2كالمديريػػة ال تتمتػػع
بالشخص ػػية المعنكي ػػة ،فم ػػي تس ػػتمدها م ػػف شخص ػػية الدكل ػػة ع ػػف طري ػػؽ ال ػػك ازرة الت ػػي تتبعم ػػا

مركزيا(.)3

ك سنتناكؿ في هذا الفرع تنظيـ مديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ كصبلحياتما ،كما يمي:
أكال :تنظيـ مديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ
تطبيقػ ػػا لػ ػػنص المػ ػػادة  17مػ ػػف المرسػ ػػكـ التنفيػ ػػذم  711-7111سػ ػػالؼ الػ ػػذكر ،تجمػ ػػع
مصػػال الش ػػؤكف الدينيػػة كاألكق ػػاؼ فػػي الكالي ػػة ف ػػي مديريػػة لمش ػػؤكف الدينيػػة كاألكق ػػاؼ ،كالت ػػي

تتضمف مصال مميكمة في مكاتب(.)4

ك بخصػػكص هػػذ المصػػال  ،فعػػددها ثػػبلث ( )3مصػػال  ،كيمكػػف أف تضػػـ كػػؿ مصػػمحة

ثبلثة ( )3مكاتب عم األكثر حسب أهمية األعماؿ المكمفة بما(.)5

كقد حددت بدكرها المادة  15فقػرة 1مػف المرسػكـ التنفيػذم  711-7111هػذ المصػال
()1

كقبؿ ذلؾ كانت تسمية هذ الميئات المحمية" :نظارات الشؤكف الدينية" ،كذلؾ بمكجب المرسكـ التنفيذم رقـ 83-91

المؤرخ في  73مارس  1991المتضمف إنشاء نظارة لمشؤكف الدينية في الكالية كتحديد تنظيمما كعممما -ممغ .-

()2

المرسكـ الرئاسي رقـ  741-99المؤرخ في  77أكتكبر  1999المتعمؽ بالتعييف في الكظائؼ المدنية كالعسكرية لمدكلة

(ج ر ع 76لسنة )1999

()3

أخضع المشرع أعماؿ المديرية لمرقابة القضائية ،كتككف ممثمة بالك ازرة.المادة  811مف القانكف رقـ  19+18المؤرخ في

 75فيفرم  7118المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية

()4
()5

أنظر :الممحؽ رقـ  11مف هذ األطركحة.

أنظر :المادة  4مف المرسكـ التنفيذم رقـ  711-7111سالؼ الذكر.
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كالمتمثمة في:
 مصمحة المستخدميف كالكسائؿ كالمحاسبة.

 مصمحة اإلرشاد كالشعائر كاألكقاؼ  -كهي المصمحة التي تممنا.-
 مصمحة التعميـ القريني كالتككيف كالثقافة اإلسبلمية.
أمػػا فيمػػا يخػػص تنظػػيـ هػػذ المصػػال فػػي شػػكؿ مكاتػػب ،فقػػد نصػػت المػػادة  5فقػرة 7مػػف
المرسػػكـ التنفيػػذم  711-7111عم ػ  " :تنفػػذ أحكػػاـ المػػادتيف  4ك 5المػػذككرتيف أعػػبل بق ػرار
كزارم بػػيف الػػكزراء المكمفػػيف بالشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ كالماليػػة كالداخميػػة كالجماعػػات المحميػػة
كالسمطة المكمفة بالكظيؼ العمكمي ".
ك تطبيقػا لػػذلؾ ،فقػػد تػـ إسػػتحداث هػػذ المكاتػب بمكجػػب القػرار الػكزارم المشػػترؾ المػػؤرخ
في  77جكيمية  7116المتمـ لمقػرار الػكزارم المشػترؾ المػؤرخ فػي  11مػام  7113المتضػمف
تنظيـ مصال المديريات الكالئيػة لمشػؤكف الدينيػة كاألكقػاؼ فػي مكاتػب ،غيػر أف مػا يممنػا هػك
مصمحة اإلرشاد كالشعائر الدينية كاألكقاؼ ،كالتي تضـ المكاتب التالية:
 مكتب اإلرشاد الديني. مكتب الشعائر الدينية. مكتب الزكاة.ك المبلحػػظ أن ػ لػػـ يػػتـ إسػػتحداث مكتػػب خػػاص باألكقػػاؼ ،رغػػـ أهميػػة قطػػاع األكقػػاؼ،
كالػػذم يفتػػرض أنػ يشػػغؿ نصػػؼ اهتمػػاـ الػػك ازرة ،ألنػ حتػ تسػػمية الػػك ازرة يستشػػؼ منمػػا ذلػػؾ،
فمي يفترض أنما مقسمة إل شطريف" :الشؤكف الدينية" ك"األكقاؼ".
ك المبلحػظ كػذلؾ عمميػا ،أنػ عمػ مسػتكل كػؿ مديريػة كالئيػة لمشػؤكف الدينيػة كاألكقػاؼ،
يكجػػد مكتػػب خػػاص بككيػػؿ األكقػػاؼ ،الػػذم يعمػػؿ بالتنسػػيؽ المباشػػر مػػع مػػدير الشػػؤكف الدينيػػة
كاألكقاؼ.
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ثانيا :صكحيات مديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ

حدد المشرع صػبلحيات مديريػة الشػؤكف الدينيػة كاألكقػاؼ ضػمف عػدة نصػكص قانكنيػة،
كتفصيؿ ذلؾ كما يمي:
-1اإلختصاصات المحددة بمكجب المادة  33مف المرسكـ التنفيذم رقـ215-44
ك ق ػػد أحال ػػت عمػ ػ ه ػػذ اإلختصاص ػػات الم ػػادة  3فقػ ػرة  7م ػػف المرس ػػكـ التنفي ػػذم رق ػػـ
 711-7111المػػؤرخ ف ػػي  74فيف ػػرم  7111المتض ػػمف تحدي ػػد قكاع ػػد تنظ ػػيـ مص ػػال الديني ػػة
كاألكق ػػاؼ ف ػػي الكالي ػػة كعممم ػػا ،كالمقص ػػكد باإلختصاص ػػات المح ػػددة بمكج ػػب الم ػػادة  31م ػػف
()1

المرسكـ التنفيذم رقـ 715-94

تمؾ الصبلحيات المخكلة لمدير الشؤكف الدينية كاألكقػاؼ،

كذلؾ بصفت عضكا في مجمس الكالية ،كتتمثؿ هذهاإلختصاصات تتمثؿ في:
 برمجة عمؿ مصال الشؤكف الدينية كاألكقاؼ كتنشيطما كتنسيقما كتقيمما كمراقبتما.
 السػػمر عم ػ تنفيػػذ مصػػال الشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ لمق ػكانيف كالتنظيمػػات المعمػػكؿ
بما.
 إعداد كدراسة المشاريع كالتقػديرات الخاصػة بتنميػة قطػاع األكقػاؼ فػي الكاليػة ،كذلػؾ
باإلتصاؿ مع المصال كالمياكؿ المعنية.
 السمر في حدكد اختصاص عم حسف تنفيذ برام التنمية كتنسيؽ إنجازها.
 إب ػػداء الػ ػرأم ف ػػي تص ػػكر العممي ػػات ذات الط ػػابع المحم ػػي كالجم ػػكم أك ال ػػكطني الت ػػي
يعتزـ القياـ بما عم تراب الكالية ،كفي تصكر إنجازها.
 تقكيـ نشاط مصال الشؤكف الدينية كاألكقاؼ كاعداد الحصائؿ الدكرية.
 ممارس ػػة الص ػػبلحيات التػ ػػي يس ػػندها القػ ػػانكف إلػ ػ المؤسسػ ػػات كالمق ػػاكالت كالميئػ ػػات
العمكمية المرتبطة بقطاع الشؤكف الدينية كاألكقاؼ ،كالتابعة لمكالية.
 متابعة كتقكيـ عمؿ المؤسسات كالمقاكالت كالميئات العمكمية كالخاصػة ذات األهميػة
()1

المرسكـ التنفيذم رقـ  715-94المؤرخ في  73جكيمية  1994الذم يضبط أجمزة اإلدارة العامة في الكالية كهياكمما.
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المحمية أك الكطنية ،كالتي تمارس كؿ أنشطتما أك بعضما في تراب الكالية

ك المبلحػ ػػظ حػ ػػكؿ ه ػ ػػذ اإلخصاصػ ػػات بأنم ػ ػػا محػ ػػددة عمػ ػ ػ سػ ػػبيؿ المث ػ ػػاؿ ،كمػ ػػا أنم ػ ػػا
إختصاصػػات عامػػة شػػاممة لكػػؿ قطػػاع الشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ ،كمػػف خػػبلؿ اسػػتقراء أحكػػاـ
المػػادة  31سػػالفة الػػذكر ،يمكػػف اسػػتخبلص أهػػـ صػػبلحيات المديريػػة الكالئيػػة لمشػػؤكف الدينيػػة
كاألكقػػاؼ ،كالمتمثمػػة فػػي السػػمر عم ػ تنفيػػذ الق ػكانيف كالتنظيمػػات المتعمقػػة بػػاألمبلؾ الكقفيػػة،
كاعػػداد كد ارسػػة المشػػاريع كالتقػػديرات الخاصػػة بتنميػػة األمػػبلؾ الكقفيػػة فػػي الكاليػػة ،ككػػذا السػػمر
عم حسف تنفيذ برام تنمية األمبلؾ الكقفية كتنسيؽ إنجازها.
-2اإلختصاصات المحددة بمكجب المادة  13مف المرسكـ التنفيذم 391-49
إلػ ػ جان ػػب الص ػػبلحيات س ػػالفة ال ػػذكر ،فق ػػد نظ ػػـ المش ػػرع مم ػػاـ كاختصاص ػػات نظ ػػارة
الشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ فػػي مجػػاؿ تسػػيير األكقػػاؼ ،كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ المرسػػكـ التنفيػػذم رقػػـ
 381-98الم ػػؤرخ ف ػػي  11ديس ػػمبر  1998المح ػػدد لش ػػركط إدارة األم ػػبلؾ الكقفي ػػة كتس ػػييرها
كحمايتمػػا ككيفيػػات ذلػػؾ فػػي المػػادة  11من ػ التػػي نصػػت عم ػ " :تسػػمر نظػػارة الشػػؤكف الدينيػػة
كاألكقػػاؼ فػػي الكاليػػة عم ػ تسػػيير األمػػبلؾ الكقفيػػة كحمايتمػػا كالبحػػث عنمػػا كجردهػػا كتكثيقمػػا
إداريا طبقا لمتنظيـ المعمكؿ ب ".
ك مػ ػػف نػ ػػص المػ ػػادة  11مػ ػػف المرسػ ػػكـ التنفيػ ػػذم  381-98سػ ػػالؼ الػ ػػذكر ،يتض ػ ػ أف
صبلحيات مديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ تتمثؿ في:
*1-7تسيير األمبلؾ الكقفية.
تباشػػر مػػديريات الشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ مماممػػا عم ػ مسػػتكل الكاليػػة ،فاختصاصػػما
اإلقميمي في تسيير األمبلؾ الكقفية يككف عم المسػتكل المحمػي ،حيػث تكمػؼ هػذ المػديريات
بضماف السير الحسف لمذا الصنؼ مف األمبلؾ ،بكؿ هياكم المادية كالبشرية.
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*7-7حماية األمبلؾ الكقفية.

أضػف المشػػرع حمايػػة قانكنيػػة متميػزة عمػ األمػػبلؾ الكقفيػػة ،بػػدءا بالحمايػػة الدسػػتكرية
()2

كالمدنيػػة

()1

كالجزائيػػة( ،)3إل ػ جانػػب الحمايػػة اإلداريػػة التػػي تتجسػػد فػػي الرقابػػة اإلداريػػة عم ػ

تسػػيير كاسػػتغبلؿ أمػػبلؾ الكقػػؼ ،فعم ػ سػػبيؿ المثػػاؿ تتجسػػد الحمايػػة اإلداريػػة عم ػ األمػػبلؾ
الكقفي ػػة المخصص ػػة لمفبلح ػػة م ػػف خ ػػبلؿ رقاب ػػة اإلداري ػػة المخكل ػػة لم ػػديكاف ال ػػكطني لؤل ارض ػػي
الفبلحيػػة بخصػػكص األ ارضػػي الكقفيػػة الفبلحيػػة ،خاصػػة بمػػدؼ حمايػػة الكجمػػة الفبلحيػػة لمػػذا
الصنؼ القانكني مف الممكية.
ك فػي هػػذا اإلطػػار ،فقػػد صػػدر المنشػكر رقػػـ  56المػػؤرخ فػػي  15أكت  1996المتضػػمف

تكس ػػيع دائػ ػرة اإلهتم ػػاـ ب ػػاألمبلؾ الكقفي ػػة المنقكل ػػة منم ػػا كالعقاري ػػة( ،)4بن ػػاء عمػ ػ مكان ػػة ه ػػذ

األم ػػبلؾ ف ػػي الج ازئ ػػر كحمايػ ػة لم ػػا م ػػف جمي ػػع التج ػػاكزات كك ػػؿ أنػ ػكاع التص ػػرؼ كاإلس ػػتغبلؿ
المناقضػ ػػيف إلرادة المحبسػ ػػيف كألحكػ ػػاـ الش ػ ػريعة اإلسػ ػػبلمية ،كمػ ػػف أجػ ػػؿ كضػ ػػع حمايػ ػػة فعالػ ػػة
لؤلمبلؾ الكقفية عم المستكل الكطني ،فإن يجب:
أ*تحريػػر جميػػع األمػػبلؾ الكقفيػػة مػػف كػػؿ يػػد كضػػعت عميمػػا بػػدكف كج ػ حػػؽ ،بالنسػػبة
لمحاالت الكاقعة قبػؿ صػدكر المنشػكر  56سػالؼ الػذكر مػع اإلحتفػاظ بحػؽ المتابعػة القضػائية
طبقا لممادة  36مف قانكف األكقاؼ.
ب*منع جميع اإلعتداءات كالتجاكزات الكاقعة عم األمبلؾ الكقفيػة مػف قبػؿ األشػخاص
الطبيعييف.
() 1

المادة  64فقرة 3مف دستكر الجممكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  1996المعدؿ بمكجب القانكف 11-16

المؤرخ في  16مارس .7116

()2

المكاد 674إل  689مف القانكف المدني كالمادة  636فقرة  7مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية كقانكف المالية لسنة

()3

المادة  36مف قانكف األكقاؼ.

 7118كالمادة  73مف قانكف األكقاؼ.

()4

صدر هذا المنشكر عم إثر المراسمة المؤرخة في  16جكيمية  1996الصادرة عف مصال رئيس الحككمة المكجمة إل

ك ازرة الشؤكف الدينية المتعمقة بتسيير األمبلؾ الكقفية ،كالتي مضمكنما تذكير عناية السمطات المحمية بالترتيبات التشريعية
كالتنظيمية التي تحكـ أمبلؾ الكقؼ ،ككذا تحسيس هذ السمطات بالجكانب المرتبطة بالمحافظة عم

العقارية كاستعمالما لككنما مرصكدة لمآالت خاصة.
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ج*إيقػػاؼ جميػػع العمميػػات التػػي تقػػكـ بمػػا البمػػديات فػػي إطػػار بيػػع األ ارضػػي قبػػؿ التعػػرؼ
عم ػ طبيعتمػػا القانكنيػػة  -أم صػػنفما القػػانكني – مػػف حيػػث ككنمػػا أ ارضػػي كقفيػػة أـ ال ،مػػع
اإللتػزاـ بالتسػػكية القانكنيػػة لمحػػاالت المماثمػػة الكاقعػػة قبػػؿ صػػدكر هػػذا المنشػػكر ،كال يمكػػف بػػأم
حاؿ مف األحػكاؿ التػذرع بعػدـ كجػكد كثػائؽ رسػمية تثبػت كػكف العقػار ممكػا كقفيػا ،كػكف الكقػؼ
يثبت بجميع طػرؽ اإلثبػات الشػرعية كالقانكنيػة اسػتنادا لممػادة  35مػف قػانكف األكقػاؼ ،كأحكػاـ
المادة  8فقرة  5مف نفس القانكف.
د*فػػي إطػػار التسػػكية التػػي يمكػػف أف تبػػادر بمػػا البمػػديات فػػي حالػػة ثبػػكت الممػػؾ الػػكقفي
ألراض سبؽ بيعما ككنما ممكا عامػا ،يجػب احتػراـ أحكػاـ المػادة  73مػف قػانكف األكقػاؼ التػي
تػػنص عم ػ " :ال يجػػكز التصػػرؼ فػػي أصػػؿ الممػػؾ الػػكقفي المنتفػػع ب ػ بػػأم صػػفة مػػف صػػفات
التصرؼ ،سكاء بػالبيع أك المبػة أك التنػازؿ أك غيرهػا" .كفػي هػذ الحالػة يجػب اسػترجاع الممػؾ
الكقفي ذات ممما كانت الحاالت كالمبػررات ،كمػا يجػب التقيػد قػدر اإلمكػاف بأحكػاـ المػادة 74
مػف قػانكف األكقػػاؼ ،كالتػي تعػرض السػػتبداؿ أك تعػكيض العػيف المكقكفػػة بممػؾ أخػر ،حيػػث ال
يجكز ذلؾ إال في الحاالت التالية:
 حالة تعرض لمضياع أك اإلندثار.
 حالة فقداف منفعة الممؾ الكقفي مع إمكانية إصبلح .
 حالة ضركرة عامة ،كتكسيع مسػجد أك مقبػرة أك طريػؽ عػاـ ،فػي حػدكد مػا تسػم بػ
الشريعة اإلسبلمية.
 حالػػة انعػػداـ المنفعػػة فػػي العقػػار المكقػػكؼ كانتفػػاء إتيان ػ بنفػػع قػػط ،ش ػريطة تعكيض ػ
بعقار يككف مماثبل أك أفضؿ من .
يجػػب أف تثبػػت جمي ػػع هػػذ الح ػػاالت بمقػػرر يصػػدر ن ػػاظر الشػػؤكف الديني ػػة لمكاليػػة بع ػػد
المعاينة كالخبرة.
*3-7البحث عف األمبلؾ الكقفية.
يعتبػػر حصػػر األمػػبلؾ الكقفيػػة الشػػغؿ الشػػاغؿ لمسػػمطة المكمفػػة باألكقػػاؼ ،كفػػي سػػبيؿ
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تحقيػػؽ ذلػػؾ ،فقػػد صػػدرت المػػذكرة رقػػـ  35المؤرخػػة فػػي 73أكتػػكبر  1994المتضػػمنة كيفيػػة
البحػػث عػػف األمػػبلؾ الكقفيػػة- ،كسػػنرج الكػػبلـ بمػػذا الخصػػكص فػػي الفصػػؿ الثالػػث مػػف هػػذا
الباب.-
*4-7جرد األمبلؾ الكقفية
تخضػػع األمػػبلؾ الكقفيػػة لعمميػػة جػػرد عػػاـ حسػػب الشػػركط كالكيفيػػات كاألشػػكاؿ القانكنيػػة
كالتنظيميػػة المعمػػكؿ بمػػا ،حيػػث يحػػدث لػػدل المصػػال المعنيػػة المػػبلؾ الدكلػػة سػػجؿ عقػػارم
خاص باألمبلؾ الكقفية تسجؿ في العقارات الكقفية كتشعر السمطة المكمفة باألكقاؼ بذلؾ(.)1

ك تطبيقػػا ل ػػذلؾ ،ص ػػدر المرس ػػكـ التنفي ػػذم رق ػػـ  51-13الم ػػؤرخ ف ػػي  14فيف ػػرم 7113
الذم يحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة  18مكرر مف القانكف  17-11المشار إلي .
حيث كفقا لممػادة  17مػف المرسػكـ التنفيػذم  51-13تعػد المصػال المختصػة باألكقػاؼ
عممية جرد أمكاؿ األمبلؾ الكقفية المنقكلة النقدية كغير النقدية المكضكعة في األماكف المػ ازرة
كاألضرحة كالمقابر(.)2

ك يكج ػػد عمػ ػ مس ػػتكل مديري ػػة الش ػػؤكف الديني ػػة كاألكق ػػاؼ "س ػػجؿ الج ػػرد" لج ػػرد األم ػػبلؾ
الكقفية المكجػكدة داخػؿ الػكطف ،كهػذا تطبيقػا لمتعميمػة رقػـ  143المؤرخػة فػي  13أكت 7113
المتضمنة تسيير األمبلؾ العقارية الكقفية(.)3

أمػػا بخصػػكص األم ػكاؿ الكقفيػػة المكجػػكدة بالخػػارج ،فتحػػدد كيفيػػات جردهػػا بمكجػػب ق ػرار

مشترؾ بيف الكزير المكمؼ بالشؤكف الدينية كاألكقاؼ ككزير الخارجية(.)4

ك المبلحظ أن منذ سنة  7113إل غاية اليػكـ ،لػـ يصػدر هػذا القػرار الػكزارم المشػترؾ
()1

المادة  18مكرر مف القانكف  17-11المؤرخ في  77مام  7111يعدؿ كيتمـ القانكف  11-91المؤرخ في  77أفريؿ

()2

المادة  7مف المرسكـ التنفيذم رقـ  51-13المؤرخ في  7113-7-4الذم يحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة  18مكرر

 1991المتعمؽ باألكقاؼ:

في القانكف رقـ  11-91المؤرخ في  1991-4-77المتعمؽ باألكقاؼ المعدؿ كالمتمـ.

()3

الدليؿ القانكني لمكقؼ ،المدرسة الكطنية لتككيف كتحسيف مستكل إطارات إدارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ بسعيدة،7114 ،

()4

المادة  3مف المرسكـ التنفيذم رقـ  51-13سالؼ الذكر.

ص .715
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الػػذم يحػػدد كيفيػػات جػػرد األمػػبلؾ الكقفيػػة المكجػػكدة بالخػػارج ،كهػػك مػػا يػػؤثر سػػمبا عمػ حصػػر
األمبلؾ الكقفية في الجزائر ،كيبدد مساعي السمطة المكمفة باألكقاؼ في هذا المجاؿ.
كمػػا يمكػػف لمصػػال الحفػػظ العقػػارم أف تسػػتعيف فػػي إطػػار عمميػػة إعػػداد السػػجؿ العقػػارم
الخػػاص بػػاألمبلؾ الكقفيػػة ،بػػأعكاف متخصصػػيف فػػي الشػريعة اإلسػػبلمية ،يعيػػنمـ لمػػذا الغػػرض
الكزير المكمؼ بالشؤكف الدينية كاألكقاؼ ،كهػذا تطبيقػا لممػادة  5مػف المرسػكـ  51-13سػالؼ
الذكر.
*5-7تكثيؽ األمبلؾ الكقفية إداريا.
إف مسألة تكثيػؽ األمػبلؾ الكقفيػة مسػألة مممػة لمغايػة ،كفػي إطػار حصػرها تقػكـ السػمطة
المكمفػػة باألكقػػاؼ عم ػ المسػػتكل المحمػػي بعػػدة يليػػات كاج ػراءات قانكنيػػة أهممػػا إعػػداد كثيقػػة
اإلشماد المكتكب إلثبات الممؾ الكقفي(.)1

ك في نفس اإلطار ،فقد أكدت ك ازرة الشؤكف الدينية كاألكقػاؼ عمػ إعػداد ممفػات لتكثيػؽ
األمبلؾ الكقفية ،بغية الكصكؿ إل طريقة مكحدة كفعالة لضماف السير الحسػف لعمميػة حصػر
األكقاؼ عم مستكل كؿ الكاليات ،كذلؾ مف خبلؿ فػت ممػؼ خػاص بكػؿ ممػؾ كقفػي ،كالػذم
يتككف مف:
 كثائؽ اإلشماد المكتكب إلثبات الممكالكقفي (أربعة إشمادات عم األقؿ)
 تقرير أك محضر الخبير العقارم
 مخطط حدكد العقار
 الشمادة الرسمية الخاصة بالممؾ الكقفي
 عقد اإليجار لمممؾ الكقفي بالنسبة لؤلمبلؾ المستغمة
 بطاقة اإليجار
 كثائؽ تثبت هكية المستأجر (شمادة الميبلد أك نسخة طبؽ األصؿ لبطاقة التعريؼ)
() 1

المرسكـ التنفيذم رقـ  336-7111المؤرخ في  76أكتكبر  7111المتضمف إحداث كثيقة اإلشماد المكتكب إلثبات

الممؾ الكقفي كشركط ككيفيات إصدارها كتسميمما
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 عقد الممكية لمممؾ الكقفي قبؿ تحبيس إف كجد
 عقد الحبس لمممؾ الكقفي.
ك زيادة عم ذلؾ يجب:
 أف يسحب نمكذج ممؼ الممؾ الكقفي عم كرؽ مقكل
 أف يرقـ الممؼ حسب ترتيب في السجؿ الخاص بتسجيؿ الممفات.

ك إل ػ ػ جانػ ػػب الصػ ػػبلحيات المنصػ ػػكص عميمػ ػػا فػ ػػي المػ ػػادة  11مػ ػػف الرسػ ػػكـ التنفيػ ػػذم
 381-98سػػالؼ الػػذكر ،تػػنص المػػادة  36من ػ عم ػ أف نػػاظر الشػػؤكف الدينيػػة فػػي الكاليػػة
يسمر عم دفع أمكاؿ األكقاؼ في الصندكؽ المركزم ،كسنرج ء الكبلـ عف هػذا األخيػر فػي
الفصؿ الثالث مف هذا الباب.
-3اإلختصاصػػػػػػات المنصػػػػػػكص عميهػػػػػػا فػػػػػػي المػػػػػػادة  3مػػػػػػف المرسػػػػػػكـ التنفيػػػػػػذم
.233-2333
تطبيقػ ػػا لممػ ػػادة  3مػ ػػف المرسػ ػػكـ التنفيػ ػػذم  711-7111سػ ػػالؼ الػ ػػذكر ،تطػ ػػكر مديريػ ػػة
الشؤكف الدينية كاألكقاؼ فػي الكاليػة كتنفػذ كػؿ تػدبير مػف شػأن ترقيػة نشػاطات الشػؤكف الدينيػة
كاألكقاؼ كدفعما.
ك تكمؼ مديرية الشؤكف الدينية كاالكقاؼ في الكالية بعدة مماـ أغمبمػا لمػا عبلقػة بمجػاؿ
األمبلؾ الكقفية ،حيث تكمؼ عم الخصكص بما يمي:
*1-3السمر عم إعادة المسجد دكر كمركز إشعاع ديني كتربكم كثقافي كاجتماعي.
*7-3تطكير كظيفة النشاط المسجدم.
*3-3مراقبة التسيير كالسمر عم حماية األمبلؾ الكقفية كاستثمارها.
*4-3إتخاذ التدابير البلزمة لضماف السير الحسف لمنشاط الديني كالتربكم فػي المسػاجد
كمؤسسات التعميـ القريني كمراكز التككيف المستمر التابعة لمقطاع.
*5-3تنسيؽ أعماؿ المؤسسات العاممة تحت كصاية القطاع.
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*6-3متابعػة تطبيػػؽ البػرام التػػي تعػدها مؤسسػػة المسػجد كتكطيػػدها بمػدؼ السػػماح لمػػا
بتأدية ممامما.
*7-3متابعػ ػػة عمػ ػػؿ الجمعيػ ػػات الدينيػ ػػة المعتمػ ػػدة عم ػ ػ مسػ ػػتكل الكاليػ ػػة طبقػ ػػا لمتش ػ ػريع
كالتنظيـ المعمكؿ بمما.
*8-3مراقبة المشاريع المقترحػة لبنػاء المػدارس القرينيػة كمشػاريع األمػبلؾ الكقفيػة ،ككػذا
فركع المركز الثقافي اإلسبلمي كابداء الرأم بشأنما.
*9-3إعطاء المكافقة الصريحة المتعمقة بالمشاريع المقترحة لبناء المساجد.
*11-3إعداد الخريطة المسجدية لمكالية طبقا لمتنظيـ المعمكؿ ب .
*11-3إبػراـ عقػػكد إيجػػار األمػػبلؾ الكقفيػػة كاسػػتثمارها فػػي الحػػدكد التػػي يمنحمػػا التشػريع
كالتنظيـ المعمكؿ بمما.
*17-3تكلي رئاسة مكتب مؤسسة المسجد كمجالسما.
*13-3مساعدة الجمعيات الدينية المعتمدة كزكايا العمـ كالقريف عم تأدية ممامما.
ك ما يمكف مبلحظت حػكؿ اإلختصاصػات التػي حػددتما المػادة  3مػف المرسػكـ التنفيػذم
 711-7111سالفة الذكر ،بأنما جاءت عمػ سػبيؿ المثػاؿ ،كانصػبت معظممػا حػكؿ األمػبلؾ
الكقفية ،مما يتناقض مع عدـ كجكد مكتب خاص باألكقاؼ يتكل كؿ هات المماـ.
ك باإلضافة إل كؿ مػا سػبؽ ذكػر حػكؿ اختصاصػات مديريػة الشػؤكف الدينيػة كاألكقػاؼ
المبينػػة أع ػػبل  ،ف ػػإف مصػػال األكق ػػاؼ مطالب ػػة باسػػتقباؿ المػ ػكاطنيف كالمس ػػتأجريف كالمس ػػتغميف
لؤلكقاؼ أحسف استقباؿ ،كالنظر في انشغاالتمـ ،حيث يخصص يكـ كأكقات محػددة السػتقباؿ
الجممكر أسبكعيا.
ك تجدر اإلشارة أن كفي إطار التسيير األمثؿ لؤلكقاؼ عم المستكل المحمػي  -بصػفة

خاصػػة ،-فقػػد أصػػدرت ك ازرة الشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ عػػدة تػػدابير كتكجيمػػات تنظيميػػة()1مػػف
خػػبلؿ الت ػػدخؿ لتنظ ػػيـ قط ػػاع األكق ػػاؼ باألس ػػاليب اإلداريػػة العممي ػػة الحديث ػػة ،كذل ػػؾ م ػػف أج ػػؿ
()1

المذكرة رقـ  11-97المؤرخة في  15جانفي  1997المتضمنة تكجيمات تنظيمية إلدارة األكقاؼ.
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تجسيد األهداؼ التالية:

 التعرؼ عم القدرات الفعمية لؤلمبلؾ الكقفيػة كالعمػؿ عمػ ضػماف اإلسػتمرار األمثػؿ
لما.
 ترشيد المكمفيف بتسيير األكقاؼ كتحسيف أدائمـ.
 تشػػخيص أكج ػ النقػػائص التػػي تعػػاني منمػػا مصػػال األكقػػاؼ ،كالعمػػؿ عم ػ تػػذليمما
بالكسائؿ المتاحة ،بكضع أساليب العبلج المبلئمة لكؿ حالة.
 تكفير المعمكمات كالمعطيات الجديدة التي تزيد مف فعالية الق اررات اإلدارية.
 إدخاؿ التعديبلت التقنية كاإلدارية كتسكية الكضعيات في بطاقة معمكماتية لكػؿ ممػؼ
مف ممفات األكقاؼ ،استعدادا إلدخاؿ نظاـ اإلعبلـ اآللي في إحصاء كتنظيـ األكقاؼ.
 تكحيد أساليب تسيير كتنظيـ األكقػاؼ ،بمػا يػكفر مركنػة فػي د ارسػة الحػاالت المماثمػة
كتبادؿ المعمكمات بيف مختمؼ الكاليات.
ك تجػػدر اإلشػػارة إل ػ أف قطػػاع الشػػؤكف الدينيػػة عمكمػػا كاألكق ػاؼ خصكصػػا يعػػاني مػػف
قصػكر فيمػػا يخػص تحػػديث القطػاع كاضػػفاء التكنكلكجيػا عميػ خاصػة عمػ مسػتكل المػػديريات
الكالئية.
الفرع الثاني :ككيؿ األكقاؼ
يعد ككيؿ األكقاؼ بمثابة هيئة رقابيػة عمػ األمػبلؾ الكقفيػة كحسػف تسػييرها ،كلػ عبلقػة
مباشرة بإدارة هذا الصنؼ القانكني مػف األمػبلؾ عمػ المسػتكل المحمػي ،كسػنتطرؽ مػف خػبلؿ
هذا الفرع إل تعييف ككيؿ األكقاؼ كتحديد ممام .
أكال :تعييف ككيؿ األكقاؼ
تنص المادة  9مف المرسكـ  411-18المؤرخ فػي  74ديسػمبر )1(7118عمػ  " :تطبيقػا
لممػػادتيف  83ك 84مػػف األمػػر رقػػـ  13-16المػػؤرخ فػػي  15جكيميػػة  7116المتضػػمف القػػانكف
()1

المرسكـ التنفيذم رقـ  411-18المؤرخ في  74ديسمبر  7118المتضمف القانكف األساسي الخاص بالمكظفيف المنتميف

لؤلسبلؾ الخاصة باإلدارة المكمفة بالشؤكف الدينية كاألكقاؼ (ج.ر  73مؤرخة في  78ديسمبر .) 7118
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األساسي العاـ لمكظيفة العمكميػة ،يعػيف المترشػحكف الػذيف يكظفػكف فػي األسػبلؾ كالرتػب التػي
يسيرها هذا القانكف األساسي الخاص بصفة متربصػيف بمكجػب قػرار أك مقػرر ،حسػب الحالػة،
مػػف السػػمطة المخػػكؿ لمػػا صػػبلحية التعيػػيف ،كيمزمػػكف باسػػتكماؿ التػربص التجريبػػي الػػذم مدتػ
سنة كاحدة ".
يتض ػ مػػف المػػادة  9أف ككيػػؿ األكقػػاؼ هػػك مكظػػؼ عمػػكمي ،يخضػػع مػػف حيػػث المبػػدأ
لؤلمر رقـ  13-16سالؼ الذكر كمف حيث التفاصيؿ يخضع ألحكاـ المرسػكـ التنفيػذم -18
 ،411كتطبيقا لذلؾ يتـ تعيين بمكجب قرار إدارم مػف السػمطة اإلداريػة المخػكؿ لمػا صػبلحية
التعييف.
ك تنص المػادة  6فقػرة 1ك 7مػف المرسػكـ التنفيػذم رقػـ  411-18سػالؼ الػذكر عمػ " :
يتـ التكظيؼ كالترقية في أسبلؾ ...ك ككبلء األكقاؼ مف بيف المترشحيف الحػائزيف الشػمادات
أك اإلجازات في التخصصات اآلتية:
 العمكـ اإلسبلمية :فرع شريعة كقانكف.
 العمكـ القانكنية كاإلدارية.
 العمكـ المالية.
 العمكـ التجارية
 العمكـ اإلقتصادية
 المانجمنت كعمكـ التسيير
يمكف أف تعدؿ أك تتمـ قائمة التخصصات المػذككرة ،عنػد اإلقتضػاء ،بقػرار مشػترؾ بػيف
الكزير المكمؼ بالشؤكف الدينية كاألكقاؼ كالسمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية ".
ك فػػي نفػػس اإلطػػار تػػنص المػػادة  31مػػف المرسػػكـ التنفيػػذم  411-18عم ػ  " :يكظػػؼ
بص ػػفة كك ػػبلء األكق ػػاؼ ع ػػف طري ػػؽ المس ػػابقة عمػ ػ أس ػػاس اإلختب ػػارات م ػػف ب ػػيف المترش ػػحيف
الحائزيف عم شمادة الميسانس أك شمادة معترؼ بمعادلتما في أحد التخصصات المذككرة في
المادة  6مف المرسكـ ." 411-18
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ك تػػنص المػػادة  77مػػف المرسػػكـ التنفيػػذم رقػػـ  411-18سػػالؼ الػػذكر عمى ػ  " :يضػػـ
سمؾ ككبلء األكقاؼ رتبتيف ( )7اثنتيف:
رتبة ككيؿ األكقاؼ.رتبة ككيؿ األكقاؼ الرئيسي ".ك يتض ػ مػػف خ ػػبلؿ اسػػتقراء أحك ػػاـ المػػادة  77أن ػ عمػ ػ مسػػتكل ك ػػؿ مديريػػة لمش ػػؤكف
الدينيػػة كاألكقػػاؼ يكجػػد ككيػػؿ أكقػػاؼ كككيػػؿ أكقػػاؼ رئيسػػي ،كيترتػػب عمػ هػػذا اإلخػػتبلؼ فػػي
الرتبة اإلختبلؼ في التكزيع النكعي لممماـ.
ثانيا :مهاـ ككيؿ األكقاؼ
أسند المشرع مممة الرقابة عمػ إدارة األمػبلؾ الكقفيػة إلػ ككيػؿ األكقػاؼ ،كذلػؾ تطبيقػا
ألحكاـ المادتيف  11ك 13مف المرسكـ التنفيذم  381-98سالؼ الذكر.
حيػػث تػػنص المػػادة  11مػػف المرسػػكـ التنفيػػذم  381-98عم ػ " :ي ارق ػب ككيػػؿ األكقػػاؼ
عمػ صػػعيد مقاطعتػ تحػػت إشػراؼ نػػاظر الشػػؤكف الدينيػػة ،مكقػػع الممػػؾ الػػكقفي كيتػػابع أعمػػاؿ
نظػػارة األمػػبلؾ الكقفيػػة كيراقبمػػا كفقػػا ألحكػػاـ المػػادة  75مػػف المرسػػكـ التنفيػػذم رقػػـ 114-91
المؤرخ في  77أفريؿ  1991كالمذككر أعبل "(.)1

ك إلػ جانػػب ذلػػؾ ،فقػػد أسػػندت المػػادة  13مػػف المرسػػكـ التنفيػػذم رقػػـ  381-98بػػدكرها

لككيػػؿ األكقػػاؼ مممػػة المتابعػػة كالرقابػػة عمػ أعمػػاؿ نػػاظر الكقػػؼ( ،)2كهػػك كػػذلؾ مػػا تضػػمنت

المػػادة  8مػػف القػرار الػػكزارم المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  17مػػارس 1999المتضػػمف إنشػػاء صػػندكؽ
مركزم لؤلمبلؾ الكقفية ،كالتي تنص عم " :يتابع ككيػؿ األمػبلؾ الكقفيػة فػي إطػار المػادة 11
مف المرسكـ التنفيذم رقـ  381-98أعماؿ ناظر الممؾ الكقفي كيراقب ".
كمػػا يتػػكل ككيػػؿ األكقػػاؼ أمانػػة الحسػػاب ال ػكالئي لؤلمػػبلؾ الكقفيػػة ،كبمػػذ الصػػفة فإن ػ
()1

تـ إلغاء أحكاـ المرسكـ التنفيذم رقـ  114-91المؤرخ في  77أفريؿ  1991المتضمف القانكف األساسي الخاص بعماؿ

قطاع الشؤكف الدينية المعدؿ كالمتمـ بمكجب المادة  79مف المرسكـ التنفيذم رقـ  411-18المؤرخ في  74ديسمبر 7118
المتضمف القانكف األساسي الخاص بالمكظفيف المنتميف لؤلسبلؾ الخاصة باإلدارة المكمفة بالشؤكف الدينية كاألكقاؼ.

()2

تنص المادة  13الفقرة  11عم " :يباشر ناظر الممؾ الكقفي عمم تحت مراقبة ككيؿ األكقاؼ كمتابعت "...
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يكمؼ بمسؾ السجبلت كالدفاتر المحاسبية(.)1

ك فػػي نفػػس اإلط ػػار ،فقػػد عمػػد المش ػػرع إل ػ تحدي ػػد الممػػاـ فػػي س ػػمؾ ككػػبلء األكق ػػاؼ،
بمكج ػػب الم ػػادتيف  78ك 79م ػػف المرس ػػكـ التنفي ػػذم رق ػػـ  411-18الم ػػؤرخ ف ػػي  74ديس ػػمبر
 7118المتضػػمف القػػانكف األساسػػي الخػػاص بػػالمكظفيف المنتمػػيف لؤلسػػبلؾ الخاصػػة بػػاإلدارة
المكمفة بالشؤكف الدينية كاألكقاؼ ،حيث تختمؼ المماـ بحسب الرتبة ،كما يمي:
*1مهاـ رتبة كككء األكقاؼ
ك ق ػػد ح ػػددتما الم ػػادة  78م ػػف المرس ػػكـ التنفي ػػذم  411-18كالت ػػي ت ػػنص عمػ ػ " :يكم ػػؼ
ككبلء األكقاؼ ،عم الخصكص بما يأتي:
 مراقبة كمتابعة تسيير كادارة األمبلؾ الكقفية كالزكاة.
 السمر عم صيانة األمبلؾ الكقفية كاقتراح كؿ تدابير لترميمما.
 ترقية الحركة الكقفية كاستثمار األكقاؼ.
 البحث عف األمبلؾ الكقفية غير المصنفة كاحصاؤها.
 متابعة المنازعات المتعمقة باألمبلؾ الكقفية".
*2مهاـ رتبة كككء األكقاؼ الرئيسييف
ك قػػد حػػددتما المػػادة  79مػػف المرسػػكـ التنفيػػذم  411-18سػػالؼ الػػذكر ،كالتػػي تػػنص
عم ػ  " :زيػػادة عم ػ الممػػاـ المسػػندة إل ػ ككػػبلء األكقػػاؼ ،يكمػػؼ ككػػبلء األكقػػاؼ الرئيسػػيكف،
عم الخصكص بما يأتي:
 اقتراح مشاريع اإلستثمار المتعمقة بالزكاة كاألمبلؾ الكقفية.
 إعداد مختمؼ الحصائؿ السنكية إليرادات كنفقات الزكاة كاألمبلؾ الكقفية.
 المساهمة في نشاط مجمسي البناء كالتجميز كسبؿ الخيرات لمؤسسة المسجد" .
ك يتضػ مػػف خػػبلؿ اسػتقراء أحكػػاـ المػػادتيف  78ك 79مػف المرسػػكـ التنفيػػذم 411-18
()1

المادة  6مف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  17مارس  1999المتضمف إنشاء صندكؽ مركزم لؤلمبلؾ الكقفية.
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أف مماـ ككيؿ األكقاؼ أيا كانت رتبت محددة عمػ سػبيؿ المثػاؿ ال الحصػر ،إال أف المبلحػظ
أف مماـ ككيؿ األكقاؼ الرئيسي أكثر مػف ممػاـ ككيػؿ األكقػاؼ ،كبالتػالي فمجػاؿ ممامػ أكسػع
فػػي إدارة كمراقبػػة تسػػيير األمػػبلؾ الكقفيػػة عمػ المسػػتكل المحمػػي ،كمػػف جمػػة أخػػرل فمسػػؤكليت
تككف أكبر مف مسؤكلية ككيؿ األكقاؼ.
ك قد الحظت مف خبلؿ تنقمي لمديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ لكالية باتنػة ،كالمقػاببلت
الشخصية التػي أجريتمػا مػع السػيد ككيػؿ األكقػاؼ الرئيسػي كالسػيد ككيػؿ األكقػاؼ حجػـ العمػؿ
كاألعباء المكمفيف بما ،كذلؾ بالمقارنة مع باقي المصال األخرل بالمديرية.
المطمب الثاني
مؤسسة المسجد
تعد مؤسسة المسجد ثاني جمازمحمي ل عبلقة مباشرة بإدارة األمبلؾ الكقفية ،كلمخػكض
فػػي هػػذا المطمػػب ،سػػنتناكلما مػػف حيػػث المفمػػكـ كالتكػػكيف كاإلختصاصػػات المنكطػػة بمػػا فػػي
مجػػاؿ إدارة األكقػػاؼ ،كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ التطػػرؽ إل ػ مفمػػكـ مؤسسػػة المسػػجد (الفػػرع األكؿ)،
كص ػػبلحيات مؤسس ػػة المس ػػجد ف ػػي إدارة األم ػػبلؾ الكقفي ػػة (الف ػػرع الث ػػاني) ،ث ػػـ تك ػػكيف مؤسس ػػة
المسجد (الفرع الثالث) ،كأخي ار دكرات كمداكالت مؤسسة المسجد (الفرع الرابع).
الفرع األكؿ :مفهكـ مؤسسة المسجد
تػ ػػـ إحػ ػػداث هػ ػػذ المؤسسػ ػػة بمكجػ ػػب المرسػ ػػكـ التنفيػ ػػذم رقػ ػػـ  87-91المػ ػػؤرخ فػ ػػي 73

م ػػارس ،)1(1991كه ػػي مؤسس ػػة إس ػػبلمية محدث ػػة عمػ ػ مس ػػتكل ك ػػؿ كالي ػػة ،تتمت ػػع بالشخص ػػية
المعنكية كاإلستقبلؿ المالي كغايتما النفع العاـ.
ك مؤسسػػة المسػػجد غيػػر تػػاجرة فػػي عبلقاتمػػا مػػع الغيػػر ،كتخضػػع لمتش ػريع الجػػارم ب ػ
العمؿ كألحكػاـ هػذا المرسػكـ ،كذلػؾ تطبييقػا لممػادتيف  11ك 17مػف المرسػكـ  ،87-91كيكػكف

مقرها في مركز الكالية(.)2
()1

المرسكـ التنفيذم رقـ  87-91المؤرخ في  73مارس  1991المتضمف إحداث مؤسسة المسجد (ج.ر 16المؤرخة في

()2

أنظر المادة  6مف المرسكـ التنفيذم  87-91سالؼ الذكر.

 11أفريؿ .)1991
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ك تمػػارس هػػذ المؤسسػػة نشػػاطما – كقاعػػدة عامػػة -عبػػر تػراب الكاليػػة ،غيػػر أنػ يخػػكؿ
كزيػػر الشػػؤكف الدينيػػة صػػبلحيات تكسػػيع مجػػاؿ نشػػاط المؤسسػػة إلػ أكثػر مػػف كاليػػة فػػي حالػػة
تعػػذر إحػػداث المؤسسػػة فػػي إحػػدل الكاليػػات ،ككػػذلؾ صػػبلحية إنشػػاء أكثػػر مػػف مؤسسػػة فػػي
الكالية الكاحدة عند اإلقتضاء(.)1

ك يمكػػف لمؤسسػػة المسػػجد أف تنشػ عنػػد اإلقتضػػاء ،فركعػػا لمػػا بقػرار مػػف كزيػػر الشػػؤكف

الدينية(.)2

ك تجدر اإلشارة إل أن بخصكص رئاسة مؤسسػة المسػجد ،فقػد خكلمػا القػانكف لممديريػة
الكالئية لمشؤكف الدينية كاألكقاؼ ،كك هذا تطبيقػا لممػادة  3فقػرة  17مػف المرسػكـ التنفيػذم رقػـ
 711-7111سػػالؼ الػػذكر ،كالت ػػي تػػنص عمػ ػ  ... " :تػػكلي رئاسػػة مكت ػػب مؤسسػػة المس ػػجد
كمجالسما ".
ك تتشػػكؿ م ػكارد مؤسسػػة المسػػجد مػػف مسػػاعدة الدكلػػة كالجماعػػات المحميػػة ،التبرعػػات،
المبات كالكصايا ،باإلضافة إل ريع األكقاؼ مػع م ارعػاة شػركط الػكاقفيف ،كتصػب جميػع هػذ
المػ ػ ػكارد ف ػ ػػي حس ػ ػػاب كحي ػ ػػد يفتحػ ػ ػ م ػ ػػدير الش ػ ػػؤكف الديني ػ ػػة كاألكق ػ ػػاؼ كأم ػ ػػيف مجم ػ ػػس البن ػ ػػاء

كالتجميز(.)3

أما نفقات مؤسسة المسجد ،فتشمؿ جميع النفقات البلزمة لتحقيؽ األهداؼ التي يحػددها

المرسكـ  ،87-91باإلضافة إل التعكيضات المستحقة لمعامميف في المؤسسة(.)4
الفرع الثاني :صكحيات مؤسسة المسجد في إدارة األمكؾ الكقفية

تطبيقػػا لػػنص المػػادة  15مػػف المرسػػكـ  87-91سػػالؼ الػػذكر ،تضػػطمع مؤسسػػة المسػػجد
بممػػاـ متعػػددة فػػي مجػػاالت متعػػددة ،كسػػنخص منمػػا بال ػذكر الممػػاـ التػػي لمػػا عبلقػػة بمجػػاؿ
األكقاؼ.
()1

المادتيف 17ك 13مف المرسكـ التنفيذم رقـ  87-91سالؼ الذكر.

()2

المادة  14مف المرسكـ التنفيذم رقـ  87-91سالؼ الذكر.

()4

المادة  79مف المرسكـ التنفيذم .87-91

()3

المادتيف  77ك 78مف المرسكـ التنفيذم رقـ .87-91
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أكال -في مجاؿ البناء كالتجهيز:

 العنايػػة بالمسػػاجد كالمػػدارس القرينيػػة ،كالمسػػاهمة فػػي تجميزهػػا كصػػيانتما فػػي ضػػكء
أحكػػاـ المرسػػكـ رقػػـ  81-91المػػؤرخ فػػي  73مػػارس  1991كالمتعمػػؽ ببنػػاء المسػػجد كتنظيمػ
كتسيير كتحديد كظيفت .
ثانيا -في مجاؿ سبؿ الخيرات:
 الحفاظ عم المساجد كحماية أمبلكما.
 تنشيط الحركة الكقفية كترشيد استثمار األكقاؼ.
كالمقصػكد بسػػبؿ الخيػرات هػػك عمػكـ الخيػرات ،كهػػي كػػؿ عمػؿ خيػػرم يعػػكد عمػ الكاقػػؼ

بالثكاب كاألجر ،كعم المجتمع كأفراد  ،كيقدـ في ذلؾ األهـ فالممـ(.)1

ك المبلحظ حكؿ مماـ مؤسسة المسجد في مجاؿ األمبلؾ الكقفيػة ،أنمػا جػاءت مقتضػبة
كغيػػر مفصػػمة ،حيػػث اقتصػػرت معظممػػا حػػكؿ المسػػاجد ،كمػػا أف المشػػرع لػػـ يبػػيف كيفيػػة عمػػؿ
مؤسسة المسجد في ترشيد استثمار األكقاؼ.
الفرع الثالث :تككيف مؤسسة المسجد
تتككف مؤسسة المسجد مف أربعة مجالس كمكتب(.)2
أكال :المجمس العممي :كيتككف مف:
فقماءعمماء ذكم ثقافة إسبلمية عالية-حامميف شمادات عممية في العمكـ اإلسبلمية.

()1

أحمد محمد عبد العظيـ الجمؿ ،دكر نظاـ الكقؼ اإلسبلمي في التنمية اإلقتصادية المعاصرة ،دار السبلـ ،القاهرة،

()2

المادة  18مف المرسكـ التنفيذم 87-91سالؼ الذكر

ط ،7117 ،1ص .57
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ثانيا :مجمس البناء كالتجهيز :كيتككف مف:

رؤساء جمعيات المسػاجد كالمػدارس القرينيػة كالمؤسسػات الخيريػة ،التػي هػي فػي طريػؽاإلنجاز.
ذكم الكفاءات يختاركف حسب تخصصمـ.ثالثا :مجمس إق أر كالتعميـ المسجدم :كيتككف مف:
األئمةمعممي القريف الكريـأساتذة التربية اإلسبلميةالقائميف بالتعميـ في الزكاياأكلياء تبلميذ المدارس القرينيةذكم الكفاءات يختاركف حسب تخصصمـ.رابعا :مجمس سبؿ الخيرات :كيتككف مف:
األئمةأعضاء الجمعيات الخيرية ذات الطابع اإلسبلميالجمعيات المسجدية.كيبلحظ أف مجمػس سػبؿ الخيػرات لػ عػدة اختصاصػات فػي مجػاؿ األكقػاؼ ،مػف أهممػا

اإلشراؼ عم إيجار األمبلؾ الكقفية بطريؽ المزاد العمني(.)1

ي ػ أرس كػػؿ مجمػػس أمػػيف يختػػار المجمػػس مػػف بػػيف أعضػػائ كيكافػػؽ عمي ػ كزيػػر الشػػؤكف
الدينية.
ك تجػػدر اإلشػػارة إل ػ أف رئػػيس مكتػػب مؤسسػػة المسػػجد كأمػػيف مجمػػس سػػبؿ الخي ػرات،
()1

المادة  73مف المرسكـ التنفيذم  381-98سالؼ الذكر.
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يش ػػترككف ف ػػي التكقي ػػع باس ػػـ كزي ػػر الش ػػؤكف الديني ػػة كاألكق ػػاؼ بتف ػػكيض منػ ػ  ،بص ػػفتمـ يمػ ػريف
بصػػرؼ ثػػانكييف إليػرادات األمػػبلؾ الكقفيػػة ،كذلػػؾ فػػي حػػدكد التخصػػيص المقػػرر لمػػا ،بم ارعػػاة
شػركط الكاقػػؼ ،كهػذا تطبيقػػا لػنص المػػادة  37فقػرة  3مػػف المرسػكـ التنفيػػذم  381-98سػػالؼ
الػػذكر ،ككػػذا نػػص المػػادة  9مػػف القػرار الػػكزارم المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  17مػػارس 1999سػػالؼ
الذكر.
ك يكمػ ػػؼ أمػ ػػيف صػ ػػندكؽ مؤسسػ ػػة المسػ ػػجد بمسػ ػػؾ سػ ػػجؿ خػ ػػاص لتػ ػػدكيف المصػ ػػاريؼ

اإلستعجالية المقتطعة مف ريع األكقاؼ(.)1

الفرع الرابع :دكرات كمداكالت مكتب مؤسسة المسجد
يجتمػػع مكتػػب مؤسسػػة المسػػجد م ػرة كاحػػدة فػػي الشػػمر ،بنػػاء عم ػ اسػػتدعاء مػػف مػػدير

الشؤكف الدينية كاألكقاؼ(.)2

ك يجتمػع المكتػػب المكسػع إلػ أعضػاء المجمػػس العممػي مػرة كػؿ ثبلثػػة ( )3أشػمر ،بنػػاء
عم استدعاء مدير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ ،كما يجتمع كمما دعت الضركرة بطمب مف هػذا
األخيػػر ،كمػػا يجتمػػع كممػػا دعػػت الضػػركرة إل ػ ذلػػؾ بطمػػب من ػ أيضػػا ،أك بطمػػب مػػف أغمبيػػة
أعضائ (.)3

تجتمع مجالس مؤسسة المسجد بدعكة مف أميف كؿ مجمس ،فػي دكرة عاديػة ،مػرتيف فػي
الس ػػنة ،كيمكنم ػػا عق ػػد دكرات غي ػػر عادي ػػة ،عن ػػد الض ػػركرة ،بطم ػػب م ػػف م ػػدير الش ػػؤكف الديني ػػة

كاألكقاؼ أك أميف المجمس أك مف أغمبية أعضائ (.)4

تعقد مجالس مؤسسة المسجد األربعة اجتماعا تنسيقيا مشتركا مرة فػي السػنة عمػ األقػؿ
بػػدعكة مػػف مػػدير الشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ ،كتجػػرل مػػداكالت المجػػالس حسػػب النظػػاـ الػػداخمي
لمؤسسػػة المسػػجد ،كمػػا يمكػػف ألمػػيف المجمػػس أف يػػدعك أم شػػخص يػػرل فائػػدة فػػي حضػػكر
()1

المادة  7فقرة  7مف القرار الكزارم المؤرخ في  11أفريؿ  7111الذم يحدد كيفيات ضبط اإليرادات كالنفقات الخاصة

باألمبلؾ الكقفية.

()2

المادة  71فقرة 1مف المرسكـ التنفيذم .87-91

()4

المادة  71مف المرسكـ التنفيذم .87-91

()3

المادة  71فقرة 7مف المرسكـ التنفيذم .87-91
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اجتماع ػ ػػات المجم ػ ػػس ،نظػ ػ ػ ار إلػ ػ ػ كفائتػ ػ ػ كاختصاصػ ػ ػ ف ػ ػػي المس ػ ػػائؿ المدرج ػ ػػة ف ػ ػػي ج ػ ػػدكؿ

األعماؿ(.)1

ك مػػا يمكػػف مبلحظت ػ  ،أف المشػػرع لػػـ يقػػـ بإض ػفاء أيػػة تعػػديبلت قانكنيػػة عم ػ المرسػػكـ
التنفيػػذم  87-91منػػذ  ،1991أم مػػف تػػاريخ صػػدكر قػػانكف األكقػػاؼ منػػذ  77سػػنة ،األمػػر
الذم يؤدم إل عدـ تطكير قطاع األكقاؼ.
المبحث الثاني
األجهزة المحمية ذات العكقة غير المباشرة بإدارة األمكؾ الكقفية
بػػالرجكع إلػ بعػػض النصػػكص القانكنيػػة الخاصػػة ،يتضػ أف المشػػرع حػػاكؿ إشػراؾ عػػدة
أجمػ ػزة محمي ػػة ف ػػي إدارة األم ػػبلؾ الكقفي ػػة بش ػػكؿ غي ػػر مباش ػػر ،م ػػف خ ػػبلؿ إس ػػناد ع ػػدة مم ػػاـ
كصبلحيات في هذا المجاؿ ،كنذكر مف هذ األجمزة :الجماعػات المحميػة المتمثمػة فػي البمديػة
كالكالية ،إل جانب عدة أجمزة أدارية أخػرل ،خاصػة تمػؾ التابعػة لػك ازرة الماليػة ،كنخػص منمػا
بال ػػذكر ك ػػؿ م ػػف المحافظ ػػة العقاري ػػة ،مديري ػػة أم ػػبلؾ الدكل ػػة ،كمديري ػػة الضػ ػرائب ،كسػ ػنتناكؿ
الجماعػػات المحميػػة فػػي المطمػػب األكؿ ،كاألجم ػزة اإلداريػػة التابعػػة لػػك ازرة الماليػػة فػػي المطمػػب
الثاني.
المطمب األكؿ
الجماعات المحمية
تػنص المػػادة  16مػػف الدسػػتكر الج ازئػػرم عمػ " :الجماعػػات اإلقميميػػة لمدكلػػة هػػي البمديػػة
كالكاليػػة" ،كسػػنحاكؿ مػػف خػػبلؿ هػػذا المطمػػب تكضػػي عبلقػػة الجماعػػات اإلقميميػػة كدكرهػػا فػػي
مج ػػاؿ إدارة األم ػػبلؾ الكقفي ػػة ،كعميػ ػ س ػػنتطرؽ أكال إلػ ػ البمدي ػػة ث ػػـ إلػ ػ الكالي ػػة ،ف ػػي ف ػػرعيف
مستقميف ،حيث سنتناكؿ البمدية في الفرع األكؿ كالكالية في الفرع الثاني.

()1

المكاد  74 ،73 ،77مف المرسكـ التنفيذم .87-91
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الفرع األكؿ :البمدية

سنتطرؽ أكال إل مفمكـ البمدية ثـ إل صبلحياتما في مجاؿ إدارة األمبلؾ الكقفية.
أكال :مفهكـ البمدية
عػػرؼ المشػػرع البمديػػة مػػف خػػبلؿ المػػادة األكل ػ مػػف القػػانكف رقػػـ )1(11-11المػػؤرخ فػػي
77ج ػكاف 7111المتعمػػؽ بالبمديػػة التػػي تػػنص عم ػ " :البمديػػة هػػي الجماعػػة اإلقميميػػة القاعديػػة
لمدكلة ،كتتمتع بالشخصية المعنكية كالذمة المالية المستقمة ،كتحدث بمكجب القانكف".
كمػػا تػػنص المػػادة  7مػػف قػػانكف البمديػػة عمػ " :البمديػػة هػػي القاعػػدة اإلقميميػػة البلمركزيػػة،
كمكاف لممارسة المكاطنة ،كتشكؿ إطار مشاركة المكاطف في تسيير الشؤكف العمكمية".
ك قد كضع المشرع األساس القانكني لمبدية أكال في الدستكر مف خػبلؿ المػادة  16فقػر1
التػػي تػػنص عم ػ " :الجماعػػات اإلقميميػػة لمدكلػػة هػػي البمديػػة ،"...ككػػذا فػػي الفق ػرة  7مػػف نفػػس
المادة" :البمدية هي الجماعة القاعدية".
كمػا جعػؿ المشػرع لمبمديػػة أساسػا قانكنيػا مػػف خػبلؿ تشػريع خػاص يتمثػػؿ فػي القػانكف رقػػـ
 11-11سالؼ الذكر.
ثانيا :صكحيات البمدية في مجاؿ إدارة األمكؾ الكقفية
نػػص المشػػرع فػػي قػػانكف البمديػػة عم ػ بعػػض اإلختصاصػػات المسػػندة لمبمديػػة فػػي مجػػاؿ
األمبلؾ الكقفية ،كالمتمثمة في:
*1المسػػاهمة فػػي صػػيانة المسػػاجد كالمػػدارس القرينيػػة المتكاجػػدة عم ػ ترابمػػا ،كضػػماف

المحافظػػة عم ػ الممتمكػػات الخاصػػة بالعبػػادة(.)2التكفػػؿ بالخػػدمات الجنائزيػػة كتميئػػة المقػػابر

كصيانتما بما فيما مقابر الشمداء ،كذلؾ مف خبلؿ إحداث مصال عمكمية تقنية(.)4

()1

القانكف رقـ  11-11المؤرخ في  77جكاف  7111المتعمؽ بالبمدية (ج.ر  37مؤرخة في  13جكيمية .)7111

()2

المادة  177فقرة ما قبؿ األخيرة مف القانكف رقـ  11-11المؤرخ في  77جكاف  7111المتعمؽ بالبمدية.

()4

المادة  149فقرة  7ك 17مف قانكف البمدية.

()3

المقابر تعتبر أمبلؾ كقفية عامة.
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*7إقتناء كتخصيص األراضي الضركرية لمدفف كصيانتما.

()1

كم ػػا أنػ ػ ب ػػالرجكع إلػ ػ أحك ػػاـ الم ػػادة  7م ػػف المرس ػػكـ رق ػػـ 386-81

 ،ف ػػإف البمدي ػػة

تختص أيضا بالمحافظة عم المساجد التي تكتسي طابعا تاريخيا.
ك تجػػدر اإلشػػارة إل ػ كجػػكد مظمػػر يخػػر مػػف مظػػاهر عبلقػػة البمديػػة بمجػػاؿ األكقػػاؼ،
كيتجسػػد ذلػػؾ فػػي عضػػكية مديريػػة الشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ مػػع عػػدة مػػديريات كالئيػػة ضػػمف
تشكيمة المجمػس الشػعبي الػكالئي ،كالػذم يشػكؿ مػف بػيف أعضػائ لجانػا دائمػة لممسػائؿ التابعػة
()2

لمجاؿ إختصاص .

إل جانب ذلؾ ،تختص البمدية بالتنسيؽ مع المديرية الكالئيػة لمشػؤكف الدينيػة كاألكقػاؼ،
باتخػ ػػاذ اإلج ػ ػراءات اإلسػ ػػتعجالية البلزمػ ػػة لتسػ ػػكية كضػ ػػعية األمػ ػػبلؾ الكقفيػ ػػة التػ ػػي خصصػ ػػت
بالمبلحظػػات كالمنمػػارة أك اآليمػػة لمسػػقكط ،كذلػػؾ فػػي إطػػار عمميػػة حصػػر كاسػػتغبلؿ البطاقػػات
التقنية الخاصة باألمبلؾ الكقفية(.)3
الفرع الثاني :الكالية
سنعرض أكال إل مفمكـ الكالية ثـ إل صبلحياتما في إدارة األمبلؾ الكقفية.
أكال :مفهكـ الكالية
()4

عػػرؼ المشػػرع الكاليػػة فػػي المػػادة األكل ػ مػػف القػػانكف رقػػـ 17-17

التػػي تػػنص عم ػ :

"الكالية هي الجماعة اإلقميمية لمدكلة ،كتتمتع بالشخصية المعنكية كالذمة المالية المستقمة.
ك هػػي أيضػػا الػػدائرة اإلداريػػة غيػػر الممرك ػزة لمدكلػػة كتشػػكؿ بمػػذ الصػػفة فضػػاء لتنفيػػذ
السياسات العمكمية التضامنية كالتشاكرية بيف الجماعات اإلقميمية كالدكلة.
ك تسػػاهـ مػػع الدكلػػة فػػي إدارة كتميئػػة اإلقمػػيـ كالتنميػػة اإلقتصػػادية كاإلجتماعيػػة كالثقافيػػة
()1

المرسكـ رقـ  386-81المؤرخ في  76ديسمبر  1981الذم يحدد صبلحيات البمدية كالكالية كاختصاصاتمما في قطاع

الشؤكف الدينية

()2

المادة  33فقرة  8مف قانكف البمدية

()4

القانكف رقـ  17-17المؤرخ في  71فيفرم  7117المتعمؽ بالكالية (ج ر  17مؤرخة في  79فيفرم .) 7117

()3

المذكرة رقـ  16-17المؤرخة في  18مام 7116
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كحماية البيئة ككذا حماية كترقية كتحسيف اإلطار المعيشي لممكاطنيف.

ك تت ػػدخؿ ف ػػي ك ػػؿ مج ػػاالت اإلختص ػػاص المخكل ػػة لم ػػا بمكج ػػب الق ػػانكف ،ش ػػعارها ه ػػك
بالشعب كلمشعب ،كتحدث بمكجب القانكف".
يعػػكد األسػػاس القػػانكني لمكاليػػة إل ػ الدسػػتكر الج ازئػػرم مػػف خػػبلؿ المػػادة 16فق ػرة  1مػػف
الدستكر التي تػنص عمػ " :الجماعػات اإلقميميػة لمدكلػة هػي  ...كالكاليػة" ،إلػ جانػب األسػاس
القانكني في القانكف رقـ  17-17سالؼ الذكر.
ثانيا :صكحيات الكالية في مجاؿ إدارة األمكؾ الكقفية
لػػـ يػػرد فػػي قػػانكف الكاليػػة مػػا يشػػير إلػ عبلقتمػػا بمجػػاؿ األكقػػاؼ ،إال أنػ كبػػالرجكع إلػ
بعض القكانيف كالتنظيمات ،يمكف إبراز إختصاصات الكالية في هذا الخصكص فيما يمي:
*1اإلسػػماـ فػػي تسػػكية األمػػبلؾ الكقفيػػة العقاريػػة العامػػة التػػي هػػي فػػي حػػكزة الدكلػػة ،مػػف
خػػبلؿ إصػػدار الػكالي قػرار التسػػكية بنػػاء عمػ محضػػر إجتمػػاع المجنػػة الكالئيػػة ،كالتػػي يت أرسػػما
الكالي أك ممثم (.)1

كمػػا حػػددت المػػادة  13مػػف المرسػػكـ رقػػـ  386-81سػػالؼ الػػذكر بعػػض إختصاصػػات
الكالية في مجاؿ األكقاؼ ،كالمتمثمة في:
*7ص ػػيانة المسػ ػػاجد ذات الطػ ػػابع الػ ػػكطني أك التػ ػػاريخي ،كالتػ ػػي يضػ ػػبط كزيػ ػػر الشػ ػػؤكف
الدينية قائمتما بقرار.
*3إنجاز المساجدالمدارس القرينية المسجمة في مخطط التنمية.
*4تسميـ رخص جمع التبرعات.
*5ترميـ المساجد ذات الطابع التاريخي باإلتفاؽ مع السمطات المعنية.
إل جانب ذلؾ ،تختص الكالية عم غرار البمدية بالتنسيؽ مػع المديريػة الكالئيػة لمشػؤكف
الدينية كاألكقاؼ ،باتخاذ اإلجراءات اإلستعجالية البلزمة لتسكية كضعية األمبلؾ الكقفيػة التػي
()1

التعميمة الك ازرية المشتركة رقـ  11-16المؤرخة في  71مارس  7116المتعمقة بتحديد كيفيات تسكية األمبلؾ الكقفية

العقارية العامة التي هي في حكزة الدكلة.
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خصصت بالمبلحظات كالمنمارة أك اآليمة لمسقكط(.)1
المطمب الثاني

األجهزة اإلدارية التابعة لكزارة المالية
إل جانب دكر الجماعػات المحميػة فػي إدارة األمػبلؾ الكقفيػة ،تبػرز أجمػزة إداريػة أخػرل
ذات عبلق ػػة غي ػػر مباشػ ػرة ب ػػإدارة ه ػػذ األم ػػبلؾ ،كتتمث ػػؿ ف ػػي األجمػ ػزة اإلداري ػػة التابع ػػة ل ػػك ازرة
الماليػػة ،كأهممػػا المديريػػة الكالئيػػة لمحفػػظ العقػػارم ،المديريػػة الكالئيػػة ألمػػبلؾ الدكلػػة كالمديريػػة
الكالئية لمضرائب ،كسنخص كبل منما بثبلثة فركع مستقمة.
الفرع األكؿ :المديرية الكالئية لمحفظ العقارم
سنتطرؽ أكال إل مفمػكـ المحافظػة العقاريػة ثػـ إلػ صػبلحياتما كاختصاصػاتما فػي إدارة
األمبلؾ الكقفية.
أكال :مفهكـ المحافظة العقارية
المحافظ ػػة العقاري ػػة ه ػػي مص ػػمحة عمكمي ػػة تابع ػػة لممديري ػػة العام ػػة لؤلم ػػبلؾ الكطني ػػة

()2

كظيفتمػػا األصػػمية تتمثػػؿ فػػي حمايػػة الممكيػػة العقاريػػة بمختمػػؼ أصػػنافما القانكنيػػة ،مػػف خػػبلؿ
حفظ العقكد ،كمختمؼ المحررات الخاضعة لمشمر المتضمنة نقؿ أك إنشاء أك تعػديؿ حػؽ مػف
حقكؽ الممكية ،كالحقكؽ العينية األخرل سكاء كانت أصمية أك تبعية ،كبعد ذلؾ شمرها كقيػدها
فػي مجمكعػة البطاقػػات العقاريػة ،كاعػداد كضػػبط السػجؿ العقػارم الػػذم يعكػس المكيػة الحقيقيػػة
لمعقار .كيشػرؼ عمػ تسػيير المحافظػة العقاريػة محػافظ عقػارم يضػطمع بمجمكعػة مػف الممػاـ
بمقتض القانكف .كتعرؼ المحافظة العقارية كذلؾ باسـ مصمحة الرهكف ،كالذم كثي ار مػا كػاف
يستعمؿ أثناء الفترة اإلستعمارية ،كما زاؿ إل يكمنا هذا مستعمبل في التشريع الفرنسي(.)3

()1
()2

المذكرة رقـ  16-17المؤرخة في  18مام 7116
تعمؿ المديرية العامة لؤلمبلؾ الكطنية تحت السمطة السممية لكزير المالية ،كهي الميئة التي تشرؼ عم كؿ العمميات

التي تخص األمبلؾ الكطنية ،كيكجد مقرها بالجزائر العاصمة .أنظر في ذلؾ :عبد العظيـ سمطاني ،تسيير كادارة األمبلؾ
الكطنية في التشريع الجزائرم ،دار الخمدكنية ،الجزائرم ،ط  ،7111ص .47

()3

لمتفصيؿ أكثر ،أنظر :خالد رمكؿ ،المحافظة العقارية كآلية لمحفظ العقارم في التشريع الجزائرم ،قصر الكتاب ،البميدة،

 ،7111ص ،81 ،77 ،76أنظر كذلؾ :عبد العظيـ سمطاني ،المرجع السابؽ ،ص .66
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ك هذا ما نصت عمي المادة  71مف األمػر رقػـ  ،)1(74-75كالتػي تػنص عمػ " :تحػدث
محافظات عقارية يسيرها محافظكف عقاريكف مكمفكف بمسؾ السجؿ العقارم كاتمػاـ اإلجػراءات
المتعمقة باإلشمار العقارم ،كذلؾ مف أجؿ الشركع في نظاـ اإلشمار الجديد المؤسػس بمكجػب
هػذا األمػر" ،ككػذا المػػادة  1مػف المرسػكـ رقػـ  63-76المػػؤرخ فػي  75مػارس  1976المتعمػػؽ
بتأسيس السجؿ العقارم ،التي تنص عم " :تحدث لدل المديرية الفرعية لمكالية لشػؤكف أمػبلؾ
الدكلة كالشؤكف العقارية محافظة عقارية يسيرها محافظ عقارم".
ك قد كانت المحافظػة العقاريػة سػابقا تحػت كصػاية ك ازرة اإلقتصػاد بمكجػب المرسػكـ رقػـ
 189-91المػػؤرخ فػػي  73ج ػكاف  1991الػػذم يحػػدد صػػبلحيات كزيػػر اإلقتصػػاد ،إل ػ غايػػة
التسػػعينات لتكضػػع بعػػد ذلػػؾ تحػػت كصػػاية المديريػػة العامػػة ألمػػبلؾ الدكلػػة كالشػػؤكف العقاريػػة.
أما حاليا ،فقد كضعت المحافظات العقارية حاليا ،كبمكجب المرسػكـ التنفيػذم رقػـ 54-95

()2

تحت كصاية المديرية العامة لؤلمبلؾ الكطنية التابعة لػك ازرة الماليػة ،كذلػؾ لمراقبػة أعمالػ فػي
مجاؿ الحفظ.)3(،

ثانيا :صكحيات المحافظة العقارية في إدارة األمكؾ الكقفية
يمكف إجماؿ صبلحياتما فيما يمي:
*1تكثيؽ األمبلؾ الكقفية مف خبلؿ إشمار عقكد الكقؼ الػذم يػرد عمػ عقػار ،حيػث ال

يمكف الدخكؿ في مرحمة إستثمار الكقؼ إال بعد تكثيق (.)4

*7مسػػؾ السػػجؿ العقػػارم الخػػاص بػػاألمبلؾ الكقفيػػة( ،)5كيأخػػذ السػػجؿ العقػػارم الخػػاص
باألمبلؾ الكقفية شكؿ البطاقات العقاريػة المحػددة بمكجػب القػرار المػؤرخ فػي  77مػام 1976
()1

األمر رقـ  74-75المؤرخ في  17نكفمبر  1975المتضمف إعداد مس األراضي العاـ كتأسيس السجؿ العقارم

()3

أنظر :خالد رمكؿ ،المرجع السابؽ ،ص .96 ،95

()2

()4

المرسكـ التنفيذم رقـ  54-95المؤرخ في  15فيفرم  1995الذم يحدد صبلحيات كزير المالية

المذكرة رقـ  681المؤرخة في  17نكفمبر  7111المتضمنة تعريؼ لبعض المصطمحات الخاصة بالكقؼ المعركؼ

كالكقؼ المجمكؿ كالتسكية القانكنية لما.

()5

المادة  4مف المرسكـ التنفيذم رقـ 51-13المؤرخ في  4فيفرم  7113الذم يحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة  8مكرر

مف القانكف  11-91المؤرخ في  77أفريؿ  1991المتعمؽ باألكقاؼ المعدؿ كالمتمـ.
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المتعم ػػؽ بالبطاق ػػات العقاري ػػة المس ػػتعممة م ػػف قب ػػؿ المحافظ ػػات العقاري ػػة ،كالت ػػي تك ػػكف ب ػػالمكف

األزرؽ(.)1

ك يمك ػػف لمص ػػال الحف ػػظ العق ػػارم اإلس ػػتعانة ف ػػي إط ػػار عممي ػػة إع ػػداد الس ػػجؿ العق ػػارم
الخ ػػاص ب ػػاألمبلؾ الكقفي ػػة ،ب ػػأعكاف متخصص ػػيف ف ػػي الشػ ػريعة اإلس ػػبلمية ،ي ػػتـ تعيي ػػنمـ لم ػػذا

الغرض مف طرؼ الكزير المكمؼ بالشؤكف الدينية كاألكقاؼ(.)2

*3المسػػاهمة فػػي تسػػكية األمػػبلؾ الكقفيػػة العقاريػػة العامػػة التػػي هػػي فػػي حػػكزة الدكلػػة،
كذل ػػؾ م ػػف خ ػػبلؿ المش ػػاركة ف ػػي عض ػػكية المجن ػػة الكالئي ػػة المختص ػػة المكمف ػػة بعممي ػػة التس ػػكية
القانكنية لمممؾ الكقفي ،حيث يمثمما المدير الػكالئي لمحفػظ العقػارم ،إنتمػاء بالتنسػيؽ مػع مػدير
الش ػػؤكف الديني ػػة كاألكق ػػاؼ كب ػػاقي الم ػػديريات المعني ػػة إلعػ ػداد المم ػػؼ اإلدارم الخ ػػاص بالمم ػػؾ
الػػكقفي العػػاـ مكض ػػكع التسػػكية ،ه ػػذا مػػف جم ػػة .كمػػف جم ػػة أخػػرل ف ػػإف العقػػد اإلدارم لممم ػػؾ
الػ ػػكقفي العػ ػػاـ محػ ػػؿ التسػ ػػكية ،يخضػ ػػع إلج ػ ػراءات الشػ ػػمر العقػ ػػارم كالتػ ػػي تػ ػػتـ عم ػ ػ مسػ ػػتكل
المحافظة العقارية(.)3

الفرع الثاني :المديرية الكالئية ألمكؾ الدكلة
سػػنتطرؽ أكال إل ػ مفم ػػكـ مديريػػة أمػػبلؾ الدكل ػػة ثػػـ إل ػ ص ػػبلحياتما فػػي إدارة األم ػػبلؾ
الكقفية
أكال :مفهكـ المديرية الكالئية ألمكؾ الدكلة
مديريػة أمػبلؾ الدكلػة هػي مصػمحة عمكميػػة ،يسػيرها المػدير الػكالئي ألمػبلؾ الدكلػة ،كقػػد
كضػػعت مػػديريات أمػػبلؾ الدكلػػة حاليػػا ،كبمكجػػب المرسػػكـ التنفيػػذم رقػػـ  54-95المػػؤرخ فػػي
15فيفرم  1995الذم يحدد صػبلحيات كزيػر الماليػة ،تحػت كصػاية المديريػة العامػة لؤلمػبلؾ
الكطنية التابعة لك ازرة المالية.
()1

المادة  7مف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  15نكفمبر  7113الذم يحدد شكؿ كمحتكل السجؿ العقارم الخاص

باألمبلؾ الكقفية.

()2
()3

المادة  5مف المرسكـ التنفيذم رقـ  51-13سالؼ الذكر.

التعميمة الك ازرية المشتركة رقـ  11-16المؤرخة في  71مارس  7116المتعمقة بتحديد كيفيات تسكية األمبلؾ الكقفية

العقارية العامة التي هي في حكزة الدكلة.
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ك تعد المديريػة الكالئيػة ألمػبلؾ الدكلػة فػي المرتبػة الثانيػة بعػد المفتشػية الجمكيػة ألمػبلؾ
الدكلة ،يرأسما مدير كالئي يعيف بمكجب مرسكـ تنفيػذم ،بنػاء عمػ اقتػراح مػف الػكزير المكمػؼ

بالمالية كتنم ممام بنفس الطريقة ،كتعد كظيفة المدير الكالئي كظيفة عميا تابعة لمدكلة(.)1
ثانيا :صكحيات مديرية أمكؾ الدكلة في إدارة األمكؾ الكقفية
تتمثؿ أهـ صبلحيات المديرية الكالئية ألمبلؾ الدكلة في مجاؿ األمبلؾ الكقفية في:

*1مسػػؾ السػػجؿ العقػػارم الخػػاص بػػاألمبلؾ الكقفيػػة ،كهػػك مخصػػص لتسػػجيؿ العقػػارات

الكقفية مع إشعار السمطة المكمفة باألكقاؼ بذلؾ(.)2

*7المسػػاهمة فػػي تسػػكية األمػػبلؾ الكقفيػػة العقاريػػة العامػػة التػػي هػػي فػػي حػػكزة الدكلػػة،
كذل ػػؾ م ػػف خ ػػبلؿ المش ػػاركة ف ػػي عض ػػكية المجن ػػة الكالئيػ ػة المختص ػػة المكمف ػػة بعممي ػػة التس ػػكية
القانكنية لمممؾ الكقفي ،حيث يمثممػا المػدير الػكالئي ألمػبلؾ الدكلػة ،إنتمػاء بالتنسػيؽ مػع مػدير
الش ػػؤكف الديني ػػة كاألكق ػػاؼ كب ػػاقي الم ػػديريات المعني ػػة إلع ػػداد المم ػػؼ اإلدارم الخ ػػاص بالمم ػػؾ

الكقفي العاـ مكضكع التسكية(.)3

الفرع الثالث :المديرية الكالئية لمضرائب
سنتطرؽ بإيجاز إل مفمكـ مديرية الضرائب ثـ إبراز عبلقتما بإدارة األمبلؾ الكقفية.
أكال :مفهكـ مديرية الضرائب
مديريػ ػ ػػة الض ػ ػ ػرائب هػ ػ ػػي مصػ ػ ػػمحة إداري ػ ػ ػةتعمؿ تحػ ػ ػػت كصػ ػ ػػاية ك ازرة الماليػ ػ ػػة ،كتباشػ ػ ػػر
اختصاصػاتما عمػ المسػتكل المحمػػي أم عمػ مسػػتكل كػؿ كاليػػة ،كهػي ممثمػػة بالمػدير الػكالئي
لمضرائب.

()1

عبد العظيـ سمطاني ،المرجع السابؽ ،ص .57

()3

التعميمة الك ازرية المشتركة رقـ  11-16المؤرخة في  71مارس  7116سالفة الذكر.

()2

المادة  8مف القانكف  17-11سالؼ الذكر.

74

ؤجيضج بداسج انٌلف

انثاب األًل
ثانيا :إختصاص مديرية الضرائب في إدارة األمكؾ الكقفية

تخضع عمميات حفظ كبناء األمبلؾ الكقفية إل دفع الرسـ عػؿ القيمػة المضػافة( ،)1كقػد
نػػص المشػػرع الحقػػا عم ػ اسػػترجاع هػػذا الرسػػـ تطبيقػػا لممػػادة  37مػػف القػػانكف رقػػـ 71-11
المؤرخ في  73ديسمبر 7111المتضمف قانكف المالية لسنة .7117
ك فػػي هػػذا اإلطػػار أحػػاؿ المشػػرع بخصػػكص شػػركط ككيفيػػات اسػػترجاع هػػذا الرسػػـ إل ػ

المرسػػكـ التنفيػػذم رقػػـ  ،)2(757-13حيػػث تػػنص المػػادة  11منػ عمػ  " :يحػػدد هػػذا المرسػػكـ
كيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة  37مف قانكف المالية لسنة  7117المتعمقة باسترجاع الرسـ عمػ
القيمػػة المضػػافة عمػ عمميػػات حفػػظ كبنػػاء أمػػبلؾ الكقػػؼ كبنائمػػا كمػػا هػػي محػػددة فػػي القػػانكف
رقـ  11-91المتعمؽ باألكقاؼ".
ك يش ػػكؿ الرسػ ػػـ عم ػ ػ القيمػ ػػة المضػ ػػافة إح ػػدل مصػ ػػادر اإلي ػ ػرادات العامػ ػػة لمدكلػ ػػة ذات
األهميػػة الخاصػػة ،كتتميػػز بككنمػػا مػػف الم ػكارد الماليػػة التػػي تػػدخؿ خزينػػة الدكلػػة بصػػفة دكريػػة
منتظمة ،كمف ثـ تقكـ السمطات العمكمية باستعمالما في تمكيؿ نفقاتما العامة كتحقيػؽ المنػافع
العامة(.)3

ك المشرع لـ يعرؼ الرسـ عم القيمة المضػافة  ،لػذلؾ يمكػف القػكؿ بػأف هػذا الرسػـ يعػد
م ػػف الضػ ػرائب غي ػػر المباشػ ػرة كش ػػكؿ م ػػف أش ػػكاؿ الجباي ػػة الت ػػي ت ػػكفر عنص ػػر الحيادي ػػة تج ػػا
المؤسسات أك الخاضعيف لما(.)4

ك يقصػػد باإلسػػترجاع :عمميػػات البنػػاء ذاتمػػا ككػػذا عمميػػات الحفػػظ المتمثمػػة فػػي إحصػػاء

األمبلؾ الكقفية كالحفاظ عميما في حالة جيدة(.)5
()1

الرسـ عم

()2

المرسكـ التنفيذم رقـ  757-13المؤرخ في  77جكيمية  7113الذم يحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة  37مف قانكف

القيمة المضافة يعد مف الضرائب غير المباشرة ،تـ تطبيقما في الجزائر سنة  ،1997كهي متعمقة بكؿ

العمميات ذات الطابع الصناعي كالتجارم كالخدمي.

المالية لسنة  7117المتعمقة استرجاع الرسـ عم القيمة المضافة لفائدة عمميات حفظ كبناء أمبلؾ الكقؼ.

()3

محرزم محمد عباس ،إقتصاديات المالية العامة ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،ط ،7117 ،5ص .131

()5

المادة  7مف المرسكـ التنفيذم  757-13سالؼ الذكر.

()4

محرزم محمد عباس ،المرجع السابؽ ،ص .738
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ك يػػتـ اسػػترجاع الرسػػـ عمػ القيمػػة المضػػافة لفائػػدة عمميػػات حفػػظ كبنػػاء أمػػبلؾ الكقػػؼ،
عم مستكل المديرية الكالئية لمضرائب التي يقع في دائرة اختصاصما األمبلؾ المعنية ،كذلػؾ
بنػػاء عمػ طمػػب يقدمػ مسػػير أمػػبلؾ الكقػػؼ لمػػذ األخيػرة ،حسػػب النمػػكذج المرفػػؽ بالمرسػػكـ،
كيجب إرفاؽ الطمب بممؼ يتككف مف:
 *1طبيعة العمميات المنجزة.
*7الكمفة التقديرية لؤلشغاؿ أك الدراسات المنجزة يصدؽ عميما مكتب خبرة متخصص.
*3مبم الرسـ عم القيمة المضافة المبيف في الفكاتير المسممة لمذا الغرض(.)1
ك تػػنص المػػادة  14مػػف المرسػػكـ التنفيػػذم  757-13سػػالؼ الػػذكر عمػ " :يػػتـ اسػػترجاع
الرسػػـ عم ػ القيمػػة المضػػافة بعػػد د ارسػػة الممػػؼ المػػذككر مػػف طػػرؼ أمػػيف الخزينػػة الرئيسػػي
لمج ازئػػر ،عمػ حسػػاب الفصػػؿ  15-13بعنػكاف "اسػػترجاع مباشػػر لمرسػػـ عمػ القيمػػة المضػػافة
مف ميزانية التكاليؼ المشتركة لفائدة الحساب الذم تـ عم أساس اإللتزاـ بالنفقات التي تبرر
اإلسترجاع".
ك ف ػػي نف ػػس اإلط ػػار ،ت ػػنص الم ػػادة  15م ػػف المرس ػػكـ  757-13عمػ ػ " :يمك ػػف أف ي ػػتـ
اإلسترجاع أيضا طبقا لنفس الشركط المحددة في المادة  4أعبل  ،لفائدة الجمعيػات أك المجػاف
المعتمدة قانكنا كالمسيرة لنفس األمبلؾ -مف نكع كقؼ ،-كذلؾ في حالة ككف النفقات المعنيػة
قد تـ اإللتزاـ بما عم حساب أمكالما الخاصة.
ك كيجػػب فػػي هػػذ الحالػػة أف تقػػكـ المصػػال المؤهمػػة فػػي ك ازرة الشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ
بالتأشػػير مسػػبقا عم ػ طمبػػات اإلسػػترجاع ،مػػع التصػػديؽ عم ػ اإلنجػػاز الفعمػػي لمعمميػػات التػػي
من عم أساسما اإلسترجاع ".
كفي نفس السياؽ ،يتجم اختصاص المديرية الكالئية لمضرائب في مجاؿ إدارة كتسػيير
األم ػػبلؾ الكقفي ػػة ،م ػػف خ ػػبلؿ المس ػػاهمة ف ػػي تق ػػديـ تس ػػميبلت ف ػػي م ػػا يخ ػػص الحص ػػكؿ عمػ ػ
مستخرجات مف عقكد الحبكس المكجػكدة عمػ مسػتكل مػديريات الضػرائب بالكاليػات ،كتجسػيدا
()1

المادة  3مف المرسكـ التنفيذم  757-13سالؼ الذكر.
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لػػذلؾ فقػػد تػػـ عم ػ مسػػتكل المػػديريات الكالئيػػة لمشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ ،إعػػداد أكامػػر بمممػػة
لػككبلء األكقػػاؼ مػف أجػػؿ مباشػرة العمػؿ فػػي مجػػاؿ البحػث عػػف األمػػبلؾ الكقفيػة عمػ مسػػتكل
مصػػال الضػرائب ،كمػػف ثػػـ إعػػداد ممفػػات لمتسػػكية القانكنيػػة لؤلمػػبلؾ الكقفيػػة المكتشػػفة ،كذلػػؾ
فػػي إطػػار تنفيػػذ برنػػام ك ازرة الشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ المتعمػػؽ بالبحػػث عػػف األمػػبلؾ الكقفيػػة
كاسػػترجاعما ،مػػف أجػػؿ اسػػتغبللما كفقػػا ألهػػداؼ الكقػػؼ ،كبنػػاء عم ػ مػػا جػػاء فػػي التكصػػيات
المنبثقػػة عػػف اليػػكـ التكػػكيني الػػكطني لػػككبلء األكقػػاؼ ،حػػكؿ الكيفيػػات كالطػػرؽ المتبعػػة ف ػػي
التسػػكية القانكنيػػة لؤلمػػبلؾ الكقفيػػة كمػػا يتصػػؿ بمػػا مػػف إجػراءات إداريػػة كتقنيػػة ،المنعقػػد بتػػاريخ

 17ديسمبر 7113بكالية غميزاف(.)1

ك يمكػف القػكؿ بػأف الجماعػػات المحميػة كاألجمػزة اإلداريػة التابعػػة لػك ازرة الماليػة تمعػػب
دك ار فعػػاال فػػي إدارة األمػػبلؾ الػػكقفي ،ل ػذا كػػاف عم ػ المشػػرع أف يػػنظـ دكرهػػا فػػي التش ػريعات
الخاصة باألكقاؼ.

