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مـلخـص:
يعتبر الوقف ملك لجماع ة المسلمين وهو من اعمال البر والخير،حيث يتكون صدقات المحسننين وبنذلك
فهو يلعب دورا محوريا فني تحقينق التكافنل والتضنامن االجتمناعي بنين ألمسنلمين لمنا يمتناز بنه هنذا التصنرف
التبرعي من خصنائص وممينزات جعلتنه احند مكوننات هنذا القطناع الخيري،وذلنك منن خنالل اسنتثمار اصنوله
وأرباحه في مشاريع تنموية تحقق نجاحنا كبينرا وفائندة عامنة للمجتمنع  .وتنأتي هنذه الدراسنة فني ظنل االهتمنام
التشريعي والفقهي بتطوير االستثمار الوقفي وإشراكه في العملينة التنموينة وبالخصنوص العقارينة منهنا وينأتي
االيجار او عقد االيجار كآلينة منن الينات االسنتثمار االمنالك الوقفينة حينث يبقنى هنذا الطرينق االمثنل واألحسنن
الستغالل واستثمار االمالك الوقفية،لما يدره من اموال وأرباح على االمالك الوقفية وجماعة المسلمين في ظل
غياب وعدم االهتمام بالطرق االخرى لالستغالل واالستثمار،على الرغم من االهتمام المتزايد الذي توليه الدولة
الجزائريننة لموضننوع االوقن اف واسننتغاللها واالسننتثمار فيهننا،تبقى االرقننام واإلحصننائيات المقدمننة مننن الجهننات
المعنيننة تطننرح العدينند مننن عالمننات االسننتفهام رغننم صنندور النصننوص القانونيننة والتنظيميننة المنظمننة لهننذا
المجال،والتي كان اخرها المرسوم التنفيذي رقم  213-18المؤرخ في  20اوت  2018المحدد لشروط وكيفيات
استغالل العقارات الوقفية الموجهة النجاز مشاريع استثمارية .
الكلمات المفتاحية  :عقد إيجاز المحل امالك،الوقف.

Abstract:
Mortmain property is owned by all Muslims and is one of the deeds
of charity and benevolence. It is made up of charitable alms and thus plays
an axial role in concretizing social solidarity between Muslims, given the
distinctive characteristics of this volunteering act which make it one of the
components of this charitable sector, particularly by investing its assets and
benefits in development projects that generate great success and public
interest for society.
This research is in the framework of the legislative and doctrinal interest to
develop the investment of the property of Mortmain and to implicate it in the
process of development, notably for real-estate properties that can be subject
to lease or rental contract, as one of the investment mechanisms of Mortmain
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properties and as the best and ideal means of investment, thanks to the funds
and profits generated for the benefit of these goods and for the benefit of
Muslims, in the absence and disinterest in other means of 'investment.
Despite the growing interest of the Algerian State in mortmain property and
its exploitation, the statistics provided by the concerned authorities raise
many questions, despite the enactment of laws and regulations which govern
this area, the most recent of which is the executive decree number 18-213 of
August 20, 2018 which defines the terms and conditions for the exploitation
of real-estate, intended for carrying out investment projects.
KeyWords: Mortmain (Wakf), properties, rental, contract, object.

مقـدمـــة:
لقد جعلت الشريعة االسالمية نظام الوقف نظاما متميزا  ،اذ خصته بالعديد منن االحكنام
الخاصننة  ،وهننو مننا حننذا حننذوه التشننريع أو القننانون اذ نننص المشننرع الجزائننري بموجننب
القننننانون رقننننم  10/91المننننؤرخ فنننني  12شننننوال 1411ه الموافننننق  27أفريننننل 1991م
المتضمن قانون الوقف في المادة  03مننه علنى أننه":حبس العنين عنن التملنك علنى وجنه
التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخير"
ومن خصائص الوقف أنه حق عيني تبرعي له شخصنية معنوينة واسنتقالل منالي يجنوز
االنتفنناع بننه وفقننا ألحكننام القننانون  ،وهننو مننا جعننل المشننرع يسننن العدينند مننن االنظمننة
والتشريعات الخاصة بإدارته وتسييره .وذلك عنن طرينق وضنع سنبل واجنراءات خاصنة
تتناسب وطبيعة الوقف.
ويعنند االيجننار الطريننق االصننلي السننتغالل أمننوال الوقننف فنني القننانون هننذا قبننل تعننديل قننانون
االوقاف ،اين تنم اضنافة طنرق اخنرى لالسنتغالل كمنا تنم الننص علنى ايجنار االراضني الوقفينة
المخصصة للفالحة.
وسنقتصر في دراستنا هذه على عقد ايجنار االمنالك الوقفينة والنذي يخضنع لننفس القواعند التني
يخضع لها عقد االيجار العادي مع بعض الخصوصيات االحكنام الخاصنة نظنرا لطبيعتنه والتني
تسننتهدف رعايتننه والمحافظننة عليننه ،فمااا مفهااوم عقااد االيجااار الملااو الااوقفي وماااهي االث اار
المترتبااة عليااه ولمعالجننة هننذا الموضننوع أردنننا أن نفصننل تحدينندا هننذه المسننائل الرئيسننية مننن
خالل هذه المحاور
المحور االول :مفهوم عقد ايجار االمالك الوقفية.
المحور الثاني :اثار عقد ايجار االمالك الوقفية.
-

مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةـ

-العدد الثالث – جوان 2020

ISSN: 2676-1955

عقد االيجار كآلية من آليات استثمار األمالك الوقفية

ط/د .مسلي نور الدين  -د /زراري فتحي

المحور االول :مفهوم عقد ايجار االمالك الوقفية:
كان وال زا ل عقد اإليجار أهم تقنية من تقنيات استغالل واستثمار األمالك الوقفية  ،وقد سن المشرع هذه التقنية من خالل قانون
األوقاف رقم  10/91وذلك بموجب المادة  42منه التي تنص على ما يلي  " :تؤجر األمالك الوقفية وفقا لألحكام التشريعية
والتنظيمية السارية المفعول مع مراعا ة أحكام الشريعة اإلسالمية " ،كما اضاف التعديل المتعلق بقانون الوقف المادة  26مكنرر 8
التي نصت على أن عقود ايجار المحالت الوقفية المعدة للسكن والمحالت التجارية تخضع لقانون المدني والتجاري هذا كنص خاص
.

و لكي ينقعد عقد ايجار االمالك الوقفية صحيحا وجب ان يتوفر علنى جمينع اركاننه مثلنه
مثل باقي العقنود وهني الرضنا والمحنل والسنبب وكنذا الشنكل النذي يفنرغ فينه الطرفنان منا اتفقنا
عليه.
وقد أحال قانون األوقاف على المرسوم  381-98في إيجار الوقف الذي نجده قد تناول
هدا الموضوع فني الفصنل الثالنث مننه منن المنادة  22إلنى منادة  ،30منن خنالل هنذه النصنوص
وغيرها ارتأينا أن نقسم هذا المحور الى:
اوال :تعريف عقد ايجار الملو الوقفي :
كما رأينا فان المشرع الجزائري قد احال كل ما يتعلق بعقود االيجار لألمالك الوقفية النى
االحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول .
()2
وعليه فانه فيما يخص تعريف عقد االيجار فاننه بنالرجوع النى القنانون المندني نصنت المنادة
 467مننه علننى أنننه "عقنند يمكننن المننؤجر بمقتضنناه المسننتأجر مننن االنتفنناع بالشننيء لمنندة محنددة
مقابل بدل ايجار معلوم . )3( "...
وبننالرجوع الننى القننوانين المتعلقننة بنناالمالك الوقفيننة نجنند ان ايجننار االمننالك الوقفيننة ال يختلننف
كثيرا ع ن االيجار العادي اال في بعض الجوانب نظرا لخصوصته والتي سنتطرق اليها تباعا.
()1

