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ملخص:
جسدىا اؼبشرع اعبزائري من خالل اؼبرسوم رقم
تتناول ىذه الورقة البحثية بال ّدراسة والتحليل فكرة "الديوان" ،اليت ّ
 28:-32اؼبتضمن ألول مرة إنشاءَ ديو ٍان وط ٍٍت لألوقاف والزكاة ،ىذه الفكرة اليت تُعد اليوم من ضمن أجبديات حوكمة
كل من نظام الوقف اإلسالمي وشعَتة الزكاة ،وأحد أبرز اآلليات اليت من شأهنا أن ُربدث تطورا الفتا ضمن اؼبنظومة
ٍّ

الوقفية ،وشعَتة الزكاة على ح ّد السواء ،إال أ ّن ذلك مرتبط دبدى استقاللية "الديوان" ككيان قائم على تسيَت وتنمية
واستثمار األموال الوقفية والزكوية ،استقالليةٌ يف تعيُت اإلطارات القائمة على تسيَت الديوان ،ويف إعداد الربامج ،وتنفيذىا،
ذبسد استقاللية الديوان ،وىو
وحشد كل الوسائل للتعريف هبا وإشهارىا ،وغَتىا من اجملاالت األخرى اليت من شأهنا أن ّ
م ا سأحاول تأكيده أو نفيو من خالل استقراء وربليل النصوص القانونية اليت احتواىا اؼبرسوم اؼبتضمن إنشاء الديوان
الوطٍت لألوقاف والزكاة.
الكلمات المفتاحية:

الديوان ،األوقاف ،الزكاة ،الوزير الوصي ،االستقاللية.

summary
This research paper deals with the study and analysis of the idea of the “Diwan”,
which was embodied by the Algerian legislator through Decree 21-179, which
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included for the first time the establishment of a national office for endowments and
zakat. Which would bring about a remarkable development within the endowment
system and the rite of zakat alike, but this is related to the extent of the independence
of the “Diwan” as an entity based on the management, development and investment
of endowment and zakat funds, independence in the appointment of frameworks
based on the management of the Bureau, and in the preparation and implementation
of programs, And mobilizing all means to publicize and publicize it, and other areas
that would embody the independence of the Bureau, which I will try to confirm or
deny through extrapolation and analysis of the legal texts contained in the decree
containing the establishment of the National Office of Endowments and Zakat.
Keywords:
Diwan, endowments, zakat, guardian minister, independence

مقدمة
تُ ُّ
كل من مؤسسة الوقف ومؤسسة الزكاة أحد أبرز وأىم مؤسسات القطاع الثالث اليت من شأهنا أن تشكل بديال
عد ٌّ
ناجعا لسد ـبتلف االحتياجات اجملتمعية اليت يعجز القطاع العام وحىت اػباص يف بعض األحيان عن س ّدىا ،وىو ما
تسعى إىل ربصيلو العديد من البلدان العربية واإلسالمية من خالل تطوير أداء ىاتُت اؼبؤسستُت على كل اؼبستويات
اإلدارية والتنموية واالستثمارية وغَتىا.
ِ
ذبسدت يف تلك النصوص التشريعية اليت ما فتئ اؼبشرع يصدرىا
يف ىذا اإلطار تْنتَظم مساعي اؼبشرع اعبزائري ،اليت ّ
بُت اغبُت واآلخر بداية من سنة 2:75م (سنة صدور أول مرسوم لتنظيم األوقاف يف اعبزائر) ؼبعاعبة اختالالت اؼبنظومة
الوقفية وتطوير أدائها ،إىل آخر مرسوم ،وىو اؼبرسوم اؼبتضمن إنشاء الديوان الوطٍت لألوقاف والزكاة ،والذي طاؼبا كان
مطلبا ملحا لتحقيق بداية فعلية وحقيقية يف طريق إصالح اؼبنظومة الوقفية ،وكذا عملية ربصيل أموال الزكاة ،بالنظر ؼبا
تتمتع بو فكرة "الديوان " عموما من استقاللية يف التسيَت من شأهنا أن تساىم يف إخراج ىاتُت اؼبؤسستُت (مؤسسة
الوقف ،والزكاة) من دواليب البَتوقراطية اإلدارية ،وجعلها أكثر مرونة ومسايرة لتطور االحتياجات اجملتمعية ،حيث إن

اؼبقصود ليس ىو الديوان يف ح ّد ذاتو ،وإمنا ما خيتص بو من استقاللية وشخصية قانونية سبيزه عن باقي اعبهات اإلدارية
القائمة على تسيَت الوقف والزكاة.
وعليو فإن اإلشكال احملوري الذي تتطلع الورقة البحثية إىل اإلجابة عليو يتمثل يف :حبث مدى استقاللية الديوان
ِ
سة
الوطٍت لألوقاف والزكاة يف تأديتو للمهام اؼبوكلة لو ،أو بصيغة أخرى :هل فعال تُجسد القواعد القانونية المؤس َ
للديوان الوطني لألوقاف والزكاة والمنظمة آلليات عمله استقالليته في تسيير األمالك الوقفية واألموال الزكوية؟.

وتتفرع عن ىذه اإلشكالية صبلة من التساؤالت الفرعية أمهها:

ـ ما مدى استقاللية الديوان يف إنشاء فروعو وملحقاتو..
ـ ىل للديوان من ٍ
سلطة يف إعداد براؾبو اؼبنظمة الستَتاذبية عملو.
ـ ما مدى استقاللية اؼبدير العام للديوان يف تعيُت ـبتلف األعضاء القائمُت معو على تسيَت الديوان.
ـ ما حدود االستقاللية اؼبالية للديوان.
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ولإلجابة عن ىذا اإلشكال احملوري وما يتفرع عنو من تساؤالت فرعية ،اعتمدت على ُك ٍّل من المنهج االستقرائي

القائم على استقراء كل النصوص القانونية اؼبشكلة للمرسوم  28:-32بُغية الوصول النِّهائي إىل شكل الديوان خاصة
ُ
فيما تعلق باستقالليتو ،ولن يتأتى ذلك إال باؼبرور بالمنهج التحليلي من خالل ربليل ما متّ استقراؤه من نصوص،
باإلضافة إىل المنهج المقارن الذي أحتاج إليو يف بعض األحيان للمقارنة بُت نصوص اؼبرسوم يف ح ّد ذاتو للحكم على
مدى توافق وانسجام اؼبشرع أو تناقضو.
كما تستهدف ىذه الدراسة ربقيق صبلة من األىداف،لعل من أمهها:
ـ التعريف بالديوان الوطٍت لألوقاف والزكاة.
ـ الوقوف على مدى استقاللية الديوان الوطٍت لألوقاف والزكاة.
ـ التنبيو إىل أىم وأبرز الثغرات القانونية اليت تضمنها اؼبرسوم .28:-32
مبحث تمهيدي :اإلطار المفاهيمي

يتوقف حبث حدود استقاللية الديوان الوطٍت لألوقاف والزكاة ،ومعرفة موضوع اؼبهام اؼبوكلة لو على التعريف بنظام
الوقف اإلسالمي وشعَتة الزكاة على ح ّد السواء ،بالنّظر إىل كوهنما ديثالن جوىر عمل الديوان ،تعريفا شامـال للجانب
الشرعي ـ وىو األصل ـ والقانوين  ،وجدير بالذكر أن شعَتة الزكاة ليست معروفة على مستوى النظام القانوين يف اعبزائر
خبالف ما ىو عليو اغبال بالنسبة للوقف الذي عرف إصدار العديد من النصوص القانونية منذ االستقالل ،وىو ما
سأحاول الوقوف عليو من خالل ىذا اؼببحث.
المطلب األول :تعريف الوقف

حظي نظام الوقف اإلسالمي باىتمام اؼبشرع اعبزائري منذ وقت مبكر جدا ،تعود بداياتو إىل سنة ،2:75

ومن صبلة ما كان ؿبال الىتمام اؼبشرع ربديد "مفهوم الوقف" ربديدا دقيقا ،وىو ما سأحاول استجالءه من خالل ىذا
اؼبطلب إىل جانب ُك ٍّل من التعريف اللغوي والفقهي ،باعتبار أن ىذا األخَت ىو اؼبرجع يف تعريف الوقف من قِبل اؼبشرع
اعبزائري.
 1ـ تعريف الوقف لغة

1
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ف األرض على
ووقَ َ
ت الكلمة َوقْـ ًفا ،وإذا َوقَّـ ْف َ
ووقَـ ْف ُ
مصدر قولكَ :وقَـ ْف ُ
الرجل على كلمة قلتَ :وقَّـ ْفتُوُ تَـ ْوقيفاًَ ،
ت الدَّابة َ
ت ّ
ف يف صبيع ما تقدم من الدواب واألرضُت وغَتمها
ت الدابة واألرض وكل شيء ،فأما أ َْوقَ َ
ووقَـ ْف ُ
اؼبساكُت وقفا حبَسهاَ ،
ف سواء ،2واعبمع أوقاف مثل ثوب وأثواب.3
ـف وأ َْوقَ َ
فهي لغة رديئة ،وقيلَ :وقَ َ

وعليو ديكن القول إن اؼبعٌت اللغوي للوقف ال خيرج يف عمومو عن معٌت اغببس ،الذي يقتضي اغببس على جهة
معينة ،واغببس عن التصرف أي اؼبنع منو.