()1

انظر :المذكرة الك ازرية المؤرخة في  ،7114كالمتضمنة ؼ/م عقكد الحبكس المكجكدة عم مستكل مصال الضرائب.

انظر كذلؾ :مراسمة ك ازرة المالية إل السيد كزير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ المؤرخة في  7114المتضمنة ؼ/م طمب نسخ
عقكد الحبكس.
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الفصن الثالث
األجهزة املركزية إلدارة األوالك الوقفية
تتمثػػؿ األجم ػزة المركزيػػة المشػػرفة عم ػ إدارة األمػػبلؾ الكقفيػػة فػػي ك ازرة الشػػؤكف الدينيػػة
كاألكقػػاؼ ،كالتػػي تعتبػػر أداة الدكلػػة فػػي خدمػػة الحيػػاة الركحيػػة كالدينيىػػة لمم ػكاطف ،ممػػا جعممػػا
()1

تظطمع بمماـ كبرل أهمما إدارة األكقاؼ ،كهذا كاض حت مف تسمية الك ازرة

فػي حػد ذاتمػا

كالمقسمة إل قسميف :األكؿ مخصص لمشؤكف الدينية ،كالثاني لممجاؿ الكقفي.
ك يكػػكف الػػكزير المكم ػؼ بالشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ عم ػ رأس الػػك ازرة بصػػفت المكظػػؼ

األعم ػ رتبػػة فػػي المػػرـ اإلدارم لمػػك ازرة ،كيػػتـ تعيين ػ بمكجػػب مرسػػكـ رئاسػػي( ،)2كهػػك مكمػػؼ
بإدارة األكقاؼ بمكجب المرسكـ التنفيذم رقـ  99-89المؤرخ في  77جكاف 1989الذم يحدد
صبلحيات كزير الشؤكف الدينية.
ك قػػد أشػػار المرسػػكـ  99-89إل ػ صػػبلحيات هػػذا األخيػػر فػػي مجػػاؿ األكقػػاؼ ،حيػػث
يخكؿ القياـ بأية دراسة كأم عمؿ قصد تحقيؽ إدارة األكقاؼ ،كما ينظـ في هذا اإلطػار يػنظـ
الممتقيات في هذا المجاؿ مع العالـ اإلسبلمي(.)3

()1

ك ازرة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ تعد إحدل الدكائر الك ازرية ضمف مختمؼ الميئات الحككمية منذ استقبلؿ الجزائر ،حيث

عرفت عدة تغييرات في تسميتما:
 سنة  :1965ك ازرة األكقاؼ سنة  :1971ك ازرة التعميـ األصمي كالشؤكف الدينية سنة  :1981ك ازرة الشؤكف الدينية()2

-سنة  :7111ك ازرة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ ،كاحتفظت بمذ التسمية إل غاية اليكـ.

المرسكـ الرئاسي رقـ  741-99المؤرخ في  77أكتكبر  1999المتعمؽ بالتعييف في الكظائؼ المدنية كالعسكرية لمدكلة

(ج.ر  76مؤرخة في  31أكتكبر .)1999

()3

كذلؾ في إطار تنفيذ برنام ك ازرة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ المتعمؽ بالبحث عف األمبلؾ الكقفية كاسترجاعما ،مف أجؿ

استغبللما كفقا ألهداؼ الكقؼ ،كبناء عم ما جاء في التكصيات المنبثقة عف اليكـ التككيني الكطني لككبلء األكقاؼ ،حكؿ
الكيفيات كالطرؽ المتبعة في التسكية القانكنية لؤلمبلؾ الكقفية كما يتصؿ بما مف إجراءات إدارية كتقنية ،المنعقد بتاريخ 17

ديسمبر  7113بكالية غميزاف.انظر:المذكرة الك ازرية المؤرخة في سنة  7114المتضمنة ؼ/م عقكد الحبكس المكجكدة عم
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ك سنتناكؿ في هذا الفصؿ األجمزة التابعة لمك ازرة المكمفة باألكقػاؼ(في مبحػث أكؿ) ،ثػـ
اآلليات القانكنية لحصر األمبلؾ الكقفية (المبحث الثاني).
المبحث األكؿ

كزرة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ
األجهزة التابعة ل ا
ف ػػي إط ػػار تنظ ػػيـ اإلدارة المركزي ػػة ف ػػي ك ازرة الش ػػؤكف الديني ػػة كاألكق ػػاؼ ،فق ػػد اس ػػتحدث
المشػػرع هياكػػؿ جديػػدة ككمفمػػا بممػػاـ محػػددة بمكجػػب المرسػػكـ التنفيػػذم رقػػـ  477-15المػػؤرخ
فػػي  17نػػكفمبر  7115المعػػدؿ كالمػػتمـ لممرسػػكـ التنفيػػذم رقػػـ  146-7111المػػؤرخ فػػي 78

جكاف  7111المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في ك ازرة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ(.)1

حيث تضمف هػذا المرسػكـ أجمػزة مركزيػة إلدارة األمػبلؾ الكقفيػة( ،)2تتمثػؿ فػي :األجمػزة
التابعػة مباشػرة لنشػػاط كزيػر الشػػؤكف الدينيػة كاألكقػػاؼ (ك التػي سػػنتناكلما فػي المطمػػب األكؿ)،
كالم ػػديريات الك ازري ػػة ذات العبلق ػػة بمج ػػاؿ األكق ػػاؼ (ف ػػي المطم ػػب الث ػػاني) ،كلجن ػػة األكق ػػاؼ
(المطمب الثالث).
المطمب األكؿ
األجهزة التابعة مباشرة لنشاط كزير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ
تطبيقػػا ألحكػػاـ المػػادة األكلػ مػػف المرسػػكـ  146-7111المعػػدؿ كالمػػتمـ سػػالؼ الػػذكر،
تشػػتمؿ اإلدارة المركزيػػة فػػي ك ازرة الشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ تحػػت سػػمطة الػػكزير عم ػ أجم ػزة
مرتبط ػػة مباشػ ػرة بنش ػػاط ال ػػكزير ،كه ػػي األمان ػػة العام ػػة ،ال ػػديكاف ،كالمفتش ػػية العام ػػة ،كه ػػك م ػػا
سنتناكل مف خبلؿ الفركع الثبلثة التالية:

مستكل مصال الضرائب .انظر كذلؾ :مراسمة ك ازرة المالية إل السيد كزير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ المتضمنة ؼ/م طمب
نسخ عقكد الحبكس .أنظر كذلؾ :المادة فقرة  5ك 6مف المرسكـ التنفيذم  99-89سالؼ الذكر.

()1

تـ إلغاء أحكاـ المرسكـ التنفيذم رقـ  471-94المؤرخ في  75ديسمبر  1994المتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في

()2

أنظر :الممحؽ رقـ  17مف هذ األطركحة.

ك ازرة الشؤكف الدينية بمكجب المادة  9مف المرسكـ التنفيذم  (146-7111ج ر  38لسنة .)7111
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الفرع األكؿ :األمانة العامة

ك يشػػرؼ عميمػػا األمػػيف العػػاـ بمسػػاعدة مػػديراف ( )7لمد ارسػػات ،كيمحػػؽ ب ػ مكتػػب البريػػد

كاإلتصاؿ(.)1

الفرع الثاني :الديكاف
ك يرأس رئيس الديكاف بمساعدة:
خمسة ( )5مكمفيف بالدراسات كالتمخيص ،كيكمفكف بما يمي:
تحضير مشاركة الكزير في أعماؿ الحككمة كتنظيمما.تحضير أعماؿ الكزير في ميداف العبلقات الخارجية كتنظيمما.اإلتصاؿ مع الميئات العمكمية. إعداد كؿ حصائؿ نشاطات الك ازرة.متابعة النشاط القانكني لمك ازرة.تحضير عبلقات الكزير بأجمزة اإلعبلـ كتنظيمما.متابعػػة العبلقػػات اإلجتماعيػػة كالممنيػػة كتطبيػػؽ تش ػريع العمػػؿ فػػي المؤسسػػات التابعػػةلمكصاية.
تحضير عبلقات الكزير بمختمؼ الجمعيات كتنظيمما.أربعة ( )4ممحقيف بالديكاف(.)2
الفرع الثالث :المفتشية العامة
أح ػػاؿ المرس ػػكـ التنفي ػػذم رق ػػـ 146-7111المع ػػدؿ كالم ػػتمـ ف ػػي تنظ ػػيـ كعم ػػؿ المفتش ػػية

()1
()2

المادة  11فقرة 7مف المرسكـ التنفيذم  146-7111المعدؿ كالمتمـ.
المادة  11فقرة  3مف المرسكـ التنفيذم  146-7111المعدؿ كالمتمـ سالؼ الذكر.
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العامة عم المرسكـ التنفيذم رقـ .)1(371-7111
()2

ك ق ػ ػػد ح ػ ػػددت الم ػ ػػادة 17

م ػ ػػف المرس ػ ػػكـ التنفي ػ ػػذم  371-7111س ػ ػػالؼ ال ػ ػػذكر دكر

المفتشية العامة المتمثؿ في القياـ تحت سمطة الكزير بزيارات مراقبة تنصب عم اآلتي:
مدل فعالية تطبيؽ التشريع كالتنظيـ المعمكؿ بمما الخاصيف بالقطاع. التأكد مف مف السير الحسف لممياكؿ كالمؤسسات كالميئات التابعة لمكصاية.اإلسػػتعماؿ الرشػػيد كاألمثػػؿ لمكسػػائؿ كالمػكارد المكضػػكعة تحػػت تصػػرؼ المياكػػؿ التابعػػةلك ازرة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ.
التحقػ ػػؽ مػ ػػف تنفيػ ػػذ الق ػ ػ اررات كالتكجيمػ ػػات التػ ػػي يصػ ػػدرها إليمػ ػػا كزيػ ػػر الشػ ػػؤكف الدينيػ ػػةكاألكقاؼ.
تنشيط باإلتصاؿ مع المديريف الكالئييف ،برام التفتيش كتنسيقما.يمكف أف تقترح المفتشية العامة أيضا عم إثر زياراتما ،تكصػيات أك أيػة إجػراءات مػفشأنما أف تساهـ في تحسيف كتنظيـ عمؿ المصال كالمياكؿ كالمؤسسات التي تفقدتما.
متابعة مشاريع إستغبلؿ األمبلؾ الكقفية كتفقدها كاعداد تقارير دكرية عف ذلؾ.يمكف أف يطمب مف المفتشية العامة زيػادة عمػ ذلػؾ ،القيػاـ بػأم عمػؿ تصػكرم أك أيػةمممة ظرفيػة لمراقبػة ممفػات محػددة أك كضػعيات خاصػة أك عػرائض تػدخؿ ضػمف صػبلحيات
كزير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ.
ك بخص ػ ػػكص ت ػ ػػدخؿ المفتش ػ ػػية العام ػ ػػة كفق ػ ػػا لمم ػ ػػادة  13م ػ ػػف المرس ػ ػػكـ التنفي ػ ػػذم رق ػ ػػـ
 371-7111س ػػالؼ ال ػػذكر ،فإنػ ػ يك ػػكف عمػ ػ أس ػػاس برن ػػام س ػػنكم لمتفت ػػيش تعرضػ ػ عمػ ػ

()1

المرسكـ التنفيذم رقـ  371-7111المؤرخ في  18نكفمبر  7111يتضمف إحداث المفتشية العامة في ك ازرة الشؤكف

الدينية كاألكقاؼ كتنظيمما كسيرها (ج.ر  69لسنة .) 7111
()2

كذلؾ عمبل بالمادة  17مف المرسكـ التنفيذم رقـ  188-91المؤرخ في  73جكاف  1991الذم يحدد هياكؿ اإلدارة

المركزية كأجمزتما في الك ازرات.
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الكزير ليكافؽ عمي (.)1
كما يمكنما التدخؿ أيضا بصفة فجائية بناء عم طمب الكزير.

ك تمزـ المفتشية العامة بالحفاظ عم سرية المعمكمات كالكثائؽ التي تتكل تسييرها.
كتتكج كػؿ مممػة تفتػيش أك مراقبػة –كفقػا لممػادة  14مػف المرسػكـ  -371-7111بتقريػر
يرسم المفتش العاـ إل الكزير.
ك يعد المفػتش العػاـ زيػادة عمػ ذلػؾ تقريػ ار سػنكيا عػف النشػاط يرسػم إلػ الػكزير ،يبػدم
في مبلحظات كاقتراحات المتعمقة بسير المصال كالمؤسسات التابعة لمكصاية كنكعية أدائما.
ك تمارس المفتشية العامة ممامما  -تطبيقا لممػادة  15مػف المرسػكـ  371-7111تحػت
إشراؼ مفتش عاـ ،يساعد سبعة ( )7مفتشيف يكمفكف بما يأتي:
*1التفتػيش المنػػتظـ أك الفجػائي لػػدل هياكػػؿ قطػاع الشػػؤكف الدينيػة كاألكقػػاؼ كمؤسسػػات
كهيئات .
*7متابعة برام التفتيش الدكرية لممفتشيف في الكاليات كتقييمما.
*3تفتيش المعاهد اإلسبلمية لتككيف اإلطارات الدينية.
*4تفتيش مشاريع اإلنجاز المتعمقة بالقطاع.
ك يقػػكـ المفػػتش العػػاـ – تطبيقػػا لممػػادة  16مػػف المرسػػكـ  371-7111بتنشػػييط كتنسػػيؽ
نشاطات المفتشيف الذيف يمارس عميمـ السمطة السممية.
كما يفكض الكزير المفتش العاـ اإلمضاء في حدكد صبلحيات .
ك أخي ػ ار يحػػدد الػػكزير تكزيػػع الممػػاـ كبرنػػام عمػػؿ المفتشػػيف بنػػاء عم ػ اقت ػراح المفػػتش
العاـ.

()1

المذكرة الك ازرية رقـ 184ـ/ع المؤرخة في  75ديسمبر  7111مكجمة إل مديرم الشؤكف الدينية كاألكقاؼ لمكاليات ،في

إطار برنام المفتشية العامة لسنة  :7117النشرة الرسمية ،ك ازرة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ ،السداسي الثاني لسنة ،7111
ص .71
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المطمب الثاني

المديريات الكزارية ذات العكقة بمجاؿ األكقاؼ
تشػػتمؿ ك ازرة الشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ عمػ عػػدة مػػديرات ،إال أننػػا سػػنركز د ارسػػتنا عمػ
مديريػػة األكقػػاؼ كالزكػػاة كالح ػ كالعم ػرة ،كمديرياتماالفرعيػػة التػػي لمػػا عبلقػػة بمجػػاؿ األكقػػاؼ،
كهذا ما سنتطرؽ إلي مف خبلؿ الفرعيف التالييف:
الفرع األكؿ :مديرية األكقاؼ كالزكاة كالحج كالعمرة
تشتمؿ اإلدارة المركزية في ك ازرة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ عم جماز يخر مكمػؼ بػإدارة
األكقػػاؼ ،يتمثػػؿ فػػي مديريػػة األكقػػاؼ كالزكػػاة كالحػ كالعمػرة ،إلػ جانػػب عػػدة مػػديريات ليسػػت
لما عبلقة مباشرة بمجاؿ األكقاؼ(.)1

ك قػػد اسػػتحدث المشػػرع مديريػػة األكقػػاؼ كالزكػػاة كالحػ كالعمػرة مػػف خػػبلؿ المػػادة األكلػ

مػػف المرسػػكـ التنفيػػذم رقػػـ  .)2(477-15غيػػر أنػ قػػد يثػػكر التسػػاؤؿ حػػكؿ عػػدـ إفػراد األمػػبلؾ
الكقفية بمديرية خاصػة بمػا ،كدمجمػا مػع شػؤكف الزكػاة كالحػ كالعمػرة ،كربمػا يعػكد السػبب فػي
ذلؾ لضػعؼ الميزانيػة المكجمػة لػك ازرة الشػؤكف الدينيػة كاألكقػاؼ عمكمػا كشػؤكف األكقػاؼ عمػ
كج الخصكص.
ك تطبيقا لممادة 3فقرة  1مػف المرسػكـ التنفيػذم  477-15سػالؼ الػذكر ،تظطمػع مديريػة
األكقػػاؼ كالزك ػػاة كالح ػ كالعمػ ػرة مم ػػاـ مختمفػػة ،كم ػػف هػػذ المم ػػاـ م ػػا ل ػ عبلق ػػة بمج ػػاؿ إدارة
األمبلؾ الكقفية ،كتتمثؿ في:
البحث عف األمبلؾ الكقفية كتسجيمما كضماف إشمارها كاحصائما. إعداد البرام المتعمقة بإدارة األمبلؾ الكقفية كاستثمارها كتنميتما.()1

تتمثؿ هات المديريات في :مديرية التكجي الديني كالتعميـ القريني ،مديرية الثقافة اإلسبلمية ،.مديرية التككيف كتحسيف

المستكل ،مديرية إدارة الكسائؿ ،مديرية األكقاؼ كالح  ،هذ األخيرة التي أصبحت بمكجب المرسكـ التنفيذم 477-15
تسم مديرية األكقاؼ كالزكاة كالح كالعمرة ،كما أضاؼ المرسكـ التنفيذم  477-15مديرية الدراسات القانكنية كالتعاكف.

()2

المرسكـ التنفيذم رقـ  477-15المؤرخ في  7نكفمبر  7115المعدؿ كالمتمـ لممرسكـ التنفيذم رقـ  146-7111المؤرخ

في  78جكاف  7111كالمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في ك ازرة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ (ج.ر  73مؤرخة في  9نكفمبر
.)7115
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متابعة تحصيؿ مكارد األمبلؾ الكقفية كتحديد طرؽ صرفما(.)1تحسيف التسيير المالي كالمحاسبي لؤلمبلؾ الكقفية. -إعداد برام التحسيس كالتشجيع عم الكقؼ.

 إعداد الصفقات كاإلتفاقيات المتعمقة باألمبلؾ الكقفية ،كضماف متابعة تنفيذها.ضماف أمانة لجنة األمبلؾ الكقفية.الفرع الثاني :المديريات الفرعية ذات العكقة بمجاؿ األكقاؼ
تطبيق ػػا ل ػػنص الم ػػادة  3فقػ ػرة  7م ػػف المرس ػػكـ التنفي ػػذم  477-15س ػػالؼ ال ػػذكر ،تض ػػـ
مديري ػػة األكق ػػاؼ كالزك ػػاة كالحػ ػ كالعمػ ػرة ب ػػدكرها أرب ػػع ( )4م ػػديريات فرعي ػػة ،إال أف م ػػا يممن ػػا
بخصكصػ ػػما مػ ػػديريتيف ( )7فػ ػػرعيتيف لممػ ػػا عبلقػ ػػة بمجػ ػػاؿ األكقػ ػػاؼ كهمػ ػػا :المديريػ ػػة الفرعيػ ػػة
لحصر األمبلؾ الكقفية كتسجيمما ،كالمديرية الفرعية الستثمار األمبلؾ الكقفية.
أكال :المديرية الفرعية لحصر األمكؾ الكقفية كتسجيمها
ك تكمؼ بما يأتي:
-البحث عف األمبلؾ الكقفية كتسػجيمما كاشػمارها ،ذلػؾ أف الكقػؼ الػكارد عمػ عقػار هػك

عقد شكمي ،يخضع لئلشمار العقارم.)2(،

مسؾ سجبلت جرد األمبلؾ الكقفية العقارية كالمنقكلة(.)3-جػػرد األمػػبلؾ الكقفيػػة ككضػػع بطاقػػة خاصػػة بكػػؿ ممػػؾ كقفػػي ،حيػػث تخضػػع األمػػبلؾ

الكقفية لعماية جرد عاـ(.)4

متابعة تسيير األمبلؾ الكقفية.()1
()2

أم أكج نفقات األمبلؾ الكقفية ،كعمارة الكقؼ لما األكلكية قبؿ اإلنفاؽ.
كهذا كفقا لممادة  41مف قانكف األكقاؼ.

()3

المادة  7مف المرسكـ التنفيذم رقـ 51-13المؤرخ في  4فيفرم  7113الذم يحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة  8مكرر

()4

التعميمة رقـ  143المؤرخة في  13أكت  7113المتضمنة تسيير األمبلؾ العقارية الكقفية.

مف القانكف  11-91المؤرخ في  77أفريؿ  1991المتعمؽ باألكقاؼ المعدؿ كالمتمـ.
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 المساعدة عم تككيف ممؼ إدارم لكؿ شخص يرغب في كقؼ ممك .متابعة إشمار الشمادات الخاصة باألمبلؾ الكقفية(.)1ك المبلحظ أف المشرع قد كسع مف ممػاـ كصػبلحيات هػذ المديريػة ،خاصػة فيمػا يتعمػؽ
بتحفيز األشخاص عم كقؼ أمكالمـ كتنشيط الحركة الكقفية مف خبلؿ التسميبلت اإلدارية.
ك ف ػػي نف ػػس اإلط ػػار ،كنمكض ػػا بقط ػػاع األكق ػػاؼ كك التحس ػػيف الن ػػكعي لس ػػير  ،فق ػػد عم ػػد
المشػرع إلػ تنظػػيـ هػذ المديريػة الفرعيػػة فػي شػكؿ مكاتػػب ،كهػذا تطبيقػا لػػنص المػادة  13مػػف
الق ػ ػرار الػ ػػكزارم المشػ ػػترؾ المػ ػػؤرخ فػ ػػي  7111-11-71المتضػ ػػمف تنظػ ػػيـ المكاتػ ػػب اإلداريػ ػػة
المركزية بك ازرة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ ،كالمتمثمة في:
مكتب البحث عف األمبلؾ الكقفية كتسجيمما.مكتب الدراسات التقنية كالتعاكف*.مكت ػػب المنازع ػػات ،كف ػػي ه ػػذا اإلط ػػار كبع ػػد هيكم ػػة المديري ػػة الفرعي ػػة لمد ارس ػػات التقني ػػةكالمنازعات كتنظيمما ،فقد استحدثت الك ازرة نمكذجيف مف اإلحصائيات :يخص النمػكذج األكؿ
القضػػايا المرفكعػػة أمػػاـ الجمػػات القضػػائية ،أمػػا الثػػاني فيتعمػػؽ بجػػدكؿ متابعػػة قضػػية منفػػردة

حسب تطكر المعطيات في سير الجمسات(.)2

ثانيا :المديرية الفرعية الستثمار األمكؾ الكقفية
ك تكمؼ مذ المديريية بما يأتي:
 إعداد الدراسات المتعمقة باستثمار األمبلؾ الكقفية كتنميتما.متابعة العمميات المالية كالمحاسبية لؤلمبلؾ الكقفية كمراقبتما.()1

تعتبر الشمادة الرسمية الخاصة بالممؾ الكقفي طريقة مف طرؽ إثبات  ،كتخضع لئلشمار العقارم ،كقد استحدثما المشرع

بمكجب القرار الكزارم
*

شرعت ك ازرة الشؤكف الدينية بإجراء اتفاقية مع مكتب دراسات معتمد مختص في التحقيقات العقارية ،مف أجؿ البحث عف

العقكد كالمخططات كاجراء مس عاـ لؤلكقاؼ .أنظر :المذكرة رقـ  17-97المؤرخة في  19جكيمية  1997المتضمنة
الحرص عم تنمية كتثميف األمبلؾ الكقفية.

()2

أنظر المذكرة رقـ  17-97سالفة الذكر.
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-متابعة تحصيؿ اإليجار كصيانة األمبلؾ الكقفية.

 إعداد الصفقات كاإلتفاقيات المتعمقة باستثمار األمبلؾ الكقفية كمتابعة تنفيذها.كضع يليات إعبلمية كاشمارية لمشاريع استثمار الممؾ الكقفي.ك في نفس اإلطار ،تضـ هذ المديرية الفرعية المكاتب اآلتية:
مكتب استثمار كتنمية األمبلؾ الكقفية.مكتب تسيير مكارد كنفقات األمبلؾ الكقفية.مكتب صيانة األمبلؾ الكقفية(.)1إل جانب مديريػة األكقػاؼ كالزكػاة كالحػ كالعمػرة ،فقػد اسػتحدث المشػرع مديريػة رئيسػية
أخػػرل تتمثػػؿ فػػي مديريػػة الدراسػػات القانكنيػػة كالتعػػاكف ،كهػػذا بمكجػػب المػػادة  5مػػف المرسػػكـ
التنفيذم رقـ  747-15سالؼ الذكر ،كتكمؼ بما يمي:
إع ػ ػػداد مش ػ ػػاريع النص ػ ػػكص التشػ ػ ػريعية كالتنظيمي ػ ػػة المتعمق ػ ػػة بقط ػ ػػاع الش ػ ػػؤكف الديني ػ ػػةكاألكقاؼ.
السمر عم اإلنسجاـ كالتطابؽ بػيف النصػكص التشػريعية كالتنظيميػة لمقطػاع ،كالمبػادئكاألسس القانكنية لمتشريع الجزائرم.
المشاركة في مشاريع النصكص التشريعية كالتنظيميػة المعركضػة عمػ القطػاع ،إلبػداءالرأم فيما كاثرائما.
ك المبلحػػظ أف مديريػػة الد ارسػػات القانكنيػػة كالتعػػاكف لمػػا دكر ممػػـ كحسػػاس فيمػػا يخػػص
مسػػتقبؿ كتحسػػيف قطػػاع األكقػػاؼ ،كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اقت ػراح مشػػاريع الق ػكانيف التػػي تػػتبلءـ مػػع
كاقػػع قطػػاع األكقػػاؼ فػػي الج ازئػػر كتسػػمـ فػػي إيجػػاد حمػػكؿ قانكنيػػة جديػػة كفعميػػة ،ال أف تكػػكف
حب ار عم كرؽ.
مما سبؽ بيان  ،يمكف القػكؿ بػأف المشػرع مػف خػبلؿ تنظيمػ لمديريػة ذات عبلقػة مباشػرة
()1

تطبيقا لنفس المادة  3مف المرسكـ التنفيذم  477-15سالؼ الذكر.
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ب ػػإدارة األم ػػبلؾ الكقفي ػػة ،إلػ ػ جان ػػب م ػػديريات فرعي ػػة تابع ػػة لم ػػا ،ك ػػاف يم ػػدؼ أساس ػػا لتس ػػكية
كضػػعية األمػػبلؾ الكقفيػػة كضػػماف الحمايػػة القانكنيػػة كاإلسػػتغبلؿ األمثػػؿ لمػػا ،ككػػذا كضػػع حػػد
لمماجس الػذم يػؤرؽ السػمطة المكمفػة باألكقػاؼ ،كالمتمثػؿ فػي حصػر األمػبلؾ الكقفيػة - ،رغػـ
أن يؤخذ عم المشرع عدـ تخصيص لمديرية ك ازرية لؤلكقاؼ.-
ك في هذا اإلطار ،فإف السمطة المكمفة باألكقاؼ كتحديدا مديرية األكقاؼ كالزكاة كالح
كالعم ػرة ،تبػػذؿ مسػػاعي كجمػػكد مػػف خػػبلؿ التنسػػيؽ مػػع عػػدة هيئػػات إداريػػة كتسػػخير مكاتػػب
لمدراسات المختصة لمبحث عف األمبلؾ الكقفية كحصرها ،إل جانب المشػاريع التػي تقػكـ بمػا
الدكلة الجزائرية مع هيئات دكلية في هذا الخصكص.
المطمب الثالث
لجنة األكقاؼ
إل ػ جانػػب األجم ػزة التػػي اسػػتحدثما المشػػرع فػػي إطػػار تنظػػيـ اإلدارة المركزيػػة فػػي ك ازرة
الشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ ،فقػػد اسػػتحدث جمػػا از يخػػر لػػنفس الغػػرض يتمثػػؿ فػػي لجنػػة لؤلكقػػاؼ
تتػػكل إدارة األمػػبلؾ الكقفيػػة كتسػػييرها كحمايتمػػا فػػي إطػػار التش ػريع كالتنظػػيـ المعمػػكؿ بممػػا،
كتنشػػأ هػػذ المجنػػة بمكجػػب ق ػرار مػػف الػػكزير المكمػػؼ بالشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ ،الػػذم يحػػدد
تشػكيمما كمماممػػا كصػػبلحياتما ،كذلػػؾ كفقػػا لػػنص المػػادة  19مػػف المرسػػكـ التنفيػػذم 381-98
سالؼ الذكر.
ك تطبيقػػا لػػذلؾ ،صػػدر الق ػرار الػػكزارم رقػػـ  711المػػؤرخ فػػي  11نػػكفمبر  7111المػػتمـ
لمقػرار الػػكزارم رقػػـ  79المػؤرخ فػػي  71فيفػػرم  1999المتضػػمف إنشػاء لجنػػة لؤلكقػػاؼ كتحديػػد
ممامما كصبلحياتما.
ك سنتناكؿ في هذا المطمب تشكيؿ لجنة األكقاؼ (الفرع األكؿ) ،ثـ ممػاـ لجنػة األكقػاؼ
(الفػػرع الثػػاني) ،كتنظػػيـ لجنػػة األكقػػاؼ (الفػػرع الثالػػث) ،كأخي ػ ار دكرات لجنػػة األكقػػاؼ (الفػػرع
الرابع).
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الفرع األكؿ

تشكيؿ لجنة األكقاؼ
ح ػػدد المش ػػرع تش ػػكيمة لجن ػػة األكق ػػاؼ م ػػف خ ػػبلؿ الم ػػادة  7م ػػف القػ ػرار ال ػػكزارم رق ػػـ 79
المػػؤرخ فػػي  71فيفػػرم  1999المتضػػمف إنشػػاء لجنػػة لؤلكقػػاؼ كتحديػػد مماممػػا كصػػبلحياتما،
حي ػػث تتش ػػكؿ لجن ػػة األكق ػػاؼ م ػػف إط ػػارات اإلدارة المركزي ػػة ل ػػك ازرة الش ػػؤكف الديني ػػة كاألكق ػػاؼ
كممثميف لقطاعات أخرل ،كالتالي:
مدير األكقاؼ ،رئيسا المدير الفرعي الستثمار األمبلؾ الكقفية ،كاتبا لمجنةالمكمؼ بالدراسات القانكنية كالتشريع ،عضكامدير اإلرشاد كالشعائر الدينية ،عضكامدير إدارة الكسائؿ ،عضكامدير الثقافة اإلسبلمية ،عضكاممثؿ عف مصال أمبلؾ الدكلة ،عضكاممثؿ عف ك ازرة الفبلحة كالصيد البحرم ،عضكاممثؿ عف ك ازرة العدؿ ،عضكا()2

-ممثؿ عف المجمس اإلسبلمي األعم ( ،)1عضكا.

ك إلػ ػ جان ػػب التش ػػكيمة الم ػػذككرة أع ػػبل  ،فق ػػد أض ػػاؼ الق ػػرر ال ػػكزارم رق ػػـ  711س ػػالؼ
الذكر ،ثبلثة ( )3أعضاء كالمتمثميف في:
ممثؿ عف ك ازرة الداخمية كالجماعات المحمية ،عضكاممثؿ عف ك ازرة األشغاؿ العمكمية ،عضكا()1
()2

المجمس اإلسبلمي األعم هك مؤسسة دستكرية استشارية ،أنش بمكجب المادة  195مف الدستكر.
المادة  7فقرة  1مف القرار الكزارم رقـ  79سالؼ الذكر.
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-ممثؿ عف ك ازرة السكف كالعمراف ،عضكا

ك تجػدر المبلحظػػة إلػ أف تنػػكع تشػػكيمة لجنػػة األكقػاؼ عمػ مسػػتكل عػػدة ك ازرات لػ مػػا
يبػػرر  ،فم ػػك اس ػػتجابة لمتطمب ػػات عم ػػؿ المجن ػػة الػػذم يعتم ػػد عمػ ػ التنس ػػيؽ م ػػع ه ػػذ ال ػػك ازرات،
خاصة فيما يتعمؽ بالبحث الميداني عف األمبلؾ الكقفية ،كلمػا تتػكفر عميػ مصػالحما اإلداريػة
مف كثائؽ ذات الصمة بعممية البحث عف هذ األمبلؾ.
ك المبلحػػظ كػػذلؾ ،أف المشػػرع لػػـ يضػػبط كلػػـ يحػػدد أعضػػاء لجنػػة األكقػػاؼ عم ػ سػػبيؿ

الحصر ،إذ يجكز لمجنة أف تستعيف بأم شخص يمكف أف يفيدها في أشغالما(.)1
الفرع الثاني
مهاـ لجنة األكقاؼ

حػػدد المشػػرع ممػػاـ كصػػبلحيات لجنػػة األكقػػاؼ فػػي المػػادة  4مػػف القػرار الػػكزارم رقػػـ 79
سػػالؼ الػػذكر ،كذلػػؾ عم ػ سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر ،حيػػث تتػػكل المجنػػة النظػػر كالتػػداكؿ فػػي
جميع القضايا المعركضة عميمػا ،كالمتعمقػة بشػؤكف إدارة األمػبلؾ الكقفيػة كاسػتثمارها كتسػييرها
كحمايتما ،كتقكـ عم الخصكص ب:
دراسة حاالت تسكية كضعية األمبلؾ الكقفية العامة كالخاصة عند اإلقتضاء في ضكءأحك ػػاـ المػ ػكاد  16-15-14-13م ػػف المرس ػػكـ التنفي ػػذم  381-98الم ػػؤرخ ف ػػي  11ديس ػػمبر
 ،1998كتعد محاضر نمطية لكؿ حالة عم حدة.
د ارسػػة أك اعتمػػاد الكثػػائؽ النمطيػػة لعمػػؿ ككػػبلء األكقػػاؼ فػػي ضػػكء أحكػػاـ المػكاد -11 13-17-11مػ ػػف المرسػ ػػكـ اؿ تنفيػ ػػذم  381-98المػ ػػؤرخ فػ ػػي  11ديسػ ػػمبر  1998سػ ػػالؼ
الذكر.
اإلشػ ػراؼ عمػ ػ إع ػػداد دلي ػػؿ عم ػػؿ ن ػػاظر المم ػػؾ ال ػػكقفي أك اعتم ػػاد اقت ارحػ ػ  ،كالكث ػػائؽالنمطية البلزمة لذلؾ ،في ضكء أحكاـ المادتيف  14-13مف المرسكـ التنفيذم .381-98
د ارسػػة حػػاالت تعيػػيف نظػػار األمػػبلؾ الكقفيػػة أك اعتمػػادهـ كاسػػتخبلفمـ عنػػد اإلقتضػػاء،()1

المادة  7الفقرة األخيرة مف القرار الكزارم رقـ  79سالؼ الذكر.
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كحقكؽ كؿ كاحػد فػي ضػكء أحكػاـ المػكاد  71-19-18-17-16-15ككيفيػات أدائمػا بكثػائؽ
نمطية معتمدة.
دراسة حاالت إنماء مماـ نظار األمبلؾ الكقفية ،كاعتمػاد كثػائؽ نمطيػة لكػؿ حالػة ،فػيضكء أحكاـ المادة  71مف المرسكـ التنفيذم .381-98
دراسة كاعتماد الكثائؽ النمطية المتعمقة بإيجار األمبلؾ الكقفية عف: oطريؽ المزاد العمني
 oطريؽ التراضي
 oبأقؿ مف إيجار المثؿ
ك ذلػػؾ عم ػ ضػػكء أحكػػاـ الم ػكاد  77-76-75-74-73-77مػػف المرسػػكـ التنفيػػذم.381-98
اإلشػراؼ عمػ إعػػداد دفتػػر شػػركط نمػػكذجي إليجػػار األمػػبلؾ الكقفيػػة أك اعتمػػاد ...فػػيضكء فق األكقاؼ كالتنظيمات ،تطبيقا ألحكاـ المادة  73مف المرسكـ التنفيذم .381-98
دراسة حاالت تجديد عقكد اإليجار غير العادية في إطار أحكاـ المػكاد -79-78-77 31مف المرسكـ التنفيذم .381-98
تقترح بعد الدراسة أكلكيات اإلنفاؽ العػادم لريػع األكقػاؼ المتػاح كاإلنفػاؽ اإلسػتعجالي،فػ ػػي ضػ ػػكء أحكػ ػػاـ الم ػ ػكاد  34-33-37مػ ػػف المرس ػ ػكـ التنفيػ ػػذم  ،381-98كتعتمػ ػػد الكثػ ػػائؽ
النمطية البلزمة لذلؾ.
ك زيػػادة عمػػا سػػبؽ ،يمكػػف لمجنػػة األكقػػاؼ تشػػكيؿ لجػػاف مؤقتػػة ،تكمػػؼ بفحػػص كد ارسػػةحاالت خاصة ،كتحؿ هذ المجاف بعد انتماء المممة التي أنشئت مف أجمما.
يرل د.فارس مسدكر ككماؿ منصكرم ،بخصػكص ممػاـ لجنػة األكقػاؼ أنمػا تكػرس فكػرة
المركزيػػة فػػي إدارة األمػػبلؾ الكقفيػػة فػػي الج ازئػػر ،كذلػػؾ بػػالنظ ارل األحكػػاـ الخاصػػة بالمرسػػكـ
التنفيػػذم  ،381-98ممػػا يػػكحي بػػأف هػػذ المجنػػة ككأنمػػا اخت ػزاؿ إلدارة األكقػػاؼ فػػي الج ازئػػر،
عممػػا بػػأف أعضػػائما يتشػػكمكف مػػف عناصػػر مػػنمممف لمػػـ عبلقػػة مباش ػرة بػػإدارة األكقػػاؼ ،كهػػـ
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الرئيس كالكاتب ،بينما األعضاء الباقكف ليست لمـ عبلقػة مباشػرة بػإدارة األكقػاؼ ،كليسػكا مػف
المختص ػ ػػيف ف ػ ػػي ذل ػ ػػؾ ،فكي ػ ػػؼ يتس ػ ػػن لم ػ ػػـ أف يحكمػ ػ ػكا أك يدرسػ ػ ػكا قض ػ ػػايا متعمق ػ ػػة بقػ ػ ػ اررات
اإلستثمار ،أك إعػادة التقيػيـ أك إصػدار كثػائؽ نمطيػة ،كهػك مػا يثيػر التسػاؤؿ عػف الحاجػة إلػ

مثؿ هذ المجنة(.)1

الفرع الثالث
تنظيـ لجنة األكقاؼ
حدد المشرع تنظيـ كتسيير لجنة األكقاؼ في المكاد  -15مف القػرار الػكزارم  79سػالؼ
الذكر ،كيمكف إجماؿ ذلؾ في النقاط التالية:
-تتػ ػػكل ممػ ػػاـ الكتابػ ػػة التقنيػ ػػة لمجنػ ػػة األكقػ ػػاؼ ،المديريػ ػػة الفرعيػ ػػة لبلسػ ػػتثمار األمػ ػػبلؾ

الكقفية( ،)2كالتي سبؽ التطرؽ إليما ،كتكمؼ بمذ الصفة ب:

* تحضير الممفات التي تعرض عم المجنة قصد دراستما.
* إعداد جدكؿ اجتماعات المجنة.
* حفظ محاضر كمداكالت المجنة ككؿ الكثائؽ المتعمقة بعممما.
الفرع الرابع
دكرات لجنة األكقاؼ
-تعقد لجنة األكقاؼ جمساتما في دكرة عادية مرة كاحدة ( )1كؿ شمريف ( )7عم األقػؿ

بناء عم استدعاء مف رئيسما(.)3

-لمكزير المكمػؼ بالشػؤكف الدينيػة كاألكقػؼ أف يعػيف مػف بػيف أعضػاء لجنػة األكقػاؼ مػف

يخمؼ رشيسما عند الضركرة(.)4
()1

فارس مسدكر ككماؿ منصكرم" ،األكقاؼ الجزائرية :نظرة في الماضي كالحاضر" ،أكقاؼ ،األمانة العامة لؤلكقاؼ ،دكلة

الككيت ،العدد  ،15السنة الثامنة ،نكفمبر  ،7118ص .89

()2

المادتيف  7ك 5مف القرار الكزارم رقـ  79سالؼ الذكر.

()4

المادة  7مف نفس القرار الكزارم رقـ .79

()3

المادة  6الفقرة  1مف القرار الكزارم رقـ  79سالؼ الذكر.
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-يحدد رئيس لجنة األكقاؼ جػدكؿ أعمػاؿ يعرضػ عمػ الػكزير المكمػؼ بالشػؤكف الدينيػة

كاألكقاؼ(.)1

-بعد مكافقة هذا األخير عم جدكؿ أعماؿ المجنة ،يقكـ رئػيس المجنػة بتبميغػ لؤلعضػاء

أسبكعا قبؿ انعقاد الدكرة عم األقؿ(.)2

يمكف لمجنة األكقاؼ اإلجتماع في دكرة غير عادية كمما دعت ضركرة إل ذلؾ(.)3-حدد المشرع النصاب القانكني لصحة مداكالت المجنة بحضكر أغمبية أعضائما(.)4

-يػػتـ تػػدكيف مػػداكالت لجنػػة األكقػػاؼ فػػي سػػجؿ خػػاص ،مػػرقـ كمؤشػػر عمي ػ كيكقػػع عمي ػ

أعضاء المجنة الحاضركف(.)5

-ترفع مداكالت لجنة األكقاؼ لمػكزير المكمػؼ بالشػؤكف الدينيػة كاألكقػاؼ ،خػبلؿ األسػبكع

المكالي لتاريخ اإلجتماع قصد المصادقة عميما(.)6

-تككف مداكالت المجنة المصادؽ عميما ممزمة لجميع القائميف عم إدارة كتسيير كحمايػة

األمبلؾ الكقفية ،كتنفذ بالكيفيات اإلدارية المناسبة(.)7

المبحث الثاني
اآلليات القانكنية لحصر األمكؾ الكقفية

حدد المشرع الجزائرم يليات لحصر األمبلؾ الكقفية ،كالتي تعػد الشػغؿ الشػاغؿ لمسػمطة
المكمفػػة باألكقػػاؼ ،كهػػي تبػػذؿ فػػي سػػبيؿ ذلػػؾ عػػدة مسػػاعي كجمػػكد ،مػػف خػػبلؿ ضػػبط التسػػيير
الم ػػالي لؤلكق ػػاؼ كك ػػذا انتم ػػاج ع ػػدة يلي ػػات لمبح ػػث عنم ػػا ،كعمػ ػ ه ػػذا األس ػػاس س ػػنتطرؽ إلػ ػ
التسػػيير المػػالي لؤلمػػبلؾ الكقفيػػة (المطمػػب األكؿ) ،ثػػـ البحػػث عػػف األمػػبلؾ الكقفيػػة (المطمػػب
الثاني).
()1

المادة  6الفقرة  7مف نفس القرار الكزارم.

()3

المادة  6الفقرة  3مف نفس القرار الكزارم.

()2

()4

المادة  6الفقرة  1مف نفس القرار الكزارم.
المادة  8الفقرة  1مف نفس القرار الكزارم.

()5

المادة  8الفقرة  7مف نفس القرار الكزارم.

()7

المادة  11مف القرار الكزارم  79سالؼ الذكر.

()6

المادة 9مف نفس القرار الكزارم.
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التسيير المالي لألمكؾ الكقفية
إف انتمػػاج المشػػرع النظػػاـ المركػػزم فػػي إدارة الكقػػؼ ،كػػاف مػػف مظػػاهر إنشػػاء صػػندكؽ
مرك ػػزم لؤلم ػػبلؾ الكقفي ػػة ،كال ػػذم نج ػػد أساسػ ػ الق ػػانكني ف ػػي الم ػػادة 35فقػ ػرة  1م ػػف المرس ػػكـ
التنفي ػػذم رق ػػـ  381-98س ػػالؼ ال ػػذكر ،الت ػػي ت ػػنص عمػ ػ " :ينش ػػأ ص ػػندكؽ مرك ػػزم لؤلم ػػبلؾ
الكقفية بمكجب قرار كزارم مشترؾ بيف الكزير الكصي كالكزير المكمؼ بالمالية ،طبقػا لمتشػريع
كالتنظيـ المعمكؿ بمما".
ك سػػنتناكؿ الصػػندكؽ المركػػزم لؤلمػػبلؾ الكقفيػػة ،مػػف خػػبلؿ التطػػرؽ لمفمكمػ (فػػي الفػػرع
األكؿ) ،كالميئات المشرفة عميػ (فػي الفػرع الثػاني) ،ككػذا إيػرادات كنفقػات هػذا الصػندكؽ (فػي
الفرع الثالث).
الفرع األكؿ :مفهكـ الصندكؽ المركزم لألمكؾ الكقفية
نػػص المشػػرع عمػ إنشػػاء الصػػندكؽ المركػػزم لؤلمػػبلؾ الكقفيػػة بمكجػػب نػػص المػػادة 35

مف المرسكـ التنفيذم  381-98سالؼ الذكر( .)1كػذلؾ نجػد األسػاس القػانكني لمػذا الصػندكؽ

فػػي الق ػرار الػػكزارم المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  7مػػارس  1999المتضػػمف إنشػػاء صػػندكؽ مركػػزم
لؤلمػػبلؾ الكقفيػػة ،مػػف خػػبلؿ المػػادة األكل ػ من ػ  ،كالتػػي تػػنص عم ػ " :يمػػدؼ هػػذا الق ػرار إل ػ
إنشػاء صػػندكؽ مركػػزم لؤلمػبلؾ الكقفيػػة كتحػػدد كيفيػات تسػػيير  ،تطبيقػػا ألحكػاـ المػػادة  35مػػف
المرسػػكـ التنفيػػذم  381-98الم ػػؤرخ فػػي أكؿ ديس ػػمبر  1998كالمػػذككر أع ػػبل  ،كيػػدع ف ػػي
صمب النص *الصندكؽ المركزم*".
أكال :تعريؼ الصندكؽ المركزم لألمكؾ الكقفية
عػ ػػرؼ المشػ ػػرع هػ ػػذا الصػ ػػندكؽ مػ ػػف خػ ػػبلؿ المػ ػػادة  35فق ػ ػرة 7مػ ػػف المرسػ ػػكـ التنفيػ ػػذم
 381-98الت ػػي ت ػػنص عمػ ػ " :ك يقص ػػد بم ػػذا الص ػػندكؽ الحس ػػاب الخ ػػاص ب ػػاألمكاؿ الكقفي ػػة،
كتحكؿ األمكاؿ التابعة لمكقؼ إل هذا الصندكؽ".
()1

تنص المادة  35فقرة 1مف المرسكـ التنفيذم  381-98عم " :ينشأ صندكؽ مركزم لؤلمبلؾ الكقفية بمكجب قرار كزارم

مشترؾ بيف الكزير الكصي كالكزير المكمؼ بالمالية ،طبقا لمتشريع كالتنظيـ المعمكؿ بمما".
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ك نجػػد تعريفػػا يخػػر أكثػػر دقػػة فػػي نػػص المػػادة  7فق ػرة  1مػػف الق ػرار الػػكزارم المشػػترؾ
المؤرخ في  7مارس  1999سالؼ الذكر ،كالتي تػنص عمػ " :الصػندكؽ المركػزم هػك حسػاب
جػػار يفػػت عم ػ المسػػتكل المركػػزم فػػي إحػػدل المؤسسػػات الماليػػة بمقػػرر مػػف الػػكزير المكمػػؼ
بالشؤكف الدينية".
ثانيا :مجاؿ تطبيؽ األحكاـ الخاصة بالصندكؽ المركزم لألمكؾ الكقفية
إف األحك ػػاـ الخاص ػػة بالص ػػندكؽ المرك ػػزم لؤلم ػػبلؾ الكقفي ػػة تس ػػرم فق ػػط عمػ ػ األم ػػبلؾ
الكقفية العامة ،كهذا ما نص عميػ المشػرع بمفمػكـ المخالفػة فػي المػادة  13مػف القػرار الػكزارم
المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  7مػػارس  ،1999حيػػث تػػنص المػػادة  13عم ػ " :ال تسػػرم أحكػػاـ هػػذا
القرار عم األمبلؾ الكقفية الخاصة".
ثالثا :مصدر تمكيؿ الصندكؽ المركزم لألمكؾ الكقفية
يتككف الصندكؽ المركزم مف المكارد التالية:
 إيػ ػرادات كمػ ػكارد األم ػػبلؾ الكقفي ػػة()1المحص ػػمة عمػ ػ مس ػػتكل نظ ػػارات الش ػػؤكف الديني ػػةبالكاليػػات ،بعػػد خصػػـ النفقػػات المػػرخص بمػػا طبقػػا ألحكػػاـ المػػادة  33مػػف المرسػػكـ التنفيػػذم
.)2(381-98

 األمكاؿ التابعة لمكقؼ مف خبلؿ تحكيمما إل الصندكؽ المركزم(.)3 ري ػػكع المم ػػؾ ال ػػكقفي المحصػ ػػمة الت ػػي يمس ػػؾ الن ػػاظر حسػ ػػاباتما ،ف ػػي إط ػػار التسػ ػػييرالمباشػػر لؤلمػػبلؾ الكقفيػػة كطبقػػا ألحكػػاـ المػػادة  13مػػف المرسػػكـ التنفيػػذم  381-98أعػػبل ،

بحيث تصب المبال المحصمة في حساب األمبلؾ الكقفية لمكالية(.)4

()1

حدد المشرع :مكارد الكقؼ في المادة  31مف المرسكـ التنفيذم  381-98كايرادات في المادة  7مف القرار المؤرخ في

 11أفريؿ  7111الذم يحدد كيفيات ضبط اإليرادات الخاصة باألمبلؾ الكقفية.

()2

المادة  5مف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  7مارس .1999

()4

المادة  7مف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  7مارس  1999سالؼ الذكر.

()3

المادة  35فقرة  7مف المرسكـ التنفيذم .381-98
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()1

-فػػائض حسػػاب المصػػاريؼ اإلسػػتعجالية

الػػذم يقفػػؿ سػػنكيا ،مػػف خػػبلؿ تحكيػػؿ هػػذا

الفائض إل الصندكؽ المركزم قبؿ تاريخ  31ديسمبر مف كؿ سنة(..)2

 يحكؿ إل الحساب المركزم لؤلمبلؾ الكقفية ،رصيد األمػكاؿ المكضػكعة فػي كػؿ مػفالحسابيف المفتكحيف بالخزينة المركزية:
 حساب األمبلؾ الكقفية رقـ.19711761 : حساب األضرحة كالمبات رقـ.)3(19711514 :ك يمغ الحساباف المذككراف أعبل  ،بعد إتماـ إجراءات تحكيؿ األرصدة الماليػة المكدعػة

بمما إل الحساب المركزم لؤلمبلؾ الكقفية(.)4

الفرع الثاني :الهيئات المشرفة عمى الصندكؽ المركزم لألمكؾ الكقفية
تتمثؿ هذ الميئات في:
أكال :ناظر الشؤكف الدينية في الكالية (المدير الكالئي لمشؤكف الدينية كاألكقاؼ)
يسمر عم دفع أمكاؿ األكقاؼ في الصندكؽ المركزم(.)5
ثانيا :اآلمر بالصرؼ :يتكل يلية العمميات المالية لمحساب المركزم(.)6
ك يكجػػد نػػكعيف مػػف اآلم ػريف بالصػػرؼ :اآلمػػر بالصػػرؼ الرئيسػػي إل ػ جانػػب اآلمػػريف
بالصرؼ الثانكييف ،كالتالي:
أ * اآلمػػر بالصػػرؼ الرئيسػػي :كيتمثػػؿ فػػي الػػكزير المكمػػؼ بالشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ،
كهذا حسب المادة  37فقرة  1مف المرسكـ .381-98

()1
()2
()3

حدد المشرع النفقات اإلستعجالية كفقا لممادتيف  5ك6مف القرار المؤرخ في  11أفريؿ  7111سالؼ الذكر.
المادة  8مف القرار المؤرخ في  11أفريؿ  7111الذم يحدد كيفيات ضبط اإليرادات كالنفقات الخاصة باألمبلؾ الكقفية
المادة 11مف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  7مارس 1999

()4

الماد  17مف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  7مارس 1999

()6

المادة  7فقرة  7مف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  7مارس 1999

()5

المادة  36مف المرسكـ التنفيذم .381-98
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ب* اآلمركف بالصرؼ الثانكيكف :كيتمثمكف في:

 -1رئيس لجنة األكقػاؼ :إذ يمكػف لمػكزير المكمػؼ بالشػؤكف الدينيػة كاألكقػاؼ أف يفػكض

إمضاء إل رئيس لجنة األكقاؼ بصفت يم ار بالصرؼ ثانكيا(.)1

 -7رؤساء مكاتب مؤسسة المسجد :فيككنكف يمريف بالصرؼ ثانكييف مف خػبلؿ تفػكيض

الكزير المكمؼ بالشؤكف الدينية كاألكقاؼ إليمـ إمضاء ليشترككا في التكقيع باسم (.)2

 -3أمنػػاء مجػػالس سػػبؿ الخيػرات فػػي الكاليػػات :كػػذلؾ يعتبػػركف يمػػركف بالصػػرؼ ثػػانكيكف

بتفكيض إمضاء كزير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ إليمـ ،كاشتراكمـ باسم في التكقيع(.)3

ك يقػ ػػكـ اآلمػ ػػركف بالصػ ػػرؼ الثػ ػػانكيكف المؤهمػ ػػكف حسػ ػػب إج ػ ػراء التكقيػ ػػع المػ ػػزدكج بآليػ ػػة
العمميات المالية لحسابات األمبلؾ الكقفية لمكالية ،عقب تأشيرة الصؾ مف قبػؿ أمػيف الحسػاب

الكالئي(.)4

ك تحدد صفة المكقعيف ،ضمف المقرر المتضمف فت حسابات األمبلؾ الكقفية(.)5
ثالثا :أميف الحساب المركزم لؤلمبلؾ الكقفية
يػػتـ تعيينػ بنػػاء عمػ اقتػراح مػػف لجنػػة األمػػبلؾ الكقفيػػة ،مػػف بػػيف المػػكظفيف الػػذيف تتػػكفر
فيمـ شركط التأهيؿ المحاسبي ،كيستجيب لممم ككيؿ األكقاؼ.
ك أميف الحساب يتكل هػك اآلخػر يليػة العمميػات الماليػة لمحسػاب المركػزم ،كهػك مكمػؼ

بمسؾ السجبلت كالدفاتر المحاسبية لمحساب المركزم(.)6

ك هػػذا مػػا يشػػكؿ نكعػػا مػػف الرقابػػة الماليػػة عمػ األكقػػاؼ العامػػة ،كالتػػي هػػي مقتبسػػة مػػف

()1
()2
()3

المادة  37فقرة  7مف المرسكـ .381-98
المادة  37فقرة  3مف المرسكـ .381-98
المادة  37فقرة  3مف المرسكـ .381-98

()4

المادة  9مف الق اررالكزارم المشترؾ المؤرخ في  7مارس .1999

()6

المادة  7فقرة  7كالمادة  3مف الق اررالكزارم المشترؾ المؤرخ في  7مارس .1999

()5

المادة  11مف الق اررالكزارم المشترؾ المؤرخ في  7مارس 1999
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نظاـ الرقابة المالية لممحاسب العمكمي عم النفقات العمكمية(.)1

رابعػػا :ككيػػؿ األكقػػاؼ :يتػػكل أمانػػة الحسػػاب ال ػكالئي لؤلمػػبلؾ الكقفيػػة( ،)2كبمػػذ الصػػفة

يكمؼ بمسؾ السجبلت كالدفاتر المحاسبية(.)3

الفرع الثالث :إيرادات كنفقات الصندكؽ المركزم لألمكؾ الكقفية
يشػ ػػمؿ الصػ ػػندكؽ المركػ ػػزم لؤلمػ ػػبلؾ الكقفيػ ػػة إي ػ ػ اردات كنفقػ ػػات ،سػ ػػنتناكلما بشػ ػػيء مػ ػػف
التفصيؿ.
أكال :إيرادات األمكؾ الكقفية
حػػدد المشػػرع إي ػرادات األمػػبلؾ الكقفيػػة تطبيقػػا لػػنص المػػادة  31مػػف المرسػػكـ التنفيػػذم
 381-98سػػالؼ الػػذكر ،كمػػا أضػػاؼ المشػػرع إي ػرادات أخػػرل عم ػ سػػبيؿ المثػػاؿ ،مػػف خػػبلؿ
المادة  7مف القرار الكزارم المؤرخ في  11أفريؿ  ،)4(7111كتتمثؿ هذ اإليرادات في:
 العائدات الناتجة عف رعاية األمبلؾ الكقفية كايجارها.المبات كالكصايا المقدمػة لػدعـ األكقػاؼ ،ككػذا القػركض الحسػنة المحتممػة المخصصػةالستثمار األمبلؾ الكقفية كتنميتما.
أمػكاؿ التبرعػػات الممنكحػػة لبنػػاء المسػػاجد كالمشػػاريع الدينيػػة ،ككػػذا األرصػػدة اآليمػػة إلػالسمطة المكمفة باألكقاؼ عند حؿ الجمعيػات الدينيػة المسػجدية أك انتمػاء المممػة التػي أنشػئت
مف أجمما.
ك فػػي نفػػس اإلطػػار ،كنظ ػ ار ألهميػػة األمػػاكف الم ػ ازرة كاألضػػرحة باعتبارهػػا مػػف األمػػبلؾ
الكقفيػػة العامػػة ،كالتػػي تعػػد مػػف إيػرادات هػػذ األخيػرة ،هػػذا مػػا دفػػع بالمشػػرع إلػ تنظيممػػا ،مػػف

()1
()2

صابرينا البجداني ،القكاعد اإلجرائية في مدكنة األكقاؼ ،منشكرات المعارؼ ،الرباط -المغرب ،ط  ،7115ص .57
تنص المادة  4مف الق اررالكزارم المشترؾ المؤرخ في  7مارس  1999عم " :يفت حساب لؤلمبلؾ الكقفية بمقرر مف

الكزير المكمؼ بالشؤكف الدينية عم مستكل نظارة الشؤكف الدينية"

()3
()4

المادة  6مف الق اررالكزارم المشترؾ المؤرخ في  7مارس .1999
القرار الكزارم المؤرخ في  11أفريؿ  7111لذم يحدد كيفيات ضبط اإليرادات كالنفقات الخاصة باألمبلؾ الكقفية
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خبلؿ التعميمة رقـ  153المؤرخة في  78أفريؿ  7114المتعمقة بتنظيـ إيرادات األضرحة(.)1
 مع اإلشارة إل أف إيرادات األضرحة يتـ تحصيمما عم المستكل المحمي ،كذلؾ قبػؿتحكيم إل الحساب المركزم لؤلمبلؾ الكقفية.
ك في هذا اإلطار ،فقد تـ تشكيؿ لجنة خاصة مكمفػة بجمػع تبرعػات األضػرحة ،كتتشػكؿ
هذ المجنة مف:
مدير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ ،رئيسا.ككيؿ األكقاؼ ،عضكا.إماـ (مف منطقة الضري ( ،))2عضكا.مفتش المقاطعة( ،)3عضكا.ممثبل عف مؤسسة المسجد ،عضكا.ممثبل عف عائمة الضري (إف كجد) ،عضكا.ك تنحصر مماـ المجنة الخاصة المكمفة بجمع تبرعات األضرحة في:
*تنظيـ مكاعيد فت صناديؽ األضرحة.
*حسػػاب أم ػكاؿ التبرعػػات الخاصػػة باألضػػرحة ،كاعػػداد محضػػر حسػػب النمػػكذج المرفػػؽ

()1

الدليؿ القانكني لمكقؼ ،المدرسة الكطنية لتككيف كتحسيف مستكل إطارات إدارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ بسعيدة ،مكتبة

الرشاد لمطباعة كالنشر ،الجزائر ،7114 ،ص .713-711

()2

عادة ما تقاـ بجكار ضري كلي مف األكلياء أك صال مف الصالحيف زاكية ،فتنسب إلي تبركا بمجاكرت  ،كتشمي ار لما

بشمرة مف بنيت بجكار  ،مع العمـ بأف الزكايا تعد كذلؾ مف األكقاؼ العامة .انظر :د.خالد بكشامة" ،زاكية مجاجة كدكرها
العممي كالجمادم" ،رسالة المسجد ،العدد الثاني ،السنة الخامسة ،ك ازرة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ ،الجزائر ،أكت ،7117
ص .67
() 3

الم بلحظ أف المشرع لـ يكض المقصكد ب" :المقاطعة" ،إال أن تـ إحداث المقاطعة بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ

 141-15المؤرخ في  77مام  7115المتضمف إحداث مقاطعات إدارية داخؿ بعض الكالياتك تحديد القكاعد الخاصة
المرتبطة بما (ج.ر  79مؤرخة في  31مام )7115
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بالتعميمة (محضر حصر األمكاؿ المتبرع بما لمضري )(.)1

ك قػ ػػد حػ ػػددت التعميمػ ػػة رقػ ػػـ  153سػ ػػالفة الػ ػػذكر إج ػ ػراءات تنظػ ػػيـ إي ػ ػرادات األضػ ػػرحة،
كالمتمثمة في:
تعييف مشرؼ عم الضري .كضع صناديؽ حديدية بقفمػيف فػي أمػاكف األضػرحة ،لجمػع كحفػظ التبرعػات( ،)2كغمقمػابمفتاحيف بحيث يككف األكؿ لدل  ،...كالثاني لدل ككيؿ األكقاؼ.
ص ػػب المب ػػال المالي ػػة المحص ػػمة ف ػػي حس ػػاب األض ػػرحة المفت ػػكح ل ػػدل البن ػػؾ ال ػػكطنيالجزائرم تحت رقـ .599.711.651.477 /65
إرساؿ نسخة مف المحضر المكقع مف قبؿ أعضاء المجنة إل مديرية األكقػاؼ كالحػ ،مرفكقة بكصؿ الدفع لممبال المحصمة.
ثانيا :نفقات األمكؾ الكقفية
كضػػع المشػػرع إطػػا ار عامػػا ألكجػ نفقػػات كمصػػارؼ الكقػػؼ العػػاـ  -تحديػػدا -مػػف خػػبلؿ

المادة  6مف القانكف رقـ  ،)3(11-91كالتػي :اعتمػدت فػي تحديػدها لقسػمي الكقػؼ العػاـ عمػ
معيار مصرؼ الكقؼ ،حيث ينقسـ إل :

كقؼ يحدد في مصرؼ معيف لريع  ،فيسم كقفا عامػا محػدد الجمػة ،كال يصػ صػرفعم غير مف كجك الخير إال إذا استنفذ.
كق ػػؼ ال يع ػػرؼ فيػ ػ كجػ ػ الخي ػػر ال ػػذم أراد الكاقػ ػؼ ،فيس ػػم كقف ػػا عام ػػا غي ػػر مح ػػدد()1
()2

التعميمة  153مرفقة كذلؾ بنمكذج لمبطاقة الفنية لمضري .
كقبؿ ذلؾ تقكـ المصال المختصة باألكقاؼ عممية جرد أمكاؿ األمبلؾ الكقفية المنقكلة النقدية كغير النقدية المكضكعة

في األماكف الم ازرة كاألضرحة كالمقابر كفقا لممادة  7مف المرسكـ التنفيذم رقـ  51-13المؤرخ في  14فيفرم 7113

المحدد لكيفيات تطبيؽ أحكاـ المادة  18مكرر مف القانكف رقـ  11-91المؤرخ في  77أفريؿ  1991المتعمؽ باألكقاؼ
المعدؿ كالمتمـ ،كبالنسبة لؤلمكاؿ الكقفية المكجكدة بالخارج ،فتحدد كيفيات جردها بمكجب قرار كزارم يصدر الحقا كفقا
لممادة  13مف المرسكـ التنفيذم  51-13سالؼ الذكر.
() 3

القانكف  11-91المؤرخ في  77أفريؿ  1991المتعمؽ باألكقاؼ المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ  11-17المؤرخ في

14ديسمبر  7117في المادة  3من .
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الجمة ،كيصرؼ ريع في نشر العمـ كتشجيع البحث في كفي سبؿ الخيرات.
ك قد حدد المشرع نفقات األمبلؾ الكقفيػة تطبيقػا لػنص المػادة  37مػف المرسػكـ التنفيػذم
 381-98سػػالؼ الػػذكر ،كمػػا أضػػاؼ المشػػرع إي ػرادات أخػػرل عم ػ سػػبيؿ المثػػاؿ ،مػػف خػػبلؿ
المادة  3مف القرار الكزارم المؤرخ فػي  11أفريػؿ  7111سػالؼ الػذكر ،كتشػمؿ هػذ النفقػات،
نفقات عادية كأخرل إستعجالية ،كتفصيمما كما يمي:
أ /النفقات العادية
ك تشمؿ النفقات العادية:
*1نفقػػات األكقػػاؼ العامػػة المحػػددة بمكجػػب المػػادة  3مػػف القػرار الػػكزارم المػػؤرخ فػػي

13أفريؿ 2333

*1-1نفقات رعاية األضرحة كصيانتما.
*7-1نفقات المساهمة في تمكيؿ مختمؼ مشاريع التنمية الكطنية عند اإلقتضاء.
*3-1نفقات إقامة حظيرة كقفية لمسيارات.
*4-1نفقات إنشاء المؤسسات الدينيةكترقيتما.
*5-1نفقات البحث عم التراث اإلسبلمي كالمحافظة عمي كنشر .
*6-1نفقات تنظيـ ممتقيات حكؿ الفكر اإلسبلمي ،كأياـ دراسية كطبع أعمالما.
ك تجدر اإلشارة إل أف هذ النفقات أعبل محددة عم سبيؿ المثػاؿ ،مػع م ارعػاة أحكػاـ
المػػادتيف  4ك 18مػػف المرسػػكـ التنفيػػذم رقػػـ  381-98سػػالؼ الػػذكر ،أم بعػػد خصػػـ المبػػال
كالمسػػتحقات الػكاردة فػػي المػػادتيف  4ك 18سػػالفتي الػػذكر ،حيػػث تػػنص المػػادة  4عمػ " :تسػػكل
ضمف األكقاؼ العامػة كػؿ كضػعية أرض كقػؼ خصصػت لبنػاء المسػاجد أك المشػاريع الدينيػة
كممحقاتمػػا ."...كتػػنص المػػادة  18عم ػ  " :لنػػاظر الممػػؾ الػػكقفي الحػػؽ فػػي مقابػػؿ شػػمرم أك
سنكم يقدر كيحدد مف ريع الممؾ الكقفي الذم يسير ابتداء مف تاريخ تعيين أك اعتماد ."...
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*2النفقات المحددة بمكجب المادة  32مف المرسكـ التنفيذم رقـ .391-49
ك هي كذلؾ محددة عم سبيؿ المثاؿ ،كتشمؿ خصكصا المجاالت التالية:
*1-7في مجاؿ الحماية عم العيف المكقكفة
نفقات الصيانة كالترميـ كاإلصبلح.نفقات إعادة البناء ،عند اإلقتضاء.*7-7في مجاؿ البحث كرعاية األكقاؼ
نفقات إستخراج العقكد كالكثائؽ.نفق ػ ػػات كأعب ػ ػػاء الد ارس ػ ػػات التقني ػ ػػة ،كالخبػ ػ ػرات ،كالتحقيق ػ ػػات التقني ػ ػػة كالعقاري ػ ػػة كمسػ ػ ػاألراضي.
نفقات إنجاز المشاريع الكقفية.نفق ػػات إستص ػػبلح األ ارض ػػي كالبس ػػاتيف الفبلحي ػػة كالمش ػػجرة ،كك ػػذا أعب ػػاء اقتن ػػاء العت ػػادالفبلحي كمستمزمات الزراعة.
نفقات تجميز المحبلت الكقفية.نفقات اإلعبلنات اإلشمارية لؤلمبلؾ الكقفية.*3-7في مجاؿ المنازعات
أتعاب المحاميف كالمكثقيف كالمحضريف القضائييف.النفقات كالمصاريؼ المختمفة.*3نفقات األكقاؼ العامة التي تحددها لجنة األكقاؼ
ت ػنص المػػادة  14م ػػف الق ػرار ال ػػكزارم المػػؤرخ ف ػػي  11أفريػػؿ  7111عمػ ػ " :تعتبػػر م ػػف
النفقػػات العامػػة لؤلكقػػاؼ النفق ػػات التػػي تحػػددها لجنػػة األكق ػػاؼ طبقػػا ألحكػػاـ المػػادة  33م ػػف
المرسكـ التنفيذم رقـ ."...381-98
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ك تطبيقػػا لػذلؾ تػػنص المػػادة  33فقػرة  1مػػف المرسػػكـ التنفيػػذم  381-98عمػ  " :تحػػدد
لجنة األكقاؼ...نفقات األمبلؾ الكقفيػة العامػة فػي إطػار المػادة  6مػف القػانكف ...11-91مػع
مراعاة شركط الكاقؼ لممساهمة عم الخصكص فيما يأتي:
*1-3خدمة القريف الكريـ كعمكم كترقية مؤسسات .
*7-3رعاية المساجد.
*3-3الرعاية الصحية.
*4-3رعاية األسرة.
*5-3رعاية الفقراء كالمحتاجيف.
*6-3التضامف الكطني.
*7-3التنمية العممية كقضايا الفكر كالثقافة ".
ك المبلحػػظ أف سػػمطة لجنػػة األكقػػاؼ فػػي تحديػػد أكج ػ النفقػػات المبينػػة أعػػبل  ،كال ػكاردة
عمػ سػػبيؿ المثػػاؿ ليسػػت مطمقػػة ،بػػؿ هػػي مقيػػدة بػػاحتراـ كتنفيػػذ إرادة كشػػركط الكاقػػؼ المدرجػػة
فػػي عقػػد الكقػػؼ ،كهػػذا تطبيقػػا لػػنص المػػادة  5مػػف القػػانكف  11-91التػػي تػػنص عم ػ ..." :
كتسػػمر الدكلػػة عمػ احتػراـ إرادة الكاقػػؼ كتنفيػػذها" ،كمػػا ال يجػػكز صػػرؼ إيػرادات األكقػػاؼ إال
في حدكد التخصيص المقرر لما(.)1
ب /النفقات اإلستعجالية
خػػكؿ المشػػرع لمػػكزير المكمػػؼ بالشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ عنػػد المػػزكـ ،صػػبلحية تحديػػد
مجػػاالت صػػرؼ اسػػتعجالية لؤلكقػػاؼ العامػػة بمكجػػب المػػادة  33فقػرة  7مػػف المرسػػكـ التنفيػػذم
 ،381-98بحيػػث يػػرخص فيم ػػا لنػػاظر الش ػػؤكف الدينيػػة كاألكق ػػاؼ فػػي الكالي ػػة ،أف ينفػػؽ م ػػف
إيرادات الكقؼ قبؿ إيداعما في الصندكؽ المركزم ،كفي هػذ الحالػة تػدفع المبػال البلزمػة فػي
حس ػػاب مؤسس ػػة المس ػػجد ،كتص ػػرؼ طبق ػػا ألحك ػػاـ المػ ػكاد  31 ،79 ،78 ،77م ػػف المرس ػػكـ
التنفيذم رقـ  87-91سالؼ الذكر.
()1

المادة  38مف المرسكـ التنفيذم .381-98
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حي ػػث تتعم ػػؽ الم ػػادة  77بمػ ػكارد مؤسس ػػة المس ػػجد –س ػػبؽ التط ػػرؽ إليم ػػا ،-كالم ػػادة 78
تتضػػمف صػػب جميػػع م ػكارد مؤسسػػة المسػػجد فػػي حسػػاب كحيػػد يفتح ػ نػػاظر الشػػؤكف الدينيػػة
كأمػػيف مجمػػس البنػػاء كالتجميػػز .أمػػا المػػادة  79فتعتبػػر نفقػػات مؤسسػػة المسػػجد –ك التػػي سػػبؽ
التطرؽ إليما -مف النفقات البلزمة كاإلستعجالية ،كتتضمف المادة  31األشخاص المخػكؿ لمػـ
مباشػ ػرة عممي ػػات الص ػػرؼ كاإلنف ػػاؽ ،كالمتمثم ػػكف ف ػػي م ػػدير الش ػػؤكف الديني ػػة كاألكق ػػاؼ كأم ػػيف
مجمس البناء كالتجميز.
ك يقدـ ناظر الشؤكف الدينية تقري ار عف كؿ عممية ينجزها إل السػمطة الكصػية مصػحكبا
باألكراؽ الثبكتية.
()1

ك قد أحاؿ المشرع فػي ضػبط النفقػات اإلسػتعجالية لؤلكقػاؼ العامػة

إلػ المػادة  5مػف

القرار الكزارم المؤرخ في  11أفريؿ  7111سالؼ الذكر ،كالمتمثمة في:
نفق ػػات الص ػػيانة الص ػػحية كاص ػػبلح التجميػ ػزات الكمربائي ػػة كالمائي ػػة كالخش ػػبية ،كنفق ػػاتالترميمات الصغيرة المتعمقة بالمساجد كالمدارس الفرينية كالزكايا ،عند اإلقتضاء.
نفقات إقتناء المكازـ إلعداد كثائؽ تسيير األكقاؼ.نفق ػػات إقتن ػػاء األدكات الص ػػغيرة لمعم ػػؿ الفبلح ػػي كمس ػػتمزمات الز ارع ػػة ،مث ػػؿ التس ػػييكالتنقية كعبلج اآلفات الزراعية الفجائية.
نفقػػات إقتنػػاء األدكات البيداغكجيػػة لمتعمػػيـ القرئػػاني كمحػػك األميػػة كتكػػكيف األئمػػة ،عنػػداإلقتضاء.
نفقػ ػػات فػ ػػي إطػ ػػار التعػ ػػايش كالتكافػ ػػؿ اإلجتمػ ػػاعي فػ ػػي ظػ ػػركؼ طارئػ ػػة فجائيػ ػػة ،عنػ ػػداإلقتضاء.
النفقات المتصمة بالمصاريؼ القضائية.النفقات المتصمة باإلعبلنات اإلشمارية.ك يػػتـ تمكيػؿ النفقػػات اإلسػػتعجالية سػػالفة الػػذكر ،باقتطػػاع نسػػبة  %75مػػف ريػػع األكقػػاؼ
()1

كذلؾ هي ليست كاردة عم سبيؿ الحصر.
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العامػة فػي الكاليػة ،كيػػتـ تحكيػؿ المبمػ المقتطػػع إلػ حسػاب مؤسسػػة المسػجد بمكجػب محضػػر
إقتطػػاع كتحكيػػؿ يقػػكـ بإعػػداد مكتػػب المؤسسػػة ،كيكقع ػ نػػاظر الشػػؤكف الدينيػػة كأمػػيف مجمػػس

سبؿ الخيرات(.)1

ك ي ػػتـ الص ػػرؼ لتغطي ػػة النفق ػػات اإلس ػػتعجالية بمكج ػػب محض ػػر إنف ػػاؽ ،م ػػع ف ػػت س ػػجؿ
خػػاص لتػػدكيف هػػذ المصػػاريؼ المقتطعػػة مػػف ريػػع األكقػػاؼ المسػػمكح بمػػا لػػدل أمػػيف صػػندكؽ
مؤسسة المسجد(.)2

يقف ػػؿ بع ػػد ذل ػػؾ حس ػػاب المص ػػاريؼ اإلس ػػتعجالية س ػػنكيا كيح ػػكؿ فائضػ ػ إلػ ػ الص ػػندكؽ

المركزم لؤلكقاؼ ،قبؿ  31ديسمبر مف كؿ سنة(.)3

ك تجػػدر اإلشػػارة إل ػ أف نػػاظر الشػػؤكف الدينيػػة بالكاليػػة ،كبعػػد انتمػػاء كػػؿ عمميػػة إنفػػاؽ،
ممزـ أماـ السمطة الكصية بتقديـ ممؼ مككف مف:
تقرير عف العممية المنجزة.محضر إنفاؽ مؤشر عمي مف طرؼ أميف صندكؽ مؤسسة المسجد.الكثائؽ الثبكتية لممصاريؼ(.)4المطمب الثاني
البحث عف األمكؾ الكقفية
فػػي سػػبيؿ حصػػر األمػػبلؾ الكقفيػػة كالبحػػث عػػف المفقػػكدة منمػػا كاحصػػائما ،فقػػد عمػػدت
مديريػػة األكقػػاؼ كالزكػػاة كالحػ كالعمػرة بإعػػداد مشػػركع "حصػػر ممتمكػػات الكقػػؼ فػػي الج ازئػػر"،
()5

كهػػذا فػػي إطػػار المرسػػكـ الرئاسػػي رقػػـ 117-11
()1
()2
()3
()4
() 5

 ،لتمكيػػؿ مشػػركع حصػػر ممتمكػػات الكقػػؼ

المادة  6مف القرار الكزارم المؤرخ في  11أفريؿ .7111
المادة  7مف نفس القرار الكزارم
المادة  8مف نفس القرار الكزارم
المادة  9مف نفس القرار الكزارم

المرسكـ الرئاسي رقـ  117-11المؤرخ في  76أفريؿ 7111المتضمف المكافقة عم

اتفاؽ المساعدة الفنية (قرض

كمنحة) المكقع في  18نكفمبر 7111ببيركت -لبناف بيف الجممكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كالبنؾ اإلسبلمي لمتنمية
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في الجزائر ،باإلتفاؽ مع البنؾ اإلسبلمي لمتنمية(.)1

كما يساهـ هذا اإلتفاؽ في البحث عف هذ الممتمكات حت خارج الجزائر(.)2
ك تجػػدر اإلشػػارة أن ػ كاطػػار عمميػػة حصػػر األمػػبلؾ الكقفيػػة ،فقػػد صػػدرت عػػدة تعميمػػات
مف بينما التعميمة رقـ  111917المؤرخة في  13أكتكبر  7119الصادرة عف المديرية العامػة
لؤلمػػبلؾ الكطنيػػة ،بخصػػكص تسػػكية الكض ػػعية القانكنيػػة لمقطػػع األرضػػية المخصص ػػة إلدارة
الشػ ػػؤكف الدينيػ ػػة كاألكقػ ػػاؼ لبنػ ػػاء المسػ ػػاجد كممحقاتمػ ػػا ك/أك المػ ػػدارس القرينيػ ػػة ،كتمػ ػػدؼ هػ ػػذ
التعميمة إل كضع إجراء مكحد لمتكفؿ عم المستكل الػكطني بمػذ العمميػة ،كذلػؾ بغيػة إعػداد
عقػ ػػكد إداريػ ػػة ناقمػ ػػة لممكيػ ػػة هػ ػػذ القطػ ػػع األرضػ ػػية كادراجمػ ػػا ضػ ػػمف األمػ ػػبلؾ الكقفيػ ػػة العامػ ػػة
المصكنة.
ك تنفي ػػذا لممش ػػركع ،فق ػػد ت ػػـ التنس ػػيؽ ب ػػيف المص ػػال المختص ػػة لممديري ػػة المعني ػػة كك ازرة
المالية ككذا البنؾ الجزائرم لمتنمية ،هذا مف جمة .كمف جمة أخرل تـ العمػؿ بالتنسػيؽ التقنػي
مػػع مكتػػب د ارسػػات مخػػتص فػػي المندسػػة المعماريػػة كالخب ػرة العقاريػػة "المنػػار بنػػاء" ،الػػذم قػػدـ
حصيمة نشاط خبلؿ الدكرة التككينية لككبلء األكقاؼ ،المنعقدة بػالجزائر العاصػمة ،فػي الفتػرة
الممتدة مف 15إل  18نكفمبر  ،)3(7111كيمكف إجماؿ يليات عمؿ مكتػب الد ارسػات المعنػي

مرح ػػؿ لمبح ػػث ع ػػف ه ػػذ األم ػػبلؾ ،كه ػػك م ػػا س ػػنتناكل م ػػف خ ػػبلؿ الف ػػرع األكؿ م ػػف ه ػػذا
ف ػػي ا
المطمب ،إل جانب التطرؽ إل مصادر كثائؽ األمبلؾ الكقفية في الفرع الثاني.

() 1

البنؾ اإلسبلمي لمتنمية هك :مؤسسة مالية دكلية ،أنشئت تطبيقا لبياف العزـ الصادر عف مؤتمر كزراء مالية الدكؿ

اإلسبلمية الذم عقد في مدينة جدة في ديسمبر  ،1973كتـ افتتاح البنؾ رسميا بتاريخ  31أكتكبر ،1975كتتمثؿ أهداف

في اإلسماـ في عمميات التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية كدعمما في الدكؿ األعضاء كالمجتمعات اإلسبلمية لمنمكض

بمستكل المعيشة طبقا لمبادئ الشريعة اإلسبلمية السمحة ،كيبم عدد دكل األعضاء خمسا كخمسيف  55دكلة ،كمقر
الرئيسي بمدينة جدة بالمممكة العربية السعكدية.

()2

المادة األكل فقرة  7مف الممحؽ األكؿ مف المرسكـ الرئاسي رقـ  .117-11أنظر كذلؾ :التعميمة رقـ  96-17المؤرخة

()3

الدكرة خاصة بتككيف ككبلء األكقاؼ ،كقد تـ طبع أعمالما.

في  17جكيمية  1996المتضمنة اإللتزاـ بإرساؿ التقارير المالية.
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الفرع األكؿ :مراحؿ البحث عف األمكؾ الكقفية
يتـ البحث عف األمبلؾ الكقفية كفؽ ثبلثة مراحؿ هي:
أكال :مرحمة البحث عف الكثائؽ الكقفية

خبلؿ هذ المرحمة األكلية ،يتـ البحث عف الكثائؽ المتعمقة بالعقار كد ارسػتما( ،)1كتتػكل
عممية البحث عف الكثائؽ الكقفية فرؽ متخصصة يشكمما مكتب الخبػرة ،كتسػم "فػرؽ البحػث
المكج " ،حيث تقكـ هذ األخيػرة باإلتصػاؿ بالمصػال اإلداريػة المعنيػة لجمػع كافػة المعمكمػات
المتعمق ػػة ب ػػاألمبلؾ الكقفي ػػة المعركف ػػة ،كاألم ػػبلؾ الت ػػي ه ػػي قي ػػد البح ػػث ،كتم ػػؾ المت ػػكفرة عمػ ػ
معمكمات أكلية ،أك تـ العثكر عميما لدل هذ المصال اإلدارية ،حسب كؿ حالة ممؾ كقفي.
كمػػا تباشػػر فػػرؽ أخػػرل تسػػم "فػػرؽ البحػػث العػػاـ" عمميػػة البحػػث عػػف الكثػػائؽ كاألمػػبلؾ

الكقفيػة المجمكلػة()2لػػدل مختمػؼ المصػػال اإلداريػة المعنيػة كالتػػي لمػا عبلقػػة بمجػاؿ األكقػػاؼ،
كالتي يحتمػؿ أف تحػكز كثػائؽ بشػأنما .كقػد حػددت المػذكرة رقػـ  681مفمػكـ الكقػؼ المجمػكؿ،
حيث يعتبر كقفا مجمكال في مفمكـ هذ المذكرة كؿ:
*ممؾ ال تتكفر حكل أية معمكمات كلكف نعمـ بكجكدها مف خبلؿ معطيات معينة.
*مم ػػؾ ت ػػكفرت حكلػ ػ معمكم ػػات أك كثيق ػػة كه ػػك مجم ػػكؿ المكق ػػع كالح ػػدكد ،فيعتب ػػر كق ػػؼ
مجمكؿ قيد البحث.
*ممؾ كقفي تكفرت حكل معمكمات كلديػ الكثيقػة التػي تثبػت أصػؿ الممكيػة الكقفيػة ،كمػا
يعرؼ مكقع كحدكد  ،هنا أصب ممكا كقفيا مكتشفا.
ثانيا :مرحمة المعاينة الميدانية
تتػػكل المعاينػػة الميدانيػػة فػػرؽ تقنيػػة متخصصػػة مكجمػػة مػػف مكتػػب الخب ػرة ،حيػػث تقػػكـ
بعمميػ ػػات المس ػ ػ الطكبػ ػػكغرافي مػ ػػف أجػ ػػؿ حسػ ػػاب مسػ ػػاحات العقػ ػػار الػ ػػكقفي كتحديػ ػػد معالم ػ ػ
()1
()2

بحيث يتـ تكظيؼ المعمكمات المتحصؿ عميما في تحديد الصنؼ القانكني لمعقار ،كأصؿ الممكية.

