المذكرة اإليضاحية لقانون الوقف في إمارة الشارقة

بسم هللا الرحمن الرحيم
____
المذكرة اإليضاحية لقانون رقم ( )4لسنة 2011م
في شأن الوقف في إمارة الشارقة
مقدمة
___
 -1غيررر خررا
التشرررييية

أن نظرراا الوقررف فرري الشررريية اإل ررومية مررة أر

ا نظمررة

المؤ سررا االجتماعيررة الترري كيكرري ر خ اإلخررا بررية ا فرررا

التررفلف فرري الم تمر المرردني هررو نظرراا يمقررح م ررال

كنمرري

افرررة للم تمر إذا مررا أحسررة

كطبيقه ضبطت أحكامه.
 -2قررد كانررت إمررارة الشررارقة رانرردة فرري إنشررا هيلررة حكوميررة مسررتقلة ل ررا
شخ ررية اعتباريررة كينررق با قررا

كسرريق إل ارة ا مررواو الوقهيررة

ا تثمارها ا تثمارا شررعيا بمرا يمرافظ علرق أعيان را

كنميت ررا

يمقرح أعلرق ربر

مكانة الوقف كمشارك رنيس في بنيان الم تم المدني

ييري

مة ثم فقد أصدر صراح

السمو الشيخ الدكتور لطان بة مممد القا رمي حراكم الشرارقة المر روا ا ميرر
رقم ( )2لسنة  1996بشأن إنشا أمانة عامة لأل قا

في إمارة الشارقة .

 -3إن هررذا الوقررف من ررغ غييررر للبررر الخيررر

اإلنهرراف فرري رربيغ

بررالهقرا

المسرراكية

ال ررر

علررق المنرراف اليامررة

ال ارية في حياة الواقف بيد مماكه ييم خيرها
يمتاج إلق كدخغ مقنة ي وغ مبا نه
نسررح ررليم

خررط مررنظم

صاح شأن في ا قا

البررر

مررة أعظررم أنرروا ال رردقا

يكثر برها

لما كان هذا النظراا

يضبط أ ضاعه حترق كسرتقيم شرؤ نه علرق

اضررمة ميالمرره ييرف ره الواقهررون المسررتمقون

كررغ

الموظهون القانمون عليه عنرد كطبيرح أحكامره ال ريما

قد اختلف فق ا الشر في اليديد مة أحكاا الوقف اختوفا كبيرا فكان مة الواجر
علق المقنة أن يتدخغ فيمسم الخو

يضبط ا حكاا .
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 -4قد أ ند ض هرذا المشرر
فق يررة قضررانية برنا ررة ا

إلرق ل نرة علميرة عمليرة مكونرة مرة كهرا ا

ررتاذ الرردكتور مممررد م ررطهق اليحيلرري ا

الشرريية فري جاميرة الشرارقة عميردها السرابح
ررتاذ بكليررة الشررريية

ا

الدعوة اإلرشا في بي

ا

بال يلة اليامة للشؤ ن اإل ومية ا قرا

بة مممرد الممرا

ا لق ب ا

الرررنيس بممكمررة ا ررتلنا

بتهسير ن وص القانون

إلمارة الشرارقة
أبرروظبي االكما يررة

رنرريس الرردانرة

بيان الم ا ر الهق ية لمروا

كوضي أحكامه التشرييية

ن وصه مر اال رت دا بمشرر
قررانون الوقررف الكررويتي

مذكركرره اإليضرراحية

قانون الوقف الم ر

قانون الوقف ال يانر

 -5كررران رانرررد المشرررر

مذكركره اإليضراحية
قررانون الوقررف القطررر

قانون الوقف المغربي .

فررري صرررياغة أحكامررره اكبرررا ن ررروص الم ررردرية

الخالرردية الكترراك الكررريم السررنة النبويررة
المنا

ضر مسر دو ة مشرر

صررياغة مررذكرة إيضرراحية ضررافية كه رريلية كينررق
قرانون الوقرف االكمرا

مشررر

الرواعظ ا و
الردكتور حسرة

قد كلهت الل نة الدكتور حسة بة أحمد المما

قررانون الوقررف إلمررارة الشررارقة

مرردير مركرري

الشريخ إبرراهيم أبرو إ رماعيغ عمرور

رنيس قسم ا موك الوقهية با مانة اليامة لأل قا
ابررة أحمررد الممررا

رتاذ الردكتور ماجرد أبرو رخيررة

الشرريخ الرردكتورعييي بررة فرحرران الينرري
الشيخ الدكتورعبد

ررتاذ بكليررة

آرا فق ررا المررذاه الهق يررة مر اختيررار

مة هذه ا حكاا الهق ية بمراعاة المذهبية السراندية فري الد لرة همرا مرذه

اإلماا مالك اإلماا أحمد م كخير أنس ا حكاا الهق ية مرة المرذاه ا خررن عنرد
االقتضا

ظ ور الم لمة .

 -6قد قامت الل نة بمراجية ال ياغة التري ضري ا الردكتور حسرة برة أحمرد
ررس صررناعة التقنررية المتطررورة أ ررس ال ررياغة الهق يررة حكرراا

المم را

فقررا

الوقف

قرا ة كغ نص مة ن وصه التشرييية قرا ة ميمقرة متأنيرة حترق يضربط

الررنص القررانوني ضرربطا متقنررا إذ إن أحكرراا الوقررف اليامررة الهر عيررة كسررتند علررق
الن وص التشرييية في القرآن الكريم السنة النبوية القياس
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للتشري في أغل ا حكاا مة الم ال المر لة

اال تمسران

اليرر

أ إن

ميظم أحكامه الته يلية ثابتة باجت ا فق ا المذاه الهق ية .
 -7قررد قسررم القررانون إلررق أحررد عشررر ف ررو بمس ر التقسرريم المن رري حكرراا
أنروا الوقرف أمرا اله رغ الثراني فقرد كنرا و

الوقف فتنا و اله غ ا و التيريهرا

أحكاما عامة بيدة اله غ الثالث إنشا الوقف شر طه مرة حيرث كيريهره إنشرانه
ا مررواو الترري كقبررغ الوقررف حكررم مررا يقترررن برره مررة شررر ط ييررالا اله ررغ الرابر
أحكاا التغيير في م ار

اال تبداو بره

الوقف شر طه

يبرية اله رغ الخرامس

ا حكاا المتيلقة باال تمقاف الواج في الوقف التنا و عنه المرمان منه يتنرا و
اله غ السا س بيض أنوا الوقف التي كتطل أحكاما خاصرة مثرغ الوقرف المركر
الطبقا

ييالا اله غ السراب كيهيرة كقسريم الوقرف

الوقف المشر ط فيه مركبا

لم را يمققرره ذلررك مررة م ررلمة للمسررتمقية ف ري بيررض ال ررور يررنظم اله ررغ الثررامة
الن وص المتيلقة بمماية الوقف

البنا

عماركره كرأجيره

الغرراس فيره

يبرية

اله ررغ التا ررر أحكررراا النظررارة علرررق الوقرررف خاصرررة مررا يتيلرررح بواجبرررا النررراظر
مسلولياكه حهاظا علق الوقف حقوف المستمقية فيه
انت ا الوقف

أخيرا يختتم المشر

ينظم اله غ الياشرر أحكراا

أحكامه باله غ الما

عشرالذ يشرتمغ علرق

بيض أحكاا ختامية .
 .8كررم كتابررة هررذه المررذكرة اإليضرراحية بيررد صررد ر القررانون للرجررو إلي ررا اال ررتنارة
بمضمون ا لتمديد أهدا

القانون مقاصده بيان مدلوالكه م طلماكه.