 2ـ تعريف الوقف في الفقه اإلسالمي
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كل مذىب عن مدلول الوقف
فعرب فقيوُ ِّ
اختلف الفقهاء يف بيان معٌت الوقف بسبب اختالفهم يف طبيعة العقد ذاتوّ ،
ِوفق التصور اؼبنوط بو داخل اؼبذىب.
تصب كلّها يف معٌت واحد ،ومن أشهر التعاريف اليت تُنسب
فعُِّرف الوقف من ِوجهة نظر أيب حنيفة بتعريفات ـبتلفة ُّ
أليب حنيفة قوؽبم( :وىـو يف الشرع عند أيب حنيفة :حبس العُت على ِملك الواقف والتصدق باؼبنفعة ولو يف اعبملة دبنزلة
العارية).4

وعُّرف عند الصاحبُت (أبو يوسف وؿبمد بن اغبسن الشيباين) بتعريفات ـبتلفة ال زبرج يف معناىا ومضموهنا عـن
قوؽبم( :ىو حبسها على ملك اهلل تعاىل وصرف منفعتها على من أحب).5
ومل خيرج فقهاء اؼبذىب اؼبالكي يف معظمهم عن فحوى تعريفابن عرفة للوقف بقولو(:إعطاء منفعة شيء مدة وجوده
الزما بقاؤه يف ملك معطيو ولو تقديرا).6
عرفو فقهاء الشافعية بقوؽبم( :ىو حبس مال ديكن االنتفاع بو مع بقاء عينو بقطع التصرف يف رقبتو على مصرف
وّ
مباح موجود).7
نص فقهاء اغبنابلة على أن اؼبقصود بالوقف(:رببيس مالك ُمطلق التصرف مالو اؼبنتفع بو مع بقاء عينو بقطع
يف حُت ّ
تصرفو ،وغَته يف رقبتو يُصرف ريعو إىل جهة بر تقربا إىل اهلل تعاىل).8
وباستعراض التعاريف السابقة ديكن القول إهنا صبيعا يدور معناىا حول حبس العُت فال يُتصرف فيها بالبيع والرىن
واؽببة وال تنتقل باؼبَتاث ،وتصرف عبهات الوقف على مقتضى شروط الواقف ،لذلك ديكن القول إن أصبع وأدق وأرجح
تعريف ديكن أن نعرف بو الوقف ىو الذي ذكره ابن قدامة اؼبقدسي ،بقولو إ ّن الوقف ىو( :رببيس األصل وتسبيل

الثمرة) .9

 3ـ تعريف الوقف في القانون الجزائري

إن اؼبتصفح ؼبختلف التشريعات اليت تناولت تنظيم الوقف يف اعبزائر سيجد أمامو العديد من التعريفات اؼبختلفة،

واليت ديكن بياهنا على النحو اآليت:

أ ـ تعريف الوقف من خالل قانون األسرة رقم :1011-44

ديكن اعبزم أن أول تعريف للوقف يف التشريع اعبزائري ورد يف اؼبادة  324من قانون األسرة رقـم  ،22-95حيث

نصت اؼبادة على أن الوقف ىو( :حبس مال عـن التملك ألي شخص ،على وجو التأبيد والتصدق).
ما ديكن مالحظتو على ىذا التعريف أن اؼبشرع أراد أن ينص على أربعة أشياء مهمة يف الوقف ديكن بياهنا كاآليت:
ـ الوقف ىو حبس مال ،ولفظ اؼبال يشمل كالً من العُت واؼبنفعة ،وليس مقتصرا على العقارات واؼبنقوالت فقط ،وأحسن
ما فعل اؼبشرع باستخدامو ؽبذه اللفظة بدال من لفظة أخرى.
ـ يقتضي الوقف خروج العُت عن ملكية ٍ
كل من الواقف واؼبوقوف عليو ،وذلك ما ورد يف التعريف بقول اؼبشرع (عن
التملك ألي شخص).
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جسده يف
ـ ال ديكن أن يكون الوقف إال على وجو التأبيد؛ أي أن اؼبشرع اعبزائري ال يقول بالوقف اؼبؤقت ،وذلك ما ّ
قولو( :على وجو التأبيد).
ـ كما يفهم من قول اؼبشرع( :على وجو التأبيد والتصدق) أن اؼبشرع اعبزائري يشًتط ال ُقربة يف الوقف ،حبيث أنو ال جيوز
الوقف على األغنياء لعدم ربقق معٌت التصدق.

ب ـ تعريف الوقف من خالل قانون األوقاف رقم :1111-11

يعترب قانون األوقاف رقم  21-:2أول قانون مستقل خاص باألوقاف يصدر يف اعبزائر ،لذلك كان لزاما على اؼبشرع
ض ِمن ىذا القانون أىم اؼبسائل اؼبتعلقة بتنظيم األوقاف ،ومن ذلك تعريف الوقف ،وىو ما نصت عليو اؼبادة 14
أن يُ َ
منو بقوؽبا( :الوقف ىو حبس العُت عن التملك على وجو التأبيد والتصدق باؼبنفعة على الفقراء أو على وجو من وجوه
الرب واػبَت).
ومن اؼبالحظات اليت ديكن أن نالحظها على ىذا التعريف ما يلي:
ـ ُديكن أن يُعًتض على ىذا التعريف أنو ال يشمل وقف اؼبنافع على الرغم من أن اؼبشرع اعبزائري نص عـلى إمكانية
وقفها يف اؼبادة  22من القانون  ،21-:2حيث أن استعمالو لعبارة (حبس عُت) ُخيرج وقف اؼبنافع ،مع أن قانون
األسرة كان واضحا يف النص على مشول الوقف ٍ
لكل من األعيان واؼبنافع.
ـ كما أنو ديكن االعًتاض على ىذا التعريف أنو مل يشمل الوقف اػباص رغم اعًتاف ىذا القانون بو ،ومنو فحىت يكون
التعريف جامعا شامال لنوعي الوقف العام واػباص ،كان من األفضل إضافة عبارة (يف اغبال واؼبآل) أو (ابتداء وانتهاء)
حيث إن اغبال واالبتداء لقصد الوقف العام اؼبباشر ،أما اؼبآل واالنتهاء فيُقصد بو أن يكون الوقف خاصا يف االبتداء،

وينتهي عاما.12
ويف اجململ ديكن القول إن التعريف األصح الذي كان ينبغي للمشرع اعبزائري أن حيتفظ ىو التعريف الوارد يف قانون
األسرة ،وذلك لبساطة عبارتو وإجيازىا ودقتها ،إضافة إىل خلُ ِوه من التعارض الذي وقع فيو اؼبشرع من خالل اؼبادة 14
من قانون األوقاف ،خاصة يف استيعا بو ـ قانون األسرة ـ ؼبا ديكن وقفو من أعيان ومنافع من خالل توظيفو لعبارة (حبس
مال) وىو الذي قبده يف الكثَت من التشريعات العربية من ذلك:
ـ ما جـاء يف اؼبادة األوىل من مدونة األوقاف اؼبغربية حُت تعريفها للوقف على أنو( :الوقف ىو كل مال ُحبِس أصلو
وخصصت منفعتو لفائدة جهة بر وإحسان عامة أو خاصة ،ويتم إنشاؤه بعقد ،أو بوصية ،أو
بصفة مؤبدة أو مؤقتةُ ،

بقوة القانون .يكون الوقف إما عاما ،أو معقبا ،أو مشًتكا).13
عرفت الوقف بأنو( :الوقف ىو حبس مال معُت ديكن
ـ ما ّ
نص عليو القانون األوقاف القطري دبوجب اؼبادة الثانية اليت ّ
االنتفاع بو ،مع بقاء عينو ،على مصرف مباح شرعا).14
المطلب الثاني :تعريف الزكاة

الرغم من احملاوالت اؼبتعددة للسلطة التنفيذية يف اعبزائر فبَُثلة يف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف تنظيم شعَتة
على ّ
ذبسد يف إنشاء صندوق الزكاة وبداية العمل بو سنة  ،3114إال أن ىذا االىتمام مل يصل إىل درجة
الزكاة ،وىو ما ّ
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عرف هبا ،لذلك سأكتفي يف ىذا اؼبطلب بتحديد اؼبفهوم الفقهي لشعَتة الزكاة
إصدار تشريع ينظم ىذه الشعَتة ويُ ِّ
باإلضافة إىل التغريف االقتصادي ،وتعريف التشريع اليمٍت.
 1ـ التعريف الفقهي للزكاة

اختلفت عبارات الفقها ء يف بيان اؼبقصود من شعَتة الزكاة ،متمايزين فيما بينهم بُت من ينطلق يف تعريفو من اؼبال
ؿبل الزكاة ،وبُت من يرّكز يف تعريفو على فعل اؼبزكي يف ح ّد ذاتو ،وىو الغالبفياستعمااللشرعي ،وعليو ديكن اإلشارة إىل
ىذه التعريفات على النحو التايل:

أ ـ تعريف الحنفية:

عرف فقهاء اغبنفية شعَتة الزكاة على أهنا" :سبليك اؼبال من فقَت مسلم غَت ىامشي وال مواله بشرط قطع اؼبنفعة
ّ
15
عن اؼب َملك من كل وجو هلل" .
ُ
ب ـ تعريف المالكية:
ـبصوص من ٍ
انطلق اؼبالكية يف تعريفهم للزكاة من اؼبال ؿبل الزكاة ،فجاء يف تعريفهم أهنا" :إخراج ٍ
ٍ
مال
مال
وحول غَت ٍ
ٍ
معدن وحرث".16
ـبصوص بلغ نصابا ؼبستحقو إن مت اؼبلك ٌ
ج ـ تعريف الشافعية:

ٍ
ٍ
ـبصوص من ٍ
ٍ
ـبصوصة
ألصناف
مال ـبصوص ،جيب صرفو
جاء يف تعريف الشافعية للزكاة أ ّهنا" :اسم لقد ٍر
بشرائط ـبصوصة".17

د ـ تعريف الحنابلة:

عرف اغبنابلة شعَتة الزكاة بتعريف ـبتصر جاء فيو" :الزكاة يف الشريعة حق جيب يف اؼبال".18
ّ