ثانيا :عناصر عقد ايجار الملو الوقفي :
لكي ينقعد عقد ايجار االمالك الوقفية صحيحا وجب ان يتنوفر علنى جمينع عناصنره واركاننه
مثله مثل باقي العقود وهني الرضنا والمحنل والسنبب وكنذا الشنكل النذي يفنرغ فينه الطرفنان منا
اتفقا عليه .
ونظرا لخصوصية اطنراف عقند ايجنار االمنالك الوقفينة ارتئيننا أن نندرس عناصنره منن خنالل
التطرق الى أطرافه ثم كيفية ابرامه ومحله والكتابة.
 . 1أطراف عقد ايجار الملو الوقفي :
ال بد في عقند ايجنار الملنك النوقفي منن طنرفين وهمنا النؤجر والمسنتأجر اال أننه ونظنرا لطبيعنة
الملك الوقفي في حد ذاته باعتبار انه يتمتع بالشخصية المعنوية فعلى المؤجر أن يكون ممثال له
 ،وعليه ندرس أطراف عقد االيجار تباعا كما يلي :
أ.صاحب الحق في تأجير الملو الوقفي:
طبقننا للمننادة  33مننن قننانون األوقنناف فننان ننناظر الوقننف هننو الننذي يتننولى إدارة األمننالك الوقفيننة
،وبذلك فهو الذي له أحقية التأجير  ،ويتضح ذلك أيضا من خالل نص المادة  13من المرسنوم
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التنفينذي  381 – 98المحننددة لمهنام ننناظر الملنك الننوقفي  ،والتني مننن بينهنا السننهر علنى حمايننة
العين الموقوفة  ،والقيام بكل عمل يفيدها ويفيد الموقوف عليهم .
ولكنه بالرجوع إلى المادة الثالثة منن المرسنوم التنفينذي  200-2000المنؤرخ فني – 6- 26
 2000المحندد لقواعند تنظننيم مصنالح الشننؤون الدينينة واألوقنناف فني الواليننة وعملهنا والتنني
تنص على ما يلي  ( :ومن صالحيات شؤون الدينية واألوقاف  - :ابرا عقود إيجار األمنالك
الوقفيننة واسننتثمارها فنني الحنندود التنني يمنحهننا التشننريع معمننول بهننا )  ،وبننذلك فننان وزارة
الشؤون الدينية واألوقاف الممثلة في مديرية الشؤون الدينية واألوقاف هي صاحبة الحق في
تننأجير الملننك الننوقفي أي أن منندير الشننؤون الدينيننة واألوقنناف هننو الطننرف المننؤجر فنني عقنند
اإليجار وهو صاحب الحق في التأجير (.)4
ب  .صاحب الحق في استئجار الملو الوقفي :
يعتبر المستأجر الطرف الثاني في عقد اإليجار األمالك الوقفية ويجوز اسنتئجار الوقنف منن
أي شننخص يتقاعنند معننه المتننولي سننواء كننان المسننتأجر هننو المسننتحق ( الموقننوف عليننه ) أو
شخصا أجنبيا  ،على أن يكون كامل األهلية ومتمتع بكامل قواه العقلية وسليم الرضا .
 ليس للمتولي أن يؤجر عقارا منن عقنارات الوقنف لنفسنه وال ألحند منن أوالده النذين هنم مننتحت واليته الشرعية  ،وإذا شاء ذهب إلى القاضي وهو النذي ينؤجر لنه مايريند فعندم جنواز
أن يكون المسنتأجر هنو المتنولي نقسنه منرده إلنى أن الشنخص الواحند ال يصنح لنه أن يتنولى
طرفي العقد الواحد .
 ال يجوز للناظر أن يؤجر الوقف لمن ال يقبنل شنهادته لنه منن األصنول أو الفنروع أو النزوجمنعا للتهمة وهذا بحسب قول أبي حنيفة .
 ليننؤجر الوقننف ألجنبنني بأقننل مننن اجننر مثلننه ( بنندل المثننل ) واو كننان الننناظر المننؤجر هننوالمستحق الوحيد لألجرة ( للغلة ) كلهنا  ،فالنناظر قند يمنوت ويتضنرر الوقنف بموتنه وغينره
مننن المسننتحقين بسننبب نقننص األجننرة عننن أجننرة المثننل  ،وخاصننة إذا كانننت العننين الموقوفننة
بحاجة للعمارة .
ويستثنى من هذه القيود حالة الضرورة  ،كما لو المت بالوقف نائبة أو استحق على الوقنف
دين أو إذا لم يوجد من يستأجر الوقف إال بأقل من بدل المثل  ،فاجرة المثنل التني يعتند بهنا
هي التي تتحقق فني حلبنة وجنود راغنب فني اسنتئجار العنين الموقوفنة  ،وإذا لنم يرغنب إال
بأقل كان هو بدب المثل (.)5
 . 2المدة في عقد ايجار الملو الوقفي:
تعتبننر المنندة عنصننرا جوهريننا فنني عقنند إيجننار األمننالك الوقفيننة إذا ال ينعقنند اال اذا اتفننق
المتعاقدان على تحديدها  ،ىوكذلك اليجوز االتفناق علنى ان يكنون عقند اإليجنار مؤبندا وحينب
المادة  01-27من المرسوم سالف الذكر فانه اليصبح تأجير الملك الوقفي لمدة غير محددة.
وحسنننب القواعننند العامنننة فنننان المنننادة  468قنننانون مننندني بعننند تعنننديل  05-07النننمءرخ فننني
 2007/05/13تنص ( اليجوز لمن اليملك اال حق القيام باعمال االدارة ان يعقد ايجنارا تزيند
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مدته على ثالث سنوات ما لم يوجد نص يقضي بخالف ذلك  .واذا فقد االيجار لمدة اطول من