 .9بيد االنت ا مة صرياغة مشرر

القرانون كر دم رفيره إلرق اإل ارة القانونيرة بمكتر

مو الماكم التي رأ بنا علق كيليما
لمراجية مشر

مو لي الي د – حهظه

– كشركيغ ل نرة

القانون كتألف مة كغ مة :

أ -المستشار القاضي الم علي مطر المو ني رنيس الممكمة الشرعية بالشارقة.
ك -ا

تاذ الدكتور مممد م طهق اليحيلري أ رتاذ الهقره المقرارن فري كليرة الشرريية

ب امية الشارقة.
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ج -ا

تاذ الدكتور مممد عبرد الررحيم مممرد رلطان اليلمرا ا

رتاذ بكليرة الشرريية

القانون ب امية االمارا .
 الشيخ عييي بة فرحان الينيعقررد الل نررة عرردة اجتماعررا
مرروا

إضررافة بيررض المرروا

الماكم فاطليت عليه
الشارقة
بالشارقة

مدير مركي الدعوة اإلرشا بدبي.
ر ررت المشررر
أعررا

المشررر

كه رريو اقترحررت كيررديغ عرردة
إلررق اإل ارة القانونيررة بمكتر

رفيته إلق الم لس التنهيرذ

ررمو

ثرم الم لرس اال تشرار إلمرارة

ا تدعق الم لس اال تشرار الل نرة الشررعية فري ا مانرة اليامرة لأل قرا
نراق

مي را المشرر

مرا ة مرا ة

ا تهسرر مرة الل نرة عمرا جرا فيره ثرم

أقررره رفيرره إلررق صرراح السررمو الرردكتور ررلطان بررة مممررد القا ررمي حرراكم امررارة
الشارقة فأصدر موه القانون رقم  4لسنة 2011ا
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الفصل األول
التعريفات
___
المادة ()1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين
كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك-:
اإلمارة :إمارة الشارقة.
المجلس :المجلس التنفيذي لإلمارة.
األمانة :األمانة العامة لألوقاف في اإلمارة.
المحكمة :المحكمة الشرعية المختصة في اإلمارة.
الوقف :حبس األصل وتسبيل المنفعة.
الواقف :المالك للعين أو المنفعة التي حبسها.
الموقوف :مال الوقف المتقوم سواء كان عقاراً أو منقوالً أو منفعة.
االموقوف عليه :المستحق لصرف المنافع عليه سواء كان شخصا ً طبيعيا ً أو
اعتباريا ً أو من غيرهم.
شرط الواقف :ما يضعه الواقف ليحدد طبيعة الوقف والتصرف فيه ،من حيث جهات
الصرف وكيفيته ،وبقائه واستمراره ،والوالية عليه وإدارة شؤونه وكل ما يتعلق
بذلك .
االستبدال :تغيير الوقف لمصلحة في حالة تعطل منافعه كليا ً أو جزئياً ،ببيعه
واستبداله سواء كان منقوالً أم عقاراً.
الطبقات هم :أوالد الموقوف عليه وذريته ونسله وعقبه ،كأوالد األوالد وإن نزلوا،
ويدخل فيهم الذكور واإلناث.
ريع الوقف :جميع اإليرادات العائدة من المصادر الوقفية المختلفة.
مصارف الوقف :الجهات التي يصرف لها ريع الوقف.
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اشهاد الوقف :اإلشهاد الصادر من المحكمة بإثبات الوقف.
الناظر :الشخص االعتباري أو الطبيعي المكلف باإلشراف على الوقف في إشهاد
الوقف ،سواء كان واحداً أو أكثر.
المذكرة اإليضاحية
___
بينت هذه الما ة الم رطلما المرذكورة فري مروا القرانون كرم كيريه را للرجرو إلي را
عند قرا ة القانون كطبيقه.
أنواع الوقف
المادة ()2
 -1الوقف الخيري :هو ما خصصت منفعته لعموم البر ،أو لجهة خيرية.
 -2الوقف األهلي (الذري) :ما يوقفه الواقف على نفسه ابتدا ًء ،أو على أوالده،
أو كالهما معاً ،أو على أشخاص معينين من ذريته أو من غيرهم.
 -3الوقف المشترك :ما خصصت منفعته لعموم البر وللذرية معاً.
 -4الوقف المؤقت :الذي حدد الواقف له مدة محددة أو طبقة محددة من ذريته،
وال تدخل فيه المساجد والمقابر.
 -5الوقف الفردي :الوقف الذي يوقفه شخص واحد.
 -6الوقف الجماعي :الوقف الذي يشترك فيه اثنان فأكثرمن الواقفين.
المذكرة اإليضاحية
___
بينت هذه الما ة أنوا الوقف

أن الوقف إما أن يكون قها خيريا

يخ ص الوا قف منافيه ل ة خيرية ابتدا

أ يكون قها أهليا

الوقف علق الواقف نهسه أ ذريته أ هما ميا

هو ما

هو ما يكون فيه

ي طل عليه بالوقف الذر

أ

يكون قها مشتركا هو ما يخ ص الواقف منافيه ل ة خيرية أهلية أ مؤقتا
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أخذا مة المذه المالكي الذ ي يي كوقيت الوقف
ميية

هو إما فر يا ي در مة شخص

إما جماعيا الذ ي در مة جماعة أ ما كيلة عنه ا مانة يساهم فيه عموا

الناس مثغ (ا

م الوقهية) ( قيا الما ) (بيتي في ال نة) (الوقف التيليمي).

الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة ()3
 -1يرجع في فهم النصوص التشريعية في هذا القانون ،وتفسيرها،
وتأويلها ،إلى أصول الفقه اإلسالمي وقواعده .
 -2تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في منطوقها
أو مفهومها ،ويرجع في تفسيرها واستكمال أحكامها إلى المذهب الفقهي الذي
أخذت منه .
 -3إذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب أحمد
ثم مذهب مالك ثم مذهب الشافعي ثم مذهب أبي حنيفة ،فإن لم يوجد فيها نص
طبقت المبادئ العامة للفقه اإلسالمي .
 -4فيما لم يرد بشأنه نص في اإلثبات أو اإلجراءات في هذا القانون ،يرجع
فيه إلى قانون اإلثبات في المعامالت المدنية والتجارية ،وقانون اإلجراءات المدنية
االتحادي.
المذكرة اإليضاحية
___
كدبر أحكامه

إن ف م ن و ص كشري الوقف

كهسير ميانيه

بيان

الالكه ال يكون إال بالرجو إلق أصوو الهقه اإل ومي قواعده في بيان الال
الن وص التشرييية .
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ن وص قانون الوقف كطبح علق جمي

المسانغ التي كضمنت ا هذه

الن وص مة حيث المنطوف أ مة حيث المه وا

وا أكان مه وا الموافقة أا

مه وا المخالهة

ال ي و االجت ا في مور النص التشرييي ما اا النص قاط

الداللة في ميناه

لكة قد يكون النص التشرييي في الوقف قاصرا عة ا تيياك

جمي ا حكاا القانونية التي كنظم قان المسألة

مة ثم

ضيت الهقرة الثانية مة

هذه الما ة حو كشريييا فأ جبت الرجو إلق الم در الهق ي الذ ا تمد منه حكم
نص القانون
المذه