 2ـ تعريف الزكاة من المنظور القانوني

مل يعرف اؼبشرع اعبزائري ،ومل يتطرق ألحكامها بتشريع خاص ،أما على مستوى التشريعات العربية فإننا قبد من بُت
التشريعات اليت اىتمت بتنظيم وتعريف شعَتة الزكاة ال تشريع اليمٍت ،حيث عرفت اؼبادة الثانية من قانون الزكاة اليمٍت رقم
 2لسنة  9111م ىذه الشعَتة بقوؽبا(( :اغبصة اؼبقدرة شرعاً يف مال اؼبسلم بالشروط اؼبقررة يف الشريعة
اإلسالمية)).19
 3ـ تعريف الزكاة من المنظور االقتصادي
عرف بعض الباحثُت الزكاة من ناحية اال قتصادية بقولو :فريضة مالية تقتطعها الدولة أو مـن ينوب عنها من
األشخاص قسرا وبصفة هنائية ودون أن يقابلها نفع معُت ،تفرضها الدولة طبقا للمقدرة التمويلية للممول لتستخدمها يف
20
تغطية اؼبصارف الثمانية احملددة يف القرآن الكرمي
المبحث األول :التعريف بالديوان الوطني لألوقاف والزكاة والهياكل المركزية المشابهة له

ليس ال ّديوان الوطٍت لألوقاف والزكاة ىو اؽبيكل اإلداري األول أو الوحيد الذي أُنيطت بو مهمة تسيَت األموال
الوقفية والزكوية يف اعبزائر ،وإمنا أوكل اؼبشرع اعبزائري ىذه اؼبهمة من قبل للعديد من اؽبياكل اؼبركزية ،وؼبا كان موضوع
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الدراسة يتعلق ٍ
هبيكل مركزي (ذو طبيعة مركزية) ،سأتطرق يف ىذا اؼببحث للتعريف أوال بالديوان الوطٍت لألوقاف والزكاة،
مث التعريف بباقي اؽبياكل اؼبركزية اؼبعروفة يف التشريع اعبزائري ،اليت تشًتك مع الديوان بتسيَت األوقاف والزكاة.
المطلب األول :التعريف بالديوان الوطني لألوقاف والزكاة

عرفت اؼبادة الثانية من اؼبرسوم  28:-32اؼبتضمن إنشاء الديوان الوطٍت لألوقاف والزكاة 21ىذا األخَت على أنّو
ّ
مؤسسة عمومية زبضع للقواعد اؼبطبقة على اإلدارة يف عالقاتو مع الدولة ،ذات طابع صناعي وتجاري ،وتتمتع
بالشخصية المعنوية اؼبستقلة.22

وعليو ديكن القول إن الديوان الوطٍت لألوقاف والزكاة ليس مؤسسة خَتية وال دينية ،بل يتمتع دائما بصفة التاجر يف

23
الرغم من الطابع اػبَتي ؼبؤسسة الوقف ،والديٍت الشعائري ؼبؤسسة الزكاة ،األمر الذي يثَت
على
عالقاتو مع الغَت
ّ
تساؤال مفصليا عن مدى صحة إخضاع تسيَت شعَتة الزكاة ؼبؤسسة ذات طابع صناعي وذباري.
ويقع على عاتق الديوان الوطٍت لألوقاف والزكاة مهمة التسيَت الكامل دبا يشملو من استغالل وتنمية واستثمار
لألمالك الوقفية واألموال اؼبتأتية من شعَتة الزكاة ،طبقا إلرادة الواقف والتنظيم اؼبعمول بو بالنسبة لألمالك الوقفية ،وطبقا

ألحكام الشريعة اإلسالمية ومقاصدىا بالنسبة للزكاة وحىت بالنسبة لألوقاف يف بعض األحيان إذا مل تُسعفنا القوانُت
والتشريعات.24
ىذا ويتشكل الديوان الوطٍت لألوقاف والزكاة من ثالثة ىياكل رئيسية يقع على عاتقها مسؤولية تسيَته وأدائو للمهام
اؼبوكلة لو ،وىي:

 1ـ المدير العام :يقع على اؼبدير العام مسؤولية التسيَت األمثل للديوان ِوفقا للتنظيم اؼبعمول بو ،وقد اشًتط اؼبشرع
اعبزائري يف الشخص اؼبتويل ؼبنصب اؼبدير العام أن يتمتع باؼبستوى اعبامعي واػبربة والكفاءة اؼبهنية ،على أن يتم تعيينو
دبوجب مرسوم بعد اقًتاح من وزير الشؤون الدينية واألوقاف.
 2ـ مجلس اإلدارة :يُعد ؾبلس اإلدارة دبثابة عصب الديوان بالنظر إىل اؼبهام الكربى اؼبوكلة لو ،إذ تعود لو مسؤولية
التداول يف كل اؼبسائل اؼبتعلقة بتنظيم الديوان وسَته ،وكذا يف كل اؼبسائل اؼبرتبطة بتحقيق أىدافو.
ويًتأس الديوان وزير الشؤون الدينية واألوقاف أو فبثل لو ،مرفوقا باؼبدير العام الذي تعود لو أمانة اجمللس ،باإلضافة إىل
فبثلي ـبتلف القطاعات ذات الصلة دبهام الديوان.
 3ـ الهيئة الشرعية :تتشكل اؽبيئة الشرعية من ؾبموع أعضاء تتنوع كفاءاهتم وخرباهتم بُت أن تكون علمية وإدارية،
يتَـ َولَ ْون تقدمي االستشارة واؼبساعدة الفقهية للديوان ،خاصة فيما تعلق دبدى مطابقة أعمال ىذا األخَت ألحكام الشريعة

اإلسالمية.

المطلب الثاني :الهياكل المركزية القائمة على تسيير األوقاف والزكاة في الجزائر
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كل من :وزير الشؤون الدينية واألوقاف ،واللجنة الوطنية لألوقاف على
تتكون اإلدارة اؼبركزية لألوقاف يف اعبزائر من ٍّ
مستوى الوزارة ،ومديرية األوقاف والزكاة واغبج والعمرة على مستوى اإلدارة اؼبركزية للوزارة ،باإلضافة إىل الصندوق اؼبركزي
لألمالك الوقفية.
 1ـ وزير الشؤون الدينية واألوقاف
ِ
ِ
ُّ
ك
حوِريَّة يف تسيَت األوقاف والزكاة يف التشريع اعبزائري ،وعليو فإنّو َديتَل ُ
يعد وزيرالشؤون الدينية واألوقاف الشخصية اؼب َ
ف بالسلطة الرئاسيَة
عر ُ
كامل اغبَ ّق يف توجيو التعليمات ؼبوظفيو ،الذين يلتزمون بدورىم باػبضوع ؽبا وتنفيذىا ،وىوما يُ َ
اؼبقررة لو.25
ّ
26
وحي ّدد اؼبرسوم التنفيذي  471-32صبلة اؼبهام والصالحيات اؼبنُوطَةَ بالوزير ذات العالقة باألوقاف والزكاة ،ال
ىذا ُ
َ
سيما اؼبادة السادسة ( ،)17والفقرة الثانية من اؼبادة السابعة ( )18من اؼبرسوم.
 2ـ اللجنة الوطنية لألوقاف.

بعد أن عرف قطاع األوقاف حركية جديدة ،خاصة بعدصدور قانون األوقاف 21-:2؛ أصبحت العديد من
القطاعات االجتماعية ُم َلزَمة باؼبشاركة يف ضباية األوقاف وتطوير أدائها االجتماعي واالقتصادي يف اجملتمع ،ويف ىذا

27
ض ُّم إىل جانب فبثلُت عن وزارة الشؤون الدينية
اإلطار َمتَّ إنشاء عبنة وطنية لألوقاف بتاريخ  32فيفري 2:::م  ،تَ ُ
واألوقاف فبثلُت عن قطاعات أخرى ىي :مصاحل أمالك الدولة ،وزارة الفالحة والصيد البحري ،وزارة العدل ،اجمللس
اإلسالمي األعلى.28
ٍ
بشكل مباش ٍر ،ومن ىنا يظهر دور اللجنة
درج ىذه اؽبيئات والقطاعات يف اللجنة إالّ أل ّن ؽبا عالقة باألوقاف
ومل تُ َ
الوطنية لألوقاف الرابط واؼبنَ ِّسق ِِبُت وزارة الشؤون الدينية واألوقاف وباقي الوزارات واؽبيئات اليت ؽبا عالقة مباشرة أو غَت
ُ
مباشرة باألوقاف والزكاة ،وذلك سعيا إىل توحيد اعبهود وترشيدىا.29
ط صالحيات ومهام ىذه اللجنة اؼبواد اؼبنصوص عليها يف القرار الوزاري رقم  3:الصادريف  32فيفري
ىذا وتَضب ُ

2:::م.30

 3ـ مديرية األوقاف والشعائر الدينية
أُنشئت ىذه اؼبديرية دبوجب اؼبرسوم رقم  169-29اؼبتضمن تنظيم اإلدارة اؼبركزية يف وزارة الشؤون الدينية
واألوقاف ،31حيث ُكلِّفت ىذه اؼبديرية اؼبركزية بالعديد من اؼبهام أغلبها متعلق باألوقاف والزكاة.
ىذا وقد خصصت ىذه اؼبديرية اؼبركزية لتسيَت شؤون األوقاف والزكاة مديرية فرعية من أصل ثالث مديريات فرعية،
وىي اؼبديرية الفرعية لألوقاف والزكاة.
 4ـ الصندوق المركزي لألمالك الوقفية

تعود بدايات اىتمام اؼبشرع اعبزائري بتحقيق فكرة صبع األموال الوقفية ربت ىيئة مستقلة إىل القرار الوزاري اؼبشًتك

بُت وزيري الشؤون الدينية واألوقاف ،ووزير اؼبالية الصادر سنة 2:::م ،القاضي بإنشاء صندوق مركزي لألمالك
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الوقفية ،32إذ ديكن اعتبار ىذا الصندوق دبثابة باكورة التفكَت يف االستقالل بتنظيم األموال الوقفية كمرحلة أوىل ،وحىت
األموال اؼبتأتية من الزكاة يف مرحلة الحقة.
أ ـ تعريف الصندوق المركزي لألمالك الوقفية