المذكرة رقـ  681المؤرخة في  17نكفمبر  7111المتضمنة تعريؼ لبعض المصطمحات الخاصة بالكقؼ المعركؼ

كالكقؼ المجمكؿ كالتسكية القانكنية لما.
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الحدكديػػة ،إل ػ جانػػب القيػػاـ بػػالتحقيؽ الميػػداني فػػي عػػيف المكػػاف ،كذلػػؾ بمػػدؼ تحديػػد طبيعػػة
العقػػار ،كاحصػػاء المسػػتغميف ل ػ كتػػاريخ اسػػتغبللمـ لمممػػؾ الػػكقفي ،كاحصػػاء الكثػػائؽ المتػػكفرة
بحػػكزتمـ ،كيمتػػد التحقيػػؽ الميػػداني ليشػػمؿ حت ػ المسػػتغميف المجػػاكريف ،إضػػافة إل ػ إمكانيػػة
اكتشػػاؼ أمػػبلؾ كقفيػػة مػػف خػػبلؿ تص ػريحات الجمعيػػات الدينيػػة كأئمػػة المسػػاجد كالم ػكاطنيف،
كتتكج حصيمة هذ المعاينة الميدانية إنجاز بطاقية تقنية أكلية لمممؾ الكقفي.
ثالثا :مرحمة التحقيؽ
يػػتـ التحقيػػؽ عم ػ مسػػتكل خميػػة الخب ػرة التػػي تظطمػػع بد ارسػػة كفحػػص الكثػػائؽ كتحميػػؿ
المعمكمػػات المتكصػػؿ إليمػػا مػػف قبػػؿ الفػػرؽ التػػي سػػبقت اإلشػػارة إليمػػا ،كمػػا تتػػكل خميػػة الخبػرة
بالتنسػ ػػيؽ مػ ػػع فػ ػػرؽ المعاينػ ػػة الميدانيػ ػػة عمميػ ػػة إعػ ػػداد مخططػ ػػات حالػ ػػة األمػ ػػاكف ،كمختمػ ػػؼ
مخططػات المقارنػػة لمممػػؾ الػػكقفي ،إلػ جانػػب إعػداد بطاقػػة تقنيػػة لمػػذا األخيػػر ،ليتػػكج حصػػيمة
ذل ػػؾ بإنج ػػازمقرر خبػ ػرة يتض ػػمف كاف ػػة الكث ػػائؽ كالمعمكم ػػات كالد ارس ػػات كالنت ػػائ الت ػػي بش ػػأنما
كالمتكصؿ إليما ،مع إرفاق بالمخططات كالكثائؽ المستخرجة.
الفرع الثاني :مصادر كثائؽ األمكؾ الكقفية
تطبيقا لممذكرة الك ازرية رقـ  35المؤرخة في  73أكتكبر  1994كالمتضمنة كيفية البحػث
ع ػػف األم ػػبلؾ الكقفي ػػة ،كف ػػي إط ػػار تجس ػػيد البرن ػػام الخ ػػاص باس ػػترجاع الخ ػػاص باس ػػترجاع
األمػػبلؾ الكقفيػػة كحمايتمػػا كفػػؽ قػػانكف األكقػػاؼ رقػػـ  ،11-91فإن ػ كايمان ػا منمػػا بحتميػػة دفػػع
حركي ػػة النشػ ػػاط الجػ ػػاد كالعقبلن ػػي ،لمنمػ ػػكض بػ ػػاألمبلؾ الكقفيػ ػػة كال ػػتحكـ فػ ػػي تسػ ػػييرها كتنميػ ػػة
استثمارها بمػا يتماشػ كأحكػاـ الشػريعة اإلسػبلمية ،فقػد عمػدت ك ازرة الشػؤكف الدينيػة كاألكقػاؼ
بع ػػدة اتص ػػاالت ل ػػدل مختم ػػؼ القطاع ػػات المعني ػػة ن ػػذكر منم ػػا ك ازرة اإلقتص ػػاد (ك ازرة المالي ػػة
حاليا) ،ك ازرة العدؿ كك ازرة الفبلحة( ،)1كذلؾ لتسميؿ عممية البحث عف العقػكد كالكثػائؽ الكقفيػة

كالعمؿ عم استرجاعما ،طبقا لقانكف األكقاؼ.
ك في هذا اإلطػار ،فإنػ كبعػد إبػداء الجمػات المػذككرة أعػبل رسػميا اسػتعدادها كمكافقتمػا
لمسػػاعدة مػػديريات الشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ بالكاليػػات لتسػػميؿ هػػذ العمميػػة ،فػػإف المػػديريات
()1

تعرؼ حاليا بك ازرة الفبلحة كالتنمية الريفية.
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المعنيػػة تكمػػؼ بتشػػكيؿ فػػرؽ عمػػؿ كاعػػداد برنػػام لعمميػػة البحػػث عػػف األكقػػاؼ لػػدل المصػػال
الكالئية التالية:
مصال أمبلؾ الدكلة كالمحافظات العقارية بالكالية.المحاكـ اإلقميمية لمكالية كالغرفة الجمكية لممكثقيف.مصال ك ازرة الفبلحة.ك يتـ البحث عف األكقاؼ تطبيقا لممذكرة الك ازرية رقـ  35سالفة الذكر ،عم مستكل:
*1مصالح أمكؾ الدكلة كالمحافظات العقارية
يتعػػيف عم ػ مػػديرم الشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ اختيػػار عناصػػر مؤهمػػة ،تحسػػف المغتػػيف
العربيػة كالفرنسػػية لتسػػجيؿ كػػؿ المعمكمػػات كالم ارجػػع المكجػكدة ضػػمف دفػػاتر الشػػمر العقػػارم أك
مػا يسػم ( ،) sommiers de consistanceكالتػػي يعػكد تاريخمػا إلػ فتػرة اإلحػتبلؿ الفرنسػػي
1831ـ إل يكمنا هذا ،كاستخراج كؿ األمبلؾ التابعة لممساجد كالزكايا ،أكقاؼ مكة كالمدينة،
ككػػؿ األمػػبلؾ ذات الطػػابع الػػديني ،كالمقيػػدة تحػػت التسػػميات التػػي تػػذكر عمػ سػػبيؿ المثػػاؿ ال
الحصر:
-Biens Habous

-Corporation religieuse
-Corporation

-Zaouia

-Mecque et Medine

-Marabout

-Biens religieux

-Cemetiere

-Mosquée
-Biens mosquée

-Wakf

-Habous

-Fondation religieuse

-Biens Wakf

ك يػػتـ إعػػداد سػػجبلت مخصصػػة لقيػػد هػػذ العمميػػة ،كتسػػتخرج هػػذ المعمكمػػات الخاصػػة
باألكقاؼ المذككرة أعبل  ،كفقا لمجدكؿ النمكذجي المرفؽ ضمف المذكرة الك ازرية سالفة الذكر.
*2المحاكـ كالمجالس القضائية كالغرؼ الجهكية لممكثقيف
بنػػاء عم ػ التعميمػػات الصػػادرة عػػف ك ازرة العػػدؿ ،كالقاضػػية باسػػتعداد المحػػاكـ اإلقميميػػة
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المختص ػػة بالكالي ػػة ،كك ػػذا الغرف ػػة الجمكي ػػة لمم ػػكثقيف بالمس ػػاهمة الفعال ػػة كتق ػػديـ ي ػػد المس ػػاعدة
لمصػػال المػػديريات الكالئيػػة لمشػػؤكف الينيػػة كاألكقػػاؼ ،فإن ػ يتعػػيف عم ػ مػػديرم هػػذ األخي ػرة
إشعار الجمات القضائية بالكالية حاؿ الشركع في هذ العممية ،لمبحث عف العقكد كالمسػتندات
المرجعيػػة الخاصػػة بػػأمبلؾ الدكلػػة ،أم :ذكػػر اسػػـ المحػػبس (الكاقػػؼ) ،تػػاريخ الكقػػؼ ،مكػػاف
الكقؼ كنكعيت كنكع العقار المكقكؼ.
*3مصالح كزارة الفكحة
تطبيقا لمقرار الكزارم المشترؾ رقـ  11المػؤرخ فػي  14جػانفي  1997بػيف ك ازرة الشػؤكف
الدينيػػة كك ازرة الفبلحػػة ،المتضػػمف تحديػػد كيفيػػة تطبيػػؽ المػػادة  38مػػف قػػانكف األكقػػاؼ ،فيمػػا

يخػػص األ ارضػػي المؤممػػة فػػي إطػػار قػػانكف الثػكرة الزراعيػػة ،فإنػ يتعػػيف عمػ النظػػار()1م ارسػػمة
مديريات الفبلحة بالكاليػات ،لمبحػث عػف قػ اررات التػأميـ كتسػكية كضػعية المسػتغميف لؤل ارضػي،
كفؽ أحكاـ القرار الكزارم المشترؾ المذككر أعبل .
ك لئلشػػارة فػػإف هػػذ العمميػػة تكتسػػي أهميػػة بالغػػة مػػف شػػأنما أف تػػؤدم إلػ نتػػائ إيجابيػػة
إلحصاء األمبلؾ الكقفية كاسترجاعما ،لتمكيف استثمارها كفقا لقانكف األكقاؼ.
ك تأكيػ ػػدا عم ػ ػ مػ ػػا سػ ػػبؽ قكل ػ ػ  ،فقػ ػػد دعػ ػػت ك ازرة الشػ ػػؤكف الدينيػ ػػة كاألكقػ ػػاؼ()2النظػ ػػار
كالمكمفػػيف بتسػػيير األمػػبلؾ الكقفيػػة بضػػركرة الحػػرص الػػدائـ عم ػ البحػػث بانتظػػاـ عم ػ عقػػكد
كمسػػتندات األكقػػاؼ مػػع مختمػػؼ الجمػػات ،كالعمػػؿ عمػ تسػػكية كضػػعيتما القانكنيػػة كاسػػتثمارها
ػكزرة المعنيػة
بما يتماش كارادة المحبسيف ،لذلؾ كفي مجاؿ اإلدارة كاإلستثمار ،فقد تـ تأكيد ال ا
فػػي عػػدة مناسػػبات عم ػ أف كاقػػع األكقػػاؼ البػػد أف يخضػػع لحركػػة نكعيػػة ،ليكاكػػب اسػػتثمارها
الحياة اإلقتصادية ،كيتطمب ذلؾ أساسا المتابعة الجدية في معالجة قضايا األكقاؼ ،كهذا مػف
خبلؿ:
ترشيد المكمفيف بتسيير األكقاؼ كتحسيف أدائمـ.()1
()2

(سابقا) أم مديرم الشؤكف الدينية كاألكقاؼ

كذلؾ في إطار المذكرة رقـ  17-97المؤرخة في  19جكياية  1997المتضمنة الحرص عم تنمية كتثميف األمبلؾ

الكقفية.
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تػػكفير المعمكمػػات كالمعطيػػات الجديػػدة لمكاصػػمة البحػػث عػػف العقػػكد كالمسػػتندات الكقفيػػةعم مستكل الميئات كاإلدارات المعنية ،كالمحددة في المذكرة رقـ  35سالفة الذكر.
كمػ ػػا يتعػ ػػيف عم ػ ػ المكمفػ ػػيف بػ ػػإدارة كتسػ ػػيير األكقػ ػػاؼ ،كاجػ ػػب التنظػ ػػيـ اإلدارم المحكػ ػػـ
لؤلكقاؼ ،كذلؾ بتطبيػؽ التكجيمػات اإلداريػة المحػددة بمكجػب المػذكرة رقػـ11-97المؤرخػة فػي
 15جػػانفي  1997المتضػػمنة تكجيمػػات تنظيميػػة إلدارة األكقػػاؼ ككيفيػػة مسػػؾ كتنظػػيـ ممفػػات
األمبلؾ الكقفية ،كالتي تحدد المحاكر التالية:
عبلقة مسير األكقاؼ بالمكاطف.مجاالت تنظيـ كتسيير األكقاؼ بمحاكرهػا الثبلثػة (المحػكر اإلدارم -المحػكر التقنػي -المحكر المالي).
كسػػيتـ التطػػرؽ لماتػ المحػػاكر الثبلثػػة كالتػػي حػػددتما التعميمػػة  11-97سػػالفة الػػذكر كمػػا
يمي:
أكال* المحكر اإلدارم
كيش ػػمؿ الكث ػػائؽ القانكني ػػة المرتبط ػػة بإثب ػػات الممكي ػػة الكقفي ػػة ،كك ػػذا البطاق ػػة اإلحص ػػائية
لمممػػؾ الػػكقفي ،باإلضػػافة إلػ البريػػد العػػادم الػػدكرم الػػذم يػػنظـ كيصػػنؼ حسػػب تطػػكر الممػػؾ
الػػكقفي ،مػػع بيػػاف رد اإلدارة فػػي شػػأنما ،مثػػؿ :طمػػب تغييػػر نشػػاط تجػػارم أك إج ػراء تػػرميـ أك
تكسيع أك بناء  ...إلخ ،كمف بيف أهـ الكثائؽ الكاجب تكافرها ،نذكر:
-1كثائؽ إثبات الممكية :كيمكف أف تشمؿ:
*1-1عقد الحبس الصادر عف محكمة أك مكتب تكثيؽ.
*7-1قرار استرجاع أراضي بالنسبة لمعقارات الفبلحية المؤممة سابقا.
*3-1عقكد صادرة عف أمبلؾ الدكلة تثبت أصؿ الممكية.
*4-1أية كثيقة رسمية صادرة عف هيئة عمكمية تثبت الممكية الكقفية.
*5-1شمادات فردية أك جماعية ألهالي المنطقة إلثبات "ممؾ كقفي" ،استنادا إلػ نػص
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المادة  18مف قانكف األكقاؼ.
-2الكشؼ الخاص باإلحصاء :كيشمؿ:
 استمارة الممؾ الكقفي التي تحمؿ رمز العقار ،كفقا لمنمكذج ...-3البريد العادم :كيشمؿ ما يمي:
*1-3الشكاكل.

*7-3طمب ػ ػػات المس ػ ػػتأجريف الخاص ػ ػػة ب ػ ػػالترخيص بتكس ػ ػػيع أك ت ػ ػػرميـ الع ػ ػػيف المكقكف ػ ػػة،
التجميز بالنسبة لممرشات كالحمامات أك تغيير النشاط التجارم.
*3-3ردكد اإلدارة في مكضكع الطمبات كالق اررات التي اتخذت في شأنما.
*4-3اإلستدعاءات أك اإلعذارات المكجمة لممستأجريف  ...إلخ.
ثانيا* المحكر التقني
ك يضـ ما يمي:
-1بطاقة فنية نمكذجيػة ،كتسػم "بطاقػة المعاينػة الميدانيػة لمممػؾ الػكقفي" ،حيػث تسػجؿ
فيما كؿ المستجدات كالتغييرات ككذا التحسينات التي الحقت بالعيف المكقكفة.
-7محاضر المعاينات الميدانية.
 -3التقاكيـ الصادرة عف الجمات المختصة التي تقدر تكاليؼ الترميـ.
 -4التصاميـ كالمخططات الخاصة بالعيف المكقكفة.
ثالثا* المحكر المالي
ك يشمؿ هذا المحكر الكثائؽ التالية:
 -1عقد اإليجار المبرـ بيف النظارة كالمستأجر حسب النمػكذج المعتمػد فػي كثيقػة مديريػة
األكقاؼ المسػاهـ بمػا فػي "ممتقػ مػف  71إلػ  73جكيميػة  ،"1996كتجديػد مػع م ارعػاة قيمػة
اإليجار المقررة قبؿ انتماء مدة العقد.
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-7بطاق ػػة المس ػػتأجر النمكذجي ػػة المتعمق ػػة بمتابع ػػة م ػػداخيؿ تس ػػديد ب ػػدؿ اإليج ػػار بص ػػفة
منتظمة ،كاستدعاء المستأجريف لتسكية كضعيتمـ.
-3نسخ مف شمادات اإليجػار تسػمـ حسػب طمبػات المسػتأجريف ،فػي حػدكد مػا يسػم بػ
القانكف ،بعد التأكد مف تسكية كضعية اإليجار.
-4نسػػخ مػػف كص ػكالت اإليجػػار المسػػممة لممسػػتأجر مقابػػؿ تسػػديد لحقػػكؽ اإليجػػار ،مػػع
التذكير بأف الكصكالت القديمة تبق سارية المفعكؿ إل غاية انتمػاء مخػزكف هػذ الكثػائؽ فػي
انتظار طبع كصكالت جديدة.
ك زي ػػادة عمػ ػ م ػػا س ػػبؽ ذك ػػر ح ػػكؿ جم ػػكد الس ػػمطة المكمف ػػة باألكق ػػاؼ ف ػػي حص ػػر ه ػػذ
األخي ػ ػرة ،كبالخصػ ػػكص منمػ ػػا المسػ ػػاجد ،حيػ ػػث أن ػ ػ كاسػ ػػتكماال لعمميػ ػػة إحصػ ػػاء هػ ػػذ األخي ػ ػرة
كاألمػػبلؾ الكقفيػػة التابعػػة لمػػا ،فقػػد دعػػت الػػك ازرة المعنيػػة إلػ تأكيػػد العمػػؿ عمػ جػػرد المسػػاجد
المكجكدة عم مستكل كؿ كالية مف قبؿ مديرم الشؤكف الدينية كاألكقاؼ(.)1

ك ف ػػي حال ػػة م ػػا إذا كان ػػت األم ػػبلؾ الكقفي ػػة مح ػػؿ البح ػػث ب ػػدكف كث ػػائؽ أك أف كثائقمػ ػػا
ناقصة ،أكفي حالة ككنما غير مطابقة مع حدكد العقار ،فيتـ البحث عنما مػف خػبلؿ التحقيػؽ
الميػػداني كجمػػع معمكمػػات أكليػػة حػػكؿ الممػػؾ الػػكقفي كاعػػداد تقريػػر خب ػرة بشػػأن مػػف مصػػادر
مختمفة ،تتمثؿ في:
أكال :األرشيؼ الكطني
يمكػ ػػف اإلسػ ػػتفادة مػ ػػف الرصػ ػػيد الكثػ ػػائقي لؤلرشػ ػػيؼ الػ ػػكطني لمكصػ ػػكؿ إل ػ ػ عػ ػػدة كثػ ػػائؽ
لؤلمبلؾ الكقفية ،خاصة منما التي أنشئت أياـ الحكـ العثماني.
ثانيا :كزارة العدؿ
كتضػػـ أرشػػيفالمحاكـ كالمجػػالس القضػػائية (أحكػػاـ لمبيػػع فػػي المػزاد العمنػػي ألمػػبلؾ كقفيػػة
مػػع مبلحظػػة أف هػػذ األحكػػاـ مكجػػكدة ،كلػػـ يمكػػف الحصػػكؿ عميمػػا-أرشػػيؼ المحػػاكـ الشػػرعية
المالكيػ ػػة كالحنفيػ ػػة -غيػ ػػر أف كثائق ػ ػ غيػ ػػر مرتبػ ػػة كمنتش ػ ػرة عبػ ػػر المجػ ػػالس كمصػ ػػال أمػ ػػبلؾ
()1

التعميمة رقـ  711-11المؤرخة في  73مارس  7111المتضمنة إعداد جرد عاـ لممساجد.
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الدكلة) ،كأرشيؼ ك ازرة العدؿ.
ثالثا :كزارة المالية

ك تضػػـ مصػػال مس ػ األ ارضػػي (لمعرفػػة :المسػػتغميف ،طبيعػػة األرض ،أصػػؿ الممكيػػة،
المساحة ،الحدكد ،رقـ القطعة ،رقػـ القسػـ كالمكػاف المسػم  ،كمػف الممكػف كجػكد كثػائؽ أخػرل
كتقػػارير خب ػرات كتقػػارير كضػػع معػػالـ الح ػدكد) ،ككثػػائؽ مس ػ األ ارضػػي (مػػف أجػػؿ :إحصػػاء
المس ػػتغميف الح ػػالييف ،د ارس ػػة البطاق ػػة التقني ػػة لمعق ػػار ،البح ػػث ف ػػي مخطط ػػات مسػ ػ األ ارض ػػي
كالسػػجؿ الممحػػؽ ب ػ ) ،ككثػػائؽ أرشػػيؼ مسػ األ ارضػػي خػػبلؿ فتػرة اإلحػػتبلؿ الفرنسػػي (لد ارسػػة
رض ػ ػػيcadastrale
المخطط ػ ػػات اآلتي ػ ػػة :مخط ػ ػػط مسػ ػ ػ األ ا
topographique

 ،planمخط ػ ػػط الطكب ػ ػػكغرافي

 ،planالمخط ػ ػ ػػط التجزيئ ػ ػ ػػي parcellaire

 ،planلجن ػ ػ ػػة التحقي ػ ػ ػػؽ

 ،d’enquêtecommissionمخطػط حػكش  ،plan haouchمخطػط سػيناتيس ككنسػيمت plan
 ،senatus consultمخطط دكالرم .)plan delarue

رابعا :مصالح أمكؾ الدكلة
ك ه ػػي تض ػػـ المحافظ ػػة العقاري ػػة (لد ارس ػػة عق ػػكد الممكي ػػة ككث ػػائؽ إداري ػػة لمكص ػػكؿ إلػ ػ
المػػالكيف األصػػمييف كف ػػؽ الم ارحػػؿ الت ػػي مػػر بمػػا العق ػػار) ،ككػػذا أرش ػػيؼ المحافظػػة العقاري ػػة،
كمصال الضرائب.

خامسا :كزارة الفكحة
ك تعػػرؼ حاليػػا بػك ازرة الفبلحػػة كالتنميػػة الريفيػػة ،كهػػي تضػػـ كثػػائؽ تػػأميـ فػػي إطػػار الثػػكرة
الزراعية ألمبلؾ حبسية تابعة لمزكايا ،كااللعديد مف األكقاؼ العامة كالخاصة.
سادسا :كزارة الداخمية كالجماعات المحمية
ك تضػػـ عقػػكد ممكيػػة كعقػػكد إداريػػة كمخططػػات مػػف المحتمػػؿ أف تتعمػػؽ بػػالكقؼ ،ككػػذا
عقكد تحكيػؿ أ ارضػي لبنػاء المسػاجد كمػدارس قرينيػة ،كعقػكد تنػازؿ لعقػارات لصػال الجمعيػات
الدينية ،ككثائؽ إداريػة فيمػا يخػص تأسػيس مقػابر المسػمميف كالمسػيحييف ،حيػث أف أغمػب هػذ
المقابر أسست عم أمبلؾ كقفية.
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()1

سابعا :كزارة الثقافة كاإلعكـ

ك التي تضـ المحفكظات الكطنية المتمثمة في سجؿ العثمانييف لؤلمبلؾ الكقفيػة ،كسػجؿ
مداخيؿ الكقؼ ،ككذا سجبلت أمبلؾ مكقكفة لصال مسػاجد كجمعيػات دينيػة كاألنػدلس كسػبؿ
الخيرات كالجامع األعظـ ،كدفاتر بيت الماؿ ،كالتي يعكد تاريخما لمعمد العثماني.
ثامنا :المعهد الكطني لمخرائط
يحتكم هذا المعمد عم خرائط تسمؿ عممية البحث كتحديد األماكف.
تاسعا :أرشيؼ أيكس أنبركفنس""Aix en provence

تمتم ػػؾ ه ػػذ المؤسس ػ ػة كائ ػػؽ هامػ ػػة فيم ػػا يخ ػػص األمػ ػػبلؾ الكقفي ػػة ،كذلػ ػػؾ خ ػػبلؿ الفت ػ ػرة
اإلسػػتعمارية الممتػػدة بػػيف 1831إل ػ  -1967الػػبعض منمػػا متكاجػػد بػػالجزائر -قػػد تػػؤدم إل ػ
اكتشاؼ أمبلؾ كقفية مجمكلة ،أك تككف مكممػة لمبحػث عػف الكثػائؽ الكقفيػة بػالجزائر فػي حالػة
نقصانما أك إتبلفما (مخططات ،خرائط ،سجبلت عقاريػة ،عقػكد تػدؿ عمػ أثػر الكقػؼ كغيرهػا
مف الكثائؽ).
ك في نفس السياؽ ،كاضػافة إلػ المصػادر أعػبل الػكاردة فػي المػذكرة  35سػالفة الػذكر،
يمكػػف اإلعتمػػاد عم ػ مصػػدر يخػػر ،لحصػػر األمػػبلؾ الكقفيػػة كتسػػكيتما ،كالمتمثػػؿ فػػي الككالػػة
الكطنيػػػػة لمسػػػػح األراضػػػػي ،كهػ ػػذا بمكجػ ػػب إب ػ ػراـ إتفاقيػ ػػة بينمػ ػػا كبػ ػػيف ك ازرة الشػ ػػؤكف الدينيػ ػػة

كاألكقػػاؼ( ،)2حيػػث يتعمػػؽ مضػػمكف اإلتفاقيػػة بتسػػميـ مسػػتخرجات مخططػػات مس ػ األ ارضػػي
كالمصفكفات ،ككذا كؿ المعمكمات المرتبطة بأمبلؾ الكقؼ كالضػركرية لتكػكيف ممػؼ التسػكية،
كهػػذا بغػػرض تسػريع عمميػػة التسػػكية القانكنيػػة لممسػػاجد خاصػػة كاألمػػبلؾ الكقفيػػة بصػػفة عامػػة،
مع التأكيد عم الطابع المجاني لتسميـ الكثائؽ مف طرؼ مصال مس األراضي.
م ػػع اإلش ػػارة إلػ ػ أنػ ػ كم ػػف أج ػػؿ تنفي ػػذ اإلتفاقي ػػة ،ي ػػتـ تمثي ػػؿ م ػػديريات الش ػػؤكف الديني ػػة
كاألكقاؼ لمكالية ك ازرة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ ،أما بالنسػبة لمككالػة الكطنيػة لمسػ األ ارضػي،
فتمثمما المديريات الكالئية كالجمكية لمس األراضي.
()1
()2

يطمؽ عميما حاليا :ك ازرة الثقافة أما اإلعبلـ فيدخؿ ضمف اختصاصات ك ازرة اإلعبلـ كاإلتصاؿ.
المذكرة الك ازرية رقـ  34المؤرخة في  18جانفي  7117المتضمنة اإلتفاقية مع الككالة الكطنية لمس األراضي
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ك تكمؼ المديريات الكالئية لمشؤكف الدينيػة كاألكقػاؼ ،أف تقػدـ لمػديريات مسػ األ ارضػي
لمكاليػػات كػػؿ المعمكمػػات التػػي تسػػاهـ فػػي التعػػرؼ عم ػ األمػػبلؾ الكقفيػػة كتحديػػد مكقعمػػا إذا
كجدت في بمديات كتجمعات سكنية غير ممسكحة.
ك أجػازت اإلتفاقيػػة كبصػػفة مشػتركة القيػػاـ بعمميػػات التحسػيس كالتعمػػيـ بتنظػػيـ منتػػديات،

أياـ دراسية كاعبلمية كنشر الكثائؽ الخاصة بمذا الشأف(.)1

ك فػػي إطػػار عمميػػة حصػػر األمػػبلؾ الكقفيػػة ،فقػػد دعػػت المفتشػػية العامػػة مػػديرم الشػػؤكف
الدينيػػة كاألكقػػاؼ بالكاليػػات إلػ ضػػركرة متابعػػة كتسػريع حصػػر هػذ األمػػبلؾ ،كتفعيػػؿ المجػػاف
الكالئية بمدؼ استرجاعما بالتنسيؽ مع الجمات المختصة(.)2

ك أرل ب ػػدكرم ،كعمػ ػ س ػػبيؿ اإلقتػ ػراح ،أنػ ػ كف ػػي س ػػبيؿ تفعي ػػؿ عممي ػػة حص ػػر األكق ػػاؼ،
يتعػػيف الرجػػكع كػػذلؾ إل ػ أرشػػػيؼ الدكلػػػة التركيػػػة كالبحػػػث فيػػػ  ،كذلػػؾ ألف األت ػراؾ بانتمػػاء
حكممـ ،ربما قد أخػذكا معمػـ الكثيػر مػف الكثػائؽ الكقفيػة ،كهػذا العبػ يقػع عمػ عػاتؽ السػمطة
المكمفة باألكقاؼ.

()1
()2

المذكرة الك ازرية رقـ  34سالفة الذكر.

التعميمة الك ازرية المؤرخة في  11مارس  7111الصادرة مف المفتشية العامة بك ازرة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ مكجمة

لمديرم الشؤكف الدينية كاألكقاؼ بالكاليات.
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خالصة الباب األوه
مما سبؽ بيان حكؿ "أجمزة إدارة الكقؼ" في هذا البػاب األكؿ مػف الد ارسػة ،نخمػص إلػ
أف المشرع كفي سبيؿ ضماف السير الحسف لمذ األمبلؾ ،إستحدث أجمزة قانكنية عم ثػبلث
مسػػتكيات ،فعم ػ مسػػتكل التسػػيير المباشػػر اسػػتحدث نػػاظر الكقػػؼ ،كعم ػ المسػػتكل المحمػػي
تت ػػكل مديري ػػة الش ػػؤكف الديني ػػة كاألكق ػػاؼ كمؤسس ػػة المس ػػجد ،بالتنس ػػيؽ م ػػع األجمػ ػزة المحمي ػػة
األخرل ذات العبلقة غير المباشرة بمجاؿ األكقاؼ كالمتمثمػة فػي الجماعػات المحميػة كالميئػات
اإلدارية التابعة لك ازرة المالية إدارة هذا الصنؼ القانكني مف األمبلؾ ،كعم المستكل المركزم
تكمػػؼ ك ازرة الشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ هػػي األخػػرل بمختمػػؼ أجمزتمػػا بػػإدارة األمػػبلؾ الكقفيػػة
خاصػػة المفتشػػية العامػػة كلجنػػة األكقػػاؼ كمديريػػة األكقػػاؼ كالزكػػاة كالح ػ كالعم ػرة كمػػديريتيما
الفرعيتيف ذات العبلقػة بػإدارة هػذ األمػبلؾ ،كيتجسػد ذلػؾ مػف خػبلؿ ترسػانة قانكنيػة سػكاء فػي
التشػ ػريعات الخاص ػػة باألكق ػػاؼ أك مختم ػػؼ القػ ػكانيف الخاص ػػة ذات العبلق ػػة بمج ػػاؿ األكق ػػاؼ،
كيتجسػػد ذلػػؾ أيض ػػا مػػف خػػبلؿ جم ػػكد كمسػػاعي السػػمطة المكمف ػػة باألكقػػاؼ لمنمػػكض بقط ػػاع
األكقاؼ ،في حدكد إمكانياتما المادية كالبشرية كفػي ظػؿ العراقيػؿ كالمشػاكؿ التػي يشػمدها هػذا
القطاع.
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لػػـ يكتػػؼ المشػػرع بتنظيم ػ إلدارة األمػػبلؾ الكقفيػػة مػػف خػػبلؿ األجم ػزة القانكنيػػة المشػػرفة
عمػ تسػػيير األكقػػاؼ ،بػػؿ فكػػر فػػي أبعػػد مػػف ذلػػؾ ،فعمػػد إلػ كضػػع خطػػة اسػػتراتيجية لتطػػكير
األكق ػػاؼ ،م ػػف خ ػػبلؿ اس ػػتحداث العدي ػػد م ػػف الص ػػي اإلس ػػتثمارية كالتنمكي ػػة الت ػػي كرس ػػما ف ػػي
التش ػريعات الخاصػػة باألكقػػاؼ ،كالعديػػد مػػف الق ػكانيف الخاصػػة األخػػرل كالنصػػكص التنظيميػػة،
كذلؾ مف خبلؿ عدة عقكد بدءا بعقد اإليجار كعدة إيجارات خاصة كعقكد أخرل متنكعػة ،بمػا
يتناسب مع طبيعة الكقؼ كنكع كالغرض من .
في هذا الصدد ،كفي إطار سياسػة اإلنفتػاح اإلقتصػادم ،فقػد فػت المشػرع مجػاؿ التنميػة
كاإلستثمار بخصكص هذا الصنؼ القانكني مػف الممكيػة ،فػي قػانكف األكقػاؼ  11-91المػؤرخ
فػ ػػي  77أفريػ ػػؿ  1991المعػ ػػدؿ كالمػ ػػتمـ ،ككػ ػػذا المرسػ ػػكـ التنفيػ ػػذم  71-14المتعمػ ػػؽ بإيجػ ػػار
األراضي الكقفية الفبلحية ،كالعديد مف النصكص التنظيمية ،كحت في القكاعد العامة.
ك س ػػنتطرؽ مػ ػػف خ ػػبلؿ هػ ػػذا الب ػػاب إل ػ ػ إيج ػػار األمػ ػػبلؾ الكقفي ػػة (الفصػ ػػؿ األكؿ) ،ثػ ػػـ
اس ػػتثمار األم ػػبلؾ الكقفي ػػة (الفص ػػؿ الث ػػاني) ،كأخيػ ػ ار تنمي ػػة األم ػػبلؾ الكقفي ػػة العام ػػة (الفص ػػؿ
الثالث).
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الفصن األوه
إدارة األوالك الوقفية بأسموب اإلجيار
يعتبػػر اإليجػػار مػػف أسػػمؿ األسػػاليب إلدارة األمػػبلؾ الكقفيػػة ،كقػػد نظػػـ المشػػرع الج ازئػػرم
إيجػػار الممػػؾ الػػكقفي بمكجػػب المػػادة  47مػػف القػػانكف  11-91المػػؤرخ فػػي  77أفريػػؿ 1991
المتعمػػؽ باألكقػػاؼ المعػػدؿ كالمػػتمـ كالتػػي نصػػت عم ػ " :تػػؤجر األمػػبلؾ الكقفيػػة كفقػػا لؤلحكػػاـ
التشريعية كالتنظيمية السارية المفعكؿ ،مع مراعاة أحكاـ الشريعة اإلسبلمية".
ك تطبيق ػ ػ ػ ػػا ل ػ ػ ػ ػػذلؾ ،فق ػ ػ ػ ػػد ص ػ ػ ػ ػػدر المرس ػ ػ ػ ػػكـ التنفي ػ ػ ػ ػػذم رق ػ ػ ػ ػػـ  381-98الم ػ ػ ػ ػػؤرخ ف ػ ػ ػ ػػي
 11ديسمبر 1998الذم يحدد شركط إدارة األمبلؾ الكقفية كتسييرها كحمايتما ككيفيات ذلؾ.
ك تعتبػػر المػػادة  77مػػف المرسػػكـ  381-98سػػالؼ الػػذكر اإلطػػار العػػاـ إليجػػار الممػػؾ
الكقفي ممما كانت طبيعت سكاء كاف بناء أك أرض بياض أك أرضا زراعية أك مشجرة.
غيػػر أف المشػػرع قػػد أفػػرد لمكقػػؼ الفبلحػػي كاأل ارضػػي الفبلحيػػة الكقفيػػة المسػػترجعة مػػف
طرؼ الدكلة عمػ كجػ الخصػكص تنظيمػا خاصػا ،كذلػؾ لؤلهميػة اإلقتصػادية لمػذا النػكع مػف
األكقاؼ ،ككذلؾ بمدؼ حماية الكجمة الفبلحية المخصص لما ،مف خبلؿ تشػريع خػاص كهػك
المرسكـ التنفيذم رقـ  71-14المؤرخ في  11فيفرم 7114الذم يحدد شركط ككيفيات إيجار
األراضي الكقفية المخصصة لمفبلحة.
ك س ػػنتطرؽ م ػػف خ ػػبلؿ ه ػػذا الفص ػػؿ إلػ ػ إيج ػػار األم ػػبلؾ الكقفي ػػة (المبح ػػث األكؿ) ،ث ػػـ
إيجػار األ ارضػػي الكقفيػػة الفبلحيػػة (المبحػػث الثػاني) ،كأخيػ ار اإليجػػار الخػػاص بػػاألمبلؾ الكقفيػػة
الفبلحية المسترجعة مف الدكلة (المبحث الثالث).
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المبحث األكؿ

إيجار األمكؾ الكقفية
اإليجػػار كفقػػا لمقكاعػػد العامػػة هػػك عقػػد يمكػػف بمقتضػػا المػػؤجر المسػػتأجر مػػف اإلنتفػػاع

بشيء لمدة محددة مقابؿ بدؿ إيجار معمكـ(.)1

ك قػػد أخضػػع المشػػرع عقػػكد إيجػػار المحػػبلت الكقفيػػة المعػػدة لمسػػكف كالمحػػبلت التجاريػػة

ألحكاـ القانكف المدني كالتجارم ،كهذا كفقا لممادة  76مكرر  8مف القانكف .)2(17-11

ك سػنتطرؽ مػف خػبلؿ هػذا المبحػث إلػ طػرؽ إيجػار األمػبلؾ الكقفيػة (مطمػب أكؿ) ،ثػـ
يثار إيجار األمبلؾ الكقفية (المطمب الثاني).
المطمب األكؿ
طرؽ إيجار األمكؾ الكقفية
ب ػػالرجكع إلػ ػ أحك ػػاـ المػ ػكاد م ػػف  77إلػ ػ  75م ػػف المرس ػػكـ التنفي ػػذم  381-98س ػػالؼ
الػػذكر ،فػػإف الممػػؾ الػػكقفي يػػؤجر بطػريقتيف ،األكلػ عػػف طريػػؽ المػزاد ،كالطريقػػة الثانيػػة تكػػكف
بالتراضي ،كهك ما سنتناكل في الفرعيف التالييف:
الفرع األكؿ :إيجار الممؾ الكقفي عف طريؽ المزاد
ت ػػنص الم ػػادة  77م ػػف المرس ػػكـ التنفي ػػذم  381-98س ػػالؼ ال ػػذكر عمػ ػ " :ي ػػؤجر المم ػػؾ
الػػكقفي فػػي إط ػػار أحكػػاـ الم ػػادة  47مػػف الق ػػانكف رقػػـ  11-91الم ػػؤرخ فػػي  77أفري ػػؿ1991
كالم ػػذككر أع ػػبل  ،سػ ػكاء ك ػػاف بن ػػاء أك أرض بي ػػاض أك أرض ػػا زراعي ػػة أك مش ػػجرة ع ػػف طري ػػؽ
المزاد."...
يمكف استخبلص أحكاـ تأجير الممؾ الكقفي عف طريؽ المػزاد مػف المػكاد 74 ،73 ،77
مف المرسكـ  381-98سالؼ الذكر ،كيمكف إجمالما فيما يمي:

()1
()2

المادة  467مف األمر رقـ  58-75المؤرخ في  76سبتمبر  1975المتضمف القانكف المدني المعدؿ كالمتمـ.
القانكف رقـ  17-11المؤرخ في  77مام  7111المتعمؽ باألكقاؼ المعدؿ كالمتمـ.
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أكال :قيمة اإليجار:

لقد حدد المشرع الجزائرم في المادة  77مف المرسػكـ  381-98السػعر األدنػ بإيجػار
()1

المثػػؿ .كقػػد حػػددت التعميمػػة الك ازريػػة رقػػـ 96-37

كيفيػػة دفػػع إيجػػار األكقػػاؼ ،حيػػث يتعػػيف

عم المستأجر التكج إل مكاتب البريد لدفع مستحقات إيجار الممؾ الكقفي في حكالة بريديػة
تكج ػ ػ إل ػ ػ "السػ ػػيد أمػ ػػيف الخزينػ ػػة الرئيسػ ػػية -حسػ ػػاب األكقػ ػػاؼ رقػ ػػـ  ،" 19711761كعم ػ ػ
المستأجر استظمار كثيقة أك كصؿ الدفع إل مديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ ،كالتي تسمـ لػ
بعػػد التأكػػد كالتػػدقيؽ كصػػؿ عػػف دفػػع قيمػػة اإليجػػار .كبمػػذا الشػػكؿ ،فػػبل يجػػكز لمديريػػة الشػػؤكف
الدينية كاألكقاؼ قبكؿ أم مبم نقدم أك سيكلة نقدية عم مستكاها.
ك قيمػػة إيجػػار األمػػبلؾ الكقفيػػة هػػي مبدئيػػة فقػػط كغيػػر ثابتػػة .إذ يجػػكز لمسػػمطة المكمفػػة
باألكقاؼ تحيينما بصفة منتظمة كفؽ دراسة كتحميؿ السكؽ ،ككػذا حسػب التطػكرات الممحكظػة
في الميداف.
كفػػي هػػذا اإلطػػار صػػدرت المػػذكرة الك ازريػػة رقػػـ  74المؤرخػػة فػػي  15فيفػػرم 7115عػػف
مديري ػػة األكق ػػاؼ كالزك ػػاة كالحػ ػ كالعمػ ػرة الت ػػي كجم ػػت إلػ ػ م ػػديرم الش ػػؤكف الديني ػػة كاألكق ػػاؼ
بالكاليات ،تمزممـ فيما باتباع اإلجراءات القانكنية المعمػكؿ بمػا فػي تعيػيف خبيػر عقػارم معتمػد
يقكـ بدراسة كتحييف اإليجار حسب ما يتناسب مع سعر السكؽ العقارم.
ك تجدر اإلشارة إل أف السبب في عدـ تحييف قيمة اإليجار عدـ إيبلء األهميػة البلزمػة
لمػػا مػػف طػػرؼ المػػديريات الكالئيػػة ،كالمبػػال الزهيػػدة كالرمزيػػة التػػي تػػؤجر بمػػا األمػػبلؾ الكقفيػػة،
كهػػك إجحػػاؼ فػػي حػػؽ هػػذا الصػػنؼ مػػف األمػػبلؾ التػػي ينبغػػي رد اعتبارهػػا مػػف طػػرؼ القػػائميف
عميمػػا ،كفػػي هػػذا اإلطػػار ،فقػػد دعػػت الػػك ازرة المعنيػػة إل ػ اإلس ػراع فػػي الػػتخمص مػػف ظػػاهرة
اإليجار الرمزم(.)2

ثانيا :أف يتـ المزاد عف طريؽ الخبرة
()1
() 2

التعميمة الك ازرية رقـ  96-37المؤرخة في  17جكاف  1996المتضمنة كيفية دفع إيجار األكقاؼ.

مقابمة شخصية أجريت مع السيد عبد الجميؿ بكعمي – مكظؼ بمديرية الزكاة كاألكقاؼ كالح

 76جكيمية  7116الساعة 19إل .17ك هك أيضا ما تضمنت المذكرة الك ازرية رقـ  16-11سالفة الذكر.
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()1

لق ػػد اش ػػترط المش ػػرع أف ي ػػتـ المػ ػزاد

ع ػػف طري ػػؽ الخبػ ػرة بع ػػد المعاين ػػة كاس ػػتطبلع رأم
()2

المصال المختصة في إدارة أمبلؾ الدكلة أك الجمات األخرل المختصة...
ثالثا :أف يتـ المزاد تحت إشراؼ ناظر الشؤكف الدينية

يشترط القػانكف أف يجػرل المػزاد تحػت إشػراؼ نػاظر الشػؤكف الدينيػة ،كبمشػاركة مجمػس

سبؿ الخيرات عم أساس دفتر شركط نمكذجي يحدد الكزير المكمؼ بالشؤكف الدينية(.)3
رابعا :إعبلف المزاد في الصحؼ الكطنية أك أية كسيمة لئلعبلف

يجب أف يعمف الم ازد في الصحافة الكطنية أك طرؽ اإلعبلف األخرل قبؿ عشػريف ()71
يكما مف تاريخ إجرائ  ،كهذا كفقا لممادة 73مف المرسكـ  381-98سالؼ الذكر.
هذا كدكف اإلخبلؿ بأحكاـ المادة  73مف المرسكـ  ،381-98كالتي تنص عم إمكانيػة
تػأجير الممػؾ الػكقفي ،عنػػد الضػركرة ،بأربعػة أخمػاس ( )4/5إيجػػار المثػؿ إذا كػاف مػثقبل بػػديف
أك لػـ تسػػجؿ رغبػػة فيػ إال بقيمػػة أقػػؿ مػػف إيجػار المثػػؿ ،كيرجػػع إلػ إيجػار المثػػؿ متػ تػػكفرت
الفرصة لذلؾ ،كيجدد عندها عقد اإليجار(.)4

ففػػي حالػػة عػػدـ كجػػكد أم مسػػتأجر ،يجػػكز تػػأجير الممػػؾ الػػكقفي بأقػػؿ مػػف أج ػرة المثػػؿ

تحقيقا لمصمحت (.)5

ك تج ػػدر اإلشػ ػارة أنػ ػ ق ػػد ح ػػددت الم ػػذكرة رق ػػـ  11-97س ػػالفة ال ػػذكر ،م ارح ػػؿ اإلع ػػداد
لممزايدة العمنية التي تتمخص في:
()1

اإلجتماد القضائي المغربي يرل بأف الكراء الحبسي (اإليجار الكقفي) ال ينعقد بمجرد المزايدة ،كانما بتحرير عقد كتابي

بيف النظارة كبيف الراسي عمي المزاد .أنظر :زكرياء العمارم ،المنازعات الكقفية ،ج ،1منشكرات مجمة القضاء المدني،
الرباط ،7113 ،ص .83

()2
()3
()4

()5

المادة 77مف المرسـ التنفيذم رقـ .381-98
المادة  73مف المرسكـ التنفيذم .381-98
المادة  74مف المرسكـ التنفيذم .381-98
محمد كنازة ،الكقؼ العاـ في التشريع الجزائرم ،دار المدل ،الجزائر ،7111 ،ص  .161 ،161أنظر كذلؾ :عبد

القادر بف عزكز كسميماف كلد خساؿ ،أحكاـ الميراث كالمبة كالكصية كالكقؼ ،دار قرطبة لمنشر كالتكزيع ،ط ،7113 ،7ص
 .154كأيضا :زهدم يكف ،الكقؼ في الشريعة كالقانكف ،دار النمضة العربية لمطباعة كالنشر ،ط  1388ق ،ص .97
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*1إجراء معاينة ميدانية لممحؿ مكضػكع الم ازيػدة ،مػع تقييػد كػؿ المعمكمػات كفقػا لمبطاقػة
النمكذجي ػػة الخاص ػػة بالمعاين ػػات الميداني ػػة (المرفق ػػة بالم ػػذكرة) ،م ػػع ض ػػركرة الت ػػدقيؽ ف ػػي ج ػػرد
التجميزات كالعتاد المكجكد ،يحرر عم إثرها محضر يكقع القائمكف عم المعاينة.
*7م ارسمة اإلماـ كاشعار  ،إذا كاف المحؿ بجكار مسجد أك تابع ل .
*3إرساؿ إعبلف إل الصحافة الكطنية يتضمف ما يمي:
طبيعػػة المحػػؿ كعنكان ػ  -تػػاريخ كمكػػاف إج ػراء الم ازيػػدة العمنيػػة  -تػػاريخ غمػػؽ عمميػػةاس ػػتقباؿ الطمب ػػات  -تحدي ػػد قيم ػػة انط ػػبلؽ الم ازي ػػدة (الس ػػعر اإلفتت ػػاحي) لك ػػؿ مح ػػؿ إف كان ػػت
متعددة ،كقيمة الضماف لمعتاد كالتجميزات  -إمكانية سحب دفتر الشركط الذم يستمد أحكامػ
األساسية مف عقد اإليجار النمكذجي.
*4تشكيؿ المجنة المشرفة عم عممية المزايدة تحت إشراؼ الناظر ،كالتي تتككف مف:
 oناظر الشؤكف الدينية

رئيسا

 oالمكمؼ بمصمحة األكقاؼ

مقر ار

 oإماـ

عضكا

 oممثؿ عف البمدية

عضكا

 oممثؿ عف األمف الكطني

عضكا

*5تنطمػػؽ عمميػػة الم ازيػػدة بافتتػػاح الجمسػػة العمنيػػة ،تميمػػا قػراءة لػػدفتر الشػػركط كاإلفصػػاح
عف قائمة المشاركيف المقبكليف مف ذكم السمكؾ الحسف كالسمعة الطيبة.
*6تقيد طمبات المشاركيف في قائمة نمكذجية حسب تاريخ كصكؿ الطمبات كيكقع عميمػا
أص ػػحابما بعػ ػػد التأك ػػد مػ ػػف إثبػ ػػات حض ػػكرهـ الشخصػ ػػي باسػ ػػتظمار الكث ػػائؽ البلزمػ ػػة (بطاقػ ػػة
التعريؼ أك رخصة السياقة).
*7يػػتـ اإلرسػاءعم الفػػائز الػػذم يتقػػدـ بػػأعم عػػرض ممكػػف ،باتبػػاع األسػػاليب المعمػػكؿ
بمػػا فػػي عمميػػة الم ازيػػدة العمنيػػة ،كيتعػػيف عم ػ الفػػائز أف يقػػدـ قيمػػة الضػػماف المحػػددة مسػػبقا،
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كذلؾ قبؿ رفع الجمسة كيسمـ ل كصؿ بالقيمة المدفكعة.

*8تقي ػػد أس ػػماء أعض ػػاء المجن ػػة المش ػػرفة عمػ ػ الم ازي ػػدة العمني ػػة ف ػػي القائم ػػة النمكذجي ػػة
(المرفقة بالمذكرة) ،يكقعػكف عميمػا أشػمادا عػف إرسػاء الم ازيػدة عمػ الفػائز المحػدد اسػم كلقبػ
بكضكح.
*9يحػػرر محضػػر الم ازيػػدة ليصػػب ممزمػػا لؤلط ػراؼ المسػػتأجرة لممحػػبلت الكقفيػػة ،ترسػػؿ
نس ػ ػ ػػخة منػ ػ ػ ػ رفق ػ ػ ػػة مم ػ ػ ػػؼ المس ػ ػ ػػتأجر بم ػ ػ ػػا فيم ػ ػ ػػا نس ػ ػ ػػخة م ػ ػ ػػف العق ػ ػ ػػد المب ػ ػ ػػرـ إلػ ػ ػ ػ مديري ػ ػ ػػة
األكقاؼ()1بالك ازرة.

الفرع الثاني :إيجار الممؾ الكقفي بالتراضي
تطبيقػ ػػا لػ ػػنص المػ ػػادة  75مػ ػػف المرسػ ػػكـ  ،381-98فإن ػ ػ يمكػ ػػف تػ ػػأجير الممػ ػػؾ الػ ػػكقفي

بالتراضي لفائدة نشر العمـ كتشجيع البحث في  ،كسبؿ الخيرات( ،)2كذلؾ بترخيص مػف الػكزير
المكمؼ بالشؤكف الدينية ،كبعد استطبلع رأم لجنة األكقاؼ.
المطمب الثاني

آثار إيجار األمكؾ الكقفية
()3

إيج ػ ػػار المم ػ ػػؾ ال ػ ػػكقفي

باعتب ػ ػػار عق ػ ػػد م ػ ػػدني ،تترت ػ ػػب عميػ ػ ػ يث ػ ػػار قانكني ػ ػػة ،كيمك ػ ػػف

استخبلصما مف خػبلؿ اسػتقراء أحكػاـ المػكاد مػف  76إلػ  31مػف المرسػكـ  381-98سػالؼ
الػػذكر ،كتتمثػػؿ هػػذ اآلثػػار فػػي الت ازمػػات كحقػػكؽ طرفػػي عقػػد اإليجػار ،كقبػػؿ التطػػرؽ إلػ ذلػػؾ
يقتضي األمر أكال تحديػد العناصػر األساسػية لعقػد إيجػار الممػؾ الػكقفي (فػي الفػرع األكؿ) ،ثػـ
التزامات كحقكؽ المستأجر (الفرع الثاني) ،كالتزامات كحقكؽ المؤجر (الفرع الثالث).
()1
()2

حاليا تتمثؿ في مديرية األكقاؼ كالزكاة كالح كالعمرة.

المقصكد بسبؿ الخيرات عمكـ الخيرات ،كالذم يتسع ليشمؿ كؿ ما يجكز الكقؼ عمي مف أكج البر كالخير ،أك كؿ ما

ينفع الناس في الديف كالدنيا ،كبالتالي فعمكـ الخيرات ال تدخؿ تحت حصر ،كتتنكع باختبلؼ األزماف كاألماكف .كلمتفصيؿ
أكثر أنظر :محمد عبد الحميـ عمر ،بحث حكؿ :ضكابط صرؼ ريع األكقاؼ الخيرية كقكاعد ترتيب أكلكيات الصرؼ،
المحكر  3مف منتدل قضايا الكقؼ الفقمية الرابع المنعقد بالرباط -المممكة المغربية في  ،،7119نشر األمانة العامة
لؤلكقاؼ ،دكلة الككيت ،ط ،7113 ،1ص .313-318

()3

أنظر :الممحؽ رقـ  13مف هذ األطركحة التمضمف نمكذج عقد إيجار الممؾ الكقفي.
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الفرع األكؿ :العناصر األساسية لعقد إيجار الممؾ الكقفي
أكال* طرفي عقد إيجار الممؾ الكقفي:

*المستأجر :قد يككف شخصا طبيعيا ،أك شخصا معنكيا عاما أك خاصا.
*المػػؤجر :لػػـ يحػػدد المشػػرع ص ػراحة مػػؤجر الممػػؾ الػػكقفي كمػػا هػػك الحػػاؿ فػػي القكاعػػد

العامة ،لذا يمكف القكؿ بأف المؤجر هك الممؾ الكقفي ذات ()1باعتبار شخصػا معنكيػا( .)2كلكنػ
()3

يككف ممثبل قانكنا بناظر الكقؼ ،كقد يككف المؤجر مف المكقكؼ عميمـ

.

ك يػػرل السػػنمكرم بػػأف إجػػارة الكقػػؼ ال يممكمػػا إال النػػاظر ،فػػبل يممكمػػا المكقػػكؼ عمػػيمـ

كلك كاف كاحدا كانحصر اإلستحقاؽ في (.)4

ثانيا* المحؿ في عقد اإليجار الػكقفي :يقصػد بالمحػؿ فػي عقػد اإليجػار تمكػيف المػؤجر
مف العيف المؤجرة ،كقد يككف الشيء المػؤجر عبػارة عػف عقػار ،كالمبػاني بأنكاعمػا كاأل ارضػي،

كقد يككف اإليجار كاردا عم منقكؿ كاآلالت الميكانيكية كاألجمزة الكقفية(.)5

ثالثا* المدة في عقد اإليجار الكقفي :كقػد نصػت عميمػا المػادة  77فقػرة 1مػف المرسػكـ
" :381-98ال يص ػ ت ػػأجير المم ػػؾ ال ػػكقفي لم ػػدة غي ػػر مح ػػددة" ،كم ػػدة اإليج ػػار تح ػػدد حس ػػب

طبيعة الممؾ الكقفي كنكع (.)6

رابعا* بدؿ إيجار الممؾ الكقفي :كهك أهـ التزاـ يقع عم مستأجر الممؾ الكقفي ،كذلػؾ

كفقا لمقكاعد العامة كالمكاد  78 76 74 ،77مف المرسكـ التنفيذم .381-98

()1

كهذا ما يستفاد مف نص لمادة  76مف المرسكـ .381-98

()3

المادة  31مف المرسكـ .381-98

()2

()4

المادة  51مف القانكف المدني.

عبد الرزاؽ السنمكرم ،الكسيط في شرح القانكف المدني ،العقكد الكاردة عم اإلنتفاع بالشي  :اإليجار كالعارية ،ج،6

المجمد األكؿ ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت -لبناف ،ص .58

()5
()6

عبد الرزاؽ بكضياؼ ،إدارة أمكاؿ الكقؼ كسبؿ استثمارها ،دار المدل ،الجزائر ،7111 ،ص .175

المادة  77فقرة  7مف المرسكـ التنفيذم .381-98
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الفرع الثاني :إلتزامات كحقكؽ مستأجر الممؾ الكقفي

سنتطرؽ مف خبلؿ هذا الفرع إل إلتزامات مستأجر الممؾ الكقفي ثـ حقكق .
أكال :إلتزامات مستأجر الممؾ الكقفي
يرتػػب عقػػد إيجػػار الممػػؾ الػػكقفي باعتبػػار مػػف العقػػكد الممزمػػة لمجػػانبيف إلت ازمػػات فػػي ذمػػة
المستأجر كهي:
 *1دفع بدؿ اإليجار :تطبيقا لنص المادة  76مف المرسػكـ التنفيػذم سػالؼ الػذكر ،فػإف
مسػػتأجر الممػػؾ الػػكقفي ممػػزـ بػػدفع كتسػػديد بػػدؿ إيجػػار هػػذا األخيػػر ،حيػػث تػػنص هػػذ المػػادة
عم " :يعتبر المستأجر مدينا لمممؾ الكقفي."...
ك في نفس السياؽ ،كحرصا مف السمطة المكمفػة باألكقػاؼ عمػ بمػكغ األهػداؼ المسػطرة
في ضبط مجاؿ تسيير هذا الصنؼ مف األمبلؾ ،يتعيف اإللتػزاـ مػف طػرؼ المػديريات الكالئيػة
بالعمػػؿ مػػع المسػػتأجريف بغيػػة التكصػػؿ إل ػ الػػتحكـ الفعمػػي فػػي عمميػػة تسػػديد تكػػاليؼ اإليجػػار
كاإلنتظاـ فيما ،إل جانب إرساؿ تقرير مالي مفصؿ عف إيػرادات األكقػاؼ ،مػع ضػركرة إبػراز
فػػي التقريػػر المتخمفػػيف فػػي الػػدفع كػػي يتػػابعكف ،ككػػي تتخػػذ اإلج ػراءات الضػػركرية مػػع إلزاميػػة
إرفػػاؽ التقريػػر بمختمػػؼ الكثػػائؽ التػػي تبػػيف محت ػكا  ،كمػػا دعػػت الػػك ازرة كػػذلؾ إل ػ العمػػؿ عم ػ
استبداؿ العقكد القديمة بعقكد جديدة مف حيث التصميـ ،تكحيدا لما عم مستكل الكطف(.)1

ك قػ ػػد صػ ػػدرت فػ ػػي هػ ػػذا الخصػ ػػكص المػ ػػذكرة الك ازريػ ػػة رقػ ػػـ  17-7117المؤرخػ ػػة فػ ػػي
 19جانفي  7117المتعمقة بكيفية الكشؼ عف دفع اإليجار لؤلمبلؾ الكقفية.
كاذا أخؿ المستأجر بالتزام بامتناع أك تأخر في دفع بدؿ اإليجار ،فإنػ يعاقػب بغ ارمػة
مالية تحدد نسبتما مف قيمة اإليجار.
ك بدؿ اإليجار يكػكف قػاببل لمزيػادة تماشػيا مػع أسػعار السػكؽ ،كذلػؾ تطبيقػا لػنص المػادة
 78مػف نفػػس المرسػػكـ التػي تػػنص عمػ " :يمكػػف مراجعػة شػػركط عقػػد اإليجػار عنػػد نمايػػة سػػنة
تاريخ سرياف العقد أك عند تجديد كالسيما قيمت كمدت ".
()1

أنظر :التعميمة رقـ  96-17المؤرخة في  17جكيمية  1996المتضمنة اإللتزاـ بإرساؿ التقارير المالية.
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ك المبلح ػػظ أف المش ػػرع قص ػػد م ػػف خ ػػبلؿ ن ػػص الم ػػادة حماي ػػة المم ػػؾ ال ػػكقفي باعتب ػػار
شػػخص معنػػكم مػػف الغػػبف الػػذم يمكػػف أف يقػػع في ػ  ،كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تحسػػيف مداخيم ػ  ،التػػي
تصرؼ بالدرجة األكل عم عمارت ثـ تطكير بتنميت كتثمير .
 *2المحافظػػة عمػػى الممػػؾ الػػكقفي المػػؤجر :بػػالرجكع إلػ القكاعػػد العامػػة ،فإنػ تطبيقػػا

لنص المادة  495مف القانكف المدني فػإف كػؿ مسػتأجر ممػزـ بالمحافظػة عمػ العػيف المػؤجرة،

كالمستأجر ممزـ بدكر بالمحافظة عم الممؾ الكقفي ،كذلؾ باستعمال في الغػرض المخصػص
ل بما يتماش كطبيعتػ  ،ككػذا حمايػةالممؾ الػكقفي مػف كػؿ اعتػداء قػد يتعػرض لػ  ،مػف خػبلؿ
ح ػػؽ التقاض ػػي ال ػػذم ق ػػرر المش ػػرع لمكق ػػؼ باعتب ػػار شخص ػػا معنكي ػػا ،كيمثمػ ػ ف ػػي ذل ػػؾ ن ػػاظر
الكقؼ.
 *3رد الممػؾ الػكقفي المػؤجر بعػد انتهػاء عقػد اإليجػار :المسػتأجر كقاعػدة عامػة ممػػزـ

بػػرد العػػيف المػػؤجرة بعػػد انتمػػاء عقػػد اإليجػػار بالحالػػة التػػي كانػػت عميمػػا كقػػت تسػػممما ،ككػػذلؾ
األمػػر بالنسػػبة لمسػػتأجر الممػػؾ الػػكقفي ،كذلػػؾ تطبيقػػا ل ػنص المػػادة  513فق ػرة 1مػػف القػػانكف
المدني.
ثانيا :حقكؽ مستأجر الممؾ الكقفي
مثممػا يرتػب عقػػد إيجػار الممػػؾ الػكقفي إلت ازمػػات فػي ذمػة المسػػتأجر ،فمػك يقػػر لػ بحقػػكؽ
كهي:
 *1تسمـ الممؾ الكقفي المػؤجر فػي حالػة صػالحة لإلنتفػاع بهػا :كػؿ مسػتأجر كقاعػدة

عامة مف حق تسمـ العيف المؤجرة في حالة صػالحة لئلنتفػاع بمػا( ،)1كالمبلحػظ أف المشػرع لػـ
يتطرؽ صراحة إل هذا الحؽ في المرسكـ .381-98
 *2تجديد عقد اإليجار :يعتبر عقػد اإليجػار مػف العقػكد الزمنيػة كالتػي تعتبػر المػدة ركنػا
كعنص ار جكهريا فيما تحت طائمة البطبلف المطمؽ ،كقد أكػد المشػرع ذلػؾ فػي نػص المػادة 77
فقرة  1مف المرسكـ التنفيذم  381-98التي تنص عم " :ال يصػ تػأجير الممػؾ الػكقفي لمػدة
غير محددة".
()1

عبد السبلـ ذيب ،عقد اإليجار المدني ،الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية ،ط ،7111 ،1ص .46
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()1

ك تحدد مدة عقد اإليجار حسب طبيعة الممؾ الكقفي كنكع .

كيتقرر لممستأجر الحؽ فػي تجديػد عقػد اإليجػار ،كهػذا تطبيقػا لػنص المػادة  77الفقػرة 3
م ػػف المرس ػػكـ  381-98الت ػػي ت ػػنص عمػ ػ " :يج ػػدد عق ػػد اإليج ػػار خ ػػبلؿ األش ػػمر الثبلث ػػة ()3
األخيرة مف مدت ."...
ك يمكػػف مراجعػػة مػػدة عقػػد اإليجػػار فػػي حالػػة تجديػػد حسػػب مػػا تقتضػػي مصػػمحة الممػػؾ
الػػكقفي ،كهػػذا مػػا يسػػتفاد مػػف المػػادة  78مػػف المرسػػكـ  381-98سػػالؼ الػػذكر كالتػػي تػػنص
عم " :يمكف مراجعة شركط عقد اإليجار عنػد نمايػة سػنة تػاريخ سػرياف العقػد أك عنػد تجديػد ،
كال سيما قيمت كمدت ".
 *3إعػػادة تحريػػر عقػػد اإليجػػار كجكبػػا لصػػالح الكرثػػة فػػي حالػػة كفػػاة المسػػتأجر :قػػد
يحدث أف يتكف المستأجر كيترتب عن قانكنا فسخ عقػد اإليجػار ،كم ارعػاة منػ لحقػكؽ الكرثػة
الشرعييف لممستأجر ،فقد قرر المشرع كجكبا إعادة تحرير عقد اإليجار لصالحمـ ،كذلػؾ لممػدة
المتبقية مف العقد األكلي مع مراعاة مضمكن (.)2

كذلؾ األمر في حالة كفاة المؤجر ككاف مف المكقػكؼ عمػيمـ ،يعػاد تحريػر عقػد اإليجػار
كجكب ػ ػػا لص ػ ػػال المس ػ ػػتأجر األص ػ ػػمي ،كذل ػ ػػؾ حتػ ػ ػ انقض ػ ػػاء م ػ ػػدة العق ػ ػػد األكؿ م ػ ػػع م ارع ػ ػػاة
مضمكن (.)3

ك تجدر اإلشارة في هػذا اإلطػار ،أنػ كنظػ ار لمحػاالت العديػدة التػي ظمػرت عمػ مسػتكل
مختمػؼ النظػارات ،كالمتعمقػة بتغييػػر كصػكالت اإليجػار بتغييػػر المسػتغميف لؤلكقػاؼ بالتنػػازؿ أك
فػػي حالػػة كفػػاة المسػػتغميف األصػػمييف ،كحيػػث أف المػػادة  73مػػف قػػانكف األكقػػاؼ تؤكػػد صػراحة
أن ال يجكز التصرؼ في أصؿ الممؾ الكقفي المنتفعب بأية صفة مػف صػفات التصػرؼ سػكاء
ب ػػالبيع أك المب ػػة أك التن ػػازؿ أك غيره ػػا ،كتبع ػػا ل ػػذلؾ ،كم ػػف أج ػػؿ ال ػػتحكـ ف ػػي تس ػػيير األكق ػػاؼ
كحمايتما مف اإلنتقاؿ لتصب عرضة لممتاجرة ،فقد عمدت الك ازرة إل كضع نمػكذج مػف كثيقػة
()1

المادة  77الفقرة  7مف المرسكـ .381-98

()3

المادة  31مف المرسكـ .381-98

()2

المادة  79مف المرسكـ رقـ .381-98
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التنػػازؿ عػػف حػػؽ اسػػتغبلؿ ممػػؾ كقفػػي ،عمػ أف يػػتـ المصػػادقة عمػ هػػذ الكثيقػػة كجكبػػا عمػ

مستكل البمدية ،كاستنادا إل هذا اإلجراء يتـ تغيير كصؿ اإليجار(.)1
الفرع الثالث :إلتزامات كحقكؽ مؤجر الممؾ الكقفي

كما سػبقت اإلشػارة إليػ  ،فػإف عقػد اإليجػار كقاعػدة عامػة كعقػد إيجػار الممػؾ الػكقفي هػك
عق ػػد مم ػػزـ لمج ػػانبيف ،يرت ػػب حق ػػكؽ كالت ازم ػػات متقابم ػػة ف ػػي ذم ػػة الم ػػؤجر كالمس ػػتأجر ،كتش ػػكؿ
إلت ازمػات المػػؤجر حقكقػا المسػػتأجر ،كبالنتيجػػة فػإف حقكقػ – أم المػػؤجر -هػػي ذاتمػػا إلت ازمػػات
المستأجر.
ك تجػػدر اإلشػػارة إل ػ أف الػػك ازرة المعنيػػة  -ك ازرة الشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ-قػػد الحظػػت
بعػػد اإلطػػبلع عم ػ التقػػارير الماليػػة لحصػػيمة إي ػرادات األكقػػاؼ عم ػ المسػػتكل ال ػكالئي ،كبعػػد
استقراء البطاقات التقييمية الخاصة بأكقاؼ كػؿ كاليػة ،أف الكثيػر مػف المػديريات غيػر الممتمػة
بتحصيؿ إيجار السكنات الكقفية دكف مبرر كاض  ،كأف بعض الكاليػات الكبيػرة ال تشػمد أدنػ
تطكر لؤلكقاؼ مف حيث الدخؿ ،لذا فقد دعت الك ازرة المعنية إلػ ضػركرة اإلسػراع إل ازلػة هػذا
()2

الخمؿ ،كرد اإلعتبار لؤلمبلؾ الكقفية ،كالسكنية منما بالخصكص
المبحث الثاني

إيجار األراضي الكقفية الفكحية
حػػدد المشػػرع األسػػاس القػػانكني إليجػػار األ ارضػػي الكقفيػػة المخصصػػة لمفبلحػػة فػػي نػػص
المادة  76مكرر  9مف القانكف  17-11سالؼ الػذكر ،كالتػي تػنص عمػ " :مػع م ارعػاة أحكػاـ
المػ ػػادة  14مػ ػػف القػ ػػانكف  11-91كالمػ ػػذككر أعػ ػػبل  ،لمسػ ػػمطة المكمفػ ػػة باألكقػ ػػاؼ حػ ػػؽ إيجػ ػػار
األراضي الكقفية المخصصة لمفبلحة.
تحدد شركط تطبيؽ هذ المادة ككيفياتما عف طريؽ التنظيـ".
ك قػػد صػػدر تطبيقػػا لػػذلؾ المرسػػكـ التنفيػػذم رقػػـ  71-14المػػؤرخ فػػي  11فيفػػرم 7114
الذم يحدد شركط ككيفيات إيجار األراضي الكقفية المخصصة لمفبلحة.
()1
()2

المذكرة رقـ  17-97سالفة الذكر.
المذكرة الك ازرية رقـ  16-11سالفة الذكر.
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ك باستقراء أحكاـ المرسكـ التنفيذم أعػبل  ،سػنتطرؽ فػي هػذا المبحػث إلػ أحكػاـ إيجػار
األراضي الكقفية الفبلحية (مطمػب أكؿ) ،كيثػار عقػد إيجػار األرض الكقفيػة الفبلحيػة (المطمػب
الثاني).
المطمب األكؿ

أحكاـ إيجار األراضي الكقفية الفكحية
سنتناكؿ في هذا المطمب مفمكـ إيجار األراضي الكقفية الفبلحيػة ،كطػرؽ إيجارهػا ،ككػذا
الشػ ػػركط الكاجػ ػػب تكافرهػ ػػا فػ ػػي مسػ ػػتأجر األرض الفبلحيػ ػػة الكقفيػ ػػة ،كسػ ػػنخص كػ ػػبل مػ ػػف هػ ػػذ
العناصر بفرع مستقؿ.
الفرع األكؿ :مفهكـ إيجار األراضي الكقفية الفكحية
سػػنتطرؽ فػػي هػػذا الفػػرع إل ػ تعريػػؼ إيج ػار اال ارضػػي الكقفيػػة الفبلحيػػة ،كمجػػاؿ س ػرياف
المرسكـ  71-14سالؼ الذكر.
أكال :تعريؼ إيجار االراضي الكقفية الفكحية
عرؼ المشرع إيجار األراضي الكقفية الفبلحية بنص عم ذلؾ في المادة  4فقرة  1مػف
المرسكـ " :71-14يقصد بإيجار االراضي الكقفية المخصصة لمفبلحػة فػي مفمػكـ أحكػاـ هػذا
المرسكـ ،كؿ عقد تػؤجر بمكجبػ السػمطة المكمفػة باألكقػاؼ إلػ شػخص مسػتأجر أرضػا كقفيػة
مخصصة لمفبلحة".
كمػ ػػا تػ ػػنص الفق ػ ػرة  7مػ ػػف المػ ػػادة 4مػ ػػف المرسػ ػػكـ  71-14عم ػ ػ أف األ ارضػ ػػي الكقفيػ ػػة
المخصص ػػة لمفبلح ػػة الم ػػؤجرة يك ػػكف اإلنتف ػػاع بم ػػا قص ػػد تنميتم ػػا كاس ػػتغبللما اس ػػتغبلال أمث ػػؿ
كجعمما منتجة كتدع في صمب النص "أراض كقفية فبلحية".
ك مػػف خػػبلؿ اسػػتقراء أحكػػاـ المػػادة  4فق ػرة 1ك  7يمكػػف اسػػتخبلص أركػػاف عقػػد إيجػػار
األرض الكقفية الفبلحية كعناصر األساسية ،كهي:
*1طرفي العقد :كهما
المؤجر :هك السمطة المكمفة باألكقاؼ ممثمة لؤلرض الكقفية الفبلحية.131
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المستأجر :كؿ شخص طبيعي أك معنكم .*7محؿ العقد (العيف المؤجرة) :كتتمثؿ في األرض الكقفية الفبلحية

*3بدؿ اإليجار :لـ يشر إلي المشرع صراحة في التعريؼ التشريعي سالؼ الػذكر ،لكنػ
يستفاد مف مختمؼ المكاد الكاردة في المرسكـ  ،71-14ككذا بالرجكع إل القكاعد العامة
*4سػػبب التعاقػػد :طبقػػا لمقكاعػػد العامػػة ،فالمشػػرع يشػػترط مشػػركعية سػػبب التعاقػػد ،كقػػد
حػػدد المشػػرع سػػبب إيجػػار األرض الكقفيػػة الفبلحيػػة فػػي المػػادة  4فق ػرة  7مػػف نفػػس المرسػػكـ،
كيتمثؿ في تنميتما كاستغبللما استغبلال أمثؿ كجعمما منتجة.
*5مدة العقد :غير أف المبلحظ مف جمة أخػرل أف التعريػؼ التشػريعي سػالؼ الػذكر لػـ
يشر إل مدة العقد ،باعتبارها مف عناصر اإليجػار األساسػية ،إال أف المػادة  16مػف المرسػكـ
التنفيػػذم  71-14تؤكػػد ذلػػؾ ص ػراحة ،حيػػث تػػنص عم ػ " :تػػؤجر األ ارضػػي الكقفيػػة الفبلحيػػة
لمدة محددة ".
ثانيا :مجاؿ سرياف المرسكـ التنفيذم 73-14
تطبيقا لنص المادة  7مف المرسكـ  71-14سالؼ الذكر ،فإف أحكام تسرم عم :
األمبلؾ الكقفية العامة المخصصة لمفبلحػة المنصػكص عميمػا فػي المػادة  8مػف القػانكف
رقـ  11-91المؤرخ في  77أفريؿ  1991المعدؿ كالمتمـ ،السيما:
األمبلؾ الكقفية العامة التي تـ حصرها.()1

-األمبلؾ الكقفية المسػترجعة مػف الدكلػة

كاألمػبلؾ الكقفيػة األخػرل التػي هػي فػي حػكزة
()2

الدكلة كالتي يتبيف الحقا أنما أكقاؼ عامة بناء عم كثائؽ رسمية أك شمادات أشخاص

ك تجػػدر اإلشػػارة إل ػ أف األمػػبلؾ الكقفيػػة العامػػة باألسػػاس حػػددها المشػػرع عم ػ سػػبيؿ
المث ػػاؿ ،كبالتبعي ػػة ،كالمبلح ػػظ ك ػػذلؾ أف األم ػػبلؾ الكقفي ػػة المخصص ػػة لمفبلح ػػة الت ػػي تخض ػػع
ألحكاـ المرسكـ  71-14سالؼ الذكر ،كالمشار إليما في المادة  8مف القانكف  ،11-91هػي
()1
()2

المادة  38مف قانكف األكقاؼ.
المادة  8فقرة  5مف القانكف  11-91المتعمؽ باألكقاؼ.
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محددة كذلؾ عم سبيؿ المثاؿ.

ك مػػف جمػػة أخػػرل ،فػػإف المشػػرع حػػدد األمػػكؾ الكقفيػػة المسػػتثناة مػػف مجػػاؿ تطبيػػؽ

المرسكـ ،كهذا تطبيقا لنص المادة  3مػف المرسػكـ  ،71-14حيػث تسػتثن مػف مجػاؿ تطبيػؽ

هػ ػػذا األخي ػ ػػر األ ارضػ ػػي الكقفي ػ ػػة الخاص ػ ػػة التػ ػػي يخض ػ ػػع نظامم ػ ػػا القػ ػػانكني كقكاع ػ ػػد تس ػ ػػييرها
كاستغبللما لمتشريع كالتنظيـ المعمكؿ بمما.
الفرع الثاني :طرؽ إيجار األراضي الكقفية الفكحية
يػ ػػتـ إيجػ ػػار الممػ ػػؾ الػ ػػكقفي أيػ ػػا كانػ ػػت طبيعت ػ ػ بمػ ػػا فػ ػػي ذلػ ػػؾ الممػ ػػؾ الػ ػػكقفي الفبلحػ ػػي
>بطػريقتيف :األكلػ تكػكف بػػالمزاد العمنػي ،كالطريقػػة الثانيػػة تكػكف بالت ارضػػي ،كهػك مػػا سػػنتناكل
فيما يمي:
أكال :اإليجار بالمزاد العمني
يمك ػػف اس ػػتخبلص أحك ػػاـ إيج ػػار األ ارض ػػي الكقفي ػػة الفبلحي ػػة ب ػػالمزاد العمن ػػي م ػػف خ ػػبلؿ
استقراء أحكاـ المكاد مف  14إل  19مف المرسكـ  ،71-14كالتي يمكف إجمالما فيما يمي:
*1طريقة اإليجار بػالمزاد العمنػي هػي األصػؿ فػي تػأجير األ ارضػي الكقفيػة الفبلحيػة ،كال
يمجػػؤ إلػ طريقػػة أخػػرل إال بعػػد اسػػتنفاذها كاثبػػات عػػدـ جػػدكاها ،كهػػذا مػػا يستشػػؼ مػػف خػػبلؿ
المػ ػػادة  71مػ ػػف المرسػ ػػكـ  ،71-14كالتػ ػػي تػ ػػنص عم ػ ػ " :تػ ػػؤجر األ ارضػ ػػي الكقفيػ ػػة الفبلحيػ ػػة
بالت ارض ػػي بت ػػرخيص م ػػف ال ػػكزير المكم ػػؼ بالشػ ػػؤكف الديني ػػة كاألكق ػػاؼ ،بع ػػد تنظ ػػيـ عمميتػ ػػيف
متتاليتيف لئليجار عف طريؽ المزاد العمني أثبتتا عدـ الجدكل".
*7يحدد عقد اإليجػار كدفتػر الشػركط المتعمقػيف باإليجػار عػف طريػؽ المػزاد العمنػي كفػؽ
()1

الشكؿ النمكذجي المرفؽ بالمرسكـ  71-14سالؼ الذكر

*3تخػػتص السػػمطة المكمفػػة باألكقػػاؼ كحػػدها بػػإجراءات تػػأجير األ ارضػػي الفبلحيػػة عػػف
طريؽ المزاد العمني ،كذلؾ دكف اإلخبلؿ بأحكاـ المكاد مف  77إل  74مف المرسػكـ التنفيػذم

()1

المادة  19مف المرسكـ  71-14كالمادة  3مف الممحؽ األكؿ مف نفس المرسكـ.
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رقـ  381-98سالؼ الذكر(.)1

*4يتـ إعبلف المزايدة في الصحؼ أك بطريؽ اإلعػبلف األخػرل قبػؿ عشػريف ( )71يكمػا

مف تاريخ إجرائما طبقا لمتنظيـ المعمكؿ ب (.)2

*5يػػتـ الم ػزاد العمنػػي إمػػا عػػف طريػػؽ الم ازيػػدات الشػػفكية كامػػا بالتعمػػدات المختكمػػة(،)3
كتفصيؿ ذلؾ كما يمي:
 /*1المزايدات الشفكية :كأحكامما كالتالي:
*1-1يعمػػف المكظػػؼ الػػذم يػرأس جمسػػة الم ازيػػدة عػػف الػػثمف األدنػ المعػركض المػػذككر
في الممصقات.
*7-1تككف المزايدات بمبم ال يقؿ عف ألفيف دينار ( 7.111دج) إذا لـ تتجػاكز القيمػة
األدن المعركضة خمسمائة ألؼ دينػار ( 511.111دج) كبخمسػة يالؼ دينػار ( 5.111دج)
عندما يفكؽ الثمف األدن المعركض خمسمائة ألؼ دينار ( 511.111دج).
*3-1ال ي ػػتـ إع ػػبلف المػ ػزاد حتػ ػ ت ػػتـ م ازي ػػدة كاح ػػدة عمػ ػ األق ػػؿ بمبمػ ػ ال ػػثمف األدنػ ػ
المعركض ،كال يمكف تخفيض هذ القيمة في الجمسة نفسما.
*4-1إذا لػػـ تػػتـ أيػػة م ازيػػدة ،يػػؤخر مػػن اإليجػػار كيؤجػػؿ إلػ جمسػػة يحػػدد تاريخمػػا فيمػػا
بعد كيعمف عنما كفؽ نفس أشكاؿ الجمسة األكل .
*5-1إذا قدـ شخصاف أك عػدة أشػخاص فػي يف كاحػد م ازيػدات متسػاكية تخػكلمـ حقكقػا
متسػػاكية فػػي رسػػك الم ػزاد ،تجػػرل م ازيػػدات جديػػدة يشػػارؾ فيمػػا ه ػؤالء األشػػخاص دكف س ػكاهـ،
كاذا لػػـ تقػػع أيػػة م ازيػػدة جديػػدة ،تجػػرم القرعػػة بيػػنمـ حسػػب الكيفيػػة التػػي يحػػددها رئػػيس مكتػػب
()4

المزاد.
()1
()2

المادة  14مف المرسكـ 71-14
المادة  17مف المرسكـ 71-14

()3

المادة  3مف الممحؽ األكؿ المرفؽ بالمرسكـ  71-14بعنكاف" :نمكذج دفتر الشركط الذم يحدد البنكد كالشركط المطبقة

()4

المادة  3مف الممحؽ األكؿ مف المرسكـ .71-14

عم اإليجار عف طريؽ المزاد العمني لؤلراضي الكقفية المخصصة لمفبلحة".
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 /*2التعهدات المختكمة :كتتمخص إجراءاتما كالتالي:

*1-7يقػػدـ عػػرض اإليجػػار بكاسػػطة تعمػػد عمي ػ طػػابع كمصػػحكب باسػػتمارة معمكمػػات
مطابقة لمنمكذج الذم يػتـ تسػميم مػف طػرؼ اإلدارة ،مػع إثبػات دفػع األشػخاص الػذيف يريػدكف
المشاركة في المزاد كفالة( ،)1كهي مبم ضػماف مػالي تمثػؿ  11بالمائػة مػف مبمػ القيمػة الػدنيا

المعركضػػة لمجػػزء الػػذم يرغبػػكف أف يككن ػكا م ازيػػديف في ػ  ،كيجػػب عم ػ الطػػرؼ المسػػدد تقػػديـ
اإلثبػػات بإرفػػاؽ الكصػػؿ المسػػمـ ل ػ بتعمػػد أك بتقديم ػ إل ػ مكتػػب الم ػزاد فػػي حالػػة الم ازيػػدات
الشفكية قبؿ بدء العمميات ،كيتـ دفع هذ الكفالة إل حساب األكقاؼ.
بعػػد ذلػػؾ ،يخصػػـ مبم ػ الكفالػػة الػػذم يدفع ػ الشػػخص الػػذم رسػػا عمي ػ الم ػزاد مػػف ثمػػف
المزايدة.
ك يػػرد المحاسػػب الكفالػػة التػػي تسػػممما لمم ازيػػديف اآلخ ػريف أك لػػذكم حقػػكقمـ ،بنػػاء عم ػ
تقػػديـ قسػػيمة الػػدفع أك كصػػم  ،بعػػد أف يضػػع المػػدير ال ػكالئي لمشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ عبػػارة
تشمد أف المزاد لـ يتـ إعبلن لصال المكدع.
*7-7يمكػػف إرسػػاؿ عػػرض اإليجػػار بكاسػػطة البريػػد أك إيداعػ مباشػرة فػػي مقػػر المديريػػة
الكالئية لمشؤكف الدينية كاألكقاؼ المعينة كفقا لما هك محدد في اإلعبلنات اإلشػمارية فػي أجػؿ
أقصا يخر يكـ عمؿ يسبؽ اليكـ الذم تجرل فيػ عمميػة الفػرز قبػؿ إغػبلؽ المكاتػب ،كيترتػب
عف اإليداع المباشر تسميـ المكدع كصبل بذلؾ.
أمػػا إذا كػػاف اإلرسػػاؿ عػػف طريػػؽ البريػػد ،فيجػػب أف يكػػكف فػػي رسػػالة مكص ػ عميمػػا مػػع
إشعار باإلستبلـ ،كفي ظرؼ مزدكج يحمػؿ الظػرؼ الػداخمي منممػا العبػارة اآلتيػة" :التعمػد مػف
أجؿ إيجار.....الجزء رقـ.....المزاد المؤرخ في.".....
*3-7يترت ػ ػػب عمػ ػ ػ ع ػ ػػرض اإليج ػ ػػار قانكن ػ ػػا ،قب ػ ػػكؿ المتعم ػ ػػد ك ػ ػػؿ األعب ػ ػػاء كالش ػ ػػركط
المفركضة في دفتر الشركط.
*4-7ال يمكػػف سػػحب التعمػػد كال إلغػػاؤ بعػػد تػػاريخ األجػػؿ النمػػائي لئليػػداع المبػػيف فػػي
()1

المادة  5مف الممحؽ األكؿ مف المرسكـ .71-14
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اإلشمار.