الغاية مة ذلك

الهق ي ذاكه الذ

أخذ

هو اكساف النص التشرييي
منه الما ة

حينما يرج إلق

حتق ال يتيارض حكم الما ة في

القانون م حكم المسألة التي لم كنظم أحكام ا كامو

إذا رج إلق غير م درها

الهق ي .
أما إذا كت القانون عة كنظيم حكم مسألة مة المسانغ كليا
حكم ا في القانون فإن القانون هنا أ ج

علق القاضي إذا لم ي د ن ا يمكم النيا

في المسألة الرجو إلق المش ور مة مذه
فإلق مذه
مذه

لم يشر إلق

اإلماا أحمد بة حنبغ ثم إن لم ي د

اإلماا مالك بة أنس فإن لم ي د في ما ن ا علق التركي

اإلماا مممد بة إ ريس الشافيي ثم بيد ذلك إلق مذه

رج إلق

اإلماا أبي حنيهة

النيمان فإن لم يوجد طبقت المبا ئ اليامة للهقه اإل ومي.
أ ج
في الميامو

هذا القانون الرجو إلق قانون اإلجرا ا

المدنية قانون اإلثبا

المدنية الت ارية فيما لم ير في هذا القانون نص بشأن إجرا اكه أ

إثباكه.
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المادة ()4
يعتمد الحساب الشمسي في المدد الواردة في هذا القانون ،ما لم ينص على
خالف ذلك.
المذكرة اإليضاحية
___
اعتمد القانون في بيان المواعيد في هذا القانون علق المساك الشمسي مراعاة
للم لمة اليامة

ما ي ر

عليه اليمغ في الد لة قوانين ا ما لم يقض القانون

بغير ذلك.
الفصل الثالث
في إنشاء الوقف وشروطه
___
المادة ()5
 -1ينشأ الوقف بتعبير الواقف باللفظ أو بالكتابة  ،فإن كان الواقف عاجزا
عنهما فباإلشارة المفهومة  ،ويصح بالفعل مع القرينة الدالة على قصد الوقف ،
مع مراعاة أحكام المواد ( )22(، )15(، )7من هذا القانون .
 -2ال تسمع عند اإلنكار دعوى الوقف ،أو الرجوع عنه ،أو التغيير في
مصارفه وشروطه  ،أو الحرمان من االستحقاق فيه ،أو االستبدال ،إال بإشهاد
صادر من المحكمة.
 -3يثبت الوقف الذي نشأ قبل العمل بهذا القانون بالقول أو الفعل الدال عليه
وبجميع وسائل االثبات الشرعية والقانونية.
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المذكرة اإليضاحية
___
مة المقرر

أن ينيقد الوقف بتيبير الواقف

كتابة أا فيو م الداللة علق ق ده

وا أكان التيبير لهظا أا

لم يشترط القانون الشكلية إلبراا الت ر

مثغ اإلش ا أماا الممكمة أ القبض الميا ة النيقا ك ر
الموقو

عليه

نك ر

الواقف أ إي ابه

الواقف مة اإل قاطا

الوقف

التي كنيقد بم ر ك ر

فإن ع ي الواقف عة التيبير بالقوو أ الهيغ

المه ومة مقاا القوو
كالم احف الكت

بغ كو

الكتابة
ما السبيغ

القانون

قامت إشاركه

فأجا في قف المنقوو

ما إلي ا فيغ الوقف م القرينة التي كدو علق

ق د الواقف نيته في قف المنقوو كوض الم احف في المس د
الما أماا المس د أ المنيو

أ قبوو

هذه ا حكاا الهق ية ا تمد

ض ثوجة

بم موع ا مة آراء

جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة  ،م مراعاة أحكاا الما ة
()7

()10

( )22مة هذا القانون

لم يأخذ القانون بشرط الميا ة

اكباعا

لمذهب الشافعية والحنابلة ورأي اإلمام أبي يوسف من الحنفية .
لكة ذلك ال يمن مة ا تمباك اإلش ا علق ك ر

الواقف حهظا له

مة

ثم فإن القانون رعاية للم لمة اليامة من عند اإلنكار عون الوقف أ الرجو
عنه أ التغيير في م ارفه شر طه أ المرمان مة اال تمقاف فيه أ
اال تبداو إال بإش ا صا ر مة الممكمة المخت ة.
قد حافظت الهقرة الثالثة مة هذه الما ة علق ما يكون جرن عليه اليمغ قبغ
اليمغ بأحكاا هذا القانون
الكت

مة إنشا الوقف بالكتابة علق المساجد أ الم احف أ
إثبا

نمو ذلك فأجا

هذه ا قا

بالطرف المقررة شرعا

بالم لمة عمو بالقاعدة اليامة مة خضو الت ر
التي كم في ظل ا الت ر

.
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في إنشانه لألحكاا التشرييية
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المادة ()6
يحمل كالم الواقف على المعنى الذي يظهر أنه قصده  ،ولو بقرينة أو عرف .
المذكرة اإليضاحية
___
ن ت علق أن يممغ كوا الواقف علق المينق الذ

إن الما ة السا ة

يظ ر أنه أرا ه لو بقرينة أ عر
مة جوك حمغ عبارا
عر
كر

وا

هذا يتهح م ما قرره فق ا المذاهب الفقهية

الواقهية علق ما يظ ر أن م أرا ه من ا

افح لغة اليرك أ الشار أ ال

كممغ علق أظ ر مياني ا

كانت ا عرا

كختلف باختو

بالقاعدة المذكورة " المير

قرر الهق ا أن ألهاظ الواقهية إذا

إن النظر إلق مقاصدهم البد منه
ا

أ بقرينة أ

مان ا ماكة البيلا

إذ إنه لما

فمة الم لمة اليمغ

عرفا كالمشر ط شرطا" أما إذا لم يوجد عر

أ

قرينة كبية غرض الواقف فو مناص مة كطبيح قواعد التهسير اليامة .

المادة ()7
 -1إذا أراد الواقف إنشاء وقف أهلي  ،أو التغيير في مصارفه  ،أو شروطه ،
أو استبداله ،فال يصح إال بإشهاد من القاضي وموافقته على هذا الوقف  ،للتحقق
من قصد الواقف  ،وعدم تحايله على أحكام الميراث أو مخالفته لمقاصد الشريعة
اإلسالمية او النظام العام.
 -2إذا تبين للقاضي عند نظر طلب اإلشهاد وجود مانع من إصداره  ،يصدر
قراره برفضه ،ولطالب الوقف التظلم أمام القاضي نفسه خالل ثالثين يوما من
تاريخ صدور القرار أو من تاريخ إعالنه به إذا صدر في غيبته  ،ويصدر القاضي
حكمه في التظلم بتأييده ،أو تعديله ،أو إلغائه ،ويكون هذا الحكم قابالً للطعن بطرق
الطعن المقررة في القانون.
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المذكرة اإليضاحية
___
في الوقف ا هلي

جا القانون في الما ة السابية بمكم فق ي اجت ا

أ ج علق الواقف إن أرا أن يوقف قها أهليا أ يستبدله أن يوقهه بإش ا
فإنه ي

النيقا الوقف ا هلي أن يكون بإش ا أماا قاضي التوثيقا

هذا الوقف للتمقح مة ق د الواقف
لمقاصد الشريية النظاا الياا
من المالكية الذ أ ج

عليه

موافقته علق

عدا كمايله علق أحكاا الميراث أ مخالهته

ي د هذا المكم التشرييي نده عند الفقيه التسولي

اإلش ا في التبرعا

شرطا ل مت ا

مة ثم فإنه ي و

لولي ا مر إن رأن م لمة كوج اإلش ا عة إنشا الوقف أ التغيير في م ارفه
أ شر طه أن يأمر به