ذلك تنخفض المدة الى  3سنوات ) .
والنمننوذج الننذي تعتمننده وزارة الشننؤون الدينيننة و االوقنناف فنني عقننود ايجننار االوقنناف والننذي
اعدتننه لجنننة االوقنناف بحكننم صننالحياتها نننص فنني مننادة  02ان منندة ايجننار الوقننف بالنسننبة
للمحالت التجارية هي عشنرون (  ) 20شنهرا او واليجنوز تجاوزهنا  ،امنا فيمنا يتعلنق بمندة
تاجير االمالك الوقفية االخرى فال تزيد على ثالث سنوات .
وهذا ال تنص عليه المادة  632ق م مصنري  ( :اليجنوز للنناظر بغينر اذن القاضني ان ينؤجر
الوف مدة تزيد عن ثالث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة  ،فاذا عقدت االيجارة لمدة اطنول
انقضت الى ثالث سنين ) .
ومع ذلك اذا كان الناظر هنو الواقنف او المسنتحق الوحيند جناز لنه ان ينؤجر الوقنف مندة تزيند
على ثنالث سننين بنال حاجنة النى اذن منن القاضني  ،وهنذا دون اخنالل بحنق النناظر النذي فني
طلب انقاض المدة الى ثالث سنين .
والشريعة االسالمية تميز بين ما اذا كانت العين من المباني او من االراصي و القنول المعنول
عليه اال تزيد مدة االجارة على سنة في الدار و الحانوت وعلى ثنالث سننين فني االراضني اال
ا ذا كانت المصلحة تقضي الزيادة في اجارة الدار و الحانوت (.)6
 . 3محل ايجار المحل الوقفي :
يقصنند بالمحننل فنني عقنند االيجننار تمكننين المسننتثمر مننن العننين المننؤجرة مقابننل بنندل يدفع نه
المستأجر.
أـ الشيء المؤجر :
وقد يكون الشيء المؤجر عبارة عن عقار كالمباني بأنواعها و االراضي البيضاء التني تنؤجر
الستغاللها كمخازن مثال وقد يكون االيجار واردا على المنقول كاآلالت الميكانيكية واألجهزة
الوقفية .
كمننا ياخننذ المحننل فنني عقنند االيجننار الننوارد علننى الملننك الننوقفي طابعننا مزدوجننا ،فهننو بالنسننبة
للمؤجر منفعة العنين او الشنئ المنؤجر وبالنسنبة للمسنتأجر االجنرة التني يندفعها نظينر انتفاعنه
بالشئ المؤجر  ،وبمعنى ادق يقصد بالشئ المؤجر تلك العملية القانونية المراد تحقيقها منه،
وتتجسد هذه العملية في تمكين المستأجر من االنتفناع بالشنئ المنؤجر مقابنل بندل االيجنار او
() 7
األجرة
وبالتالي الشئ المؤجر يقنوم علنى عنصنرين همنا المنفعنة واألجنرة ويضناف لهنا عنصنر ثالنث
والمتمثل في الشرط الزمني لالنتفاع او المندة التني يقناس بهنا مقندار المنفعنة واألجنرة باعتبنار
() 8
ان عقد االيجار من عقود ألمدة.
ب .بدل االيجار:
هو المال الذي يدفعه المسنتأجر للمنؤجر مقابنل انتفناع المسنتأجر بنالعين و المنؤجرة  ،و حكنم
وحكم تخلفها بطالن عقد االيجار .
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وبدل االيجار اخضعه المرسنوم  381-98إلجنراءات خاصنة يحندد عنن طريقهنا وهني المنزاد
العلنني او التراضني  ،فينتم تحديند ايجنار المثنل كسنعر ادننى اذا تنم عقند االيجنار عنن طرينق
المزاد العلني  ،و يتحدد السعر االدنى وفق اسلوبين :
ــ اسلوب القيمة االيجارية :
فني هننذا االسنلوب يتحنندد السنعر االدنننى بالقيمنة االيجاريننة والتني تمثننل السنعر العننادي اليجننار
عقار ما ذي قيمة استعمال محددة في ظروف عادية .
ـــ اسلوب القيمة التجارية :
ويعتمد هذا االسلوب على القيمة التجارية للملك النوقفي منع العلنم ان عملينة التحديند تسنتوجب
االخذ بعين ا العتبار العناصر التقديرية للقيمنة منن عوامنل مادينة ( الموقنع  ،المسناحة  ،شنبكة
المياه الصالحة للشرب  ،شبكة الكهرباء  ،مواد البناء المسنتعملة  ،القندم  )...وعوامنل قانونينة
التنني لهننا تاثيرهننا علننى قيمننة الملننك العقنناري نظننرا الحتمننال وجننود ارتفاقننات سننلبية وايجابيننة
السننيما مننن ناحيننة التعميننر  ،وعوامننل اقتصننادية متمثلننة فنني الموقننع وحالننة السننوق العق ناري
المحلي  ،والنو االقتصادي للناحية وكذلك القرب من المدن الكبنرى وشنبكة الطرقنات ،ويحندد
السعر النهائي بعد اجراء المزايدة  ،والسعر المرسوم عليه هو ثمن االيجار المعتمدة .
كما يمكن تاجير الملك الوقفي وعند الضرورة باربعة اخماس  5/4ايجار المثنل اذا كنان منثقال
بدين او تسجل رغبة فيه اال بقيمة اقل من ايجار المثل  ،و يرجع الى ايجار المثل متى توفرت
الفرصة لذلك ويجدد عندها عقد االيجنار منع مراعناة احكنام المنادة  24منن المرسنوم التنفينذي
 381-98والتي جعلت االصل في تأجير االمالك الوقفية هو المزاد العلني .