*5-7تختص السمطة المكمفة باألكقاؼ بتحديد القيمة الػدنيا لئليجػار بإيجػار المثػؿ كفػؽ
مقتض ػػيات الس ػػكؽ العقاري ػػة ع ػػف طريػ ػؽ الخبػ ػرة بع ػػد المعاين ػػة أك اس ػػتطبلع رأم مص ػػال إدارة
أمبلؾ الدكلة(.)1

*6-7ال يػػتـ البػػت فػػي الم ازيػػدة إال إذا قػػدـ عػػرض يفػػكؽ القيمػػة الػػدنيا لئليجػػار ،كيكػػكف

رسك المزاد عم مف يقدـ أعم عرض(.)2

*7-7يػػتـ إج ػراء الم ازيػػدة تحػػت إش ػراؼ السػػمطة المكمفػػة باألكقػػاؼ ،عم ػ أسػػاس دفتػػر

الشركط النمكذجي المرفؽ بالمرسكـ .)3(71-14

*8-7ك يجػػرل الم ػزاد عػػف طريػػؽ الم ازيػػدات الشػػفكية أك بفػػرز التعمػػدات المختكمػػة فػػي
التػػاريخ المب ػػيف ف ػػي الممص ػػقات كاإلعبلن ػػات الصػػحفية كحس ػػب الكيفي ػػة المق ػػررة بكاس ػػطة لجن ػػة
تنصيب كمكتب المزاد (لجنة فت األظرفة) ،كتتككف مف:
 مدير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ بالكالية أك ممثم  ،رئيسا.
 مدير الفرع الكالئي لمديكاف الكطني لؤلراضي الفبلحية أك ممثم  ،عضكا.
 مكظؼ بمديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ بالكالية ،عضكا.
*9-7كاذا كقػػع الم ػزاد عػػف طريػػؽ التعمػػدات المختكمػػة ،يجػػب عم ػ المتعمػػديف إال فػػي
حالػػة كقػػكع مػػانع نػػات عػػف قػػكة قػػاهرة أف يحضػػركا إلػ جمسػػة فػػرز العػػركض شخصػػيا أك عػػف
طريؽ تعييف ككيؿ يزكد بككالػة ،كهػذا كفقػا لممػادة  6مػف الممحػؽ األكؿ مػف المرسػكـ 71-14
التػػي تػػنص عمػ " :يجػػب عمػ كػػؿ شػػخص يتقػػدـ نائبػػا عػػف غيػػر  ،أف يثبػػت ذلػػؾ بككالػػة تػػكدع
لدل مكتب المزاد كيصدقما الككيؿ".
 *11-7يجب عم لجنة فػت األظرفػة أف تقبػؿ العػرض الكحيػد المتعمػؽ بجػزء معػيف أك
()1

المادة  15مف المرسكـ .71-14

()3

المادة  16مف المرسكـ .71-14

()2

المادة  18مف المرسكـ .71-14
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العرض األنفع لحساب األكقاؼ في حالة تعدد التعمدات المتعمقة بالجزء نفس .
*11-7إذا تسػػاكت العػػركض ،يػػدع المتنافسػػكف قصػػد انتقػػاء الفػػائز مػػنمـ ،ليقػػدـ كػػؿ
كاحػػد مػػنمـ تعمػػدا جديػػدا فػػي عػػيف المكػػاف اعتمػػادا عمػ العػػركض المػػذككرة ،كفػػي حالػػة انعػػداـ
العرض الجديد ،يعيف الراسي عمي المزاد مف بيف المتنافسيف المعنييف بكاسطة القرعة.
*17-7يحػػرر محضػػر الم ػزاد فػػي الجمسػػة نفسػػما ،كيكقع ػ أعضػػاء مكتػػب الم ػزاد (لجنػػة
فت األظرفة) كالراسي عمي أك عميمـ المزاد ،كهذا أيضا ما نصت عميػ المػادة  9مػف الممحػؽ
األكؿ التػػي تػػنص عمػ " :يكقػػع حػػاال عمػ أصػػؿ محضػػر مػػن اإليجػػار أعضػػاء مكتػػب المػزاد
ككػػذا ال ارسػػي عمي ػ الم ػزاد أك ممثم ػ  ،كاذا لػػـ يػػتمكف هػػذاف األخي ػراف مػػف ذلػػؾ يشػػار إلي ػ فػػي
المحضر.
يجب أف تحمؿ األكراؽ التي تظػؿ ممحقػة بمحضػر المػزاد عبػارة ممحػؽ كيكقػع عميمػا كػؿ
األطراؼ .تكتب اإلحاالت كاإلضافات عم هامش العقكد كيكقع عميما كػؿ األطػراؼ كتحسػب
الكممات المشطكبة كيعمف بطبلنما بكاسطة عبارة يكقع عميما كذلؾ كؿ األطراؼ".
*13-7كفػػي حال ػػة تسػػجيؿ أم إحتج ػػاج ،ف ػػإف رئػػيس مكت ػػب المػ ػزاد هػػك المخ ػػكؿ قانكن ػػا
بالفصػػؿ فيمػػا ،حيػػث يقػػكـ بتسػػكية جميػػع اإلحتجاجػػات التػػي قػػد تحػػدث كقػػت الم ػزاد بمناسػػبة
العمميات التي تعد تابعة ل  ،في شأف صػفة الم ازيػديف أك يسػرهـ عمػ الكفػاء المػالي أك صػحة
المزايدات أك أية أحداث أخرل تتعمؽ بالمزاد(.)1

*14-7كاذا تػـ المػزاد كلػػـ يسػجؿ أم احتجػػاج ،فػػإف ال ارسػي عميػ المػزاد تسػرم فػػي حقػ
ك ػػؿ الحق ػػكؽ كاإللت ازم ػػات المح ػػددة ف ػػي دفت ػػر الش ػػركط ،كم ػػف جم ػػة أخ ػػرل ينتف ػػع باإلرتفاق ػػات
اإليجابية كيتحمؿ اإلرتفاقػات السػمبية الظػاهرة منمػا كالخفيػة ،الدائمػة كالمنقطعػة التػي يمكػف أف
تثقػػؿ القطعػػة األرضػػية محػػؿ مػػن اإليجػػار ،إال إذا تػػذرع ببعضػػما كاعتػػذر عػػف األخػػرل تحػػت
مس ػػؤكليت دكف أم طع ػػف ض ػػد س ػػمطة الش ػػؤكف الديني ػػة كاألكق ػػاؼ المانح ػػة اإليج ػػار ،كدكف أف
يمتمس ضمانا بأم حاؿ مف األحكاؿ ،كدكف أف يمكػف هػذا الشػرط مػف مػن أكثػر عػف الحقػكؽ
الناتجػػة مػػف القػػانكف أك مػػف السػػندات الشػػرعية غيػػر المتقادمػػة ،س ػكاء لم ارسػػي عمػػيمـ الم ػزاد أك
()1

المادة  8مف الممحؽ االكؿ مف المرسكـ .71-14
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لمغير(.)1

*15-7كأخي ار يعتبر الفائز أك الفائزكف بالمزاد مستأجريف ابتداء مف رسك المػزاد عمػيمـ،
كيػػدخمكف فػػي اإلنتفػػاع بػػاألمبلؾ العقاريػػة الكقفيػػة ذات الطػػابع الفبلحػػي مكضػػكع هػػذا اإليجػػار
بمجػرد الحيػازة الفعميػة كالحقيقيػة لمػذ األخيػرة ،عمػ أف يقكمػكا بتسػديد مصػاريؼ عمميػة المػزاد
العمني(.)2

ثانيا :اإليجار بالتراضي
يمكػػف اسػػتخبلص أحكػاـ اإليجػػار بالت ارضػػي مػػف خػػبلؿ اسػػتقراء المػكاد مػػف  71إل ػ 73
مف المرسكـ  ،71-14كيمكف إجماؿ هذ األحكاـ فيما يمي:
 /1اإليج ػػار بالت ارض ػػي طريق ػػة اس ػػتثنائية ال ي ػػتـ المج ػػكء إليم ػػا إال بع ػػد اس ػػتنفاذ اإليج ػػار

بالمزاد العمني بعد تنظيـ عمميتيف متتاليتيف مف هذا االخير أثبتتا عد الجدكل(.)3

 /7يك ػػكف اإليج ػػار بالت ارض ػػي بمكج ػػب ت ػػرخيص م ػػف ال ػػكزير المكم ػػؼ بالش ػػؤكف الديني ػػة

كاألكقاؼ(.)4

 /3يمكػػف أف يػػتـ التػػأجير بالت ارضػػي لتشػػجيع اإلسػػتثمارات الفبلحيػػة المنتجػػة المسػػتدامة،

كذلؾ مع مراعاة أحكاـ المادة  75مف المرسكـ  381-98سالؼ الذكر(.)5

 /4تخػ ػػتص السػ ػػمطة المكمفػ ػػة باألكقػ ػػاؼ بتحديػ ػػد قيمػ ػػة اإليجػ ػػار بصػ ػػيغة الت ارضػ ػػي تبعػ ػػا

لمقتضيات السكؽ العقارية(.)6

 /5يكػػرس اإليجػػار بالت ارضػػي بعقػػد يرفػػؽ بػػدفتر شػػركط يعػػد كفػػؽ شػػكؿ نمػػكذجي يحػػدد

()1
()2
()3

المادة  11مف الممحؽ األكؿ مف المرسكـ .71-14
الممحؽ الثاني مف المرسكـ .71-14
المادة  71مف المرسكـ .71-14

()4

المادة  71مف المرسكـ .71-14

()6

المادة  77مف المرسكـ .71-14

()5

المادة  71مف المرسكـ .71-14
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كفؽ شكؿ نمكذجي يحدد بقرار مف كزير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ(.)1

ك تجػػدر اإلشػػارة إل ػ أن ػ لػػـ يصػػدر لحػػد اآلف الق ػ ارر الػػكزارم الػػذم يحػػدد هػػذا الشػػكؿ
النمكذجي إليجار األراضي الكقفية الفبلحية بالتراضي.
الفرع الثالث :شركط عقد إيجار األراضي الكقفية الفكحية
تشمؿ هذ الشركط ،شركطا مكضكعية كأخرل شكمية.
أكال :الشركط المكضكعية الكاجب تكافرها في مستأجر األرض الكقفية الفكحية
حدد المشرع جممة مف الشػركط فػي الشػخص المترشػ لئلسػتفادة مػف اسػتئجار األ ارضػي
الكقفية الفبلحية ،كتختمؼ هذ الشػركط حسػب طبيعػة الشػخص ،فيمػا إذا كػاف شخصػا طبيعيػا
أك شخصا معنكيا.
أ /بالنسبة لمشخص الطبيعي
أجاز المشرع لمشخص الطبيعي الترش الستئجار األراضي الكقفيػة الفبلحيػة إذا تػكافرت
في الشركط التي حددها المادة  7مف المرسكـ  71-14كالتالي:
 /1أف يككف مف جنسية جزائرية ،كيتـ إثبات ذلؾ مف خبلؿ تقديـ شمادة الجنسية(.)2
ك هذا ما كرد أيضا في المادة  4مف الممحؽ األكؿ الفقرة .7
/7أف يثبػ ػػت صػ ػػفة الفػ ػػبلح( :)3كيعتبػ ػػر فبلحػ ػػا "كػ ػػؿ شػ ػػخص طبيعػ ػػي يمػ ػػارس نش ػ ػاطات

فبلحيػػة ،بصػػفة مسػػتمرة كعاديػػة"( ،)4كماحػػددت نفػػس المػػادة  7فق ػرة 7مػػف المرسػػكـ التنفيػػذم
 63-96سػالؼ الػػذكر الشػػركط الكاجػب تكافرهػػا فػػي الشػػخص الطبيعػي الػػذم يطمػػب اإلعتػراؼ
بصفة الفبلح ،كالمتمثمة في:
()1
() 2

المادة  73مف المرسكـ .71-14
األمر رقـ  86-71المؤرخ في  15ديسمبر  1971المتضمف قانكف الجنسية (ج.ر  115مؤرخة في  18ديسمبر

 )1971المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ  11-15المؤرخ في  77فيفرم ( 7115ج.ر  15مؤرخة في  77فيفرم .)7115

()3
()4

المادة  4مف الممحؽ األكؿ الفقرة  7مف المرسكـ .71-14

المادة  7فقرة 1مف المرسكـ التنفيذم رقـ  63-96المؤرخ في  1996-11-77الذم يعرؼ النشاطات الفبلحية كيحدد

شركط اإلعتراؼ بصفة الفبلح ككيفيات .
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أف يك ػػكف مال ػػؾ أراض أك مرب ػػي الماش ػػية ،يت ػػكل بنفسػ ػ كتح ػػت مس ػػؤكليت إدارة مم ػػاـالتسػػيير كمراقبتمػػا كمتابعتمػػا .غيػػر أن ػ يمكػػف لممالػػؾ تفػػكيض أمػػر التسػػيير لمغيػػر الػػذم يكػػكف
حينئذ ككيبل مسي ار مكضكعا تحت سمطة المالؾ كمسؤكليت .
أف يككف حائ از عقػد إيجػار أك انتفػاع مبرمػا مػع المالػؾ ،كأف يكػكف اإليجػار أك اإلنتفػاعمصرحا بككن نقدا أك عينا.
ك في نفػس اإلطػار ،فإنػ كقصػد اإلعتػراؼ بصػفة الفػبلح ،يحػدث فػي مسػتكل كػؿ غرفػة

فبلحية دفتر فبلحػي تسػجؿ فيػ أسػماء الفبلحػيف( ،)1كعنػدما يسػجؿ الفػبلح فػي دفتػر الفبلحػة،

تسػػمـ ل ػ بطاقػػة ممنيػػة تكػػكف مراجعمػػا الرقميػػة تطػػابؽ م ارجػػع تسػػجيم  ،كتشػػتمؿ عم ػ البيانػػات
المتعمقة بصنؼ النشاط كقطاع المذيف ينتمي الفبلح إليمما(.)2

 /3تقػػديـ شػػمادة تكػػكيف أك تأهيػػؿ فػػي المجػػاؿ الفبلحػػي بالنسػػبة لممترشػ الػػذم ال يمكنػ

إثبات صفة فبلح(.)3

 /4إثب ػػات أف لػ ػ مكطن ػػا أكي ػػدا حس ػػبالمادة  4م ػػف الممح ػػؽ األكؿ الفقػ ػرة  1م ػػف المرس ػػكـ
 ،71-14كػذلؾ نصػػت المػػادة  7مػػف نفػػس الممحػػؽ عمػ " :يجػػب عمػ ال ارسػػي عميػ المػزاد أف
يعيف في محضر المزاد مكطنا داخؿ إقميـ إختصاص مديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ."...
 /5إثبات يسر عم الكفاء مالياتطبيقا لممادة  4مف الممحؽ األكؿ الفقػرة  1مػف المرسػكـ
.71-14
 /6أف يكػ ػػكف متمتعػ ػػا بحقكق ػ ػ المدنيػ ػػة كفقػ ػػا لممػ ػػادة  4مػ ػػف الممحػ ػػؽ األكؿ الفق ػ ػرة 1م ػ ػف
المرسكـ .71-14
 /7أف يك ػ ػػكف كام ػ ػػؿ األهمي ػ ػػة( ،)4كه ػ ػػذا تطبيق ػ ػػا ل ػ ػػنص الم ػ ػػادة  65م ػ ػػف المرس ػ ػػكـ رق ػ ػػـ
()1
()2
()3
()4

أنظر المادة  9فقرة  1مف المرسكـ التنفيذم رقـ  63-96سالؼ الذكر.
أنظر المادة  11فقرة  1مف المرسكـ التنفيذم رقـ  63-96سالؼ الذكر
المادة  4مف الممحؽ األكؿ الفقرة  7مف المرسكـ التنفيذم .71-14

كرد هذا الشرط فيالممحؽ الثاني مف المرسكـ  :71-14نمكذج عقد إيجار األراضي الكقفية المخصصة لمفبلحة عف

طريؽ المزاد العمني.
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التػ ػػي تػ ػػنص عمػ ػ ػ " :إف العقػ ػػكد كالق ػ ػ اررات كالج ػ ػػداكؿ ،فيمػ ػػا يخػ ػػص األش ػ ػػخاص

الطبيعيػ ػػيف ،يجػ ػػب أف تتضػ ػػمف اإلشػ ػػارة إل ػ ػ جميػ ػػع العناصػ ػػر التػ ػػي تسػ ػػم بتحديػ ػػد الشػ ػػرط
الشخصي لؤلطراؼ.
ك يقصد بالشرط الشخصي حسب مفمكـ هذا المرسكـ باألهمية المدنية لؤلطراؼ.
ك يصػػدؽ عمػ صػػحة البيانػػات المتعمقػػة بالشػػرط الشخصػػي فػػي أسػػفؿ الصػػكرة األصػػمية
كالنسخ كالجداكؿ ضمف نفس الشركط بالنسبة لمكية األطراؼ".
ب /بالنسبة لمشخص المعنكم
أجػػاز الشػػرع لمشػػخص المعنػػكم أف يسػػتفيد مػػف اسػػتئجار األ ارضػػي الكقفيػػة الفبلحيػػة إذا
تكافرت في الشركط التي حددها المادة  8مف المرسكـ  71-14كالتالي:
 /1أف يككف خاضعا لمقانكف الجزائرم.
 /7أف يك ػػكف النش ػػاط ال ػػذم يمارسػ ػ ف ػػي مج ػػاؿ الفبلح ػػة .كق ػػد ع ػػرؼ المش ػػرع النش ػػاط
الفبلحي مف خػبلؿ المػكاد  7ك 3ك 5مػف المرسػكـ التنفيػذم رقػـ  63-96سػالؼ الػذكر ،كالتػي
تػػنص عم ػ " :يعتبػػر ذا طػػابع فبلحػػي ،فػػي مفمػػكـ هػػذا المرسػػكـ ،كػػؿ نشػػاط ي ػرتبط بسػػير دكرة
نمك منتكج نباتي أك حيكاني كتكاثر ".
ك تػػنص المػػادة  3مػػف المرسػػكـ التنفيػػذم  63-69عم ػ " :يعتبػػر ذا طػػابع فبلحػػي ،فػػي
مفمػ ػػكـ هػ ػػذا المرسػ ػػكـ ،كػ ػػؿ نشػ ػػاط يسػ ػػتند إل ػ ػ اإلسػ ػػتغبلؿ أك هػ ػػك امتػ ػػداد ل ػ ػ ال سػ ػػيما خػ ػػزف
المنتكجػػات النباتيػػة أك الحيكانيػػة ،كتحكيممػػا كتسػػكيقما كتكضػػيبما ،عنػػدما تتكلػػد هػػذ المنتكجػػات
مف اإلستغبلؿ".
ك تح ػػتفظ النش ػػاطات الم ػػذككرة ف ػػي الم ػػادة  3بطبيعتم ػػا الفبلحي ػػة ،سػ ػكاء أكان ػػت مرتبط ػػة
بالتربة أـ غير مرتبطة ،كممما كانت أهميتمػا اإلقتصػادية أك طػابع الطػرؽ المسػتعممة المجمػز
أك التقميدم ،أك طبيعتما اإلصطناعية أك الطبيعية(.)2

()1
()2

المرسكـ رقـ  63-76المؤرخ في  75مارس  1976المتعمؽ بتأسيس السجؿ العقارم.
أنظر المادة  4مف المرسكـ التنفيذم  63-69سالؼ الذكر.
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ك ت ػػنص الم ػػادة  5م ػػف نف ػػس المرس ػػكـ التنفي ػػذم  63-69عمػ ػ " :تعتب ػػر ك ػػذلؾ ذا ط ػػابع
فبلحي ،النشاطات المنجزة داخؿ مؤسسات الصيد البحرم كما هك منصكص عميػ فػي المػادة
 17م ػػف المرس ػػكـ التشػ ػريعي رق ػػـ  13-94الم ػػؤرخ ف ػػي  78م ػػام  1994ال ػػذم يح ػػدد القكاع ػػد
العامة المتعمقة بالصيد البحرم".
ثانيا :الشركط الشكمية في عقد إيجار األراضي الفكحية الكقفية
قػػرر المشػػرع أنػ إذا كانػػت مػػدة إيجػػار األرض الكقفيػػة الفبلحيػػة إثنتػػي عشػرة سػػنة ()17
سنة فما فكؽ ،فإن يخضع إلجراءات الشمر العقارم ،كهذا ما تطبيقػا لػنص المػادة  9الفقػرة 7
مف المرسكـ  71-14سالؼ الذكر ،أم أف عقد اإليجار في هذ الحالة يعد عقدا رسميا.
ك المبلحظ أف هذا ما يتكافؽ مع القكاعد العامة ككذا أحكػاـ المػادة  17مػف األمػر -75

()1

74

التي تنص عم  " :إف اإليجارات لمػدة  17سػنة ال يكػكف لمػا أم أثػر بػيف األطػراؼ كال

يحت بما تجا الغير في حالة عدـ إشمارها.)2(" ...

ك بمفمػػكـ المخالفػػة فػػإف عقػػد إيجػػار األ ارضػػي الكقفيػػة الفبلحيػػة إذا كانػػت مدت ػ أقػػؿ 17
سنة ،فمك عقد مكتكب.
ك المبلحػػظ أف المشػػرع لػػـ يعػػؼ عقػػد إيجػػار األ ارضػػي الكقفيػػة الفبلحيػػة مػػف المصػػاريؼ
كالرسكـ المتعمقة بتسجيم كاشمار  ،كما هك الشأف بالنسبة لعقد الكقؼ العاـ.
المطمب الثاني

آثار إيجار األراضي الكقفية الفكحية
تتمث ػػؿ يث ػػار إيج ػػار األرض الكقفي ػػة الفبلحي ػػة ف ػػي حق ػػكؽ كالت ازم ػػات ك ػػؿ م ػػف المس ػػتأجر
كالمؤجر ،كهك ما سنتناكل مف خبلؿ الفرعيف التالييف:
الفرع األكؿ :حقكؽ كالت ازمات مستأجر األرض الكقفية الفكحية
أقػػر المشػػرع لمسػػتأجر األ ارضػػي الكقفيػػة الفبلحيػػة جممػػة مػػف الحقػػكؽ ،كبالمقابػػؿ ألزم ػ
()1
()2

األمر رقـ  74-75المؤرخ في  17نكفمبر  1975المتضمف إعداد مس األراضي العاـ كتأسيس السجؿ العقارم.
ج.ر  57مؤرخة في  18نكفمبر .1975
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بجممة مف اإللتزامات ،كالتي يمكف إجمالما في:
أكال :حقكؽ مستأجر األراضي الكقفية الفكحية

حػػدد المشػػرع حقػػكؽ مسػػتأجر األ ارضػػي الكقفيػػة الفبلحيػػة كفػػؽ الممحػػؽ الثػػاني لممرسػػكـ
 71-14بعنػكاف " :دفتػػر شػػركط يحػػدد حقػػكؽ ككاجبػػات المسػػتأجر ال ارسػػي عميػ المػزاد " ،كقػػد
كردت هذ الحقكؽ في المادة  7مف الممحؽ الثاني كهي:
*1تسمـ األرض الفبلحية الكقفية المؤجرة كممحقاتما إف كجدت ،مباشرة بعػد إعػبلف رسػك
المزاد.
ك كما هك معمكـ أف المستأجر –كقاعػدة عامػة -مػف حقػ تسػمـ العػيف المػؤجرة فػي حالػة
صػالحة لئلنتفػاع بمػػا ،غيػر أف المشػػرع لػـ يقػػرر لمسػتأجر الكقػؼ الفبلحػػي هػذا الحػػؽ ،بػؿ إنػ
جرد مف أم ضػماف ألم سػبب كػاف ،كهػذا مػا كرد فػي المػادة  11مػف الممحػؽ األكؿ" :يعتبػر
ك ػػؿ راس عميػ ػ المػ ػزاد عارف ػػا تم ػػاـ المعرف ػػة بالقطع ػػة األرض ػػية الت ػػي اكتس ػػب عميم ػػا اإليج ػػار،
كيأخذها في الحالة التي هي عميما يكـ بدء المزاد ،دكف أف يطمب أم ضػماف أك أم تخفػيض
في اإليجار بسبب اإلتبلؼ أك أخطاء في التعييف أك ألسباب أخرل".
*7اإلستغبلؿ الحر لؤلرض الفبلحية كممحقاتما.
*3البنػ ػػاء ك/أك التميئػ ػػات الضػ ػػركرية السػ ػػتغبلؿ أمثػ ػػؿ لػ ػػؤلرض الكقفيػ ػػة الفبلحيػ ػػة طبقػ ػػا
لمتشريع كالتنظيـ المعمكؿ بمما.
*4طمب تجديد عقد اإليجار مف السمطة المؤجرة سنة قبؿ انتماء مدة العقد.
ك الح ػ ػػؽ فػ ػ ػػي تجديػ ػ ػػد اإليجػ ػ ػػار ال يتقػ ػ ػػرر إال بمكافقػ ػ ػػة ص ػ ػ ػريحة مػ ػ ػػف السػ ػ ػػمطة المكمفػ ػ ػػة

باألكقاؼ(.)1

*5طمب الفسخ المسبؽ لئليجار بكاسطة إشعار مسبؽ يكج لمسمطة المؤجرة.
ك كذلؾ تنص المادة  15فقػرة  1مػف الممحػؽ األكؿ مػف المرسػكـ  71-14عمػ " :يفسػخ
اإليجار في أم كقت باتفاؽ الطرفيف".
()1

المادة  14الفقرة  7مف الممحؽ األكؿ مف المرسكـ .71-14
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ثانيا :إلتزامات مستأجر األرض الكقفية الفكحية

حػػدد المشػػرع إلت ازمػػات مسػػتأجر األرض الكقفيػػة الفبلحيػػة عمػ سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر
مف خػبلؿ المػكاد  11ك 11مػف المرسػكـ  71-14سػالؼ الػذكر ،ككػذلؾ المػادة  3مػف الممحػؽ
الثػاني مػف نفػس المرسػػكـ ،كمػف خػبلؿ اسػػتقراء هػذ المػكاد ،يمكػف إجمػػاؿ هػذ اإللت ازمػات فيمػػا
يمي:
*1إحتػ ػراـ المس ػػتأجر لئللت ازم ػػات التعاقدي ػػة الناتج ػػة ع ػػف عق ػػد اإليج ػػار كدفت ػػر الش ػػركط

الممحؽ ب (.)1

*7عدـ تغيير الكجمة الفبلحية(.)2
حيث تستعمؿ األمبلؾ المػؤجرة فػي النشػاط الفبلحػي طبقػا لػدفتر الشػركط ،كال يمكػف فػي
أم حاؿ مف األحكاؿ أف تستعمؿ أك تستغؿ في غير الغرض المكجمة إلي .
ك كػػؿ تغييػػر فػػي كجمتمػػا أك فػػي اسػػتعماؿ كػػؿ أك جػػزء ألغ ػراض أخػػرل غيػػر األغ ػراض

المحددة في دفتر الشركط ،ينجر عن فسخ اإليجار(.)3

ك هك نفس ما كرد في المادة  7مف الممحؽ األكؿ مف المرسكـ  71-14سالؼ الذكر.
كػ ػػذلؾ نصػ ػػت المػ ػػادة  3الفق ػ ػرة  5مػ ػػف الممحػ ػػؽ  7مػ ػػف المرسػ ػػكـ 71-14عم ػ ػ " :يتعمػ ػػد
المتأجر باحتراـ الطابع الفبلحي لؤلرض المؤجرة "...
ك تجػػدر اإلشػػارة إل ػ أف المشػػرع يمػػدؼ إل ػ حمايػػة الكجمػػة الفبلحيػػة أيػػا كػػاف صػػنؼ
الممكيػػة ،سػكاء ممكيػػة كقفيػػة أك ممكيػػة خاصػػة أك ممكيػػة عامػػة ،كهػػذا لؤلهميػػة االقتصػػادية لمػػذا
النكع مف األمبلؾ ،لدرجة أف المشرع كضع عقكبػات ضػد الشػخص الػذم يقػكـ بتغييػر الكجمػة
الفبلحيػػة لػػؤلرض دكف رخصػػة مػػف المصػػال المختصػػة ،كنجػػد فػػي هػػذا الصػػدد عػػدة نصػػكص
قانكنية كتنظيمية.
()1
()2
()3

المادة  11مف المرسكـ .71-14
المادة  11مف المرسكـ .71-14

كهذا تطبيقا لنص المادة  1مف الممحؽ األكؿ المرفؽ بالمرسكـ 71-14بعنكاف" :نمكذج دفتر الشركط الذم يحدد البنكد

كالشركط المطبقة عم اإليجار عف طريؽ المزاد العمني لؤلراضي الكقفية المخصصة لمفبلحة".
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()1

فقد نص المشرع في المادة  77مف القانكف رقـ 16-18

التي تػنص عمػ " :يجػب أال

تفضي التصرفات الكاقعة عم األراضي الفبلحية كاأل ارضػي ذات الكجمػة الفبلحيػة إلػ تغييػر
كجمتما الفبلحية".
ك األكثػػر مػػف ذلػػؾ ،فػػإف تغييػػر الكجمػػة الفبلحيػػة لؤل ارضػػي الزراعيػػة  -سػكاء مػػف طػػرؼ
لمشخص الطبيعػي أك المعنػكم  ،-أصػب يشػكؿ جريمػة (جنحػة) ،كهػذا مػا نػص عميػ المشػرع
فػػي المػػادة  87مػػف قػػانكف التكجي ػ الفبلحػػي عم ػ " :يعاقػػب بػػالحبس مػػف ( )1سػػنة إل ػ خمػػس
( )5س ػ ػػنكات كبغ ارم ػ ػػة م ػ ػػف مائ ػ ػػة أل ػ ػػؼ دين ػ ػػار (111.111دج) إلػ ػ ػ خمس ػ ػػمائة أل ػ ػػؼ دين ػ ػػار
( 511.111دج) كػ ػ ػؿ م ػ ػػف يغي ػ ػػر الط ػ ػػابع الفبلح ػ ػػي ألرض مص ػ ػػنفة فبلحي ػ ػػة أك ذات كجم ػ ػػة
فبلحيػة ،خبلفػػا ألحكػػاـ المػػادة  14مػػف هػػذا القػانكف" ،كالتػػي تػػنص عمػ " :يمنػػع بمكجػػب أحكػػاـ
هذا القانكف كؿ استعماؿ غير فبلحي ألرض مصنفة كأرض فبلحية أك ذات كجمة فبلحية".
كػ ػػذلؾ تػ ػػنص المػ ػػادة  89مػ ػػف القػ ػػانكف  16-18سػ ػػالؼ ال ػ ػذكر عم ػ ػ " :يمكػ ػػف أف يكػ ػػكف
الشخص المعنكم مسؤكال جزائيا عػف الجػرائـ المنصػكص عميمػا فػي هػذا القػانكف ،كفقػا ألحكػاـ
المادة  51مكرر مف قانكف العقكبات.
ك يعاقػ ػػب بغ ارمػ ػػة ال تقػ ػػؿ عػ ػػف أربعػ ػػة ( )4م ػ ػرات عػ ػػف الحػ ػػد األقص ػ ػ لمغ ارمػ ػػة المقػ ػػررة
لمشخص الطبيعي المنصكص عميما في أحكاـ المػادتيف  87ك 88مػف القػانكف 16-18سػالؼ
الذكر.
ك يتعرض أيضا إل كاحدة أك أكثر مف العقكبات التكميمية المنصكص عميما في المػادة

 18مكرر مف قانكف العقكبات"(.)2

*3تسديد مقابؿ اإليجار السنكم مسبقا(.)3
كمػ ػػا نصػ ػػت الم ػ ػػادة  3الفق ػ ػرة  4م ػ ػػف الممحػ ػػؽ  7مػ ػػف المرس ػ ػػكـ 71-14عم ػ ػ " :يتعم ػ ػػد
()1

القانكف رقـ  16-18المؤرخ في  13أكت  7118المتضمف التكجي الفبلحي (ج ر  46مؤرخة في 11أكت .)7118

()2

المادة  51مف األمر رقـ  155-66المؤرخ في  8جكاف  1966المتضمف قانكف العقكبات المعدؿ كالمتمـ

()3

المادة  11مف المرسكـ .71-14

ك المادة  18من .
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المستأجر بدفع مبم اإليجار السنكم كاألعباء اإليجارية في األجؿ المتفؽ عمي ".
كما أكدت عم ذلؾ المادة  16مف الممحؽ األكؿ ككذا المادة  17مف نفس الممحػؽ مػف
المرسػػكـ " :71-14يمػػن اإليجػػار مقابػػؿ دفػػع إيجػػار سػػنكم يمثػػؿ المبم ػ النػػاجـ عػػف عمميػػة
المزاد.
يدفع هذا المقابؿ سنكيا كمسبقا لحساب األكقاؼ.
ك في حالة التأخر في الدفع ،يتـ تحصيؿ الحؽ بكؿ الطرؽ القانكنية".
ك المبلحظ أف المشرع كحت يحقؽ مصمحة الكقؼ الفبلحػي كيضػمف تحصػيؿ عائداتػ ،
فقػػد ألػػزـ المسػػتأجر بالػػدفع السػػنكم كالمسػػبؽ تحػػت طائمػػة التحصػػيؿ الجبػػرم فػػي حالػػة اإلخػػبلؿ
بمذا اإللتزاـ.
*4دفػػع مصػاريؼ اإليجػػار :حيػػث أن ػ كتطبيقػػا لػػنص المػػادة  17مػػف الممحػػؽ األكؿ مػػف
المرسكـ  ،71-14فإف الراسي عمي المزاد يدفع زيادة عم مبم مقابؿ اإليجار السػنكم النػات
عف اإليجار بالتناسب مع القيمة الدنيا المعركضة لكؿ جزء المصاريؼ التالية:
مصػ ػػاريؼ اإلعبلنػ ػػات كالممصػ ػػقات كالنش ػ ػرات أك أيػ ػػة مصػ ػػاريؼ أخػ ػػرل مسػ ػػتحقة قبػ ػػؿالمزايدة.
رسـ النسخة األصمية لمحضر البيع كالممحقات المشتركة ،كدفتر الشركط كالمخططػاتاإلجمالية.
حؽ تسجيؿ الممحقات المشتركة.ك كذلؾ يتحمؿ الراسي عمي المزاد بصفة منفردة:
حقكؽ التسجيؿ ،عند الحاجة.رسـ الشمر العقارم ،عند اإلقتضاء.*5عدـ تأجير األراضي الكقفية مف الباطف ،كذلؾ تطبيقا لنفس المادة(.)1
()1

المادة  11مف المرسكـ .71-14
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ك القاعػػدة العام ػػة أف المش ػػرع أجػػاز لممس ػػتأجر الت ػػأجير مػػف الب ػػاطف( ،)1بخ ػػبلؼ ت ػػأجير
األ ارضػػي الكقفيػػة مػػف البػػاطف ،حيػػث اعتبػػر المشػػرع حظ ػ ار قانكنيػػا تحػػت طائمػػة سػػقكط حػػؽ
اإليجار.
ك قد أكدت عم ذلؾ المادة  3الفقرة  3مف الممحؽ  7مف المرسكـ  71-14التي تنص
عم ػ " :يتعمػػد المسػػتأجر بعػػدـ إيجػػار األرض الفبلحيػػة مػػف البػػاطف أك كضػػعما تحػػت تصػػرؼ
الغير".
ك في نفس اإلطار تنص المػادة  13مػف الممحػؽ األكؿ مػف المرسػكـ  71-14عمػ " :ال
يمكف صاحب اإلمتياز أف يؤجر مف الباطف ،تحت طائمة إسقاط حؽ اإليجار".
*6إحت ػراـ المػػدة الثابتػػة فػػي عقػػد اإليجػػار ،كهػػذا مػػا أشػػارت إلي ػ كػػذلؾ المػػادة  11مػػف
المرسكـ .71-14
كمػػا سػػبقت اإلشػػارة إلي ػ  ،فػػإف اإليجػػار مػػف عقػػكد المػػدة ،كقػػد نػػص المشػػرع عم ػ ذلػػؾ
صراحة في المادة  6الفقػرة  1مػف المرسػكـ  " :71-14تػؤجر األ ارضػي الكقفيػة الفبلحيػة لمػدة
محددة".
*7تعمػ ػػد المسػ ػػتأجر باسػ ػػتغبلؿ األ ارضػ ػػي الفبلحيػ ػػة المػ ػػؤجرة عػ ػػف طريػ ػػؽ الم ػ ػزاد بشػ ػػكؿ

شخصي كمباشر(.)2

*8التعمػػد بعػػدـ التنػػازؿ عػػف كػػؿ األمػػاكف المػػؤجرة أك عػػف جػػزء منمػػا إال بعػػد مكافقػػة مػػف
()3

السمطة المكمفة باألكقاؼ

.

*9التعمد بحماية البيئػة كاحتػراـ كػؿ التعميمػات التػي تػرل السػمطة المػؤجرة أنمػا ضػركرية

()1

نظـ المشرع أحكاـ اإليجار مف الباطف (اإليجار الفرعي) في المادتيف  515ك 517ؽ ـ ج .أنظر في ذلؾ أيضا:

Philippe Malaurie et Laurent Aynès ET Philippe Stoffel-Munck, DROIT CIVIL: LES OBLIGATION,
éditions juridiques associées, Paris, 2° édition, 2005, p 427.
()2
()3

المادة  3الفقرة  1مف الممحؽ  7مف المرسكـ .71-14
المادة  3الفقرة  7مف الممحؽ  7مف المرسكـ .71-14
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في هذا الشأف(.)1

*11تحمؿ المستأجر الفكاتير الناجمة عف التمكيف بالماء كالكمرباء(.)2
*11التعم ػ ػػد بع ػ ػػدـ إح ػ ػػداث أم تغيي ػ ػػر ف ػ ػػي األرض الم ػ ػػؤجرة دكف مكافق ػ ػػة م ػ ػػف الس ػ ػػمطة

المؤجرة(.)3

*17التعمد بعدـ المطالبة بأم تحسيف لؤلرض المؤجرة(.)4
*13اإللتػ ػزاـ بتحم ػػؿ ك ػػؿ المص ػػاريؼ الناجم ػػة ع ػػف األضػ ػرار الت ػػي أح ػػدثما شخص ػػيا أك

أحدثما شخص تحت مسؤكليت كالتكفؿ بما(.)5

*14اإللت ػزاـ بعػػدـ اإلعت ػراض عم ػ كػػؿ عمميػػات الرقابػػة التػػي يتكالهػػا األع ػكاف التػػابعكف

لمسمطة المكمفة باألكقاؼ كلمديكاف الكطني لؤلراضي الفبلحية(.)6

*15اإللتػ ػزاـ بالتكف ػػؿ باألش ػػغاؿ ذات الص ػػمة بالص ػػيانة العادي ػػة ل ػػؤلرض الفبلحي ػػة كك ػػؿ

األمبلؾ السطحية التي يستغمما إف كجدت ،كهذا مف أجؿ إبقائما في حالة جيدة(.)7

*16اإللتزاـ بإخبلء األمػاكف مباشػرة بعػد انتمػاء مػدة اإليجػار دكف إعػذار ،إال إذا قػررت

السمطة المكمفة باألكقاؼ المؤجرة تجديد عقد اإليجار(.)8

*17اإللتػ ػزاـ بأخ ػػذ األرض الكقفي ػػة ف ػػي الحال ػػة الت ػػي ه ػػي عميم ػػا ي ػػكـ ب ػػدء اإلنتف ػػاع دكف

ضماف(.)9

*18اإللتزاـ بالنفقات المتعمقة بإعادة األماكف عم الحالة التي كانت عميما في حالة مػا
()1
()2

المادة  3الفقرة  5مف الممحؽ  7كالمادة  7مف الممحؽ األكؿ مف المرسكـ .71-14
المادة  3الفقرة  6مف الممحؽ  7مف المرسكـ .71-14

()3

المادة  3الفقرة  7مف الممحؽ  7مف المرسكـ .71-14

()5

المادة  3الفقرة  9مف الممحؽ  7مف المرسكـ .71-14

()4

()6

المادة  3الفقرة  8مف الممحؽ  7مف المرسكـ .71-14
المادة  3الفقرة  11مف الممحؽ  7مف المرسكـ .71-14

()7

المادة  3الفقرة  11مف الممحؽ  7مف المرسكـ .71-14

()9

المادة  3الفقرة  13مف الممحؽ  7مف المرسكـ .71-14

()8

المادة  3الفقرة  17مف الممحؽ  7مف المرسكـ .71-14
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إذا تـ القياـ بأشغاؿ دكف المكافقة المسبقة لمسمطة المكمفة باألكقاؼ(.)1

*19يػػؤدم المس ػػتأجر ال ارسػػي عميػ ػ الم ػزاد ابت ػػداء م ػػف يػػكـ الش ػػركع فػػي اإلنتف ػػاع س ػػائر
الضػرائب كالرسػػكـ كغيػػر ذلػػؾ مػػف التكػػاليؼ التػػي يخضػػع لمػػا العقػػار ،بحيػػث ال يكػػكف المػػؤجر

ممتزما بأم منما في هذا الشأف(.)2

الفرع الثاني :حقكؽ كالتزامات مؤجر األرض الكقفية الفكحية
إف مؤجر األرض الكقفية الفبلحية هك اآلخر قد قػرر لػ المشػرع حقػكؽ كحممػ الت ازمػات
في مكاجمة المستأجر.
أكال :حقكؽ مؤجر األراض الكقفية الفكحية
كم ػػا س ػػبؽ الق ػػكؿ ف ػػإف حق ػػكؽ م ػػؤجر األ ارض ػػي الكقفي ػػة الفبلحي ػػة ه ػػي نفس ػػما الت ازم ػػات
المستأجر المذككرة سالفة الذكر ،كزيادة عم ذلؾ فإف ل الحؽ في:
*1الحػ ػػؽ ف ػ ػي فسػ ػػخ اإليج ػ ػػار بمبػ ػػادرة مػ ػػف اإلدارة إذا أخ ػ ػػؿ المسػ ػػتفيد مػ ػػف اإليج ػ ػػار -
المسػػتأجر -بالتزامات ػ  ،تطبيقػػا لممػػادة  17مػػف المرسػػكـ  71-14كعػػدـ احت ارم ػ بنػػكد كشػػركط
دفتر الشركط المرفػؽ بالعقػد كأحكػاـ المرسػكـ التنفيػذم رقػـ  71-14سػالؼ الػذكر ،حيػث تقػكـ
الس ػػمطة المكمف ػػة باألكق ػػاؼ ف ػػي ه ػػذ الحال ػػة بتكجيػ ػ إع ػػذاريف متت ػػالييف بفتػ ػرة ش ػػمر كاح ػػد ()1
يثبتمما محضر قضائي.
ك بعػػد انقضػػاء أجػػؿ شػػمر كاحػػد ( )1ابتػػداء مػػف اإلعػػذار الثػػاني ،تباشػػر السػػمطة المكمفػػة
باألكقاؼ إجراءات إسقاط الحؽ في اإليجار أماـ الجمات القضائية ،كفقا لممػادة  16الفقػرة ،7
 4 ،3مف الممحؽ األكؿ مف المرسكـ .71-14
()3

*7إمكانية مراجعة قيمة بدؿ اإليجار عند تجديد  ،إف اقتض األمر ذلؾ

()1

المادة  3الفقرة  14مف الممحؽ  7مف المرسكـ .71-14

()3

المادة  17مف الممحؽ األكؿ مف المرسكـ .71-14

()2

أنظر الممحؽ الثاني مف المرسكـ :نمكذج عقد إيجار األراضي الكقفية المخصصة لمفبلحة عف طريؽ المزاد العمني.
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ثانيا :إلتزامات مؤجر األرض الكقفية الفكحية

يمكف القكؿ بأف الت ازمػات مػؤجر األ ارضػي الكقفيػة الفبلحيػة هػي نفسػما حقػكؽ المسػتأجر
التػػي سػػبؽ التطػػرؽ إليمػػا ،كأهممػػا يتمثػػؿ فػػي تسػػميـ المسػػتأجر مػػف األرض الكقفيػػة الفبلحيػػة،
كتمكينػ مػػف اإلسػػتغبلؿ الحػػر لمػػا بشػػرط المحافظػػة عمػ كجمتمػػا الفبلحيػػة كعػػدـ إيجارهػػا مػػف
الباطف.
المبحث الثالث

إيجار األمكؾ الكقفية الفكحية المسترجعة مف الدكلة
لػػـ يكتػػؼ المشػػرع فقػػط بتنظيم ػ إليجػػار األ ارضػػي الكقفيػػة الفبلحيػػة ،بػػؿ قػػد اهػػتـ كػػذلؾ
بػػاألمبلؾ الكقفيػػة المسػػترجعة مػػف الدكلػػة ،مػػف خػػبلؿ تنظيممػػا فػػي الفصػػؿ ال اربػػع مػػف المرسػػكـ
 71-14سالؼ الذكر ،حيث يتـ استغبللما عف طريؽ اإليجار ،كيتـ اإلسترجاع تطبيقػا لممػكاد
 41 ،39 ،38م ػػف ق ػػانكف األكق ػػاؼ الت ػػي كرس ػػت إرج ػػاع أ ارض ػػي الكق ػػؼ المؤمم ػػة كالت ػػي ت ػػـ
إدماجما في صندكؽ الثكرة الزراعية.
ك نتناكؿ في هذا المبحث أحكاـ إسترجاع األراضي الكقفيػة كتسػكيتما القانكنيػة (المطمػب
األكؿ) ،ثـ أحكاـ إيجار األراضي الكقفية الفبلحية المسترجعة مف الدكلة (المطمب الثاني).
المطمب األكؿ
أحكاـ إسترجاع األراضي الكقفية كتسكيتها القانكنية
في إطار اإلصبلحات التي جاء بما قانكف التجي العقارم ،نص المشػرع عمػ اسػترجاع
األمػػبلؾ الكقفيػػة التػػي فػػي حػػكزة الدكلػػة كتسػػكية كضػػعيتما ،كسػػنتناكؿ فػػي هػػذا المطمػػب كيفيػػات
إسترجاع األراضي الكقفيػة التػي فػي حػكزة الدكلػة (الفػرع األكؿ) ،ثػـ التسػكية القانكنيػة لؤلمػبلؾ
العقارية العامة التي هي في حكزة الدكلة (الفرع الثاني).
الفرع األكؿ :كيفيات إسترجاع األراضي الكقفية التي في حكزة الدكلة
حي ػػث أنػ ػ كتطبيق ػػا لممنش ػػكر ال ػػكزارم المش ػػترؾ الم ػػؤرخ ف ػػي  16ج ػػانفي  1997المتعم ػػؽ
بتطبيؽ المادة  38مف قانكف األكقاؼ ،فإن يتـ إسػترجاع أ ارضػي الكقػؼ المؤممػة كالتػي يجػب
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أف تنقػػؿ إلػ الجمػػات التػػي حبسػػت عميمػػا أصػػبل ،كفػػي حالػػة غيػػاب هػػذ الجمػػات ،فإنمػػا تنقػػؿ
إل السمطة المكمفة باألكقاؼ.
ك قد حدد المنشكر أعبل كيفيات إسترجاع األراضي الكقفية التي أدمجػت فػي الصػندكؽ
()1

ال ػػكطني لمث ػػكرة الزراعي ػػة ،بمكج ػػب أحكػ ػاـ األم ػػر رق ػػـ 73-71

 ،ككيفي ػػات تس ػػكية أكض ػػاع

المسػتفيديف المسػػتغميف لمػذ األ ارضػػي كفقػا ألحكػػاـ المػػادة  39مػف قػػانكف األكقػاؼ ،كذلػػؾ كفقػػا
لما يمي:
أكال :الكقؼ العاـ
تعػػكد أ ارضػػي الكقػػؼ العػػاـ إلػ المؤسسػػات التػػي كانػػت تشػػرؼ عميمػػا قبػػؿ تطبيػػؽ الثػػكرة
الزراعيػػة ،كيعتبػػر المسػػتفيدكف الحػػاليكف مسػػتأجريف ،بعػػد اإلتفػػاؽ كالت ارضػػي ،طبقػػا لممػػادة 47
م ػػف ق ػػانكف األكق ػػاؼ ،كف ػػي حال ػػة رف ػػض المس ػػتفيديف ك ػػكنمـ مس ػػتأجريف ،فإنػ ػ ي ػػتـ تعكيض ػػمـ
بأراضي مف قطع األمبلؾ الكطنية في نفس البمديػة ،أك بمديػة أخػرل مناسػبة ،كفػي حالػة تعػذر
تكفير هذا اإلجراء ،يتـ تعكيضمـ ماليا.
ثانيا :الكقؼ الخاص
* تع ػػكد األكق ػػاؼ الخاص ػػة إلػ ػ المكق ػػكؼ عم ػػيمـ ،كتبقػ ػ تح ػػت تص ػػرفمـ طبق ػػا ألحك ػػاـ
المػػادة  77مػػف قػػانكف األكقػػاؼ ،كيػػتـ تعػػكيض المسػػتفيد بػػأرض أخػػرل فػػي نفػػس البمديػػة أك فػػي
بمدية أخرل.
ك فػػي حالػػة تنػػازؿ المكقػػكؼ عمػػيمـ عػػف حقمػػـ فػػي المنفعػػة ،تػػؤكؿ العػػيف المكقكفػػة إل ػ
األكقاؼ العامة ،كيتـ تأجيرها لممستفيديف طبقا لمفقرة المتعمقة بالكقؼ العاـ.
* جميع األراضي الكقفية العامة كالخاصػة المكضػكعة تحػت حمايػة الدكلػة ،تصػب كقفػا
عامػػا ،طبقػػا لممػػادة  8فق ػرة  5ك 6مػػف قػػانكف األكقػػاؼ ،كتكضػػع تحػػت سػػمطة الجمػػة المكمفػػة
باألكقاؼ.
* في حالة تعذر تحكيؿ المستفيديف إل أراضي أخرل ،فإف هؤالء بإمكػانمـ اإلتفػاؽ مػع
()1

األمر رقـ  73-71المؤرخ في  18نكفمبر 1971المتضمف قانكف الثكرة الزراعية.
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المكق ػػكؼ عم ػػيمـ عمػ ػ اإلس ػػتمرار ف ػػي اس ػػتغبلؿ المم ػػؾ ال ػػكقفي ،بالص ػػيغة الت ػػي يتف ػػؽ عميم ػػا
الطرفاف ،كال يتناف مع أحكاـ الكقؼ ،كذلؾ ريثما يتـ تحكيممـ أك تعكيضمـ ماديا.
ثالثا :الحاالت المشتركة بيف الكقؼ العاـ كالكقؼ الخاص
ك تطبؽ عميما األحكاـ التالية:
* ف ػػي حال ػػة فق ػػداف األرض طبيعتم ػػا الفبلحي ػػة ،أك إدماجم ػػا ف ػػي المح ػػيط العم ارن ػػي ،أك
نزعما لفائػدة المصػمحة العامػة ،كجػب تعكيضػما ،تطبيقػا ألحكػاـ المػادتيف  74ك 78مػف قػانكف
األكقاؼ.
* يػ ػػتـ تحكيػ ػػؿ المسػ ػػتفيديف كغيػ ػػر المسػ ػػتفيديف كذكم حقػ ػػكقمـ الشػ ػػاغميف أك المسػ ػػتغميف
لمساكف أك محبلت مشيدة عم أراضي كقفية إل مستأجريف ،كذلؾ تطبيقا ألحكاـ المػادة 75
مف قانكف األكقاؼ.
* تكمػػؼ بتطبيػػؽ هػػذا المنشػػكر المجنػػة المنشػػأة بمقتضػ المػػادة )1(87مػػف قػػانكف التكجيػ

العقػػارم( ،)2مكسػػعة إل ػ ممثػػؿ السػػمطة المكمفػػة باألكقػػاؼ مػػع م ارعػػاة المػػادة  41مػػف قػػانكف
األكقاؼ.
* عػػدـ س ػرياف أحكػػاـ القػػانكف رقػػـ  19-87المػػؤرخ فػػي  18ديسػػمبر 1987عم ػ هػػذ
األراضي الكقفية كالعقارات كمستغميما الحالييف.
* المنش ػػآت األساس ػػية كاألغػ ػراس كالتجميػ ػزات الثابت ػػة ،المحدث ػػة ف ػػي األ ارض ػػي مكض ػػكع
اإلسترجاع ،كالتي أنجزت بعد مرحمة التأميـ ،تعػد جػزء مػف العػيف المكقكفػة ،تطبيقػا لممػادة 75
مػ ػػف قػ ػػانكف األكقػ ػػاؼ ،كبخصػ ػػكص الن ازعػ ػػات التػ ػػي قػ ػػد تحػ ػػدث بػ ػػيف المسػ ػػتفيديف كالمسػ ػػتغميف
كالمكقكؼ عميمـ ،عف طريؽ الت ارضػي ،كفػي حالػة عػدـ الت ارضػي يمجػأ إلػ الجمػات القضػائية
()1

تطبيقا لممادة  87مف قانكف التكجي العقارم ،تقكـ بدراسة الممفات لجنة متساكية األعضاء ،كتضـ ممثميف لئلدارة كعددا

متساكيا مف المنتخبيف المحمييف كممثمي لجمعيات المبلؾ كالمستثمريف الفبلحيف كتجمعاتمـ المعتمدة قانكنيا (إل
ممثؿ السمطة المكمفة باألكقاؼ) ،كقرار المجنة قابؿ لمطعف بالطرؽ القانكنية المقررة.

()2

جانب

القانكف  75-91المؤرخ في  18نكفمبر 1991المتضمف التكجي العقارم المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ  76-95المؤرخ في

 75سبتمبر .1995
151

ؤعانْة بداسج انٌلف

انثاب انثاَِ
المختصة.

الفرع الثاني :التسكية القانكنية لألمكؾ الكقفية العامة التي هي في حكزة الدكلة
في إطػار إسػترجاع األمػبلؾ الكقفيػة المؤممػة التػي فػي حػكزة الدكلػة ،فقػد حػددت السػمطة
المركزيػ ػػة المكمفػ ػػة باألكقػ ػػاؼ كيفيػ ػػات تسػ ػػكيتما ،مػ ػػف خػ ػػبلؿ التعميمػ ػػة الك ازريػ ػػة المشػ ػػتركة رقػ ػػـ
 11-16المؤرخ ػػة ف ػػي  71م ػػارس  7116المتعمق ػػة بتحدي ػػد كيفي ػػات تس ػػكية األم ػػبلؾ الكقفي ػػة
العقاريػة العامػػة التػػي هػػي فػػي حػػكزة الدكلػػة ،كتطبيقػػا لػػذلؾ تتحػػدد أحكػػاـ ككيفيػػات التسػػكية كفقػػا
لما يمي:
أكال :الجهة المختصة المكمفة بتسكية األمكؾ الكقفية التي في حكزة الدكلة
تحػػدث عم ػ مسػػتكل كػػؿ كاليػػة لجنػػة كالئيػػة مختصػػة مكمفػػة بعمميػػات التسػػكية القانكنيػػة
لمممؾ الكقفي.
أ -تشكيمة كأمانة المجنة
-1تشكيمة المجنة
تتشكؿ المجنة مف:
 -الكالي أك ممثم

رئيسا

 -مدير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ بالكالية

عضكا

 -مدير أمبلؾ الدكلة بالكالية

عضكا

 -مدير الحفظ العقارم بالكالية

عضكا

 -مدير المصال الفبلحية بالكالية

عضكا

 -2أمانة المجنة
تسند أمانة المجنة الكالئية إل المديرية الكالئية المكمفة بالشؤكف الدينية كاألكقاؼ.
ب-جمسات كق اررات المجنة
* تنعقػػد إجتماعػػات المجنػػة الكالئيػػة المختصػػة فػػي دكرة عاديػػة مػرة كاحػػدة كػػؿ سػػتة ()16
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أشمر ،كفي دكرات إستثنائية كمما دعت الضركرة إل ذلؾ ،بناء عم استدعاء مػف رئيسػما أك
باقتراح مف مدير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ بالكالية.
* تقػػكـ المجنػػة الكالئيػػة المختصػػة كضػػعية الممػػؾ الػػكقفي المقػػدـ لمػػا مػػف طػػرؼ المػػدير
الكالئي لمشؤكف الدينية كاألكقاؼ ،كتقرر تسكية كضعيت القانكنية.
* ي ػػتـ تحري ػػر م ػػداكالت المجن ػػة الكالئي ػػة المختص ػػة ف ػػي محاض ػػر ،كت ػػدكينما ف ػػي س ػػجؿ
خاص ،مرقـ كمؤشر عمي  ،مع التكقيع عم محاضر المجنة مف قبؿ رئيس الجمسة ككاتبما.
* يقػػكـ مػػدير الشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ بالتنسػػيؽ مػػع المػػديريات المعنيػػة ،بإعػػداد الممػػؼ
اإلدارم الخاص بالممؾ الكقفي العاـ مكضكع التسكية ،مع إرفاق كجكبا بالكثائؽ التالية:
 كثيقػ ػػة تثبػ ػػت الطبيعػ ػػة القانكنيػ ػػة لمممػ ػػؾ الػ ػػكقفي العػ ػػاـ( ،)1حسػ ػػب الشػ ػػركط كالكيفيػ ػػاتالمحددة في التشريع كالتنظيـ المعمكؿ بمما.
 -مسػػتخرج مخط ػػط مس ػ األ ارض ػػي ،كاف تعػػذر ذل ػػؾ يمكػػف إع ػػداد مخطػػط م ػػف ط ػػرؼ

ممندس خبير عقارم معتمد(.)2

 بطاقػػة كصػػفية لمعقػػار محػػؿ التسػػكية( .)3حيػػث يػػتـ إعػػداد بطاقػػة تعيػػيف العقػػار الػكقفيفػػي نسػػختيف تمضػػياف مػػف طػػرؼ المػػدير ال ػكالئي لمشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ كككيػػؿ األكقػػاؼ،
بحيػػث يػػتـ إرسػػاؿ نسػػخة كاحػػدة منممػػا لػػئلدارة المركزيػػة ،كتحفػػظ النسػػخة األخػػرل فػػي ممػػؼ
العقار الكقفي المعني.
* يقكـ كالي الكالية بإصدار قرار تسكية الممؾ الكقفي العػاـ ،بنػاء عمػ محضػر إجتمػاع
المجنة الكالئية.
* يكمؼ مدير الشؤكف الدينيػة كاألكقػاؼ بإعػداد عقػد إدارم تصػريحيممممؾ الػكقفي العػاـ،
بناء عم قرار التسكية الصادر عف الكالي.
()1
()2
()3

المقصكد بالطبيعة القانكنية لمممؾ الكقفي العاـ :نكع الممؾ الكقفي (سكف -محؿ تجارم -مرشات...-إلخ)
األمر رقـ  18-95المؤرخ في  11فيفرم  1995الذم يحدد ممنة الممندس الخبير العقارم.

راجع :التعميمة رقـ  143المؤرخة في  13أكت  7113تتضمف تسيير األمبلؾ العقارية الكقفية (مع اإلشارة إل أف هذ

التعميمة تخص كؿ العقارات الكقفية  ،باستثناء المساجد التي هي مكضكع تعميمات خاصة).
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* يخضػػع العقػػد اإلدارم لمممػػؾ الػػكقفي العػػاـ محػػؿ التسػػكية إلج ػراءات التسػػجيؿ كالشػػمر
العقارم.
* يقكـ المحافظ العقارم المختص إقميميا بضبط كالتأشير عم الكثائؽ تبعا لذلؾ.
ثانيا :اآلثار القانكنية المترتبة عف التسكية
* تتكفؿ الدكلة بتبعات التصرفات التي قامت بمػا عمػ األمػبلؾ العقاريػة الكقفيػة ،كذلػؾ
عف طريؽ:
 تعكيض المستفيد ماليا أك عينيا إذا ما رغب في ذلؾ.تعكيض السمطة المكمفة باألكقاؼ عينيا أك ماليا إذا لـ يقبؿ المستفيد بالتعكيض.* مػػا إذا ثبػػت لمسػػمطة المكمفػػة باألكقػػاؼ ،كجػػكد أمػػبلؾ كقفيػػة عقاريػػة عامػػة مدمجػػة فػػي
إط ػػار الص ػػندكؽ ال ػػكطني لمث ػػكرة الزراعي ػػة ،بمكج ػػب أحكػ ػاـ األم ػػر رق ػػـ  73-71الم ػػؤرخ ف ػػي
 18نكفمبر 1971المتضمف الثكرة الزراعية ،كلـ يتـ إسػترجاعما بعػد ،فػي هػذ الحالػة يمكنمػا
المطالب ػػة باس ػػترجاعما كتس ػػكية كض ػػعية المس ػػتفيديف المس ػػتغميف لم ػػا كفق ػػا لم ػػا كرد ف ػػي أحك ػػاـ
المنشكر الكزارم المشترؾ المؤرخ في  16جانفي  1997سالؼ الذكر.
* كتجػػدر اإلشػػارة إلػ أف المجنػػة الكالئيػػة المختصػػة ،ممزمػػة بإعػػداد كتقػػديـ تقريػػر سػػنكم
عف أعمالما ،لكؿ مف
 الكزير المكمؼ بالداخمية كالجماعات المحمية الكزير المكمؼ بالمالية الكزير المكمؼ بالشؤكف الدينية كاألكقاؼ الكزير المكمؼ بالفبلحة كالتنمية الريفيةالمطمب الثاني
أحكاـ إيجار األمكؾ الكقفية الفكحية المسترجعة مف الدكلة
لقد كضع المشرع أحكامػا خاصػة تتعمػؽ بنظػاـ اإليجػار الخػاص المطبػؽ عمػ األ ارضػي
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الفبلحيػػة المسػػترجعة مػػف الدكلػػة كالتػػي خضػػعت بعػػد ذلػػؾ لمتسػػكية القانكنيػػة ،كذلػػؾ فػػي الفصػػؿ
الرابع مف المرسكـ  71-14المكاد مف  74إل  37من .
ك س ػػنتطرؽ ف ػػي ه ػػذا المطم ػػب إلػ ػ نط ػػاؽ تطبي ػػؽ كخصكص ػػية إيج ػػار األم ػػبلؾ الكقفي ػػة
الفبلحيػة المسػػترجعة مػف الدكلػػة (الفػرع األكؿ) ،ثػػـ اآلثػار المترتبػػة عػف إيجػػار األمػبلؾ الكقفيػػة
الفبلحية المسترجعة مف الدكلة (الفرع الثاني).
الفػػرع األكؿ :نطػػاؽ تطبيػػؽ كخصكصػػية إيجػػار األمػػكؾ الكقفيػػة الفكحيػػة المسػػترجعة
مف الدكلة
سنتطرؽ أكال إلػ نطػاؽ تطبيػؽ إيجػار األمػبلؾ الكقفيػة الفبلحيػة المسػترجعة مػف الدكلػة،
ثـ إل خصكصية هذا اإليجار.
أكال :نطاؽ تطبيؽ إيجار األمكؾ الكقفية الفكحية المسترجعة مف الدكلة
تطبيقا لنص المادة  75مف المرسػكـ  71-14سػالؼ الػذكر ،يسػرم هػذا النظػاـ الخػاص
لئليجار عم :
()1

*1أعضاء المستثمرات الفبلحية الجماعية كالفردية الحائزكف حؽ اإلنتفاع الدائـ
بمكجب عقد رسمي أك قرار مف الكالي.
()2

*7أعضاء المستثمرات الفبلحية الجماعية كالفردية الحائزكف حؽ إمتياز
()1

حيث تـ بمكجب القانكف  13-11تحكيؿ حؽ اإلنتفاع الدائـ الذم نظم القانكف  19-87المؤرخ في  18ديسمبر 1987

المتضمف ضبطكيفية استغبلؿ األراضي الفبلحية التابعة لؤلمبلؾ الكطنية كيحدد حقكؽ المنتجيف ككاجباتمـ .إل

حؽ

إمتياز ،كقد نص المشرع في المادة  19مف القانكف  13-11عم أن يتعيف عم أعضاء المستثمرات الفبلحية الجماعية
كالفردية الذيف استفادكا مف أحكاـ القانكف 19-87المؤرخ في  18ديسمبر 1987كذلؾ ابتداء مف تاريخ سرياف القانكف

 13-11بإيداع طمباتمـ لتحكيؿ حؽ اإلنتفاع الدائـ إل حؽ إمتياز لدل الديكاف الكطني لؤلراضي الفبلحية،

أما بالنسبة لؤلشخاص الذيف تـ إقصاؤهـ مف اإلستفادة مف حؽ اإلمتياز كالمذككريف في المادة  17مف القانكف ،13-11
فتؤجؿ معالجة قضاياهـ المطركحة عم مستكل الجمات القضائية المختصة إل غاية صدكر حكـ نمائي.

()2

عرؼ المشرع اإلمتياز في المادة  4مف القانكف  13-11فقرة " :1اإلمتياز هك العقد الذم تمن بمكجب الدكلة شخصا

طبيعيا مف جنسية جزائرية يدع

في صمب النص (المستثمر صاحب اإلمتياز) حؽ استغبلؿ األراضي الفبلحية التابعة

لؤلمبلؾ الخاصة لمدكلة ككذا األمبلؾ السطحية المتصمة بما ،بناء عم دفتر شركط يحدد عف طريؽ التنظيـ ،لمدة أقصاها
155

ؤعانْة بداسج انٌلف

انثاب انثاَِ
في إطار القانكف رقـ .)1(13-11

ك تطبيقػػا لػػذلؾ ،فقػػد صػػدر الق ػرار الػػكزارم المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  71سػػبتمبر ،)2(7116
كهك ما سنتناكل بشيء مف التفصيؿ في العنصر المكالي:
ثانيػػا :شػػركط ككيفيػػات تحكيػػؿ حػػؽ اإلنتفػػاع الػػدائـ أك حػػؽ اإلمتيػػاز إلػػى حػػؽ إيجػػار

بالنسبة لأل راضي الكقفية المخصصة لمفكحة المسترجعة مف الدكلة
ك يمكف إجماؿ ذلؾ فيما يمي:

يتـ إيداع ممؼ تحكيؿ حؽ اإلنتفاع الدائـ أك حؽ اإلمتياز إل حؽ إيجار بصفة فرديػةم ػ ػػف قب ػ ػػؿ ك ػ ػػؿ عض ػ ػػك ف ػ ػػي مس ػ ػػتثمرة جماعي ػ ػػة أك فردي ػ ػػة ،ل ػ ػػدل ال ػ ػػديكاف ال ػ ػػكطني لؤل ارض ػ ػػي
الفبلحية(.)3

يتضمف ممؼ التحكيؿ المشار إلي أعبل تطبيقا لممادة  3مف القرار عم ما يمي: oإسػ ػػتمارة تمػ ػػؤل كفػ ػػؽ النمػ ػػكذج ال ػ ػكارد فػ ػػي الممحػ ػػؽ الثالػ ػػث بالمرسػ ػػكـ التنفيػ ػػذم رقػ ػػـ
.71-14
 oنسخة مف بطاقة التعريؼ الكطنية.
 oنس ػػخة م ػػف القػ ػرار الػ ػكالئي أك العق ػػد اإلدارم األص ػػمي المش ػػمر بالمحافظ ػػة العقاري ػػة
أربعكف ( )41سنة قابمة لمتجديد مقابؿ دفع إتاكة سنكية تضبط كيفيات تحديدها كتحصيمما كتخصيصما بمكجب قانكف
المالية"

كذلؾ عرؼ المشرع اإلمتياز مف خبلؿ المادة  13الفقرة  7مف القانكف رقـ  16-18المؤرخ في  13أكت  7118المتضمف
التكجي الفبلحي ( ج.ر  46مؤرخة في  11أكت  ،) 7118كالتي نصت عم " :اإلمتياز هك عقد تمن بمكجب السمطة

المانحة لشخص حؽ استغبلؿ العقارات الفبلحية لمدة محددة مقابؿ دفع إتاكة سنكية".
لئلستزادة أنظر :حكيمة كيحؿ ،تحكيؿ حؽ اإلنتفاع الدائـ إل حؽ إمتياز في ظؿ القانكف  ،13-11دار هكمة ،الجزائر،

.7113

()1

القانكف  13-11المؤرخ في  15أكت  7111الذم يحدد شركط ككيفيات استغبلؿ األراضي الفبلحية التابعة لؤلمبلؾ

الخاصة لمدكلة (ج ر  46مؤرخة في  18أكت .) 7111

()2

القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  71سبتمبر  7116الذم يحدد كيفيات تحكيؿ حؽ اإلنتفاع الدائـ أك حؽ اإلمتياز

()3

المادة  7مف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  71سبتمبر  7116سالؼ الذكر.

إل حؽ إيجار (ج ر  61مؤرخة في  71سبتمبر .) 7116
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المتضمف من حؽ اإلنتفاع أك اإلمتياز.

 oنس ػػخة م ػػف مخط ػػط تحدي ػػد أك رس ػػـ الح ػػدكد ،كف ػػي حال ػػة البم ػػديات المش ػػمكلة بعممي ػػة
المس  ،يتـ إيداع مستخرج مف مخطط مس األراضي.
 oتصػري شػرفي يقدمػ المسػتثمر مصػادقا عميػ  ،يتضػمف جػردا محينػػا ،حسػب الحالػػة،
كيتـ ضبطممف طرؼ رئيس القسـ الفرعي لمفبلحة.
 oشمادة إبراء ذمة تثبت تسديد الحقكؽ.
 oنسخة مف شمادة الترقيـ بالنسبة ألصحاب عقكد اإلمتياز.
 oتككيػػؿ يػػتـ إعػػداد أمػػاـ المكثػػؽ ألحػػد الكرثػػة لتمثػػيممـ لػػدل الػػديكاف الػػكطني لؤل ارضػػي
الفبلحية ،في حالة كفاة صاحب العقد المشمر أك القرار.
بعػػد د ارسػػة الممػػؼ ،يقػػكـ الػػديكاف الػػكطني لؤل ارضػػي الفبلحيػػة بػػإجراءات التكقيػػع عم ػدفتػ ػػر شػ ػػركط إيجػ ػػار األ ارضػ ػػي الكقفيػ ػػة ال ػ ػكارد فػ ػػي الممحػ ػػؽ الثالػ ػػث بالمرسػ ػػكـ التنفيػ ػػذم رقػ ػػـ
 ،)1(.71-14كيرس ػػؿ المم ػػؼ المس ػػتكفي جمي ػػع الكث ػػائؽ إلػ ػ إدارة الش ػػؤكف الديني ػػة كاألكق ػػاؼ،

قصد تكقيع دفتر شركط اإليجار المذككر أعبل .
في حالػة كجػكد نػزاع قضػائي تكػكف المسػتثمرة الفبلحيػة طرفػا فيػ  ،يؤجػؿ العمػؿ بػإجراءتحكيػػؿ حػػؽ اإلنتفػػاع الػػدائـ أك حػػؽ اإلمتيػػاز إل ػ حػػؽ إيجػػار ،كذلػػؾ إل ػ غايػػة فصػػؿ الجمػػة
القضائية في نمائيا ،كهذا تطبيقا لممادة  5مف ذات القرار الكزارم المشترؾ.
تقكـ السمطة المكمفة باألكقاؼ عقد اليجار باسـ كؿ مستثمر ،حسب الحالػة :ففػي حالػةالمسػػتثمرة الفبلحيػػة الجماعيػػة ،يػػتـ إعػػداد عقػػد اإليجػػار باسػػـ كػػؿ مسػػتثمر بحصػػص متسػػاكية،

أما إذا تعمؽ األمر بالكرثة ،فيعد عقد اإليجار باسـ كؿ الكرثة مع تحديد مككممـ(.)2

بعد استيفاء إجراءات التسجيؿ كالشمر العقارم ،تقكـ السمطة المكمفػة باألكقػاؼ بإرسػاؿعقد اإليجار إل الديكاف الكطني لؤلراضي الفبلحية ،قصد تبميغ إل المستأجر.
()1
()2

المادة  4مف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  71سبتمبر .7116
المادة  6مف نفس القرار الكزارم المشترؾ سالؼ الذكر.
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ثالثا :خصكصية إيجار األمكؾ الكقفية الفكحية المسترجعة مف الدكلة
إف إيجار األمبلؾ الكقفية الفبلحية المسترجعة مف الدكلة ل خصكصية تتمثؿ في:
*يس ػػتمر ف ػػي اس ػػتغبلؿ كتنمي ػػة األم ػػبلؾ الكقفي ػػة الفبلحي ػػة المس ػػترجعة م ػػف الدكل ػػة كك ػػذا
األمػػبلؾ السػػطحية المتصػػمة بمػػا بعقػػد إيجػػار يخضػػع لنظػػاـ خػػاص يعػػكض نمػػط اإلسػػتغبلؿ
السابؽ(.)1

*يحػدد اإليجػار لمػػدة أقصػاها أربعػكف ( )41سػػنة قابمػة لمتجديػد مقابػػؿ دفػع إيجػار سػػنكم

عند إعداد العقد(.)2

*خبلفػػا لمقكاعػػد العامػػة التػػي مفادهػػا أف اإليجػػار عقػػد مكتػػكب( ،)3فػػإف إيجػػار األ ارضػػي
الكقفية الفبلحية هك عقد رسمي يخضع لئلشمار العقارم ،كهذا تطبيقا لػنص المػادة  78الفقػرة
 1مػػف المرسػػكـ  71-14التػػي تػػنص عم ػ " :يكػػرس اإليجػػار بعقػػد يخضػػع لئلشػػمار العقػػارم،
تعد السمطة المكمفة باألكقاؼ باسـ كؿ مستأجر معني".
*يتعيف عم أعضاء المستثمرات الفبلحية المنصػكص عمػيمـ فػي المػادة  75أعػبل  ،أف
يقكم ػكا فػػي أجػػؿ سػػنة كاحػػدة ( )1ابتػػداء مػػف تػػاريخ س ػرياف المرسػػكـ  ،71-14بإيػػداع طمب ػاتمـ
لػػدل الػػديكاف الػػكطني لؤل ارضػػي الفبلحيػػة لتحكيػػؿ حػػؽ اإلنتفػػاع الػػدائـ أك حػػؽ اإلمتيػػاز إلػ ػ
إيجار ،كذلؾ بالتنسيؽ مع السمطة المكمفة باألكقاؼ.
ك عند انقضاء األجؿ المنصكص عمي  ،تقكـ السمطة المكمفة باألكقػاؼ بتكجيػ إعػذاريف
متتػػالييف بفتػرة شػػمر كاحػػد ( )1يثبتممػػا محضػػر قضػػائي ،يعتبػػر المسػػتغمكف أك الكرثػػة الػػذيف لػػـ
يكدعكا طمباتمـ متخميف عف حقكقمـ.
ك فػػي هػػذ الحالػػة ،تسػػترجع السػػمطة المكمفػػة باألكقػػاؼ بكػػؿ الطػػرؽ القانكنيػػة األ ارضػػي
الكقفيػػة الفبلحيػػة كاألم ػػبلؾ السػػطحية المرتبط ػػة بمػػا ،كي ػػتـ تأجيرهػػا كف ػػؽ أحكػػاـ المرسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكـ

()1

المادة  74مف المرسكـ .71-14

()3

المادة  467مكرر مف القانكف المدني.

()2

المادة  76مف المرسكـ .71-14
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*في حالة اكتشاؼ أراض كقفية فبلحية أخرل يستغمما أعضاء مستثمرات فبلحية فرديػة
أك جماعيػػة اسػػتفادكا مػػف عقػػكد إمتيػػاز فػػي إطػػار القػػانكف رقػػـ  13-11سػػالؼ الػػذكر ،تطبػػؽ

عميمـ نفس اإلجراءات السابقة التي نصت عميما المادة  79مف نفس المرسكـ(.)2

*يق ػػكـ الػ ػػديكاف ال ػػكطني لؤل ارضػ ػػي الفبلحيػ ػػة()3بن ػػاء عم ػ ػ دفتػ ػػر الش ػػركط()4المكقػ ػػع مػ ػػف
المسػ ػػتأجر كبنػ ػػاء عم ػ ػ عقػ ػػد اإليجػ ػػار المشػ ػػمر فػ ػػي المحافظػ ػػة العقاريػ ػػة ،بتسػ ػػجيؿ المسػ ػػتثمرة

الفبلحية في بطاقية المستثمرات الفبلحية مع إشارة "أرض فبلحية كقفية"(.)5

*يجكز لمسمطة المكمفة باألكقاؼ كالديكاف الكطني لؤلراضي الفبلحية أف يمارسػا فػي أم

كقت الرقابة عم المستثمرة الفبلحية الكقفية(.)6

الفرع الثاني :آثار إيجار األمكؾ الكقفية الفكحية المسترجعة مف الدكلة
تتمث ػ ػػؿ يث ػ ػػار إيج ػ ػػار األم ػ ػػبلؾ الكقفي ػ ػػة الفبلحي ػ ػػة المس ػ ػػترجعة م ػ ػػف الدكل ػ ػػة ف ػ ػػي الحق ػ ػػكؽ
كاإللتزامات المترتبة عم كبل طرفي  ،كالمتمثمة في:
أكال :حقكؽ كالتزامات مستأجر األمكؾ الكقفية الفكحية المسترجعة مف الدكلة
سنتطرؽ أكال إل حقكؽ المستأجر ثـ إل إلتزامات .
*1حقكؽ مستأجر األمكؾ الكقفية الفكحية المسترجعة مف الدكلة
()1
()2
()3

المادة  79مف المرسكـ .71-14
المادة  31مف المرسكـ .71-14
تـ إنشاء الديكاف الكطني لؤلراضي الفبلحية بمكجب المرسكـ التنفيذم رقـ  87-96المؤرخ في  74فيفرم  1996المعدؿ

كالمتمـ بالمرسكـ التنفيذم رقـ  339-19المؤرخ في  77أكتكبر  .7119كيتخذ الديكاف الكطني لؤلراضي الفبلحية شكؿ

الميئة العامة ذات الطابع الصناعي كالتجارم ،كيتمتع بالشخصية المعنكية كاإلستقبلؿ المالي ،كيخضع في عبلقت مع

الدكلة إل القانكف اإلدارم ،في حيف يعتبر تاج ار في عبلقت مع الغير ،كهك مكضكع تحت كصاية الكزير المكمؼ بالفبلحة
(المادة  17مف المرسكـ التنفيذم )87-96

()4

المادة  78الفقرة  7مف المرسكـ 71-14

()6

المادة  37مف المرسكـ .71-14

()5

المادة  31مف المرسكـ .71-14
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حػػدد المشػػرع حقػػكؽ مسػػتأجر األ ارضػػي الكقفيػػة الفبلحيػػة المسػػترجعة مػػف الدكلػػة ،كالتػػي
كردت فػ ػػي المػ ػػادة  7مػ ػػف الممحػ ػػؽ  7مػ ػػف المرسػ ػػكـ  71-14بعن ػ ػكاف " :دفتػ ػػر شػ ػػركط إيجػ ػػار
األ ارض ػػي الكقفي ػػة المخصص ػػة لمفبلح ػػة المس ػػترجعة الت ػػي كان ػػت بح ػػكزة الدكل ػػة لئلنتف ػػاع بم ػػا"،
كتتمثؿ هذ الحقكؽ في:
 اإلس ػػتغبلؿ الح ػػر ل ػػؤلرض الكقفي ػػة كاألم ػػبلؾ الس ػػطحية

()1

المكض ػػكعة تح ػػت تص ػػرف

ألغ ػ ػراض فبلحيػ ػػة .كالمقصػ ػػكد بػ ػػاألمبلؾ السػ ػػطحية األمػ ػػبلؾ الممحقػ ػػة بالمسػ ػػتثمرة الفبلحيػ ػػة،
كالسيما منما المباني كاإلراس كمنشآت الرم.
 القيػ ػػاـ بكػ ػػؿ تميئػ ػػة ك/أك بنػ ػػاء ضػ ػػركرييف السػ ػػتغبلؿ أفضػ ػػؿ لؤل ارضػ ػػي ،مػ ػػع م ارعػ ػػاة
اسػػتيفاء اإلج ػراءات التش ػريعية كالتنظيميػػة المنصػػكص عميمػػا فػػي هػػذا المجػػاؿ ،بعػػد تػػرخيص
مسبؽ مف الديكاف الكطني لؤلراضي الفبلحية كالسمطة المكمفة باألكقاؼ.
 تجديػػد اإليجػػار بطمػػب مػػف المسػػتأجر عنػػد انتمػػاء مدتػ شػريطة تقػػديـ الطمػػب لمسػػمطة
المكمفة باألكقاؼ كالديكاف الكطني لؤلراضي الفبلحية سنة كاحدة ( )1قبؿ تاريخ انتمائ .
ك في حالة ما إذا لـ تجدد مدة اإليجار بعد انقضػاء أجممػا المقػرر ،تعػاد جميػع األمػبلؾ

الممنكحة التي يحكزها المستأجر إل السمطة المكمفة باألكقاؼ(.)2

 طمػػب الفسػػخ المسػػبؽ لئليجػػار بكاسػػطة إش ػػعار بسػػنة كاحػػدة ( )1عم ػ األقػػؿ يكجػ ػ
لمسمطة المكمفة باألكقاؼ كالديكاف الكطني لؤلراضي الفبلحية.
 الخػػركج مػػف الشػػيكع فػػي حالػػة مسػػتثمرة جماعيػػة قصػػد تشػػكيؿ مسػػتثمرة فبلحيػػة فرديػػة

مع مراعاة أحكاـ المرسكـ التنفيذم رقـ .)3(491-97

*2إلتزامات مستأجر األمكؾ الكقفية الفكحية المسترجعة مف الدكلة
حدد المشرع إلت ازمػات مسػتأجر األ ارضػي الكقفيػة الفبلحيػة المسػترجعة مػف الدكلػة ،كالتػي
كردت فػ ػػي المػ ػػادة  3مػ ػػف الممحػ ػػؽ  7مػ ػػف المرسػ ػػكـ  71-14بعن ػ ػكاف " :دفتػ ػػر شػ ػػركط إيجػ ػػار
()1

المادة  4فقرة  7مف القانكف  13-11سالؼ الذكر.

()3

المرسكـ التنفيذم رقـ  491-97المؤرخ في  71ديسمبر 1997الذم يحدد شركط تجزئة األراضي الفبلحية.

()2

المادة  5الفقرة  3مف الممحؽ الثاني مف المرسكـ .71-14
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األراضي الكقفية المخصصة لمفبلحة المسترجعة التي كانت بحكزة الدكلة لئلنتفاع بمػا" ،حيػث
أن كزيادة عم اإللتزامات الممقاة عم عاتؽ كؿ مستأجر فبلحػي  -كالتػي تمػت اإلشػارة إليمػا
في المبحث الثاني مف هذا الفصؿ  ،-فإن يجب عمي :
 أف يككف مطمعا اطبلعا كامبل ع قكاـ األمبلؾ الممنكحة ل .
 يج ػػب أف ي ػػكفر الكس ػػائؿ الكافي ػػة بم ػػدؼ إعط ػػاء مردكدي ػػة لؤل ارض ػػي الفبلحي ػػة كك ػػذا
األمبلؾ السطحية المستفيد منما.
ك زيادة عم ذلؾ ،عم المستأجر أف يتعمد بما يأتي:
 اإلدارة المباشرة كالشخصية لممستثمرة.
 اإلعتناء باألراضي الكقفية الممنكحة كالعمؿ عم إثمارها.
 المحافظة عم الكجمة الفبلحية لؤلراضي(.)1
 اإلمتناع عف إحداث أم تغيير في طبيعة األرض الكقفية.
 عدـ إستعماؿ مباني المستثمرة إال مف أجؿ أهداؼ ذات صمة بالنشاطات الفبلحية.
 عدـ تأجير األراضي كاألمبلؾ السطحية المقامة فيما مف الباطف.
 التصري بكؿ اتفاقات الشراكة التي يبرمما أك يمغيما طبقػا لمتشػريع كالتنظػيـ المعمػكؿ
بمما.
 دفػػع اإليجػػار السػػنكم المسػػتحؽ عنػػد حمػػكؿ يجػػاؿ الػػدفع ،حيػػث يمػػن هػػذا اإليجػػار
مقابػػؿ دفػػع المسػػتأجر لمصػػندكؽ المركػػزم لؤلكقػػاؼ مبمػ اإلتػػاكة السػػنكية المنصػػكص عميػ فػػي
القانكف رقـ  13-11المؤرخ في  15أكت  7111المحدد في قانكف المالية(.)2

 سػػداد الرسػػكـ كالمصػػاريؼ األخػػرل التػػي يمكػػف أف تخضػػع لمػػا األمػػبلؾ طيمػػة مػػدة
اإليجار.
()1

حيث تستعمؿ األمبلؾ المؤجرة في النشاط الفبلحي طبقا لدفتر الشركط ،كال يمكف في أم حاؿ مف األحكاؿ أف تستعمؿ

()2

انظر المادة  77مف المرسكـ . 71-14

أكتستغؿ في غير الغرض المكجمة إلي  ،تحت طائمة إسقاط الحؽ.
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 إعبلـ السمطة المكمفة باألكقاؼ كالػديكاف الػكطني لؤل ارضػي الفبلحيػة ،كفػي كػؿ كقػت
بكؿ حدث يمكف أف يؤثر عم السير العادم لممستثمرة.
 يمت ػػزـ ك ػػذلؾ المس ػػتأجر تطبيق ػػا لمم ػػادة  4الفقػ ػرة  7م ػػف الممح ػػؽ الث ػػاني م ػػف المرس ػػكـ
 ،71-14كذلػػؾ أثنػػاء عمميػػات رقابػػة الػػديكاف الػػكطني لؤل ارضػػي الفبلحيػػة ،أف يقػػدـ مسػػاعدت
ألعػ ػكاف الرقاب ػػة ب ػػأف يس ػػمؿ لم ػػـ ال ػػدخكؿ إلػ ػ المس ػػتثمرة كأف ي ػػزكدهـ بك ػػؿ المعمكم ػػات ك /أك
الكثائؽ المطمكبة.
ك يمكػػف القػػكؿ بػػأف المشػػرع حػػاكؿ إضػػفاء الحمايػػة القانكنيػػة لؤل ارضػػي الكقفيػػة الفبلحيػػة
خاصػػة مػػف خػػبلؿ رقابػػة الػػديكاف الػػكطني لؤلرضػػي الفبلحيػػة ،كالتػػي تعػػد رقابػػة إداريػػة ،كالتػػي
تتعداها إل الرقابة القضائية في حاالت معينة.
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الفصن الثاني
إستثىار األوالك الوقفية
إهتـ المشرع باستثمار األمبلؾ الكقفية مف خبلؿ مختمؼ العقكد التي كرسما المشرع فػي
القػػانكف  17-11المتعمػػؽ باألكقػػاؼ المعػػدؿ كالمػػتمـ ،كتتنػػكع هػػذ العقػػكد بحسػػب طبيعػػة الممػػؾ
الػػكقفي كالغػػرض المخصػػص ل ػ  ،كبم ارعػػاة إرادة الكاقػػؼ كطبقػػا لمقاصػػد الش ػريعة اإلسػػبلمية،
كالرجػػكع إليمػػا فػػي كػػؿ مػػا لػػـ يػػرد بشػػأن نػػص ،كهػػذا تطبيقػػا لػػنص المػػادتيف  7ك 45مػػف قػػانكف
األكقاؼ.
ك في هذا اإلطار يتـ استثمار كتنمية األمبلؾ الكقفية بتمكيؿ ذاتػي أك بتمكيػؿ كطنػي أك
خارجي ،مع مراعاة القكانيف كالتنظيمات المعمكؿ بما ،كهذا كفقا لنص المادة  76مكػرر 1مػف
قانكف األكقاؼ.
ك سػػنتناكؿ فػػي ه ػػذا الفصػػؿ اس ػػتثمار األمػػبلؾ الكقفيػػة ذات الط ػػابع الفبلحػػي (المبح ػػث
األكؿ) ،ثػػـ اسػػتثمار األمػػبلؾ الكقفيػػة المبنيػػة كالقابمػػة لمبنػػاء (المبحػػث الثػػاني) ،كأخيػ ار اسػػتثمار
األكقاؼ المبنية المعرضة لمخراب كاإلندثار (المبحث الثالث).
المبحث األكؿ
إستثمار األراضي الكقفية ذات الطابع الفكحي
تكتسي األراضي الزراعية عمكما أهمية اقتصادية ،بمختمؼ أصػناف القانكنيػة ،كقػد اهػتـ
المشػػرع باسػػتثمار األ ارضػػي الكقفيػػة الزراعيػػة كالمشػػجرة ،كحتػ العاطمػػة منمػػا كػػاف لمػػا نصػػيب
فػ ػػي اهتمػ ػػاـ المشػ ػػرع لمػ ػػا كاسػ ػػتثمارها ،كذلػ ػػؾ كفػ ػػؽ عقػ ػػكد خاصػ ػػة كبم ارعػ ػػاة ض ػ ػكابط معينػ ػػة،
كسنتناكؿ في هذا المبحػث اسػتثمار األ ارضػي الكقفيػة الزراعيػة كالمشػجرة (المطمػب األكؿ) ،ثػـ
استثمار األراضي الكقفية العاطمة (المطمب الثاني).
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المطمب األكؿ

إستثمار األراضي الكقفية الزراعية كالمشجرة
()1

لقػػد نظػػـ المشػػرع إسػػتغبلؿ كاسػػتثمار

األ ارضػػي الكقفيػػة ذات الطػػابع الفبلحػي الزراعيػػة

منمػػا كالمشػػجرة بمكجػػب عقػػديف همػػا المزارعػػة كالمسػػاقاة ،كهػػذا تطبيقػػا لممػػادة  76مكػػرر 1مػػف
القانكف رقـ  17-11المتعمؽ باألكقػاؼ المعػدؿ كالمػتمـ ،التػي تػنص عمػ  " :يمكػف أف تسػتغؿ
كتستثمر كتنم األمبلؾ الكقفية إذا كانت أرضا زراعية أك شج ار بأحد العقكد اآلتية:
()2

-1عقد المزارعة

...

-7عقد المساقاة "...
ك سنتناكؿ في هذا المطمب عقد المزارعة (الفرع األكؿ) ،كعقد المساقاة (الفرع الثاني).
الفرع األكؿ :عقد المزارعة
سنتناكؿ في هذا الفرع مفمكـ عقد المزارعة مف خبلؿ مفمكم ثـ أركان كأحكام .
أكال :مفهكـ عقد المزارعة
سنتطرؽ إل تعريؼ عقد المزارعة ثـ خصائصما.
*1تعريؼ عقد المزارعة
سنعرض إل تعريؼ المزارعة في المغة كالفق كالتشريع.
*1-1التعريؼ المغكم

()1

يعرؼ اإلستثمار الكقفي بأن  :ما يبذل ناظر الكقؼ مف جمد فكرم كمالي ،مف أجؿ الحفاظ عم

الممتمكات الكقفية

كتنميتما بالطرؽ المشركعة ككفؽ مقاصد الشريعة كرغبة الكاقفيف ،بشرط أال تعارض نصا شرعيا .أنظر في ذلؾ :عبد
القادر بف عزكز ،فق استثمار الكقؼ كتمكيم في اإلسبلـ -دراسة تطبيقية عف الكقؼ الجزائرم ،-رسالة لنيؿ درجة
الدكتك ار في العمكـ اإلسبلمية ،تخصص الفق

كأصكل  ،-قسـ الشريعة-كمية العمكـ اإلسبلمية-جامعة الجزائر،

 ،7114/7113نشر األمانة العامة لؤلكقاؼ ،دكلة الككيت ،ط ،7118 ،1ص.65 ،64
() 2

المزارعة تختمؼ عف المغارسة ،فالمغارسة :مأخذة مف الغرس ،كهك تثبيت الشجر في األرض .أنظر :الحبيب بف

طاهر ،الفق المالكي كأدلت  ،ج ،6مؤسسة المعارؼ ،بيركت – لبناف ،ط ،7119 ،1ص.43
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المزارعة مأخكذة مف الزرع ،كهك ما تنبت األرض لقكل تعال  " :ؤَفَشَؤَّْتُىْ يَا تَذْشُثٌٌَُ ()96
ؤَؤََْتُىْ تَضْسَػٌَُوُ ؤَوْ َذٍُْ انضَّاسِػٌٌَُ (.)1(" )97
*2-1التعريؼ الفقهي
المزارعة هي عقد بيف اثنػيف أحػدهما مالػؾ األرض أك صػاحب الحػؽ فيمػا ،كثانيممػا هػك
عامػؿ الز ارعػػة ،عمػ أف يػػدفع األكؿ أرضػ لمثػػاني ليزرعمػا بحصػػة شػائعة معمكمػػة مػف نمائػ ،
()2

كهك الزرع

.