ال شك في جو الم لمة مة إي اك اإلش ا منيا لتمايغ

الواقف ع لق الميراث

حرمان بيض الورثة أ السيي لمنيه مة مخالهة مقاصد

الشريية أ النظاا الياا أ أن يكون هناك قيد يمن الوقف كوجو الرهة أ يتيلح
كطلب ا نظاا أ قانون أ لم كتوافر فيه الشر ط الواج

إثباكه بإجرا ا

صمة الوقف أ أ
الموقو

شر ط أ جب ا هذا القانون بالنسبة للواقف أ الموقو

أ

عليه.
قد رؤ في الهقرة الثانية مة الما ة السابية

اإلش ا للقضا
التي ي ي
التوثيقا

كوافرها في

يا ة في االحتياط إذ إن ك ر

الواقف مة الت رفا الشرعية

ف م بيض أحكام ا علق غير القضاة

إذا كبية عند ما اإلش ا

اإلناث مة الوقف
قراره برفضه

أن يكون االخت اص بإصدار
قد أعطت الما ة لقاضي

جو مان مة ماعه كق د الواقف حرمان

أ أنه ق د مة ذلك التمايغ علق أحكاا الميراث

أن ي در

لطال الوقف التظلم أماا القاضي نهسه خوو ثوثية يوما مة كاريخ

صد ر القرار أ مة كاريخ إعونه به إذا صدر في غيبته
في التظلم بتأييده أ كيديله أ إلغانه

ي در القاضي حكمه

يكون هذا المكم قابو للطية بطرف الطية

المقررة في القانون.
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المادة ()8
 -1يجوز وقف العقار والمنقول ،ولو كانا شائعين ال يقبالن القسمة  ،ما لم
يكن هناك ضرر على بقية الشركاء ،ويشمل وقف العقار كل ما عليه من مبان
وأشجار وحقوق االرتفاق  ،أما الزرع والماشية واآلالت فال تدخل إال بالنص عليها.
 -2يصح الوقف بكل متمول ينتفع به انتفاعا ً شرعيا ً ولو كان نقداً أو منفعةً
بما في ذلك األسهم والصكوك ،وجميع األوراق المالية واألسماء التجارية وحقوق
الملكية الفكرية وما يأخذ حكمها إذا كان استغاللها جائزاً شرعاً.
 -3يجوز وقف النقود لإلقراض أو لالستثمار بالمصارف اإلسالمية وما في
حكمها  ،وصرف أرباحها على الجهات الموقوفة عليها .
 -4يجوز الوقف على النفس أو الذرية ،ويؤول المال الموقوف في النهاية
إلى جهة خيرية إذا نقطعت الذرية.
 -5يجوز الوقف على مصرف قائم أو محتمل وجوده.
المذكرة اإليضاحية
___
ن ت هذه الما ة في فقرك ا ا لق علق جوا

قف اليقار أ المنقوو حتق

لو كان شانيا ال يقبغ القسمة مالم يثبت جو ضرر علق بيض الشركا في بي
ح ة أ إعا ة البنا

فإن جد الضرر علق الشريك فو ي و الوقف

عة ذلك الضرر أ رضي بالوقف فقد أ قط حقه
مر د ه الخبرة الهنية الير
كالبيت

يقرره القاضي

البناية المنقوو :هو ما ينقغ يموو

إن لم يوافح فإن كقدير الضرر

اليقار :هو كغ ملك ثابت له أصغ
قد أجيي قف اليقار المنقوو

بإطوف حتق ما كان شانيا بية موك متيد ية فيقف أحدهم ح ته
حتق إذا كان ال يقبغ القسمة ما لم يكة هناك ضرر علق بقية الشركا
13

إن كنا و

ن اآلخرية
قد ق د
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بذلك التو ية علق المكلهية الواقهية إذ الغرض مة الوقف التقرك إلق
فت الطريح أماا ذلك أ لق مة التضييح
الفقهاء
كالمكت

جوا

قف اليقار محل اتفاق بين

أما المنقوو ف و جاني كبيا لليقار عند الحنفية
أما إذا لم ي ر الير

علق مكتبة

كيالق

ي و إذا قف ق دا

التيامغ بوقهه كالثياك فو ي و
كما ي يي ن قف الم ة الشانية في

والمالكية ي يي ن قف المنقوو ا تقوال

اليقار فإن كان ال يقبغ القسمة ففي المذهب رأيان ب وا ذلك كما أجا الوقف
فيما ال يمتمغ القسمة  ،أبو يوسف ومحمد من أصحاب أبي حنيفة إال في المس د .
كذلك كو يت الهقرة ا لق في مينق الماو الذ ي و
قرركه الهقرة الثانية مة الما ة الثامنة مة القانون فقد أجا
الخدما

الهقرة قف المناف

حقوف الملكية الهكرية كخري ا علق مذهب المالكية والشافعية والحنابلة

الذية يتو يون في قف الماو
أرض فكيف ال ي و
الير

قهه ا تنا ا علق ما

قهه

خاصة المنقوو

كذلك الحنفية إذا د و الير

يقضي في هذا الي ر ب وا

الهكرية مثغ الكت

المؤلها

ي دو المالكية بي هوا فوف

قف المناف

قف الخدما

يقدمون مة أ قاك م في جوه الخير

علق جوا

الخدما

حقوف الملكية

كوقف مناف ا شخاص

مثغ قف خبرا

ا طبا

قهه
هي ما

الم ند ية

الممامية الميلمية لبيض قت م لنه عاا .
ن ت الهقرة الثانية علق جوا
كالنقد أ المناف

الم ص في ا

قف كغ متموو ينته به انتهاعا شرعيا
م الشركا

التي كستغغ أموال ا ا تغوال

شرعيا جمي ا راف المالية التي كقبغ الوقف كال كوك
نو اال تغوو يقتضيه أن الوقف قربة هلل كيالق في الغال
الوقف مة م در ي و الترب منه

القيد الذ
في

القاعدة اليامة في التكس

ض علق
أن يكون ري
في الشريية

اإل ومية أن يكون الكس حوال.
أجا

الهقرة الثالثة

قف النقو لإلقراض أ لو تثمار بالم ار

اإل ومية ما في حكم ا بالطرف المباحة شرعا
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الموقوفة علي ا وهو مذهب المالكية على الراجح عندهم  ،وهو قول عند الشافعية،
واختيار ابن تيمية من الحنابلة  ،وما قررته أغلب المجامع الفقهية .
قد ذهبت الهقرة الرابية مة الما ة الثامنة إلق جوا الوقف علق النهس أخذاً
بمذهب الحنفية

قد اشترط القانون ل وا الوقف علق النهس أن يؤ و الوقف في

الن اية عند انقطا الذرية إلق ج ة بر حتق ال يكون مؤقتا

إجا ة الوقف علق

النهس كو ية في القانون فضو عة كمقيقه للم لمة التي قد كية للواقف نهسه مة
كمقيقا لغرض مة أغراض البر

كقييد ك رفه في اليية حماية لنهسه لذريته
الخير .
أما الهقرة الخامسة فقد أجا
الوقف علق م ر

الوقف علق م ر

قانم موجو عند الوقف أجا

يمتمغ جو ه كمس د يبنق في المستقبغ أ منشأة علمية كبنق

مستقبو.
المادة ()9
ال يشترط القبول في صحة الوقف وال في االستحقاق إال إذا كان الموقوف عليه
معينا ً أو جهة لها من يمثلها قانونا ً فيشترط القبول لالستحقاق ،فإن لم يقبل الموقوف
عليه انتقل االستحقاق لمن يليه متى وجد ،فإن لم يوجد كان الوقف خيريا ً .