اما اذا اجر الوقف بالتراضي مباشرة وفقا لنص المادة  25فان ثمن االيجار يحدد بالتراضي.
3ـ الشكلية :
ان الحكمة من اشتراط الكتابة هي حماية المستأجر كما انه من شنانه ان يخندم مصنلحة المنؤجر
والمستأجر  ،باعتبار ان العقد المكتوب يحفظ للطرفين الشنروط التعاقدينة بينهمنا كاالتفناق علنى
المدة واالتفاق على ثمن معين لقاء استغالل العين المؤجرة ،كما يضمن العقد المكتوب للطرفين
الحق في طلب تعديل ومراجعة بعض الشروط التعاقدية التي يضمنها العقد ،وبالتالي اذا تضمن
العقنند المكتننوب ضننمانات معينننة ،فانننه يكننون بإمكننان المننؤجر مننثال االحتجنناج بهننا ،وال يجننوز
للمستأجر إال االثبات بالكتابة .
فعقنند االيجننار سننواء تعلننق بمحننالت تجاريننة اة اراضنني او محننالت سننكنية فانننه يننتم فنني الش نكل
الرسمي ويحرره موثنق كمنا يقيند لدينه ويتحمنل المسنتاجر مصناريف التوثينق كمنا ان هنذا العقند
()9
يسجل طبقا الحكام التسجيل ويعفى من الرسوم طبقا للمادة  44من قانون االوقاف.
ثالثا :اإلجراءات القانونية إلبرام عقد إيجار األمالك الوقفية :
طبقنا لنصني المنادتين  23،25منن المرسنوم التنفينذي  381-98فنان إيجنار األمنالك الوقفينة يننتم
بموجب طريقتين وهما اإليجار عن طرينق المنزاد العلنني وهنو األصنل  ،و اإليجنار بالتراضني
وهو االستثناء .
 . 1اإليجار عن طريق المزاد العلني :
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وهو القاعدة العامة في إيجارها وطبقا لنص المادة  23من نفس المرسنوم  ،فنان المنزاد يجنرى
تحت إشراف ناظر الشؤون الدينية  ،وبمشاركة مجلس سبل الخيرات على أسناس دفتنر شنروط
نمننوذجي مننن طننرف الننوزير المكلننف بالشننؤون الدينيننة ويعلننن المننزاد فنني الصننحافة الوطنيننة أو
طرق اإلعالن األخرى قبل  20عشرين يوما من تاريخ إجرائه
دفتننر الشننروط النمننوذجي يحنندد فيننع التعيننين النندقيق للعننين الموقوفننة محننل االيجننار المسنناحة
()10
الحدود  ،ال مدة  ،األطراف  ،األجرة  ،الشروط العامة والخاصة المفروضة على المستأجر
.2اإليجار عن طريق التراضي :
اإليجار عن طريق أسلوب التراضي بعد استثناء على القاعندة العامنة  ،وحسنب المنادة  25منن
نفس المرسوم فان ذلك يكون لسببين و هما :
 فائدة نشر العلم وتشجيع البحث فيه._ في سبيل الخيرات ( الحفاظ حرمة المساجد وحماية امالكهما  ،ترشند أداة الزكناة جمعنا
وصننرفا  ،المسنناهمة فنني حننل المشننكالت االجتماعيننة مثننل تسننيير الننزواج للشننباب ورعايننة
اليتنننامى ومسننناعدة المحتننناجين والمنكنننوبين  ،محاربنننة المحرمنننات واالنحرافنننات واآلفنننات
االجتماعية وأسبابها . )...
المحور الثاني  :اثار عقد ايجار االمالك الوقفية:
عمومننا تتمثننل اثننار عقنند االيجننار فنني مجموعننة الحقننوق وااللتزامننات الناشننئة عنننه  ،أي ه ني
االلتزامات التي يرتبها العقد على كل من طرفيه .
اوال  :التزامات مؤجر الملو الوقفي :
يترتب على عقد ايجار االمالك الوقفية التزاما على عاتق ناظر الوقنف وهني تسنليم المسنتأجر
الملك الوقفي وملحقاته ،كما يجب ان يتعهد ان يبقى الملك الوقفي صالحا لالنتفناع ،وان يتمتنع
عن المساس بحقوق المستأجر في التمتع باألماكن المؤجرة.
 . 1تسليم المستاجر الملو الوقفي المؤجر وملحقاته :
نصت المادة  8منن نمنوذج عقند االيجنار العنادي للملنك النوقفي علنى هنذا االلتنزام ،فيسنلم هنذا
الملك المستأجر الملحقات التي قند يشنمل عليهنا ،وتتحند الملحقنات بنالنظر النى طبيعتنه فتنأجير
المسكن يقتضي اعتبار معدات الغاز و الكهربناء والمناء والحديقنة و الفنناء منن ملحقاتنه ،وامنا
االرض الزراعينة فننان المسنناقي و حظننائر الحيوانننات ومسننتودعات تخننزين المحاصننيل تعتبننر
مننن ملحقاتهننا (.)11وكننذلك الشننأن لمننا يلننزم لالنتفنناع بالملننك الننوقفي كحقننوق المننرور وحق نوق
االرتفاق.
ويمكننن للمننؤجر و المسننتأجر ان يحننرر محضننرا بالتسننليم او بيانننا وصننفيا يضننمنانه اوصنناف
الملنك الننوقفي المننؤجر وملحقاتننه ومشننتمالته ،وهننو مننا نصنت عليننه المننادة  5مننن نمننوذج عقند
االيجننار الخنناص بالملننك الننوقفي و التنني تنننص علننى ...(:محتويننات الملننك المننؤجر المبنيننة
بالوثيقننة المحننررة المثبتننة لحالتننه عننند التسننليم و االسننتالم  )..ويقننوم المسننتأجر بننالتوقيع عل نى
()12
ألمحضر

مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةـ
58

-العدد الثالث – جوان 2020

عقد االيجار كآلية من آليات استثمار األمالك الوقفية

ط/د .مسلي نور الدين  -د /زراري فتحي

 . 2تعهد الملو الوقفي المؤجر طيلة مدة االيجار ليبقى صالحا لالنتفاع به:
باعتبار ان ناظر الوقف ممنثال للوقنف ،فاننه يقنع علينه التزامنا ضنمان صنالحية العنين المنؤجرة
وجعلهننا قابلننة لالنتفنناع منهننا ويترتننب علننى هننذا االلتننزام ان يتكفننل الننناظر بالقيننام بالترميمننات
الضرورية الالزمنة وهنذا تطبيقنا 479قنانون مندني التني تننص (.:يلتنزم المنؤجر بصنيانة العنين
المنؤجرة لتبقننى علنى الحالننة التنني كاننت عليهننا وقنت التسننليم ،ويجننب علينه ان يقننوم بالترميمننات
الضرورية اثناء مدة االيجار ،دون الترميمات الخاصة بالمستأجر )
ومن اجل استمرار غاية االنتفاع بالملك النوقفي المنؤجر كنان التنزام مديرينة الشنؤون الدينينة و
ا الوقاف كطرف متقاعد مؤجر ال يتوقف عند تسنليم العنين المنؤجرة للمسنتأجر فني حالنة تصنلح
معها الستعمالها و االنتفاع بها وفق ما اعدت له و انما عليه االلتزام بصيانتها كي تبقى صنالحة
لهننذا االنتفنناع بالقيننام بالترميمننات الضننرورية ،اال ان المننادة 4مننن نمننوذج عقنند االيج نار الننوقفي
()13
اعفت المؤجر
ثانيا  :التزامات مستأجر الملو الوقفي :
بالنظر الى طبيعة وخصوصية الوقف فاننه يخضنع لاللتزامنات العامنة النواردة فني احكنام العقند
()13
كما يخضع ألحكام خاصة.
 .1االلتزامات العامة :
جاء في نموذج عقد ايجار الملك الوقفي بمجموعة من االلتزامات :
أـ االلتز ام باستعمال الملو الو قفي المؤجر وفاق ماا اعاد لاه و االمتنااع عان احاداث تغييارات
فيه:
و هذا ما نصت عليه المادة  491قانون مدني التي تننص (:يلتنزم المسنتأجر بنان يسنتعمل العنين
المنؤجرة حسنبما وقننع االتفناق عليننه.فان لنم يكننن هنناك اتفنناق وجنب علننى المسنتأجر ان يسننتعمل
العين المؤجرة حسب ما اعدت له ).
اما االلتزام المستأجر باالمتناع عن احداث تغييرات في الملك الوقفي المؤجر فمضمونه إن
المستأجر ال ينبغي له أن يدخل أي تغيير على هذا الملك يجعل من حالتنه تختلنف عنن تلنك التني
تسلمه عليها
ب .التزام المستأجر بالمحافظة على الملو الوقفي المؤجر :
يجننب عليننه أيضننا بننذل العنايننة الكافيننة فنني المحافظننة عليننه محافظننة الرجننل العننادي علننى مالننه
حسب المادة  495قانون مدني و المستأجر في محافظته على العين المؤجرة يلتزم بنالترميم و
الصيانة و ال يراد من هذا إال أن يقوم باإلصالحات البسيطة المعتادة.
ج .االلتزام بدفع ثمن اإليجار في الموعد المتفق عليه ورد الملو الوقفي المؤجر:
يعتبننر االلتننزام بنندفع األجننرة مننن أهننم االلتزامننات الواقعننة علننى عنناتق المسننتأجر وتسننتحق
الباجرة بمجرد أن يقوم المؤجر بتمكين المستأجر من االنتفاع بلعين المؤجرة ولو لم ينتفنع بهنا
فعال
 .2االلتزامات الخاصة :
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االلتزام بجميع االعباء الواردة على العقنار النوقفي المنؤجر باسنتثناء دفنع الضنرائب و الرسنوموذلك تطبيقا لنص المادة  44من قانون األوقاف .
التزام المستأجر بتسديد تكاليف إيصال الكهرباء و الغاز و الماء و فاتورات استهالكها .االلتزام بعدم نقل القاعدة التجارية للغير .التزام المستأجر بعدم االلتجناء اللنى االيجنار منن البناطن للملنك النوقفي او لجنزء مننه( االيجنارالفرعي ).