ك عرؼ الحنفية المزارعة بأنما عقد عم الزرع ببعض الخارج من مػف األرض بشػرائط

المكضكعة شرعا ،أما عند المالكية فمي الشركة في الزرع(.)3

ك عرؼ ابف عرفة المزارعة بأنما الشركة في الزرع ،كيقاؿ :الشركة في الحرث(.)4
ك يبلحظ مف خبلؿ التعاريؼ الفقمية لممزارعة سالفة الػذكر ،أنمػا عرفػت المزارعػة بشػكؿ
عاـ ،كلـ تعرؼ عقد المزارعة الكارد عم األرض الكقفية الفبلحية.
ك يمكف إعطاء تعريؼ لعقد المزارعة بأن  :هك العقد الذم يقكـ بمقتضا المػزارع بز ارعػة
األرض الزراعية المكقكفة مقابؿ جزء مف المحصكؿ يتـ اإلتفاؽ عمي كقت إبراـ العقد" .
*3-1التعريؼ التشريعي
عػرؼ المشػرع عقػد المزارعػة مػف خػبلؿ المػادة  76مكػرر  ، 1كالتػي تػنص عمػ  " :عقػد
المزارعػػة :كيقصػػد ب ػ إعطػػاء األرض لمم ػزارع لئلسػػتغبلؿ مقابػػؿ حصػػة مػػف المحصػػكؿ يتفػػؽ
عميما عند إبراـ العقد".
ك المبلحػػظ حػػكؿ هػػذا التعريػػؼ أن ػ تضػػمف بعػػض عناصػػر عقػػد المزارعػػة كالمتمثمػػة فػػي
()1
()2

الكاقعة :اآلية .64 ،63
محمد عمي سكيمـ ،عقكد اإلستثمار –د ارسة مقارنة ،دار المطبكعات الجامعية ،ط ،7114 ،1ص .445

()3

مناع مرار خميفة ،المزارعة كالمساقاة في الشريعة اإلسبلمية ،دار الرسالة لمطباعة ،بغداد ،1975 ،ص  .79 ،73أنظر

()4

الحبيب بف طاهر ،المرجع السابؽ ،ص .37

كذلؾ :محمد زيد األبياني بؾ ،كتاب مباحث في الكقؼ ،د.د.ف ،د.س.ط ،ص .183
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محؿ العقد كالمتمثؿ فػي األرض المكقكفػة الصػالحة لمز ارعػة ،كالمتعاقػد معػ الػذم يسػتغؿ هػذ
األرض المتمثؿ في المزارع  ،كاألجرة التي يحصؿ عميما المتعاقػد معػ كالمتمثمػة فػي جػزء مػف
المحصكؿ.
*2خصائص عقد المزارعة
تتمثؿ خصائص عقد المزارعة في:
*المزارعػة مػف العقػكد الػكاردة عمػ العمػؿ ،إذ يمتػزـ المػزارع فيمػا بالقيػاـ بعمػؿ يتمثػؿ فػي
استغبلؿ األرض كزراعتما.
*المزارعة مف عقكد المدة ،كالتي هي عنصر أساسي فيما.
*عقد المزارعة يػرد فقػط عمػ األرض الصػالحة لمز ارعػة المعمكمػة بػأم نػكع مػف الز ارعػة
(حنط ػػة أك ش ػػعير) ،كال يج ػػكز مزارع ػػة األرض الس ػػبخة ،ألف المزارع ػػة عق ػػد اس ػػتئجار ،كلك ػػف

ببعض الخارج منما ،كالسبخة ماذا يخرج منما(.)1

* عقػػد المزارعػػة يأخػػذ حكػػـ اإليجػػار مػػف حيػػث إمكانيػػة انتفػػاع الم ػزارع بػػأرض مممككػػة
لغير بمقابؿ ،فمي إيجار عف طريؽ المشاركة في استغبلؿ األرض.
* المزارع ػػة تش ػػب الش ػػركة م ػػف حي ػػث أنم ػػا تنشػ ػ ء مس ػػاهمة ف ػػي إنت ػػاج المحص ػػكؿ ب ػػيف
المالػػؾ كبأرض ػ كبػػيف الم ػزارع بعمم ػ  ،كيخػػكؿ لممالػػؾ حصػػة مػػف المحصػػكؿ المنػػت تتفػػاكت
قيمتمػػا بالزيػػادة أك بالنقصػػاف ،كذلػػؾ تبعػػا لمػػا أنتجت ػ األرض مػػف محصػػكؿ مػػع م ارعػػاة نكع ػ

كفترة إنتاج (.)2

ثانيا :أركاف عقد المزارعة كأحكام
*1أركاف عقد المزارعة
المشػ ػػرع لػ ػػـ يحػ ػػدد ص ػ ػراحة أركػ ػػاف عقػ ػػد المزارعػ ػػة ،كيمكػ ػػف استخبلصػ ػػما مػ ػػف التعريػ ػػؼ
التشريعي المشار إلي في المادة  76مكرر 1سالفة الذكر ،كتتمثؿ أركاف عقد المزارعة في:
()1
()2

جبر فضيبلت ،المساقاة كالمزارعة كالمغارسة ،دار عمار لمنشر كالتكزيع ،عماف -األردف ،ط ،1993 ،1ص .44
خالد رمكؿ ،المرجع السابؽ ،ص .134
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*1-1طرفا عقد المزارعة :كهما:

 صاحب األرض :كيتمثؿ في األرض المكقكفة الزراعية ،كبمػا أف هػذ األخيػرة ليسػت
ممكػػا لؤلشػػخاص الطبيعيػػيف أك المعنػػكييف كتتمتػػع بالشخصػػية المعنكيػػة ،كتكػػكف ممثمػػة بنػػاظر
الكقؼ ،كالذم ينكبما في إبراـ عقد المزارعة .كلكف بالرجكع إلػ المػادة  76مكػرر 9مػف قػانكف
األكقػ ػػاؼ ،فالمشػ ػػرع أككػ ػػؿ صػ ػػبلحية إب ػ ػراـ العقػ ػػكد بمػ ػػا فيمػ ػػا المزارعػ ػػة إل ػ ػ السػ ػػمطة المكمفػ ػػة
باألكقاؼ ،كالمتمثمة عم المستكل المحمي في مديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ.
 المزارع :كيشترط في المزارع أف يباشر الزراعة بنفس  ،فػبل يجػكز أف يعمػد بمػا لمغيػر

أك يتنػازؿ إلػ غيػر عػف حقػ فػي زراعتمػا( .)1كيشػترط فػي المػزارع أهميػة التعاقػد طبقػا لمقكاعػػد
العامة ،مع شرط إثبات إحتراؼ ممنة الزراعة.
ك قػػد يك ػػكف المػ ػزارع شخص ػػا طبيعيػػا ،كم ػػا يج ػػكز أف يك ػػكف شخصػػا معنكي ػػا ك ػػأف يك ػػكف

مؤسسة مستثمرة متخصصة في الزراعة(.)2

*2-1محؿ عقد المزارعة :كيتمثػؿ فػي األرض المكقكفػة الصػالحة لمز ارعػة ،كيشػترط أف

تكػكف معينػة تعيينػػا كافيػا نافيػا لمجمالػػة ،كهػذا كفقػا لمقكاعػػد العامػة تطبيقػا لػػنص المػادة  94مػػف
القانكف المدني.
*3-1السبب في عقػد المزارعػة :إشػترط المشػرع أف يكػكف سػبب التعاقػد مشػركعا تحػت
طائمػػة بطػػبلف العقػػد بطبلنػػا مطمقػػا حسػػب المػػادة  97مػػف القػػانكف المػػدني ،كتتمثػػؿ مشػػركعية
السبب في عقد المزارعػة فػي عػدـ مخالفتػ لمنظػاـ العػاـ كاآلداب العامػة ،فػبل يجػكز مػثبل إبػ ارـ
عقد المزارعة مف أجؿ زراعة المخدرات.

()1
()2

خالد رمكؿ ،اإلطار القانكني كالتنظيمي ألمبلؾ الكقؼ في الجزائر ،دار هكمة ،ط ،7116 ،7ص .135 ،134
فار مسدكر" ،صي استثمار األكقاؼ" ،مجمع أبحاث الممتق الكطني التاسع تحت عنكاف" :الكقؼ في الجزائر -كاقع

كيفاؽ "-المنظـ يكـ  75أفريؿ  7115ب :زاكية المبلؿ القرينية العممية – بمدية الشبمي كالية البميدة ،-جمع كترتيب:
د.ياسيف سالمي كد.جماؿ خميفاني ،ط ،7116 ،1ص .173
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*4-1المدة في عقد المزارعة :يعتبر تحديد المدة ركنا في عقػد المزارعػة ،ألف المزارعػة

هي مف اإليجارات الخاصة ،كالمدة عنصر أساسي في عقد اإليجار.
*2أحكاـ عقد المزارعة
تتمثؿ أحكاـ عقد المزارعة في:

*إحت ػراـ إرادة الكاقػػؼ كم ارعػػاة مقاصػػد الش ػريعة اإلسػػبلمية تطبيقػػا لممػػادة  45مػػف قػػانكف
األكقاؼ.
*شخصية المزارع هي محؿ إعتبار في عقد المزارعة.
*األجرة في عقد المزارعة عبارة عف حصة معينة مف المحصكؿ.
* في حالة استبلـ المزارع أرض الكقؼ ،كجب عمي السػير كمػا يقتضػي عقػد المزارعػة،
فإذا قصر في عمؿ األرض المعتاد مف السقي كغير أك تػرؾ حفػظ الػزرع حتػ أكمتػ الػدكاب،

فعمي الضماف(.)1

*عمميػػا المزارعػػة تعنػػي تقػػديـ القػػائميف عم ػ الكقػػؼ (نػػاظر الكقػػؼ أك السػػمطة المكمفػػة
باألكقاؼ) أرضا زراعية غير مستغمة لجمة أخرل تقػكـ باسػتثمارها عػف طريػؽ زراعتمػا بإنفػاؽ
مػػا يمػػزـ عمػ البػػذكر كالمعػػدات كأجػػكر العمػػاؿ ،عمػ أف يػػتـ اقتسػػاـ النػػات بػػيف الميئػػة المكمفػػة
باألكقاؼ كالجمة التي قامت بتمكيؿ اإلستثمار الفبلحي بنسبة يتـ اإلتفاؽ عميما مسبقا(.)2

*ينتمػػي عقػػد المزارعػػة كقاعػػدة عامػػة بانتمػػاء المػػدة المتفػػؽ عميمػػا بػػيف المػػؤجر كالمػزارع،
كقػػد ينتمػػي أحيانػػا ألسػػباب طارئػػة ،إمػػا بمػػكت المسػػتأجر أك فػػي حالػػة إخػػبلؿ أحػػد الطػػرفيف
بالتزامات ػ التعاقديػػة( ،)3خصكصػػا فػػي حالػػة اإلخػػبلؿ كالمسػػاس بكجمتمػػا الفبلحيػػة ،كالػػذم هػػك
إلتػ ػزاـ ج ػػكهرم أك ػػد المش ػػرع عميػ ػ ف ػػي الكثي ػػر م ػػف النص ػػكص القانكني ػػة تح ػػت طائم ػػة جػ ػزاءات
صارمة ،قد سبقت اإلشارة إليما.
()1
()2
()3

محمد زيد األبياني بؾ ،المرجع السابؽ ،ص .185
محمد كنازة ،الكقؼ العاـ في التشريع الجزائرم ،دار المدل ،الجزائر ،7111 ،ص .171

لمتفصيؿ أكثر أنظر :عبد الرزاؽ السنمكرم ،الكسيط في شرح القانكف المدني ،العقكد الكاردة عم

اإليجار كالعارية ،ج ،6المجمد الثاني ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت -لبناف ،ص .1411-1393
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ك الجػػدير بالػػذكر أف مسػػاحات شاسػػعة مػػف األ ارضػػي المكقكفػػة ذات الطػػابع الفبلحػػي
بقيت قاحمة كغير مستغمة ،كهذا بسبب تقاعس السمطة المكمفة باألكقاؼ في هذا المجاؿ.
ك مػػا يمكػػف قكل ػ بخصػػكص عقػػد المسػػاقاة هػػك أن ػ مػػف العقػػكد المطبقػػة عم ػ األ ارضػػي
المشػػجرة بشػػكؿ عػػاـ بغػػض النظػػر عػػف الصػػنؼ القػػانكني لػػؤلرض ،سػكاء خاصػػة أك عامػػة أك
كقفيػػة ،لػػذا كػػاف ل ازمػػا عمػ المشػػرع أف يخػػص عقػػد المسػػاقاة الػكارد عمػ الممػػؾ الػػكقفي بأحكػػاـ
خاصة.
الفرع الثاني :عقد المساقاة
سنعرض أكال إل مفمكـ عقد المساقاة ثـ إل أركان كأحكام .
أكال :مفهكـ عقد المساقاة
سنتناكؿ تعريؼ عقد المساقاة ثـ خصائص
*1تعريؼ عقد المساقاة
سنتطرؽ إل التعريؼ المغكم ثـ الفقمي ،كأخي ار التعريؼ التشريعي.
*1-1التعريؼ المغكم
المساقاة مأخكذة مف سقي الثمرة ألف السقي معظـ العمؿ في المساقاة ،كهك يصػم ثمػرة
الحكائط كينميما ،قاؿ اهلل تعال ًَ " :فِِ انْإَسْضِ لِطَغٌ يُتَجَاًِسَاخٌ ًَجَنَّاخٌ يٍِْ ؤَػْنَابٍ ًَصَسْعٌ ًََخِْمٌ
صِنٌَْاٌٌ ًَغَْشُ صِنٌَْاٌٍ ُّغْمََ تًَِاءٍ ًَادِذٍ ًََُفَعِّمُ تَؼْعَيَا ػَهََ تَؼْطٍ فِِ انْإُكُهمِ بٌَِّ فِهِ رَنِهكَ نَأََّهاخٍ نِمَهٌْوٍ
َّؼْمِهٌٌَُ (.)1(")7
*2-1التعريؼ الفقهي
تعػػرؼ المسػػاقاة بأنمػػا إعطػػاء الشػػجر بمختمػػؼ أنكاع ػ كمػػا يػػدخؿ فػػي حكم ػ  ،كالنخيػػؿ
لمف يقكـ بسقي  ،مع القياـ بسائر األعمػاؿ األخػرل التػي يحتاجػ الشػجر ،كبمقابػؿ جػزء معمػكـ

()1

الرعد ،اآلية .4
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مف ثمر مشاعا في (.)1

ك تعرؼ المسػاقاة أيضػا بأنمػا عقػد بػيف مالػؾ شػجر معػيف كبيػع عامػؿ لػ خبػرة بمعالجػة
الش ػػجر كخدمتػ ػ كرعايتػ ػ كس ػػقي كالعناي ػػة بػ ػ  ،كيس ػػم المس ػػاقي ،عمػ ػ أف يق ػػكـ هػ ػذا األخي ػػر
بخدمػػة الشػػجر الػػذم يقدم ػ األكؿ مػػدة معمكمػػة ،ف ػػي مقابػػؿ نسػػبة شػػائعة معمكمػػة مػػف الثم ػػر
الخارج مف ذلؾ الشجر(.)2

كالمساقاة في العرؼ :عقد عم القياـ بمؤكنػة شػجر أك نبػات ،بجػزء مػف غمتػ  ،بصػيغة

"ساقيت" أك "عاممت" فقط ،كيستحؽ الثمار فيما بالظمكر(.)3

ك يبلح ػػظ أف التع ػػاريؼ الفقمي ػػة لممس ػػاقاة س ػػالفة ال ػػذكر ،أنم ػػا تناكل ػػت تعري ػػؼ المس ػػاقاة
عمكما ،كلـ تعرؼ المساقاة كعقد الستثمار األرض الكقفية المشجرة.
ك يمكػػف اسػػتخبلص تعريػػؼ لعقػػد المسػػاقاة الػكارد عمػ الكقػػؼ بأنػ  :عقػػد بمقتضػػا يمتػػزـ
شخض يسم المساقي بسقي األرض الكقفية المشجرة مقابؿ جزء معمكـ مف ثمارها.
*3-1التعريؼ التشريعي
عرؼ المشرع عقد المساقاة مف خبلؿ الفقرة  7مف المادة  76مكرر 1سالفة الػذكر التػي
تنص عم " :يقصد ب إعطاء الشجر لئلستغبلؿ لمف يصمح مقابؿ جزء معيف مف ثمر ".
ك المبلحظ حكؿ هذا التعريؼ أنػ مختصػر ،لكنػ تضػمف بعػض عناصػر لعقػد المسػاقاة
كالمتمثمػػة فػػي محػػؿ العقػػد كالمتمثػػؿ فػػي األرض المشػػجرة المكقكفػػة ،كالمتعاقػػد معػ المتمثػػؿ فػػي
الشخص الذم يستغؿ الشجر ،كاألجرة التي يحصؿ عميما المتعاقد مع كالمتمثمة في جزء مػف
ثمار الشجر.
*2خصائص عقد المساقاة
تتمثؿ خصائص عقد المساقاة الستثمار األراضي الكقفية المشجرة في:
()1

خالد رمكؿ ،المرجع السابؽ ،ص .136

()3

الحبيب بف طاهر ،المرجع السابؽ ،ص .777

()2

محمد عمي سكيمـ ،المرجع السابؽ ،ص .456
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*المساقاة عقد رضائي.

ػر -عمػ الشػجر ،بخػبلؼ الفقػ المػالكي الػذم أجػاز المسػاقاة
*يػرد عقػد المسػاقاة -حص ا

في كؿ ما يثمر مف شجر أك زرع أك نبات(.)1

*المس ػػاقاة م ػػف العق ػػكد الػ ػكاردة عمػ ػ العم ػػؿ ،ذل ػػؾ أف التػ ػزاـ المس ػػاقي ه ػػك القي ػػاـ بعم ػػؿ
كالمتمثؿ في السقي.
*المساقاة مف العقكد الزمنية ،ألنما مف اإليجارات الخاصة.
ثانيا :أركاف عقد المساقاة كأحكام
*1أركاف عقد المساقاة
لػػـ يحػػدد المشػػرع ص ػراحة أركػػاف عق ػػد المسػػاقاة ،كيمكػػف استخبلصػػما مػػف خػػبلؿ ن ػػص
المادة  76مكرر 1مف قانكف األكقاؼ ،كتتمثؿ أركاف عقد المساقاة في:
*1-1طرفا عقد المساقاة :كهما:
 صػػاحب األرض :كهػػك رب العمػػؿ ،كيتمثػػؿ فػػي األرض المكقكفػػة المشػػجرة ،كبمػػا أف
ه ػػذ األخيػ ػرة ليس ػػت ممك ػػا لؤلش ػػخاص الطبيعي ػػيف أك المعن ػػكييف كتتمت ػػع بالشخص ػػية المعنكي ػػة،
كتكػػكف ممثمػػة بنػػاظر الكقػػؼ ،كالػػذم ينكبمػػا فػػي إبػراـ عقػػد المسػػاقاة .كلكػػف بػػالرجكع إلػ المػػادة
 76مكػػرر 9مػػف قػػانكف األكقػػاؼ ،فالمشػػرع أككػػؿ صػػبلحية إبػراـ العقػػكد بمػػا فيمػػا المسػػاقاة إلػ
السػ ػػمطة المكمفػ ػػة باألكقػ ػػاؼ ،كالمتمثمػ ػػة عم ػ ػ المسػ ػػتكل المحمػ ػػي فػ ػػي مديريػ ػػة الشػ ػػؤكف الدينيػ ػػة
كاألكقاؼ.
 المساقي :كهك العامؿ كيشترط في أف يباشر المساقاة بنفس  ،فبل يجػكز أف يعمػد بمػا
لمغيػػر أك يتن ػػازؿ إلػ ػ غي ػػر ع ػػف حقػ ػ ف ػػي سػػقيما .كيش ػػترط ف ػػي المس ػػاقي أهمي ػػة التعاق ػػد طبق ػػا
لمقكاعد العامة.
ك قػػد يكػػكف المسػػاقي شخصػػا طبيعيػػا ،كمػػا يجػػكز أف يكػػكف شخصػػا معنكيػػا كػػأف يكػػكف
()1

الحبيب بف طاهر ،المرجع السابؽ  ،ص .731
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مؤسسة مستثمرة متخصصة في هذا المجاؿ.

*2-1محػػؿ عقػػد المسػػاقاة :كيتمثػػؿ فػػي األرض المكقكفػػة المشػػجرة  ،كيشػػترط أف يكػػكف

الشػػجر معمكمػػا عنػػد إب ػراـ العقػػد ،كيعػػيف تعيينػػا كافيػػا نافيػػا لمجمالػػة ،كهػػذا كفقػػا لمقكاعػػد العامػػة
تطبيقا لنص المادة  94مف القانكف المدني.
*3-1السبب في عقد المسػاقاة :إشػترط المشػرع أف يكػكف سػبب التعاقػد مشػركعا تحػت
طائمػػة بطػػبلف العقػػد بطبلنػػا مطمقػػا حسػػب المػػادة  97مػػف القػػانكف المػػدني ،كال يتصػػكر –فػػي
رأيي -أف يبرـ عقد المساقاة لسبب غير مشركع.
*4-1المػػدة فػػي عقػػد المسػػاقاة :يعتبػػر تحديػػد المػػدة ركنػػا فػػي عقػػد المسػػاقاة ،ألف هػػذا
األخير مف اإليجارات الخاصة ،كالمدة عنصر أساسي في عقد اإليجار.
*2أحكاـ عقد المساقاة
تتمثؿ أحكاـ عقد المساقاة في:
*إحت ػراـ إرادة الكاقػػؼ كم ارعػػاة مقاصػػد الش ػريعة اإلسػػبلمية تطبيقػػا لممػػادة  45مػػف قػػانكف
األكقاؼ.
*حكـ المساقاة هك الجكاز ،كدليؿ الجػكاز :أنػ عػف ابػف عمػر أف رسػكؿ اهلل -صػم اهلل
عمي كسمـ -دفع غم يمكد خيبر نخؿ خيبر كأرضما عم أف يعتممكهػا مػف أمػكالمـ ،كلرسػكؿ
اهلل -صم اهلل عمي كسمـ -شطر ثمرها(.)1

*عمميػػا يقػػكـ النػػاظر أك السػػمطة المكمفػػة باألكقػػاؼ بتقػػديـ أرض فبلحيػػة تكػػكف مغركسػػة
بأشػجار مثمػرة ،إلػ جمػػة تقػكـ باسػػتثمارها عػف طريػػؽ سػقيما كاإلعتنػػاء بمػا ،مػػع اقتسػاـ النػػات
مف الريع بنسبة معينة يتـ اإلتفاؽ عميما.
*تككف أجرة العامػؿ -أم الػذم يقػكـ بالمسػاقاة -جػزء معػيف مػف ثمػر الشػجر الػذم عمػد
إليػ رب العمػػؿ بسػػقي كاإلعتنػػاء بػ  ،أم مػػف خػػبلؿ اقتسػػاـ النػػات مػػف الريػػع بنسػػبة معينػػة يػػتـ
اإلتفاؽ عميما.
()1

الحبيب بف طاهر ،المرجع السابؽ ،ص .778
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*يشػػترط أف يكػػكف نصػػيب العامػػؿ فػػي الشػػجر معمكمػػا بالنصػػاب ،كػػأف يكػػكف الخمػػس أك
الربػػع ،كأف يكػػكف مشػػاعا فػػي جميػػع مػػا تنتج ػ األرض مػػف شػػجر ،بحيػػث يتعػػذر مع ػ حصػػر
النصػػيب فػػي نػػكع معػػيف مػػف الشػػجر ،أك نػػكع معػػيف غيػػر يصػػعب مع ػ التأكػػد مػػف أن ػ سػػكؼ

يثمر أك ال يثمر ،أك كـ سيككف مقدار إف أثمر ،باعتبار ذلؾ غرر ،كهك محرـ شرعا(...)1

*إلتػزاـ العامػػؿ فػػي عقػػد المسػػاقاة هػػك التػزاـ ببػػذؿ عنايػػة ،كهػػي عنايػػة الرجػػؿ العػػادم فػػي
أرض  ،فمك ممزـ بالقياـ بكؿ ما يمزـ إلصبلح الشجر أك النخؿ ،تقيدا بما جرل ب العػرؼ فػي
المساقاة.
*إذا كاف عم األرض محؿ المساقاة ضريبة ،فمي عمػ صػاحب األرض دكف العامػؿ،
باعتبار أف الضريبة متعمقة باألصؿ كهك األرض سكاء كانت مغركسة أـ غير مغركسة.
*إذا حصؿ النصاب في الثمرة فتجب فيما الزكاة ،كتدفع مف طػرؼ مػف بمػ نصػيب مػف
نصابما ،سكاء كاف العامػؿ أك رب العمػؿ ،باعتبػار أف تحديػد نصػيب الزكػاة مػرتبط بمػا تنتجػ
األرض مف ثمر .
*عقػػد المسػػاقاة -كفقػػا لمػػذهب اإلمػػاـ مالػػؾ -مػػف العقػػكد البلزمػػة لمطػػرفيف بالعقػػد ،فمػػيس

ألحدهما فسخما بعد العقد كقبؿ العمؿ دكف اآلخر ،ما لـ يتراضيا عمي (.)2

*ينتمػػي عقػػد المسػػاقاة بكجػػكد أسػػباب طارئػػة تكػػكف هػػي الدافعػػة إل ػ إنمائمػػا ،أك بفسػػخ
العقػػد المبػػرـ بػػيف صػػاحب األرض كالعامػػؿ ،كاذا حصػػؿ لمعامػػؿ عجػػز أدل بػ إلػ الكفػػاة قبػػؿ
بدأ عممية البذر ،أكهرب العامؿ قبؿ بػذر الثمػرة ،فمػرب العمػؿ حػؽ الفسػخ ،غيػر أنػ إذا هػرب
بعػػد بػػذر الثمػػر ،تػػتـ المسػػاقاة مػػف طػػرؼ عامػػؿ يخػػر مقابػػؿ أج ػرة تخصػػـ مػػف نصػػيب العامػػؿ
المارب ،أما إذا تكفي العامؿ بعد البذر جاز لكرثت أف ينكبك في المسػاقاة ،كاف اتفػؽ الطرفػاف

عم الفسخ فسخت المساقاة(.)3

ك مػػا يمكػػف قكل ػ بخصػػكص عقػػد المسػػاقاة هػػك أن ػ مػػف العقػػكد المطبقػػة عم ػ األ ارضػػي
()1

خالد رمكؿ ،المرجع السابؽ ،ص .137 ،136

()3

خالد رمكؿ ،المرجع السابؽ ،ص  .137أنظر كذلؾ :الحبيب بف طاهر ،المرجع السابؽ ،ص.741

()2

الحبيب بف طاهر ،المرجع السابؽ ،ص.731
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المشػػجرة بشػػكؿ عػػاـ بغػػض النظػػر عػػف الصػػنؼ القػػانكني لػػؤلرض ،سػكاء خاصػػة أك عامػػة أك
كقفيػػة ،لػػذا كػػاف ل ازمػػا عمػ المشػػرع أف يخػػص عقػػد المسػػاقاة الػكارد عمػ الممػػؾ الػػكقفي بأحكػػاـ
خاصة.
المطمب الثاني

إستثمار األراضي الكقفية العاطمة
إهتـ المشرع باستثمار األراضي الكقفية العاطمة ،بعقد الحكر ،سنتناكؿ فػي هػذا المطمػب
مفمكـ عقد الحكر الستثمار األراضي الكقفية العاطمة (في فرع أكؿ) ،ثـ بيػاف أركانػ كأحكامػ
(في الفرع الثاني).
الفرع األكؿ :مفهكـ عقد الحكر الكارد عمى األراضي الكقفية العاطمة
سنتناكؿ في هذا الفرع تعريؼ عقد الحكر الكارد عم األراضي الكقفية العاطمة ،ثـ بيػاف
خصائص .
أكال :تعريؼ عقد الحكر الكارد عمى األراضي الكقفية العاطمة
تقتضي الدراسة التطرؽ إل تعريؼ األراضي الكقفية العاطمة ثـ تعريؼ عقد الحكر.
*1تعريؼ األراضي الكقفية العاطمة
مص ػػطم األرض العاطم ػػة أك الب ػػكر عب ػػر عنػ ػ الفقػ ػ الش ػػرعي ب" :األرض المػ ػكات" أك

"المكات مف األرض" :كهي مػا لػـ يعمػر مػف األرض( ،)1كبصػيغة أخػرل هػي مػا ال نبػات لمػا،

انغًَاءِ يَاءً فَإَدَْْا تِوِ انْإَسْضَ تَؼْذَ يٌَْتِيَا بٌَِّ فِِ رَنِكَ نَأََّحً نِمٌَْوٍ َّغًَْؼٌٌَُ
ٍ َّ
لقكل تعال ًَ " :انهَّوُ ؤََْضَلَ يِ َ
( .)2(")98كال يص اإلحياء إال في األرض البكر أم العاطمة (.)3
ك المقصػكد باأل ارضػي الكقفيػة العاطمػػة تمػؾ األ ارضػي التػي ال تصػػم أك لػـ تعػد صػػالحة
لمزراعة كالغراس ،أم أنما معطمة عف اإلنتاج ،كربما يحتاج إعمارها إل أمكاؿ كثيرة.
()1

الحبيب ف طاهر ،المرجع السابؽ ،ص .351

()3

الحبيب بف طاهر ،المرجع السابؽ ،ص .351

()2

النحؿ :اآلية .65
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*2تعريؼ عقد الحكر
سنتطرؽ إل تعريؼ عقد الحكر في المغة كالفق ثـ التشريع.
*1-2التعريؼ المغكم
الحكر بمعن الحبس كالمنع(.)1
*3-2التعريؼ الفقهي

يعػػرؼ الحكػػر عمػ أنػ  :إتفػػاؽ عمػ إعطػػاء أرض الكقػػؼ الخاليػػة لشػػخص يػػدفع مبمغػػا
معجػػبل يقػػارب قيمػػة األرض ليكػػكف عميمػػا حػػؽ الق ػرار الػػدائـ ،كيتصػػرؼ فيمػػا بالبنػػاء كالغػػرس
كسائر كجك اإلنتفاع ،كيترتب مبم ضئيؿ يستكف سنكيا لجمة الكقؼ مف المحتكر(.)2

كيعػػرؼ الحكػػر كػػذلؾ كعقػػد السػػتثمار األرض الكقفيػػة البػػكر عم ػ أن ػ  :إعطػػاء األرض
المكقكفػػة البػػكر لمػػف يغرسػػما كيقػػكـ بإعمارهػػا عم ػ كج ػ التأبيػػد مػػا داـ فيمػػا بنػػاؤ أك غ ارس ػ ،
كيجعؿ عميما مبمغا معمكما لمجمة المكقكفة عميما ،يؤدي كؿ عػاـ ،كيكػكف لممنتفػع بعقػد الحكػر
التصرؼ في المباني أك األشجار(.)3

كما يعرؼ أيض بأنػ  :حػؽ عينػي يخػكؿ لممحتكػر اإلنتفػاع بػأرض مكقكفػة لمبنػاء عميمػا
أك بػػالغرس ،كذلػػؾ مقابػػؿ أجػرة معينػػة ،فػػالحكر هػػك حػػؽ متفػػرع عػػف الممكيػػة ،حيػػث تكػػكف رقبػػة
()4

األرض المحكرة لجمة الكقؼ ،أما اإلنتفاع
()1
()2

فيككف لممحتكر.

السيد عبد الكهاب عرفة ،مكسكعة األكقاؼ كاألحكار ،دار المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية ،7114 ،ص .67

عبد العزيز الدكرم" ،مستقبؿ الكقؼ في الكطف العربي" ،مجمة المستقبؿ العربي ،العدد  ،747ديسمبر  ،7111ص 178

(نقبل عف :محمد كنازة ،الكقؼ العاـ في التشريع الجزائرم ،دار المدل ،الجزائر ،7116 ،ص .)171

()3

محمد سبلـ مدككر ،المدخؿ لمفق اإلسبلمي ،دار الكتاب الحديث ،ص  .516أنظر كذلؾ :محمد الفات محمكد بشير

المغربي ،تمكيؿ كاستثمار األكقاؼ اإلسبلمية ،الشركة العربية المتحدة لمتسكيؽ كالتكريدات ،القاهرة ،ط،7111 ،1

ص  . 714 ،713كأيضا :عمر مسقاكم ،محاضرات في الكقؼ كمؤسسات الكقؼ في الشريعة كالقانكف كاإلجتماد المبناني،
المؤسسة الحديثة لمكتاب ،لبناف ،ط ،7111 ،1ص .181

()4

يختمؼ حؽ اإلنتفاع عف حؽ الحكر الذم يككف دائما ماال عقاريا ،عم أساس أن ال يرد إال عم أرض مكقكؼ ،كهك

طكيؿ المدة كال ينتمي بمكت المحتكر ،بخبلؼ حؽ اإلنتفاع ،كينتمي حؽ اإلنتفاع حتما بمكت المنتفع.أنظر في ذلؾ :خالد

رمكؿ ،المرجع السابؽ ،ص  .138كأيضا :عبد المنعـ فرج الصد  ،الحقكؽ العينية األصمية ،دار النمضة العربية لمطباعة
كالنشر ،لبناف ،ص .1118
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ك الحكػر الػكارد عمػ الكقػػؼ ،هػك صػػيغة ابتكرهػا الفقمػػاء لئلسػتغناء بمػػا عػف بيػػع الكقػػؼ

أك استبدال (.)1

ك يمكف مف خبلؿ التعريؼ الفقمي لعقد الحكر الكارد عمػ الكقػؼ سػالفة الػذكر ،إعطػاء
تعريػػؼ لػ بأنػ هػػك العقػػد الػػذم بمقتضػػا يمتػػزـ المحتكػػر بالبنػػاء كالغػػرس فػػي األرض المكقكفػػة
العاطمة لمدة محددة مقابؿ أجر معمكـ متفؽ عمي .
*3-2التعريؼ التشريعي
عػػرؼ المشػػرع عقػػد الحكػػر مػػف خػػبلؿ المػػادة  76مكػػرر 7مػػف القػػانكف  17-11سػػالؼ
الذكر ،كالتػي تػنص عمػ " :يمكػف أف تسػتثمر ،عنػد اإلقتضػاء ،األرض المكقكفػة العاطمػة بعقػد
الحكر الذم يخصص بمكجب جزء مف األرض العاطمػة لمبنػاء ك/أك لمغػرس لمػدة معينػة مقابػؿ
دفػػع مبم ػ يقػػارب قيمػػة األرض المكقكفػػة كقػػت إب ػراـ العقػػد ،مػػع الت ػزاـ المسػػتثمر بػػدفع إيجػػار
سػػنكم يحػػدد فػػي العقػػد مقابػػؿ حقػ فػػي اإلنتفػػاع بالبنػػاء ك/أك الغػػرس كتكريثػ خػػبلؿ مػػدة العقػػد،
م ػػع م ارع ػػاة أحك ػػاـ الم ػػادة  75م ػػف الق ػػانكف  11-91الم ػػؤرخ ف ػػي  77أفري ػػؿ 1991كالم ػػذككر
أعبل ".
ك يتض مف خبلؿ هذا التعريؼ التشريعي أن أشػار إلػ عناصػر عقػد الحكػر كالمتمثمػة
فػػي محػػؿ عقػػد العقػػد كهػػك األرض العاطمػػة البػػكر ،كالشػػخص الػػذم يتقػػرر لػ حػػؽ الحكػػر كهػػك
"المستثمر" ،كما أشار إل مدة العقد ،كاألجرة ،ككذا طبيعة الحكر بأن إيجار.
ثانيا :خصائص عقد الحكر الكارد عمى األراضي الكقفية البكر
تتمثؿ خصائص عقد الحكر في:
*عقد الحكر مف العقكد الكاردة عم العمؿ.
*عقد الحكر مف اإليجارات الخاصة ،كهك إيجار طكيؿ المدة
*الحكػػر عقػػد محػػدد المػػدة (عقػػد زمنػػي) ،فػػبل يصػ لمػػدة غيػػر محػػددة كهػػذا كرد صػراحة
في نص المادة  76مكرر 7سالفة الذكر ،كيتميز الحكر بأن إيجار طكيؿ المدل.
()1

منذر قحؼ ،الكقؼ اإلسبلمي :تطكر -إدارت كتنميت  ،دار الفكر ،دمشؽ -سكرية ،ط ،7111 ،1ص .747
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*ينصب عقد الحكر عم جزء مف األرض الكقفية البكر ،كليس كمما.
الفرع الثاني :أركاف عقد حكر كأحكام
سنتناكؿ في هذا الفرع أركاف عقد الحكر ،ثـ أحكام .
أكال :أركاف عقد الحكر
لػػـ يحػػدد المشػػرع ص ػراحة أركػػاف عقػػد الحكػػر ،لكػػف يمكػػف اسػػتخبلص هػػذ األركػػاف مػػف
خبلؿ المادة  76مكرر 7سالفة الذكر.
*1طرفا عقد الحكر :كهما:
 صاحب األرض :كيتمثؿ في األرض المكقكفة العاطمة (البكر) ،كبما أف هذ األخيػرة
ليسػػت ممكػػا لؤلشػػخاص الطبيعيػػيف أك المعنػػكييف كتتمتػػع بالشخصػػية المعنكيػػة ،كتكػػكف ممثمػػة
بناظر الكقؼ ،كالذم ينكبمػا فػي إبػراـ عقػد الحكػر .كلكػف بػالرجكع إلػ المػادة  76مكػرر 9مػف
قػػانكف األكقػػاؼ ،فالمشػػرع أككػػؿ صػػبلحية إب ػراـ العقػػكد بمػػا فيمػػا الحكػػر إل ػ السػػمطة المكمفػػة
باألكقاؼ ،كالمتمثمة عم المستكل المحمي في مديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ.
 المسػػتأجر :كهػػك المتعاقػػد معػ الػػذم يتقػػرر لػ حػػؽ الحكػػر ،كالػػذم عبػػر المشػػرع عنػ
كذلؾ ب :المستثمر.
ك قد يككف المستأجر شخصا طبيعيا ،كما يجكز أف يككف شخصا معنكيا.
*2محػؿ عقػد الحكػر :كيتمثػؿ فػي األرض المكقكفػة العاطمػة (البػكر) ،كيشػترط أف تكػكف
معينة تعيينا كافيا نافيا لمجمالة ،كهذا كفقا لمقكاعد العامػة تطبيقػا لػنص المػادة  94مػف القػانكف
المدني.
*3السبب في عقد الحكر :إشػترط المشػرع أف يكػكف سػبب التعاقػد مشػركعا تحػت طائمػة
بطبلف العقد بطبلنا مطمقا حسب المادة  97مف القانكف المدني ،كتتمثؿ مشركعية السػبب فػي
عقػػد الحكػػر فػػي عػػدـ مخالفتػ لمنظػػاـ العػػاـ كاآلداب العامػػة ،فػػبل يجػػكز مػػثبل إبػ ارـ عقػػد الحكػػر
مف أجؿ غرس مخدرات أك بناء مخمرة مثبل.
*4المػػدة فػػي عقػػد الحكػػر :يعتبػػر تحديػػد المػػدة ركنػػا فػػي عقػػد الحكػػر ،ألف الحكػػر مػػف
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اإليجارات الخاصة ،كالمدة عنصر أساسي في عقد اإليجار ،كالمدة في الحكر عػادة مػا تكػكف
طكيمة.
ثانيا :أحكاـ عقد الحكر
تتمثؿ أحكاـ عقد الحكر في:
*الكق ػػؼ ال يأخ ػػذ ش ػػيئا م ػػف المحتك ػػر كق ػػت العق ػػد ف ػػي مقاب ػػؿ اس ػػتغبلل ل ػػؤلرض بالن ػػاء

كالغرس ،كانما الذم يصؿ إل الكقؼ مف المحتكر هك أجرة األرض ال غير(.)1

*يمتزـ المستثمر بدفع مبم يقارب قيمة األرض المكقكفػة كقػت إبػراـ العقػد ،ككػذلؾ بػدفع
إيجػػار سػػنكم يحػػدد فػػي العقػػد مقابػػؿ حقػ فػػي اإلنتفػػاع بالبنػػاء ك/أك الغػػرس كتكريثػ خػػبلؿ مػػدة
العقد.
*عقػػد الحكػػر يػػرد عم ػ المنفعػػة ألرض مكقكفػػة بػػكر ،كيخػػكؿ إقام ػة مبػػاني أك أغ ػراس.
كفػػي هػػذا الصػػدد فػػإف المغارسػػة تعتبػػر مػػف أكثػػر العقػػكد حظػػا بالنسػػبة إلمكانيػػة اسػػتعمالما فػػي

تنمية األراضي الكقفية المعطمة(.)2

*عقد الحكر يمن صاحب حؽ اإلنتفاع الذم ال يسقط إال بكفات  ،بؿ كيتعػدا حتػ إلػ
تكريث لكرثت الشرعييف طيمة مدة عقد الحكر.
*إحت ػراـ إرادة الكاقػػؼ كم ارعػػاة مقاصػػد الش ػريعة اإلسػػبلمية ،كفقػػا لممػػادة  45مػػف قػػانكف
األكقاؼ.
* كؿ تغيير يحدث سكاء كاف بنػاء أك غرسػا ،فإنػ يمحػؽ بػالعيف المكقكفػة كيبقػ الكقػؼ
قائمػػا شػػرعا ،مممػػا كػػاف نػػكع ذلػػؾ التغييػػر ،كهػػذا تطبيقػػا لػػنص المػػادة  75الفقػرة  1مػػف القػػانكف
 11-91المؤرخ في  77أفريؿ  1991المعدؿ كالمتمـ.
ك هك أيضا ما كرد فػي نػص المػادتيف  719ك 771مػف األمػر رقػـ  11-84المػؤرخ فػي
()1
()2

أنظر في ذلؾ :زهدم يكف ،أحكاـ الكقؼ ،المكتبة العصرية ،صيدا -بيركت ،،ط ،1د.س.ط ،ص .163

حسف محمد الرفاعي ،عقكد استثمار األراضي الزراعية بيف الشريعة كالقانكف ،مؤسسة الرسالة ناشركف ،بيركت -لبناف،

ط ،7115 ،1ص  .187منذر عبد الكريـ القضاة ،أحكاـ الكقؼ ،دار الثقافة ،عماف -األردف ،ط ،7111 ،1ص .161
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 9ج ػكاف  1984المتضػػمف قػػانكف األس ػرة المعػػدؿ كالمػػتمـ( ،)1حيػػث نصػػت المػػادة  719من ػ
عمػ ػ " :ك ػػؿ م ػػا أحدثػ ػ المح ػػبس عميػ ػ م ػػف بن ػػاء أك غ ػػرس ف ػػي الح ػػبس ،يعتب ػػر م ػػف الش ػػيء
المحبس".
ك في نفس السياؽ ،تنص المادة  771مف قانكف األسرة عم " :يبق الحبس قائمػا مممػا
ط أر عم الشيء المحبس مف تغيير في طبيعت ".
ك هك كذلؾ نفس المبدأ الذم كرست المحكمة العميا في إحدل ق ارراتما ،كالذم جػاء فيػ :
"مػػف الثابػػت أف كػػؿ مػػف أحػػدث بنػػاء أك غرسػػا فػػي الحػػبس يعتبػػر مكتسػػبا لمشػػيء المحػػبس كال

يجكز تمميك ممكية خاصة"(.)2

*التغييرات كاإلنجازات التي تمحؽ بالعيف المكقكفة كالتي تقتضي طبيعتما القانكنيػة بأنمػا
ليسػػت ممكيػػة خاصػػة تخػػكؿ صػػاحبما الحػػؽ فػػي التعػػكيض عػػف طريػػؽ الت ارضػػي بػػيف المعنيػػيف
كالسػػمطة المكمفػػة باألكقػػاؼ ،كهػػذا مػػا نصػػت عميػ صػراحة الفقػرة  7مػػف المػػادة  75مػػف قػػانكف
األكقاؼ سالفة الذكر.
*مف الفقماء مف يجيز الحكػر مطمقػا ،كك هػـ الحنابمػة كأكثػر الشػافعية ،كمػنمـ مػف منعػ
مطمقا ،كهك قكؿ بعض الشافعية ،كأجاز المالكية كالحنفية بشركط ،كالمتمثمة في:
 أف يككف الكقؼ قد يؿ إل الخراب ،كلـ يعد اإلنتفاع ب عم ما هك عمي ممكنا. -أال يككف لمكقؼ ريع يمكف تجديد ب .

()1
()2

باألمر رقـ  17-15المؤرخ في  77فيفرم .7115

قرار الغرفة العقارية بالمحكمة العميا المؤرخ في  75نكفمبر  1998تحت رقـ  :183643المجمة القضائية ،ع ،1قسـ

الكثائؽ بالمحكمة العميا ،1999 ،ص .89
أنظر كذلؾ القرار الصادر عف الغرفة العقارية بالمحكمة العميا تحت رقـ  735194المؤرخ في  73أكتكبر  :7117مجمة
المحكمة العميا ،ع ،7قسـ الكثائؽ ،7114 ،ص .775

ككذلؾ :قرار المحكمة العميا رقـ  791875الصادر بتاريخ  18مام  :7115مجمة المحكمة العميا ،ع ،7قسـ الكئائؽ،
 ،7115ص .331
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 أال يكجد مف يقرض الكقؼ بالقدر المحتاج إلي بأقؿ مف أجر تمؾ المنفعة(.)1*ينقضي عقد الحكر في الحاالت التالية:
*1ينقضػػي الحكػػر إمػػا بانقضػػاء األجػػؿ المحػػدد فػػي العقػػد ،كامػػا قػػد ينتمػػي أحيانػػا قبػػؿ
انقضاء األجؿ ألسباب خاصة نذكر منما:
 فس ػ ػػخ العق ػ ػػد -.الم ػ ػػبلؾ -.إتح ػ ػػاد ال ػ ػػزمف -.ن ػ ػػزع الممكي ػ ػػة لممنفع ػ ػػة العام ػ ػػة -.بع ػ ػػدـاإلستعماؿ.
*7كما ينقضي الحكر قبؿ حمكؿ أجؿ انتماء العقد في حالتيف:
 -زكاؿ ص ػػفة الكق ػػؼ ع ػػف األرض المحكػ ػرة لرج ػػكع الكاق ػػؼ ،أك زادت م ػػدة الكق ػػؼ ع ػػف

ستيف عاما (في القانكف المصرم) باستثاء كقؼ المسجد الذم ال يجكز الرجكع في (.)2

* مػػكت المحتكػػر قبػػؿ أف يبنػػي أك يغػػرس ،إال إذا طمػػب كرثت ػ بقػػاء الحكػػر كأذف نػػاظر

الكقؼ بذلؾ(.)3

ك يػػرل د.هيػػثـ عبػػد الحميػػد خزنػػة ،أف هػػذا النػػكع مػػف اإلسػػتثمارات -أم الحكػػر -منتقػػد،
ألف م ػػردكد زهي ػػد كي ػػؤدم إلػ ػ اإلس ػػتيبلء عمػ ػ األكق ػػاؼ بش ػػكؿ غي ػػر مباش ػػر ،ككص ػػف بأنػ ػ
اسػػتثمار ردمء ،ال يمكػػف أف يعػػد مػػف أسػػاليب المحافظػػة عمػ الكقػػؼ ،إال مػػف بػػاب المحافظػػة
عمػ ػ أص ػػؿ الكقػ ػػؼ بتحب ػػيس عين ػ ػ كابق ػػاء صػ ػػكرت م ػػع انتفػ ػػاء الغاي ػػة كالمقصػ ػػد م ػػف تش ػ ػريع
الكقؼ(.)4

ك ما يمكف قكل حكؿ عقػد الحكػر أنػ مػف العقػكد المامػة كالضػركرية لتعميػر الكقػؼ ،إال
أن يجب أف يخضع لرقابة محكمة ،خاصة أن مف اإليجارات طكيمة المدة.
()1

الصادؽ بف عبد العزيز الغرياني ،فتاكل – تحقيقات في مسائؿ يكثر الحاجة إليما ،دار ابف حزـ ،بيركت – لبناف ،ط،1

()2

السيد عبد الكهاب عرفة ،مكسكعة األكقاؼ كاألحكار ،دار المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية ،7114 ،ص .65

 ،7117ص .744

()3

أحمد محمد السعد كمحمد عمي العمرم ،اإلتجاهات المعاصرة في تطكير اإلستثمار الكقفي ،األمانة العامة لؤلكقاؼ،

دكلة الككيت ،ط ،7111 ،1ص .67

()4

هيثـ عبد الحميد خزنة ،بحث مقدـ في المكضكع األكؿ :إنتماء الكقؼ الخيرم ،منتدل قضايا الكقؼ الفقمية السادس،

المنعقد بالدكحة-دكلة قطر ،في  14-13مام  ،7113األمانة العامة لؤلكقاؼ ،الككيت ،ط ،7113 ،1ص .111
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المبحث الثاني

إستثمار األكقاؼ المبنية كالقابمة لمبناء
يقص ػػد باألكق ػػاؼ المبني ػػة ك ػػؿ قطع ػػة أرض ػػية يش ػػغمما تجم ػػع بناي ػػات ف ػػي مجاالتم ػػا كف ػػي
مشػ ػػتمبلت تجميزاتمػ ػػا كأنشػ ػػطتما ،حت ػ ػ كاف لػ ػػـ تكػ ػػف مػ ػػزكدة بكػ ػػؿ الم ارفػ ػػؽ أك غيػ ػػر مبنيػ ػػة،
أك مساحات خضراء أك حدائؽ أك تجمع بنايات( ،)1كيقصد باألكقػاؼ القابمػة لمبنػاء كػؿ القطػع

األرضية المخصصة لمبناء كالتعمير في يجاؿ معينة بكاسطة أدكات التميئة كالتعمير(.)2

ك ق ػػد ح ػػدد المش ػػرع المش ػػرع اس ػػتثمار األكق ػػاؼ المبني ػػة كالقابم ػػة لمبن ػػاء ع ػػف طري ػػؽ عق ػػد
المرصد (المطمب األكؿ) ،عقد المقاكلة (الفرع الثاني) ،كعقد المقايضة (المطمب الثالث).
المطمب األكؿ
عقد المرصد
يعتب ػػر عق ػػد المرص ػػد إح ػػدل ط ػػرؽ اس ػػتغبلؿ كاس ػػتثمار األكق ػػاؼ المبني ػػة كالقابم ػػة لمبن ػػاء،
كبمكجبػ ػ يق ػػكـ المس ػػتأجر بإص ػػبلح األرض كعمارتم ػػا بن ػػاء عمػ ػ إيج ػػار ي ػػتـ بينػ ػ كب ػػيف إدارة
الكقؼ .كسنعرض لمفمكـ عقد المرصد (الفرع األكؿ) ثـ أركان كأحكام (الفرع الثاني).
الفرع األكؿ :مفهكـ عقد المرصد
سنتطرؽ في هذا الفرع إل تعريؼ عقد المرصد كخصائص .
أكال :تعريؼ عقد المرصد
سنتناكؿ التعريؼ المغكم لعقد المرصد ،ثـ تعريف الفقمي ،كأخي ار تعريف التشريعي.
*1التعريؼ المغكم
لفظ المرصد مشتؽ مف اإلرصاد ،أم اإلعداد .يقاؿ أرصد لمديف أم أعد ل (.)3

()1

أنظر المادة  71مف قانكف التكجي العقارم المعدؿ كالمتمـ.

()3

نقبل عف :هدم يكف ،أحكاـ الكقؼ ،المكتبة العصرية ،صيدا -بيركت ،ط ،1ص 179

()2

أنظر المادة  71مف قانكف التكجي العقارم المعدؿ كالمتمـ.
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*2التعريؼ الفقهي

يعػػرؼ عقػػد المرصػػد بأن ػ عقػػد يػػتـ بمكجب ػ اإلتفػػاؽ بػػيف إدارة الكقػػؼ أك النػػاظر كبػػيف
المسػتأجر لمقيػاـ بإصػبلح األرض كعمارتمػا ،كتكػكف نفقاتمػا دينػا مرصػدا عمػ الكقػؼ ،كيكػكف

في األرض الخربة غير القابمة لئلستئجار ،كال تكجد بما غمة إلصبلحما(.)1

ك هك شكؿ خاص مف أشكاؿ اإليجار ،حيػث يتكفػؿ المسػتأجر بالقيػاـ باألشػغاؿ البلزمػة
كيحتفظ بحؽ اإلنتفاع بالعقار بكاسطة نفس اإليجار ،لغاية التعكيض التاـ لتسػبيقات  .كقػد بػرر
الفقماء الذيف أجازكا هذا النكع مف العقكد برغبتمـ في الحفاظ عم دكاـ الكقؼ(.)2

ك مقتض ػ عقػػد المرصػػد ال ػكارد عم ػ الكقػػؼ ،تػػأجير األرض المقكفػػة الفضػػاء مػػف قبػػؿ
نػػاظر الكقػػؼ ،كيػػؤذف لممسػػتأجر بالبنػػاء عميمػػا ،عم ػ أف تكػػكف قيمػػة البنػػاء دينػػا عمػ الكقػػؼ،
كيشترط أف يتـ ذلػؾ بػإذف مػف النػاظر أك القاضػي المخػتص ،فػإذا أراد النػاظر إخػراج صػاحب
المرصػػد ،فعميػ أف يػػدفع لػ مػػا صػػرف فػػي البنػػاء ،كيجػػب عمػ النػػاظر فػػي هػػذ الحالػػة تقػػدير

قيمة اإليجار بعد انتماء البناء ،كعم صاحب المرصد أف يدفع أجر المثؿ(.)3

ك يمكػػف ممػػا سػػبؽ اسػػتخبلص تعريػػؼ لعقػػد المرصػػد بأن ػ  :العقػػد الػػذم يمتػػزـ بمقتضػػا
مستأجر األرض الفضاء المكقكفة بالبناء فكقما مقابؿ أجر يتمثؿ في استغبلؿ إيرادات البناء.
*3التعريؼ التشريعي
عػػرؼ المشػػرع عقػػد المرصػػد فػػي المػػادة  76مكػػرر 5مػػف قػػانكف األكقػػاؼ كالتػػي تػػنص
()1

محمد كنازة ،المرجع السابؽ ،ص  ،174 ،173ككذلؾ :عمي محي الديف القرة داغي ،بحث في كسائؿ إعمار أعياف

األكقاؼ ،أعماؿ منتدل قضايا الكقؼ الفقمية الخامس 15-13 ،مام  ،2011إسطنبكؿ -الجممكرية التركية ،إدارة
الدراسات كالعبلقات الخارجية -األمانة العامة لؤلكقاؼ ،دكلة الككيت ،ط .2012 ،1ص .316
() 2

ارنست ميرسي (تدقيؽ كتصدير :سعيد عيادم ،تعريب :أمينة ككاتي) ،الكقؼ كالحبكس :قكاعد كأحكام  ،دار بف

مرابط .7114 ،أنظر كذلؾ :محمد الفات محمكد بشير المغربي ،المرجع السابؽ ،ص .715

()3

جمعة محمكد الزريقي ،بحث في المكضكع الثاني :كسائؿ إعمار الكقؼ ،منتدل قضايا الكقؼ الفقمية الخامس ،المنعقد

في إسطنبكؿ -الجممكرية التركية في  15-13مام  ،7111نشر األمانة العامة لؤلكقاؼ ،دكلة الككيت ،ط ،7117 ،1ص

 . 379أنظر كذلؾ :محمد قاسـ الشكـ ،الكقؼ اإلسبلمي في لبناف ،رسالة ركتك ار منشكرة ،األمانة العامة لؤلكقاؼ ،دكلة
الككيت ،ط ،7117 ،1ص .144
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عمػ " :يمكػػف أف تسػػتغؿ كتسػػتثمر كتنمػ األرض المكقكفػػة بعقػػد المرصػػد الػػذم يسػػم بمكجبػ
لمسػػتأجر األرض بالبنػػاء فكقمػػا مقابػػؿ إسػػتغبلؿ إي ػرادات البنػػاء ،كل ػ حػػؽ التنػػازؿ عن ػ باتفػػاؽ
مسبؽ طيمة مدة إستمبلؾ قيمة اإلستثمار ،مع مراعاة أحكاـ المادة  75مػف القػانكف رقػـ -91
 11المؤرخ في  77أفريؿ  1991كالمذككر أعبل ".
ك نبلحظ مف خػبلؿ هػذا التعريػؼ التشػريعي أنػ أشػار إلػ عناصػر عقػد المرصػد الػكارد
عم األرض المكقكفة ،كالمتمثمة في محؿ العقد كهػك األرض الفضػاء المكقكفػة ،المتعاقػد معػ
كالذم عبر عن المشرع ب :المستأجر كالمستثمر ،كأشػار التعريػؼ كػذلؾ إلػ مػدة العقػد كهػي
مدة استمبلؾ قيمة اإلستثمار ،كاألجرة المتمثمػة فػي إيػرادات البنػاء ،كأشػار التعريػؼ كػذلؾ إلػ
محؿ اإللتزاـ كهك القياـ بعمؿ كالمتمثؿ في البناء.
ثانيا :خصائص عقد المرصد
يتميز عقد الحكر بعدة خصائص نكردها فيما يمي:
*عقد المرصد مف العقكد الكاردة عم العمؿ ،كالمتمثؿ في قياـ مسػتأجر األرض بالبنػاء
فكؽ األرض المكقكفة الفضاء.
*عقد المرصد يرد عم األرض المكقكفة غير المبنية أم الفضاء.
*عقد المرصد مف العقكد الزمنية.
*عقد المرصد قائـ أساسا عم عقد اإليجار ،فمك نكع مف اإليجارات الخاصة.
*عقد المرصد هك عقػد ممػزـ لمجػانبيف ،كمحػدد المػدة ،كهػك مػا يستشػؼ مػف نػص المػادة
 76مكرر 5سالفة الذكر.
الفرع الثاني :أركاف عقد المرصد كأحكام
سنتناكؿ في هذا الفرع أركاف عقد المرصد ،ثـ أحكام .
أكال :أركاف عقد المرصد
لػػـ يحػػدد المشػرع صػراحة أركػػاف عقػػد المرصػػد ،لكػػف يمكػػف اسػػتخبلص هػػذ األركػػاف مػػف
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خبلؿ المادة  76مكرر 5سالفة الذكر.
*1طرفا عقد المرصد :كهما:

 صاحب األرض :كيتمثؿ فػي األرض المكقكفػة الفضػاء (غيػر المبنيػة) ،كبمػا أف هػذ
األخيػرة ليسػػت ممكػػا لؤلشػػخاص الطبيعيػػيف أك المعنػػكييف كتتمتػػع بالشخصػػية المعنكيػػة ،كتكػػكف
ممثمػػة بنػػاظر الكقػػؼ ،كالػػذم ينكبمػػا فػػي إب ػراـ عقػػد المرصػػد .كلكػػف بػػالرجكع إل ػ المػػادة 76
مك ػػرر 9م ػػف ق ػػانكف األكق ػػاؼ ،فالمش ػػرع أكك ػػؿ ص ػػبلحية إبػ ػراـ العق ػػكد بم ػػا فيم ػػا المرص ػػد إلػ ػ
السػ ػػمطة المكمفػ ػػة باألكقػ ػػاؼ ،كالمتمثمػ ػػة عم ػ ػ المسػ ػػتكل المحمػ ػػي فػ ػػي مديريػ ػػة الشػ ػػؤكف الدينيػ ػػة
كاألكقاؼ.
 المس ػػتأجر :كال ػػذم عب ػػر المش ػػرع عنػ ػ ك ػػذلؾ ب :المس ػػتثمر ،ه ػػك الش ػػخص المتعاق ػػد
مع .
ك قد يككف المستأجر شخصا طبيعيا ،كما يجكز أف يككف شخصا معنكيا.
*2محػػؿ عقػػد المرصػػد :كيتمثػػؿ فػػي األرض المكقكفػػة غيػػر المبنيػػة (البيضػػاء) ،كيشػػترط

أف تكػػكف معينػػة تعيينػػا كافيػػا نافيػػا لمجمالػػة ،كهػػذا كفقػػا لمقكاعػػد العامػػة تطبيقػػا لػػنص المػػادة 94
مف القانكف المدني.
*3السػػػبب فػػػي عقػػػد المرصػػػد :إشػػترط المشػػرع أف يكػػكف سػػبب التعاقػػد مشػػركعا تحػػت
طائمػػة بطػػبلف العقػػد بطبلنػػا مطمقػػا حسػػب المػػادة  97مػػف القػػانكف المػػدني ،كتتمثػػؿ مشػػركعية
السػػبب فػػي عقػػد المرصػػد فػػي عػػدـ مخالفتػ لمنظػػاـ العػػاـ كاآلداب العامػػة ،فػػبل يجػػكز مػػثبل إبػ ار
عقد المرصد مف أجؿ بناء مخمرة مثبل.
*4المدة في عقد المرصد :يعتبر تحديد المدة ركنػا فػي عقػد المرصػد ،ألف المرصػد مػف
اإليجارات الخاصة ،كالمدة عنصر أساسي في عقد اإليجار.
ثانيا :أحكاـ عقد المرصد
تتمثؿ أحكاـ عقد المرصد في:
*إحت ػراـ إرادة الكاقػػؼ كم ارعػػاة مقاصػػد الش ػريعة اإلسػػبلمية ،كفقػػا لممػػادة  45مػػف قػػانكف
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األكقاؼ.

* يترتػ ػػب عم ػ ػ عقػ ػػد المرصػ ػػد حػ ػػؽ اإلنتفػ ػػاع فقطػ ػػالمقرر لمسػ ػػتأجر األرض ،كالمتمثػ ػػؿ
فياستغبلؿ إيرادات البناء.
*لممستأجر حؽ التنازؿ عف البناء باتفاؽ مسبؽ طيمة مدة إستمبلؾ قيمة اإلستثمار.
*مراعاة أحكاـ المػادة  75مػف القػانكف  11-91المتعمػؽ باألكقػاؼ ،التػي مفادهػا أف كػؿ
تغيير يحػدث بنػاء كػاف أك غرسػا ،فإنػ يمحػؽ بػالعيف المكقكفػة كيبقػ الكقػؼ قائمػا شػرعا مممػا
كاف نكع ذلؾ التغيير ،مػع اإلشػارة إلػ أف الحػاالت المخالفػة ألحكػاـ هػذ المػادة ،يػتـ تسػكيتما
عػػف طريػػؽ التقاضػػي بػػيف المعنيػػيف كالسػػمطة المكمفػػة باألكقػػاؼ ،بم ارعػػاة المػػادة  7مػػف قػػانكف
األكقاؼ ،كهذا الحكـ يتكافؽ مع نص المادتيف  719ك 771مف قانكف األسرة.
ك هػػك كػػذلؾ نفػػس مػػا أكدت ػ المحكمػػة العميػػا فػػي قرارهػػا الصػػادر فػػي  75نػػكفمبر1998
تحت رقـ  ،183643الذم جاء في " :مف الثابت أف كؿ مف أحدث بناء أك غرسػا فػي الحػبس
()1

يعتبر مكتسبا لمشيء المحبس كال يجكز تمميك ممكية خاصة".

*ينقضي عقد المرصد بانتماء مدة إستثمار مستأجر األرض المكقكفة.
*عقد المرصػد يعػد مػف العقػكد التػي تمجػأ إليمػا إدارة األكقػاؼ كحػؿ اضػطرارم فػي حالػة
عجز إيرادات الكقؼ عف تعمير .
ك يػػرل د.فػػارس مسػػدكر ،أف تمكيػػؿ كاسػػتثمار الكقػػؼ بعقػػد المرصػػد لػ أهميػػة اقتصػػادية
كبيػرة ،ألف ميزتػ تكمػػف فػػي ككنػ تمػػكيبل عقاريػػا متخصصػػا فػػي عمػػارة األكقػػاؼ ،كالػػرد يكػػكف
عػػف طريػػؽ اإليجػػار ،فمػػك بصػػكرة أك بػػآخرل تمكيػػؿ تػػأجيرم ،كهػػذا يعفػػي إدارة األكقػػاؼ مػػف
تحمػػؿ الكثيػػر مػػف التكػػاليؼ التػػي قػػد تثقممػػا كتجعممػػا عػػاجزة عػػف القيػػاـ بمماممػػا ،خاصػػة تجػػا
المكقكؼ عميمـ(.)2

ك تجػػدر اإلشػػارة إل ػ أف عقػػد المرصػػد يتقػػارب إل ػ حػػد مػػا مػػع عقػػد الحكػػر فػػي ككنممػػا
()1
()2

المجمة القضائية ،ع ،1قسـ الكثائؽ بالمحكمة العميا ،ع ،7قسـ الكثائؽ ،7114 ،ص .775

فارس مسدكر ،تمكيؿ كاستثمار األكقاؼ بيف النظرية كالتطبيؽ ،رسالة دكتك ار منشكرة ،األمانة العامة لؤلكقاؼ ،دكلة

الككيت ،ط ،7111 ،1ص.69 ،68 ،67
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يمكف اإلستفادة منمما في عمارة الكقؼ ،كبالتالي المحافظة عم أصؿ الكقؼ.
المطمب الثاني
عقد المقاكلة

سػػنتناكؿ عقػػد المقاكلػػة الػػذم يػػرد عم ػ الممػػؾ الػػكقفي ،كالػػذم أحػػاؿ بشػػأن المشػػرع إل ػ
القكاعد العامػة ،مػف خػبلؿ التطػرؽ إلػ مفمػكـ عقػد المقاكلػة (الفػرع األكؿ) ثػـ أركانػ كأحكامػ
(الفرع الثاني).
الفرع األكؿ :مفهكـ المقاكلة
المقاكلػػة مػػف العقػػكد المسػػماة التػػي تناكلمػػا المشػػرع كخصػػما بػػالتنظيـ فػػي أحكػػاـ القػػانكف
الم ػػدني ،إلػ ػ جان ػػب ق ػػانكف األكق ػػاؼ ،كس ػػنعرض ف ػػي ه ػػذا الف ػػرع إلػ ػ تعري ػػؼ عق ػػد المقاكل ػػة
كخصائص .
أكال :تعريؼ عقد المقاكلة
سنتطرؽ إل تعريؼ عقد المقاكلة في الفق كالتشريع.
*1التعريؼ الفقهي
عقد المقاكلة هػك قيػاـ شػخص بعمػؿ معػيف لحسػاب شػخص يخػر ،فػي مقابػؿ أجػر ،دكف
أف يخضع إلشراف أك إرادتػ  ،كيسػم مػف يقػكـ بالعمػؿ المقػاكؿ ،كيسػم مػف يػتـ لحسػاب رب
()1

العمؿ.

ك يمكػػف اسػػتخبلص تعريػػؼ لعقػػد المقاكلػػة المقاكلػػة ال ػكارد عم ػ الممػػؾ الػػكقفي بأن ػ عقػػد
بمقتضا يقكـ شخص يسم المقاكؿ بعمؿ معيف لحساب ممػؾ كقفػي ممػثبل بنػاظر الكقػؼ فػي
مقابؿ أجر.

()1

محمد لبيب شنب ،شرح أحكاـ عقد المقاكلة ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،7114 ،ص .16 ،15أنظر كذلؾ :فتيحة

قرة ،أحكاـ عقد المقاكلة ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،1997 ،ص .18أنظر كذلؾ:

Jacques Charbonier, ISLAM: DROIT, FINANCES ET ASSURENCES, Editions LARCIER,
Bruxelles, 2011, p 71. Frédéric Leclerc, Droit Des Contrats Spéciaux, L.G.D.J, Paris , 2007, P319.
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*2التعريؼ التشريعي

لقد عرؼ المشرع الجزائرم عقد المقاكلة في المادة  549مف القانكف المػدني التػي تػنص
عم " :المقاكلة عقد يتعمػد بمقتضػا أحػد المتعاقػديف أف يصػنع شػيئا أك أف يػؤدم عمػبل مقابػؿ
أجر يتعمد ب المتعاقد اآلخر".
كما تطرؽ المشرع أيضا لممقاكلة بمكجب المادة  76مكػرر 6فقػرة 1مػف قػانكف األكقػاؼ
التي تنص عم أن " :يمكف أف تستغؿ كتستثمر كتنم األمبلؾ الكقفية حسب ما يأتي:
بعقد المقاكلة ،سكاء كاف الثمف حاض ار كمية أك مجزءا في إطػار أحكػاـ المػادة  549كمػا
بعدها مف األمر رقـ  58-75المؤرخ في  76سبتمبر  1975كالمتضمف القانكف المدني".
ك المبلحػػظ مػػف خػػبلؿ المػػادتيف  549ؽ.ـ.ج ك  76مكػػرر  6فق ػرة ،1أف المشػػرع أحػػاؿ
في أحكاـ عقد المقاكلة المنصب عم الممؾ الكقفي إل القكاعد العامة التي تحكمما نصػكص
القانكف المدني في المكاد مف  549إل .571
ثانيا :خصائص عقد المقاكلة
مف خبلؿ تعريؼ عقد المقاكلة ،يمكف استخبلص خصائص المتمثمة في:
*هكعقد رضائي ،إذ أف المشرع لـ يشترط النعقاد شكبل خاصا.
*المقاكلة الكاردة عم الكقؼ هي عقد مسم ،ألف المشرع يحيؿ عم القكاعد العامة.
*هك عقد معاكضة ،ألف كبل طرفي (المقاكؿ كناظر الكقؼ) يأخذ مقاببل لما يعطي .
*هػػك عقػػد ممػػزـ لمجػػانبيف ،حيػػث يمتػػزـ المقػػاكؿ بإنجػػاز العمػػؿ المطمػػكب منػ  ،كمػػا يمتػػزـ

رب العمؿ (ناظر الكقؼ) بدفع األجر المستحؽ عف هذا العمؿ(.)1

*هك مف العقكد الكاردة عم العمؿ ،ألف األداء الرئيسي في العقد مطمكب مػف المقػاكؿ،

كهك القياـ بعمؿ معيف( ،)2فالمقاكلة هك عقد فكرم.
()1

عبد الرزاؽ السنمكرم ،الكسيط في شرح القانكف المدني :العقكد الكاردة عم العمؿ :المقاكلة كالككالة كالكديعة كالحراسة،

()2

محمد لبيب شنب ،المرجع السابؽ ،ص .17 ،16

ج ،7دار إحياء التراث العربي ،بيركت -لبناف ،ص .6
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الفرع الثاني :أركاف عقد المقاكلة كأحكام
سنتناكؿ في هذا الفرع أركاف عقد المقاكلة ،ثـ أحكام .
أكال :أركاف عقد المقاكلة

لػػـ يحػػدد المشػػرع صػراحة أركػػاف عقػػد المقاكلػػة ،لكػػف يمكػػف اسػػتخبلص هػػذ األركػػاف مػػف
خبلؿ المادة  76مكرر 6فقرة 1سالفة الذكر.
*1طرفا عقد المقاكلة :كهما:
 رب العمػػؿ :كيتمثػػؿ فػػي الممػػؾ الػػكقفي ،كبمػػا أف هػػذا األخيػػر لػػيس ممكػػا لؤلشػػخاص
الطبيعييف أك المعنكييف كيتمتع بالشخصية المعنكية ،كيككف ممثبل بناظر الكقؼ ،كالػذم ينكبػ
فػػي إبػراـ عقػػد المقاكلػػة .كلكػػف بػػالرجكع إلػ المػػادة  76مكػػرر 9مػػف قػػانكف األكقػػاؼ ،فالمشػػرع
أككػػؿ صػػبلحية إبػراـ العقػػكد بمػػا فيمػػا المقاكلػػة إلػ السػػمطة المكمفػػة باألكقػػاؼ ،كالمتمثمػػة عمػ
المستكل المحمي في مديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ.
المقاكؿ :كهك الشخص المتعاقد مع  ،المكمؼ ببناء عقػار لحسػاب رب العمػؿ بنػاء عمػ

المشركع المقدـ مف الممندس(.)1

()2

ك لقد عرؼ المشرع المقاكؿ مف خػبلؿ المػادة  3فقػرة  17مػف القػانكف رقػـ 14-11

،

كالتي تنص عم " :المقاكؿ :كؿ شخص طبيعي أك معنكم مسجؿ في السجؿ التجػارم بعنػكاف
أشغاؿ البناء بصفت حرفيا أك مؤسسة تممؾ المؤهبلت الممنية".
ك قد يككف المقاكؿ شخصا طبيعيا ،كما يجكز أف يككف شخصا معنكيا.
*2محؿ عقد المقاكلػة :كيتمثػؿ فػي الممػؾ الػكقفي ،كيشػترط أف يكػكف معػيف تعيينػا كافيػا
نافيا لمجمالة ،كهذا كفقا لمقكاعد العامة تطبيقا لنص المادة  94مف القانكف المدني.
*3السػػبب فػػي عقػػد المقاكلػػة :إشػػترط المشػػرع أف يكػػكف سػػبب التعاقػػد مشػػركعا تحػػت
()1

أنظر:

Roger Saint-Alary et Corine Saint-Alary-Houin, Droit De La Construction, DALLOZ, Paris, 8 édition,
2006, p 145.

()2

القانكف رقـ  14-11المؤرخ في  17فيفرم  7111الذم يحدد القكاعد التي تنظـ نشاط الترقية العقارية.
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طائمػػة بطػػبلف العقػػد بطبلنػػا مطمقػػا حسػػب المػػادة  97مػػف القػػانكف المػػدني ،كتتمثػػؿ مشػػركعية
السػػبب فػػي عقػػد المقاكلػػة فػػي عػػدـ مخالفتػ لمنظػػاـ العػػاـ كاآلداب العامػػة ،فػػبل يجػػكز مػػثبل إبػ ار
عقد المقاكلة مف أجؿ بناء بيت لمدعارة مثبل.
ثانيا :أحكاـ عقد المقاكلة
يمكف إجماؿ أحكاـ عقد المقاكلة الكارد عم الممؾ الكقفي فيما يمي:
*تس ػػرم عمػ ػ عق ػػد المقاكل ػػة الس ػػتثمار المم ػػؾ ال ػػكقفي القكاع ػػد العام ػػة الت ػػي تحك ػػـ عق ػػد
المقاكلة.
*يقكـ المقاكؿ بإنجاز عمؿ لحساب الممؾ الكقفي ممثبل بناظر (رب العمؿ).
*يجكز لممقاكؿ أف يقتصر عم التعمػد بتقػديـ عممػ فحسػب ،عمػ أف يقػدـ لػرب العمػؿ
المػػادة التػػي يسػػتخدمما أك يسػػتعيف بمػػا فػػي القيػػاف بعممػ  ،كيجػػكز كػػذلؾ لممقػػاكؿ التعمػػد بتقػػديـ
العمؿ كالمادة معا ،كهذا تطبيقا لنص المادة  551مف القانكف المدني.
*إذا تعمػد المقػػاكؿ بتقػػديـ مػػادة العمػػؿ كممػػا أك بعضػػما ،كػػاف مسػػؤكال عػػف جكدتمػػا كعميػ
ضمانما لرب العمؿ (الممؾ الكقفي ممثبل بناظر ) ،.كهذا كفقا لممادة  551مف القانكف المدني
*إذا كاف رب العمؿ هك الذم قدـ المػادة ،فعمػ المقػاكؿ الحػرص عميمػا بم ارعػاة أصػكؿ
الفػف فػػي اسػػتخدام لمػػا ،كأف يػػؤدم حسػابا لػػرب العمػػؿ عمػػا اسػػتعممما فيػ  ،كيػػرد إليػ مػػا تبقػ
منما ،فإذا صار شيء مف هذ المادة غيػر صػال لئلسػتعماؿ بسػبب إهمالػ أك قصػكر كفايتػ
الفنيػػة ،فمػػك ممػػزـ بػػرد قيمػػة هػػذا الشػػيء لػػرب العمػػؿ ،كعمػ المقػػاكؿ كػػذلؾ اإلتيػػاف بمػػا يحتػػاج
إلي فػي إنجػاز العمػؿ مػف يالت كأدكات إضػافية ،كيكػكف ذلػؾ عمػ نفقتػ  ،مػالـ يقػض اإلتفػاؽ
أك عرؼ الحرفة بغير ذلؾ ،تطبيقا لممادة  557مف القانكف المدني.
*يكػػكف الػػثمف حاض ػ ار كميػػا أك مجػػزءا ،كبالنسػػة لممػػادة  559مػػف القػػانكف المػػدني ،فمػػي
تنص عم أف األجرة تدفع عند تسمـ العمؿ إال إذا اقتض العرؼ أك اإلتفاؽ خبلؼ ذلؾ.
*يضػمف الممنػدس المعمػارم كالمقػاكؿ بالتضػامف مػا يحػدث خػبلؿ عشػر ( )11سػنكات،
مػػف تمػػدـ كمػػي أك جزئػػي فيمػػا شػػيدا مػػف مبػػاف أك أقامػػا مػػف منشػػآت ثابتػػة أخػػرل ،كلػػك كػػاف
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التمدـ ناشئا عف عيب في األرض ،كذلؾ مف كقت تسمـ العمؿ نمائيا.

*عن ػػد إتم ػػاـ المق ػػاكؿ لمعم ػػؿ كيض ػػع تح ػػت تص ػػرؼ رب العم ػػؿ (ن ػػاظر الكق ػػؼ) ،أل ػػزـ
المشرع عم هذا األخير أف يبادر إل تسمم في أقػرب كقػت ممكػف ،بحسػب مػا هػك جػار فػي
المعػػامبلت ،فػػإذا امتنػػع دكف سػػبب مشػػركع عػػف التسػػمـ رغػػـ دعكت ػ إل ػ ذلػػؾ بإنػػذار رسػػمي،
اعتبػػر أف العمػػؿ قػػد سػػمـ إليػ كيتحمػػؿ كػػؿ مػػا يترتػػب عمػ ذلػػؾ مػػف يثػػار ،كهػػذا تطبيقػػا لػػنص
المادة  558مف القانكف المدني.
*عقد المقاكلػة المنصػب عمػ الممػؾ الػكقفي هػك عقػد رضػائي ،دكف الحاجػة إلػ إف ارغػ
في الشكؿ الرسمي ،كيمكف أف يبرـ شػفاهة أك كتابػة كفقػا لمقكاعػد العامػة ،كهػذا مػا يسػتفاد مػف
نص المادة  561فقرة  7مف القانكف المدني.
*ينقضي عقد المقاكلة في الحاالت التالية:
 فسػػخ العقػػد مػػف طػػرؼ رب العمػػؿ (النػػاظر) ،حيػػث أجػػاز لػ المش ػرع التحمػػؿ مػػف العقػػدككق ػػؼ التنفي ػػذ ف ػػي أم كقتقب ػػؿ إتمامػ ػ  ،عمػ ػ أف يع ػػكض المق ػػاكؿ ع ػػف جمي ػػع م ػػا أنفقػ ػ م ػػف
المصركفات ،كما أنجػز مػف األعمػاؿ كمػا كػاف يسػتطيع كسػب لػك أنػ أتػـ العمػؿ ،كهػذا ماجػاء
في المادة  566فقرة 1مف القانكف المدني.
ك يجػػكز فسػػخ العقػػد كػػذلؾ ،إذا ثبػػت أثنػػاء سػػير العمػػؿ أف المقػػاكؿ يقػػكـ ب ػ عم ػ كج ػ
معيب أك مناؼ لشركط العقد ،كبعػد إنػذار مػف قبػؿ رب العمػؿ بػأف يصػح مػف طريقػة التنفيػذ
خ ػػبلؿ أج ػػؿ معق ػػكؿ يعينػ ػ لػ ػ  ،كبانقض ػػاء ه ػػذا األج ػػؿ كدكف أف يرج ػػع المق ػػاكؿ إلػ ػ الطريق ػػة
الصحيحة ،كهذا تطبيقا لنص المادة  553فقرة  1مف القانكف المدني.
ك يجػػكز كػػذلؾ فسػػخ العقػػد فػػي الحػػاؿ دكف حاجػػة إلػ تعيػػيف أجػػؿ ،إذا كػػاف إصػػبلح مػػا
في طريقة التنفيذ مف عيب مستحيبل ،كفقا لممادة  553فقرة  7مف القانكف المدني.
استحالة تنفيذ العمؿ المعقكد عمي  ،تطبيقا لممادة  567مف القانكف المدني.مكت المقاكؿ ،إذا أخذت بعيف اإلعتبػار مؤهبلتػ الشخصػية كقػت التعاقػد ،كهػذا تطبيقػالنص المادة  571فقرة 1مف القانكف المدني.
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إذا بػدأ المقػاكؿ فػي تنفيػذ العمػؿ ثػـ أصػػب عػاج از عػف إتمامػ لسػبب خػارج عػف إرادتػ ،كهذا كفقا لنص المادة  571فقرة  3مف القانكف المدني.
ك نخمػػص فػػي ختػػاـ هػػذا المطمػػب إلػ أنػ عقػػد المقاكلػ لعقػػد السػػتثممر الممػػؾ الكقػػؼ ال
يتميز بالخصكصػية البلزمػة لتفرقػة بينػ كبػيف عقػد المقاكلػة المطبػؽ فػي القكاعػد العامػة،
لذا يجب عم المشرع إعادة ضبط أحكام في التشريع الخاص في األكقاؼ.
المطمب الثالث
عقد المقايضة
تقتضػػي د ارسػػة عقػػد المقايضػػة ككسػػيمة السػػتثمار الممػػؾ العقػػارم الػػكقفي ،التطػػرؽ إل ػ
مفمكـ عقد المقايضة (الفرع األكؿ) ثـ أحكام (الفرع الثاني).
الفرع األكؿ :مفهكـ عقد المقايضة
سنتناكؿ في هذا الفرع تعريؼ عقد المقايضة ثـ بياف خصائص .
أكال :تعريؼ عقد المقايضة
سنتطرؽ إل تعريؼ عقد المقايضة في الفق كالتشريع.
*1التعريؼ الفقهي
يعرؼ عقد المقايضة بأن  :العقد الذم بمقتضا بأف يعطي كػبل الطػرفيف لبعضػمما عمػ
()1

كج التبادؿ شيئا.

كيمكػػف إعطػػاء تعري ػؼ لممقايضػػة المنصػػبة عم ػ الممػػؾ الػػكقفي بأنمػػا ذلػػؾ العقػػد الػػذم
بمقتضا يتـ استبداؿ ممؾ كقفي (جزء مف الكقؼ المبني)  -عند اإلقتضاء -بممؾ يخر (جػزء
مف األرض ) مماثؿ أك أفضؿ من كالذم يأخذ نفس طبيعة الكقؼ.
*2التعريؼ التشريعي
لقػػد عػػرؼ المشػػرع الج ازئػػرم عقػػد المقايضػػة فػػي نػػص المػػادة  413مػػف القػػانكف المػػدني
()1

أنظر:
Frédéric Leclerc, op.cit, P 188.
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عم أن " :المقايضة عقد يمتزـ ب كػؿ مػف المتعاقػديف أف ينقػؿ إلػ اآلخػر عمػ سػبيؿ التبػادؿ
ممكية ماؿ غير النقكد".
ك يتض ػ مػػف هػػذا التعريػػؼ أن ػ أشػػار إل ػ بعػػض العناصػػر األساسػػية لعقػػد المقايضػػة
كالمتمثمػ ػػة فػ ػػي محػ ػػؿ العقػ ػػد كهػ ػػك مػ ػػاؿ غػ ػػي النقػ ػػكد (منقػ ػػكؿ أك عقػ ػػار) ،كطرفػ ػػي العقػ ػػد كهمػ ػػا
المتعاقداف.
كم ػػا عرفػ ػ أيض ػػا ف ػػي الم ػػادة  76مك ػػرر 6فقػ ػرة 7م ػػف ق ػػانكف األكق ػػاؼ عمػ ػ أنػ ػ " :عق ػػد
المقايضػػة الػػذم يػػتـ بمقتضػػا إسػػتبداؿ جػػزء مػػف البنػػاء بجػػزء مػػف األرض ،مػػع م ارعػػاة أحكػػاـ
المادة  74مف القانكف رقـ  11-91المؤرخ في  77أفريؿ  1991كالمذككر أعبل ".
ك يتض مف خبلؿ هذا التعريؼ أن أشار فقط إل عنصر مػف عناصػر عقػد المقايضػة
الكارد عم الممؾ الكقفي كهك جزء مف البناء الذم يستبدؿ بجزء مف األرض.
ثانيا :خصائص عقد المقايضة
يتميز عقد المقايضة الكارد عمى الممؾ الكقفي بعدة خصائص تتمثؿ في:
*المقايضة الكاردة عم الكقػؼ تخضػع لقػانكف األكقػاؼ بخػبلؼ المقايضػة التػي تخضػع
لمقكاعد العامة ك التي هي مف العقكد المسماة.
*المقايضػػة هػػي حػػؽ غيػػر نقػػدم ،فػػبل تػػدخؿ النقػػكد فػػي عقػػد المقايضػػة ،كهػػذا هػػك الػػذم

يميزها عف عقد البيع( ،)1كهذا هك األصؿ.

*المقايضػػة كعقػػد السػػتثمار الممػػؾ الػػكقفي تنصػػب فقػػط عمػ العقػػار ،بخػػبلؼ المقايضػػة
كفقا لمقكاعد العامة تشمؿ المنقكؿ كالعقار.
*المقايضػػة بمفمػػكـ المػػادة  76مكػػرر 6فقػرة 7سػػالفة الػػذكر محممػػا بنػػاء مقػػاـ عمػ أرض
مكقكفة.

()1

عبد الرزاؽ السنمكرم ،الكسيط في شرح القانكف المدني :العقكد التي تقع عم الممكية :البيع كالمقايضة ،ج ،4دار إحياء
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الفرع الثاني :أحكاـ عقد المقايضة
تتمخص أحكاـ المقايضة فيما يمي:

*إحتػ ػراـ إرادة الكاق ػػؼ كم ارع ػػاة مقاص ػػد الشػ ػريعة اإلس ػػبلمية كفق ػػا لمم ػػادة  45م ػػف ق ػػانكف
األكقاؼ.
*يػػتـ م ارعػػاة أحكػػاـ المػػادة  74مػػف القػػانكف  11-91المعػػدؿ كالمػػتمـ ،كالتػػي مفادهػػا أف
المشرع حدد حاالت المقايضة المنصػبة عمػ الممػؾ العقػارم الػكقفي عمػ سػبيؿ الحصػر ،فػبل
يجكز أف تعكض عيف مكقكفة أك يستبدؿ بما ممؾ يخر ،إال في الحاالت التالية:
 حالة تعرض لمضياع أك اإلندثار. حالة فقداف منفعة الممؾ الكقفي مع عدـ إمكاف إصبلح . حالػػة ضػػركرة عامػػة كتكسػػيع مسػػجد أك مقب ػرة أك طريػػؽ عػػاـ فػػي حػػدكد مػػا تسػػم ب ػالشريعة اإلسبلمية.
 حالػػة إنعػػداـ المنفعػػة فػػي العقػػار المكقػػكؼ كانتفػػاء إتيان ػ بنفػػع قػػط ،ش ػريطة تعكيض ػبعقار يككف مماثبل أك أفضؿ من .
ك تثبت هذ الحاالت المبينة أعبل بقرار مف السمطة الكصية بعد المعاينة كالخبرة.
كتجدر اإلشارة إل أف المالكية كالشافعية كاإلباضية كالزيدية ،يضيقكف مف أمر اسػتبداؿ
الكقػػؼ ،تخكفػػا مػػف تحػػكؿ األم ػكاؿ المكقكفػػة إل ػ أم ػكاؿ خاصػػة ،أم ضػػياعما كزكالمػػا كنمػػب
أثمانم ػػا ،بخ ػػبلؼ الحنفي ػػة كالحنابم ػػة ،كال ػػذيف يجي ػػزكف لممص ػػمحة كل ػػك ك ػػاف المس ػػتبدؿ مس ػػجدا،
()1

بشرط إيجاد ما يقكـ مقام .