المذكرة اإليضاحية
___
فرقت هذه الما ة فيما يتيلح بشرط القبوو بية ما إذا كان الوقف علق ميية
أ علق غير ميية فإذا كان الوقف علق ميية أ علق ج ة ل ا مة يمثل ا قانونا
فيشترط القبوو ال تمقاف الوقف فإن لم يقبغ الموقو
أا ج ة ل ا مة يمثل ا قانونا قط حقه

عليه وا أكان شخ ا ميينا

ن مة حح الموقو

عليه الر ليدا جوا

إ خاو ماو أ منهية في ملك شخص أ ج ة بغير رضا منه إال في حاو اإلرث
انتقغ اال تمقاف لمة يليه متق جد قبغ فإن لم يوجد مستمح للوقف خ ص
ليموا البر أ ل ة خيرية

هذا هو رأ
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المالكية  ،وأحد قولي الحنابلة  ،واألصح من مذهب الشافعية في اشتراط القبوو
لو تمقاف إذا كان الموقو

عليه ميينا أ ج ة ل ا مة يمثل ا أما إذا كان الوقف

علق غير ميية أ علق ج ة ليس ل ا مة يمثل ا
والمالكية والشافعية والحنابلة

فجمهور الفقهاء من الحنفية

متهقون علق أن القبوو ليس ركنا ال شرطا في

صمة الوقف أ اال تمقاف .
مثغ الوقف علرق ميرية الوقرف علرق شرخص أ أشرخاص ميينرية

يردخغ

في ذلك ال ماعة المم ورة كأن يقرف الواقرف علرق أ ال ه أ علرق أ ال شرخص
آخرررر ميرررية

المررردارس

مثرررغ الوقرررف علرررق ج رررة ل رررا مرررة يمثل رررا كال اميرررا

ا شررخاص االعتبرراريية ذلررك أن اشررتراط القبرروو يمقررح الم ررلمة فرري الوقررف إلررق
المياهد التي كقوا بنشر نرو ميرية مرة

ال ا التي ل ا مة يمثل ا قانونا كال اميا

الثقافة أ القياا بنشاط ميية فيه م رلمة عامرة إذ قرد يل رأ بيرض النراس إلرق الوقرف
علق هذه ال ا ال بغرض كش ي نشراط ا أ المشراركة فيره إنمرا بق رد التوصرغ
للمشرراركة فرري نشرراط ال ررا

إذ الغالر أن ال ررة الموقررو

علي ررا كل ررأ إلررق مكافررأة

الواقف ال يما إذا كان الوقف ضخما ككون مكافأكه بإشرراكه فري إ ارة ال رة أ
ضمه ليضويت ا

قد يكون في ذلك ضرر أ كمقيرح لمرأرك خهري للواقرف فاشرترط

القانون ال تمقاف الوقف أن يقبغ ممثغ ال ة حترق يكرون لل رة الموقرو
فرصة للتر

علي را

البمث عرة البواعرث التري حرد برالواقف إلنشرا الوقرف لريس فري

ذلك ضرر بغ احتماو الضرر في خوفه عدا اشتراطه فضو عة أن هناك نهو را
كيا

مندة الغير.
المادة ()10
يصح الوقف من المسلم وغير المسلم فيما هو جائز شرعا ً.
المذكرة اإليضاحية
___
كنا لت الما ة الياشرة مة هذا القانون

جيلت ا صغ فيه صمته فيما ي و

حكم قف المسلم كذا غير المسلم

قهه أن يكون الموقو
16
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ال ممرما كما لو قف علق مي ية
أ علق جماعة كسيق في اإل فسا
المستأمة

جوا

مثاو ذلك  :الوقف علق ار ل و أ ممرا
مدلوو غير المسلم

كشمغ بيموم ا الذمي

قف غير المسلم هو مذهب الشافعية والحنابلة في يي ن قف

غير المسلم علق ما هو قربة إ ومية لو كانت مي ية في ينه

خوفا لمذهب

المالكية .

المادة ()11
يشترط في صحة الوقف :
 -1أن يكون الواقف عاقال مختارا رشيدا متمتعا بأهلية التبرع .
 -2أن يكون الموقوف ماال مملوكا للواقف منتفعا به شرعا ً ،غير
مرهون .
 -3أن ال يكون الموقوف عليه جهة يحرم الوقف عليها شرعا .
 -4أن تكون الصيغة منجزة ،وتطبق أحكام الوصية المنصوص عليها
في قانون االتحادي رقم( )28لسنة 2005م في شأن األحوال
الشخصية على الوقف الصادر من المريض مرض الموت  ،أو
المضاف إلى ما بعد الموت .
المذكرة اإليضاحية
___
كبية هذه الما ة شر ط صمة الوقف مة حيث الواقف الماو الموقو
الموقو

عليه ال يغة

فقد ن ت الهقرة ا لق علق جوك أن يكون الواقف

عاقو مختارا رشيدا متمتيا بأهلية التبر
ك رفا

التبر

وهو مذهب الجمهور إذ إن الوقف مة

يرج في ميرفة أحكاا اليقغ االختيار الرشد أهلية التبر

إلق قانون الميامو المدنية قانون ا حواو الشخ ية .
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أما الهقرة الثانية فقد اشترطت في الموقو
لإلنسان أن يقف ماو غيره

ال ي

إال فو ي

شرعا

صن الخمور

أن يكون هذا الماو مما يمكة االنتها به

أن يكون ممو للوقف ما ال ي و االنتها به شرعا كفال

آال صن الس انر

لتيلح حح الغير به

أن يكون ماال مملوكا للواقف إذ

ما إلي ما كما ال ي

أن يكون الماو مرهونا

ليس هناك قانون أ نظاا يمن هذا الوقف لم لمة اقتضاها
أن يكون الموقو

ذلك القانون فضو عة أن القانون أ ج

ماال يمكة االنتها به

ذلك ليتهح طبيية الوقف الذ يتطل بقا الماو كسبيغ المنهية .
قد ن ت الهقرة الثالثة بالنسبة للموقو
إذ ال ي و

عليه أال يكون ج ة ممرمة شرعا

قف ماو يخالف أحكاا الشريية اإل ومية كالوقف علق مل ق أ

مرقص أ مدر ة كبشيرية.
أما صيغة الوقف فقد اشترطت الهقرة الرابية أن ككون من ية أ حالة ال
ك

صيغة الوقف مضافة إلق ما بيد المو

كطبح أحكاا الوصية المن وص

علي ا في قانون ا حواو الشخ ية علق الوقف ال ا ر مة المريض مرض المو
أ المضا

إلق ما بيد المو .
المادة ()12

 .1يلزم الوقف حتى ولو لم يحزه الموقوف عليهم.
 .2اليجوز الرجوع في الوقف الخيري ،ويجوز الرجوع في الوقف األهلي إذا
ثبتت حاجة الواقف واشترط ذلك.
 .3إذا أوقف أحد شيئا ً خرج ذلك الشيء عن ملكه فال يباع وال يوهب وال يورث.
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المذكرة اإليضاحية
___
أكد