عرفت اؼبادة الثانية ( )13من القرار اؼبتضمن إنشاء الصندوق اؼبركزي لالمالك الوقفية ىذا األخَت على أنّو" :حساب
ّ
جاري يُفتح على اؼبستوى اؼبركزي يف إعدى اؼبؤسسات اؼبالية دبقرر من وزير الشؤون الدينية" ،ومنو ديكن االستنتاج أن
الصندوق اؼبركزي لألمالك الوقفية ما ىو إال وعاء مايل غرضو االستقالل أوالً باألموال الوقفية (سواءً اؼبوقوفة منها ،أو
اؼبتأتية من استثمار وتنمية األمالك الوقفية ،أو غَتىا من األموال األخرى) ،ومن َمثَّ تسيَت ىذه األموال ِوفق ما نصت
عليو النصوص التشريعية اؼبنظمة لألوقاف يف اعبزائر.
ىذا ويتفرع عن الصندوق اؼبركزي حسابات فرعية يتم إنشاؤىا على مستوى مديريات الشؤون الدينية اؼبتواجدة

بالواليات ،على تُصب حسابات ىذه الفروع يف اغبساب اؼبركزي بعد خصم النفقات اؼبرخص هبا طبقا ألحكام اؼبادة
 44من اؼبرسوم التنفيذي رقم  ،492-:9وىو ما نصت عليو اؼبادة الرابعة ( )15من القرار بقوؽبا( :يفتح حساب
لألمالك الوقفية دبقرر من الوزير اؼبكلف بالشؤون الدينية على مستوى نظارة الشؤون الدينية).
ب ـ حدود استقاللية الصندوق المركزي لألمالك الوقفية

إن اؼبستقرئ ؼبواد القرار اؼبشًتك اؼبتضمن إنشاء الصندوق اؼبركزي لألمالق الوقفية ،سيكتشف أن الصندوق ما ىو
إال جهاز إداري ومايل خاضع لسلطة الوزارة الوصية (وزارة الشؤون الدينية واألوقاف) ،وىو ما ديكن إثباتو من خالل ما

نصت عليو ك ٌّل من اؼبادة الثالثة ( ،)14واؼبادة الرابعة ( )15من القرار ،اللتُت أكدتا ىذه التبعية ،فقد نصت اؼبادة الثالثة
السجالت والدفاتر احملاسبية اػباصة باغبساب اؼبركزي لألمالك الوقفية ،إمنا ىو موظف من
على أ ّن اؼبكلف دبسك ّ
اؼبوظفُت التابعُت للوزارة الوصية الذي يشًتط فيو أن يستجيب ؼبلمح وكيل األوقاف ـ على ح ّد تعبَت اؼبشرع ـ ،يُعينو وزير
الشؤون الدينة واألوقاف للقيام هبذه اؼبهمة ،بناء على اقًتاح من عبنة األمالك الوقفية اؼبتواجدة على مستوى الوازرة
الوصية.
ومل يتوقف األمر عند ؾبرد تعيُت القائم دبسك السجالت والدفاتر احملاسبية للحساب اؼبركزي لألمالك الوقفية ،بل
حىت فتح اغبسابات الفرعية اؼبتواجدة على مستوى اؼبديريات الوالئية ال يكون إال عن طريق وزير الشؤون الدينية
السجالت على مستوى ىذه الواليات إال وكالء األوقاف اؼبعينُت من قِبل وزير
واألوقاف ،ولن ديسك الدفاتر احملاسبية و ّ
الوصي نفسو.
ومنو ديكن القول أن فكرَة إنشاء الصندوق فكرةٌ رائدة ُربسب للمشرع اعبزائري باعتبارىا أسست الستقاللية اؼبنظومة

الوقفية عموما ،غَت أهنا مل ربقق إال استقاللية ؿبدودة جدا سبثلت بصورة أدق يف فصل األموال الوقفية عن باقي األموال
التابعة لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف ،ومن ضمنها أموال الزكاة.
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ىذا وذبدر اإلشارة بعيدا عن اغبديث عن االستقاللية إىل أن العمل بنظام الصندوق اؼبركزي لألمالك الوقفية ،والذي
ىو عبارة عن توحيد للذمة اؼبالية لكل األمالك الوقفية اؼبوجودة على اؼبستوى الوطٍت دون ضوابط وقيود ،فيو ـبالفة
رجحو الفقهاء قدديا وحديثا ،وؼبا ىو معمول بو يف الدول ذات التجارب الرائدة يف تنظيم وتفعيل األوقاف.
صرحية ؼبا ّ
كما أن العمل بنظام الصندوق جيعلنا نقع يف الكثَت من التناقضات القانونية ،حيث يستحيل التوفيق بُت نظام
الصندوق وبُت القول بأن الوقف يتمتع بالشخصية االعتبارية ،أو القول بوجوب احًتام شروط الواقف مثال ،أو القول بأنو
ال جيوز التنازل يف الوقف العام إال عبهة من نوع جهة اػبَت اؼبوقوف عليها ،وغَتىا من التناقضات األخرى اليت سيوقعنا
فيها نظام سَت الصندوق.
المبحث الثاني :حدود استقاللية الديوان الوطني لألوقاف والزكاة في إنشاء وتنظيم هياكله وتسييرها

إن من بُت أىم ما يُثبت أو ينفي استقاللية الديوان الوطٍت لألوقاف والزكاة ىو حبث طرق سَت ىياكلو وتنظيمها،
وىو ما سأحاول الوقوف عليو من خالل اؼبطالب اؼبشكلة ؽبذا اؼببحث.
ُ
المطلب األول :حدود سلطة الديوان في إنشاء فروعه وملحقاته
ٍ
ملحقات لو خارج الوطن ـ وإن
فروع جهوية أو والئية للديوان الوطٍت لألوقاف والزكاة ،وحىت
إن النّص على إنشاء ٍ
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ّ
يُثار يف مقابل ذلك من إشكالية تنازع االختصاص بينها (الفروع اعبهوية والوالئية) وبُت مديريات الشؤون الدينية
واألوقاف اؼبتواجدة على مستوى الواليات.
يتم إال دبوجب قرار من وزير الشؤون الدينية
لكن الالفت يف النّص التشريعي ىو أن إنشاء ىذه الفروع وىذه اؼبلحقات ال ّ

واألوقاف؛ أي أن سلطة القائم على شؤون الديوان (اؼبدير العام) تتوقف عند ؾبرد االقًتاح ،يف حُت يعود اإلنشاء
سلب الستقاللية ال ّديوان فبَُثًَال يف مديره العام ،ىذا األخَت كانت
واالعتماد الفعلي للوزير الوصي ،وىو ما ديكن اعتباره ٌ
تتطلب فكرة االستقاللية إيكال مهمة إنشاء ىذه الفروع واؼبلحقات لو دون غَته ،وىذا ما يؤكده نص اؼبادة اػبامسة

( )16من اؼبرسوم  28:-32الذي جاء فيو( :ديكن الديوان 34أن ينشئ فروعا جهوية و/أو والئية دبوجب قرار من
الوزير الوصي بناء على اقًتاح من اؼبدير العام للديوان .وديكن عند االقتضاء إنشاء ملحقات يف اػبارج بالتنسيق مع وزارة
الشؤون اػبارجية ،بعد مداولة ؾبلس اإلدارة وموافقة الوزير الوصي).
ولعل ما يزيد من ح ّدة تغييب استقاللية الديوان ىو غياب اؼبربر اؼبقنع عبعل صالحية إنشاء فروع ال ّديوان وملحقاتو
ربت وصاية وسلطة الوزارة الوصية بدال من الديوان نفسو ،إذ كان باإلمكان خروج الوزارة من العملية بكل سالسة دون
أن يًتتب عن ذلك أي اختالل يُذكر يف إنشاء وتسيَت فروع الديوان وملحقاتو.
المطلب الثاني :حدود سلطة الديوان في تنظيم هياكله وتسييرها

أوجب اؼبشرع اعبزائري سبرير النِّظام الداخلي الذي يُنظم سَت ال ّديوان الوطٍت لألوقاف والزكاة على الوزير الوصي حىت
بدي رأيو ومالحظاتو خبصوصو قبل أن ي ِ
ِ
صدر قرار اعتماده ،35ومل يكتف اؼبشرع اعبزائري بذلك ،بل ذىب إىل أ ّن
ُ
يُ َ
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النظام الداخلي اػباص باؽبيئة الشرعية التابعة للديوان ال ديكن اعتماده ىو اآلخر إال بعد موافقة الوزير ،36وىو ما يؤكد
تبعية الديوان للوزارة الوصية ،ويصور حجم السلطة اليت سبتلكها ىذه األخَتة على الديوان الوطٍت لألوقاف والزكاة.
فعلى الرغم من كون مسألة إعداد النظام الداخلي للديوان مسألة يف غاية البساطة ال تستدعي الرجوع إىل شخص الوزير
الستصدار قرار خبصوصو إال أن اؼبش رع ألزم القائم على شؤون الديوان (اؼبدير العام) الرجوع إليو ،ما يؤكد مرة أخرى
أي استقاللية كان باإلمكان أن يتمتع هبا الديوان.
غياب َّ
كما يظهر من ناحية أخرى غياب استقاللية الديوان من خالل ؾبلس إدارتو ،ىذا األخَت الذي يرأسو وزير الشؤون
الدينية واألوقاف أو فبثل لو 37بدالً عن اؼبدير العام للديوان الذي مل ُسبنح لو إال أمانة اجمللس والصفة االستشارية 38داخل
اجتماعاتو رغم كونو ـ إداريا ـ يُ ُّ
عد أعلى سلطة يف ىرم إدارة الديوان ،ومل يُكلِّف اؼبشرع اعبزائري نفسو حىت عناء إدراج
اظبو ضمن القائمة اؼبشكلة جمللس إدارة الديوان ،39ىذه القائمة اليت نصادف ضمنها قطاعات يصعب الربط بينها وبُت