االلتزام بتقديم طلب تجديد عقد االيجار الوقفي خنالل االشنهر الثالثنة االخينرة مننمدته
ثالثا :انتهاء االجارة العادية للملو الوقفي:
تنتهي االجارة العا دية للملك الوقفي بثالثة طرق والتي سنتطرق لها كاألتي
 . 1انتهاء عقد االيجار الوقفي بانقضاء المدة المحددة له:
ينتهي عقد ايجار االمالك الوقفية كغيره من عقود االيجار االخنرى بانتهناء المندة المتفنق عليهنا
فني العقنند و ذلننك حسننب الفقنرة االولننى مننن المننادة  469مكننرر منن القننانون المنندني التنني تننص
()14
(ينتهي االيجار بانقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة الى تنبيه باإلخالء )
 .2انتهاء عقد االيجار الوقفي ألسباب عامة قبل انتهاء مدته :
انتهاء عقد االيجار بهالك العين المؤجرة ،االمر الذي يحول دون االنتفاع بها ن ومنه اذا هلكت
العين المؤجرة هالكا كليا فسح العقد بقوة القانون و ذلنك حسنب المنادة  481قنانون مندني تننص
(:اذا هلكت العين المؤجر اثناء مدة االيجنار هالكنا كلينا يفسنخ االيجنار بحكنم القنانون ) .كمنا قند
ينتهي عقد االيجار قبل مدة مدته ببطالنه و تطبيقا للقواعند العامنة دائمنا  ،فاننه يبطنل العقند اذا
تخلننف ركننن او وجنند نننص فنني القننانون يقضنني ببطالنننه  ،وحيننث ان اركننان العقنند ثالثننة وهنني
التراضي ،المحل ،السبب ،ويضاف اليها ركن رابع وهو الشكل المطلب النعقاد العقد في بعض
العقود .واذا انعقند لسنبب غني مشنروع أو لسنبب مخنالف للنظنام أو اآلداب العامنة كنان يسنتأجر
احدهم منزال لممارسة القمار أو القينام مخلنة بالحيناء  .ففني هنذه الحالنة يكنون لكنل ذي مصنلحة
التمسننك بننالبطالن  ،كمننا يجننوز للمحكمننة أن تقضنني بننه مننن تلقنناء نفسننها  ،وال يننزول الننبطالن
بإجازة لمن له مصلحة .وحسب المادة  13من النموذج الخاص بعقد إيجنار محنل تجناري وقفني
فانه ينتهي عقد اإليجار قبل انتهاء مدته في حاالت و هي :
تأخر المستأجر في دفع اإليجار لشهرين متتاليين.تسجيل تذبذب في تسديد أجرة الكراء وعدم احترام مواعيدها ._ عدم احترام المستأجر لشروط األمن و النظافة وحسن الجوار.
 .3انتهاء عقد اإليجار الوقفي طبقا لما ورد في المرسوم التنفيذي :381-98
تنص المادة  29على انه (:يفسخ عقد اإليجار قانونا إذا توفي المستأجر ،ويعاد تحرينره وجوبنا
لصالح الورثة الشرعيين للمستأجر للمدة المتبقية من العقد األولى مع مراعاة مضمونه).
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بمعنى ان وفاة المستأجر يؤدي الى انقضاء عقد االيجنار وانتقنال االيجنار النى الورثنة فني المندة
المتبقية ال يتم إال بعند تحرينر عقند ايجنار جديند لصنالحهم ،وهنذا عكنس مناورد فني ننص المنادة
 469مكرر  2من االمر  58/75المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم حيث تنص (ال ينتقنل
االيجار الى الورثة  ،غير انه في حالة وفاة المستأجر ما لم يوجد اتفاق على خالف ذلك يسنتمر
العقد الى انتهاء مدته)....يكمن الفرق بين المادتين السنابقتين ان وفناة المسنتاجر فني ننص المنادة
 29المذكورة اعاله يحرر عقد جديد لصالح الورثة للمندة المتبقينة امنا فني المنادة  469مكنرر 2
()15
حتى وان توفي المستأجر فان العقد يستمر الى انتهائه.
الخاتمة :
مننن خننالل مننا سننبق يمكننننا القننول أن اسننتثمار االمننالك الوقفيننة عننن طريننق عقنند اإليجننار الملننك
الننوقفي فنني الجزائننر وفقننا للنصننوص التشننريعية والتنظيميننة المعمننول بهننا  ،والوضننع االدري
الحالي الموجود واقعيا  ،غير كاف للوصول باسنتثمار واسنتغالل وتنمينة الملنك النوقفي ذلنك أن
المشرع قد لجأ في احكام االيجار الى االحالة على كل من القانون المدني والتجناري  ،منا جعنل
الجهننة القائمنننة علنننى ادارة وتسنننيير الملننك النننوقفي غينننر قنننادرة علننى خدمتنننه كمنننا يجنننب نظنننرا
لخصائصه .
النتائج المتوصل اليها:
_ اعتماد طريقة ابرام عقود االيجار بالتراضي سنواء تعلنق االمنر بنالمحالت التجارينة او حتنى
االراضي الفالحية.
_ تغييب شبه كلي لطريقنة المنزاد العلنني فني ابنرام عقند االيجنار بنالرغم منانص علينه المرسنوم
التنفيذي رقم 381/98
_ حصر ريوع االيجار وصبها في الصندوق المركزي للوقف وهذا ما أدى النى عندم اسنتغاللها
بالشكل الجيد واستثمارها.
المقترحات:
_ استغالل واسنتثمار الملنك النوقفي يتطلنب اعنادة النظنر فني النصنوص التشنريعية التني تنظمنه
وجعلها تتماشى مع التطور الحاصل
_ ضرورة تثمين هذا النوع من عقود االستثمار الوقفي وتسهيل االجراءات المتعلقة بها
_ فتح المشاريع الوقفية باشراك اصحاب رؤوس االموال
الهوامش والمراجع :
()1
()2
()3
()4