الهقرة ا لق مة هذه الما ة أن الوقف يليا بم ر صد ره

للواقف الرجو عة قهه وا حا ه الموقو

علي م أا ال

اليمح

ن الوقف انتقاو ن اني

لملكية الموقو .
أكد
أجا

الهقرة الثانية عدا جوا الرجو عة الوقف في الوقف الخير

له في الوقف ا هلي إذا أثبت حاجته للموقو

لكة

لبييه إلجرا عملية جراحية

ضر رية أ هوك بقية أمواله أ ما كقتضيه حاجته لذلك بشرط أن يكون قد اشترط
حقه في الرجو عند الوقف.
أكد الهقرة الثالثة أن الوقف يخرج مة ملك الواقف فو يبا
عنه المش ور في الوقف الذ

يورث أخذا بمديث عمر رضي

ال يوه

ال

نص عليه

البخار .
المادة ()13
يكون الوقف باطال في الحاالت اآلتية:
 -1استحقاق الموقوف قبل الوقف .
 -2إحاطة الدين بمال الواقف قبل الوقف إال إذا أجازه الدائنون .
 -3إذا كان الوقف على البنين دون البنات أو بالعكس ،إال إذا كان
بموافقة القاضي المختص بعد تحققه من وجود مصلحة في ذلك
وفقا لحكم المادة ( )7من هذا القانون .
 -4إذا كان على معصية .
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المذكرة اإليضاحية
___
ن ت هذه الما ة علق بيض الماال
قبغ الوقف

الموقو

التي يبطغ في ا الوقف

إحاطة الدية بماو الواقف قبغ الوقف نه ي

أ ال إال إذا كنا و الداننون لذلك أجا ا الوقف في
لم لمت م قد كنا لوا
ملكية الواقف

من ا ا تمقاف

ن الماو الموقو

يبطغ الوقف علق البنية

البنية إال بموافقة قاضي التوثيقا

الوقف

فا الدية
ن المن شر

ييتبر حكما مملوكا هلل خارجا عة
ن البنا

الوقف علق البنا

بيد كمققه مة الم لمة

ن

فقا لما قرركه الما ة

رقم ( ) 7مة هذا القانون في التمقح مة ق د الواقف عدا كمايله علق أحكاا
الميراث أ مخالهته لمقاصد الشريية اإل ومية فإن كمقح القاضي مة الم لمة
أجا الوقف

إال منيه لما في ذلك مة خر ج علق أحكاا الشريية السممة التي

ككهلت بقسمة الماو بية أبنا ا
بمح أحد

رة الواحدة قسمة عا لة ال غبة في ا ال إجما

قد قرر القانون ذلك منيا لوك اه نمو الوقف علق البنية

ن البنا بغية

حرمان ا نثق مة الميراث التي ككهغ ن ف ما يستمح أخوها كما قرر القانون
بطون الوقف إذا كان علق مي ية
القرك

ن فيه جانبا هلل

ال يتقرك إليه بمي ية

كشرك الخمر اليمغ الربو

ف و في ا صغ مة قبيغ

لذلك بطغ الوقف إذا كان علق مي ية

بنا ميابد غير إ ومية.

هذه ا حكاا التشرييية في هذه الما ة مستمدة من مذهب المالكية .
المادة ()14
 -1يجب العمل بشرط الواقف .
 -2إذا اقترن الوقف بشرط مخالف للشرع أو كان فيه تعطيل لمصلحة الوقف
أو تفويت لمصلحة الموقوف عليهم  ،صح الوقف وبطل الشرط .
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 -3ال يعمل بشرط الواقف في االستحقاق إذا قيد المستحق في الزواج أو
اإلقامة أو االستدانة إال إذا كان التقييد لمصلحة فيعمل به ،ويرجع في تحديد
المصلحة وتقديرها إلى المحكمة.
 -4إذا تعارض شرطان وجب العمل بهما ما أمكن ذلك وإال اختارت المحكمة
ما يحقق المصلحة.
 .5إذا جهل شرط الواقف عمل بعادة جارية ثم بعرف موافقين للشرع.
المذكرة اإليضاحية
___
مة المقرر شرعا

الهق ية جمييا

في المذاه

أنه ي

اليمغ بشر ط

الواقف

من ا الشر ط التي ذكرها المنهية التي اصطلموا علق كسميت ا بالشر ط

اليشرة

ال كخالهه

التيام ا ما امت الشر ط ال كخالف الشر

أصغ ذلك قوو الر وو صلق
أحغ حراما

عليه

كؤكد مقتضاه

لم (:المسلمون علق شر ط م إال شرطا

أ حرا حوال ) فإن خالف الواقف ذلك بشرط يخالف الشر

بشرط ييطغ م لمة الوقف أ بشرط يه دو م لمة الموقو
بطغ الشرط

أ

علي م ص الوقف

صمة الوقف بطون الشرط الذ ال ينافي أصغ الوقف هو مذهب

المالكية والحنفية والحنابلة

صمة الوقف بطون الشرط المنافي صغ الوقف

مستمد مة مذهب الحنفية .
قد ن ت الهقرة الثالثة مة الما ة علق أنه ال ييمغ بشرط الواقف إذا قيد
حرية المستمح في الي اج
م لمة شرعية راجمة ممققة

أ اإلقامة

أ اال تدانة

إذا كانت هذه القيو لغير

ذلك كأن يشترط أحد الي جية في ا تمقاف اآلخر

عدا كي جه بيد موكه أ يشترط الواقف علق المستمح أال يتي ج بميية أ مة
أ رة ميينة

فمثغ هذه الشر ط كخالف مقاصد الشريية السممة

الحنابلة إال إذا كان التقييد لم لمة فييمغ به
إلق الممكمة المخت ة.
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أما الهقرة الرابية فقد ر مت من ا في التيامغ م الشر ط المتيارضة
اليمغ بالشرط ما أمكة فإعماو الكوا خير مة إهماله

أنه ي

إرا ة الواقف

اليمغ بشر طه

الشرطية اختار

ا صغ احتراا

هو رأي فقهاء المذاهب الفقهية فإذا كيذر إعماو

الممكمة ما يمقح الم لمة في أحدهما أ كبطل ما كطبح

الم لمة.
أما الهقرة الخامسة فقد أحالت في حالة ج غ شرط الواقف إلق اليمغ باليا ة
ال ارية ثم الير

السار بما يتوافح م الشر .
المادة ()15

 -1يكون وقف المسجد أرضا وبناء كيفما كانت الجهة التي شيدته والوقف
عليه مؤبدا  ،وتدخل في حكمه المرافق المخصصة لخدمته أو للصرف عليه  ،وإذا
أقيم مسجد ببناء ثابت على أرض مملوكة للغير برضاء مالكها صراحة أو ضمنا
وفتح للجميع  ،كان وقفا مؤبدا بالضرورة مع مرافقه وما خصص للصرف عليه.
 -2يكون وقف األرض لتخصيصها مقبرة مؤبداً وتدخل في حكمه المرافق
المخصصة لخدمتها.
 -3الوقف على جهات الخير األخرى وعلى المستحقين ،يجوز أن يكون
مؤقتا ً أو مؤبدا ،أو حسبما يرد في صيغة التصرف ،فإذا سكت عن النص في
اإلشهاد يكون الوقف مؤبداً ،وال يقبل إثبات العكس.
 -4إذا كان الوقف مؤقتا فال تتجاوز المدة خمسين سنة من تاريخ اإلنشاء،
وإذا أقت الوقف األهلي فال يكون على أكثر من طبقتين  ،وإذا تجاوزهما صح
الو قف على الطبقتين األولتين ويبطل ما عداهما من الطبقات ،وال يدخل الواقف في
حساب الطبقات.
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المذكرة اإليضاحية
___
ن ت الما ة الخامسة عشرة في فقرك ا ا لق الثانية
المس د الوقف عليه ال يكون إال مؤبدا أما الوقف علق ج ا

علق أن قف

البر ا خرن علق

المستمقية في و أن يكون مؤبدا أ مؤقتا.
يستو

أن يكون

قف المس د ذاكه بأن يكون المكان الموقو

مس دا كقاا فيه ال ماعة فقط أ يكون مس دا كقاا فيه ال ماعة ال مية

المكمة

في التأبيد أن المس د قربة ال كنقط أبدا

مس دا

لذلك كان قهه الوقف عليه مؤبدا.