قطاع األوقاف والزكاة ،كوزارة الدفاع ،أو وزارة السكن ،أو حىت وزارة التجارة مثال ،وىو اإلشكال الذي استطاعت بعض
التجارب العربية ذبنّبو كالتجربة اؼبغربية مثال ،حيث نصت اؼبادة اػبامسة ( )16من القانون اػباص بتنظيم سَت اجمللس
األعلى ؼبراقبة مالية األوقاف العامة اؼبغريب ،40وىو ؾبلس يشبو الديوان الوطٍت لألوقاف والزكاة عندنا يف اعبزائر مع بعض
الفوارق ،على صالحية رئيس اجمللس يف تويل اإلشراف العام على سائر أجهزة اجمللس وإدارتو ،وازباذ صبيع التدابَت الالزمة
لتنظيم أشغالو ،فقد نصت الفقرة الثانية من اؼبادة اػبامسة ( )6/3على أنّو( :يتوفر الرئيس من أجل ذلك ،على صبيع
السلط والصالحيات الالزمة إلدارة شؤون اجمللس ،وضمان حسن سَته).
المطلب الثالث :حدود سلطة الديوان في إعداد البرامج وتنفيذها
نص اؼبشرع اعبزائري من خالل اؼبرسوم اؼبتضمن إنشاء الديوان الوطٍت لألوقاف والزكاة على أن من أبرز اؼبهام اؼبوكلة
ؽبذا األخَت إعداد الربامج اؼبتعلقة بتسيَت وتنمية واستثمار األمالك الوقفية ،غَت أن عملية إعداد مثل ىذه الربامج اليت ىي
يف األصل عملية تقنية وعلمية يف كثَت من األحيان ،كان يُفًتض أن تكون بعيدة عن وصاية وزارة الشؤون الدينية
نص بصريح العبارة على وجوب إعدادىا بالتنسيق مع الوزارة الوصية ،وىو ما ديكن الوقوف
واألوقاف ،إال أن اؼبشرع ّ
عليو من خالل نص الفقرة األوىل من اؼبادة السابعة ( )18من اؼبرسوم اليت جاء فيها( :ـ إعداد الربامج اؼبتعلقة باستغالل
األمالك الوقفية وتنميتها واستثمارىا بالتنسيق مع الوزارة الوصية).
ىذا واشًتط اؼبشرع أيضا لتنشيط الديوان للحمالت اإلعالمية اؼبتعلقة باألوقاف 41والزكاة 42اؼبرور على الوزارة

الوصية ،والتنسيق معها على الرغم من بساطة ويُسر مثل ىذه النشاطات اليت كان بإمكان الديوان تأديتها والقيام هبا
بكل كفاءة ،ودون ٍ
عناء يُذكر.
ومل تتوقف تبعية الديوان الوطٍت لألوقاف والزكاة للوزارة الوصية عند ؾبرد إعداد الربامج وتنشيط اغبمالت اإلعالمية
والتوعوية ،وإمنا امتد إىل التنفيذ واإلقباز ،إذ ال تُعد أعمال الديوان نافذة إال بعد موافقة وزاة الشؤون الدينية واألوقاف،
فمداوالت اجمللس مثال مل يكتف الوزير الوصي بًتأسها وتعيُت أعضاء اجمللس القائم عليها ،وإمنا اشًتط ضرورة موافقة
السلطة الوصية43ـ على ح ّد تعبَت اؼبشرع اعبزائري ـ وىنا نتساءل إن كان اؼبقصود بالسلطة الوصية وزارة الشؤون الدينية
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واألوقاف ـ وىذا الذي يظهر يل ـ فذلك عُت التناقض ،إذ كيف لوزارة أن تعًتض على مداوالت ؾبلس يرأسو القائم على
ذات الوزارة (وزير الشؤون الدينية واألوقاف) ،وإن كان اؼبقصود بالسلطة الوصية جهة أخرى غَت اؼبشار إليها فمن ىي
ُ
ىذه السلطة اليت سبلك الصالحية واألحقية يف تسيَت أموال األوقاف والزكاة..
كل ىذا يطرح بشدة إشكالية استقاللية الديوان عن الوزارة الوصية ،استقالليةً ُسبكنو من أداء دوره بكل مرونة وسرعة يف
التنفيذ.
يسَتىا الديوان
ويف اؼبقابل من ذلك ُحيسب للمشرع ـ فيما نرى ـ إخضاع إسبام عمليات تبادل األمالك الوقفية اليت ّ
44
أمر من األمهية دبكان التنصيص عليو ِغبساسية وخطورة
الوطٍت لألوقاف والزكاة ؼبوافقة الوزير الوصي مباشرة  ،وىو ٌ
مسألة إبدال واستبدال األمالك الوقفية عموما ،وما ديكن أن يشوهبا من أخطاء وـبالفات شرعية وقانونية من شأهنا أن
تؤثر على البنية العامة للحظَتة الوقفية يف اعبزائر.
كما ُحيسب للمشرع أيضا إلزام الديوان بأخذ اؼبوافقة من الوزارة الوصية يف حال إقامة عالقات تعاون وتبادل مع
اؼبؤسسات واؽبيئات األجنبية اؼبهتمة دبوضوع الوقف والزكاة ،45وذلك الرتباط ىذا التعاون بالسياسية العامة للدولة اليت
ُربدد اإلطار العام لعالقاهتا مع الدول واؽبيئات األجنبية.
المبحث الثالث :حدود استقاللية الديوان الوطني لألوقاف والزكاة على مستوى التعيين والمالية

حىت يؤدي الديوان الوطٍت لألوقاف والزكاة اؼبهام اؼبوكلة لو حيتاج إىل صبلة من اإلطارات العاملة ،واؼبصادر اؼبالية
اؼبتنوعة ،لكن تأدية تلك اؼبهام على أكمل وجو يتوقف بدرجة كبَتة جدا على حجم سلطة الديوان يف تعيُت اإلطارات
العاملة لديو ،وكذا صفاء اؼبصادر اؼبالية اؼبشكلة ؼبيزانية الديوان ،واليت ينبغي أن تكون ذات صلة مباشرة بكل من األموال
الوقفية والزكوية دون غَتىا من اؼبصادر األخرى ،مع ضرورة الفصل بُت ىذه األخَتة؛ أي الفصل بُت أموال الوقف وأموال
الزكاة ،وىو ما سأحاول بيانو من خالل ىذا اؼببحث.
المطلب األول :حدود سلطة مدير الديوان في تعيين إطاراته
يقتضي سَت الديوان الوطٍت لألوقاف والزكاة إجراء العديد من التعيينات على مستوى ـبتلف اؽبياكل اؼبشكلة لو،
ُ
تعيينات ديكن للباحث اؼبستقرئ لنصوص اؼبرسوم  28:-32الواردة خبصوصها أن يقف بكل سهولة على الصالحية
ٌ
الواسعة يف التعيُت اليت ُمنحت للوزير القائم على قطاع الشؤون الدينية واألوقاف داخل الديوان الوطٍت لألوقاف والزكاة،
ِ ِ
يب معها استقاللية الديوان غيابا الفتاً.
سعةً تَغ ُ

ولعل من صبلة تلك التعيينات غَت اؼبربرة اليت منحت للوزير على حساب مدير الديوان:
 2ـ تعيُت أعضاء ؾبلس إدارة الديوان ،إذ يعود لوزير الشؤون الدينية واألوقاف صالحية تعيُت فبثلي ـبتلف القطاعات
اؼبنصوص عليها يف اؼبرسوم يف ؾبلس إدارة الديوان ،باإلضافة إىل تعيينو للخرباء اؼبتخصصُت يف تسيَت وإدارة األوقاف
والزكاة ـ كما سبقت اإلشارة ـ ِوفق ما نصت عليو اؼبادة  23من اؼبرسوم.
ومنو ديكن التساؤل إن كان مربرا تعيُت وزير الشؤون الدينية واألوقاف ألعضاء من أمناء اجملالس العلمية التابعة ؼبؤسسة
اؼبسجد ،وفبثلي القطاعات األخرى اؼبشاركة يف ؾبلس إدارة الديوان فما جدوى منح صالحية تعيُت اػبرباء الشرعيُت
ُ
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(الكفاءات العلمية) وكذا اػبرباء اؼبتخصصُت يف تسيَت وإدارة األوقاف والزكاة داخل ؾبلس إدارة الديوان للوزير بدل مدير
الديوان ،.على الرغم من كون اؼبسألة تقنية حبتة بإمكان مدير الديوان تأديتها بكل كفاءة انطالقا من مستواه العلمي

وخربتو اؼبهنية اليت اشًتطها اؼبشرع فيو من خالل نص اؼبادة  36من اؼبرسوم.46
 3ـ تعيُت اؼبدراء اؼبساعدين داخل الديوان ،حيث نصت اؼبادة اػبامسة والعشرون ( )36من اؼبرسوم على أن اؼبدير العام
نشاطي األوقاف
للديوان الوطٍت لألوقاف والزكاة يستعُت يف أداء مهامو دبجموعة من اؼبدراء ،يكلفون ىم كذلك دبتابعة
ْ
والزكاة ،إال أن سلطة تعيينهم وإهناء مهامهم تعود لقرار وزير الشؤون الدينية واألوقاف بعد موافقة ؾبلس إدارة الديوان،
أي سلطة القًتاح أظباء اؼبدراء الذين ديكن اختيارىم للعمل معو ،فضال عن أن
ومنو ديكن القول إنو ليس ؼبدير الديوان ّ
ديلك سلطة تعيينهم .
نص اؼبشرع
 4ـ تعيُت اػبرباء اؼبتخصصُت يف ؾبال األوقاف والزكاة الذين حيوزون صفة عضوية ؾبلس إدارة الديوان ،حيث ّ
وىو يـُ ّعدد األطراف واؽبيئات ذات العضوية يف ؾبلس إدارة الديوان من خالل البند األخَت من اؼبادة  23من اؼبرسوم على
ضرورة وجود ثالث خرباء يف ؾبال تسيَت وإدارة األوقاف والزكاة ،على أن تعود صالحية تعيينهم إىل وزير الشؤون الدينية
واألوقاف.
 5ـ تعيُت جل األ عضاء اؼبشكلُت للهيئة الشرعية التابعة للديوان ،إذ تتشكل ىذه اؽبيئة من تسعة أعضاء يعود للوزير