كأرل أف اإلس ػػتبداؿ فػ ػي مج ػػاؿ الكق ػػؼ يج ػػب أف تك ػػكف رقاب ػػة مالي ػػة عميػ ػ حتػ ػ ال ي ػػتـ
()1

عيس بف محمد بكراس ،تكثيؽ الكقؼ العقارم في الفق اإلسبلمي كالقانكف الجزائرم ،نشر جمعية التراث ،ط،7117 ،1

ص .69لمتفصيؿ أكثر ،أنظر :إبراهيـ عبد المطيؼ العبيدم" ،إستبداؿ الكقؼ الزراعي المعطؿ بالكقؼ التعميمي الصحي"،

أكقاؼ ،األمانة العامة لؤلكقاؼ ،العدد  ،73السنة الثانية عشرة ،نكفمبر  ،7117ص  .147-141كأيضا :أشرؼ محمد
دكاب  ،المرجع السابؽ ،ص .55 ،54
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التبلعػػب بأصػػؿ الكقػػؼ ،كحسػػنا فعػػؿ المشػػرع الج ازئػػرم عنػػدما حػػدد الحػػاالت التػػي يػػتـ فيمػػا
استبداؿ الكقؼ عم سبيؿ الحصر.
المبحث الثالث

إستثمار األكقاؼ المبنية المعرضة لمخراب كاإلندثار
األكقاؼ المبنية المعرضة لمخراب كاإلندثار نالت هي األخرل نصػيبا مػف تنظػيـ المشػرع
الجزائرم لما ،سكاء تمؾ المعدة لئلستعماؿ كالسكف ،أك تمؾ التي تكتسػي قيمػة تاريخيػة كتراثيػة
تعكس تاريخ القدام  ،إذ نجػد العديػد منمػا تػـ تصػنيف عالميػا ،لػذا فقػد فكػر المشػرع فػي إعػادة
إحياء األكقاؼ القديمة ذات القيمة التاريخية ،كفي هذا اإلطار فقد حدد المشرع إستثمارها عػف
طريػػؽ عقػػدم التػػرميـ كالتعميػػر ،كهػػذا تطبيقػػا لػػنص المػػادة  76مكػػرر  7مػػف قػػانكف األكقػػاؼ،
كسنتناكؿ عقد التعمير (المطمب األكؿ) كعقد الترميـ (المطمب الثاني).
المطمب األكؿ
عقد التعمير
إهػتـ المشػرع باسػػتثمار األمػبلؾ الكقفيػػة المعرضػة لمخػراب أك اإلنػدثار ،كذلػػؾ مػف خػػبلؿ
عقػػد التعميػػر الػػذم يخضػػع ألحكػػاـ خاصػػة ،كتقتضػػي د ارسػػة عقػػد التعميػػر التطػػرؽ إلػ مفمػػكـ
عقد التعمير (الفرع األكؿ) ،ثـ أحكاـ عقد التعمير (الفرع الثاني).
الفرع األكؿ :مفهكـ عقد التعمير
عق ػػد التعمي ػػر إح ػػدل الكس ػػائؿ الت ػػي بمكجبم ػػا ي ػػتـ اس ػػتثمار األكق ػػاؼ المبني ػػة المعرض ػػة
لمخراب أك اإلندثار ،كسنتناكؿ في هذا الفرع تعريؼ عقد التعمير ثـ بياف خصائص .
أكال :تعريؼ عقد التعمير
سنتطرؽ إل تعريؼ عقد التعمير في الفق  ،ثـ التشريع.
*1التعريؼ الفقهي
لـ نجد تعريفا فقميا لعقػد التعميػر الػكارد عمػ الكقػؼ ،لػذا يمكػف إعطػاء تعريػؼ لػ بأنػ :
العقد الذم يمتزـ بمقتضػا المسػتثمر ببنػاء أك إعػادة بنػاء الممػؾ الػكقفي المخػرب كميػا أك جزئيػا
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عند اإلقتضاء.

ك المبلحػػظ أف التعميػػر يقصػػد بػ عمػػارة الكقػػؼ ،أم إعػػادة بنائػ عنػػد اإلقتضػػاء ،كالتػػي
أشار إليما المشػرع عنػد تعريفػ لمنظػارة فػي المػادة  7مػف المرسػكـ التنفيػذم  ،381-98سػالؼ
الذكر ،كالتي جاء فيما" :يقصد بنظارة الكقؼ في صمب هذا النص ما يأتي... :عمارت "...
*2التعريؼ التشريعي
تضمنت المادة  76مكرر 7سالفة الػذكر تعريػؼ عقػد التعميػر حيػث تػنص عمػ " :يمكػف
أف تسػتغؿ كتسػػتثمر كتنمػ العقػارات الكقفيػػة المبنيػػة المعرضػة لمخػراب كاإلنػػدثار بعقػػد التعميػػر
الػ ػػذم يػ ػػدفع المسػ ػػتأجر بمكجب ػ ػ مػ ػػا يقػ ػػارب قيمػ ػػة التعميػ ػػر ،مػ ػػع خصػ ػػمما مػ ػػف مبم ػ ػ اإليجػ ػػار
مستقببل".
ك يض ػ مػػف خػػبلؿ هػػذا هػػذا التعريػػؼ التش ػريعي أن ػ أشػػار إل ػ عناصػػر عقػػد التعميػػر
الػ ػكارد عمػ ػ المم ػػؾ ال ػػكقفي ،كالمتمثم ػػة ف ػػي مح ػػؿ العق ػػد كه ػػك العق ػػار ال ػػكقفي المبن ػػي المع ػػرض
لمخ ػراب كاإلنػػدثار ،كالمتعاقػػد مع ػ كالػػذم سػػما المشػػرع "المسػػتأجر" ،كمػػا أشػػار التعريػػؼ إل ػ
طبيعة العقد عم أن إيجار.
ك المبلحػػظ فػػي هػػذ المػػادة أف المشػػرع لػػـ يحػػدد المقصػػكد بػػالتعمير ،هػػؿ هػػك التعميػػر
()1

الذم نص عمي المشرع القانكف رقـ 79-91

في المادة  51من  ،كالتي تنص عمػ " :يمكػف

كػػؿ شػػخص طبيعػػي أك معنػػكم معنػػي ،قبػػؿ الشػػركع فػػي الد ارسػػات ،أف يطمػػب شػػمادة لمتعميػػر
تعيف حقكق في البناء كاإلرتفاقات التي تخضع لما األرض المعنية".
()2

ك فػػي نفػػس اإلطػػار تػػنص المػػادة  17مػػف المرسػػكـ التنفيػػذم رقػػـ 19-15

عمػ " :فػػي

إطار أحكاـ المادة  51مف القانكف  79-91المؤرخ في  11ديسػمبر  1991كالمػذككر أعػبل ،
فإف شمادة التعمير هي الكثيقة التي تسمـ بناء عم طمب مف كؿ شخص معني ،تعػيف حقكقػ
في البناء كاإلرتفاقات مف جميع األشكاؿ التي تخضع لما القطعة األرضية المعنية.
()1

بالقانكف رقـ  79-91المؤرخ في  11ديسمبر 1991المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ  15-14المؤرخ في  14أكت 7114

()2

المرسكـ التنفيذم رقـ  19-15المؤرخ في  75جانفي  7115الذم يحدد كيفيات عقكد التعمير كتسميمما.

(ج.ر  51مؤرخة في  14أكت .)7114
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ك زي ػػادة عمػ ػ ذل ػػؾ ،يمك ػػف ك ػػؿ ش ػػخص معن ػػي ب ػػنفس حق ػػكؽ البن ػػاء الخاص ػػة بالقطع ػػة
األرض ػػية المعني ػػة أف يحص ػػؿ عمػ ػ بطاق ػػة معمكم ػػات الس ػػتعمالما عمػ ػ س ػػبيؿ اإلش ػػارة ،لك ػػؿ
غرض مناسب ،كال يمكنما بأم حاؿ مف األحكاؿ أف تحؿ محؿ شمادة التعمير".
ك ما يبلحظ أف شمادة التعمير

()1

بمفمكـ المادتيف  51ك 17سالفتي الػذكر ،تخػص فقػط

األراضي غير المبنية (الفضاء) ،بخبلؼ ما هػك مػذككر فػي المػادة  76مكػرر 7سػالفة الػذكر،
كالتي ينصب التعمير فيمػا عمػ العقػارات الكقفيػة المبنيػة ،كمػف هنػا يثػكر التسػاؤؿ عػف طبيعػة
هذا األخير.
ثانيا :خصائص عقد التعمير
يتميز عقد التعمير بعدة خصائص تتمثؿ في:
*عقػ ػػد التعميػ ػػر هػ ػػك عقػ ػػد يػ ػػرد أساسػ ػػا عم ػ ػ الممػ ػػؾ الػ ػػكقفي المبنػ ػػي المعػ ػػرض لمخ ػ ػراب
كاإلندثار.
*عقد التعمير هك نكع مف اإليجارات الخاصة.
*عقػػد التعميػػر تطبيقػػا لػػنص المػػادة أعػػبل  ،هػػك مػػف العقػػكد الزمنيػػة (عقػػكد المػػدة) قياسػػا
عم عقد اإليجار.
*عقد التعمير مف العقكد الكاردة عم العمؿ.
الفرع الثاني :أحكاـ عقد التعمير كتطبيقات
سنتناكؿ أحكاـ عقد التعمير ثـ تطبيقات .
أكال :أحكاـ عقد التعمير
يمكف إجماؿ أحكاـ التعمير كعقد الستثمار الممؾ الكقفيفي فيما يمي:
()1

شمادة التعمير هي الكثيقة التي تمن مف قبؿ اإلدارة لممعني ،تبيف في حقكؽ البناء كاإلرتفاقات التي تقع عم العقار.

أنظر في ذلؾ :منصكرم نكرة ،قكاعد التميئة كالتعمير ،دار المدل ،الجزائر ،ط  ،7111ص  .67أنظر كذلؾ:

Jacqueline Morand-Deviller, La commune, L’urbanisme et Le droit, éditions LGDJ-EJA, Paris, 2003,
p 75, 76.Brnard Drobenko, Droit De l’Urbanisme, Gualino éditeur, Paris, 3 édition, 2006, p 217.
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*يمتزـ المستأجر بدفع نفقات التعمير ،مع خصمما مف بدؿ اإليجار مسبقا.
*ال يمكف الدخكؿ في مرحمة اإلستثمار دكف كجكد عقد أك سػند رسػمي لػؤلرض الكقفيػة،

ككذا شمادة التعمير التي تبيف ما تسم ب قكاعد العمراف فكؽ األرض الكقفية(.)1

*إحت ػراـ إرادة الكاقػػؼ كم ارعػػاة مقاصػػد الش ػريعة اإلسػػبلمية طبقػػا لػػنص المػػادة  45مػػف
قانكف األكقاؼ.
*أجػػاز المشػػرع تطبيقػػا لممػػادة  76مكػػرر 3مػػف قػػانكف األكقػػاؼ إمكانيػػة إدمػػاج األ ارضػػي
االفبلحيػػة الكقفيػػة المجػػاكرة لمتجمعػػات السػػكنية ضػػمف األ ارضػػي العمرانيػػة ،طبقػػا ألحكػػاـ قػػانكف
التميئة كالتعمير ،ككذا بمراعاة أحكاـ المادتيف  74ك 75مف قانكف األكقاؼ.
*يسػػتفاد مػػف نػػص المػػادتيف  71ك 71مػػف قػػانكف التكجي ػ العقػػارم ،كالمػػادة  76مكػػرر7
مػػف قػػانكف األكقػػاؼ ،أف المشػػرع ربػػط تثميػػر كحفػػظ األمػػبلؾ الكقفيػػة بالبنػػاء عميمػػا ،بضػػركرة
()2

استص ػػدار رخص ػػة البن ػػاء

ك ػػأداة قانكني ػػة لمباشػ ػرة ه ػػاتيف العمميت ػػيف ،باعتباره ػػا ظابط ػػا م ػػف

الض ػ ػكابط القانكني ػ ػػة كالتنظيميػ ػػة ص ػ ػػادرة عػ ػػف الجم ػ ػػات المختصػ ػػة ،كذل ػ ػػؾ بم ارعػ ػػاة المخط ػ ػػط
التػػكجيمي لمتميئػػة كالتعميػػر كمخطػػط شػػغؿ األ ارضػي ،المػػذيف يجػػب أف تتماشػ معممػػا رخصػػة

البناء(.)3

ك لت ػػدارؾ الغم ػػكض ال ػػذم يكتس ػػي التعمي ػػر كعق ػػد الس ػػتثمار المم ػػؾ ال ػػكقفي  -المبن ػػي-
المعػػرض لمخػراب كاإلنػػدثار ،كالػػذم قػػد يفمػػـ منػ بػػأف هػػذا النػػكع مػػف األكقػػاؼ ربمػػا قػػد تخػػرب
()1

المذكرة رقـ  681المؤرخة في  17نكفمبر  7111المتضمنة تعريؼ لبعض المصطمحات الخاصة بالكقؼ المعركؼ

()2

رخصة البناء هي كثيقة إدارية تصدر بمكجب قرار إدارم تمن بمقتضا اإلدارة لطالبما الحؽ في إنجاز مشركع  ،بعد

كالكقؼ المجمكؿ كالتسكية القانكنية لما.

التأكد مف عدـ خرق لؤلحكاـ المتعمقة بالتميئة كالتعمير المترجمة في مخطط شغؿ األراضي كالمخطط التكجيمي لمتميئة
كالتعمير ،ككذلؾ المخططات الخاصة كالبيئة كالمناطؽ المحمية ،فمي نكع مف القيد عم حؽ البناء .أنظر :منصكرم نكرة،

المرجع السابؽ ،ص  .39كلمتفصيؿ أكثر أنظر:

Sébastien Bourillon, Le permis de construire en pratique, Territorial éditions, paris, 2016. Jacqueline
Morand-Deviller, op.cit, p 78, 79. Jacqueline Morand-Deviller, Droit De L’Urbanisme, DALLOZ,
Paris, 7 édition, 2006, p 123.
()3

لمتفصيؿ :أنظر في ذلؾ :خير الديف بف مشرنف ،رخصة البناء :األداة القانكنية لمباشرة عمميتي تثمير كحفظ الممؾ

الكقفي العقارم العاـ ،دار هكمة ،الجزائر ،7114 ،ص .17 ،16
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كانػػدثر كطمسػػت معالمػ بشػػكؿ كمػػي أك شػػب كمػػي ،ممػػا يسػػتمزـ إعػػادة بنائػ مػػف جديػػد ،كحيػػث
أن كمػا سػبقت اإلشػارة إليػ  ،بػأف التعميػر  -بػالمفمكـ المشػار إليػ -مفػاد البنػاء مػف جديػد فػي
أرض فضاء (غير مبنية) بعد اندثار الممؾ الكقفي المبني.
ثانيا :تطبيقات عقد التعمير
لتكضػػي عقػػد التعميػػر ال ػكارد عم ػ الممػػؾ الػػكقفي سػػنأخذ بنػػػاء المسػػػجد  -نمكذجػػػا -

باعتب ػػار أكث ػػر األكقػ ػػاؼ ش ػػيكعا( ،)1كباعتب ػػار كػ ػػذلؾ أف المش ػػرع تناكلػ ػ بػ ػػالتنظيـ م ػػف خػ ػػبلؿ
()2

المرسكـ التنفيذم رقػـ 377-13

فػي الفصػؿ األكؿ الخػاص ب" :بنػاء المسػاجد كصػيانتما".

كيمكف إجماؿ أحكاـ بناء المسجد فيما يمي:
*خػػكؿ القػػانكف صػػبلحية بنػػاء المسػػاجد ألشػػخاص محػػددكف عم ػ سػػبيؿ الحصػػر ،فػػي
نص المادة  71مف المرسكـ أعبل التي تنص عم " :يتكل بناء المسجد:
الدكلة ،كتمثمما في هذا الخصكص ك ازرة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ.لجاف المساجد المسجمة قانكنا(.)3األشخاص الطبيعيكف أك المعنكيكف المرخص لمـ مف إدارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ.*تخصص في كؿ مخطط عمراني تضع الدكلة أك الجماعات المحمية كبالمجاف أكعيػة
()1

إهتـ المسممكف بالكقؼ عم المساجد كاإلنفاؽ عميما منذ عمد النبكة ،فقد شيد الرسكؿ –صم اهلل عمي كسمـ -المسجد

بمجرد كصكل إل المدينة ،ثـ انتشرت في كافة أنحاء المعمكرة .أنظر :عبد اهلل محمد الجبكرم ،المرجع السابؽ ،ص ،85

.86

()2
()3

المرسكـ التنفيذم رقـ  377-13المؤرخ في  19نكفمبر 7113المتضمف القانكف األساسي لممسجد.
المجنة الدينية المسجدية تعد تجمعا ألشخاص طبيعييف عم أساس تضامني ،بمدؼ تسخير معارفمـ ككسائممـ المادية

إلنشاءالمسجد أك خدمت  ،طمبا لفضؿ اهلل كخدمة لممجتمع بإحساف ،كبمذا المنظكر فإف المجنة الدينية المسجدية بمدؼ بناء

مسجد أك خدمت كليس بمدؼ تسيير المسجد أك تسيير نشاط  .أنظر في ذلؾ:

* التعميمة رقـ  746المؤرخة في  14نكفمبر  1999المتضمنة ترتيبات تنظيـ عبلقات تعاكف في رعاية المسجد كخدمت .
* التعميمة الك ازرية المشتركة رقـ  18المؤرخة في  77جانفي  1999المتعمقة بإنشاء كادارة كمتابعة المجاف الدينية المسجدية
(صدرت هذ التعميمة عم

إثر التفتيشات التي قامت بما المصال المختصة في المساجد ،كالتي أثبتت تجاكز بعض

المجاف الدينية المسجدية لصبلحياتما المنكطة بما ،إل حد التدخؿ في تسيير المساجد رغـ أف تسييرها مسندة إل اإلماـ

األعم رتبة فيما ،كأف رعايتما المادية مسندة إل الجماعات المحمية أساسا).
198

ؤعانْة بداسج انٌلف

انثاب انثاَِ
عقارية لبناء المساجد ،كذلؾ كفقا ألدكات التميئة كالتعمير.

ك كػػذلؾ يمكػػف لكػػؿ شػػخص طبيعػػي أك معنػػكم أف يكقػػؼ كعػػاء عقاريػػا مػػف أجػػؿ بنػػاء
مسجد ،كفقا لنص المادة  74مف المرسكـ أعبل .
*يخضػػع بنػػاء المسػػاجد لشػػركط حػػددتما نػػص المػػادة  75مػػف نفػػس المرسػػكـ ،كالمتمثمػػة
في:
المكافقة المسبقة إلدارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ.عقد الكقؼ العاـ أك كؿ كثيقة رسمية أخرل تقكـ مقام (.)1بطاق ػػة تقني ػػة ع ػػف مش ػػركع بن ػػاء المس ػػجد تتض ػػمف ،عمػ ػ الخص ػػكص تكمفتػ ػ التقديري ػػةكطريقة تمكيم كمدة إنجاز .
الكثػ ػػائؽ كالمخططػ ػػات المندسػ ػػية لمشػ ػػركع البنػ ػػاء الػ ػػذم ي ارع ػ ػ في ػ ػ الطػ ػػابع المعمػ ػػارمالمغاربي.
الحصكؿ عم رخصة البناء مف المصال المختصة.كجكب إثبات تحرم القبمة.أف ال يك ػػكف مس ػػجدا ضػ ػ ار ار ،كيقص ػػد بالمس ػػجد الضػ ػرار ف ػػي مفم ػػكـ ه ػػذا المرس ػػكـ ك ػػؿمسػػجد ي ػراد بنػػاؤ ضػػمف تجمػػع سػػكاني متػػكفر عم ػ مسػػجد يفػػي حاجػػة النػػاس ،أك كػػؿ مسػػجد
تعرض ممارسة كظائف كحدة الجماعة كتفاهمما كتعاكنما لمفرقة كالخبلؼ.
أف يككف المسجد المراد بناؤ مطابقا لترتيب المساجد المذككرة فػي المػادة  13مػف نفػسالمرسكـ سالفة الذكر.
*يحػػدد دفتػػر الشػػركط النمػػكذجي المتعمػػؽ بنمطيػػة بنػػاء المسػػاجد حسػػب ترتيبمػػا ،بق ػرار
مشػػترؾ بػػيف الػػكزير المكمػػؼ بالشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ كالػػكزير المكمػػؼ بالداخميػػة كالجماعػػات
() 1

مثؿ الشمادة الرسمية إلثبات الممؾ الكقفي التي نظمما القرار المؤرخ في  76مام  7111المحدد لشكؿ كمحتكل

الشمادة الرسمية الخاصة بالممؾ الكقفي ،ككذا التعميمة الك ازرية المشتركة رقـ  19المؤرخة في  16سبتمبر  7117المتعمؽ
بإجراءات تدكيف الشمادة الرسمية الخاصة بالممؾ الكقفي.
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المحمية كالكزير المكمؼ السكف كالعمراف(.)1

*يكمػػؼ بأشػػغاؿ بنػػاء المسػػجد مقػػاكؿ يخضػػع لمشػػركط المنصػػكص عميمػػا فػػي التش ػريع
كالتنظػػيـ الجػػارم بممػػا العمػػؿ فػػي مجػػاؿ الرقابػػة التقنيػػة الدائمػػة لسػػبلمة البنػػاء ،كيكػػكف مسػػؤكال
مدنيا كجزائيا عف ذلؾ ،طبقا لمقانكف(.)2

*يدم المسجد كما يمحؽ ب مف مرافؽ ضمف األمػبلؾ الكقفيػة العامػة ،بمكجػب الشػركع

في بنائ (.)3

*ك أخي ػ ار يػػتـ فػػت المسػػجد بق ػرار مػػف الػػكزير المكمػػؼ بالشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ ،بنػػاء
عم ممؼ يتضمف عم الخصكص:
البطاقة التقنية لممسجد.مكافقة المصال التقنية المختصة.شمادة المطابقة.تحدد كيفيات تطبيؽ هذ المادة ،عند الحاجة ،بقرار مف الكزير المكمؼ بالشػؤكف الدينيػة

كاألكقاؼ(.)4

ك تجدر اإلشارة إل عدـ تسمية المسجد باسػـ مػف بنػا  ،إال أنػ يمكػف اإلشػارة فػي لكحػة

تدشيف المسجد إل مف قاـ ببنائ (.)5

المطمب الثاني
عقد الترميـ
إهتـ المشرع باستثمار الممؾ الكقفي المعػرض لمخػراب كاإلنػدثار ،كفػؽ شػركط كضػكابط،
كسنتطرؽ إل مفمكـ عقد الترميـ (الفرع األكؿ) ،ثـ أحكاـ عقد الترميـ (الفرع الثاني).
()1
()2

المادة  76مف المرسكـ التنفيذم .377-13
المادة  77مف المرسكـ التنفيذم .377-13

()3

المادة  78مف المرسكـ التنفيذم .377-13

()5

المادة  37مف المرسكـ .377-13

()4

المادة  31مف المرسكـ .377-13
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الفرع األكؿ :مفهكـ عقد الترميـ

يعتبػػر عقػػد التػػرميـ إحػػدل األسػػاليب التػػي يػػتـ بمكجبمػػا اسػػتثمار الممػػؾ الػػكقفي المعػػرض
لمخراب أك اإلندثار ،سنتناكؿ في هذا الفرع تعريؼ عقد الترميـ ثـ بياف خصائص .
أكال :تعريؼ عقد الترميـ
سنتطرؽ إل تعريؼ عقد الترميـ في الفق ثـ التشريع.
*1التعريؼ الفقهي
لػػـ نجػػد تعريفػػا فقميػػا لعقػػد التػػرميـ ال ػكارد عم ػ الممػػؾ الػػكقفي المبنػػي المعػػرض لمخ ػراب
كاإلندثار.
الت ػػرميـ -كقاع ػػدة عام ػػة -ه ػػك إع ػػادة إص ػػبلح م ػػا تم ػػدـ كتص ػػدع م ػػف المب ػػاني المم ػػددة
بالخراب كاإلندثار.
ك عمميػػة التػػرميـ ال تحتػػاج إل ػ رخصػػة ص ػريحة مػػف السػػمطة المختصػػة ،لككنمػػا متعمقػػة
ببناية مكجكدة مف قبؿ ،بستثناء الترميمػات الكبػرل الكاقعػة عمػ الكاجمػات الخاصػة بػالمحبلت
كالسكنات ،فإنما تتطمب رخصة صريحة مػف السػمطة المختصػة ،كهػذا تطبيقػا لمقكاعػد المتعمقػة
بالتميئة كالتعمير(.)1

ك عمميػػة تػػرميـ الممػػؾ الػػكقفي المعػػرض لمخ ػراب كاإلنػػدثار تػػتـ كفػػؽ عمميػػات مػػف البنػػاء
كاإلصبلح ،كفنيات معينة يقكـ بما أهػؿ اإلختصػاص فػي هػذا المجػاؿ ،خاصػة إذا كػاف الممػؾ
الكقفي محؿ الترميـ ذك قيمة تاريخية ،كمثاؿ ذلؾ المساجد التاريخية(.)2

ك فػ ػػي نفػ ػػس السػ ػػياؽ ،فقػ ػػد صػ ػػدرت مػ ػػذكرة مػ ػػف ك ازرة الشػ ػػؤكف الدينيػ ػػة كاألكقػ ػػاؼ إل ػ ػ
المػػديريات الكالئيػػة ،بخصػػكص األمػػبلؾ الكقفيػػة التػػي خصصػػت بالمبلحظػػات ؾ"المنمػػارة" أك
()1
()2

خالد رمكؿ ،اإلطار القانكني كالتنظيمي ألمبلؾ الكقؼ في الج ازئر ،دار هكمة ،ط ،7116 ،7ص .145
عرؼ المشرع المساجد التاريخية في المرسكـ التنفيذم رقـ  377-13المؤرخ في  19نكفمبر  7113المتضمف القانكف

األساسي لممسجد ،في الفصؿ األكؿ مف الباب الثالث بعنكاف ترتيب المساجد ،حيث تنص المادة  13فقرة  7من عم :
"المساجد التاريخية هي المساجد األثرية المصنفة أك المقترحة لمتصنيؼ بالنظر لميزاتما التاريخية كألثرها الحضارم".
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"اآليم ػػة لمس ػػقكط" -كالت ػػي م ػػف المؤك ػػد أنم ػػا تحت ػػاج إلػ ػ إص ػػبلح كت ػػرميـ ،-خاص ػػة كأف ه ػػذ
األمػػبلؾ المػػذككرة تشػػكؿ خط ػ ار عم ػ مسػػتغميما ،كتفاديػػا ألم خطػػر قػػد يحػػدث خسػػائ ار بش ػرية
عم المكتريف (المستأجريف) ،كهػذا مػا يسػتدعي اتخػاذ اإلجػراءات اإلسػتعجالية البلزمػة ،كذلػؾ

باتباع إجراءات محددة في المذكرة الك ازرية(.)1

كمػػا أف عمميػػة التػػرميـ تحتػػاج إلػ تكػػاليؼ ،قػػد تفػػكؽ فػػي بعػػض األحيػػاف إيػرادات الممػػؾ
ال ػػكقفي ،ه ػػذا م ػػا دف ػػع المش ػػرع إلػ ػ ف ػػت المج ػػاؿ أم ػػاـ األش ػػخاص الطبيعي ػػة كالمعنكي ػػة ال ػػذيف
يرغبػػكف فػػي اإلنتفػػاع بالممػػؾ الػػكقفي الػػذم يحتػػاج إل ػ تػػرميـ ،بحيػػث يكػػكف هػػذا اإلنتفػػاع كفػػؽ
عقػػد إيجػػار يقػػكـ فيمػػا المسػػتأجر باإلنفػػاؽ عم ػ عمميػػات التػػرميـ التػػي يتطمبمػػا البنػػاء الػػكقفي،
كذلؾ في شكؿ بدؿ إيجار مقابؿ خصـ ما أنفق هذا المستأجر مف مبم اإليجار مستقببل.
*2التعريؼ التشريعي
عرؼ المشرع عقد الترميـ مف خبلؿ المادة  76مكرر 7مف قانكف األكقػاؼ التػي تػنص
عم " :يمكف أف تستغؿ كتستثمر كتنمػ العقػارات الكقفيػة المبنيػة المعرضػة لمخػراب كاإلنػدثار:
بعقػػد التػػرميـ الػػذم يػػدفع المسػػتأجر بمكجب ػ مػػا يقػػارب قيمػػة التػػرميـ ،مػػع خصػػمما مػػف مبم ػ
اإليجار مستقببل".
ك يتضػ مػػف خػػبلؿ هػذا التعريػػؼ التشػريعي أنػ أشػػار إلػ عناصػػر عقػػد التػػرميـ الػكارد
عم ػ الممػػؾ الػػكقفي ،كالمتمثمػػة فػػي محػػؿ العقػػد كهػػك العقػػار الػػكقفي المبنػػي المعػػرض لمخ ػراب
كاإلنػػدثار ،كالمتعاقػػد مع ػ كهػػك المسػػتأجر ،كمػػا أشػػار التعريػػؼ إل ػ طبيعػػة عقػػد التػػرميـ بأن ػ
إيجار.
كنجد كػذلؾ تعريفػا تشػريعيا لمتػرميـ فػي المرسػكـ التنفيػذم  381-98سػالؼ الػذكر ،مػف
خػػبلؿ المػػادة  18الفق ػرة  1من ػ التػػي عرفػػت عمػػارة الممػػؾ الػػكقفي بأن ػ " :يقصػػد بعمػػارة الممػػؾ
الكقفي في صمب هذا النص ما يأتي:
-صيانة الممؾ الكقفي كترميم " .

()1

المذكرة رقـ  16-17المؤرخة في  18مام .7116
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أم أف ترميـ الممؾ الكقفي هك عمارت .

كذلؾ كرد تعريؼ الترميـ في القانكف رقػـ  14-11سػالؼ الػذكر ،مػف خػبلؿ المػادة 13
الفقرة  4من كالتي تنص عم " :الترميـ العقارم :كؿ عممية تسم بتأهيػؿ بنايػات أك مجمكعػة
بنايػػات ذات طػػابع معمػػارم أك ت ػػاريخي ،دكف المسػػاس باألحكػػاـ المتض ػػمنة فػػي القػػانكف رق ػػـ
 14-98المؤرخ في  15جكاف  1998كالمذككر أعبل ".
ك يتض مف خبلؿ هذ المادة أنما أشارت إل محؿ عقد الترميـ كالمتمثؿ في البنػاء ذك
الطبع المعمارم أك التاريخي الذم يحتاج إل إصبلح.
ك نسػػتخمص مػػف التع ػاريؼ التش ػريعية سػػالفة الػػذكر بػػأف عقػػد التػػرميـ يػػرد عم ػ العقػػار
الػػكقفي المبنػػي ذك الطػػابع المعمػػارم أك التػػاريخي كالػػذم يحتػػاج إل ػ إصػػبلح مػػف خػػبلؿ عقػػد
الترميـ الذم يتـ إبرام مع المستأجر الذم يقكـ باستثمار .
ثانيا :خصائص عقد الترميـ
يتميز عقد الترميـ بعدة خصائص نكردها فيما يمي:
*عق ػػد ت ػػرميـ المم ػػؾ ال ػػكقفي المع ػػرض لمخػ ػراب كاإلن ػػدثار ه ػػك م ػػف اإليج ػػارات الخاص ػػة
كالعقكد المركبة ،حيث يتضمف عمميتيف قانكنيتيف هما :اإليجار كالترميـ.
*قياس ػػا عمػ ػ عق ػػد اإليج ػػار ،ف ػػإف عق ػػد الت ػػرميـ هن ػػا ه ػػك م ػػف عق ػػكد الم ػػدة ،إذ ال يصػ ػ
اإليجار لمدة غير محددة.
*عقد الترميـ مف العقكد الكاردة عم العمؿ.
*يرد عقد الترميـ عم األكقاؼ المبنية المعرضة لمخراب كاإلنميار الجزئي.
الفرع الثاني :أحكاـ عقد الترميـ
كفق ػػا لمػ ػا س ػػبؽ بيانػ ػ  ،يمك ػػف إجم ػػاؿ أحك ػػاـ الت ػػرميـ كعق ػػد الس ػػتثمار األكق ػػاؼ المبني ػػة
المعرضة لئلندثار كالخراب فيما يمي:
*إحتػ ػراـ إرادة الكاق ػػؼ كم ارع ػػاة مقاص ػػد الشػ ػريعة اإلس ػػبلمية كفق ػػا لمم ػػادة  45م ػػف ق ػػانكف
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األكقاؼ.

*يمتزـ المستأجر بدفع نفقات الترميـ ،مع خصمما مف بدؿ اإليجار مسبقا.
*ال ينتمي عقد الترميـ بالضركرة بانتماء عقد اإليجار ،إذ الغالب أف عقد التػرميـ ينتمػي
قبػػؿ عقػػد اإليجػػار ،ألف المػػدؼ مػػف عمميػػة التػػرميـ هػػك جعػػؿ العػػيف المػػؤجرة فػػي حالػػة تصػػم
لئلنتفاع بما.
*ل ػػـ يش ػػترط المش ػػرع استص ػػدار رخص ػػة إداري ػػة مس ػػبقة لت ػػرميـ المم ػػؾ العق ػػارم ال ػػكقفي،
فالمشػػرع س ػكت عػػف ذلػػؾ ،كلػػـ يػػرد هػػذا الشػػرط فػػي التش ػريعات الخاصػػة باألكقػػاؼ ،كهػػذا ممػػا
يحيمنا عمػ التشػريعات المتعمقػة بالتميئػة كالتعميػر .كبػالرجكع إلػ القػانكف رقػـ  14-11سػالؼ
الذكر ،فإف كػؿ عمميػة تػرميـ عقػارم تشػترط رخصػة مسػبقة مػف السػمطات اإلداريػة المختصػة،
كه ػػذا تطبيق ػػا لمم ػػادة  16م ػػف الق ػػانكف  14-11الت ػػي ت ػػنص عمػ ػ " :تخض ػػع ك ػػؿ عممي ػػة ت ػػرميـ
عق ػػارم أك إع ػػادة تأهي ػػؿ أك تجديػ ػػد عم ارن ػػي أك إع ػػادة هيكمػ ػػة أك ت ػػدعيـ إلػ ػ تػ ػػرخيص إدارم
مسبؽ.
يمن ػػع الش ػػركع ف ػػي أم م ػػف األش ػػغاؿ الم ػػذككرة أع ػػبل  ،دكف الحص ػػكؿ عمػ ػ التػ ػػرخيص
اإلدارم المذككر في الفقرة أعبل .
تحدد كيفيات تطبيؽ هذ المادة عف طريؽ التنظيـ.".
* بخصػ ػػكص البناي ػ ػػات المص ػ ػػنفة كمع ػ ػػالـ تاريخي ػ ػػة كتمػ ػػؾ الكاقع ػ ػػة ف ػ ػػي ح ػ ػػدكد المكاق ػ ػػع
المحفكظػػة ،بمػػا فيمػػا المبػػاني الكقفيػػة بمػػذ الصػػفة ،فػػإف العمميػػات المتعمقػػة بمػػا كػػالترميـ ،فإنمػػا
تخض ػػع ف ػػي ه ػػذا المج ػػاؿ لمتشػ ػريع الخ ػػاص بم ػػا ،كه ػػذا تطبيق ػػا ل ػػنص الم ػػادة  17م ػػف الق ػػانكف
 14-11سالؼ الذكر.
باإلضافة إلػ ذلػؾ ،كتطبيقػا لػنص المػادة  19مػف القػانكف  ،14-11فقػد أكجػب المشػرع
إنجاز عمميات التػرميـ العقػارم ضػمف احتػراـ المخططػات المكافػؽ عميمػا مػف طػرؼ السػمطات
المختصة.
*بالنسبة لممساجد  -عم كج الخصكص  -تتكفؿ بعممية ترميمما كأعبائما كؿ مف:
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الدكلة ،بالنسبة إل جامع الجزائر كالمساجد التاريخية كالمساجد الرئيسية(.)1الكالية ،بالنسبة إل المساجد الكطنية(.)2 البمدية ،بالنسبة إل المساجد المحمية كمساجد األحياء(.)3فاإلسػػتثمار الػػكقفي بمختمػػؼ صػػيغ هػػك األسػػاس السػػتم اررية القطػػاع الػػكقفي مػػف خػػبلؿ

الحفاظ عم رؤكس األمكاؿ الكقفية كتنميتما(.)4

ك اإلس ػػتثمار ف ػػي مج ػػاؿ األكق ػػاؼ بمختم ػػؼ العق ػػكد كالص ػػي القانكني ػػة يخض ػػع لمضػ ػكابط
التالية:
*إحت ػراـ إرادة كشػػرط الكاقػػؼ ،كهػػذا تطبيػػؽ لػػنص المػػادة  45مػػف القػػانكف رقػػـ 17-11
المػػؤرخ فػػي  77مػػام  7111المتعمػػؽ باألكقػػاؼ المعػػدؿ كالمػػتمـ ،كالتػػي تػػنص عم ػ " :تسػػتغؿ
كتستثمر كتنم األمبلؾ الكقفية كفقا إلرادة الكاقؼ ."...ككذا نص المػادة  15مػف القػانكف رقػـ
 11-91التي تنص عم  ..." :كتسمر الدكلة عم احتراـ إرادة الكاقؼ كتنفيذها".
ك عدـ احتراـ إرادة الكاقؼ يؤدم إل إحجاـ الناس عن (.)5
ك المبلحػػظ حػػكؿ هػػذا الضػػابط ،أن ػ قػػد يتعػػذر فػػي بعػػض الحػػاالت تنفيػػذ إرادة الكاقػػؼ،
كهػػذا مػػا قصػػد المشػػرع فػػي المػػادة  76مكػػرر 4مػػف قػػانكف األكقػػاؼ التػػي تػػنص عمػ " :يصػ
تغيير كجمة الممؾ الكقفي إل ما هك أصم ل كلممستحقيف ما لـ يمنػع ذلػؾ شػرط مػف شػركط
يرعػػي مصػػمحة الكقػػؼ
الكاقػػؼ ،كفػػي حالػػة كجػػكد مػػانع يمجػػأ إلػ القاضػػي الػػذم يصػػدر حكمػػا ا
كالمكقكؼ عميمـ ،كفقا لؤلحكاـ كاإلجراءات المنصكص عميما في القانكف".
*يػػتـ اسػػتثمار كتنميػػة األمػػبلؾ الكقفيػػة طبقػػا لمقاصػػد الش ػريعة اإلسػػبلمية ،كهػػذا مػػا أكػػد
()1
()2

المادة  79مف المرسكـ التنفيذم رقـ  377-13المؤرخ في  19نكفمبر  7113المتضمف القانكف األساسي لممسجد

المادة  79مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،377-13ككذلؾ :المادة  3مف المرسكـ رقـ  386-81المؤرخ في  76ديسمبر

 1981الذم يحدد صبلحيات البمدية كالكالية كاختصاصاتمما في قطاع الشؤكف الدينية.

()3
()4

() 5

المادة  79مف المرسكـ التنفيذم رقـ  ،377-13ككذلؾ :المادة  7مف المرسكـ رقـ  386-81سالؼ الذكر.
تجربة النمكض بالدكر التنمكم لمكقؼ في دكلة الككيت ،األمانة العامة لؤلكقاؼ ،أفريؿ  ،1998ص .41

أنكر محمد دبكر ،أحكاـ الميراث كالكصية كالكقؼ في الفق اإلسبلمي كالقانكف ،ج ،7مركز جامعة القاهرة لمتعميـ

المفتكح ،القاهرة ،7111 ،ص .348
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عميػ المشػػرع فػػي المػػادة  45مػػف قػػانكف األكقػػاؼ التػػي تػػنص عمػ  " :تسػػتغؿ كتسػػتثمر كتنمػ
األمبلؾ الكقفية كفقا  ...كطبقا لمقاصد الشريعة اإلسبلمية."...
ك تتركػػز مقاصػػد الشػريعة اإلسػػبلمية فػػي اإلسػػتثمار بغػػرض عمػػارة األرض ،كحفػػظ نظػػاـ
العيش فيما ،كاستنباط ميزاتما ،كاستدامة تنميػة المػاؿ ،كتداكلػ كتقمبػ  ،كتػدبير المنػافع لمجميػع،
كتحقيؽ أكبر قدرممكف مف الرخاء اإلقتصػادم ،كاإلسػتقرار األمنػي ،كيتػأت ذلػؾ بالضػرب فػي
األرض ،كتحريـ اإلكتناز كتحريـ الربا ،كتحريـ اإلسراؼ كالتبذير كاإلحتكار(.)1

*ال يمكف الدخكؿ في مرحمة اإلستثمار دكف كجكد عقد أك سػند رسػمي لػؤلرض الكقفيػة،

ككذا شمادة التعمير التي تبيف ما تسم ب قكاعد العمراف فكؽ األرض الكقفية(.)2
* عدـ المجازفة في المشاريع عالية الخطكرة التي ال يمكف تكقعما.

* إختيػػار صػػي اإلسػػتثمار المبلئمػػة لنػػكع المػػاؿ المكقػػكؼ بمػػا يحقػػؽ مصػػمحة الكقػػؼ،
كبم ػػا يح ػػافظ عمػ ػ أص ػػؿ الكق ػػؼ كمص ػػمحة المكق ػػكؼ عم ػػيمـ ،ف ػػإذا كان ػػت األص ػػكؿ المكقكف ػػة
أعيان ػػا ،ف ػػإف اس ػػتثمارها يك ػػكف بم ػػا ال ي ػػؤدم إلػ ػ زكاؿ ممكيتم ػػا ،كاف كان ػػت نق ػػكدا ف ػػيمكف أف
تستثمر بجميع كسائؿ اإلستثمار المشركعة ،كالمضاربة مثبل.
* اس ػ ػػتخداـ القػ ػ ػكائـ كالتق ػ ػػارير المالي ػ ػػة الت ػ ػػي تفصػ ػ ػ ع ػ ػػف المرك ػ ػػز الم ػ ػػالي لممؤسس ػ ػػات

الكقفية(.)3

* يعػػد التمكي ػػؿ بػػالكقؼ م ػػف ركػػائز اس ػػتثمار ه ػػذا األخيػػر ،ال ػػذم يتطمػػب إيج ػػاد كس ػػائؿ
تمكيمية تصم ألف تككف مكردا أساسيا ،خاصة مع تراجع أداء األكقاؼ القديمة ،حيػث يسػتمزـ
تكجي جزء مف التمكيؿ مبػدئيا لئلنفػاؽ عمػ عمػارة الكقػؼ كصػيانت قبػؿ الصػرؼ عمػ الجمػة
المكقكؼ عميما.
كهناؾ نكعيف مف التمكيؿ لؤلمبلؾ الكقفية:
()1

عبد العزيز قاسـ محارب ،الكقؼ اإلسبلمي ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،7111 ،ص .38

()2

المذكرة رقـ  681المؤرخة في  17نكفمبر  7111المتضمنة تعريؼ لبعض المصطمحات الخاصة بالكقؼ المعركؼ

()3

محمد عمكاني ،دكر الصناديؽ الكقفية في تنمية الكقؼ بالجزائر ،ط ،7114 ،1ص .81

كالكقؼ المجمكؿ كالتسكية القانكنية لما.
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 -التمكيػػؿ الػػذاتي :هػػك أف يػػتـ مػػف الصػػندكؽ الػػكطني لؤلكقػػاؼ فػػي حػػدكد اإلمكانيػػات

المتكفرة.

 التمكيػػؿ عػػف طريػػؽ المسػػتثمريف الخػكاص :هػػذا النػػكع مػػف التمكيػؿ هػػك المفضػػؿ فػػياس ػ ػػتثمار األم ػ ػػبلؾ الكقفي ػ ػػة ،ألنػ ػ ػ يس ػ ػػاعد عمػ ػ ػ جم ػ ػػب األمػ ػ ػكاؿ البلزم ػ ػػة إلنج ػ ػػاز المش ػ ػػركع
اإلستثمارم ،كذلػؾ بمػن المسػتثمريف عقػد إمتيػاز يحػدد فيػ مػدة العقػد كقيمػة اإليجػار السػنكم،

كهذا مراعاة لمبم قيمة المشركع اإلستثمارم(.)1

ك المبلحػػظ أف المشػػرع لػػـ يفصػػؿ فػػي العقػػكد التػػي يػػتـ بمػػا اسػػتثمار األمػػبلؾ الكقفيػػة،
ككػػاف مػػف المفػػركض أف يتناكلمػػا بالتفصػػيؿ ك بنصػػكص تنظيميػػة ك كفػػؽ نمػػاذج ك ازريػػة ،ممػػا
يتعػيف معػ الرجػكع إلػ الشػريعة اإلسػبلمية فػي غيػر المنصػكص عميػ  ،كمػا جػاء صػراحة فػػي
نػػص المػػادة  7مػػف قػػانكف األكقػػاؼ،ك كػػذا الرجػػكع إل ػ القكاعػػد العامػػة ،إل ػ جانػػب الق ػكانيف
الخاصة ،كهك ما يعاب عم المشرع في هذا المجاؿ.

()1

المذكرة رقـ  681سالفة الذكر.
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الفصن الثالث
تنىية األوقاف العاوة
يتطم ػػب الػ ػػدخكؿ ف ػػي مرحمػ ػػة اس ػػتثمار الكقػ ػػؼ كتنميتػ ػ كجػ ػػكد أنظم ػػة كأسػ ػػاليب تمكيميػ ػػة

اسػتثمارية عمػ درجػػة عاليػػة مػػف الكفػػاءة اإلقتصػادية كطنيػػة أك خارجيػػة( ،)1بحيػػث تعمػػؿ عمػ

تنميػػة األصػػكؿ الكقفيػػة كتطػػكير طػػرؽ اسػػتثمارها كتنميتمػػا فػػي نطػػاؽ صػػي اإلسػػتثمار الجػػائزة
()2

شرعا ،مع احتراـ إرادة الكاقؼ كمقاصد الشريعة اإلسبلمية.

ك قد نظـ المشرع تنمية األمبلؾ الكقفية العامة تحديدا مف خبلؿ نػص المػادة  76مكػرر
 11مف القانكف  17-11سالؼ الذكر كالتي تنص عم " :يمكف تنميػة األمػبلؾ الكقفيػة العامػة
عف طريؽ تحكيؿ األمكاؿ المجمعة إل استثمارات منتجة باستعماؿ مختمؼ أسػاليب التكظيػؼ
الحديثة مثؿ:
القرض الحسفالكدائع ذات المنافع الكقفية المضاربة الكقفية".ك المبلحظ أف المشرع حدد طػرؽ تنميػة األكقػاؼ العامػة عمػ سػبيؿ المثػاؿ ال الحصػر،
إذ يمكػػف إيجػػاد أسػػاليب أخػػرل لتنميتمػػا ،كعميػ يمكػػف القػػكؿ بػػأف المشػػرع خػػكؿ السػػمطة المكمفػػة
باألكق ػػاؼ ه ػػذ اإلمكاني ػػة ع ػػف طري ػػؽ إبػ ػراـ عق ػػكد تطبيق ػػا لمم ػػادة  76مك ػػرر  11م ػػف ق ػػانكف
األكق ػػاؼ ،كعميػ ػ ستقتص ػػر د ارس ػػتنا عمػ ػ األسػ ػاليب الم ػػذككرة ف ػػي ن ػػص الم ػػادة  76مك ػػرر11
سػػالفة الػػذكر ،كعمػ هػػذا األسػػاس سػػتنناكؿ القػػرض الحسػػف (المبحػػث األكؿ) ،ثػػـ الكدائػػع ذات
المنافع الكقفية (المبحث الثاني) ،كأخي ار المضاربة الكقفية (المبحث الثالث).

()1
()2

المادة  76مف القانكف  17-11سالؼ الذكر.
المادة  45مف قانكف األكقاؼ.
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المبحث األكؿ

القرض الحسف
لقد سايرت العديد مف التشريعات الكضعية الشريعة اإلسػبلمية فػي إقػرار القػرض ككضػع
إطار تشريعي ل  ،كالمشرع الجزائرم بدكر شرع القرض كحدد أحكام العامة كالخاصة.
إال أننػػا سنحصػػر مجػػاؿ د ارسػػتنا فػػي " القػػرض الحسػػف " الػػذم تنتمج ػ السػػمطة المكمفػػة
باألكق ػػاؼ كأس ػػمكب لتنمي ػػة األكق ػػاؼ العام ػػة ،كال ػػذم يكتس ػػي خصكص ػػية تمي ػػز ع ػػف الق ػػركض
األخػػرل ،كهػػذا مػػا سػػنتناكل فػػي هػػذا المبحػػث مػػف خػػبلؿ التطػػرؽ إل ػ مفمػػكـ القػػرض الحسػػف
(المطمب األكؿ) ثـ أحكاـ القرض الحسف (المطمب الثاني).
المطمب األكؿ
مفهكـ القرض الحسف
إه ػػتـ الفقػ ػ كالتشػ ػريع بتنظ ػػيـ الق ػػرض الحس ػػف م ػػف خ ػػبلؿ كض ػػع لػ ػ اإلط ػػار الق ػػانكني،
كس ػػنتناكؿ ف ػػي ه ػػذا المطم ػػب تعري ػػؼ الق ػػرض الحس ػػف (الف ػػرع األكؿ) كتكييفػ ػ الق ػػانكني (الف ػػرع
الثاني).
الفرع األكؿ :تعريؼ القرض الحسف
يقتضي تعريؼ القرض الحسف تعريف في المغة كالفق كالتشريع.
أكال :التعريؼ المغكم
عبارة "القرض الحسف" مركبػة مػف لفظتػيف" :القػرض" ك"الحسػف" ،لػذا سػنعمد إلػ تعريػؼ
كؿ مصطم لغة عم حد .
 /1التعريؼ المغكم لمقرض
القػػرض لغػػة :القطػػع ،قرضػػت الشػػيء أقرض ػ بالكسػػر قرضػػا ،كالقػػرض :مػػا تعطي ػ مػػف
المػاؿ لتقضػا  .كاستقرضػت مػػف فػبلف :أم طمبػت منػ القػػرض فأقرضػني .كاقترضػت منػ  :أم
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أخذت من القرض .كالقرض أيضا :ما سمفت مف إحساف كمف إساءة كهك عم التشبي (.)1
قػػاؿ تعػػال  " :يَ هٍْ رَا انَّ هزُِ ُّمْ هشِضُ انهَّ هوَ لَشْظًهها دَغَ هنًا فَُْعَههاػِفَوُ نَ هوُ ؤَظْ هؼَافًا كَ هثِريَجً ًَانهَّ هوُ َّمْ هثِطُ
ًََّثْغُطُ ًَبِنَْوِ تُشْجَؼٌٌَُ ( ،)2(")578في قكلػ قرضػا حسػنا اسػـ ،كلػك كػاف مصػد ار لكػاف إق ارضػا،
كالقرض اسـ لكؿ ما يمتمس عمي الجزاء مف صدقة أك عمؿ صػال  ،تقػكؿ العػرب :لػؾ عنػدم
قرض حسف كقػرض سػي  ،كأصػؿ القػرض مػا يعطيػ الرجػؿ أك يفعمػ ليجػازل عميػ  ،كاهلل عػز
كجػػؿ ال يسػػتقرض مػػف عػػكز ،كلكنػ يبمػػك عبػػاد بمػػا مثػػؿ لمػػـ مػػف خيػػر يقدمكنػ كعمػػؿ صػػال

يعممكن  ،فجعؿ جزاء كالكاجب لمـ مضاعفا(.)3

ك ق ػػاؿ األخف ػػش ف ػػي قكلػ ػ تع ػػال ُّ " :مْه هشِضُ "أم يفع ػػؿ فع ػػبل حس ػػنا ف ػػي اتب ػػاع أم ػػر اهلل
كطاعت ػ  ،كالعػػرب تقػػكؿ لكػػؿ مػػف فعػػؿ إلي ػ خي ػ ار :قػػد أحسػػنت قرضػػي كقػػد أقرضػػتني قرضػػا
حسنا(.)4

ك القرض في المغة هك القطع ،كهذا لما في مف قطع طائفػة مػف مػاؿ المقػرض كانقطػاع
ممكػ عنػ بالتسػػميـ إلػ المسػػتقرض ،فػػالقرض مػػا تعطيػ مػػف مػػاؿ لتتقاضػػا  ،كعمػ هػػذا سػػمي
الماؿ المدفكع لممقترض قرضا ألن قطعة مف ماؿ المقرض(.)5
 /2التعريؼ المغكم ؿ" :الحسف"
مأخكذ مف :حسف ،حسنا كاف جميبل فمػك حسػف ،أحسػف فعػؿ الحسػف ضػد اإلسػاءة كهػك

ضد القب كنقيض (.)6

 /3مف خػبلؿ مػا سػبؽ يمكػف القػكؿ أف القػرض الحسػف لغػة :هػك مػا أسػمف إنسػاف آلخػر
()1

الفيركز أبادم مجد الديف بف أحمد ،القامكس المحيط :تحقيؽ :محمد نعيـ العرقسكسي ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،ط،3

 ،1993ص .841

ابف منظكر جماؿ الديف محمد ،لساف العرب المحيط ،المجمد الثالث ،دار لساف العرب ،بيركت ،ص61

()2
()3

البقرة :اآلية .745
األزهرم ،تمذيب المغة ،تحقيؽ :عبد العظيـ محمكد ،ج ، ،8د.د.ف ،د.س.ط ،ص .341

()4

الزبيدم أبك القيض ،تاج العركس مف جكاهر القامكس ،ج ،8المطبعة الخيرية ،مصر 1318 ،ق ،ص .75

()6

ابف منظكر جماؿ الديف محمد ،لساف العرب المحيط ،ج ،13المرجع السابؽ ،ص.114

(5

)نقبل عف :فارس مسدكر ،تمكيؿ كاستثمار األكقاؼ بيف النظرية كالتطبيؽ ،المرجع السابؽ ،ص.64 ،63
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مف إحساف كفعؿ جميؿ كما يعطي شخص آلخر ينقض ل (.)1
ثانيا :التعريؼ الفقهي

سنعمد إل تعريؼ القرض عند فقماء الشريعة اإلسبلمية ثـ فقماء القانكف.
 /1تعريؼ القرض الحسف عند فقهاء الشريعة اإلسكمية
أ*عػػرؼ الحنفيػػة فقػػد عرفػكا القػػرض بأنػ " :هػػك مػػا تعطيػ مػػف مثمػ لتتقاضػػا بمثمػ  ،أك

عقد مخصكص يرد عم دفع ماؿ مثمي آلخر ليرد مثم "(.)2

ب*ك عرف الحنابمة بأن " :دفع الماؿ رأفة كارفاقا لمف ينتفع ب كيرد بدل "(.)3
ج*ك الشافعية عرفكا القرض بأن " :تمميؾ الشيء عم أف يرد بدل "(.)4
ك فػػي تعريػػؼ يخػػر لمشػػافعية ،القػػرض يطمػػؽ شػػرعا بمعنػ الشػػيء المقػػرض بفػػت الػراء،
فمك اسـ مفعكؿ مف قكل تعػال  " :يٍَْ رَا انَّزُِ ُّمْشِضُ انهَّوَ لَشْظًا دَغَهنًا فَُْعَهاػِفَوُ نَهوُ ؤَظْهؼَافًا كَهثِريَجً
ًَانهَّهوُ َّمْهثِطُ ًََّثْغُهطُ ًَبِنَْهوِ تُشْجَؼُههٌٌَ ( ،)5( ")578فػػالقرض هنػػا معنػػا القػػرض المكصػػكؼ بككنػ
قرضا حسنا ،كيطمػؽ عمػ معنػ المصػدر بمعنػ اإلقػراض كيسػم سػمفا ،كهػك تمميػؾ الشػيء

عم أف يرد مثم (.)6

 /2تعريؼ القرض الحسف عند فقهاء القانكف
"السػػػنهكرم" ل ػػـ يع ػػرؼ الق ػػرض الحس ػػف ،إال أنػ ػ ع ػػرؼ الق ػػرض بأنػ ػ " :عق ػػد يمت ػػزـ بػ ػ()1

نكر الديف أردنية ،القرض الحسف كأحكام في الفق اإلسبلمي ،أطركحة مكممة لنيؿ درجة الماجستير في الفق كالتشريع،

كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الكطنية نابمس ،فمسطيف ،7111-18-11 ،ص.9

()2

ابف عابديف محمد أميف ،رد المحتار عم الدار المختار كحاشية ابف عابديف ،ج ،4دار الكتب العممية ،بيركت ،ص

.171

()3
()4

البمكتي منصكر بف يكنس ،كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ،ج ،3دار الفكر ،بيركت ،1987 ،ص .798
الشربيني محمد بف الخطيب ،مغني المحتاج إل معرفة معاني ألفاظ المنماج ،ج ،7دار المعرفة ،بيركت ،ط،1997 ،1

ص .153
أنظر كذلؾ :الميثمي ابف حجر ،تحفة المحتاج في شرح المنماج ،ج ،5دار حراء ،1986 ،ص .36

()5
()6

البقرة :اآلية .745

الجزيرم أبك بكر ،الفق عم المذاهب األربعة ،كتاب أحكاـ البيع ،أحكاـ القرض ،ج ،7دار الحديث ،القاهرة.314 ،
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المقرض أف ينقؿ إل المقتػرض ممكيػة مبمػ مػف النقػكد أك أم شػيء مثمػي يخػر ،عمػ أف يػرد
إلي المقترض عند نماية القرض شيئا مثم في مقدار كنكع كصفت "(.)1

فمحػػؿ القػػرض كفقػػا لتعريػػؼ "السػػنمكرم" يكػػكف دائمػػا شػػيئا مثميػػا ،كهػػك فػػي الغالػػب نقػػكد،
فينقػػؿ المقػػرض إل ػ المقتػػرض ممكيػػة الشػػيء المقتػػرض ،عم ػ أف يسػػترد من ػ مثم ػ فػػي نمايػػة
القرض ،ذلؾ دكف مقابؿ أك بمقابؿ هك الفائدة(.)2

ك األصؿ في عقد القرض أف يككف تبرعا ،إذ أف المقرض يخػرج مػف ممكيػة الشػيء إلػ
المقترض كال يسترد المثؿ إال بعد مدة مف الزمف ،كذلؾ دكف مقابؿ ،فمك متبرع.
عم أن إذا اشػترط عمػ المقتػرض دفػع فكائػد معينػة فػي مقابػؿ القػرض ،أصػب القػرض
عقػػد معاكضػػة .غيػػر أف الفكائػػد ال تجػػب إال إذا اشػػترطت ،ألف األصػػؿ فػػي القػػرض كمػػا تقػػدـ
أف يككف عقد تبرع(.)3

ك عمي يصدؽ تعريؼ القرض لمسنمكرم سالؼ الػذكر عمػ القػرض الحسػف الخػالي مػف
الفكائد.
كما عرؼ أيضا"عبد القػادر زيتػكني" القػرض الحسػف بأنػ " :هػك أف يػدفع المقػرض المػاؿ
إل المستقرض عم أف يرد ل عند إيسار ببل زيادة مشركطة أك متعارؼ عميما سػكاء كانػت

نقدا أـ عينا أـ منفعة ،كانما يبتغي بعمم هذا كج اهلل تعال "(.)4

ك مػػا يبلحػػظ مػػف خػػبلؿ التعػػاريؼ الفقميػػة المرصػػدة لمقػػرض الحسػػف أعػػبل  ،أنمػػا عرفػػت
()1

عبد الرزاؽ السنمكرم ،الكسيط في شرح القانكف المدني :العقكد التي تقع عم الممكية :المبة كالشركة كالقرض كالدخؿ

الدائـ كالصم  ،ج ،5دار إحياء التراث العربي ،بيركت -لبناف ،ص .419

()2

المرجع نفس  ،ص .471

()4

عبد القادر زيتكني" ،دكر الكقؼ في تمكيؿ المشركعات الصغيرة" ،مجمة أكقاؼ ،األمانة العامة لؤلكقاؼ ،ع  ،77السنة

()3

المرجع نفس  ،ص 474

الثانية عشرة ،مايك  ،7117ص .136
أنظر كذلؾ :خالد رمكؿ ،اإلطار القانكني كالتنظيمي ألمبلؾ الكقؼ في الجزائر ،دار هكمة ،ط ،7116 ،7ص  .147أنظر

كذلؾ:

Imane Karich, Le Système Financier Islamique De La Religion àLa Banque, Editions LARCIER,
Bruxelles, 2002, p 60, 61.
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القرض الحسف عمكما ،كليس القرض الحسف الكارد عم أمكاؿ الكقػؼ ،كمػا أنمػا كممػا جػاءت
متفقة عم خمك مف الفائدة ،أك ما يصطم عمي شرعا بالربا.
ك يمكػػف ممػػا سػػبؽ اسػػتخبلص تعريػػؼ لمقػػرض الحسػػف ال ػكارد عم ػ أم ػكاؿ الكقػػؼ بأن ػ :
"عقػػد يمتػػزـ بمقتضػػا المقتػػرض المحتػػاج بػػرد نظيػػر مبمػ القػػرض الممنػػكح لػ مػػف قبػػؿ السػػمطة
المكمفة باألكقاؼ في المدة المتفؽ عميما".
ك يعتبر القرض الحسف أكثر صػكر اإلئتمػاف الػذم تمنحػ البنػكؾ اإلسػبلمية ،حػيف يقػكـ
مقػػاـ القػػرض الربػػكم فػػي مػػد المقتػػرض بمػػا يمزمػ مػػف مػػاؿ لتنفيػػذ مشػػركعات كالكفػػاء بحاجات ػ
اإلسػتمبلكية أك اإلنتاجيػػة ،كعػػادة مػػا تختمػؼ صػػكر القػػرض الحسػػف مػف بنػػؾ آلخػػر كمػػف حالػػة

ألخرل ،حسػب المقتػرض كحجػـ القػرض كأغ ارضػ ( .)1كهػذا النػكع مػف القػركض يكتسػي أهميػة

إجتماعيػة كبيػرة ،لػذا تظطمػػع بمػا المصػػارؼ مػػف مبػدأ التعػػاكف عمػ البػػر كالتقػكل ،كأخػػذا بمبػػدأ
التكافؿ اإلجتماعي ،حت تتحرر البنكؾ مف ككنما مؤسسات مكجمة لخدمة األغنيػاء فقػط إلػ

مؤسسات مكجمة لخدمة كؿ أفراد المجتمع(.)2

كما أف اإلسبلـ شػجع ماديػا اإلقػراض ،حيػث أعفػ المقػرض مػف زكػاة الػديف مػاداـ مالػ

بيد المقرض ،كهذا ما ري أبك حنيفة كمالؾ في عدد مف الحاالت(.)3

ك مف جمت يؤكد د.أنس الزرقا بأف هػذ الصػيغة -القػرض الحسػف -تتػي الفرصػة لعػدد
كبيػػر األف ػراد مػػف غيػػر األثريػػاء لممشػػاركة فػػي الكقػػؼ بػػبل تكمفػػة أك مخػػاطرة ،كالمسػػاهمة فػػي
إعانػػة أصػػحاب المشػػركعات الصػػغيرة بالتمكيػػؿ بأسػػمكب سػػمؿ ال خطػػر في ػ عم ػ مػػالمـ ،مػػف
خػػبلؿ قػػرض حسػػف لمكقػػؼ يبقكنػ تحػػت الطمػػب كمػػا هػػك األصػػؿ فػػي القػػرض ،أك يبقكنػ لفتػرة
مح ػ ػػددة ،كيض ػ ػػمف الكق ػ ػػؼ ه ػ ػػذا الق ػ ػػرض كيس ػ ػػتخدم لتمكي ػ ػػؿ الفقػ ػ ػراء أص ػ ػػحاب المش ػ ػػركعات
الصغيرة(.)4

ك تج ػ ػػدر اإلش ػ ػػارة إلػ ػ ػ أنػ ػ ػ عممي ػ ػػا ،ي ػ ػػتـ م ػ ػػن الق ػ ػػركض الحس ػ ػػنة ع ػ ػػف طري ػ ػػؽ البن ػ ػػكؾ
()1

إبراهيـ جاسـ الياسرم ،عقد المضاربة في المصارؼ إلسبلمية ،د.د.ف ،د.س.ط ،ص .149

()2

محمد عمي محمد أحمد البنا ،القرض المصرفي ،دار الكتب العممية ،بيركت -لبناف ،ط  ،7116ص .539

()4

عبد القادر زيتكني ،المرجع السابؽ ،ص .136

()3

نقبل عف :عبد الكريـ شمبكف ،عقكد التبرع في الفق المالكي ،د.د.ف ،د.س.ط ، ،ص .374
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كالمصارؼ ،كالتي تقكـ بأخذ عمكلة ،أك ما يسم رسـ خدمة القرض.

ك تختمػػؼ العمكلػػة عػػف الفائػػدة بككنمػػا تتشػػاب إل ػ حػػد مػػا مػػع األجػػر ،كبحسػػب مػػا قػػرر
الفقماء في هذا الصدد ،فػاألجر (العمكلػة) إذا كانػت فػي مقابػؿ منفعػة محققػة أك جمػد يقػكـ بػ
العامؿ ،فإف العامؿ يستحؽ ذلؾ األجر.
ك اعتبػار العمكلػة أجػ ار يجػػب أف ال يأخػذ عمػ غبلتػ مػػا داـ أف األمػر متصػبل بػػإقراض
خشػػية أف تكػػكف هػػذ الػػدعكة مجػػرد سػػتار لمعمػػؿ فػػي الربػػا ،لػػذلؾ ال بػػد مػػف ضػكابط تحػػدد هػػذ
العمكلة.
أف تكػػكف هػػذ العمكلػػة محػػددة المقػػدار بمبمػ مقتطػػع بالػػدينار مػػثبل ،كلػػيس عمػ أسػػاسنسبي نسبي (بالنسبة المئكية) مف قيمة القرض كما هك الحاؿ في الفكائد الربكية.
-أف تك ػػكف ه ػػذ العمكل ػػة غي ػػر متك ػػررة إال بتك ػػرر المنفع ػػة ،كيج ػػب اس ػػتيفاؤها عن ػػد إبػ ػراـ

العقد(.)1

ثالثا :التعريؼ التشريعي
لقػػد عػػرؼ المشػػرع الج ازئػػرم القػػرض فػػي المػػادة  451مػػف القػػانكف المػػدني التػػي تػػنص
عمػ " :قػػرض اإلسػػتمبلؾ هػػك عقػػد يمتػزـ بػ المقػػرض أف ينقػػؿ إلػ المقتػػرض ممكيػػة مبمػ مػػف
النقػػكد أك أم شػػيء مثمػػي يخػػر ،عم ػ أف يػػرد إلي ػ المقتػػرض عنػػد نمايػػة القػػرض نظيػػر فػػي
النكعكالقدر كالصفة".
كما عرؼ عرؼ المشرع القرض الحسف مف خبلؿ نص المادة  76مكرر  10مف قانكف
األكقػػاؼ كالتػػي تػػنص عم ػ " :القػػرض الحسػػف هػػك إق ػراض المحتػػاجيف قػػدر حػػاجتمـ عم ػ أف
يعيدك في أجؿ متفؽ عمي ".
ك يتضػ مػػف خػػبلؿ اسػػتقراء أحكػػاـ المػػادتيف  451مػػف القػػانكف المػػدني ك 76مكػػرر 11
مف قانكف األكقاؼ ،أف القػرض الحسػف يكػكف بػدكف مقابػؿ ألف المشػرع لػـ يػنص عمػ خػبلؼ
ذلؾ ،فالقرض الحسف يككف بدكف أجر (فائدة) ،كالتي هي مف أبرز خصائص  ،فمك خاؿ مػف
()1

أحمد صبحي العيادم ،أدكات اإلستثمار اإلسبلمية ،دار الفكر ،عماف ،ط ،7111 ،1ص .91 ،91
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الربا
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المحرـ شرعا كقانكنا ،لقكؿ اهلل عز كجؿ " :انَّزٍَِّ َّهإْكُهٌٌَُ انشبتَها نَها َّمٌُيُهٌٌَ بِنَّها كًََها َّمُهٌوُ

انَّزُِ َّتَخَثَّطُوُ انشَّْطَاٌُ يٍَِ انًَْظب رَنِكَ تِإَََّيُىْ لَانٌُا بًَََِّا انْثَْغُ يِثْمُ انشبتَا ًَؤَدَمَّ انهَّ وُ انْثَْغَ ًَدَشَّوَ انشبتَا فًٍََْ
جَاءَهُ يٌَْػِظَحٌ يٍِْ سَتبوِ فَاَْتَيََ فَهَوُ يَا عَهَفَ ًَؤَيْشُهُ بِنَهَ انهَّهوِ ًَيَهٍْ ػَهادَ فَإًُنَِهكَ ؤَصْهذَابُ اننَّهاسِ ىُهىْ فِْيَها
خَانِذًٌَُ ( .)2(" )5:8كيرل البعض بأف الربا مف أسباب التعطيؿ كاألزمات(.)3
فػػالقرض الحس ػػف بم ػػذا المعن ػ فم ػػك يأخ ػػذ حكػػـ الق ػػرض ب ػػيف األف ػراد ال ػػذم ن ػػص عميػ ػ
المشرع في المادة  454مف القانكف المدني التي تنص عم " :القػرض بػيف األفػراد يكػكف دائمػا
بدكف أجر ،كيقع باطبل كؿ نص يخالؼ ذلؾ".
إال أف المشرع أجاز – إستثناء -لمؤسسات القرض في حالة إيداع أمكاؿ لديما أف تمن

فائدة يحدد قدرها بمكجب قرار مف الكزير المكمؼ بالمالية لتشجيع اإلدخار(.)4

ك هػػك أيضػػا مػػا أجػػاز المشػػرع فػػي الحالػػة العكسػػية ،كالتػػي تمػػن فيمػػا مؤسسػػات القػػرض
(مثػؿ البنػػكؾ) قركضػا قصػػد تشػػجيع النشػاط اإلقتصػػادم الػكطني ،كذلػػؾ بػػأف تأخػذ فائػػدة يحػػدد
قدرها بمكجب قرار مف الكزير المكمؼ بالمالية(.)5

ك أرل ب ػ ػػأف الق ػ ػػرض بفائ ػ ػػدة كال ػ ػػذم أج ػ ػػاز المش ػ ػػرع ب ػ ػػيف األفػ ػ ػراد كالمؤسس ػ ػػات المالي ػ ػػة
()1

الربا هك الزيادة المطمقة في رأس الماؿ ،كيقصد ب شرعا فضؿ الماؿ الذم ال يقابم عكض في معاكضة ماؿ بماؿ،

كحجة تحريم تنصرؼ إل

أسباب بعضما ظاهر يمثؿ تدمي ار لمقيمك نسفا لممبادئ كاألخبلؽ الحميدة ،كبعضما خفي ال

يعمم إال اهلل سبحان كتعال  ،كالربا نكعاف :ربا الفضؿ ،أم الزيادة حيث يقدـ عم بيع سمعة معينة بنفسما كعينما مع زيادة
في الكيؿ أك الكزف كبيع الذهب بالذهب ،كاآلخر ربا النسيئة ،الناش

عف التأجيؿ كالتأخير .أنظر في ذلؾ :عبد الحميد

محمد الشكاربي كمحمد عبد الحميد الشكاربي ،إدارة المخاطر اإلئتمانية مف كجمتي النظر المصرفية كالقانكنية ،منشأة
المعارؼ ،اإلسكندرية ،7117 ،ص  .954كأيضا :رشيد حميراف ،مبادئ اإلقتصاد كعكامؿ التنمية في اإلسبلـ ،دار هكم ،
الجزائر ،7113 ،ص  .191 ،189أنظر كذلؾ في تحريـ الربا :محمد فاركؽ النبماف ،اإلتجا الجماعي في التشريع
اإلقتصادم اإلسبلمي ،دار الفكر ،ط ،1971 ،1ص  .377-369أنظر كذلؾ:

()2

Broquet, La Finance Islamique, Point Delta, 2 édition, 2012, p31.ــ Geneviève Causse
Jacques Charbonier, op cit, p 40, 41, 157, 158.

البقرة :اآلية .775

()3

عيس يحة ،مفاهيـ في مكضكع اإلقتصاد اإلسبلمي ،دار الخمدكنية ،الجزائر ،7111 ،ص .65

()5

المادة  456مف القانكف المدني.

()4

المادة  455مف القانكف المدني.
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لئلعتبارات التي قصدها المشرع ،ال يخرج عف ككن قرضا ربكيا ،كفي شػبمة ،لػذا نجػد الكثيػر
مف األفراد الذيف يعرضكف عن لمخالفت الشريعة اإلسبلمية.
ك عميػ ػ يمك ػػف الق ػػكؿ ب ػػأف المش ػػرع ك ػػرس الق ػػرض الحس ػػف كص ػػيغة م ػػف ص ػػي إس ػػتثمار
األكقاؼ العامة دكف أف يضبط بدقة ال تعريف كال صػيغت كشػركط منحػ ككػذا مدتػ  ،كهػذا مػا
يعاب عم المشػرع فػي هػذا الخصػكص بسػبب التكسػع فػي تفسػير المػادة  76مكػرر فقػرة ،11
كاحتمػػاؿ حػػدكث تجػػاكزات فػػي مػػن السػػمطة المكمفػػة باألكقػػاؼ القػػركض الحسػػنة لطالبيمػػا ،فػػي
ظؿ غياب معايير قانكنية كغياب التنظيـ الذم أحاؿ عمي المشرع.
الفرع الثاني :التكييؼ القانكني لمقرض الحسف
قبؿ تكييؼ القرض الحسف ،تقتضي منا الدراسة أكال تكييؼ القرض.
أكال :تكييؼ القرض
القرض في التشريع الجزائرم ل تكييفيف قانكنيف:
*1القرض بيف األفراد :كهك عقد ممزـ لجانب كاحد أم هك عقػد غيػر تبػادلي ألنػ يكػكف
بدكف مقابؿ ،كهذا كفقا لممادة  454مف القانكف المدني التػي تػنص عمػ " :القػرض بػيف األفػراد
يككف دائما بدكف أجر"..
*7القػػرض الػػذم تكػػكف إحػػدل المؤسسػػات الماليػػة (البنػػكؾ مػػثك) طرفػػا فيػػ سػػكاء
بصفتها مقرضة أك مقترضة :يكيػؼ بأنػ عقػد ممػزـ لمجػانبيف أم أنػ عقػد تبػادلي ،ألنػ يكػكف

بمقابؿ ،كهذا كفقا لممادة  455مف القانكف المدني.
ثانيا :تكييؼ القرض الحسف

ق ػػد س ػػبؽ الق ػػكؿ ب ػػأف الق ػػرض الحس ػػف يأخ ػػذ حك ػػـ الق ػػرض ب ػػيف األفػ ػراد ،كعميػ ػ ف ػػالقرض
الحسػػف ف ػي التش ػريع الج ازئػػرم هػػك عقػػد بػػدكف فائػػدة كهػػك عقػػد ممػػزـ لجانػػب كاحػػد ألن ػ بػػدكف
فائدة.
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المطمب الثاني

أحكاـ القرض الحسف
النعقػػاد القػػرض الحسػػف صػػحيحا ،فقػػد حػػدد ل ػ المشػػرع أركانػػا كشػػركطا لصػػحت  ،كمػػا
تترتب عن يثار قانكنية ،كهك ما سنتناكل في هذا المطمب ،حيث نتناك أركػاف القػرض الحسػف
كشركط صحت (الفرع األكؿ) ،ثـ يثار القرض الحسف (الفرع الثاني).
الفرع األكؿ :أركاف القرض الحسف كشركط صحت
سنتناكؿ أكال أركاف القرض الحسف ،كبعدها شركط صحت .
أكال :أركاف القرض الحسف
القػػرض الحسػػف عقػػد كغيػػر مػػف العقػػكد ،كالتػػي يشػػترط النعقػػاد صػػحيحا ت ػكافر أركان ػ ،
كالتػػي سػػنحاكؿ تحديػػدها ،مػػع إب ػراز خصكصػػية أركػػاف هػػذا النػػكع مػػف القػػركض فػػي التش ػريع
الجزائرم بصفة خاصة.
المشػ ػػرع إكتف ػ ػ فقػ ػػط بتعريػ ػػؼ القػ ػػرض الحسػ ػػف دكف تحديػ ػػد أركان ػ ػ  ،لػ ػػذا سػ ػػنعتمد عم ػ ػ
التعريػؼ الػكارد فػػي نػص المػػادة 76مكػرر  10مػف قػػانكف األكقػاؼ المعػػدلكالمتمـ ،ككػذا الرجػػكع
إل ػ القكاعػػد العامػػة فػػي تحديػػد أركان ػ كالمتمثم ػػة فػػي :العاقػػداف ،محػػؿ العقػػد ،سػػبب التعاق ػػد،
األجؿ (المدة). ،
*1طرفي العقد
بػػالرجكع إل ػ النصػػكص القانكنيػػة المشػػار إليمػػا سػػابقا ،يتض ػ أف طرفػػي عقػػد القػػرض
الحسف هما:
 )31 المقػػرض :كيتمثػػؿ فػػي الصػػندكؽ المركػػزم لألكقػػاؼ ممػػثك بالسػػمطة المكمفػػة
باألكقاؼ
كقػػد عػػرؼ المشػػرع الصػػندكؽ المركػػزم لؤلكقػػاؼ فػػي المػػادة  35فق ػرة  7مػػف المرسػػكـ
التنفيػػذم رق ػـ  381-98سػػالؼ الػػذكر كالتػػي تػػنص عم ػ  .." :يقصػػد بمػػذا الصػػندكؽ الحسػػاب
الخاص باألمكاؿ الكقفية ،كتحكؿ األمكاؿ التابعة لمكقؼ إل هذا الصندكؽ".
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تجػػدر اإلشػػارة إل ػ أف المشػػرع لػػـ يػػنص ص ػراحة عم ػ أف المقػػرض فػػي عقػػد القػػرض
الحسف هك الصندكؽ المركػزم لؤلكقػاؼ ،كالمقػرض فػي الحقيقػة يفتػرض أنػ "صػندكؽ القػرض
الحسػػف" ،كالػػذم يفتػػرض كػػذلؾ أن ػ جػػزء مػػف صػػندكؽ األكقػػاؼ ،فالمشػػرع نػػص عم ػ إنشػػاء
ص ػػندكؽ مرك ػػزم لؤلم ػػبلؾ الكقفي ػػة ،كال ػػذم تش ػػرؼ عميػ ػ الس ػػمطة المكمف ػػة باألكق ػػاؼ ،ذل ػػؾ أف
الكق ػػؼ ممم ػػا ك ػػاف محمػ ػ ( عق ػػار ،منق ػػكؿ ،منفع ػػة ،مبمػ ػ م ػػف النق ػػكد) فم ػػك ش ػػخص معن ػػكم

خػاص( ،)1كمػػف النتػػائ المترتبػػة عػػف الشخصػػية المعنكيػة هػػك أهميػػة التعاقػػد( ،)2كتمثمػ السػػمطة
المكمفػػة باألكقػػاؼ ،كه ػذ األخي ػرة ليسػػت مالكػػة ألم ػكاؿ الكقػػؼ ،بػػؿ هػػي فقػػط مشػػرفة كمسػػيرة
كقائمة عم شؤكن .
لكػػف ينبغػػي اإلشػػارة إلػ مسػػألة جكهريػػة ،كهػػي أف القػػرض الحسػػف مػػف المفػػركض تفعيمػ
م ػػف ص ػػندكؽ الق ػػرض الحس ػػف الت ػػابع لمص ػػندكؽ المرك ػػزم لؤلم ػػبلؾ الكقفي ػػة -كال ػػذم تناكلن ػػا
بالدراسة في الفصؿ الثالػث مػف البػاب األكؿ  ،-لكػف عمميػا فػي الج ازئػر ،فػإف القػرض الحسػف
مفعػػؿ مػػف صػػندكؽ الزكػػاة منػػذ  77مػػام  7111كهػػك تػػاريخ صػػدكر القػػانكف  17-11المتعمػػؽ
باألكقػػاؼ المعػػدؿ كالمػػتمـ كالػػذم كػػرس القػػرض الحسػػف كأسػػمكب لتنميػػة األكقػػاؼ العامػػة إل ػ
غاية يكمنا هذا(.)3

كقػػد تكمػػـ د.محمػػد أنػػس مصػػطف الزرقػػاء عػػف فكػرة "صػػندكؽ القػػرض الحسػػف" ،حيػػث
يتـ جمع أمكاؿ نقدية لصػيغة كقػؼ مؤقػت ،مػف قبػؿ مسػاهميف لػديمـ كدائػع تحػت الطمػب لػدل
البنػػكؾ ،كيقكمػػكف بتقػػديـ جػػزء منمػػا قرضػػا حسػػنا مؤقتػػا لمػػذا الكقػػؼ أم أن ػ يػػتـ كضػػع فػػي
ص ػػندكؽ الق ػػرض الحس ػػف ،حي ػػث يض ػػمف الكق ػػؼ ه ػػذ الق ػػركض كيس ػػتخدمما لتمكي ػػؿ الفقػ ػراء
المكقػػكؼ عمػػيمـ ،كبحيػػث ال يطمػػب أم ضػػمانات ماليػػة عنػػد تقػػديـ التمكيػػؿ مػػف هػػذا الكقػػؼ
يسػػتعاض عنمػػا بالضػػمانات الشخصػػية كالعائميػػة كاإلجتماعيػػة ،حت ػ ال يفػػرغ هػػذا الكقػػؼ مػػف
مضمكن الذم أنش مف أجم  ،كهك تمكيؿ المشركعات الصغيرة لمفقراء.
()1
()2
() 3

المادة  5مف القانكف 11-91المتعمؽ باألكقاؼ ،ككذلؾ المادة  49مف القانكف المدني.
المادة  51مف القانكف المدني

مقابمة أجريت مع السيد عبد الجميؿ بكعمي ،مكظؼ ببمديرية األكقاؼ كالزكاة كالح كالعمرة بك ازرة الشؤكف الدينية

كاألكقاؼ ،بتاريخ 76 :جكيمية  7116صباحا.
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ك يػػرل د.أنػػس الزرقػػاء أف هػػذ الصػػيغة تتػػي الفرصػػة لعػػدد كبيػػر مػػف األف ػراد مػػف غيػػر
األثرياء لممشاركةفي الكقؼ ببل تكمفة أك مخاطرة ،كالمساهمة في إعانػة أصػحاب المشػركعات
الصغيرة بالتمكيؿ بأسمكبسمؿ ال خطر في عمػ مػالمـ مػف خػبلؿ قػرض حسػف لمكقػؼ ،يبقكنػ
تحت الطمب كما هك األصؿ في القرض أك يبقكنػ لفتػرة محػددة ،كيضػمف الكقػؼ هػذا القػرض
كيستخدم لتمكيؿ الفقراء أصحاب المشركعات الصغيرة(.)1

ك كمػػا سػػبقت اإلشػػارة إلي ػ  ،ف ػالقركض الحسػػنة فػػي قطػػاع الشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ فػػي

الجزائر هي في الكاقع العممي مفعمة مف صػندكؽ الزكػاة كلػيس مػف صػندكؽ األكقػاؼ( .)2ذلػؾ

أنػ ػ ي ػػتـ تخص ػػيص نس ػػبة م ػػف أمػ ػكاؿ الزك ػػاة لئلس ػػتثمار م ػػف خ ػػبلؿ مس ػػاعدة الفقػ ػراء كص ػػغار
المستثمريف مف ذكم الممف كخريجي الجامعات في شػكؿ قػركض حسػنة( ،)3كذلػؾ مػف خػبلؿ

المشػػاريع المصػػغرة( ،)4كبالتػػالي يعمػػؿ الكقػػؼ عمػ تمكػػيف المحتػػاجيف مػػف رفػػع مسػػتكل دخممػػـ

مػػف خػػبلؿ تػػكفير الضػػمانات البلزمػػة التػػي يحصػػمكف عميمػػا لغػػرض محاربػػة الفقػػر(.)5مػػع العمػػـ
أن مف الناحية الفقمية كالشرعية فػإف أمػكاؿ ال تسػترد ،كهػك خػبلؼ مػا هػك معمػكؿ بػ  -كهػي
مسألة فقمية شرعية خارجة عف نطاؽ دراستنا ،-ألف مجػاؿ د ارسػتنا هػك القػرض الحسػف الػذم
يفترض أن مفعؿ مف صندكؽ األكقاؼ.
هذا باسػتثناء مشػركع سػيارات األجػرة الػكقفي عمػ مسػتكل الج ازئػر العاصػمة ،كالػذم هػك
()1

عبد القادر زيتكني" ،دكر الكقؼ في تمكيؿ المشركعات الصغيرة" ،أكقاؼ ،األمانة العامة لؤلكقاؼ ،دكلة الككيت ،العدد

 ،77السنة الثانية عشرة ،مام  ،7117ص .136

()2

مقابمة شخصية مع السيد :بكعمي عبد الجميؿ ،مكظؼ ببمديرية األكقاؼ كالح كالعمرة بك ازرة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ،

()3

المذكرة الك ازرية رقـ  7113/86المؤرخة في  31مارس  7113المتضمنة صندكؽ الزكاة :النشرة الرسمية ،ك ازرة الشؤكف

في مقابمة بتاريخ 76 :جكيمية  7116صباحا.

الدينية كاألكقاؼ ،السداسي األكؿ لسنة  ،7113ص  .51أنظر كذلؾ :نمكذج القرض الحسف مف صندكؽ الزكاة في
الممحؽ رقـ  14مف هذ األطركحة.

()4

أنظر بخصكص دكر كقؼ النقكد في تمكيؿ المشاريع المصغرة كمتكسطة الحجـ:

Ahcene Lahsasna, “The role of cach waqf as a financial instrument in financing small and
medium sized entreprises”, Awqaf, Issud by Kuwait awqaf public foundation, N4 ,November 2010, p
29-54.
() 5

فؤاد عبد اهلل العمر ،إسماـ الكقؼ في العمؿ األهمي ،كالتنمية اإلجتماعية ،األمانة العامة لؤلكقاؼ ،دكلة الككيت،

 ،7111ص .176 ،175
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مفعؿ مف صندكؽ األكقاؼ(.)1

 )32 المقتػػػرض :كه ػػك الطػػرؼ الث ػػاني م ػػف عقػػد الق ػػرض الحسػػف ،أم المس ػػتفيد م ػػف

الق ػػرض الحس ػػف ،ككرد ف ػػي ن ػػص الم ػػادة  76مك ػػرر 11بمفظ ػػة (المحت ػػاجيف) ،فالمس ػػتفيد م ػػف
القرض الحسف كفقا لما قصػد المشػرع ،يشػترط أف يكػكف محتاجػا ،لكػف المشػرع لػـ يبػيف كيػؼ
يتـ إثبات صفة اإلحتياج.
 *2محؿ عقد القرض الحسف
كفقػػا لػػنص المػػادة  451مػػف القػػانكف المػػدني ،فػػإف محػػؿ القػػرض اإلسػػتمبلكي قػػد يكػػكف
مبم مف النقكد ،أك أم شيء مثمي يخر.
أما بالنسبة لمقرض الحسف ،فمحم هك مبم مف النقكد ،رغـ أف ذلؾ لـ يػرد صػراحة فػي
نػػص الم ػػادة  76مكػػرر 11س ػػالفة الػػذكر كردت بعب ػػارة.." :إق ػراض المحت ػػاجيف" ،كلكػػف الج ػػزء
األخيػػر مػػف ذات المػػادة "..عم ػ أف يعيػػدكق ،"..فمػػف الناحيػػة المغكيػػة "المػػاء" ضػػمير متصػػؿ
يعكد عمػ المػاؿ كتحديػدا النقػكد ألف هػذا فػي األسػاس أكؿ مػا يتبػادر لؤلذهػاف ،ممػا يفمػـ منػ
بأف محؿ القرض الحسف هك النقكد ،هذا مف جمة.
ك م ػػف جم ػػة أخ ػػرل ،ب ػػالرجكع إلػ ػ التعػ ػريفيف التشػ ػريعييف لمص ػػندكؽ المرك ػػزم لؤلم ػػبلؾ
الكقفيػػةأعبل  ،بأن ػ حسػػاب جػػارم ،كالػػذم فػػي العػػادة هػػك مخصػػص ألف تصػػب في ػ أرصػػدة

مالية()2أم نقكد.