المادة  42من القانون  10/91المتعلق باألوقاف على أنه ( تؤجر األمالك الوقفية وفقا لإلحكنام التشنريعية
والتنظيمية السارية لمفعول مع مراعاة أحكام الشريعة اإلسالمية ) .
االمر رقم  58/75المؤرخ في  26سبتمبر  1975المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم .
جميلننة دوار  ،عقنند االيجننار فنني التشنريع المنندني الجزائننري دراسننة نظريننة وفقننا ألحنندث التعننديالت ،دار
طليطلة  ،الطبعة االولى  ، 2011 ،ص . 14.15
موسننى سننالمي  ،التصننرفات الننواردة علننى االمننالك الوقفيننة فنني التشننريع الجزائننري مننذكرة ماجسننتير ف ني
القانون فرع العقود والمسؤولية  ،كلية الحقوق جامعة الجزائر  ، 2003 ،ص . 97

مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسيةـ
61

-العدد الثالث – جوان 2020

عقد االيجار كآلية من آليات استثمار األمالك الوقفية

ط/د .مسلي نور الدين  -د /زراري فتحي

( )5عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  ،الجزء السادس  ،المجلد الثناني ،االيجنار
والعارية الطبعة الثالثة  ،منشورات الحلبي الحقوقية  ،بيروت  ، 1998ص . 14،09
( )6محمنند عبينند الكبيسنني  ،أحكننام الوقننف فنني الشننريعة االسننالمية  ،الجننزء الثنناني  ،مطبعننة االرشنناد بغننداد ،
 ، 1977ص 88
( )7امحمد بن اودنينة ،بن قويدر زبيري ،واقع استثمار الملك الوقفي العقاري عن طريق االيجنار العنادي فني
الجزائننر ،مجلننة الفكننر القننانوني والسياسنني ،جامعننة عمننار ثليجينناالغواط ،المجلنند ، 1العنندد 2017، 1
،ص246
( )8هالل شعوة  ،الوجيز في شنرح عقند االيجنار فني القنانون المندني  ،دار جسنور للنشنر والتوزينع  ،الطبعنة
الثانية ،الجزائر  ، 2010ص.46
()9بنننن مشنننرنن خينننر الننندين ،ادارة الوقنننف فننني القنننانون الجزائنننري  ،منننذكرة لنينننل شنننهادة الماجسنننتير
 ، 2012/2011،تخصص قانون االدارة المحلية  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،جامعة تلمسنان  ،ص
.182
( )10مح مد مقران " التقييمات العقارية " محاضنرة قندمت للندورة الوطنينة لنوكالء االوقناف المنعقندة بنالجزائر
من  05الى  08نوفمبر  ، 2001نشر وزارة الشؤون الدينية واالوقاف  ،الجزائر  ، 2001ص . 6-1
( )11بن سيرين خير الدين ،ادارة الوقف في القانون الجزائري  ،مذكرة لنيل شنهادة الماجسنتير 2012/2011،
 ،تخصص قانون االدارة المحلية  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،جامعة تلمسان  ،ص .182
( )12خالد رمول  ،االطنار القنانوني و التنظيمني ألمنالك الوقنف فني الجزائنر "دراسنة مقارننة بأحكنام الشنريعة
االسنالمية مدعمنة بأحندث النصنوص القانونيننة و االجتهنادات القضنائية ،الطبعنة 01،دار هومنة ،الجزائننر
 2001ص . 128
( )13امحمد بن اودنينة ،بن قويدر زبيري ،واقع استثمار الملك الوقفي العقاري عن طريق االيجنار العنادي فني
الجزائر،المرجع السابق ،ص.262
( )14بن مشرنن خير الدين ،ادارة الوقف في القانون الجزائري ،ص184، 183
بورزق احمد ،محاضرات في الوقف ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعنة زينان عاشنور
()15
الجلفة ، 2016/2015،ص72
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