الوصي تعيُت شبانية منهم،وىم:
ـ طبسة ( )16أعضاء من الكفاءات العلمية.
ـ ثالثة ( )14أعضاء من أمناء اجملالس العلمية التابعة ؼبؤسسة اؼبسجد.
ىذا وقد نصت التجربة اؼبغربية يف ؾبال التعيُت من خالل ؾبلسها األعلى ؼبراقبة مالية األوقاف العامة من خالل نص
منع
اؼبادة  95على أنّو ال جيوز اعبمع بُت العمل بأسالك وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية والعمل بإدارة اجمللس ،وىو ٌ
ينطبق على صبيع العاملُت بالوزارة اؼبذكورة واجمللس ،مهما كانت ِص َفتُـ ُهم ووضعيتهم اإلدارية (نظامية أو تعاقدية) ،األمر
الذي تؤكده اؼبادة  ،96كما أنّو وِوفقاً للمادة  94من الظهَت فإ ّن الوزارة ُم َلزمة بتسهيل عمل اجمللس وَسب ِكينِ ِو من صبيع
حاجياتو ،وتوفَت كل الوسائل اؼبادية لتَ َم ِام أعمالو ،وىو ما يـُ َؤِّك ُد بأهنما مؤسستان مستقلِّتَان عن بعضهما البعض من
الناحية اإلدارية.47
المطلب الثاني :حدود االستقاللية المالية للديوان
يربز ضعف استقاللية الديوان الوطٍت لألوقاف والزكاة أكثر من خالل استقراء اإليرادات اؼبشكلة لوعائو اؼبايل ،حيث
أورد اؼبشرع اعبزائري إىل جانب كل من الرصيد األويل ،48وإيرادات األمالك الوقفية واؽببات والوصايا والصدقات ما أظباه
بـ "مسامهات الدولة بعنوان تبعات اػبدمة العمومية" ،وكذا "اؼبساعمات احملتملة من اعبماعات احمللية واؽبيئات الوطنية"،
خروج عن خصوصية أموال األوقاف ،والزكاة باػبصوص ،األمر الذي قد ينجر عنو ُمطالبات
وىو ما ديكن اعتباره
ٌ
مستقبلية للديوان باؼبشاركة واإلنفاق على نشاطات ال تدخل ضمن اختصاصاتو.
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سفيان شبيرة

ىذا وقد نص اؼبشرع من ناحية أخرى على وجوب عرض اؼبيزانية التقديرية للديوان على الوزارة الوصية بعد مداولة ؾبلس
إدارة الديوان ،وىو ما يطعن كذلك يف االستقاللية اؼبالية للديوان عموما.
الخاتمة

ٍ
استثمارا وتنميةً ،وذلك
عٌت بشؤون الوقف والزكاة إدرا ًة و
على الرغم فبا ُحيسب للمشرع اعبزائري إنشاؤه لديوان وط ٍٍت يُ َ
ً
دبوجب اؼبرسوم  ، 28:-32إال أن ىذا اإلنشاء ال يزال حيتاج إىل الكثَت من اؼبراجعات التشريعية اليت من شأهنا أن
تُساىم يف تطوير الديوان الوطٍت لألوقاف والزكاة ،خاصة فيما تعلق بتحقيق استقالليتو ،لكون ىذه األخَتة شرطا أساسيا
لتطوير الديوان للمنظومة الوقفية والزكوية يف اعبزائر.
ولعل من أبرز النتائج والتوصيات اليت ديكن تسجيلها يف هناية ىذه الورقة البحثية مايلي:
 1ـ النتائج:
أىم النتائج اليت خلصت إليها الورقة:
من ّ

أوال :يُ ُّ
عد إنشاء الديوان الوطٍت لألوقاف والزكاة ذبربة مهمة جدا يف مسار تطوير أداء اؼبنظومة الوقفية وربصيل األموال

الزكوية يف اعبزائر ،تتطلب ـ ىذه التجربة ـ من اؼبتخصصُت والقائمُت عليها مرافقتها عن طريق تصحيح صبلة االختالالت

اليت قد تعًتضها.
ثانيا :ديكن تصنيف ضعف استقاللية الديوان الوطٍت لألوقاف والزكاة إىل درجتُت ،درجة أوىل تؤكد ضعف االستقاللية
ُت من خالؽبا انعدام االستقاللية على مستوى
على مستوى اؼبسائل اعبوىرية واألساسية يف عمل الديوان ،ودرجة ثانية تَـتَبَـ َُ

بعض اؼبسائل الفرعية فيعماللديوان ،وذلك على النحو التايل:
 2ـ تتمثل مظاىر ضعف االستقاللية من الدرجة األوىل يف:
أ ـ إغفال سلطة اؼبدير العام للديوان يف إنشاء فروع وملحقات ىذا األخَت ،ومنحها للوزير الوصي.
ب ـ ربديد ا لنظام الداخلي للديوان وىيئتو الشرعية عن طريق قرار صادر عن الوزير الوصي ،بدل مدير
الديوان.
ج ـ إغفال سلطة اؼبدير العام يف تعيُت ـبتلف اإلطارات العاملة لديو ،ومنحها للوزير الوصي.
د ـ ترأس الوزير الوصي جمللس إدارة الديوان بدل اؼبدير العام ؽبذا األخَت.

ىـ ـ ذبريد اؼبدير العام للديوان من صفة العضوية يف ؾبلس إدارتو ،واالقتصار على منحو صفة األمانة
واالستشارية (صفة مستشار) فقط.
 3ـ تتمثل الدرجة الثانية يف ضعف وغياب استقاللية الديوان ،يف اشًتاط التنسيق مع الوزارة الوصية يف عملية
إعداد الربامج وتنشيط اغبمالت اإلعالمية اؼبتعلقة باألوقاف والزكاة ،على الرغم من بساطة مثل ىذه النشاطات.
ثالثا :إن النّاظر واؼبستقرئ لنصوص اؼبرسوم  28:-32اؼبتضمن إنشاء الديوان الوطٍت لألوقاف والزكاة ،سيلحظ أن ىذا
األخَت ليس إال إدارة مرك زية تابعة لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف ،شأهنا يف ذلك شأن باقي اإلدارات القائمة على تسيَت
األوقاف والزكاة ،ما يتطلب مراجعة شاملة للنصوص اؼبنظمة لسَته وعملو دبا حيقق لو استقالليتو.
666

سفيان شبيرة

حدود استقاللية الديوان الوطني لألوقاف والزكاة -قراءة تحليلية نقدية للمرسوم رقم 279-12

 2ـ التوصيات
من صبلة التوصيات اؼبتوصل إليها:
أوال ـ البد من ربقيق فصل واستقالل ولو جزئي بُت الديوان الوطٍت لألوقاف والزكاة وبُت الوزارة الوصية ،وذلك من
خالل إعطاء صالحيات أوسع فبا ىي عليو للمدير العام للديوان الوطٍت لألوقاف والزكاة ،خاصة فيما تعلق بتلك اؼبهام
التقنية اليت ال يضر عدم الرجوع فيها للوزارة الوصية كإعداد الربامج ،وتعيُت اػبرباء اؼبتخصصُت ،وتنشيط اغبمالت

اإلعالمية ،كمرحلة أوىل مث التوسع أكثر يف ىذه الصالحيات للوصول إىل استقاللية تامة للديوان.
ثانيا ـ ضرورة الفصل بُت ديوان األوقاف وديوان الزكاة ،على األقل على مستوى الديوان نفسو فصال إداريا وماليا تاماً،
باعتبار اػبصوصية اليت تتمتع هبا األموال الزكوية ،واليت زبتلف سباما عن األموال اؼبوقوفة.
ثالثا ـ منح حيّز أكرب لشعَتة الزكاة ضمن اؼبهام اؼبوكلة للديوان الوطٍت لألوقاف والزكاة على خالف ما ىو ثابت يف
نصوص اؼبرسوم  28:-32اليت تشعر القارئ أنو ـ أي اؼبرسوم ـ ما جاء إال لينظّم سَت وتنمية واستثمار األوقاف فقط.