ك بالنسػػبة لمقػػدار القػػرض الحسػػف ،فمػػـ يحػػدد المشػػرع مقػػدا ار أك نسػػبة معينػػة لمقػػركض
الحسػػنة ،كهػػذا مػػا جػػاء فػػي نػػص المػػادة أعػػبل ..." :قػػدر حػػاجتمـ ،"...أم أف مقػػدار القػػرض
الحس ػػف يم ػػن لك ػػؿ محت ػػاج حس ػػب حاجتػ ػ  ،فالمعي ػػار ف ػػي تحدي ػػد مق ػػدار ه ػػك درج ػػة أك نس ػػبة
الحاجة.
إل جانب ذلؾ ،فإن بػالرجكع لمقكاعػد العامػة ،فػإف محػؿ العقػد إذا كػاف نقػكدا يشػترط أف
()1

مقابمة أجريت مع السيد ككيؿ األكقاؼ الرئيسي بمديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ لكالية باتنة بتاريخ  11أفريؿ 7118

()2

المادة  17مف القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  7مارس  1999سالؼ الذكر.

صباحا.
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يكػػكف مقػػدار مػػذكك ار فػػي العقػػد( ،)1كمػػا يشػػترط في ػ أف يكػػكف معينػػا بمقػػدار  ،كاال كػػاف العقػػد
باطبل(.)2

ك قياسا عم ذلؾ ،فإف محؿ القرض الحسف يجب أف يكػكف معينػا بمقػدار  ،هػذا األخيػر
الذم يشترط أف يككف مذكك ار في العقد ،تحت طائمة البطبلف.
 *3سبب التعاقد
كفقا لمقكاعد العامة ،فإف السبب هػك ركػف مػف أركػاف العقػد ،كهػك الباعػث الػدافع لمتعاقػد،

كيشترط أف يككف مشركعا ،كيترتب عم تخمؼ ركف السبب في العقد البطبلف المطمؽ(.)3

ك يفترض أف سبب التعاقػد فػي القػرض الحسػف هػك سػبب مشػركع ،إذ ال يتصػكر خػبلؼ
ذلؾ ،لككف الكقؼ مف أكج البر كاإلحساف...
ك السبب في القرض الحسف لـ يرد صراحة فػي نػص المػادة ،إذ قػد يتعػدد الغػرض منػ ،
فمػػف المبػػال مػػا تػػدفع لػػذكم الحاجػػة السػػتمبلكما تمامػػا فػػي أغ ػراض إجتماعيػػة مثػػؿ الػػزكاج،
العبلج الطبي... ،إلػخ ،إال أف هػذ الصػكرة مػف اإلقػراض تكتنفمػا عقبػات :صػعكبة التأكػد مػف
كض ػػعية المس ػػتحقيف لمتمكي ػػؿ كد ارس ػػة طمب ػػاتمـ ،إلػ ػ جان ػػب تكمف ػػة متابع ػػة إجػ ػراءات الص ػػرؼ
كالتحصيؿ ،ككذا خطر التعرض لعػدـ السػداد ،فػي هػذا اإلطػار ،يػرل الػبعض أف مػكارد الزكػاة
أفضؿ لصرفما في سد تمؾ الحاجات اإلجتماعية(.)4

لػػذا فمػػف األفضػػؿ أف يكج ػ القػػرض الحسػػف لػػذكم المشػػاريع اإلنتاجيػػة الصػػغيرة التػػي ال
تتطمب رأس ماؿ كبير حت يعـ تكجي النقكد المكقكفػة إلػ فئػة عريضػة مػف المجتمػع لتسػتفيد
م ػػف التمكي ػػؿ ،كه ػػذ اآللي ػػة تعتب ػػر رافع ػػة لمنم ػػك اإلقتص ػػادم كاإلجتم ػػاعي م ػػف خ ػػبلؿ تحقي ػػؽ
المداخيؿ كتكزيعما ،كتشغيؿ اليد العاممة ،كتحسيف المستكل المعيشي لؤلفراد.

()1
()2

كهذا ما يستخمص مف المادة  95مف القانكف المدني
كهذا ما يستخمص مف المادة  94مف القانكف المدني.

()3

تنص المادة 97مف القانكف المدني عم " :إذا التزـ المتعاقد لسبب غير مشركع أك لسبب مخالؼ لمنظاـ العاـ أك لآلداب

()4

محمدعمكاني ،دكر الصناديؽ الكقفية في تنمية الكقؼ بالجزائر ،د.د.ف ،ط ،7114 ،1ص .63

كاف العقد باطبل ".
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 *4األجؿ (المدة)

القػرض كفقػػا لمقكاعػد العامػػة يعتبػر مػػف عقػكد المػػدة (العقػكد الزمنيػػة) ،حيػث يقػػاس األداء
فيما بعنصر الزمف ،كالذم هك ركف مف أركاف القرض ،كيترتب عم تخمف البطبلف المطمؽ.
ك الم ػػدة ك ػػركف م ػػف أرك ػػاف الق ػػرض الحسػ ػػف ،ن ػػص عميػ ػ المش ػػرع صػ ػراحة ف ػػي المػ ػػادة
 76مكرر 11مف قانكف األكقاؼ سالفة الذكر..." :عم أف يعيدك في أجؿ."...
ك األجػػؿ المقصػػكد فػػي القػػرض الحسػػف هػػك األجػػؿ اإلتفػػاقي ،كالػػذم يػػتـ باتفػػاؽ الطػػرفيف
كق ػػت انعق ػػاد الق ػػرض الحس ػػف ،كه ػػذا م ػػا كرد صػ ػراحة ف ػػي الم ػػادة 76مك ػػرر 11س ػػالفة ال ػػذكر:
"...متفؽ عمي ".
ك األجؿ اإلتفاقي حسب القكاعػد العامػة ،قػد يكػكف صػريحا أك ضػمنيا ،كبالنسػبة لمقػرض
الحسف ،فاألجؿ يتـ باتفاؽ الطرفيف صراحة.
ك ق ػػد ذه ػػب جمم ػػكر الفقم ػػاء إلػ ػ أنػ ػ ال يج ػػكز اش ػػتراط األج ػػؿ ف ػػي الق ػػرض ألنػ ػ تب ػػرع
محػػض ،كلممقػػرض أف يطالػػب ببدل ػ فػػي الحػػاؿ .فػػإذا اتفػػؽ عم ػ أجػػؿ لمقػػرض بطػػؿ األجػػؿ
كص ػ القػػرض ككػػاف حػػاال ،كقػػاؿ اإلمػػاـ مالػػؾ بج ػكاز اشػػتراط األجػػؿ كيمػػزـ بشػػرط ،فػػإذا أجػػؿ
القرض إل أجؿ معمكـ ،تأجؿ كلـ يكػف لممقػرض حػؽ المطالبػة قبػؿ حمػكؿ األجػؿ( ،)1لقكلػ -

عز جػؿَّ " :-ا ؤَُّّيَا انَّزٍَِّ آَيَنٌُا بِرَا تَذَاَّنْتُىْ تِذٍٍَّْ بِنََ ؤَ جَهمٍ يُغَهًَ فَهاكْتُثٌُهُ ًَنَْْكْتُهةْ تَْهنَكُىْ كَاتِهةٌ
تِانْؼَذْلِ ًَنَا َّإْبَ كَاتِةٌ ؤٌَْ َّكْتُةَ كًََا ػَهًََّوُ انهَّوُ فَهَْْكْتُةْ ًَنًُْْْهِمِ انَّزُِ ػَهَْوِ انْذَكُّ ًَنَْْتَّهكِ انهَّهوَ سَتَّهوُ
ًَنَا َّثْخَظْ يِنْوُ شًَْا فَةٌِْ كَاٌَ انَّ زُِ ػَهَْوِ انْذَكُّ عَفِْيًا ؤًَْ ظَؼِْفًا ؤًَْ نَا َّغْتَطِْغُ ؤٌَْ ًُِّمَّ ىٌَُ فَهًُْْْهِهمْ ًَنُِّْهوُ
تِانْؼَذْلِ ًَاعْتَشْيِذًُا شَيِْذٍَِّْ يٍِْ سِجَانِكُىْ فَةٌِْ نَىْ َّكٌََُا سَجُهٍَِْ فَشَجُمٌ ًَايْشَؤَتَاٌِ يًٍَِّْ تَشْظَهٌٌَْ
يٍَِ انشُّيَذَاءِ ؤٌَْ تَعِمَّ بِدْذَا ُىًَا فَتُزَكِّشَ بِدْذَاىًَُا انْإُخْشٍَ ًَنَا َّإْبَ انشُّيَذَاءُ بِرَا يَا دُػٌُا ًَنَا تَغْإَيٌُا ؤٌَْ
تَكْتُثٌُهُ صَغِريًا ؤًَْ كَثِريًا بِنََ ؤَجَهِوِ رَنِكُىْ ؤَلْغَطُ ػِنْذَ انهَّهوِ ًَؤَلْهٌَوُ نِهشَّهيَادَجِ ًَؤَدَْهَ ؤَنَّها تَشْتَهاتٌُا بِنَّها ؤٌَْ

()1

محمد حمكدة كمصطف

حسيف ،المعامبلت المالية في اإلسبلـ ،مؤسسة الكراؽ ،عماف -األردف ،ط ،1999 ،7ص
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تَكٌٌَُ تِجَاسَجً دَاظِشَجً تُذِّشًَُيَا تَْنَكُىْ فَهَْظَ ػَهَْكُىْ جُنَاحٌ ؤَنَّا تَكْتُثٌُىَا ًَؤَشْيِذًُا بِرَا تَثَاَّؼْتُىْ ًَنَها
ُّعَاسَّ كَاتِةٌ ًَنَا شَيِْذٌ ًَبٌِْ تَفْؼَهٌُا فَةََِّوُ فُغٌُقٌ تِكُهىْ ًَاتَّمُهٌا انهَّهوَ ًَُّؼَهًُِّكُهىُ انهَّهوُ ًَانهَّهوُ تِكُهمِّ شَهِْءٍ
ػَهِْىٌ (.)1(")5;5
ثانيا :شركط صحة القرض الحسف
مف خبلؿ استقراء أحكاـ المادة  76مكػرر 11سػالفة الػذكر ،يمكػف إجمػاؿ شػركط صػحة
القرض الحسف ،أك باألحرل شركط منح كاستحقاق في:
*1أف يككف طالب القرض الحسف مسمما.
*7التحقػ ػؽ م ػػف مش ػػركعية األس ػػباب المطم ػػكب م ػػف أجمم ػػا الق ػػرض الحس ػػف  -أم س ػػبب
التعاقػػد ،-كيعتبػػر السػػبب المػػذككر فػػي القػػرض الحسػػف هػػك السػػبب الحقيقػػي حتػ يقػػكـ الػػدليؿ

عم ما يخالؼ ذلؾ(.)2

*3التحقؽ مف الحاجة الفعمية لطالب القرض الحسف.
ك المبلحظ بخصكص هذا الشرط األخير أف المشرع مف جمة ،ككأن يضع عبػ إثبػات
صفة اإلحتياج عم عاتؽ السمطة المكمفة باألكقػاؼ ،خبلفػا لمقكاعػد العامػة ،كمػف جمػة أخػرل
لـ يكض كيفية التحقؽ مف الحاجة الفعمية لطالب القرض الحسف.
الفرع الثاني :آثار القرض الحسف كحاالت انقضائ
سنتطرؽ أكال إل يثار القرض الحسف ثـ حاالت انقضائ .
أكال :آثار القرض الحسف
يرتب القرض الحسف التزامات في ذمة المقترض ،كالذم يمتزـ بما يمي:
*1رد االنقكد محؿ القرض الحسػف إلػ المقػرض فػي األجػؿ المتفػؽ عميػ  ،تطبيقػا لممػادة
 76مكرر  11سالفة الذكر كالتي كرد فيما ذلؾ صراحة .." :في أجؿ متفؽ عمي ."..
()1
()2

البقرة :اآلية .787
المادة  98فقرة  7مف القانكف المدني.
773

ؤعانْة بداسج انٌلف

انثاب انثاَِ

ك إذا أراد المقتػرض رد القػػرض قبػػؿ األجػػؿ المتفػػؽ عميػ  ،فمػػيس لممقػػرض اإلمتنػػاع عػػف

قبكل  ،ألف القاعدة أف األجؿ حؽ لمف عمي الماؿ(.)1

*7رد المقتػػرض (المػػديف) النقػػكد محػػؿ القػػرض الحسػػف دكف زيػػادة أك نقصػػاف أم بػػنفس
قيمتما عند حمكؿ األجؿ ،كهذا ما كرد ضمنيا في المادة  76مكرر  10سالفة الذكر التػي جػاء
فيمػا .." :عمػ أف يعيػػدك  ،"..ككػذا المػادة  95مػػف القػانكف المػدني التػػي تػنص عمػ " :إذا كػػاف
محؿ اإللتػزاـ نقػكدا ،إلتػزـ المػديف بقػدر عػددها المػذككر فػي العقػد دكف أف يكػكف الرتفػاع قيمػة
هػػذ النقػػكد أك النخفاضػػما كقػػت الكفػػاء أم تػػأثير" ،كهػػذا أيضػػا مػػا كرد فػػي المػػادة  451مػػف
القانكف المدني..." :عم أف يرد إلي المقترض عند نماية القرض نظير في ...ك القدر."...
ثانيا :إنقضاء القرض الحسف
بالرجكع إل قانكف األكقاؼ ككذا القكاعد العامة ،فإف القرض الحسف ينقضي ب:
الكفاء في األجؿ المتفؽ عمي  ،أم عند نماية القرض.قد يتصكر كذلؾ حالة الكفاء بالقرض الحسف قبؿ انتماء األجؿ المحدد لمقرض.ك تجدر اإلشارة إل أف التمكيػؿ بػالقرض الحسػف عمكمػا يحتػاج عمػ النطػاؽ المصػرفي
إل تكافر المكارد الماليػة البلزمػة إلمػداد عمميػات التمكيػؿ ،كالتػي ال تسػعفما األمػكاؿ المكجػكدة
فػػي المصػػارؼ ممػػا يتطمػػب تقػػديـ إعانػػة الدكلػػة كايجػػاد المزيػػد مػػف المصػػارؼ التػػي تسػػتخدـ
اإلقراض ،كلما كاف القرض الحسف يتـ بدكف فائدة ،لككنما ربا محرـ ،بالتبعية كجػب كػذلؾ أف
تنػػأل مصػػادر هػػذ القػػركض عػػف الربػػا ،كذلػػؾ بفػػت حسػػاب خػػاص لعمميػػات اإلقػراض الحسػػف
كمصادر تمكيم (.)2

ك كتقيػػيـ لمقػػرض الحسػػف ،فالعديػػد مػػف الخب ػراء اإلقتصػػادييف كالقػػانكنييف انتقػػدكا القػػرض
الحسف بطبيعت بككن ال يمثػؿ أسػمكبا اسػتثماريا ،ألف السػمطة المكمفػة باألكقػاؼ هػي مػف يقػكـ
بعمميػػة اإلق ػراض دكف انتظػػار عائػػد ،كهػػذا ممػػا قػػد يػػؤدم إل ػ عب ػ ء مػػالي فػػي حػػاالت عػػدـ
السداد.
() 1

الصادؽ عبد الرحماف الغرياني ،أحكاـ المعامبلت المالية في الفق اإلسبلمي ،دار الكتب الكطنية ،طرابمس ،ط،1

 ،7117ص .146

()2

نقبل عف :محمد عمي محمد أحمد البنا ،القرض المصرفي ،دار الكتب العممية ،بيركت-لبناف ،ط ،7116 ،1ص .547
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المبحث الثاني

الكدائع ذات المنافع الكقفية
تعد الكدائع ذات المنػافع الكقفيػة صػيغة تنمكيػة لمكقػؼ العػاـ ،يمػدؼ مػف خبللمػا المشػرع
إل ػ كيفيػػة جمػػب المنفعػػة لممؤسسػػات الكقفيػػة ،كذلػػؾ العتبػػارات معينػػة ككفػػؽ معػػايير كض ػكابط
محددة تتكافؽ مع هذا الصنؼ مػف األمػبلؾ ،كالػذم يػؤدم كظيفػة اجتماعيػة كاقتصػادية هامػة.
كيقتض ػػي الخ ػػكض ف ػػي ه ػػذا المبح ػػث التط ػػرؽ إلػ ػ مفم ػػكـ الكدائ ػػع ذات المن ػػافع الكقفي ػػة (ف ػػي
مطمب أكؿ) ،كأركاف الكدائع ذات المنافع الكقفية (في المطمب الثاني).
المطمب األكؿ
مفهكـ الكدائع ذات المنافع الكقفية
إهتـ الفق كالتشريع بتعريؼ الكيعػة عمكمػا ،كالكدائػع ذات المنػافع الكقفيػة بشػكؿ خػاص،
كسنتناكؿ في هػذا المطمػب تعريػؼ الكدائػع ذات المنػافع الكقفيػة (الفػرع األكؿ) ،ثػـ خصائصػما
(الفرع الثاني).
الفرع األكؿ :تعريؼ لمكديعة ذات المنفعة الكقفية
سػػنتناكؿ فػػي هػػذا الفػػرع تعريػػؼ الكديعػػة ذات المنػػافع الكقفيػػة فػػي الفقػ ثػػـ القػػانكف .كقبػػؿ
التطرؽ إل تعريفما ،تقتضي الدراسة التطرؽ إل حكمما كدليؿ مشركعيتما.
أكال :حكـ الكديعة كدليؿ مشركعيتها
الكديعة مشركعة بالكتاب كالسنة ،كدليؿ مشرعيتما:
*1مف القرآف الكريـ :قكؿ اهلل عز كجؿ " :بٌَِّ انهَّوَ َّهإْيُشُكُىْ ؤٌَْ تُهاَدًُّا انْإَيَاَهاخِ بِنَهَ ؤَىْهِيَها
ًَبِرَا دَكًَْتُىْ تٍََْ اننَّاطِ ؤٌَْ تَذْ كًٌُُا تِانْؼَذْلِ بٌَِّ انهَّوَ َِؼًَِّا َّؼِظُكُىْ تِوِ بٌَِّ انهَّوَ كَاٌَ عَهًِْؼًا تَصِهريًا
(; .)1(" )8كقكل تعال ًَ " :بٌِْ كُنْتُىْ ػَهََ عَفَشٍ ًَنَىْ تَجِذًُا كَاتِثًا فَشِىَاٌٌ يَمْثٌُظَحٌ فَةٌِْ ؤَيٍَِ تَؼْعُكُىْ
تَؼْعًا فَهُْْ َادب انَّزُِ ائْتُ ًٍَِ ؤَيَاَتَوُ ًَنَْْتَّكِ انهَّوَ سَتَّوُ ًَنَا تَكْتًٌُُا انشَّيَادَجَ ًَيٍَْ َّكْتًُْيَا فَةََِّوُ آَثِىٌ لَهْثُوُ ًَانهَّوُ
()1

النساء :اآلية .58
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تًَِا تَؼًَْهٌٌَُ ػَهِْىٌ (.)1(")5;6
*2مف السنةَ :ع ْف
ؾَ ،كَال تَ ُخ ْف
إِلَ َم ِف ا ْئتَ َمَن َ

ِ
صػم اهللُ َعمَ ْيػ ِ َك َسػم َـ« :أ َِّد ْاأل ََم َانػةَ
أَبِي ُه َرْي َرةَ ،قَػا َؿ :قَػا َؿ َر ُسػك ُؿ المػ َ
ؾ» (.)2
َم ْف َخ َان َ

ك كج اإلستدالؿ بػاآليتيف الكػريمتيف كالحػديث الشػريؼ أنمػا عامػة فػي كػؿ أمانػة ،كمنمػا

العقػػكد التػػي تقػػكـ عمػ األمانػػة ،كالتػػي مػػف بينمػػا الكديعػػة كتػػدؿ عمػ األمػػر بػػرد الكدائػػع ،ككػػذا
جكاز قبكؿ الكدائع ،كالنبي الكريـ  -صم اهلل عمي كسمـ -كاف يحفظ كدائع الناس بمكػة قبػؿ
البعث ػة كبعػػدها ،فمػػيس بمكػػة أحػػد عنػػد شػػيء يخػػاؼ عمي ػ إال كضػػع عنػػد لمػػا يعمػػـ صػػدق
كأمانت ػ  ،كقػػد اتصػػؿ عمػػؿ المسػػمميف بأخػػذ الكدائػػع منػػذ عمػػد النبػػي  -صػػم اهلل عمي ػ كسػػمـ-
إل هذا اليكـ(.)3

ثانيا :تعريؼ الكديعة ذات المنافع الكقفية
 -1التعريؼ الفقهي
ك قد عرؼ الفقماء الكديعة ،كمف هذ التعاريؼ نذكر:
*الكديعة ماؿ مككؿ عم حفظ (.)4
*ك يعػػرؼ عقػػد الكديعػػة كػػذلؾ بأنػ هػػك ذلػػؾ العقػػد الػػذم يتمقػ بمقتضػػا شػػخص يسػػم
المػػكدع لديػ مػػف طػػرؼ شػػخص يخػػر يسػػم المػػكدع شػػيئا معينػػا ،ليحػػافظ عميػ كيػػرد لممػػكدع

عند المطالة ب (.)5

ك مػػف خػػبلؿ التعػػاريؼ الفقميػػة لمكديعػػة سػػالفة الػػذكر ،يمكػػف اسػػتخبلص تعريػػؼ لمكديػػع
ذات المنػػافع الكقفيػػة بأنمػػا " :عقػػد يػػتـ بمقتضػػا يػػكدع شػػخص مبمغػػا مػػف النقػػكد لػػدل السػػمطة
()1

البقرة :اآلية .783

()4

الحبيب بف طاهر ،الفق المالكي كأدلت  ،ج ،6المرجع السابؽ ،ص .91

()2أبُ داَد (سلٍمان به األشعذ المخَُىٌ572 :ـ) :سىه أبً داَد ،ح قٍق :دمحم م ًٍ الدٌه عبد ال مٍد ،المتخبت العصزٌت،
الز ُج ِ ٌَأ ْ ُخذ ُ َِقًُِ َم ْه حَ ْ جَ ٌَ ِديِِ ،دٌذ رق .2222 :
صٍدا ،بٍزَث( ،د.ث)،ج ،2صَ ،528باب ًَِ ِ
( )3نقبل عف :الحبيب بف طاهر ،الفق المالكي كأدلت  ،ج ،6المرجع السابؽ ،ص .91 ،91
()5

أنظر:
Frédéric Leclerc, op.cit, p 451.
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المكمفة باألكقاؼ التي تمتزـ بتكظيف كارجاع لصاحب عند طمب ".
 -2التعريؼ التشريعي

عػػرؼ المشػػرع الكديعػػة مػػف خػػبلؿ المػػادة  591مػػف القػػانكف المػػدني التػػي تػػنص عم ػ :
"الكديعػػة عقػػد يسػػمـ بمقتضػػا المػػكدع شػػيئا منقػكال إلػ المػػكدع لديػ عمػ أف يحػػافظ عميػ لمػػدة
كعم أف يرد عينا".
ك قد عرؼ المشرع الكدائع ذات المنافع الكقفيػة مػف خػبلؿ المػادة  76مكػرر  11فقػرة 7
م ػػف الق ػػانكف  17-11الم ػػؤرخ ف ػػي  77م ػػام  7111المتعم ػػؽ باألكق ػػاؼ ،كالت ػػي ت ػػنص عمػ ػ :
"الكدائػػع ذات المنػػافع الكقفيػػة :كهػػي التػػي تمكػػف صػػاحب مبمػ مػػف المػػاؿ لػػيس فػػي حاجػػة إليػ
لفترة معينة مف تسميم لمسمطة المكمفة باألكقػاؼ فػي شػكؿ كديعػة يسػترجعما متػ شػاء ،كتقػكـ
السمطة المكمفة باألكقاؼ بتكظيؼ هذ الكديعة مع ما لديما مف أكقاؼ".
ك ما يبلحظ حكؿ التعريفيف التشريعييف سالفي الذكر ،أنمما يتفقاف في عدة نقاط:
مػػع بعػػض أكجػ اإلخػػتبلؼ كالخصكصػػية بالنسػػبة لمكديعػػة ذات المنػػافع الكقفيػػة ،كهػػك مػػا
سنتناكل بشيء مف التفصيؿ في المطمب المكالي.
*أكج الشب  :كتتمثؿ في:
 المدة :حيػث كػبل العقػديف يبرمػاف لمػدة معينػة ،كهػذا مػا جػاء صػراحة فػي المػادة 591مػػف القػػانكف المػػدني.." :يحػػافظ عميػ لمػػدة ،"..كتػػنص المػػادة  76مكػػرر 11فقػرة  7مػػف قػػانكف
األكقاؼ عم .." :لفترة معينة."..
 اإللتػزاـ بػػرد الكديعػػة بنظيرهػػا :كذلػػؾ بػدكف زيػػادة أك نقصػػاف أك تغييػػر ،حيػػث كرد فػػيالمػادة  591مػػف القػانكف المػػدني.." :أف يػرد عينػػا ،"..كجػاء فػػي المػادة  76مكػػرر 11فقػرة :7
"..يسترجعما ،"..فضمير الماء يعكد عم نظير المبم مف الماؿ.
 اإللتزاـ بالمحافظة عم محؿ العقد :كهذا ما يتض مف خبلؿ اسػتقراء المػادتيف 591ك 76مكرر 11فقرة  7سالفتي الذكر.
 ش ػػرط التس ػػميـ (الق ػػبض) :ألف ك ػػبل العق ػػديف م ػػف العق ػػكد العيني ػػة الت ػػي تش ػػترط الق ػػبض777
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ك التسميـ ،كهذا ما كرد صراحة في المادتيف  591ك 76مكرر 11فقرة  7سالفتي الذكر.
*أكج اإلختبلؼ :كتتمثؿ في:
 محػػؿ العقػػد :حيػػث يكػػكف محػػؿ عقػػد الكديعػػة كفقػػا لػػنص المػػادة  591منقػػكؿ ،بينمػػايككف محؿ الكديعة ذات المنافع الكقفية مبمغا مف الماؿ أم نقكدا.
الفرع الثاني :خصائص الكديعة ذات المنافع الكقفية
تتمثؿ خصائص الكديعة ذات المنافع الكقفية في:
أكال -الكديعة ذات المنفعة الكقفية هي مف عقكد المدة ،كهذا ما جػاء صػراحة فػي المػادة
 76مكرر  11فقرة  7سالفة الذكر..." :لفترة معينة ،"...هػذا مػف جمػة ،كمػف جمػة أخػرل فػإف
هذ المدة مرتبطة بإرادة صاحب مبم مػف المػاؿ الػذم قػرر لػ المشػرع حػؽ اسػترجاع الكديعػة
فػػي الكقػػت الػػذم يريػػد ،كهػػذا مػػا جػػاء ص ػراحة فػػي ذات المػػادة  76مكػػرر  11فق ػرة  7أعػػبل :
"...يسترجعما مت شاء."...
ك المبلحػػظ أف هػػذا مػػا يتكافػػؽ مػػع القكاعػػد العامػػة ،حيػػث يمػػزـ المشػػرع المػػكدع لديػ بػػأف
يسػػمـ الشػػيء (الكديعػػة) إل ػ المػػكدع بمجػػرد طمب ػ  ،كقػػد إصػػطم فقمػػاء القػػانكف التجػػارم عم ػ

تسميتما "الكدائع لدل الطمب" ،كهي نكع مف أنكاع الكدائػع النقديػة ( ،)1تطبيقػا لممػادة  594مػف

القػانكف المػدني ،إال إذا ظمػر مػػف العقػد أف األجػؿ عػيف لمصػػمحة المػكدع لديػ  ،كخبلفػا لػػذلؾ،
فقػػد قػػرر المشػػرع لممػػكدع لدي ػ أف يمػػزـ المػػكدع بتسػػمـ الشػػيء فػػي أم كقػػت ،أم أف اسػػترجاع
الكديعػػة فػػي هػػذ الحالػػة يكػػكف بػػإرادة المػػكدع لدي ػ  ،إال إذا ظمػػر مػػف العقػػد أف األجػػؿ عػػيف
لمص ػػمحة الم ػػكدع ،كبالنس ػػبة لمكديع ػػة ذات المنف ػػع الكقفي ػػة ،فم ػػـ يعط ػػي المش ػػرع لمم ػػكدع لديػ ػ
(السمطة المكمفة باألكقاؼ) هذا الحؽ.
ثانيا -الكديعة كفقا لمقكاعػد العامػة أف تكػكف بغيػر أجػر (عقػد ممػزـ لجانػب كاحػد)  -هػذا

ه ػػك األص ػػؿ ،)2(-كم ػػا ق ػػد تك ػػكف ب ػػأجر (عق ػػد مم ػػزـ لمج ػػانبيف) بمكج ػػب اتف ػػاؽ ،كك ػػذلؾ األم ػػر
بالنسبة لمكديعة ذات المنفعة الكقفية ،فمي بغير أجر ،ألف المشرع لػـ يػنص عمػ خػبلؼ ذلػؾ
()1
()2

مصطف كماؿ ط  ،عمميات البنكؾ ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،7115 ،ص .61
كذلؾ تطبيقا لنص المادة  596مف القانكف المدني التي تنص عم " :األصؿ في الكديعة أف تككف بغير أجر "...
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في ذات المادة  76مكرر  11فقرة  7سالفة الذكر.

ثالث ػػا -عمػ ػ الم ػػكدع لديػ ػ  -الس ػػمطة المكمف ػػة باألكق ػػاؼ  -كفق ػػا لمقكاع ػػد العام ػػة ،كك ػػذا
التشػريع الخػػاص باألكقػػاؼ ،أف يتسػػمـ المبمػ مػػف المػػاؿ فػػي شػػكؿ كديعػػة ،أم أف عقػػد الكديعػػة
ذات المنافع الكقفية هك مف العقكد العينية التػي تشػترط القػبض ،كهػذا تطبيقػا لممػادة  591فقػرة
()1

1مف القانكف المدني.

رابعا -تقكـ السمطة المكمفة باألكقاؼ بتكظيؼ الكديعة مع ما لديما مف أكقاؼ عامة(.)2
ك المبلحػظ أف المشػرع لػـ يبػيف ال كيفيػػة تكظيػؼ السػمطة المكمفػة باألكقػاؼ لمكديعػػة ،كال
طبيعػػة األنشػػطة التػػي يػػتـ تكظيفمػػا بمناسػػبتما ،كربمػػا يقصػػد المشػػرع بػػذلؾ األنشػػطة التجاريػػة
التي تدر األرباح كالعكائد ،ككأف الكديعة بمذ الصفة عبارة عف قرض (مبمػ مػف النقػكد) تقػكـ
السمطة المكمفة باألكقاؼ باسػتدانت مػف صػاحب الػذم لػيس فػي حاجػة إليػ  ،يسػترجع نظيػر -
أم الق ػػرض -ف ػػي الكق ػػت ال ػػذم يش ػػاء ،إذف فالكديع ػػة ذات المن ػػافع الكقفي ػػة تع ػػد قرض ػػا ،كه ػػذا
تطبيقػا لممػادة  598مػػف القػانكف المػدني التػػي تػنص عمػ " :إذا كانػت الكديعػة مبمغػػا مػف النقػػكد
أك أم شيء يخر مما يستممؾ ككاف المكدع لدي مأذكنا ل في استعمال اعتبر العقد قرضا".
خامس ػػا -تنقض ػػي الكديع ػػة ذات المنفع ػػة الكقفي ػػة باس ػػترجاع الم ػػكدع  -ص ػػاحب الم ػػاؿ-
لممبم مف الماؿ المسمـ لمسمطة المكمفة باألكقاؼ في شكؿ كديعة عند طمب .
المطمب الثاني
أركاف الكديعة ذات المنافع الكقفية
باسػتقراء أحكػاـ المػكاد  591إلػ  598مػف القػانكف المػدني كالمػادة  76مكػرر  11فقػر7
مػػف قػػانكف األكقػػاؼ ،يمكػػف اسػػتخبلص أركػػاف الكديعػػة ذات المنفعػػة الكقفيػػة ،كهػػك مػػا سػػنتناكل
فػػي هػػذا المطمػػب ،حيػػث سػػنتناكؿ طرفػػي الكديعػػة ذات المنػػافع الكقفيػػة(الفرع األكؿ) ،ثػػـ محممػػا
(الفرع الثاني) ،ثـ سبب التعاقد (الفرع الثالث).

()1
()2

تنص المادة  591فقرة  1مف القانكف المدني عم " :عم المكدع لدي أف يتسمـ الكديعة".
المادة  76مكرر  11فقرة  7مف قانكف األكقاؼ.
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الفرع األكؿ :طرفي الكديعة ذات المنافع الكقفية

كفقػػا لممػػادة  591كالمػػادة  76مكػػرر 11فق ػرة  7فػػإف طرفػػا الكديعػػة ذات المنػػافع الكقفيػػة
هما:
أكال -المكدع :يتمثؿ في صاحب مبم مف الماؿ.
ك المبلحػػظ أف المشػػرع لػػـ يحػػدد طبيعػػة صػػاحب مبم ػ مػػف المػػاؿ ،كبالتػػالي فقػػد يكػػكف
شخصا طبيعيا أك معنكيا.
ثانيػػا -المػػكدع لدي ػ  :السػػمطة المكمفػػة باألكقػػاؼ ممثمػػة ألم ػكاؿ الكقػػؼ (باعتبػػار الكقػػؼ
شخص معنكم).
الفرع الثاني :محؿ الكديعة ذات المنافع الكقفية
يتمثػػؿ محػػؿ الكديعػػة ذات المنفعػػة الكقفيػػة فػػي مبم ػ مػػف المػػاؿ ،كهػػذا كفقػػا لػػنص المػػادة
 76مكرر  11فقرة  7سالفة الذكر.
ك المبلحػظ بخصػػكص مصػػطم "المػاؿ" ،فػػي القكاعػػد العامػػة أنػ يشػػمؿ العقػػار كالمنقػػكؿ
كالنقػكد ،كهػك فػي أريػي خمػؿ فػي صػػياغة المػادة أعػبل  ،ككػاف األجػدر بالمشػرع أف يكػكف دقيقػػا
كيدرج مصطم " :النقكد" بدؿ "الماؿ"
ك المبلحظ كذلؾ بخصكص عبارة "..صاحب مبمػ مػف المػاؿ لػيس فػي حاجػة إليػ - ..
هذا هك األصؿ -كفقا لنص المادة  76مكرر  11فقرة  7سالفة الذكر.
إال أف هذا األصؿ  -في رأيي -غير مطمؽ ،إذ ليس بالضركرة يككف صاحب مبم مػف
المػػاؿ لػػيس فػػي حاجػػة إلي ػ  ،فمػػك فػػي تقػػديرم أمػػر شخصػػي متػػركؾ لصػػاحب كمتكقػػؼ عم ػ
إرادت  ،كانما يفترض فقط أن ليس في حاجة إلي  -عم حد تعبير المشرع.-
الفرع الثالث :سبب التعاقد في الكديعة ذات المنافع الكقفية
يتمثػػؿ سػػبب التعاقػػد  ،كقػػد حػػدد المشػػرع الج ازئػػرم سػػبب التعاقػػد فػػي القكاعػػد العامػػة مػػف
خبلؿ المادة  97مف القانكف المػدني التػي تػنص عمػ " :إذا التػزـ المتعاقػد لسػبب غيػر مشػركع
أك لسبب مخالؼ لمنظاـ العاـ أك لآلداب العامة كاف العقد باطبل".
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ك تطبيق ػػا ل ػػذلؾ ،ف ػػإذا ك ػػاف س ػػبب التعاق ػػد غي ػػر مش ػػركع ف ػػي عق ػػد الكديع ػػة ذات المن ػػافع
الكقفية ،فيترتب عنما البطبلف المطمؽ.
ك يمكػػف اسػػتخبلص عػػدـ مشػػركعية سػػبب التعاقػػد فػػي الكديعػػة ذات المنػػافع الكقفيػػة فػػي
مفمػػكـ المػػادة  76مكػػرر  11فقػرة 7سػػالفة الػػذكر ،كالمتمثػػؿ فػػي عػػدـ تكظيػػؼ مبمػ مػػف المػػاؿ
الذم يككف في شكؿ كديعة مف قبؿ السمطة المكمفة باألكقاؼ.
ك تجػػدر اإلشػػارة إل ػ أف أسػػمكب الكدائػػع تشػػكؿ ائتمانػػا لمؤسسػػة الكقػػؼ يتعػػيف إعادتمػػا
ألصػػحابما عنػػد طمبمػػا ،كيمكػػف التعبيػػر عنمػػا بككنمػػا إحػػدل أسػػاليب التمكيػػؿ قصػػير األجػػؿ،
كبالتػػالي تطػػرح إشػػكالية تمكيػػؿ اإلنفػػاؽ اإلسػػتثمارم بأصػػكؿ قصػػيرة األجػػؿ ،كهػػذا مػػا ال يتكافػػؽ
مػػع قكاعػػد التمكيػػؿ ألف الكقػػؼ يمػػارس كظيفػػة اقتصػػادية إل ػ جانػػب كظيفت ػ الخيريػػة ،إال أف
يككف لصػندكؽ األكقػاؼ مػداخيؿ دكريػة شػب ثابتػة يمكػف أف تسػد بمػا طمػب اسػترجاع الكدائػع،
كلمذا ينبغي التفاكض عم مدة الكديعة بصفة مدركسة(.)1

ك قد تكمـ "عبػد القػادر زيتػكني" عػف فكػرة "بنػؾ الكدائػع الكقفيػة المؤقتػة" ،حيػث تقػكـ هػذ
الفكرة عم أن بنؾ تعاكني تؤسس نظارة األكقاؼ بإشراؼ حكػكمي ،كيشػترط أف تنحصػر فػي
هذا البنؾ المعامبلت المالية لؤلكقػاؼ فػي كػؿ أنحػاء القطػر أك البمػد ،كيستحسػف أف تمػزـ ك ازرة
األكقػػاؼ كمؤسسػػات الزكػػاة الحككميػػة كالشػػعبية بإيػػداع أمكالمػػا في ػ  ،فبنػػؾ الكدائػػع الكقفيػػة هػػك
بنؾ تجارم عادم ،كلكن يتخصص مف حيث استثمارات بتمكيؿ األكقاؼ كتنميتما.
فالكدائع الكقفية المؤقتة هي عمؿ مف أعماؿ البر ،يقصد من فاعم التبػرع بمنػافع نقػكد
لفترة محددة مف أجؿ تنمية األمبلؾ الكقفية ،فمي تتخذ شكؿ كقؼ مؤقت لمنقكد ،لتسػتعمؿ فػي

تنمية أمكاؿ الكقؼ عم شكؿ قركض ،ثـ ترد ألصحابما بعد انتماء مدة تحبيسما(.)2

ك المبلحػػظ أف فك ػرة الكدائػػع المؤقتػػة تقتػػرب كثي ػ ار مػػف التعريػػؼ التش ػريعي لمكدائػػع ذات
المنافع الكقفية الكارد في الماة  76مكرر 11فقرة 7مف قانكف األكقاؼ الجزائرم.
ك تجدر المبلحظة أن في زيارتي لمديرية األكقاؼ كالزكاة كالحػ كالعمػرة بػك ازرة الشػؤكف
()1
()2

محمد عمكاني ،المرجع السابؽ ،ص.157
عبد القادر زيتكني ،المرجع السابؽ ،ص .134 ،133
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الدينية كاألكقاؼ ،ككذا مديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ لكالية باتنة ،كمف خبلؿ عدة مقػاببلت
شخصػية لمكظفيمػا ،فػػإف صػيغة الكدائػع ذات المنػػافع الكقفيػة غيػر مفعمػػة عمػ الكاقػع العممػػي،
مما يثير التساؤؿ حكؿ جدكل النص القانكني الكحيد الذم كردت في .
المبحث الثالث

المضاربة الكقفية
تعتبر المضاربة عمكما صػيغة مػف صػي اسػتثمار األمػكاؿ ،كالمضػاربة الكقفيػة تعػد هػي
األخرل صيغة مف هذ الصي الكاردة عم األمكاؿ المكقكفة ،كتحديدا األكقػاؼ العامػة ،كالتػي
كرسػػما المشػػرع الج ازئػػرم فػػي القػػانكف  17-11المتعمػػؽ باألكقػػاؼ ،كذلػػؾ بمػػدؼ تطػػكير هػػذ
األمبلؾ كفؽ ضكابط كمعايير محددة ،نظ ار لخصكصية هذا الصنؼ مف األمبلؾ.
ك لمتفص ػػيؿ ف ػػي ذلػ ػػؾ ،س ػػنتناكؿ مفمػ ػػكـ المض ػػاربة (المطمػ ػػب األكؿ) الكقفي ػػة كأحكاممػ ػػا
(المطمب الثاني).
المطمب األكؿ
مفهكـ المضاربة الكقفية
إه ػػتـ الفقػ ػ كالتشػ ػريع بتنظ ػػيـ المض ػػاربة الكقفي ػػة كص ػػيغة م ػػف ص ػػي اإلس ػػتثمار عمكم ػػا
كاستثمار األمبلؾ الكقفية بصفة خاصة ،كسنتناكؿ في هػذا المطمػب تعريػؼ المضػاربة الكقفيػة
(الفرع األكؿ) كخصائصما (الفرع الثاني) ،ثـ أنكاع المضاربات اإلسبلمية (الفرع الثالث).
الفرع األكؿ :تعريؼ المضاربة الكقفية
سنعرض في هذا الفرع إل التعريؼ المغكم كالفقمي ثـ التشريعي لممضاربة الكقفية.
أكال :التعريؼ المغكم
المضاربة مشتقة مف الضرب في األرض ،كهك السفر لمتجارة(.)1
ك المضاربة :لغة أهؿ العراؽ ،كقد استعممما فقماء الحنابمة كالحنفيػة كالزيديػة ،أمػا فقمػاء
()1

نقبل عف :يحي سعيدم" ،صي التمكيؿ في المضارؼ اإلسبلمية" ،رسالة المسجد ،العدد الخامس ،السنة الخامسة ،ك ازرة

الشؤكف الدينية كاألكقاؼ ،الجزائر ،نكفمبر  ،7117ص .33
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انثاب انثاَِ

المالكي ػػة كالش ػػافعية فق ػػد أطمقػ ػكا عمػ ػ ه ػػذ الش ػػركة مص ػػطم "القػ ػراض" ،كه ػػك مص ػػطم أه ػػؿ
الحجاز(.)1

ثانيا :التعريؼ الفقهي
تعرؼ المضػاربة بأنمػا صػيغة مػف الصػي المعتمػدة فػي التمكيػؿ اإلسػبلمي ،كالتػي تمكػف
مػػف اإلسػػتثمار عػػف طريػػؽ المزاكجػػة بػػيف رأس المػػاؿ كالعمػػؿ ،ذلػػؾ أف صػػاحب المشػػركع قػػد
يتممؾ الماؿ لكف ليس لدي القدرة عم تنفيذ  ،لذا يستعيف بمػف لديػ الخبػرة كالممنيػة فػي ذلػؾ،
كقد عرفما "كهبة الزحيمي" ب" :هي أف يدفع المالؾ إل العامؿ ماال ليتجػر فيػ  ،كيكػكف الػرب
مشػ ػػتركا بينممػ ػػا بحسػ ػػب شػ ػػرط مػ ػػا ،كأمػ ػػا الخسػ ػػارة فمػ ػػي عم ػ ػ رب المػ ػػاؿ كحػ ػػد  ،كال يتحمػ ػػؿ
المضارب عف الخسراف شيئا ،كانما يخسر عممػ كجمػد  ،فمػي شػركة بمػاؿ مػف جانػب ،كعمػؿ

مف جانب(.)2

كما تعرؼ المضاربة بأنما :هك أف يعطي الرجؿ الماؿ آلخر ،عم أف يعمؿ بػ فػي أم
نشاط حبلؿ كمشركع عم جزء معمكـ يأخذ مف الرب  ،أم أنمػا :مشػاركة بػيف طػرفيف ،طػرؼ
يقػػدـ المػػاؿ كيسػػم صػػاحب المػػاؿ ،كيخػػر يقػػدـ العمػػؿ كيسػػم صػػاحب العمػػؿ أك المضػػارب
كالػػذم يقػػدـ خبرت ػ  ،كيقػػكـ صػػاحب العمػػؿ بتشػػغيؿ المػػاؿ الػػذم هػػك أمػػيف عمي ػ كيتصػػرؼ في ػ
تصرؼ الككيؿ ،كيقتسماف ما يسكق اهلل إليمما مف رب  ،حسب اإلتفاؽ الكارد بالعقد(.)3

ك تعػػرؼ المضػػاربة الكقفيػػة بأنمػػا :عقػػد مػػف العقػػكد اإلسػػتثمارية لممتمكػػات الكقػػؼ ،يمكػػف
أف يككف مرتك از تعمؿ ب مديرية الكقؼ لتنمية أكقافما ،كتحقيؽ ريع مالي تستخدم فػي بعػض
منشػػآتما الكقفي ػػة اإلس ػػتثمارية ،كذل ػػؾ بحس ػػف اختيػػار ن ػػكع المض ػػاربة المناس ػػبة لق ػػدراتما المالي ػػة

كالبشرية كخبرتما في هذا النكع مف التمكيؿ اإلستمارم لمكقؼ(.)4
()1

نقبل عف :فارس مسدكر" ،تمكيؿ كاستثمار األكقاؼ بيف النظرية كالتطبيؽ" ،سمسمة الرسائؿ الجامعية (دكتك ار ) ،األمانة

العامة لؤلكقاؼ ،دكلة الككيت ،ط ،7111 ،1ص .74

()2
()3

()4

المرجع نفس  ،ص .74 ،73
عبد الحميد محمد الشكاربي كمحمد عبد الحميد الشكاربي ،المرجع السابؽ ،ص  .1178أنظر كذلؾ:
Jacques Charbnier, op.cit, p 82, 112, 113, 187, 188. Imane Karich, op.cit, p 53, 54.
Genevière Causse-Broquet, Op.cit, p 51, 59.

عبد القادر بف عزكز ،المرجع السابؽ ،ص .164
733

ؤعانْة بداسج انٌلف

انثاب انثاَِ

مف خبلؿ التعاريؼ الفقمية لممضاربة سالفة الذكر ،يمكف إعطػاء تعريػؼ لمػا كالتػالي" :
المضػػاربة الكقفيػػة هػػي العقػػد الػػذم تكظػػؼ بمقتضػػا السػػمطة المكمفػػة باألكقػػاؼ ريػػع األكقػػاؼ
العامة في النشاط المصرفي كالتجارم مع مراعاة أحكاـ الشريعة اإلسبلمية".
ثالثا :التعريؼ التشريعي
عػػرؼ قػػانكف البنػػؾ اإلسػػبلمي األردنػػي المضػػاربة عمكمػػا بأنمػػا" :تسػػمـ البنػػؾ النقػػكد التػػي
يرغ ػػب أص ػػحابما ف ػػي اس ػػتثمارها سػ ػكاء بطريق ػػة اإلي ػػداع ف ػػي حس ػػاب اإلس ػػتثمار المش ػػترؾ أك
اإلكتتػػاب فػػي سػػندات المقارضػػة المشػػتركة ،كذلػػؾ عم ػ أسػػاس القبػػكؿ العػػاـ باسػػتعمالما فػػي
التمكيؿ المستمر كالمختمط مقابؿ اإلشتراؾ النسبي فيما يتحقؽ سنكيا مف أربػاح صػافية ،كدكف
القياـ بتصفية عمميات التمكيؿ غير المميأة لممحاسبة"(.)1

ك عرؼ المشرع الجزائرم المضاربة الكقفية مف خػبلؿ المػادة  76مكػرر  11فقػرة  3مػف
القػػانكف  17-11سػػالؼ الػػذكر ،كالتػػي تػػنص عم ػ " :المضػػاربة الكقفيػػة :كهػػي التػػي يػػتـ فيمػػا
استعماؿ بعض ريع الكقؼ في التعامؿ المصرفي كالتجارم مف قبػؿ السػمطة المكمفػة باألكقػاؼ
مػػع م ارعػػاة أحكػػاـ المػػادة  7مػػف القػػانكف رقػػـ  11-91المػػؤرخ فػػي  77أبريػػؿ  1991كالمػػذككر
أعبل ".
ك يتض ػ مػػف تعريػػؼ المػػادة  76مكػػرر11فق ػرة ،3أف المشػػرع الج ازئػػرم ربػػط المضػػاربة
الكقفية كصيغة لتنمية كاسػتثمار األكقػاؼ العامػة بم ارعػاة أحكػاـ المػادة  7مػف قػانكف األكقػاؼ،
التي مفادها الرجكع إل أحكاـ الشريعة اإلسبلمية في غير المنصكص عمي .
الفرع الثاني :خصائص المضاربة الكقفية
يتميز عقد المضاربة الكقفية بعدة خصائص نكردها فيما يمي:
*1ترد المضاربة الكقفية عم ريع الكقؼ (غمة الكقؼ) ،كهك ما يدر كينتج الكقؼ مػف
خبلؿ استغبلل في اإليجار مثبل.
*7ال تنصب المضاربة الكقفية عمػ كػؿ ريػع الكقػؼ ،بػؿ عمػ جػزء (بعػض) منػ فقػط،
()1

نقبل عف :يحي سعيدم ،المرجع السابؽ ،ص .34
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تطيقػػا لمػػا كرد صػراحة فػػي التعريػػؼ التشػريعي الػكارد بمكجػػب المػػادة  76مكػػرر 11فقػرة 3مػػف
قانكف األكقاؼ"...بعض ريع الكقؼ "...كتفسير ذلؾ أف المضاربة تحتمؿ الرب كالخسػارة ،كال
يجكز المخاطرة بكؿ أمكاؿ الكقؼ.
*3تتػػكل السػػمطة المكمفػػة باألكقػػاؼ عمميػػة المضػػاربة الكقفيػػة باسػػـ كلحسػػاب األمػػبلؾ
الكقفية العامة ،باعتبارها ممثمة لما.
*4تتخذ المضاربة الكقفية شكؿ التعامؿ المصرفي كالتجػارم ،كلقػد عػرؼ المشػرع العمػؿ

المصػػرفي بصػػيغة غيػػر مباش ػرة فػػي األمػػر رقػػـ  ،)1(11-13كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ المػػادة  66من ػ

التي تنص عم " :تتضمف العمميػات المصػرفية تمقػي األمػكاؿ مػف الجممػكر كعمميػات القػرض،
ككذا كضع كسائؿ الدفع تحت تصرؼ الزبائف كادارة هذ الكسائؿ".
ك تػنص المػادة  67فقػرة  1مػف األمػر  11-13سػالؼ الػذكر عمػ " :تعتبػر أمػكاال متمقػاة
مف الجممكر ،األمكاؿ التي يتـ تمقيمػا مػف الغيػر ،السػيما فػي شػكؿ كدائػع ،مػع حػؽ اسػتعمالما
لحساب مف تمقاها ،بشرط إعادتما".
*5م ارعػ ػػاة أحكػ ػػاـ المػ ػػادة  7مػ ػػف قػ ػػانكف األكقػ ػػاؼ ،كالتػ ػػي تحيػ ػػؿ إل ػ ػ أحكػ ػػاـ الش ػ ػريعة
اإلسبلمية في كؿ ما لـ يرد بشأن نص.
*6تنقضي المضاربة الكقفية بإنقضاء األجؿ المتفؽ عمي بيف السمطة المكمفػة باألكقػاؼ
كالمؤسسة المالية التي تقكـ بالعمؿ المصرفي كالتجارم (المصرؼ).
*7إف عقد المضاربة يصم لتمكيؿ اإلستثمارات المختمفة الزراعية كالصناعية كالتجارية
عم ػ حػػد س ػكاء ،ككػػذلؾ تص ػ المضػػاربة فػػي مػػاؿ الفػػرد كالجماعػػة ،كهػػذا يعػػد أساسػػا نظريػػا
لئلس ػػتثمار الجم ػػاعي ،كل ػػذلؾ يمك ػػف اس ػػتخداـ المض ػػاربة لتعبئ ػػة الم ػػدخرات الص ػػغيرة كالكبيػ ػرة

كلتمكيؿ المشاريع التي تحتاج إل استثمارات مالية ضخمة(.)2

*8شػػرعت المضػػاربة لمتيسػػير عم ػ النػػاس كتنميػػة المجتمػػع ،كهػػي بػػديؿ الربػػا ،كاألصػػؿ
فيمػػا الثقػػة كخشػػية اهلل ،كالتعامػػؿ فيمػػا مػػؤتمف كالشػػركط فيمػػا جػػائزة مػػا لػػـ تحػػؿ ح ارمػػا أك تحػػرـ
()1
()2

األمر رقـ  11-13المؤرخ  76أكت  7113المتعمؽ بالنقد كالقرض المعدؿ كالمتمـ.
سعيد عمي محمد العبيدم ،اإلقتصاد اإلسبلمي ،دار دجمة ،األردف ،ط ،7111 ،1ص .116
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حبلال(.)1
الفرع الثالث :أنكاع المضاربات اإلسكمية
تنقسـ المضاربات اإلسبلمية إل مضاربة مؤقتة كمضاربة مستمرة.
أكال :المضاربة المؤقتة

ك هي التي تأخذ صكرة صفقات يشتريما المضارب صػاحب العمػؿ بتمكيػؿ مػف صػاحب
المػػاؿ ،كيػػتـ تصػػفيتما خػػبلؿ فت ػرة زمنيػػة قصػػيرة نسػػبيا ،كتػػتـ المحاسػػبة بػػيف طرفػػي المضػػاربة
عم أساس الرب الفعمي بعد بيع كؿ البضاعة تبعا لئلتفاؽ الذم تـ بينمما.
ثانيا :المضاربة المستمرة
ك هػػي التػػي تأخػػذ صػػكرة الشػراكة المسػػتمرة قصػػد تنفيػػذ مجمكعػػة متتاليػػة مػػف الصػػفقات،
مػػع اسػػتمرارها ألكثػػر مػػف فتػرة مالػػة ،كتػػتـ المحاسػػبة فػػي نمايػػة كػػؿ فتػرة ماليػػة ،حيػػث يػػتـ تقػػديـ
البضاعة التػي لػـ يػتـ بيعمػا عمػ أسػاس القيمػة الجاريػة ،كتنقػؿ إلػ الفتػرة الماليػة التاليػة عمػ
منكاؿ الشركات المعاصرة ،كيتـ تكزيع نتيجة نشاط كؿ فترة بيف طرفي المضاربة تبعػا لئلتفػاؽ
الق ػػائـ بينمم ػػا م ػػع تجني ػػب ج ػػزء م ػػف الػ ػرب لمكاجم ػػة م ػػا ق ػػد يح ػػدث ف ػػي الفتػ ػرات التالي ػػة م ػػف

مخاطر(.)2

ك المعػػركؼ فػػي المضػػاربة الشػػرعية عمكمػػا أنمػػا غالبػػا مػػا كانػػت تمػػارس عم ػ أسػػاس
فردم ،بيف شخص يعمؿ في الماؿ  -المضارب -كرب المػاؿ ،هػذا بػالرغـ مػف أف الفقمػاء قػد
صػرحكا بجػكاز كػكف عامػػؿ المضػاربة فػي هػػذ األخيػرة متعػددا ،ككػػذا بجػكاز أف يضػارب كاحػػد
بأمكاؿ متعددة لعدة أشخاص ،فيصب عامبل مشتركا في المضاربة.
ك يػػرل "د.الضػرير" فػػي بحث ػ المقػػدـ لنػػدكة الزكػػاة الخامسػػة بالقػػاهرة ،بػػأف المضػػاربة فػػي
األصؿ كانت جماعية قبؿ اإلسػبلـ ،ككػاف عامػؿ المضػاربة يأخػذ أمػكاؿ عػدة أشػخاص يتػاجر
بما في رحمتي الشتاء كالصيؼ.
()1
()2

عبد العزيز قاسـ محارب ،المرجع السابؽ ،ص .71
عبد الحميد محمد الشكاربي كمحمد عبد الحميد الشكاربي ،المرجع السابؽ ،ص .1178
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ك المضػػاربة مشػػركعة بػػالقريف...ك السػػنة...ك إجمػػاع الفقمػػاء ،كطبقػػت فػػي عمػػد رسػػكؿ
اهلل  -صم اهلل عمي كسمـ – كفي عمكد الصحابة كالتابعيف ،كمػا ازلػت تطبػؽ حتػ اآلف فػي
الحياة التجاريػة كالصػناعية كالخدميػة....إلخ .كالػ جانػب ذلػؾ فػإف عقػد المضػاربة هػك مطبػؽ
 بشػػكؿ خػػاص  -فػػي المصػػارؼ اإلسػػبلمية ،فػػي حالػػة قبػػكؿ األمػكاؿ مػػف المػػكدعيف ،فيكجػػدعقد مضاربة بيف أصحاب األمكاؿ (المكدعيف) كبيف المصرؼ اإلسبلمي الػذم سيسػتثمر لمػـ
هػذا المػاؿ مقابػػؿ نسػبة شػػائعة فػي الػرب  ،كمػا يطبػػؽ عقػد المضػػاربة كػذلؾ بػػيف البنػؾ كالعميػػؿ
عنػػدما يقػػكـ البنػػؾ بتمكيػػؿ عمميػػات إسػػتثمارية بصػػيغة المضػػاربة .كالسػػمطة المكمفػػة باألكقػػاؼ
(ممثمة ألمكاؿ الكقؼ كمشرفة عميما) قد خكؿ لما المشرع التعامؿ بصيغة المضاربة.
المطمب الثاني
أحكاـ المضاربة الكقفية
إهػػتـ الفق ػ كالتش ػريع بتنظػػيـ المضػػاربة الكقفيػػة ،نظ ػ ار لػػدكرها فػػي تطػػكير هػػذ األمػػبلؾ،
كتحدي ػػد أركانم ػػا كش ػػركط ص ػػحتما بم ارع ػػاة خصكص ػػيتما ،كس ػػنتناكؿ ف ػػي ه ػػذا المطم ػػب أرك ػػاف
المضاربة الكقفية (الفرع األكؿ) ،ثـ شركط صحة المضاربة الكقفية (الفرع الثاني).
الفرع األكؿ :أركاف المضاربة الكقفية
مف خبلؿ التعريؼ التشريعي لممضاربة الكقفية يمكف تحديد أركانما ،كالمتمثمة في:
أكال*طرفػػا المضػػاربة الكقفيػػة :لػػـ يحػػدد المشػػرع صػراحة طرفػػي المضػػاربة الكقفيػػة ،لكػػف
باستقراء أحكاـ المادة  76مكرر  11فقرة  3مف قانكف األكقاؼ ،نستخمص أف طرفيما هما:
 المضارب :هك السمطة المكمفة باألكقاؼ ممثمة ألمكاؿ الكقؼ:
 رب العمػػػؿ :إحػػػدل المؤسسػػػات الماليػػػة (المصػػػارؼ أك البنػػػكؾ) :كتع ػػد البن ػػكؾ أك

المصارؼ الصكرة األكثر شيكعا لممؤسسات المالية(.)1

ك تقتضػي الد ارسػػة فػػي هػػذا السػػياؽ ،التعػػرض كلػػك بإيجػػاز إلػ تحديػػد ماهيػػة "المصػػرؼ"
()1

أنظر بخصكص البنكؾ كالمؤسسات المالية:

Mansouri Mansour, Système et Pratique Bancaire en Algérie, Editions Distribution Houma, Alger,
2006, p 43, 44.
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التي أشار إلي المشرع في تعريف لممضاربة الكقفية.

جاءت كممة "مصرؼ" مرادفة لكممة"بنؾ"المشتقة مف الكممة اإليطاليػة "بػانكك "BANCO
أك "بانكػ ػ ػػا " ،BANCAكمعناهػ ػ ػػا "المصػ ػ ػػطبة ،"BANCأم المصػ ػ ػػطبة التػ ػ ػػي يجمػ ػ ػػس عميمػ ػ ػػا
الصرافكف لتحكيؿ العممة ،ثـ تطكر المعن ليقصد بالكممة "المنضدة  ،"COMPTOIREكالتػي
تشير إل أكؿ عمد الصيارفة في القركف الكسط  ،أيف كانكا يقكمكف بمممػتمـ فػي عػد كتبػادؿ
النقػػكد كالعمبلتفكقمنضػػدة صػػغيرة فػػي األس ػكاؽ .كفػػي األخيػػر أصػػبحت كممػػة بنكتطمػػؽ عم ػ
المكاف الذم تكجد في تمؾ المنضدة ،أيف تجرل عممية المتاجرة بالنقكد(.)1

ككممػة "مصػرؼ" مشػتقة مػف كممػة ص ْػرؼ أم تبػديؿ النقػكد بػدراهـ أك دنػانير غيرهػا ،أمػػا
الص ػ ػػيرفييف.
الص ػ ػػيرفة ه ػ ػػي حرف ػ ػػة ِّ
الصػ ػ ػرافة أك ِّ
الص ػ ػػيرفي فم ػ ػػك ب ػ ػػائع النق ػ ػػكد ،ك ِّ
الص ػ ػ ّػراؼ أك ّ
ّ

ك"المص ػػرؼ" كمم ػػة محدث ػػة ،كتعن ػػي المؤسس ػػة المالي ػػة التيتحت ػػرؼ تج ػػارة النق ػػكد ،كق ػػد س ػػبقت
العمميات المصرفية ظمكرها كنشأتما(.)2

ك قػػد تباينػػت التعريفػػات الفقميػػة لمصػػطم "بنػػؾ" ،إذ يصػػعب كضػػع تعريػػؼ جػػامع مػػانع

لمبنؾ ،كذلؾ لتعدد كتنكع أنشطت كاختبلؼ العمميات التي يقكـ بما(.)3

فالمؤسسات المالية التي تقكـ بعمميات البنػكؾ يكػكف مػف اختصاصػما كأغػراض تأسيسػما
اسػػتقباؿ األم ػكاؿ مػػف الجممػػكر كقبػػكؿ الكدائػػع مػػف العمػػبلء كتحصػػيؿ الشػػيكات كالكمبيػػاالت
كعمميػػات اإلئتمػػاف كمػػن القػػركض ،كغيػػر ذلػػؾ مػػف األنشػػطة المصػػرفية المتنكعػػة كالمتطػػكرة،

كالتي تحقؽ كظيفة البنؾ باعتبار تاجر نقكد يممؾ السيكلة البلزمة لدفع التنمية(.)4

كمػػا أف سػػرعة كتطػػكر العمميػػات المصػػرفية (البنكيػػة) يجعػػؿ مفمػػكـ المصػػرؼ (البنػػؾ)،
ينطمػػؽ أساسػػا مػػف الغايػػة التػػي أنش ػ ء مػػف أجممػػا ،كهػػي الكسػػاطة فػػي تػػداكؿ النقػػكد كاإلئتمػػاف
()1

شاكر القزكيني ،محاضرات في إقتصاد البنكؾ ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،ط ،7118 ،4ص .74أنظر كذلؾ :عبد

الحميد محمد الشكاربي كمحمد عبد الحميد الشكاربي ،إدارة المخاطر اإلئتمانية مف كجمتي النظر المصرفية كالقانكنية ،منشأة
المعارؼ ،اإلسكندرية ،7117 ،ص.56

()2

شاكر القزكيني ،المرجع السابؽ ،ص ..75ص .735

()4

سميحة القميكبي ،األسس القانكنية لعمميات البنكؾ ،دار النمضة العربية ،القاهرة ،ط  ،7113 ،7ص .5

()3

عمي جماؿ الديف عكض ،عمميات البنكؾ مف الكجمة القانكنية ،دار النمضة العربية ،القاهرة ،ط ،7118 ،4ص .73
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لغرض تحقيؽ الرب .

ك احتػ ػراؼ البن ػػؾ ألعم ػػاؿ الكس ػػاطة يعتب ػػر عم ػػبل تجاري ػػا ب ػػنص الم ػػادة  7م ػػف الق ػػانكف

التجارم ،كعمي فالبنؾ يعتبرتاج ار نقكد يحترؼ المضاربة عميما في صكر متعددة(.)1

ك البنػػؾ يعػػد تػػاج ار فػػي عبلقاتػ مػػع الغيػػر ،كيخضػػع لمتشػريع التجػػارم ،كقػػد أكػػدت ذلػػؾ
المػػادة  9مػػف األمػػر رقػػـ  11-13المتعمػػؽ بالنقػػد كالقػػرض ،كمػػا تمػػارس البنػػكؾ مجمكعػػة مػػف
األعمػػاؿ كتخػػتص كحػػدها بالقيػػاـ بمػػا ،مػػا يمثػػؿ احتكػػار البنكنػػؾ كتخصصػػما بالقيػػاـ باألعمػػاؿ
المصػػرفية دكف س ػكاها مػػف المؤسسػػات ،إل ػ جانػػب تػػدخؿ الدكلػػة كاخضػػاع البنػػكؾ لرقابتمػػا،
ضمانا الستقرار النظاـ البنكي.
ك عمػ هػػذا األسػػاس ،فالمصػػرؼ هػػك" :المؤسسػػة أك الشػػركة التػػي يػػرخص لمػػا بممارسػػة

األعماؿ المصرفية كفقا ألحكاـ القانكف"(.)2

هػػذا فيمػػا يخػػص المصػػارؼ عمكمػػا ،أمػػا فيمػػا يػػتبلءـ مػػع المضػػاربة فػػي مجػػاؿ الكقػػؼ،
()3

فك ػػاف األج ػػدر بالمش ػػرع أف يخ ػػكؿ صػ ػراحة المص ػػارؼ كالبن ػػكؾ اإلس ػػبلمية

ص ػػبلحية القي ػػاـ

بالمضاربة الكقفية.

ك يتجسػػد أسػػمكب المضػػاربة الشػػرعية بشػػكؿ جمػػي فػػي المصػػارؼ اإلسػػبلمية التػػي تتبن ػ
العمؿ بمبدأ المضاربة الشرعية بأمكالما كأمكاؿ المدخريف ،مع مف يرغب في أخذ هػذ األمػكاؿ
لمعمػػؿ بمػػا مضػػاربة ،كمضػػارب ثػػاف ،فالبنػػؾ عنػػدما يأخػػذ أمػكاؿ المػػدخريف المتعػػدديف باعتبػػار
شخص ػػية إعتباري ػػة لم ػػا ذم ػػة قانكني ػػة ليعم ػػؿ بم ػػا مض ػػاربة ،يعتب ػػر مض ػػاربا مش ػػتركا ،كتك ػػكف

()1
() 2

سميحة القميكبي ،المرجع السابؽ ،ص .5
نائؿ عبد الرحماف صال الطكيؿ كناج

داكد رباح ،األعماؿ المصرفية كالجرائـ الكاقعة عميما ،دار كائؿ لمطباعة

كالنشر ،عماف -األردف ،ج ،1ط ،7111 ،1ص.5
() 3

المصارؼ اإلسبلمية هي المؤسسات المالية التي تقكـ بعمميات الصرافة كاستثمار األمكالبما يتفؽ كأحكاـ الشريعة

اإلسبلمية .أنظر في ذلؾ :أحمد صبحي العيادم ،أدكات اإلستثمار اإلسبلمية ،دار الفكر ،عماف ،ط ،7111 ،1ص .169
أنظر كذلؾ في البنكؾ اإلسبلمية :رشيد حميراف ،مبادلء اإلقتصاد كعكامؿ التنمية في اإلسبلـ ،دار هكمة ،الجزائر،

 ،7113ص.155
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المضاربة مف جمة المدخريف مع البنؾ مضاربة جماعية(.)1

ثانيا*محؿ المضاربة الكقفية :كيتمثؿ في ريع الكقؼ ،كما كرد في المادة  76مكػرر11

فقرة 3مف قانكف األكقاؼ ،كالتي جا فيما.." :بعض ريع الكقؼ."..

ثالثا*سػػبب التعاقػػد فػػي المضػػاربة الكقفيػػة :كيتمثػػؿ فػػي تنميػػة ريػػع الكقػػؼ مػػف خػػبلؿ
تكظيف في العمؿ المصرفي كالتجارم.
الفرع الثاني :شركط صحة المضاربة الكقفية
ل ػػـ يح ػػدد المش ػػرع الج ازئ ػػرم ش ػػركط ص ػػحة المض ػػاربة الكقفي ػػة ،لكنػ ػ أح ػػاؿ عمػ ػ أحك ػػاـ
الشريعة اإلسبلمية فػي كػؿ مػا لػـ يػرد فيػ نػص تطبيقػا لممػادة  7مػف قػانكف األكقػاؼ ،كبالتػالي
سنعتمد عم أحكاـ الفق اإلسبلمي التي حددت شركط صػحة المضػاربات اإلسػبلمية عمكمػا،
كالتي يمكف إجمالما في ما يمي:
*1تػ ػكافر األهمي ػػة البلزم ػػة لمتعاق ػػد ف ػػي طرف ػػي المض ػػاربة أك م ػػف ين ػػكب عنمم ػػا ك ػػالكلي
كالككيؿ ،مع شػرط عػدـ تػدخؿ صػاحب المػاؿ فػي ؤكف اإلدارة التنفيذيػة ،كجػكاز إستشػارت ألف
هذا حؽ لصاح العمؿ.
*7ككف رأس الماؿ مف النقكد المضركبة ،كيجكز أف يككف عينا ماداـ يمكف تقييمػ نقػدا
بأف يككف معمكـ القدر ،كذلؾ لتسميؿ إعادت عنػد التصػفية ،إلػ جانػب تسػميـ المػاؿ لصػاحب
العمؿ الذم ل عمي سمطة التصرؼ ،كبالتالي ال يجكز أف يككف دينا في ذمت .
*3تشغيؿ الماؿ مف سمطة صػاحب العمػؿ ،كالػذم قػد يكػكف مقيػدا أك مطمقػا ،كفػي حالػة
تقييد بشركط معينة ،ال يجكز لممضارب تجاكز هذ الشركط.
*4أف يك ػػكف نص ػػيب ك ػػؿ شػ ػريؾ ج ػػزء ش ػػائعا ف ػػي الػ ػرب كأف يك ػػكف الػ ػرب معمكم ػػا نافي ػػا
لمجمالة ،كال يجكز ضماف حد أدن ألحػدهـ فػي الػرب أك أف يخػتص أحػدهما بجػزء معػيف مػف
الرب دكف اآلخر ،كاف كانت هناؾ خسػارة يتحمممػا صػاحب المػاؿ ،كيكػكف صػاحب العمػؿ قػد
()1

البنؾ اإلسبلمي لمتنمية  -المعمد اإلسبلمي لمبحكث كالتدريب ،بحث رقـ  :11المضاربة الشرعية كتطبيقاتما الحديثة،

ص .56 ،55
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خسر جمد  ،يتحمؿ المضارب الذم هك صاحب العمؿ الخسارة إذا أخؿ بالشركط كقصر فػي
أداء عمم طبقا لمقكاعد الشرعية.
*5كتابػػة عقػػد المضػػاربة ،كالػػذم يجػػكز فسػػخ إذا رغػػب فػػي ذلػػؾ أحػػد األط ػراؼ ،كلكػػف
بش ػػركط معين ػػة كطبق ػػا لمشػ ػريعة اإلس ػػبلمية ،كف ػػي ك ػػؿ األحػ ػكاؿ ي ػػتـ إع ػػداد حس ػػابات التص ػػفية
ليحصؿ كؿ ذم حؽ عم حق بالعدؿ كبالمعركؼ.
*6في حالة إخبلؿ صاحب العمؿ بالشركط أثناء المضاربة ،فسدت هذ األخيػرة كيكػكف

الرب لصاحب الماؿ كيتحكؿ صاحب العمؿ إل أجير كيحصؿ عم أجر المثؿ(.)1

ك يػ ػػرل "عجػ ػػة الجيبللػ ػػي" فػ ػػي تقييم ػ ػ لممضػ ػػاربة ،بػ ػػأف القػ ػػانكف الجبػ ػػائي فػ ػػي البمػ ػػداف
اإلسػػبلمية عمكمػػا كفػػي الج ازئ ػػر خصكصػػا ،بأن ػ ال يػػتبلءـ م ػػع نظػػاـ المضػػاربة ،لكػػكف ه ػػذا
األخيػ ػػر عقػ ػػد اسػ ػػتثمار ،كمعمػ ػػكـ بػ ػػأف قػ ػػانكف الض ػ ػرائب يفػ ػػرض عم ػ ػ اإلسػ ػػتثمارات ض ػ ػريبة
تصاعدية ،كمنما مشاريع المضاربة صػناعية كانػت أك تجاريػة ،كهػذ الضػريبة تقمػؿ مػف حجػـ
العائػػد اإلسػػتثمارم أم ال ػرب الػػذم يتمقػػا أط ػراؼ المضػػاربة ،كلرفػػع هػػذا العػػائؽ يمكػػف اقت ػراح
اإلعفػػاء الجزئػػي لعقػػد المضػػاربة مػػف مجػػاؿ تطبيػػؽ الض ػريبة التصػػاعدية ،كذلػػؾ ألهميػػة هػػذا
العقد في تنشيط اإلقتصاد الكطني(.)2

ك أرل أنػ عمػ المشػػرع إعفػػاء كػػؿ اإلسػػتثمارات الكقفيػػة مممػػا كانػػت صػػيغتما القانكنيػػة،
سػكاء بالمضػػاربة الكقفيػػة أك العقػػكد األخػػرل مػػف الضػرائب كالرسػػكـ ،كمػػن أصػػحابما امتيػػازات
جبائيػ ػػة ،لممسػ ػػتثمريف المحميػ ػػيف كخاصػ ػػة بالنسػ ػػبة لئلسػ ػػتثمارات األجنبيػ ػػة كدكرهػ ػػا فػ ػػي تطػ ػػكير
اإلقتصاد الكطني ،كالنص عم ذلؾ في قانكف اإلستثمار.

()1

عبد الحميد محمد الشكاربي كمحمد عبد الحميد الشكاربي ،المرجع السابؽ ،ص  .1179أنظر كذلؾ :عمي بف ثابت

كمايا فتني" ،الزكاة كآلية إلدارة مخاطر صي التمكيؿ اإلسبلمي" ،مقاؿ منشكر في كتاب الممتقيات العممية لممخبر رقـ
 7113/13بعنكاف" :دكر التمكيؿ اإلسبلمي غير الربحي  -الزكاة كالكقؼ في تحقيؽ التنمية المستدامة  "-ص -745
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()2

الجيبللي عجة ،عقد المضاربة (القراض) في المصارؼ اإلسبلمية ،دار الخمدكنية ،د.س.ط ،ص .773
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ؤعانْة بداسج انٌلف

انثاب انثاَِ

خالصة الباب الثاني
ممػػا سػػبؽ قكل ػ حػػكؿ "أسػػاليب إدارة الكقػػؼ" ،نخمػػص إل ػ أف المشػػرع الج ازئػػرم حػػاكؿ
تفعيػػؿ دكر األمػػبلؾ الكقفيػػة كتطكيرهػػا مػػف خػػبلؿ مختمػػؼ الصػػي التعاقديػػة ذات الخصكصػػية
كعقد اإليجار الذم يسرم عم األمبلؾ الكقفية ممما كانت طبيعتما ،كايجار األ ارضػي الكقفيػة
الفبلحية ،إل جانػب تصػنيؼ المشػرع لعقػكد اسػتثمار األمػبلؾ الكقفيػة بحسػب طبيعتمػا ،حيػث
تسػػتثمر األ ارضػػي الكقفيػػة الزراعيػػة كالمشػػجرة بعقػػدم المزارعػػة كالمسػػاقاة ،أمػػا األ ارضػػي البػػكر
فتس ػ ػػتثمر بأس ػ ػػمكب الحك ػ ػػر ،كتس ػ ػػتثمر األكق ػ ػػاؼ المبني ػ ػػة كالقابم ػ ػػة لمبن ػ ػػاء بالمرص ػ ػػد كالمقاكل ػ ػػة
كالمقايضة ،كحت األكقاؼ المبنية المعرضة لمخراب كاإلنػدثار كػاف لمػا نصػيب فػي اسػتثمارها
بعق ػػدم التعمي ػػر كالت ػػرميـ ،أم ػػا األكق ػػاؼ العام ػػة ،فتنمػ ػ بأس ػػاليب خاص ػػة ك ػػالقرض الحس ػػف،
الكدائع ذات المنافع الكقفية كالمضاربة الكقفية.
كتحقيقػػا لمصػػمحة الكقػػؼ كالمكقػػكؼ عميػ  ،فقػػد أخضػػع المشػػرع تػػأجير كاسػػتثمار كتنميػػة
األمبلؾ الكقفية لضكابط أهمما احتراـ إرادة الكاقػؼ كم ارعػاة مقاصػد الشػريعة اإلسػبلمية ،كهػذا
لخصكصية هذا الصنؼ القانكني مف األمبلؾ.