قد بينت الهقرة ا لق مة القانون بأن قف المس د أرضا بنا
كانت ال ة التي شيدكه
عليه

لخدمته أ لل ر

الوقف عليه مؤبدا

كيهما

كدخغ في حكمه المرافح المخ

ة

إذا أقيم مس د علق أرض مملوكة للغير برضا مالك ا

صراحة أ ضمنا فت للكافة كان قها مؤبدا بالضر رة م مرافقه ما خ ص
لل ر

عليه

مما يكون الوقف فيه مؤبدا كخ يص أرض لمقبرة

حكم ا المرافح المخ

يدخغ في

ة لخدمت ا.

أما ما ي و كأقيته ف و الوقف علق ج ا

الخير ا خرن

ينية أ

نيوية

أ الوقف علق المستمقية فيكون الواقف في إنشا الوقف حرا في كأبيد الوقف أ
كأقيته متق نص علق ذلك في إش ا الوقف .
التأبيد يكون بذكر ا بد صراحة في إنشا الوقف وا
م رفا ال ينقط

يكون أيضا بذكر م ر

مق م رفا ينقط أ

ال يظة انقطاعه لوجو التأبيد اللة

أما إذا كت عة التأبيد أ التأقيت عند الوقف كان الوقف مؤبدا

ال ي و إثبا

اليكس منيا مة التمايغ فالوقف ال يكون مؤقتا إال إذا نص علق التأقيت صراحة
وا ذكر م رفا ينقط أ م رفا ال ينقط .
كأقيت الوقف يكون بالمدة أ الطبقا
ال ييتبر عد الطبقا
الوقف ال ك ا

حتق لو ك ا

فإذا كان مؤقتا بالمدة كانت اليبرة ب ا

الطبقتية

قد نص القانون علق أن مدة

مدة خمسية نة ه رية مة كاريخ إنشا الوقف أما إذا كان مؤقتا
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بالطبقا

كالوقف ا هلي فقد ن ت الهقرة ا خيرة مة الما ة علق أن يكون ممد ا

بطبقتية فإذا ك ا هما ص الوقف علق الطبقتية ا ليية
مة الطبقا ا خرن

يبطغ علق مة عداها

ال يدخغ الواقف في حساك الطبقا .

المقرر أن الطبقة هي مركبة مة مراك اال تمقاف المتياقبة أ أهغ هذه
وا كيد ا أا ال

المركبة

وا عينوا باال م أا بالوصف

كوالد أا ال كما لو قف علق أ ال ه ثم أ ال أ ال ه أ

وا أكان بين م

قف علق أ ال ه ثم علق

إخوكه ثم علق جيرانه مثو فيكون أهغ كغ رجة مة رجا

اال تمقاف طبقة

كذلك لو قف علق يد ثم عمر ثم خالد اعتبر كغ احد من م طبقة

ينهذ علق

طبقتية فقط.
جوا التأبيد التأقيت في الوقف مذهب المالكية
الوقف شرطا ل مته كما يذه إلق ذلك الحنفية
ذكر مدة له كأن يقف علق الهقرا
لذكر المدة

أ علق يد

إذا كان الوقف يشبه التمريي

ن م ال ييتبر ن كأبيد

عند الشافعية يبطغ الوقف إذا
نة أ عشر نية

كأن يقف مس دا نة

ال أثر

أ يذكر مدة

طويلة ألف نة إذ يستها من ا التأبيد .
قد أخذ القانون في قف المس د بأنه ال يكون إال مؤبدا برأي الحنفية ،فو
بد مة كأبيد قف المس د الوقف عليه.
قد أخذ القانون ب وا أن يكون الوقف مؤقتا كيسيرا علق الناس
الم لمة في كمديد مدة خمسية نة ه رية

راعق

كمديد الطبقا بطبقتية عند التأقيت

يظ ر ذلك أكثر ما يظ ر في الوقف علق الذرية إذ الغال أن يتضا و ن ي كغ
مستمح إذا انتقغ اال تمقاف مة طبقة إلق أخرن
كقييد حرية الموقو

علي م

فضو عة ذلك فإن كقييد الوقف علق المستمقية فيه

كقييد لمرية مة لم ييرف م الواقف مة ذريته
الملك

ما ذه

ال يكون في الوقف بيد ذلك إال

قد ي تم ل م حسة الت ر

حهظ

هو ا نس

لتمقيح

إليه القانون في إجا ة كأبيد الوقف كأقيته

الم لمة له ند مة الشر

مستند كأقيت الوقف الخير أ ا هلي هو مذهب

المالكية  ،وأحد القولين في مذهب أحمد  ،وإحدى الروايتين عن أبي يوسف أما
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اعتبار الوقف مؤبدا إذا لم ي رخ بالتأبيد أ التأقيت ف و يستند علق الرواية األخرى
عن أبي يوسف .
المادة ()16
تكووون للوقووف شخصووية اعتباريووة منووذ صوودور إشووهاد الوقووف ،ولووه ذمووة ماليووة تتعلووق
بريعه ال بعينه.
المذكرة اإليضاحية
___
من القانون في هذه الما ة الوقف الشخ ية االعتبارية منذ إنشانه صد ر
إش ا الوقف عليه حسما للخو

اكباعا للما ة التسيية مة قانون الميامو

الهق ي

المدنية التي أعطت للوقف الشخ ية االعتبارية

أخذا مة مضمون كوا فقهاء

الحنفية  ،وقول اإلمام الشافعي واإلمام أحمد  ،والظاهرية  ،أن الوقف يكون علق
ملك

مة ثم فإن الوقف بذلك يتمت بأهلية الوجوك أهلية ا ا

كتيلح برييه ال بيينه حتق ال يستطي الداننون التنهيذ علق اليية

له ذمة

كيطيغ الوقف .