قائمة المصادر والمراجع
أوال :النصوص القانونية

 Iـ النصوص القانونية الوطنية
 1ـاألمر رقم  22-95اؼبتضمن قانون األسرة،اؼبؤرخ يف  09رمضان  1404ىـ اؼبوافق لـ  09يونيو  ،1984اعبريدة
الرظبية عدد  ،24الصادرة بتاريخ  12رمضان  1404ىـ اؼبوافق  12يونيو .1984
 1ـ القانون رقم  10-91اؼبتعلق باألوقاف ،اؼبؤرخ يف  12شوال 1411ه اؼبوافق  27أفريل1991م اؼبتعلق باألوقاف
(اعبريدة الرظبية ،العدد  ،21الصادرة بتاريخ  23شوال عام  1411ىـ اؼبوافق  08مايو .)1991

 3ـ اؼبرسوم التنفيذي  179-21اؼبتضمن إنشاء الديوان الوطٍت لألوقاف والزكاة ،اؼبؤرخ يف  21رمضان  1442اؼبوافق
 3مايو ( .2021اعبريدة الرظبية ،العدد  ،35الصادرة بتاريخ  30رمضان  1442اؼبوافق  12مايو 2021م).
 4ـاؼبرسوم التنفيذي رقم  360-21احملدد لصالحيات وزير الشؤون الدينية واألوقاف ،اؼبؤرخ يف  14صفر عام 1443
اؼبوافق  21سبتمرب  ،2021اعبريدة الرظبية ،العدد  ،73الصادرة بتاريخ  19صفر عام  1443اؼبوافق  26سبتمرب
.2021
 5ـ اؼبرسوم التنفيذي  472-32اؼبتضمن تنظيم اإلدارة اؼبركزية يف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف ،اؼبؤرخ يف  25صفر
عام  2554اؼبوافق  32سبتمرب  ،3132اعبريدة الرظبية ،العدد  ،84الصادرة بتاريخ  2:صفر عام  2554اؼبوافق
 37سبتمرب .3132
 6ـ قرار وزاري مشًتك ،مؤرخ يف  25ذي القعدة  252:اؼبوافق  3مارس  ،2:::اعبريدة الرظبية ،العدد ،43
الصادرة سنة 2:::م.
 IIـ النصوص القانونية األجنبية
 1ـ القانون رقم  9بشأن الوقف ،اعبريدة الرظبية لدولة قطر ،العدد السادس ،الصادرة بتاريخ .2::7/18/33
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 2ـ الظهَت الشريف رقم  1-09-236اؼبتضمن مدونة األوقاف ،الصادر يف  08ربيع األول  1431ىـ اؼبوافق 23
فرباير  ،2010اعبريدة الرظبية للملكة اؼبغربية ،العدد  ،5847الصادرة بتاريخ الفاتح رجب  1431اؼبوافق  14يونيو
.2010
 3ـ الظهَت الشريف رقم  1-11-139اؼبتضمن اؼبصادقة على النظام الداخلي للمجلس األعلى ؼبراقبة مالية األوقاف
العامة ،الصادر يف رمضان  1432اؼبوافق  9أغسطس  ،2011اعبريدة الرظبية للمملكة اؼبغربية ،العدد ،5982

الصادر بتاريخ  29سبتمرب .2011
ثانيا :الكتب
 1ـ أضبد بن ؿبمد بن علي الفيومي ،اؼبصباح اؼبنَت يف غريب الشرح الكبَت ،اعبزء الثاين ،اؼبكتبة العلمية ،بَتوت( ،د .ط،
د .ت).
 2ـ البُهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،اعبزء الثاين ،دار الفكر (د.ط ،د.ت).

 3ـ التمرتاشي ،تنوير األبصار ،دراسة وربقيق :عادل أضبد عبد اؼبوجود وعلي ؿبمد معوض ،اعبزء السادس ،دار عامل

الكتب ،الرياض( ،د.ط ،د.ت).
الرملي ،هناية احملتاج إىل شرح اؼبنهاج ،اعبزء اػبامس ،دار الفكر ،بَتوت ،ط(األخَتة) (2515ىـ _ 2:95م).
4ـ ّ
 5ـ رمول خالد ،اإلطار القانوين والتنظيمي ألمالك الوقف يف اعبزائر ،دار ىومة ،اعبزائر ،ط .)2006( 2

 6ـ الشربيٍت ،مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ اؼبنهاج ،اعبزء الثاين ،دار الكتب العلمية ،ط  1415( 1ىـ ـ 1994
م).

 7ـ الصاوي ،بلغة السالك ألقرب اؼبسالك ،اعبزء األول ،دار اؼبعارف ،بَتوت( ،د.ط ،د.ت).
الرصاع) ،اعبزء الثاين ،دار الغرب اإلسالمي ،بَتوت ،ط2
 4ـ ابن عرفة ،اغبدود يف التعاريف الفقهية (مطبوع مع شرح ّ
(2::4م).

 1ـ عكرمة سعيد صربي ،الوقف اإلسالمي بُت النظرية والتطبيق ،دار النفائس ،عمان ،د.ط ( 2543ىـ ـ 3122م).
 11ـ العيٍت ،البداية شرح اؽبداية ،اعبزء الثالث ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،ط 1420( 1ىـ ـ  2000م).
 11ـ ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ربقيق :ؿبمد عبد السالم ىارون ،اعبزء السادس ،دار الفكر ،بَتوت ،د.ط
(24::ىـ ـ 2:9:م).

 12ـ ابن قدامة ،اؼبغٍت ،اعبزء الثاين ،مكتبة القاىرة ،القاىرة( ،د.ط ،د.ت).
 13ـ اؼبرغيناين ،اؽبداية يف ش رح بداية اؼببتدي ،ربقيق :طالل يوسف ،اعبزء الثالث ،دار إحياء الًتاث العريب ،بَتوت،
(د.ط ،د.ت).
 14ـ ابن منظور ،لسان العرب ،اعبزء التاسع ،دار صادر ،بَتوت ،ط  2525( 4ىـ).
ثالثا :المقاالت العلمية
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 2ـ قمييت عفاف وبوفاتح فرحية ،الدور االقتصادي لألوقاف يف اعبزائر وطرق استثمارىا ،ؾبلة العلوم اإلسالمية واغبضارة،
مركز البحث يف العلوم اإلسالميّة واغبضارة ،األغواط ،العدد الثالث ،أكتوبر  2016م.
رابعا :الرسائل الجامعية

 1ـ زكريا بن تونس ،اإلصالح اإلداري لنظام األوقاف يف التشريع اعبزائري دراسة مقارنة بالفقو اإلسالمي ،رسالة دكتوراه،
زبصص الشريعة والقانون ،جامعة األمَت عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،قسنطينة3125 ،م.

 2ـ بومدين بوكليخة ،اإلطار اؼبؤسسايت للزكاة ودورىا يف تنمية االقتصاد اعبزائري ـ دراسة ميدانية ؽبيئة الزكاة بوالية
تلمسان ،رسالة ماجستَت ،ازبصص التحليل مؤسسايت والتنمية ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان 2013 ،م
الهوامش
 1ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ربقيق :ؿبمد عبد السالم ىارون ،اعبزء السادس ،دار الفكر ،بَتوت ،د.ط (24::ىـ ـ 2:9:م) ،ص 246.
 2ابن منظور ،لسان العرب ،اعبزء التاسع ،دار صادر ،بَتوت ،ط  2525( 4ىـ) ،ص.ص 46: .ـ 471
 3أضبد بن ؿبمد بن علي الفيومي ،اؼبصباح اؼبنَت يف غريب الشرح الكبَت ،اعبزء الثاين ،اؼبكتبة العلمية ،بَتوت( ،د .ط ،د .ت) ،ص77: .
 4اؼبرغيناين ،اؽبداية يف شرح بداية اؼببتدي ،ربقيق :طالل يوسف ،اعبزء الثالث ،دار إحياء الًتاث العريب ،بَتوت( ،د.ط ،د.ت) ،ص26 .
 5التمرتاشي ،تنوير األبصار ،دراسة وربقيق :عادل أضبد عبد اؼبوجود وعلي ؿبمد معوض ،اعبزء السادس ،دار عامل الكتب ،الرياض( ،د.ط ،د.ت) ،ص631.
6
الرصاع) ،اعبزء الثاين ،دار الغرب اإلسالمي ،بَتوت ،ط2::4( 2م) ،ص651 .
ابن عرفة ،اغبدود يف التعاريف الفقهية (مطبوع مع شرح ّ
7
الرملي ،هناية احملتاج إىل شرح اؼبنهاج ،اعبزء اػبامس ،دار الفكر ،بَتوت ،ط (األخَتة) (2515ىـ _ 2:95م) ،ص469 .
ّ
 8البُهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،اعبزء الثاين ،دار الفكر (د.ط ،د.ت) ،ص.ص 59: .ـ 5:1
 9عكرمة سعيد صربي ،الوقف اإلسالمي بُت النظرية والتطبيق ،دار النفائس ،عمان ،د.ط ( 2543ىـ ـ 3122م) ،ص53 .
 10األمر رقم  22-95اؼبتضمن قانون األسرة ،اؼبؤرخ يف  1:رمضان  2515ىـ اؼبوافق  1:يونيو  ،2:95اعبريدة الرظبية ،العدد  ،35الصادرة سنة
 2:95م .ص.ص  :21ـ :35
 11القانون رقم  21-:2اؼبتعلق باألوقاف ،اؼبؤرخ يف  23شوال  2522ىـ اؼبوافق لـ  38أبريل  2::2م ،اعبريدة الرظبية ،العدد  ،32الصادرة سنة
 2::2م .ص.ص  7:1ـ 7:4
 12رمول خالد ،اإلطار القانوين والتنظيمي ألمالك الوقف يف اعبزائر ،دار ىومة ،اعبزائر ،ط  ،)3117( 3ص3:.
 13الظهَت الشريف رقم  2-1:-347اؼبتضمن مدونة األوقاف ،الصادر يف  19ربيع األول  2542ىـ اؼبوافق  34فرباير  ،3121اعبريدة الرظبية للملكة
اؼبغربية ،العدد  ،6958الصادرة بتاريخ الفاتح رجب  2542اؼبوافق  25يونيو  ،3121ص14 .
 14القانون رقم  9بشأن الوقف ،اعبريدة الرظبية لدولة قطر ،العدد السادس ،الصادرة بتاريخ  ،2::7 / 18 / 33ص83.
 15العيٍت ،البداية شرح اؽبداية ،اعبزء الثالث ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،ط 2531( 2ىـ ـ  3111م) ،ص399 .
 16الصاوي ،بلغة السالك ألقرب اؼبسالك ،اعبزء األول ،دار اؼبعارف ،بَتوت( ،د.ط  ،د.ت) ،ص692 .
 17الشربيٍت ،مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ اؼبنهاج ،اعبزء الثاين ،دار الكتب العلمية ،ط  2526( 2ىـ ـ  2::5م) ،ص73 .
 18ابن قدامة ،اؼبغٍت ،اعبزء الثاين ،مكتبة القاىرة ،القاىرة( ،د.ط  ،د.ت) ،ص538.
 19بومدين بوكليخة ،اإلطار اؼبؤسسايت للزكاة ودورىا يف تنمية االقتصاد اعبزائري ـ دراسة ميدانية ؽبيئة الزكاة بوالية تلمسان ،رسالة ماجستَت ،ازبصص التحليل
مؤسسايت والتنمية ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان 3124 ،م ،ص23 ،22.
 20القانون رقم  3اؼبتضمن قانون الزكاة ،اعبريدة الرظبية لدولة اليمن ،العدد  ،2الصدارة سنة 2:::م .ص.ص 568.ـ 579
 21اؼبرسوم  28:-32اؼبتضمن إنشاء الديوان الوطٍت لألوقاف والزكاة ،اؼبؤرخ يف  32رمضان  2553اؼبوافق  4مايو  .3132انظر :اعبريدة الرظبية ،العدد
 ،46الصادرة بتاريخ  41رمضان  2553اؼبوافق  23مايو  .3132ص.ص  27ـ 34
 22جاء يف نص الفقرة الثانية من اؼبادة الثانية ( :الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وذباري يتمتع بالشخصية اؼبعنوية واالستقالل اؼبايل).
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 23نصت الفقرة الثالثة من اؼبادة الثانية على أنو ( :خيضع الديوان إىل القواعد اؼبطبقة على اإلدارة يف عالقاتو مع الدولة ،ويُعترب تاجرا يف عالقاتو مع الغَت).