747

خامتــــة

خامتح
مف خبلؿ ما سبؽ بيان في هذا البحث المكسكـ ب" :اآلليات القانكنية إلدارة الكقؼ فػي
الجزئػػرم" ،تػػـ التكصػػؿ إلػ جممػػة مػػف النتػػائ كاإلقت ارحػػات ،التػػي يمكػػف إجمالمػػا فيمػػا
ا
التشػريع
يمي:
أكال :النتائج
تتمثؿ أهـ النتائ المتكصؿ إليما فيما يمي
 -1كجكد عبلقة كثيقة بيف مسألة الحماية القانكنية لؤلمبلؾ الكقفية ك مسألة تنظيـ النظػارة
عم ػ هػػذ األمػػبلؾ المكجػػكدة خػػارج الػػكطف ك جردهػػا ،ك هػػك مػػالـ يكفػػؽ في ػ المشػػرع
الج ازئػػرم حتػ اآلف ،ألف المشػػرع اهػػتـ فقػػط بجػػرد األكقػػاؼ المكجػػكدة داخػػؿ الػػكطف ك
تنظػ ػػيـ النظػ ػػارة عميمػ ػػا ،ك هػ ػػك مػ ػػا مػ ػػف شػ ػػأن أف يػ ػػؤدم إل ػ ػ عػ ػػدـ حصػ ػػرها ك سػ ػػمبما
كضياعما ،كبالتالي غياب الحماية القانكنية لما.
 -7إف عقكد استثمار الكقؼ التػي أكردهػا المشػرع فػي قػانكف األكقػاؼ كالمتمثمػة فػي( :عقػد
المزارعة ،عقد المساقاة ،عقد الحكر ،عقد المرصد ،عقػد المقاكلػة ،عقػد المقايضػة) :ال
تتسػ ػػـ بالخصكصػ ػػية البلزمػ ػػة لمتفرقػ ػػة بينمػ ػػا كبػ ػػيف مثيبلتمػ ػػا مػ ػػف العقػ ػػكد المكرسػ ػػة فػ ػػي
مجاالت أخرل ،خاصة مف حيث التسػمية ،فقػد جػاءت تسػميتما مطمقػة ،فمػثبل ال يكجػد
فرؽ بيف عقد المقاكلة في مجاؿ األكقاؼ كعقد المقاكلة في القكاعد العامة.
 -3اإلبمػػاـ كالغمػػكض فػػي النصػػكص القانكنيػػة المتعمقػػة بعقػػكد اسػػتثمار كتنميػػة األكقػػاؼ،
لتق ػػاعس المش ػػرع ف ػػي س ػػف نص ػػكص قانكني ػػة تنظيمي ػػة بخصكص ػػما ،حي ػػث أف ػػرد م ػػادة
قانكنيػػة كحيػػدة لكػػؿ عقػػد فػػي قػػانكف األكقػػاؼ ،كاقتصػػرت كػػؿ مػػادة عم ػ شػػب تعريػػؼ
لمعقػػد ،دكف شػػرح أحكام ػ  ،خاصػػة مػػع عػػدـ كجػػكد نمػػكذج كزارم مكحػػد لمػػذ العقػػكد،
كهػػك مػػا يعػػاب عمػ المشػػرع فػػي هػػذا المجػػاؿ ،ألنػ مػػف الناحيػػة النظريػػة يصػػعب عمػػؿ
البػػاحثيف فػػي مجػػاؿ األكقػػاؼ ،كمػػف الناحيػػة العمميػػة يصػػعب عمػػؿ القضػػاة فػػي حالػػة
النزاع ،إذ تجد لما تفسي ار متباينا مف الناحيتيف النظرية كالعممية.
 -4كجػػكد ارتبػػاط كيػػؽ بػػيف نجػػاح إدارة أمػػبلؾ الكقػػؼ ك التنظػػيـ الميكمػػي لقطػػاع األكقػػاؼ
سكاء عم المستكل المحمي أك المركزم ،ك هك ماؿ يكفؽ في المشرع الجزائرم ،حيػث
أف دم ػ شػػؤكف األكقػػاؼ عم ػ المسػػتكل المحمػػي مػػع شػػؤكف الشػػعائر الدينيػػة ،ك عم ػ
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المس ػػتكل المرك ػػزم م ػػع ش ػػؤكف الزك ػػاة ك الحػ ػ ك العمػ ػرة ،م ػػف ش ػػأن أف يعرق ػػؿ الس ػػير
الحسف إلدارة أمبلؾ الكقؼ.
 -5تحديد المشرع لصي تنمية كاستثمار األمبلؾ الكقفية عم سبيؿ المثاؿ ،مف شػأن فػت
المجػػاؿ لمتعامػػؿ بصػػي أخػػرل مبممػػة لككنمػػا غيػػر مقننػػة فػػي قػػانكف األكقػػاؼ ،كبالتػػالي
فمػػذ النقطػػة تشػػكؿ فضػػاء خصػػبا لمبحػػث كالد ارسػػة مػػف طػػرؼ الخب ػراء كالبػػاحثيف فػػي
مجاؿ األكقاؼ.
 -6كج ػػكد عبلق ػػة ب ػػيف تط ػػكير ك تفعي ػػؿ قط ػػاع األكق ػػاؼ ك ب ػػيف حج ػػـ اإلعتم ػػادات المالي ػػة
المكجمػػة لمػػذا القطػػاع ،ذلػػؾ أف تفسػػير ضػػعؼ قطػػاع األكقػػاؼ يعػػكد أساسػػا لضػػعؼ
الميزانية المكجمة لك ازرة الشؤكف الدينية كاألكفاؼ بالمقارنة مع باقي القطاعات األخػرل
في الدكلة.
 -7كجػػكد عبلقػػة كثيقػػة بػػيف تطػػكير قطػػاع األكقػػاؼ كتفعيػػؿ إدارتمػػا كدكر اإلعػػبلـ فػػي هػػذا
الخصكص.
 -8كجػػكد عبلقػػة كثيقػػة بػػيف البحػػث العممػػي الناشػػط فػػي مجػػاؿ األكقػػاؼ ،كتطػػكير قطػػاع
األكقاؼ.
 -9تمعػػب ثقافػػة الكقػػؼ لػػدل أف ػراد المجتمػػع بجميػػع جكانب ػ كقيمت ػ الدينيػػة دك ار كبي ػ ار فػػي
اإلقباؿ عمي كنجاح إدارت كتنميت .
 -11بػػالرغـ مػػف أف قػػانكف التكجي ػ العقػػارم الصػػادر فػػي إطػػار اإلصػػبلحات اإلقتصػػادية،
في تصنيف لؤلمبلؾ الكقفية كإحػدل األصػناؼ القانكنيػة لمممكيػة ،إال أف الكاقػع العممػي
يظمػر أف بػ ارم اإلصػػبلحات كسياسػػتما ،لػػـ تأخػذ بمػػذا التصػػنيؼ القػػانكني ،حيػػث أنمػػا
تعاممت مع األمبلؾ الكطنية كاألمبلؾ الخاصة كأهممت األمبلؾ الكقفية.
 -11اإلرتب ػ ػػاط الكثي ػ ػػؽ ب ػ ػػيف المع ػ ػػامبلت الكقفي ػ ػػة بمختم ػ ػػؼ ص ػ ػػيغما القانكني ػ ػػة (باعتباره ػ ػػا
معػػامبلت شػػرعية) كالشػريعة اإلسػػبلمية ،فالمعػػامبلت الشػػرعية مصػػدرها اإلسػػبلـ ،بينمػػا
جػػاءت الش ػريعة عامػػة كشػػاممة كمكافقػػة لمغػػرض الػػذم جػػاءت مػػف أجم ػ كالمتمثػػؿ فػػي
إسػػعاد البشػرية ،كبأنمػػا قػػادرة عمػ مبلحقػػة التطػػكر كحػػؿ مشػػاكؿ النػػاس فػػي كػػؿ زمػػاف
كمكاف.
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 -17نظاـ الكقؼ صػال لكػؿ زمػاف كمكػاف ،كهػذا مػف خصػائص الشػريعة اإلسػبلمية ،فقػد
ساهـ الكقؼ منذ البدايات األكل لمدكلة اإلسبلمية كال يزاؿ يسمـ في عبلج الكثير مػف
المشاكؿ التي منيت بما العديد مف المجتمعػات اإلسػبلمية كػالفقر كالبطالػة كالجمػؿ ...
إلخ ،كبالتالي فإف الكقؼ يتحمؿ جزءا مف أعباء المجتمع.
 -13تعدد مصادر تمكيؿ الكقؼ مف شأن فت المجاؿ لزيادة مداخيؿ األمبلؾ الكقفية.
 -14اإلعتقاد الخاط لمعديد مف الناشطيف في العمؿ الخيرم بػأف العمػؿ الػكقفي ال يمكػف
أف يبدأ إال بعػد تػكافر اعتمػادات ماليػة ضػخمة ،هػذا ممػا يػؤثر سػمبا عمػ إقبػاؿ األفػراد
كبالتالي جمكد العمؿ الخيرم.
 -15إنحص ػػار دكر الكق ػػؼ ف ػػي المج ػػاؿ ال ػػديني ف ػػي بن ػػاء كت ػػرميـ المس ػػاجد ذات الط ػػابع
التاريخي عم كج الخصكص ،كذلؾ بالمقارنة مع مختمؼ األمبلؾ الكقفية األخرل.
 -16يعد تفعيؿ التنسيؽ بػيف السػمطة المكمفػة باألكقػاؼ كالجمػات المعنيػة مػف أهػـ العكامػؿ
في تسكية مسألة حصر األمبلؾ الكقفية.
 -17يمعب القضاء دك ار هامة في إضفاء الحماية القانكنية إلدارة األمبلؾ الكقفية.
 -18يتطمػػب نجػػاح تنميػػة األكقػػاؼ العامػػة بصػػيغة القػػرض الحسػػف كالػػكداع ذات المنػػافع
الكقفيػ ػ ػػة كالمضػ ػ ػػاربة الكقفيػ ػ ػػة تفعيػ ػ ػػؿ دكر المصػ ػ ػػارؼ كالبنػ ػ ػػكؾ كالمؤسسػ ػ ػػات الماليػ ػ ػػة
اإلسبلمية ،لككف نشاطما يتبلءـ مع طبيعة الكقؼ كالغرض من .
 -19يتطمػػب نجػػاح إدارة األكقػػاؼ مػػكظفيف بمسػػتكل كتكػػكيف عػػالي كخبػرة ككفػػاءة فػػي هػػذا
المجاؿ.
 -71عدـ سف المشرع آلليػات الرقابػة عمػ اسػتثمار كتنميػة األمػبلؾ الكقفيػة كتنظيممػا فػي
نصكص خاصة يؤدم فشػؿ العمػؿ بعقػكد اسػتثمار الكقػؼ ،ألف مػف شػأن فػت المجػاؿ
لمتبلعب.
 -71ي ػرتبط إصػػبلح كتطػػكير قطػػاع األكقػػاؼ السػػيما إدارت ػ إضػػفاء الجانػػب التكنكلػػكجي
كتح ػػديث ه ػػذا القط ػػاع ،كذل ػػؾ اس ػػتجابة لم ػػا تتطمبػ ػ إدارة ه ػػذا الص ػػنؼ الق ػػانكني م ػػف
الممكية.
 -77إف م ػػدل نج ػػاح اإلص ػػبلحات ف ػػي قط ػػاع األكق ػػاؼ يػ ػرتبط ارتباط ػػا كثيق ػػا بإنش ػػاءهيئة
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مستقمة تتكفؿ بممؼ الكقؼ ك تسمر عم حسػف إدارتػ ك المتمثمػة فػي الػديكاف الػكطني
لمكقؼ ،كهك ما لـ يتـ حت اآلف ،لتماطؿ السمطات المختصة فػي إنشػائ  ،كالػذم كػاف
مف المزمع إنشاؤ خبلؿ المخطط الخماسػي  ،7114-7111كهػك مػا أثػر سػمبا كعرقػؿ
جمػػكد السػػمطة المكمفػػة باألكقػػاؼ خصكصػػا فيمػػا يتعمػػؽ بمسػػألة حصػػر األكقػػاؼ ،كهػػذا
تفس ػػير باألس ػػاس يتمث ػػؿ ف ػػي ض ػػعؼ الميزاني ػػة كاإلعتم ػػادات المالي ػػة المكجمػ ػة لقط ػػاع
الشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ ،خاصػػة كأف الػػديكاف المػػذككر يتطمػػب هياكػػؿ ماديػػة كبش ػرية
(خمؽ مناصب مالية كمرتبات لممكظفيف...إلخ ) لمقياـ بممام .
ثانيا :اإلقتراحات
بعػػد التطػػرؽ إلػ أهػػـ النتػػائ المتكصػػؿ إليمػػا فػػي هاتػ الد ارسػػة ،تػػـ التكصػػؿ كػػذلؾ إلػ
جممة مف اإلقتراحات ،كالمتمثمة في:
 -1يجػػب عم ػ المشػػرع تنظػػيـ النظػػارة عم ػ األمػػبلؾ الكقفيػػة المكجػػكدة بالخػػارج ،بػػالنص
عم ذلؾ في قانكف األكقاؼ ،كالنصكص التطبيقية ل .
 -7اإلسػ ػراع لتفعي ػػؿ ج ػػرد األم ػػبلؾ الكقفي ػػة المكج ػػكدة بالخ ػػارج م ػػف خ ػػبلؿ إص ػػدار القػ ػرار
الػػكزارم المشػػترؾ ،كالػػذم أحالػػت عمي ػ المػػادة  13مػػف المرسػػكـ التنفيػػذم رقػػـ51-13
سالؼ الذكر.
 -3يتع ػػيف عمػ ػ المش ػػرع إع ػػادة ص ػػياغة تس ػػمية عق ػػكد اس ػػتثمار الكق ػػؼ كض ػػبطما لتتس ػػـ
بالخصكصية البلزمة كالتالي :عقد المزارعة الكقفية ،عقد المساقاة الكقفية ،عقد الحكػر
الكقفي ،عقد المرصد الكقفي ،عقد المقاكلة الكقفية ،عقد المقايضة الكقفية.
 -4يتعيف عم المشػرع سػف النصػكص التنظيميػة الخاصػة بعقػكد اسػتثمار الكقػؼ كضػبط
أحكاممػػا ،م ػػع كض ػػع نم ػػاذج ك ازريػػة رس ػػمية لك ػػؿ عق ػػد مػػف ه ػػذ العق ػػكد ،كذل ػػؾ بم ػػدؼ
تسميؿ عم الدارسيف كالباحثيف كالقضاة في مجاؿ األكقاؼ.
 -5ض ػػركرة إس ػػتحداث المش ػػرع لمص ػػمحة مس ػػتقمة كمكت ػػب مس ػػقؿ باألكق ػػاؼ عمػ ػ مس ػػتكل
مديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ.
 -6ضركرة فصػؿ الشػؤكف المتعمقػة باألكقػاؼ عػف مديريػة األكقػاؼ كالزكػاة كالحػ كالعمػرة،
كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اسػػتحداث مديريػػة ك ازريػػة لؤلكقػػاؼ ،مػػف أجػػؿ ضػػماف السػػير الحسػػف
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لؤلكقاؼ كالحماية القانكنية لمذا الصنؼ القانكني مف الممكية.
 -7إسػػتحداث المشػػرع صػػي كعقػػكد أخػػرل السػػتثمار كتنميػػة األكقػػاؼ ،ربمػػا قػػد تكػػكف ذات
فعالية أكبر ،كتحقؽ عائدات استثمارية كتنمكية أفضؿ.
 -8الزيادة في ميزانيػة قطػاع الشػؤكف الدينيػة كاألكقػاؼ كذلػؾ نظػ ار لئلصػبلحات التػي تقػكـ
بما الك ازرة المعنية ،خاصة فيما يتعمؽ بمشركع حصر األكقاؼ.
 -9تفعيؿ دكر اإلعبلـ المادؼ بمختمؼ أنكاع في مجاؿ األكقػاؼ سػيما فػي تكضػي دكر
اإلقتصػػادم كالتنمػػكم كالتعريػػؼ بآليػػات إدارت ػ كبيػػاف األجم ػزة القانكنيػػة المشػػرفة عمي ػ ،
كتكضػ ػػي إطػ ػػار القػ ػػانكني بشػ ػػكؿ عػ ػػاـ ،ككػ ػػذا إشػ ػػمار نمػ ػػاذج األكقػ ػػاؼ لئلقتػ ػػداء بمػ ػػـ
كالترغيػػب فػػي الكقػػؼ ،كذلػػؾ طبعػػا مػػف خػػبلؿ الب ػرام كالفضػػاءات اإلعبلميػػة ،كالتػػي
نذكر منما:
*الحصػػص التمفزيكنيػػة كاإلذاعيػػة كاألشػػرطة الكثائقيػػة كالمقػػاءات مػػع ذكم اإلختصػػاص
في مجاؿ األكقاؼ.
*كتابػػة مقػػاالت فػػي الصػػحؼ اإلخباريػػة تعػػال قضػػايا األكقػػاؼ كتسػػمط الضػػكء عم ػ
الكاقع الذم تعيش  ،لبعث الحس الجماهيرم في هذا المجاؿ.
*مكاقع التكاصؿ اإلجتماعي.
*إنشاء مكاقع إلكتركنية متخصصة.
*حػث المكسػريف عمػ تمكيػؿ األكقػاؼ كتػرغيبمـ فيػ عبػر منػابر التكجيػ المعتبػرة ذات
التأثير الكاسع ،كخطب الجمعة في المساجد.
 -11يتعػػيف عم ػ المشػػرع إدراج عقػػكد اسػػتمار الكقػػؼ فػػي قػػانكف اإلسػػتثمار ،كاألكثػػر مػػف
ذل ػػؾ م ػػن المس ػػتثمريف ف ػػي مج ػػاؿ األكق ػػاؼ م ازي ػػا كاعف ػػاءات جبائي ػػة ،كمي ػػة أك جزئي ػػة،
بمدؼ كتحفيػزهـ ،كػدافع لػدعـ اإلسػتثمار فػي هػذا المجػاؿ ،خاصػة بالنسػبة لممسػتثمريف
األجانب.
 -11نشر ثقافة الكقؼ لدل أفراد المجتمع إنماضا لعزائممـ كبعثا لنكازع الخير الكامنة فػي
نفكسمـ ،كتبصيرهـ بمشركعية الكقؼ كبياف ما في مف الثكاب العظػيـ كمػا يكتسػي مػف
دكر تنمكم اقتصادم كاجتماعي ،فمك يشمؿ جانب التمكيػؿ المػادم إلػ جانػب تطميػر
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الماؿ كتزكية النفس.
 -17تكثي ػػؼ الجم ػػكد لتس ػػكية إش ػػكالية حص ػػر األكق ػػاؼ ع ػػف طري ػػؽ تفعي ػػؿ التنس ػػيؽ ب ػػيف
السػػمطة المكمفػػة باألكقػػاؼ كالجمػػات المعنيػػة ،كلػػـ ال حت ػ العػػكدة إل ػ أرشػػيؼ الدكلػػة
التركية ،كذلؾ في إطار إتفاقية دكلية في هذا الخصكص.
 -13تفعيؿ دكر القضاء في استرجاع األمبلؾ الكقفية كحصرها.
 -14تكجي اهتماـ المصارؼ اإلسبلمية بالكقؼ مف خبلؿ إنشائما إلدارات خاصة بػإدارة
األم ػكاؿ الكقفيػػة ،كحصػػر التعامػػؿ التجػػارم كالمصػػرفي بالنسػػبة لممضػػاربة الكقفيػػة فػػي
المص ػػارؼ اإلس ػػبلمية ،ذلػ ػػؾ ألف التعام ػػؿ مػ ػػع ه ػػذ المص ػػارؼ يمػ ػػن المتعام ػػؿ فيمػ ػػا
اإلطمئناف العقدم درءا لمشبمات كمكاضع الشؾ كالتحريـ في المعامبلت المالية.
 -15إنشاء مؤسسػة كقفيػة عالميػة يعػكد نفعمػا لممسػمميف فػي كافػة الػدكؿ اإلسػبلمية ،حيػث
تق ػػكـ ه ػػذ المؤسس ػػة بجم ػػع التبرع ػػات كتنمي ػػة مػ ػكارد الكق ػػؼ كاس ػػتثمارها ف ػػي المش ػػاريع
اإلقتصػػادية المتعػػددة ،ممػػا يزيػػد فػػي قػػدرتما عم ػ تحقيػػؽ أهػػدافما الخيريػػة ،كيكػػكف لمػػا
مجمس أمنػاء يضػع المبػادئ األساسػية التػي تػنظـ رغبػات الػكاقفيف كشػركطمـ بمػا يتفػؽ
م ػػع الضػ ػكابط الش ػػرعية لمكق ػػؼ .كه ػػك نف ػػس اإلقتػ ػراح ال ػػذم ق ػػاـ بػ ػ أحػ ػد الب ػػاحثيف ف ػػي
األكقاؼ "د.أحمد عكؼ محمد عبد الرحماف".
 -16تفعيػػؿ يليػػات الرقابػػة اإلداريػػة عم ػ العقػػكد التػػي تػػتـ بمػػا اسػػتغبلؿ كتنميػػة كاسػػتثمار
األمػػبلؾ الكقفيػػة ،مػػف خػػبلؿ إحػػداث لجػػاف مخصصػػة لمػػذا الغػػرض ،كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ
ضػػبطما كالػػنص عميمػػا ص ػراحة فػػي التشػريعات الخاصػػة باألكقػػاؼ ،ممػػا يعػػزز كيػػؤمف
حماية قانكنية لمذا الصنؼ مف األمبلؾ.
 -17إص ػ ػػبلح النظ ػ ػػاـ اإلدارم لقط ػ ػػاع األكق ػ ػػاؼ ك تأهي ػ ػػؿ الق ػ ػػائميف عميػ ػ ػ ت ػ ػػأهيبل رفي ػ ػػع
المستكل ،مػف خػبلؿ تكػكيف كػكادر متخصصػة فػي اسػتثمار أمػكاؿ الكقػؼ كتنميتمػا مػف
خػػبلؿ برمجػػة دكرات تكػػكيف كتربصػػات ،س ػكاء داخػػؿ أك خػػارج الػػكطف فػػي الػػدكؿ الت ػي
لمػػا تجػػارب ناجحػػة فػػي مجػػاؿ إدارة األكقػػاؼ ،مثػػؿ الككيػػت ،اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة
كماليزيا.
 -18تشػػجيع البحػػث العممػػي فػػي الكقػػؼ مػػف جميػػع جكانبػ  ،كاإلهتمػػاـ بمػػا يسػػتجد فيػ مػػف
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مسػػائؿ كمػػا يعػػرض ل ػ مػػف مشػػكبلت ،كتفعيػػؿ دكر التظػػاهرات العمميػػة مػػف ممتقيػػات
كمؤتمرات كطنية كدكلية ،بالتنسيؽ بيف الجامعات كالسمطة المكمفة باألكقاؼ.
 -19نشػػر مختمػػؼ األعمػػاؿ العمميػػة القيمػػة الباحثػػة فػػي مجػػاؿ الكقػػؼ كدكر التنمػػكم فػػي
شػػكؿ كتػػب ،تتكفػػؿ السػػمطة المكمفػػة باألكقػػاؼ بنشػػرها مػػف صػػندكؽ األكقػػاؼ ،كترجمػػة
األبحػ ػػاث العمميػ ػػة المتخصصػ ػػة فػ ػػي األكقػ ػػاؼ مػ ػػف المغػ ػػة العربيػ ػػة إل ػ ػ لغػ ػػات أخػ ػػرل،
كالفرنسػػية كاإلنجميزيػػة منمػػا خاصػػة ،كمػػف لغػػات أخػػرل إل ػ المغػػة العربيػػة ،كتكػػكف فػػي
حد ذاتما كقفا مجانيا يستفيد من الطمبة كالباحثكف في مجاؿ األكقاؼ.
 -71ضػػركرة تفعي ػػؿ المش ػػاركة الش ػػعبية ف ػػي عممي ػػة إص ػػبلح قط ػػاع األكق ػػاؼ كتفعي ػػؿ دكر
اإلقتصػػادم كاإلجتمػػاعي ،لنجػػاح النشػػاط الػػكقفي كترقيتػ  ،حيػػث تعتبػػر مشػػاركة الفئػػات
اإلجتماعية كتفاعمما مع النشاط الكقفي مف مؤشرات ازدهار كانكماش .
-77تح ػػديث قطػ ػػاع األكقػ ػػاؼ بإدخ ػػاؿ التكنكلكجيػ ػػا عمي ػ ػ  ،مم ػػا يحقػ ػػؽ سػ ػػرعة فػ ػػي األداء،
كتحيػػيف المكقػػع اإللكتركنػػي لػػك ازرة الشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ كانشػػاء مكاقػػع لممػػديريات
الكالئية لمشؤكف الدينية كاألكقاؼ.
-73تكسيع قاعدة النشاط الكقفي كمجاالت األنشطة الكقفية كتنكيعما ،لتشمؿ كافة منػاحي
الحياة اإلجتماعية ،كعدـ حصرها عم األنشطة الدينية الضيقة.
-74اإلس ػراع فػػي إنشػػاء الػػديكاف الػػكطني  -الػػذم هػػك بمثابػػة حمػػـ بالنسػػبة لمػػكظفي قطػػاع
الش ػػؤكف الديني ػػة كالكق ػػاؼ م ػػف خ ػػبلؿ المق ػػاببلت الشخص ػػية المجػ ػراة معم ػػـ  -لمكق ػػؼ
لمتكفؿ نمائيا بممؼ األكقاؼ كتحسػيف كرفػع مسػتكل هػذا القطػاع ،ألنػ مػف المفػركض
أف إنشػاؤ كػػاف مبػػرم فػي إطػػار المخطػػط الخماسػي  ،7114-7111حسػػب تصػري
كزير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ في .7111
-75ك مف بيف أهـ اإلقتراحات كذلؾ ،اقتراح أحد الخبراء في مجاؿ األكقاؼ كهك "د.أنػكر
الشمتكني" ،يتمثؿ في تخصيص يكـ سنكم لمكقؼ ،كأقتػرح بػدكرم أف يكػكف هػذا اليػكـ
في الجزائر كطنيا كسػنكيا تحػت شػعار "كقػؼ لكػؿ ج ازئػرم" ،بإشػراؼ السػمطة المكمفػة
باألكقػػاؼ ،بػػؿ ألبعػػد مػػف ذلػػؾ بػػأف يكػػكف يكمػػا سػػنكيا عالميػػا تحػػت شػػعار "كقػػؼ لكػػؿ
مسمـ" ،كيكػكف لكػؿ دكلػة مػف دكؿ العػالـ اإلسػبلمي شػرؼ ككنمػا عاصػمة لمكقػؼ فػي
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تمػػؾ الس ػػنة ،كذلػػؾ م ػػف أج ػػؿ إحيػػاء كترس ػػيخ سػػنة الكق ػػؼ ،م ػػف خػػبلؿ تنظ ػػيـ ن ػػدكات
كنشاطات كقفية ،خبلؿ هذا اليكـ.
ك صػ ػػفكة القػ ػػكؿ أف مسػ ػػتقبؿ الكقػ ػػؼ مرهػ ػػكف بضػ ػػماف الحمايػ ػػة القانكنيػ ػػة لمػ ػػذا الصػ ػػنؼ
القػػانكني المتميػػز مػػف الممكيػػة ،كتظػػافر جمػػكد كمسػػاعي الجميػػع  -جممػػكر ال ػكاقفيف كالقػػائميف
عمػ شػػؤكف األكقػػاؼ  -بالعمػػؿ المخمػػص كالجػػدم إلحيػػاء سػػنة الكقػػؼ كتطػػكير إدارتػ كأكجػ
استثمار كتنميت كمجاالت إنفاؽ ريع  ،تحقيقا إلرادة الكاقؼ ،كنيؿ األجر كالثكاب مػف اهلل عػز
كجؿ ،كالتي هي غاية كؿ مسمـ.
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قائىة املصادر واملراجع

لائًح املصادس ًاملشاجغ
أكال :المصادر
القرآف الكريـ
* كتب السنة
 .1أبػك داكد (سػػميماف بػف األشػػعث المتػكف 275 :هػػ) :سػنف أبػػي داكد ،تحقيػؽ :محمػػد محيػػي
الديف عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،صيدا ،بيركت( ،د.ت)،ج.2
 .2أبػك داكد (سػػميماف بػف األشػػعث المتػكف 275 :هػػ) :سػنف أبػػي داكد ،تحقيػؽ :محمػػد محيػػي
الديف عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،صيدا ،بيركت( ،د.ت)،ج.3
 .3أبػك داكد (سػػميماف بػف األشػػعث المتػكف 275 :هػػ) :سػنف أبػػي داكد ،تحقيػؽ :محمػػد محيػػي
الديف عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،صيدا ،بيركت( ،د.ت)،ج.4
 .4مسػػمـ ( أبػػي الحسػػف مسػػمـ بػػف الحجػػاج النيسػػابكرم) :صػػحي مسػػمـ ،تحقيػػؽ :محمػػد ف ػؤاد
عبد الباقي ،المجمد الثاني ،دار الحديث ،القاهرة ،ط .2010
*المعاجـ
 .1الفيركز أبػادم مجػد الػديف بػف أحمػد ،القػامكس المحػيط :تحقيػؽ :محمػد نعػيـ العرقسكسػي،
مؤسسة الرسالة ،بيركت ،ط.1993 ،3
 .2ابف منظكر جماؿ الديف محمػد ،لسػاف العػرب المحػيط ،المجمػد الثالػث ،دار لسػاف العػرب،
بيركت.
 .3األزهرم ،تمذيب المغة ،تحقيؽ :عبد العظيـ محمكد ،ج ،8د.د.ف ،د.س.ط.
 .4الزبيدم ،أبك القيض ،تاج العركس مػف جػكاهر القػامكس ،ج ،8المطبعػة الخيريػة ،مصػر،
 1308ق.
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*النصكص القانكنية
أ /النصكص التشريعية
 -01التشريع األساسي
دسػػتكر الجممكريػػة الجزائريػػة الديمقراطيػػة الشػػعبية لسػػنة  1996المعػػدؿ بمكجػػب القػػانكف -16
 01المؤرخ في  06مارس 2016.
-02القكانيف
 .1القػ ػػانكف رقػ ػػـ  11-84المػ ػػؤرخ فػ ػػي  09ج ػ ػكاف  1984المتضػ ػػمف قػ ػػانكف األس ػ ػرة المعػ ػػدؿ
كالمتمـ باألمر رقـ  02-05المؤرخ في  27فيفرم .2005
 .2القػػانكف رقػػـ  25-90المػػؤرخ فػػي  18نػػكفمبر  1990المتضػػمف التكجيػ العقػػارم المعػػدؿ
كالمتمـ باألمر رقـ  26-95المؤرخ في  25سبتمبر .1995
 .3القػػانكف رقػػـ  30-90المػػؤرخ فػػي  01ديسػػمبر 1990المتضػػمف قػػانكف األمػػبلؾ الكطنيػػة
المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ  14-08المؤرخ في  20جكيمية .2008
 .4القػػانكف رقػػـ  29-90المػػؤرخ فػػي  01ديسػػمبر  1990المتعمػػؽ بالتميئػػة كالتعميػػر( .ج.ر
 52مؤرخة في  02ديسمبر)1990المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقػـ  05-04المػؤرخ فػي 14
أكت ( 2004ج.ر  51مؤرخ ػػة ف ػػي  15أكت  .)2004اس ػػتدراؾ (ج.ر  71مؤرخ ػػة ف ػػي
 10نكفمبر .)2004
 .5القػػانكف رقػػـ  10-91المػػؤرخ فػػي  27أفريػػؿ  1991المتعمػػؽ باألكقػػاؼ المعػػدؿ كالمػػتمـ
بالقانكف رقـ  07-01المؤرخ في  22مام  2001كالقانكف رقـ  10-02المؤرخ فػي 14
ديسمبر . 2002
 .6القانكف رقـ  21-01المؤرخ في  2001-12-23المتضمف قانكف المالية لسنة .2002
 .7القػػانكف رقػػـ  02-06المػػؤرخ فػػي  20فيفػػرم  2006يتضػػمف تنظػػيـ ممنػػة المكثػػؽ (ج ر
 14مؤرخة في  08مارس.)2006
 .8القػػانكف رقػػـ  09-08المػػؤرخ فػػي  25فيفػػرم  2008المتضػػمف قػػانكف اإلجػراءات المدنيػػة
كاإلدارية.
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 .9القانكف رقـ  16-08المػؤرخ فػي  03أكت  2008المتضػمف التكجيػ الفبلحػي(.ج ر 46
سنة .)2008
 .10القػػانكف رقػػـ  03-10المػػؤرخ فػػي  15أكت  2010الػػذم يحػػدد شػػركط ككيفيػػات اسػػتغبلؿ
األراضي الفبلحية التابعة لؤلمبلؾ الخاصة لمدكلة(.ج ر  46سنة .)2010
 .11القػػانكف  04-11المػػؤرخ فػػي  17فيفػػرم  2011يحػػدد القكاعػػد التػػي تػػنظـ نشػػاط الترقيػػة
العقارية (ج.ر  14المؤرخة في  06مارس.)2011
 .12القانكف رقـ  10-11المؤرخ في  22جكاف  2011المتعمؽ بالبمديػة(ج.ر  12مؤرخػة فػي
03جكيمية.)2011
 .13القػػانكف رقػػـ  07-12المػػؤرخ فػػي  21فيفػػرم  2012المتعمػػؽ بالكاليػػة (ج.ر  12مؤرخػػة
في  29فيفرم .)2012
 .14القػػانكف رقػػـ  20-15المػػؤرخ فػػي  30ديسػػمبر  2015المتضػػمف القػػانكف التجػػارم (ج.ر
 71مؤرخة في  30ديسمبر )2015
 .15الق ػػانكف رق ػػـ  11-17الم ػػؤرخ ف ػػي  27ديس ػػمبر  2017المتض ػػمف ق ػػانكف المالي ػػة لس ػػنة
( 2018ج.ر  76مؤرخة في  28ديسمبر .)2017
-03األكامر
 .1األم ػػر رق ػػـ  155-66الم ػػؤرخ ف ػػي  8جػ ػكاف  1966المتض ػػمف ق ػػانكف العقكب ػػات المعػ ػدؿ
كالمتمـ بالقانكف رقـ  23-06المؤرخ في  20ديسمبر  2006المعدؿ كالمتمـ بالقانكف...
 .2األم ػػر رق ػػـ  86-70الم ػػؤرخ ف ػػي  15ديس ػػمبر  1970المتض ػػمف ق ػػانكف الجنس ػػية (ج.ر
 105المؤرخة في  18ديسمبر  )1970المعػدؿ كالمػتمـ بػاألمر رقػـ  01-05المػؤرخ فػي
 27فيفرم ( 2005ج.ر  15مؤرخة في  27فيفرم .)2005
 .3األمر رقـ  73-71المؤرخ في  08نكفمبر  1971المتضمف قانكف الثكرة الزراعية.
 .4األمر رقـ  91-70المؤرخ في  15ديسمبر 1970المتضمف قانكف التكثيؽ.
 .5األمػػر رقػػـ  58-75المػػؤرخ فػػي  26سػػبتمبر  1975المتضػػمف القػػانكف المػػدني المعػػدؿ
كالمػػتمـ بالقػػانكف  10-05المػػؤرخ فػػي  20ج ػكاف  2005كالقػػانكف  05-07المػػؤرخ ف ػػي
 13مام .2007
764

لائًح املصادس ًاملشاجغ
 .6األمػػر رقػػـ  59-75المػػؤرخ فػػي  26سػػبتمبر  1975المتضػػمف القػػانكف التجػػارم المعػػدؿ
كالمػتمـ بمكجػػب القػػانكف رقػػـ  20-15المػؤرخ فػػي  30ديسػػمبر ( 2015ج.ر  71مؤرخػػة
في  30ديسمبر .)2015
 .7األمر رقـ  74-75المؤرخ في  12نكفمبر  1975المتضمف إعداد مسػ األ ارضػي العػاـ
كتأسيس السجؿ العقارم
 .8األم ػػر رق ػػـ  18-95الم ػػؤرخ ف ػػي  11فيف ػػرم  1995ال ػػذم يح ػػدد ممن ػػة الممن ػػدس الخبي ػػر
العقارم.
 .9األمر رقػـ  11-03المػؤرخ فػي  26أكت  2003المتعمػؽ بالنقػد كالقػرض المعػدؿ كالمػتمـ
بػػاألمر رقػػـ  04-10المػػؤرخ فػػي  26أكت  2010كمػػتمـ بالقػػانكف رقػػـ  08-13المػػؤرخ
في  30ديسمبر  2013المتضمف قانكف المالية لسنة .2014
 .10األمػػر رق ػػـ  03-06المػػؤرخ ف ػػي  15جكيميػػة  2006المتض ػػمف القػػانكف األساس ػػي الع ػػاـ
لمكظيفة العمكمية.
 .11األمػػر رقػػـ  04-10المػػؤرخ فػػي  26أكت  2010كمػػتمـ بالقػػانكف رقػػـ  08-13المػػؤرخ
في  30ديسمبر  2013المتضمف قانكف المالية لسنة .2014
ب-النصكص التنظيمية
-01المراسيـ الرئاسية
 .1المرسػ ػ ػػكـ الرئاسػ ػ ػػي رقػ ػ ػػـ  140-15المػ ػ ػػؤرخ فػ ػ ػػي  27مػ ػ ػػام  2015المتضػ ػ ػػمف إحػ ػ ػػداث
مقاطعػػات إداريػػة داخػػؿ بعػػض الكاليػػاتك تحديػػد القكاعػػد الخاصػػة المرتبطػػة بمػػا (ج.ر 29
مؤرخة في  31مام )2015
 .2المرسػػكـ الرئاسػػي رقػػـ  107-01المػػؤرخ فػػي  26أفريػػؿ  ،2001يتضػػمف المكافقػػة عم ػ
إتفػػاؽ المسػػاعدة الفنيػػة (قػػرض كمنحػػة) ،المكقػػع فػػي  08نػػكفمبر  2000ببيػػركت (لبنػػاف)،
بػػيف الجممكريػػة الجزائريػػة الديمقراطيػػة الشػػعبية كالبنػػؾ اإلسػػبلمي لمتنميػػة ،لتمكيػػؿ مشػػركع
حصر ممتمكات األكقاؼ في الجزائر( .ج ر  25مؤرخة في  29أفريؿ .)2001
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-02المراسيـ التنفيذية
 .1المرس ػ ػػكـ رق ػ ػػـ  283 -64الم ػ ػػؤرخ ف ػ ػػي  17س ػ ػػبتمبر  1983المتض ػ ػػمف نظ ػ ػػاـ األم ػ ػػبلؾ
الحبسية العامة.
 .2المرسكـ رقـ  63-76المؤرخ في  25مارس  1976المتعمؽ بتأسيس السجؿ العقارم

 .3المرسكـ رقـ  386-81المؤرخ فػي  26ديسػمبر  1981يحػدد صػبلحيات البمديػة كالكاليػة
كاختصاصاتمما في قطاع الشؤكف الدينية (ج.ر  52مؤرخة في  29ديسمبر .)1981
 .4المرسكـ رقـ  352-83المؤرخ في  21مام  1983المتضػمف إجػراءات التقػادـ المكسػب
كاعداد عقد الشمرة.
 .5المرسػػكـ التنفيػػذم رقػػـ  99-89المػػؤرخ فػػي  27جػكاف ... 1989الػػذم يحػػدد صػػبلحيات
كزير الشؤكف الدينية.
 .6المرسكـ التنفيذم رقـ  188-90المػؤرخ فػي  23جػكاف  1990الػذم يحػدد هياكػؿ اإلدارة
المركزية كأجمزتما في الك ازرات.
 .7المرس ػػكـ التنفي ػػذم رق ػػـ  81-91الم ػػؤرخ ف ػػي  23م ػػارس  1991المتعم ػػؽ ببن ػػاء المس ػػجد
كتنظيم كتسيير كتحديد كظيفت .
 .8المرسػ ػػكـ التنفيػ ػػذم رقػ ػػـ  82-91المػ ػػؤرخ فػ ػػي  23مػ ػػارس ... 1991المتضػ ػػمف إحػ ػػداث
مؤسسة المسجد.
 .9المرس ػػكـ التنفي ػػذم رق ػػـ  83-91الم ػػؤرخ ف ػػي  23م ػػارس  1991يتض ػػمف إنش ػػاء نظػ ػػارة
لمشؤكف الدينية في الكالية كتحديدها كتنظيمما كعممما.
 .10المرس ػ ػػكـ التنفي ػ ػػذم رق ػ ػػـ  114-91الم ػ ػػؤرخ ف ػ ػػي  27أفري ػ ػػؿ  1991المتض ػ ػػمف الق ػ ػػانكف
األساسي الخاص بعماؿ قطاع الشؤكف الدينية.
 .11المرس ػػكـ التنفي ػػذم رق ػػـ  215-94الم ػػؤرخ ف ػػي  23جكيمي ػػة  1994ال ػػذم يض ػػبط أجمػ ػزة
اإلدارة العامة في الكالية كهياكمما.
 .12المرسكـ التنفيذم رقـ  432-94المؤرخ في  10ديسمبر  1994الذم يحدد قكاعد إنشاء
المدارس القرينية كتنظيمما كسيرها.

766

لائًح املصادس ًاملشاجغ
 .13المرس ػػكـ التنفي ػػذم رق ػػـ  63-96الم ػػؤرخ ف ػػي  27جػ ػانفي  1996ال ػػذم يح ػػدد النش ػػاطات
الفبلحية كشركط اإلعتراؼ بصفة الفبلح( .ج ر  07سنة .)1996
 .14المرسػػكـ التنفيػػذم رقػػـ  87-96المػػؤرخ فػػي  24فيفػػرم  1996المتضػػمف إنشػػاء الػػديكاف
الكطني لؤلراضي الفبلحية المعدؿ كالمتمـ( .ج ر  15سنة .)1996
 .15المرس ػػكـ التنفي ػػذم  381-98الم ػػؤرخ ف ػػي  01ديس ػػمبر  1998ال ػػذم يح ػػدد ش ػػركط إدارة
األمبلؾ الكقفية كتسييرها كحمايتما ككيفيات ذلؾ.
 .16المرسػ ػػكـ التنفيػ ػػذم رقػ ػػـ  146-2000المػ ػػؤرخ فػ ػػي  28ج ػ ػكاف  2000المتضػ ػػمف تنظػ ػػيـ
اإلدارة المركزية في ك ازرة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ.
 .17المرسػػكـ التنفيػػذم رقػػـ  200-2000المػػؤرخ فػػي  26جكيميػػة  2000الػػذم يحػػدد قكاعػػد
تنظيـ مصال الشؤكف الدينية كاألكقاؼ في الكالية كعممما.
 .18المرس ػػكـ التنفي ػػذم رق ػػـ  371-2000الم ػػؤرخ ف ػػي  18ن ػػكفمبر  2000يتض ػػمف إح ػػداث
المفتشية العامة في ك ازرة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ كتنظيمما كسيرها.
 .19المرس ػػكـ التنفي ػػذم رق ػػـ  336-2000الم ػػؤرخ ف ػػي  26أكت ػػكبر 2000المتض ػػمف إح ػػداث
كثيقة اإلشماد المكتكب إلثبات الممؾ الكقفي كشركط ككيفيات إصدارها كتسميمما.
 .20المرسػػكـ التنفيػػذم رقػػـ  51-03المػػؤرخ فػػي  04فيفػػرم  2003المحػػدد لكيفيػػات تطبيػػؽ
أحكاـ المػادة  08مكػرر مػف القػانكف رقػـ  10-91المػؤرخ فػي  27أفريػؿ  1991المتعمػؽ
باألكقاؼ المعدؿ كالمتمـ.
 .21المرسػػكـ التنفيػػذم رقػػـ  257-03المػػؤرخ فػػي  22جكيميػػة  2003يحػػدد كيفيػػات تطبيػػؽ
أحكػػاـ المػػادة  37مػػف قػػانكف الماليػػة لسػػنة  2002المتعمقػػة باسػػترجاع الرسػػـ عم ػ القيمػػة
المضافة لفائدة عمميات حفظ كبناء أمبلؾ الكقؼ.
 .22المرسكـ التنفيذم رقـ  136-05المػؤرخ فػي  24أفريػؿ  2005يعػدؿ كيػتمـ المرسػكـ رقػـ
 102-81الم ػ ػػؤرخ ف ػ ػػي  23مػ ػ ػػام  1981المتض ػ ػػمف إنش ػ ػػاء معاهػ ػ ػػد إس ػ ػػبلمية لتكػ ػ ػػكيف
اإلطارات الدينية كتحديد قانكنما األساسي.
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 .23المرسػػكـ التنفيػػذم رقػػـ  427-05المػػؤرخ فػػي  07نػػكفمبر  2005يعػػدؿ كيػػتمـ المرسػػكـ
التنفي ػ ػػذم رق ػ ػػـ  146-2000المػ ػ ػػؤرخ ف ػ ػػي  28ج ػ ػ ػكاف  2000المتض ػ ػػمف تنظػ ػ ػػيـ اإلدارة
المركزية في ك ازرة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ (ج.ر  73مؤرخة في  09نكفمبر .)2005
 .24المرسػ ػػكـ التنفيػ ػػذم رقػ ػػـ  411-08المػ ػػؤرخ فػ ػػي  24ديسػ ػػمبر  2008المتضػ ػػمف القػ ػػانكف
األساسي الخاص بالمكظفيف المنتميف لؤلسػبلؾ الخاصػة بػاإلدارة المكمفػة بالشػؤكف الدينيػة
كاألكقاؼ.
 .25المرسكـ التنفيذم رقـ  339-09المؤرخ في  22أكتػكبر  2009المعػدؿ كالمػتمـ لممرسػكـ
التنفيػػذم رقػػـ  87-96المػػؤرخ فػػي  24فيفػػرم  1996المتضػػمف إنشػػاء الػػديكاف الػػكطني
لؤلراضي الفبلحية( .ج ر  61سنة .)2009
 .26المرسػ ػػكـ التنفيػ ػػذم رقػ ػػـ  234-10المػ ػػؤرخ فػ ػػي  05أكتػ ػػكبر  2010المتضػ ػػمف القػ ػػانكف
األساسي النمكذجي لممعاهػد الكطنيػة لمتكػكيف المتخصػص الخاصػة بػإدارة الشػؤكف الدينيػة
كاألكقاؼ.
 .27المرسػ ػػكـ التنفيػ ػػذم رقػ ػػـ  377-13المػ ػػؤرخ فػ ػػي  09نػ ػػكفمبر  2013المتضػ ػػمف القػ ػػانكف
األساسي لممسجد.
 .28المرسكـ التنفيذم رقـ  70-14المؤرخ في  10فيفرم  2014الذم يحدد شركط ككيفيػات
إيجار األراضي الكقفية المخصصة لمفبلحة( .ج ر  09مؤرخة في )2014
 .29المرسػ ػػكـ التنفيػ ػػذم رقػ ػػـ  19-15المػ ػػؤرخ فػ ػػي  25جػ ػػانفي  2015الػ ػػذم يحػ ػػدد كيفيػ ػػات
تحضير عقكد التعمير كتسميمما( .ج ر  07مؤرخة في  12فيفرم .)2015
-03الق اررات الكزارية
 .1الق ػرار الػػكزارم رقػػـ  29المػػؤرخ فػػي  21فيفػػرم  1999المتضػػمف إنشػػاء لجنػػة لؤلكقػػاؼ
كتحديد ممامما كصبلحياتما.
 .2القػرار الػػكزارم المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  02مػػارس  1999المتضػػمف إنشػػاء صػػندكؽ مركػػزم
لؤلمبلؾ الكقفية.

768

لائًح املصادس ًاملشاجغ
 .3القػرار الػػكزارم المشػػترؾ المػؤرخ فػػي  23مػػارس  1999المتضػػمف بػرام المسػػابقات عمػ
أس ػػاس اإلختب ػػارات كاإلمتحانػ ػػات الممني ػػة لئللتحػ ػػاؽ باألس ػػبلؾ الخاصػ ػػة بقط ػػاع الشػ ػػؤكف
الدينية كاألكقاؼ.
 .4الق ػ ػرار المػ ػػؤرخ فػ ػػي  10أفريػ ػػؿ  2000الػ ػػذم يحػ ػػدد كيفيػ ػػات ضػ ػػبط اإلي ػ ػرادات كالنفقػ ػػات
الخاصة باألمبلؾ الكقفية.
 .5القرار المؤرخ في  26مام  2001يحدد شكؿ كمحتػكل الشػمادة الرسػمية الخاصػة بالممػؾ
الكقفي.
 .6القرار المؤرخ في  06جكاف  2001يحدد محتكل السجؿ الخاص بالممؾ الكقفي.
 .7الق ػرار الػػكزارم رقػػـ  200المػػؤرخ فػػي  11نػػكفمبر  2000المػػتمـ لمق ػرار الػػكزارم رقػػـ 29
المػ ػ ػػؤرخ فػ ػ ػػي  21فيف ػ ػ ػػرم  1999المتضػ ػ ػػمف إنشػ ػ ػػاء لجن ػ ػ ػػة لؤلكقػ ػ ػػاؼ كتحديػ ػ ػػد ممامم ػ ػ ػػا
كصبلحياتما.
 .8الق ػرار الػػكزارم المشػػترؾ المػػؤرخ فػػي  20نػػكفمبر  2001المتضػػمف تنظػػيـ مكاتػػب اإلدارة
المركزية بك ازرة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ .ج ر عدد  73المؤرخة في .2001-12-02
 .9الق ػ ػ ػرار الػ ػ ػػكزارم المشػ ػ ػػترؾ المػ ػ ػػؤرخ فػ ػ ػػي  17أكت  2002الػ ػ ػػذم يحػ ػ ػػدد ب ػ ػ ػرام التكػ ػ ػػكيف
المتخصص الخاص برتبة ككيؿ األكقاؼ.

 .10القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ فػي  11مػام  2003المتضػمف تنظػيـ مصػال المػديريات
الكالئية لمشؤكف الدينية كاألكقاؼ في مكاتب.
 .11القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  15نكفمبر  2003الذم يحػدد شػكؿ كمحتػكل السػجؿ
العقارم الخاص باألمبلؾ الكقفية.
 .12القرار الكزارم المشترؾ المؤرخ في  20سبتمبر  2016الذم يحدد كيفيػات تحكيػؿ حػؽ
اإلنتفػػاع الػػدائـ أك حػػؽ اإلمتيػػاز إل ػ حػػؽ إيجػػار بالنسػػبة لؤل ارضػػي الكقفيػػة المخصصػػة
لمفبلحة المسترجعة مف الدكلة.
-04المذكرات الكزارية
 .1المػػذكرة الك ازريػػة رقػػـ  35المؤرخػػة فػػي  23أكتػػكبر  1994المتضػػمنة كيفيػػة البحػػث عػػف
األمبلؾ الكقفية.
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 .2الم ػ ػػذكرة الك ازري ػ ػػة رق ػ ػػـ  01-97المؤرخ ػ ػػة ف ػ ػػي  05ج ػ ػػانفي 1997المتض ػ ػػمنة تكجيم ػ ػػات
تنظيمية إلدارة األكقاؼ.
 .3الم ػػذكرة الك ازري ػػة رق ػػـ  02-97المؤرخ ػػة ف ػػي  19جكيمي ػػة  1997تتض ػػمف الح ػػرص عمػ ػ
تنمية كتثميف األمبلؾ الكقفية.
 .4المػ ػػذكرة الك ازريػ ػػة رقػ ػػـ 184ـ/ع المؤرخػ ػػة فػ ػػي  25ديسػ ػػمبر 2001مكجمػ ػػة إل ػ ػ مػ ػػديرم
الشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ لمكاليػػات ،فػػي إطػػار برنػػام المفتشػػية العامػػة لسػػنة ( :2002
النشرة الرسمية ،ك ازرة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ ،السداسي الثاني لسنة .) 2001
 .5المذكرة الك ازرية رقـ . 06-01
 .6المػ ػػذكرة رقػ ػػـ  01-2002المؤرخػ ػػة فػ ػػي  09جػ ػػانفي  2002المتعمقػ ػػة بتسػ ػػيير األمػ ػػبلؾ
الكقفية.
 .7المذكرة رقـ  02-2002المؤرخة في  09جانفي  2002المكجمة لمديرم الشػؤكف الدينيػة
كاألكقاؼ تتعمؽ بكيفية الكشؼ عف دفع اإليجار لؤلمبلؾ الكقفية.
 .8الم ػػذكرة رقػ ػػـ  01المؤرخ ػػة فػ ػػي  27أفري ػػؿ  2002المكجمػ ػػة لمم ػػديريف الفػ ػػرعييف بمديريػ ػػة
الثقافة اإلسبلمية تتضمف تفعيؿ نشاط المديريات الفرعية.
 .9المذكرة رقػـ  188المؤرخػة فػي  11جػكاف  2002مكجمػة إلػ الػكالة كالػ مػديرم الشػؤكف
الديني ػػة كاألكق ػػاؼ بالكالي ػػات تخ ػػص إح ػػداث كثيق ػػة الس ػػجؿ الخ ػػاص بالمم ػػؾ ال ػػكقفي كثيق ػػة
اإلشماد المكتكب كالشمادة الرسمية.
 .10الم ػػذكرة رق ػػـ  497المؤرخ ػػة ف ػػي  22جػ ػكاف  2002مكجم ػػة إلػ ػ م ػػديرم الش ػػؤكف الديني ػػة
كاألكقاؼ تتضمف محتكيات ممؼ الممؾ الكقفي.
 .11الم ػػذكرة الك ازري ػػة رق ػػـ  2003-86المؤرخ ػػة ف ػػي  30م ػػارس  2003المتض ػػمنة ص ػػندكؽ
الزكػػاة ( :النش ػرة الرسػػمية ،ك ازرة الشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ ،السداسػػي األكؿ لسػػنة 2003
).
 .12الم ػػذكرة رق ػػـ  06-02المؤرخ ػػة ف ػػي  08م ػػام  2006تتض ػػمف تس ػػكية كض ػػعية األم ػػبلؾ
الكقفية المنمارة كاآليمة لمسقكط.
 .13المذكرة رقـ  06-03المؤرخة في  23سبتمبر  2006تتضمف شطب األمبلؾ الكقفية.
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 .14الم ػ ػ ػػذكرة رقػ ػ ػ ػػـ  680المؤرخ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػي  02نػ ػ ػ ػػكفمبر  2010المتض ػ ػ ػػمنة تعريػ ػ ػ ػػؼ لػ ػ ػ ػػبعض
المصطمحات الخاصة بالكقؼ المعركؼ كالكقؼ المجمكؿ كالتسكية القانكنية لما.
 .15المػػذكرة الك ازريػػة رقػػـ 34المؤرخػػة فػػي  08جػػانفي  2012المتضػػمنة اإلتفاقيػػة مػػع الككالػػة
الكطنية لمس األراضي.
 .16المػػذكرة الك ازريػػة المؤرخػػة فػػي  ،7114كالمتضػػمنة ؼ/م عقػػكد الحبػػكس المكجػػكدة عم ػ
مستكل مصال الضرائب.
 .17المذكرة الك ازرية رقـ  74المؤرخة في  15فيفرم  2015المتضمنة تحيػيف إيجػار األمػبلؾ
الكقفية.
-05التعميمات الكزارية
 .1التعميمة الك ازرية رقـ  96-02المؤرخة في  17جكيميػة  1996المتضػمنة اإللتػزاـ بإرسػاؿ
التقارير المالية.
 .2التعميمة الك ازرية المشتركة رقـ  08المؤرخة في  27جػانفي  1999المتعمقػة بإنشػاء كادارة
كمتابعة المجاف الدينية المسجدية.
 .3التعميم ػػة رق ػػـ  246المؤرخ ػػة ف ػػي  14ن ػػكفمبر 1999المتض ػػمنة ترتيب ػػات تنظ ػػيـ عبلق ػػات
تعاكف في رعاية المسجد كخدمت .
 .4التعميمػػة الك ازريػػة رقػػـ  258المؤرخػػة فػػي  25ديسػػمبر  2001المتضػػمنة تحديػػد كيفيػػات
صب كتحكيػؿ المبػال المحصػمة فػي إطػار عمميػة التضػامف لفائػدة منكػكبي الفيضػانات( .
النشرة الرسمية ،ك ازرة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ ،السداسي الثاني لسنة .) 2001
 .5التعميمػػة الك ازريػػة رقػػـ  52المؤرخػػة فػػي  16أفريػػؿ  2002مكجمػػة لمسػػادة كالة الجممكريػػة
لممتابعة كالسادة مديرم الشؤكف الدينية كاألكقاؼ لمتنفيذ تتضمف دعكة لمتضػامف مػع كفػاح
الشعب الفمسطيني.
 .6التعميمػػة رقػػـ  143المؤرخػػة فػػي  03مػػارس  2003المتضػػمنة تسػػيير األمػػبلؾ العقاريػػة
الكقفية.
 .7التعميم ػ ػػة رق ػ ػػـ  143المؤرخ ػ ػػة ف ػ ػػي  03أكت  2003تتض ػ ػػمف تس ػ ػػيير األم ػ ػػبلؾ العقاري ػ ػػة
الكقفية.
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 .8التعميمة رقـ  141-2004لمسػادة مػديرم الشػؤكف الدينيػة كاألكقػاؼ تتعمػؽ ببنػاء المػدارس
القرينية كممحقاتما.
 .9التعميمة رقـ  153المؤرخة في  28أفريؿ  2004المتعمقة بتنظيـ إيرادات األضرحة.
 .10التعميمة الك ازرية المشػتركة رقػـ  01-06المؤرخػة فػي  20مػارس  2006المتعمقػة بتحديػد
كيفيات تسكية األمبلؾ الكقفية العقارية العامة التي هي في حكزة الدكلة.
 .11التعميمػػة الك ازريػػة رقػػـ  010902المؤرخػػة فػػي  13أكتػػكبر  2009الصػػادرة عػػف المديريػػة
العامة لؤلمبلؾ الكطنية كالمتضمنة تسكية الكضعية القانكنية لمقطع األرضػية المخصصػة
إلدارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ لبناء المساجد كممحقاتما ك/أك المدارس القرينية.
 .12التعميمػػة الك ازريػػة رقػػـ  201المؤرخػػة فػػي  23مػػارس 2010المتضػػمنة إعػػداد جػػرد عػػاـ
لممساجد.
 .13التعميمة الك ازرية المؤرخة في  01مارس  2011الصادرة مف المفتش العاـ بك ازرة الشػؤكف
الدينية كاألكقاؼ مكجمة إل مديرم الشؤكف الدينية كاألكقاؼ بالكاليات.
 .14التعميمة الك ازرية رقـ  93المؤرخػة فػي  26مػارس  2015المتضػمنة تعػكيض المسػتثمريف
الفبلحييف الذيف استعممت األراضي المستغمة مف طرفمـ كأكعية عقارية إلنجاز مساجد.
-06المناشير الك ازرية
 .1المنشكر الكزارم المشترؾ المؤرخ فػي  06جػانفي  1992المتعمػؽ بتطبيػؽ المػادة  38مػف
قانكف األكقاؼ.
 .2المنشكر الكزارم رقػـ  56المتضػمف تكسػيع دائػرة اإلهتمػاـ بػاألمبلؾ الكقفيػة المنقكلػة منمػا
كالعقارية.
-07المراسكت
مراسمة ك ازرة المالية إلػ السػيد كزيػر الشػؤكف الدينيػة كاألكقػاؼ المؤرخػة فػي  7114المتضػمنة
ؼ/م طمب نسخ عقكد الحبكس.
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ثانيا :المراجع
أ -المراجع بالمغة العربية
-01الكتب
 .1إبراهيـ جاسـ الياسػرم ،عقػد المضػاربة فػي المصػارؼ اإلسػبلمية ،دار المنػاه  ،د.ب.ف،
د.ط ،د.س.ط.
 .2اب ػراهيـ سػػيد أحمػػد ،عقػػد الكديعػػة فقمػػا كقضػػاء ،المكتػػب الجػػامعي الحػػديث ،اإلسػػكندرية،
.2003
 .3ابػػف حػػزـ عمػػي بػػف أحمػػد ،المحم ػ  ،تحقيػػؽ :لجنػػة إحيػػاء الت ػراث العربػػي ،كتػػاب القػػرض:
ج ،8دار الجيؿ ،بيركت.
 .4ابف عابديف محمد أميف ،رد المحتار عمػ الػدار المختػار كحاشػية ابػف عابػديف ،ج ،4دار
الكتب العممية ،بيركت.
 .5أحمد بمكدنيف ،الكجيز في القانكف البنكي الجزائرم ،دار بمقيس لمنشر ،الجزائر ،د.س.ط.
 .6أحمد حماني ،فتاكل ،ج ،2منشكرات ك ازرة الشؤكف الدينية ،الجزائر.1993 ،
 .7أحمد صبحي العيادم ،أدكات اإلستثمار اإلسبلمية ،دار الفكر ،عماف ،ط.2010 ،1
 .8أحمػ ػػد ف ػ ػراج حسػ ػػيف كجػ ػػابر عبػ ػػد المػ ػػادم سػ ػػالـ الشػ ػػافعي ،مسػ ػػائؿ األح ػ ػكاؿ الشخصػ ػػية،
منشكرات الحمبي الحقكقية ،ط.2005 ،1
 .9أحمد فراج حسيف كجابر عبد المػادم سػالـ الشػافعي ،مسػائؿ األحػكاؿ الشخصػية الخاصػة
بالميراث كالكصية كالكقؼ ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،بيركت -لبناف ،ط.2005 ،1
 .10أحمػػد ف ػراج حسػػيف ،أحكػػاـ الكصػػايا كاألكقػػاؼ فػػي الش ػريعة اإلسػػبلمية ،الػػدار الجامعي ػة
لمطباعة كالنشر ،بيركت...
 .11أحمػػد محمػػد السػػعد كمحمػػد عمػػي العمػػرم ،االتجاهػػات المعاص ػرة فػػي تطػػكير االسػػتثمار
الكقفي ،األمانة العامة لؤلكقاؼ ،الككيت ،ط.2000 ،1
 .12أحمػػد محمػػد عب ػػد العظػػيـ الجمػػؿ ،دكر نظ ػػاـ الكقػػؼ اإلسػػبلمي ف ػػي التنميػػة االقتص ػػادية
المعاصرة ،دار السبلـ ،القاهرة ،ط.2007 ،1
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 .13أحمػػد محمػػكد الشػػافعي ،الكصػػية كالكقػػؼ فػػي الفق ػ اإلسػػبلمي ،الػػدار الجامعيػػة لمطباعػػة
كالنشر ،بيركت ،ط.2000
 .14إرنس ػػت ميرسػ ػػي (تػ ػػدقيؽ كتصػ ػػدير :أ.د سػ ػػعيد عي ػػادم ،تعريػ ػػب :أمينػ ػػة ك ػ ػكاتي) ،الكقػ ػػؼ
كالحبكس :قكاعد كأحكام  ،دار بف مرابط.2014 ،
 .15أسػػامة عبػػد المجيػػد العػػاني ،إحيػػاء دكر الكقػػؼ لتحقيػػؽ مسػػتمزمات التنميػػة ،ك ازرة الشػػؤكف
اإلسبلمية ،دكلة قطر ،ط.2010 ،1
 .16أس ػػامة عم ػػر األش ػػقر ،تط ػػكير المؤسس ػػة الكقفي ػػة اإلس ػػبلمية ف ػػي ض ػػكء التجرب ػػة الخيري ػػة
الغربية ،دار النفائس لمنشر كالتكزيع ،ط.2012 ،1
 .17اإلماـ أبك زهرة ،محاضرات في الكقؼ ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ب.س.ط
 .18أنػػكر محمػػكد دبػػكر ،أحكػػاـ الميػراث كالكصػػية كالكقػػؼ فػػي الفقػ اإلسػػبلمي كالقػػانكف ،ج،2
مركز جامعة القاهرة لمتعميـ المفتكح.2000 ،
 .19البمػػكتي منصػػكر بػػف يػػكنس ،كشػػاؼ القنػػاع عػػف مػػتف اإلقنػػاع ،ج ،3دار الفكػػر ،بيػػركت،
.1982
 .20جبر فضيبلت ،المساقاة كالمزارعة كالمغارسة ،دار عمار لمنشر كالتكزيع ،األردف-عمػاف،
ط.1993 ،1
 .21الجزيػرم أبػك بكػر ،الفقػ عمػ المػذاهب األربعػة ،كتػاـ أحكػاـ البيػع ،أحكػاـ القػرض ،ج،2
دار الحديث ،القاهرة.
 .22الحبيػػب بػػف طػػاهر ،الفقػ المػػالكي كأدلتػ  ،ج ،5مؤسسػػة المعػػارؼ ،بيػػركت -لبنػػاف ،ط،1
.2009
 .23الحبيػػب بػػف طػػاهر ،الفقػ المػػالكي كأدلتػ  ،ج ،6مؤسسػػة المعػػارؼ ،بيػػركت -لبنػػاف ،ط،1
.2009
 .24حسػػف حسػػف منصػػكر ،المكسػػكعة القضػػائية فػػي مسػػائؿ األح ػكاؿ الشخصػػية ،المجمػػد :5
الحكر كالكقؼ ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية.2002 ،
 .25حسػػف محمػػد الرفػػاعي ،عقػػكد اسػػتثمار األ ارضػػي الزراعيػػة بػػيف الشػريعة كالقػػانكف ،مؤسسػػة
الرسالة ناشركف ،بيركت -لبناف ،ط.2005 ،1
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 .26حقػي إسػماعيؿ النػداكم ،الكقػؼ فػي الشػريعة كالقػانكف ،منشػكرات زيػف الحقكقيػة ،بيػػركت-
لبناف ،ط.2016 ،1
 .27حكيمة كيحؿ ،تحكيؿ حؽ اإلنتفاع الدائـ إل حؽ امتيػاز فػي ظػؿ القػانكف  ،03-10دار
هكمة ،الجزائر.2013 ،
 .28خالد رمكؿ ،اإلطار القانكني كالتنظيمي ألمبلؾ الكقؼ في الج ازئػر ،دار هكمػ  ،الج ازئػر،
ط.2006 ،2
 .29خيػػر ال ػػديف بػػف مشػ ػرنف ،اإلدارة المركزيػػة لؤلكق ػػاؼ العامػػة ف ػػي الج ازئػػر ،دار الخمدكني ػػة،
الجزائر ،ط .2016
 .30خير الديف بف مشرنف ،رخصة البناء :األداة القانكنية لمباشرة عمميتي تثميػر كحفػظ الممػؾ
الكقفي العقارم العاـ ،دار هكمة ،الجزائر.2014 ،
 .31أس ػػامة عب ػػد المجي ػػد الع ػػاني ،إحي ػػاء دكر الكق ػػؼ لتحقي ػػؽ مس ػػتمزمات التنمي ػػة ،دار الكت ػػب
القطرية ،الدكحة ،ط.2010 ،1
 .32رشػ ػػيد حيم ػ ػراف ،مبػ ػػادئ اإلقتصػ ػػاد كعكامػ ػػؿ التنميػ ػػة فػ ػػي اإلسػ ػػبلـ ،دار هكم ػ ػ  ،الج ازئػ ػػر،
.2003
 .33زكري ػػاء العمػ ػػارم ،المنازعػ ػػات الكقفيػ ػػة ،ج ،1منش ػػكرات مجمػ ػػة القضػ ػػاء المػ ػػدني ،الربػ ػػاط،
.2013
 .34زكري ػػاء العمػ ػػارم ،المنازعػ ػػات الكقفيػ ػػة ،ج ،2منش ػػكرات مجمػ ػػة القضػ ػػاء المػ ػػدني ،الربػ ػػاط،
.2013
 .35زكػ ػػي الػ ػػديف شػ ػػعباف كأحمػ ػػد الغنػ ػػدكر ،أحكػ ػػاـ الكصػ ػػية كالمي ػ ػراث كالكقػ ػػؼ فػ ػػي الش ػ ػريعة
اإلسبلمية ،مكتبة الفبلح ،الككيت ،ط.1984 ،1
 .36زهدم يكف ،أحكاـ الكقؼ ،المكتبة العصرية ،صيدا-بيركت ،ط ،1د.س.ط.
 .37زهػ ػ ػػدم يكػ ػ ػػف ،الكقػ ػ ػػؼ فػ ػ ػػي الش ػ ػ ػريعة كالقػ ػ ػػانكف ،دار النمضػ ػ ػػة العربيػ ػ ػػة ،د.ب.ف ،د.ط،
1388ق.
 .38سعيد عمي محمد العبيدم ،اإلقتصاد اإلسبلمي ،دار دجمة ،األردف ،ط.2011 ،1
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 .39سميحة القميكبي ،األسػس القانكنيػة لعمميػات البنػكؾ ،دار النمضػة العربيػة ،القػاهرة ،ط ،2
.2003
 .40س ػػمير ص ػػبحي ،أحك ػػاـ الكق ػػؼ ف ػػي ض ػػكء الشػ ػريعة اإلس ػػبلمية كفق ػػا لمق ػػانكف الس ػػعكدم،
المركز القكمي لئلصدارات القانكنية ،القاهرة ،ط.2015 ،1
 .41السػ ػػيد عبػ ػػد الكهػ ػػاب عرفػ ػػة ،مكسػ ػػكعة األكقػ ػػاؼ كاألحكػ ػػار ،دار المطبكعػ ػػات الجامعيػ ػػة،
اإلسكندرية.2014 ،
 .42ش ػػاكر القزكين ػػي ،محاضػ ػرات ف ػػي إقتص ػػاد البن ػػكؾ ،ديػ ػكاف المطبكع ػػات الجامعي ػػة ،ط،4
.2008
 .43الشربيني محمد بف الخطيب ،مغني المحتاج إل معرفػة معػاني ألفػاظ المنمػاج ،ج ،2دار
المعرفة ،بيركت ،ط.1997 ،1
 .44صػػابرينا البجػػدايني ،القكاعػػد اإلجرائيػػة فػػي مدكنػػة األكقػػاؼ ،منشػػكرات المعػػارؼ ،الربػػاط-
المغرب ،ط .2015
 .45الصػػادؽ بػػف عبػػد الػػرحمف الغريػػاني ،فتػػاكل كتحقيقػػات ،دار ابػػف حػػزـ ،بيػػركت -لبنػػاف،
ط.2007 ،1
 .46الص ػػادؽ عب ػػد الرحم ػػاف الغري ػػاني ،أحك ػػاـ المع ػػامبلت المالي ػػة ف ػػي الفقػ ػ اإلس ػػبلمي ،دار
الكتب الكطنية ،بنغازم -ليبيا ،ط.2002 ،1
 .47الصػادؽ عبػػد الرحمػػاف الغريػاني ،فتػػاكل -تحقيقػػات فػي مسػػائؿ فقميػػة تكثػر الحاجػػة إليمػػا،
دار ابف حزـ ،بيركت -لبناف ،ط.2007 ،1
 .48عبد الحميد الشكاربي ،عمميات البنكؾ ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،ط .2006
 .49عبػد الحميػد محمػد الشػكاربي كمحمػد عبػد الحميػد الشػكاربي ،إدارة المخػاطر اإلئتمانيػة مػف
كجمتي النظر المصرفية كالقانكنية ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،اإليداع .2002
 .50عبػػد الػػرزاؽ السػػنمكرم ،الكسػػيط فػػي شػػرح القػػانكف المػػدني :البيػػع كالمقايضػػة ،ج ،4دار
إحياء التراث العربي ،بيركت -لبناف.
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 .51عبد الػرزاؽ السػنمكرم ،الكسػيط فػي شػرح القػانكف المػدني :العقػكد التػي تػرد عمػ الممكيػة:
المبة كالشركة كالقػرض كالػدخؿ الػدائـ كالصػم  ،ج ،5دار إحيػاء التػراث العربػي ،بيػركت-
لبناف.
 .52عبػػد الػػرزاؽ السػػنمكرم ،الكسػػيط فػػي شػػرح القػػانكف المػػدني :العقػػكد ال ػكاردة عم ػ اإلنتفػػاع
بالش ػػيء :اإليج ػػار كالعاري ػػة ،ج ،6المجم ػػد الث ػػاني ،دار إحي ػػاء التػ ػراث العرب ػػي ،بي ػػركت-
لبناف.
 .53عبػػد الػػرزاؽ السػػنمكرم ،الكسػػيط فػػي شػػرح القػػانكف المػػدني :العقػػكد ال ػكاردة عم ػ اإلنتفػػاع
بالشػ ػػيء :اإليجػ ػػار كالعاريػ ػػة ،ج ،6المجمػ ػػد األكؿ ،دار إحيػ ػػاء الت ػ ػراث العربػ ػػي ،بيػ ػػركت-
لبناف.
 .54عبػػد الػػرزاؽ السػػنمكرم ،الكسػػيط فػػي شػػرح القػػانكف المػػدني :العقػػكد ال ػكاردة عم ػ العمػػؿ:
المقاكلة كالككالة كالكديعة كالحراسة ،ج ،7دار إحياء التراث العربي ،بيركت -لبناف.
 .55عب ػػد ال ػػرزاؽ ب ػػف عم ػػار بكض ػػياؼ ،مفم ػػكـ الكق ػػؼ كمؤسس ػػة مالي ػػة ف ػػي الفقػ ػ اإلس ػػبلمي
كالتشريع ،دار المدل ،الجزائر.2010 ،
 .56عبد الرزاؽ بكضياؼ ،إدارة أمكاؿ الكقؼ كسبؿ استثمارها ،دار المدل ،الجزائر.2010 ،
 .57عبد السبلـ ذيب ،عقد اإليجار المدني ،الديكاف الكطني لؤلشغاؿ التربكية ،ط.2001 ،1
 .58عبد العزيز قاسـ محارب ،الكقؼ اإلسبلمي ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية.2011 ،
 .59عب ػ ػػد العظ ػ ػػيـ س ػ ػػمطاني ،تس ػ ػػيير كادارة األم ػ ػػبلؾ الكطني ػ ػػة ف ػ ػػي التشػ ػ ػريع الج ازئ ػ ػػرم ،دار
الخمدكنية ،الجزائر ،ط.2010
 .60عبد القادر بف عػزكز كسػميماف كلػد خسػاؿ ،أحكػاـ الميػراث كالمبػة كالكصػية كالكقػؼ ،دار
قرطبة لمنشر كالتكزيع ،ط.2013 ،2
 .61عبػػد الك ػريـ العيػػكني ،إسػػماـ الكقػػؼ فػػي تمكيػػؿ المؤسسػػات التعميميػػة كالثقافيػػة بػػالمغرب
خبلؿ القرف العشريف ،األمانة العامة لؤلكقاؼ ،الككيت ،ط.2011 ،1
 .62عبد الكريـ شمبكف ،عقكد التبرع في الفق المالكي ،د.د.ف ،د.ب.ف ،د.س.ط.
 .63عب ػػد المطي ػػؼ محم ػػد الصػ ػريخ ،دكر الكق ػػؼ اإلس ػػبلمي ف ػػي تنمي ػػة الق ػػدرات التكنكلكجي ػػة،
األمانة العامة لؤلكقاؼ ،الككيت ،ط.2003 ،1
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 .64عبػ ػػد اهلل محمػ ػػد الجبػ ػػكرم ،المختصػ ػػر فػ ػػي أحكػ ػػاـ الكقػ ػػؼ فػ ػػي الفق ػ ػ اإلسػ ػػبلمي ،مكتبػ ػػة
الجامعة ،الشارقة.2012 ،
 .65عب ػػد اهلل محم ػػد الجب ػػكرم ،ال ػػكجيز ف ػػي أحك ػػاـ الكق ػػؼ ف ػػي الفقػ ػ اإلس ػػبلمي ،دار القم ػػـ،
اإلمارات العربية المتحدة -دبي.2012 ،
 .66عبػػد المػػنعـ فػػرج الصػػد  ،الحقػػكؽ العينيػػة األصػػمية ،دار النمضػػة العربيةلمطباعػػة كالنشػػر،
لبناف... ،
 .67عبيػػد بػػكداكد ،الكقػػؼ فػػي المغػػرب اإلسػػبلمي ،مكتبػػة الرشػػاد لمطباعػػة كالنشػػر كالتكزيػػع،
الجزائر ،ط.2011 ،1
 .68عج ػػة الجيبلل ػػي ،عق ػػد المض ػػاربة (القػ ػراض) ف ػػي المص ػػارؼ اإلس ػػبلمية ،دار الخمدكني ػػة،
د.ط ،د.س.ط.
 .69عمي جماؿ الديف عكض ،عمميات البنكؾ مػف الكجمػة القانكنيػة ،دار النمضػة العربيػة ،ط
.2008 ،4
 .70عم ػػاد حم ػػدم محم ػػد محم ػػكد ،اس ػػتثمار امػ ػكاؿ الكق ػػؼ كتطبيقاتػ ػ المعاصػ ػرة ،دار الكت ػػب
القانكنية /دار شتات لمنشر كالبرمجيات ،مصر-اإلمارات.2012 ،
 .71عمر مسػقاكم ،محاضػرات فػي الكقػؼ كمؤسسػات الكقػؼ فػي الشػريعة كالقػانكف كاإلجتمػاد
المبناني ،المؤسسة الحديثة لمكتاب ،لبناف ،ط.2011 ،1
 .72عيسػ بػػف محمػػد بػػكراس ،تكثيػػؽ الكقػػؼ العقػػارم فػػي الفقػ اإلسػػبلمي كالقػػانكف الج ازئػػرم،
جمعية التراث لمنشر ،غرداية -الجزائر ،ط.2012 ،1
 .73عيس يح  ،مفاهيـ في مكضكع اإلقتصاد اإلسبلمي ،دار الخمدكنية ،الجزائر.2011 ،
 .74فتيحة قر  ،أحكاـ عقد المقاكلة ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية.1992 ،
 .75فؤاد عبد اهلل العمر ،إسماـ الكقؼ في العمػؿ األهمػي كالتنميػة اإلجتماعيػة ،األمانػة العامػة
لؤلكقاؼ ،دكلة الككيت ،ط .2000
 .76فػػكزم أمػػيف يحي ػ الطػػائي ،الخػػدمات الكقفيػػة فػػي الع ػراؽ كبػػبلد الشػػاـ ،المؤسسػػة الحديثػػة
لمكتاب ،لبناف ،ط.2013 ،1
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 .77ليػػث عبػػد األميػػر الصػػباغ ،تنميػػة الكقػػؼ ،منشػػكرات الحمبػػي الحقكقيػػة ،بيػػركت -لبنػػاف،
ط.2011
 .78محػػرزم محمػػد عب ػػاس ،إقتصػػاديات المالي ػػة العامػػة ،ديػ ػكاف المطبكعػػات الجامعي ػػة ،ط،5
.2012
 .79محمػػد الفػػات محمػػكد بشػػير المغربػػي ،اقتصػػاديات كادارة الكقػػؼ ،الشػػركة العربيػػة المتحػػدة
لمتسكيؽ كالتكريدات ،القاهرة ،ط.2011 ،1
 .80محمد الفات محمكد بشير المغربي ،تمكيؿ كاستثمار األكقػاؼ اإلسػبلمية ،الشػركة العربيػة
المتحدة لمتسكيؽ كالتكريدات ،القاهرة ،ط.2011 ،1
 .81محمػػد الممػػدم ،نظػػاـ النظػػارة عم ػ األكقػػاؼ فػػي الفق ػ اإلسػػبلمي كالتطبيقػػات المعاص ػرة
(النظاـ الكقفي المغربي نمكذجا) ،األمانة العامة لؤلكقاؼ ،الككيت ،ط.2011 ،1
 .82محمػػد بػػاكني ،أحمػػد الحجػػر كعقػػكد التبرعػػات فػػي الفق ػ كالقػػانكف ،منشػػكرات مكتب ػة إق ػرأ،
قسنطينة -الجزائر ،ط.2009 ،1
 .83محمد حمكدة كمصطف حسيف ،المعامبلت المالية في اإلسبلـ ،مؤسسة الػكراؽ ،عمػاف-
األردف ،ط.1999 ،2
 .84محمد زيد األبياني دبؾ ،كتاب مباحث الكقؼ ،د.د.ف ،د.ب.ف ،د.ط ،د.س.ط.
 .85محمد سراج ،أحكاـ الكقؼ في الفق كالقانكف ،د.د.ف ،اإلسكندرية ،د.ط.1993،
 .86محمد سبلـ مدككر ،المدخؿ لمفق اإلسبلمي ،دار الكتاب الحديث.
 .87محمد عمكاني دكر الصناديؽ الكقفية في تنمية الكقؼ بالجزائر ،ط.2014 ،1
 .88محمد عمي سػكيمـ ،عقػكد اإلسػتثمار  -د ارسػة مقارنػة ،-دار المطبكعػات الجامعيػة ،ط،1
.2014
 .89محمػػد عمػػي محمػػد أحمػػد البنػػا ،القػػرض المصػػرفي ،دار الكتػػب العمميػػة ،بيػػركت-لبنػػاف،
ط.2006 ،1
 .90محمػػد فػػاركؽ النبمػػاف ،اإلتجػػا الجمػػاعي فػػي التشػريع اإلقتصػػادم اإلسػػبلمي ،دار الفكػػر،
ط.1970 ،1
 .91محمد كنازة ،الكقؼ العاـ في التشريع الجزائرم ،دار المدل ،الجزائر.2006 ،
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 .92محمػ ػػد لبيػ ػػب شػ ػػنب ،شػ ػػرح أحكػ ػػاـ عقػ ػػد المقاكلػ ػػة ،منشػ ػػأة المعػ ػػارؼ ،اإلسػ ػػكندرية ،ط،2
.2004
 .93محم ػػكد حم ػػكدة كمص ػػطف حسػ ػػيف ،المع ػػامبلت المالي ػػة فػ ػػي اإلس ػػبلـ ،مؤسس ػػة الػ ػػكراؽ،
عماف -األردف ،ط.1999 ،2
 .94من ػػاع مػ ػرار خميف ػػة ،المزارع ػػة كالمس ػػاقاة ف ػػي الشػ ػريعة اإلس ػػبلمية ،دار الرس ػػالة لمطباع ػػة،
بغداد1975 ،ـ1395 -ق.
 .95منذر عبد الكريـ القضاة ،أحكاـ الكقؼ ،دار الثقافة ،عماف -األردف ،ط.2011 ،1
 .96منػػذر قحػػؼ ،الكقػػؼ اإلسػػبلمي :تطػػكر  ،إدارتػ كتنميتػ ) ،دار الفكػػر المعاصػػر ،بيػػركت-
لبناف ،دار الفكر ،دمشؽ سكرية ،ط.2000 ،1
 .97منذر قحؼ ،الكقؼ اإلسبلمي ،دار الفكر المعاصر ،بيركت -لبناف ،ط.2000 ،1
 .98منصكرم نكرة ،قكاعد التميئة كالتعمير ،دار المدل ،الجزائر ،ط 7111
 .99مكسػ ػ بكده ػػاف ،النظ ػػاـ الق ػػانكني لؤلم ػػبلؾ الكقفي ػػة ،دار الم ػػدل ،ع ػػيف مميم ػػة -الج ازئ ػػر،
.2011
 .100ناص ػػر ال ػػديف س ػػعيدكني ،د ارس ػػات ف ػػي الممكي ػػة العقاري ػػة ،المؤسس ػػة الكطني ػػة لمكت ػػاب،
الجزائر.1986 ،
 .101نائ ػػؿ عب ػػد الرحم ػػاف ص ػػال الطكي ػػؿ كن ػػاج داكد رب ػػاح ،األعم ػػاؿ المص ػػرفية كالجػ ػرائـ
الكاقعة عميما ،دار كائؿ لمطباعة كالنشر ،عماف -األردف ،ج ،1ط.2000 ،1
 .102نزي ػ عبػػد المقصػػكد مبػػركؾ ،صػػناديؽ اإلسػػتثمار بػػيف اإلقتصػػاد اإلسػػبلمي كاإلقتصػػاد
الكضعي ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،ط.2006 ،1
 .103الميثمي ابف حجر ،تحفة المحتاج في شرح المنماج ،ج ،5دار حراء.1986 ،
 .104كهبة الزحيمي ،الكصايا كالكقؼ في الفق اإلسبلمي ،دار الفكر ،دمشػؽ -سػكرية ،ط،2
1993.

781

لائًح املصادس ًاملشاجغ
-02االرسائؿ الجامعية
أ*أطركحات دكتك ار منشكرة
 .1محمػػد قاسػػـ الشػػكـ ،الكقػػؼ اإلسػػبلمي فػػي لبنػػاف :إدارتػ كطػػرؽ اسػػتثمار  ،إدارة الد ارسػػات
كالعبلقات الخارجية – األمانة العامة لؤلكقاؼ ،الككيت ،ط.2007 ،1
 .2عبد القادر بف عزكز ،فق استثمار الكقؼ كتمكيم في اإلسبلـ ،إدارة الدراسات كالعبلقات
الخارجية – األمانة العامة لؤلكقاؼ ،الككيت ،ط.2008 ،1
 .3محمػ ػػد عطيػ ػػة الممػ ػػدم ،نظػ ػػاـ النظػ ػػارة عم ػ ػ األكقػ ػػاؼ فػ ػػي الفق ػ ػ اإلسػ ػػبلمي كالتطبيقػ ػػات
المعاص ػ ػرة (النظػ ػػاـ ال ػ ػكقفي المغربػ ػػي نمكذجػ ػػا) ،إدارة الد ارسػ ػػات كالعبلقػ ػػات الخارجيػ ػػة –
األمانة العامة لؤلكقاؼ ،الككيت ،ط.2011 ،1
 .4فارس مسدكر ،تمكيؿ كاستثمار األكقاؼ بيف النظرية كالتطبيؽ ،إدارة الدراسات كالعبلقػات
الخارجية – األمانة العامة لؤلكقاؼ ،الككيت ،ط.2011 ،1
 .5كم ػػاؿ منص ػػكرم ،اإلص ػػبلح اإلدارم لمؤسس ػػات قط ػػاع األكق ػػاؼ (د ارس ػػة حال ػػة الج ازئ ػػر)،
إدارة الدراسات كالعبلقات الخارجية – األمانة العامة لؤلكقاؼ ،الككيت ،ط.2011 ،1
ب*مذكرات الماجستير
محمػػد نػػكر الػػديف أردنيػػة ،القػػرض الحسػػف كأحكامػ فػػي الفقػ اإلسػػبلمي ،أطركحػػة مكممػػة لنيػػؿ
درج ػػة الماجس ػػتير ف ػػي الفقػ ػ كالتشػ ػريع ،كمي ػػة الد ارس ػػات العمي ػػا -جامع ػػة النج ػػاح الكطني ػػة
نابمس -فمسطيف 01 ،أكت .2010
 -03المقاالت العممية
 .1عبد القادر بف عزكز" ،المسؤكلية المدنية لمنظارة عم المرفؽ الكقفي فػي الفقػ اإلسػبلمي
(د ارس ػػة تطبيقي ػػة ف ػػي الم ػػذهب الم ػػالكي)" ،أكق ػػاؼ ،األمان ػػة العام ػػة لؤلكق ػػاؼ ،الع ػػدد ،18
السنة العاشرة ،مام .2010
 .2نػػكر بنػػت حسػػف بػػف عبػػد الحمػػيـ قػػاركت" ،كظػػائؼ نػػاظر الكقػػؼ فػػي الفق ػ اإلسػػبلمي"،
أكقاؼ ،األمانة العامة لؤلكقاؼ ،العدد  ،5السنة الثالثة ،أكتكبر .2003
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 .3كم ػػاؿ منص ػػكرم" ،نم ػػكذج العم ػػارة الكقفيةاإلس ػػبلمية ب ػػيف نظري ػػات العم ػػارة كنظري ػػة ج ػػكدة
الخدمات" ،أكقاؼ ،األمانة العامة لؤلكقاؼ ،العدد  ،17السنة التاسعة ،نكفمبر .2009
 .4ف ػػارس مس ػػدكر ككم ػػاؿ منص ػػكرم" ،األكق ػػاؼ الجزائري ػػة :نظػ ػرة ف ػػي الماض ػػي كالحاض ػػر"،
أكقاؼ ،األمانة العامة لؤلكقاؼ ،العدد  ،15السنة الثامنة ،نكفمبر .2008
 .5محم ػػد مص ػػطف الزحيم ػػي" ،مش ػػمكالت أجػ ػرة الن ػػاظر المعاصػ ػرة" ،أكق ػػاؼ ،األمان ػػة العام ػػة
لؤلكقاؼ ،العدد  ،6السنة الثالثة ،جكاف.2004
 .6أشػػرؼ محمػػد دكاب ػ " ،تصػػكر مقتػػرح لمتمكيػػؿ بػػالكقؼ" ،أكقػػاؼ ،األمانػػة العامػػة لؤلكقػػاؼ،
العدد  ،9السنة الخامسة ،نكفمبر .2005
 .7عبد القادر زيتكني" ،دكر الكقؼ في تمكيؿ المشركعات الصغيرة" ،أكقاؼ ،األمانػة العامػة
لؤلكقاؼ ،العدد  ،22السنة الثانية عشرة ،مام .2012
 .8إب ػ ػراهيـ عبػ ػػد المطيػ ػػؼ العبيػ ػػدم" ،إسػ ػػتبداؿ الكقػ ػػؼ الز ارعػ ػػي المعطػ ػػؿ بػ ػػالكقؼ التعميمػ ػػي
الص ػػحي" ،أكق ػػاؼ ،األمان ػػة العام ػػة لؤلكق ػػاؼ ،الع ػػدد  ،23الس ػػنة الثاني ػػة عشػ ػرة ،ن ػػكفمبر

.2012
-04المجكت كالدكريات
 .1المجمة القضائية ،ع ،1قسـ الكثائؽ بالمحكمة العميا.1999 ،
 .2مجمة المحكمة العميا ،ع ،2قسـ الكثائؽ.2004 ،
 .3مجمة المحكمة العميا ،ع ،2قسـ الكئائؽ.2005 ،
 .4النشػ ػرة الرس ػػمية ،ك ازرة الش ػػؤكف الديني ػػة كاألكق ػػاؼ ،الع ػػدد الس ػػادس كالعش ػػركف ،السداس ػػي
الثاني 2013
 .5النشرة الرسمية ،ك ازرة الشؤكف الدينية كاألكقػاؼ ،العػدد التاسػع كالعشػركف ،السداسػي األكؿ
.2015
 .6رسػػالة المسػػجد ،العػػدد الثػػاني ،السػػنة الخامسػػة ،ك ازرة الشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ ،الج ازئػػر،
أكت .2007
 .7رسالة المسجد ،العدد الخامس ،السنة الخامسة ،ك ازرة الشػؤكف الدينيػة كاألكقػاؼ ،الج ازئػر،
نكفمبر .2007
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 .8البنػػؾ اإلسػػبلمي لمتنميػػة ،البحػػث رقػػـ :11المضػػاربة الشػػرعية كتطبيقاتمػػا الحديثػػة ،المعمػػد
اإلسبلمي لمبحكث كالتدريب.
 .9الػػدليؿ القػػانكني لمكقػػؼ ،المدرسػػة الكطنيػػة لتكػػكيف كتحسػػيف مسػػتكل إطػػارات إدارة الشػػؤكف
الدينية كاألكقاؼ بسعيدة ،مكتبة الرشاد لمطباعة كالنشر ،الجزائر.2014 ،
 .10تجربة النمكض بالدكر التنمكم لمكقؼ في دكلة الككيت ،األمانة العامة لؤلكقاؼ.
-05الممتقيات المنشكرة
 .1كتػػاب الممتقيػػات العمميػػة لممخبػػر رقػػـ ( 2013-03المػػؤتمر العممػػي الػػدكلي الثػػاني) تحػػت
عنػ ػكاف" :دكر التمكي ػػؿ اإلس ػػبلمي غي ػػر الربح ػػي  -الزك ػػاة كالكق ػػؼ  -ف ػػي تحقي ػػؽ التنمي ػػة
المسػ ػػتدامة" ،ي ػ ػػكمي 21-20 :م ػ ػػام  ،2013مخب ػ ػػر التنمي ػ ػػة اإلقتص ػ ػػادية كالبشػ ػ ػرية ف ػ ػػي
الجزائر ،جامعة سعد دحمب بالبميدة.
 .2مجمع أبحاث الممتق الػكطني التاسػع تحػت عنػكاف" :الكقػؼ فػي الج ازئػر -كاقػع كيفػاؽ،"-
المنظـ يكـ 25 :أفريؿ  2015ب :زاكيػة المػبلؿ القرينيػة العمميػة  -بمديػة الشػبمي  -كاليػة
البميدة ،جمع كترتيب :د.سالمي ياسيف كد.خميفاتي جماؿ ،ط2016. ،1
-06المنتديات
 .1أعم ػػاؿ منت ػػدل قض ػػايا الكق ػػؼ الفقمي ػػة الس ػػادس 14-13 ،م ػػام  ،2013الدكح ػػة -دكل ػػة
قطر ،إدارة الدراسات كالعبلقػات الخارجيػة -األمانػة العامػة لؤلكقػاؼ ،دكلػة الككيػت ،ط،1
.2013
 .2أعماؿ منتػدل قضػايا الكقػؼ الفقميػة ال اربػع ،فػي  ،2009الربػاط -المممكػة المغربيػة ،إدارة
الدراسات كالعبلقات الخارجية -األمانة العامة لؤلكقاؼ ،دكلة الككيت ،ط.2011 ،1
 .3أعم ػ ػػاؿ منت ػ ػػدل قض ػ ػػايا الكق ػ ػػؼ الفقمي ػ ػػة الخ ػ ػػامس 15-13 ،م ػ ػػام  ،2011إس ػ ػػطنبكؿ-
الجممكريػػة التركيػػة ،إدارة الد ارسػػات كالعبلقػػات الخارجيػػة -األمانػػة العامػػة لؤلكقػػاؼ ،دكلػػة
الككيت ،ط.2012 ،1
 .4أعمػ ػػاؿ منتػ ػػدل قضػ ػػايا الكقػ ػػؼ الفقميػ ػػة األكؿ 13-11 ،أكتػ ػػكبر  ،2003إدارة الد ارسػ ػػات
كالعبلقات الخارجية -األمانة العامة لؤلكقاؼ ،دكلة الككيت ،ط.2012 ،2
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 األبحػاث العمميػة كالمناقشػات لممنتػدل الثالػث، أعماؿ منتدل قضايا الكقػؼ الفقميػة الثالػث.5
 الفتػرة، الككيػت،الذم نظمت األمانة العامة لؤلكقاؼ بالتعاكف مع البنػؾ اإلسػبلمي لمتنميػة
.2007 ،1 ط، صادرة عف األمانة العامة لؤلكقاؼ،2007  افريؿ30-28 مف
المقابكت الشخصية-07
 مكظػػؼ بمديريػػة األكقػػاؼ كالزكػػاة كالح ػ-  مقابمػػة أجريػػت مػػع السػػيد عبػػد الجميػػؿ بػػكعمي.1
 مديريػة األكقػاؼ كالزكػاة، صػباحا12 إل09  الساعة2016  جكيمية26  بتاريخ-كالعمرة
.كالح كالعمرة بك ازرة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ
، مقابمػػة أجريػػت مػػع السػػيد ككيػػؿ األكقػػاؼ بمديريػػة الشػػؤكف الدينيػػة كاألكقػػاؼ لكاليػػة باتنػػة.2
. صباحا2018  أفريؿ10 بتاريخ
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ومخــص
 كالشػركط،حدد المشرع الجزائرم القكاعػد العامػة لتنظػيـ األمػبلؾ الكقفيػة كتسػييرها كحفظمػا كحمايتمػا

 حيث تسند رعاية التسيير المباشر لمممؾ الكقفي إل ناظر الممؾ،كالكيفيات المتعمقة باستغبللما كاستثمارها

. الذم يباشر عمم تحت رقابة ككيؿ األكقاؼ،الكقفي

 تسػمر مديريػة الشػؤكف الدينيػة كاألكقػاؼ كمؤسسػة المسػجد بشػكؿ مباشػر،أما عم المسػتكل المحمػي

 كذلػػؾ،  طبقػػا لمتنظػػيـ المعمػػكؿ ب ػ،عم ػ تسػػيير األمػػبلؾ الكقفيػػة كحمايتمػػا كالبحػػث عنمػػا كجردهػػا كتكثيقمػػا
 كالمتمثمػة،بالتنسيؽ مع األجمزة المحمية األخرل ذات العبلقة غير المباشرة بإدارة هذا الصنؼ مف األمبلؾ

.زرة المالية
في الجماعات المحمية كاألجمزة التابعة لك ا

 تقػػكـ باإلش ػراؼ عم ػ إدارة األمػػبلؾ الكقفيػػة األجم ػزة المركزيػػة المختصػػة،كعم ػ المسػػتكل المركػػزم
.التابعة لك ازرة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ
 كفقا إلرادة الكاقؼ كطبقا لمقاصػد،كتستغؿ كتستثمر كتنم األمبلؾ الكقفية بتمكيؿ ذاتي أك خارجي
.  حسب الكيفيات التي حددها قانكف األكقاؼ كاألحكاـ القانكنية غير المخالفة ل،الشريعة اإلسبلمية

Résumé
Le législateur algérien a définit les règles générales d’organisation et fonctionnement
des biens wakf, en matière de gestion, de préservation et de protection, aux conditions et
modalités d’exploitation et de développement. D’où , le parainage de la gestion immédiate du
bien wakf est confié au Nadher du bien wakf, qui assume sa fonction sous le contrôle du
préposé aux biens wakf.
Au niveau local, la direction des affaires religieuses et des wakf et la fondation de la
mosquée, veille sur la gestion et la protection des biens wakf et leur recherche, leur inventaire
et leur enregistrement, conformément à la réglementation en vigueur, en collaboration avec
les autres organes locaux en relation indirecte avec ce genre des biens.
La gestion des biens wakf est supervisée à l’echele central, par les organes centraux
spécialisés du ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Les biens wakf sont exploités et développés par auto-financement ou par financement
national ou extérieur, conformément à la volonté du constituant et aux objectifs de la charia
islamique, suivant les modalités définies par la loi des biens wakf et les dispositions légales.