 24جاء يف اؼبادة السادسة( :الديوان أداة يف ؾبال تسيَت األمالك الوقفية العامة زاستغالؽبا وتنميتها واستثمارىا طبقا إلرادة الواقف وألحكام الشريعة اإلسالمية
ومقاصدىا وللتشريع والتنظيم هبما).
 25زكريا بن تونس ،اإلصالح اإلداري لنظام األوقاف يف التشريع اعبزائري دراسة مقارنة بالفقو اإلسالمي ،رسالة دكتوراه ،زبصص الشريعة والقانون ،جامعة
األمَت عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،قسنطينة 3125 ،م ،ص271 .
 26اؼبرسوم رقم  471-32احملدد لصالحيات وزير الشؤون الدينية واألوقاف ،اؼبؤرخ يف  25صفر عام  2554اؼبوافق  32سبتمرب  ،3132اعبريدة الرظبية،
العدد  ، 84الصادرة بتاريخ  2:صفر عام  2554اؼبوافق  37سبتمرب  .3132ص.ص  15ـ 18
27
أعدَّتوُ وزارة الشؤون الدينية واؼبتضمن القوانُت واؼبراسيم الرئاسية
يذكر الباحث زكريا بن تونس أنّو مل جيد لو ذكر يف اعبريدة الرظبية ،وال يف الكتاب الذي َ
والقرارات الوزارية اؼبشًتكة والقرارات الوزارية اػباصة بوزارة الشؤون الدينية يف الفًتة اؼبمتدة من أول جانفي  2::8إىل  42ماي  ،3114وىو ما تثبت منو.
انظر :زكريا بن تونس :اإلصالح اإلداري لنظام األوقاف يف التشريع اعبزائري دراسة مقارنة بالفقو اإلسالمي ،اؼبرجع السابق ،ص ( 272.ىامش).
 28قمييت عفاف وبوفاتح فرحية ،الدور االقتصادي لألوقاف يف اعبزائر وطرق استثمارىا ،ؾبلة العلوم اإلسالمية واغبضارة ،مركز البحث يف العلوم اإلسالميّة
واغبضارة ،األغواط ،العدد الثالث ،أكتوبر  3127م ،ص343 .
 29زكريا بن تونس ،اإلصالح اإلداري لنظام األوقاف يف التشريع اعبزائري دراسة مقارنة بالفقو اإلسالمي ،اؼبرجع السابق ،ص.ص274 ،273 .
 30اؼبرجع السابق ،ص.ص 273 .ـ 276
 31اؼبرسوم التنفيذي  472-32اؼبتضمن تنظيم اإلدارة اؼبركزية يف وزارة الشرون الدينية واألوقاف ،اؼبؤرخ يف  25صفر عام  2554اؼبوافق  32سبتمرب
 ،3132اعبريدة الرظبية ،العدد  ، 84الصادرة بتاريخ  2:صفر عام  2554اؼبوافق  37سبتمرب  .3132ص.ص  18ـ 27
 32قرار وزاري مشًتك ،مؤرخ يف  25ذي القعدة  252:اؼبوافق  3مارس  ،2:::اعبريدة الرظبية ،العدد  ،43الصادرة سنة 2:::م ،ص.ص  29ـ .31
 33توظيف مصطلح اإلمكانية "ديكن" يف نص اؼبادة اػبامسة يدل على أ ّن إنشاء الفروع واؼبلحقات ليس على سبيل اإللزام ،وإمنا راجع للسلطة التقديرية
للقائمُت على الديوان والوزارة.
 34ىكذا وردت يف نص اؼبادة ،واألصح أن نقول( :ديكن للديوان) حىت يستقيم األسلوب.
 35جاء يف الفقرة الثانية من اؼبادة اغبادية عشر ( )22اليت ما نصو( :حيدد التنظيم الداخلي للديوان دبوجب قرار من الوزير اؼبكلف بالشؤون الدينية واألوقاف).
 36جاء يف اؼبادة الثالثة والثالثون ( )44ما نصو( :تتم اؼبصادقة على النظام الداخلي للهيئة الشرعية من قِبَل أعضائها ،ويوافق عليو دبوجب قرار من الوزير
الوصي).
 37ال دينع اؼبرسوم  28:-32حسب الظاىر إمكانية تعيُت وزير الشؤون الدينية واألوقاف ؼبدير الديوان كممثل لو لًتأس أشغال ؾبلس الديوان يف حال غيابو،
وحينها ديكن ؼبدير الديوان أن حيوز صفة رئيس ؾبلس إدارتو.
38
نصو( :حيضر اؼبدير العام للديوان يف اجتماعات ؾبلس اإلدارة بصوت استشاري ،ويتوىل أمانتو).
جاء يف صلب اؼبادة الرابعة عشر ( )25ما ُّ
 39نصت اؼبادة  23من اؼبرسوم على مشاركة أكثر من سبعة عشر ( )28قطاعا يف ؾبلس إدارة الديوان ،وىي كاآليت:
ـ وزارة الشؤون الدينية واألوقاف.
ـ وزارة الدفاع.
ـ وزارة الشؤون اػبارجية.
ـ وزارة الداخلية.
ـ وزارة العدل.
ـ وزارة اؼبالية.
ـ وزارة التعليم العايل.
ـ وزارة الثقافة.
ـ وزارة الرقمنة واإلحصائيات.
ـ وزارة الربيد واؼبواصالت السلكية والالسلكية.
ـ وزارة األسرة والتضامن.
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ـ وزارة الصناعة.
ـ وزارة الفالحة.
ـ وزارة السكن.
ـ وزارة التجارة.
ـ وزارة السياحة.
ـ وزارة اؼبؤسسات اؼبصغرة.
ـ اجمللس الوطٍت االقتصادي واالجتماعي.
ـ خرباء يف ؾبال تسيَت وإدارة األوقاف والزكاة.
 40الظهَت الشريف رقم  2-22-24:اؼبتضمن اؼبصادقة على النظام الداخلي للمجلس األعلى ؼبراقبة مالية األوقاف العامة ،الصادر يف رمضان 2543
اؼبوافق  :أغسطس  ،3122اعبريدة الرظبية للمملكة اؼبغربية ،العدد  ،6:93الصادر بتاريخ  3:سبتمرب  ،3122ص5895.
 41جاء يف البند الرابع من الفقرة الرابعة من اؼبادة السابعة ( )18من اؼبرسوم  28:-32ما نصو( :ـ اإلسهام يف تنشيط اغبمالت اإلعالمية اؼبتعلقة باألوقاف،
بالتنسيق مع الوزارة الوصية).
 42جاء يف البند األول من الفقرة الثالثة من اؼبادة الثامنة ( )19ما نصو( :ـ اؼبسامهة يف تنشيط اغبمالت اإلعالمية التوعوية حول الزكاة ،بالتنسيق مع الوصاية).
 43تكرر ذكر ىذا اؼبصطلح يف البند األخَت من اؼبادة .39
44
يسَتىا الديوان ،بعد موافقة الوزير الوصي).
جاء يف اؼبادة السابعة ( )18ما نصو( :ـ متابعة عمليات تبادل األمالك الوقفية اليت ّ
 45جاء يف البند اػبامس من اؼبادة العاشرة ( :إقامة عالقات تعاون وتبادل خربات مع اؼبؤسسات ةاؽبيئات األجنبية اؼبماثلة بعد موافقة الوصاية).
 46جاء يف نص اؼبادة اػبامسة والعشرون ( ( :) 36يعُت اؼبدير العام دبوجب مرسوم بناء على اقًتاح من الوزير اؼبكلف بالشؤون الدينية واألوقاف ،وجيب أن
يكون لو مستوى جامعي وصاحب كفاءة مهنية).
 47زكريا بن تونس :اإلصالح اإلداري لنظام األوقاف يف التشريع اعبزائري دراسة مقارنة بالفقو اإلسالمي ،اؼبرجع السابق ،ص367 .
 48حىت الرصيد األويل للديوان الوطٍت لألوقاف والزكاة حيدد دبوجب قرار مشًتكبُت وزير الشؤون الدينية واألوقاف ،ووزير اؼباليةِ ،وفق مانصت عليو اؼبادة 45
من اؼبرسوم .287-32
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