الفصل الرابع
التغيير في مصارف الوقف وشروط االستبدال
___
المادة ()17
 -1مع مراعاة حكم المادة( )7من هذا القانون وفي غير المسجد والمقبرة
يجوز للواقف أن يغير في مصارف الوقف وشروطه  ،وأن يستبدل به  ،إذا اشترط
ذلك لنفسه ،إن كان ذلك لمصلحة تقدرها المحكمة ،فإن لم يكن حيا كان ذلك
للمحكمة بناء على طلب األمانة أو ناظر الوقف أو ذوي الشأن.
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 -2يجوز لألمانة فيما هي ناظرة عليه  ،أن تطلب من المحكمة اإلذن بإجراء
التغيير في المصارف والشروط واالستبدال .
 .3يجوز للمحكمة أو الألمانة صرف فائض غلة مرافق المسجد على المساجد
األخرى.
 .4إذا كان الوقف على جهة بر لم توجد ،أو كانت موجودة وانقطعت ،أو زاد
الريع عن حاجتها صرف الريع أو ما يزيد منه إلى عموم الخيرات ،ويقدم أقرب
مصرف لها ،فإذا وجدت الجهة الموقوف عليها مرة أخرى عاد الصرف إليها.
المذكرة اإليضاحية
___
ن ت الما ة السابية عشرة مة القانون علق أنه ي و للواقف ما اا حيا
أن يغير في م ار

الوقف

إذا اشترط ذلك لنهسه

يستبدو به غيره علق الوجه الذ يريده

شر طه

كان هذا التغيير لم لمة كقدرها الممكمة

الوقف خيريا أا أهليا م مراعاة حكم الما ة السابية في الوقف ا هلي
اصطل عليه فق ا المذاه
اإل خاو اإلخراج

اإلعطا

الهق ية

بالشر ط اليشرة

المرمان

وا أكان
هذا ما

مة الييا ة النق ان

اإلبداو اال تبداو

التغيير التبديغ

هذا المكم ض رعاية لم لمة الواقف إذ إن فقهاء المذاهب الفقهية يوجبون
اشتراط الواقف حتق كثبت له هذه الشر ط اليشرة فإن لم يكة الواقف حيا كان
التغيير في م ار
ا مانة اليامة لأل قا

الوقف شر ط ا تبداله

للممكمة المخت ة بنا علق طل

إلمارة الشارقة أ ناظر الوقف أ ذ

مستمد مة المذاهب الفقهية مة أن حح التغيير في الم ار

الشأن

هذا المكم

الشر ط اال تبداو

إن لم يكة الواقف حيا يكون بمكم مة القاضي .
أما إذا كانت ا مانة اليامة لأل قا
كطل

هي الناظرة علق الوقف في و ل ا أن

مة الممكمة المخت ة اإلذن بإجرا

اال تبداو.
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الهقرة الثالثة أنه ي و للممكمة أ لألمانة صر

ما يييد مة غلة مرافح

أفا

المس د علق المساجد ا خرن لقرب ا من ا في الغاية ال د

أنه يمقح شرط الواقف

يييد مة أجره.
بينت الهقرة الرابية أن الوقف إذا كان علق ج ة بر لم كوجد كمس د لم يبة بيد أ
طلبة مي د لم يهت بيد أ كانت ال ة موجو ة ثم انقطيت أ
فإن ه ي ر
ال د

الذ

الري أ الييا ة إلق عموا الخيرا
جد الوقف جله فإن جد

أخرن فييو ال ر

ا الري عة حاجت ا

يقدا أقرك م ر
ال ة الموقو

ل ا في الغاية

علي ا أ أعيد

مرة

إلي ا ن ا ا صغ فإذا جد ا صغ ليا.
المادة ()18

 -1تودع أموال البدل في "خزانة األمانة" في حساب خاص في أحد
المصارف اإلسالمية  ،فيما هي ناظرة عليه  ،أما التي لها ناظر غيرها ،فيجب على
الناظر إيداعها في أحد المصارف اإلسالمية تحت إشراف المحكمة.
 -2يجوز لألمانة فيما هي ناظرة عليه شراء أعيان جديدة بمال البدل تحل
محل األعيان المستبدلة ،أو إنفاق هذه األموال في إنشاء مستغل جديد ،أو
استثمارها في وجه من وجوه االستثمار الجائز شرعا ،ويجوز للناظر ذلك بإذن من
المحكمة.
 -3في حال عجز أموال البدل عن وقف مستقل ،يمكن المشاركة به في
شراء وقف آخر ،وصرف غال ته في مصارف الوقف األصلي بنسبة ما لكل
وقف.
 -4الزائد عن شراء البدل يمكن أن يشترى به وقف آخر مستقل باشراف
األمانة إذا كانت ناظرة ،وإال وجب اإلذن من المحكمة.
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المذكرة اإليضاحية
___
إن حهظ أمواو الوقف مة الضيا
مقاصد الشريية

مة هنا أ جبت الهقرة ا لق مة الما ة الثامنة عشرة إيدا البدو

في الخيانة الخاصة لألمانة اليامة لأل قا
الم ار

اإل ومية

ا تثمارها كما ي

إلمارة الشارقة في حساك خاص في أحد

وا أكانت ناظرة عليه أا التي كخرج عة نظارك ا

لتتولق حهظ ا صيانت ا
إشرا

المرص علق صيانت ا كنميت ا مة

خشية مة كيطيغ أمواو بدو ا عيان الموقوفة عدا

علق الناظر ايدا بدو الوقف في أحد الم ار

اإل ومية م

الممكمة علق ذلك ريثما يتم صرف ا في بدو.
أما الهقرة الثانية فقد كضمنت ما يكهغ الت ر

في خيانة ا مانة اليامة لأل قا

في أمواو البدو التي ك ميت

فيما هي ناظرة عليه

حيث أجا القانون أن

كشتر ا مانة اليامة مة ماو البدو أعيانا جديدة كمغ ممغ اليية الموقوفة
أن كشتر أ ما مة الشركا
ا تغوال جانيا شرعا

لا

الت ارية ال ناعية اليراعية التي كستغغ أموال ا

يكون رب هذه ا

الوقف حتق يتيسر شرا عية بثمة هذه ا

م غلة كو

علق المستمقية في

م إذا كان ذلك خيرا للوقف

ي و

أن يشترن الناظرأعيانا جديدة بماو البدو لتمغ ممغ ا عيان المستبدلة أ يشتر
أ ما بشرط أن يأخذ إذن الممكمة في ذلك.
أفا

الهقرة الثالثة أنه في حاو ع ي أمواو البدو عة إي ا

المشاركة به في شرا
ا قا
أفا

قف آخرليكون مشتركا

ك ر

قف مستقغ فيمكة
الغلة في م ار

ا صلية بنسبة ما لكغ قف مة ح ة كنهيذا لشرط الواقف.
الهقرة الرابية أنه في حاو جو

اليامة لأل قا
خاص في

يا ة عة ثمة شرا البدو فيمكة لألمانة

أن كشتر به قها آخر مستقو إذا كانت هي الناظرة فإن جد ناظر
عليه أخذ اإلذن مة الممكمة.
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المادة ()19
في حال االستبدال يجب مراعاة الضوابط التالية:
 .1أن يكون هناك ضرورة لالستبدال.
 .2يكون اإلشراف على االستبدال من المحكمة.
 .3أال يكون الموقوف المبدل أقل قيمة من المستبدل به.
 .4االبتعاد عن أية تهمة أو شبهة أو محاباة في عملية اإلستبدال.
 .5المبادرة إلى شراء البدل فوراً إال ما تقتضيه الظروف.
 .6عدم تسليم الوقف إال بقبض البدل.

المذكرة اإليضاحية
___
ضيت هذه الما ة الشر ط الو مة الضوابط التري ي ر مراعاك را فري حراو
اال تبداو هي مما نص عليه الهق ا برأن يوجرد ضرر رة لو رتبداو كقردرها الممكمرة
أن يكررون اال ررتبداو بإ ارك ررا لضررمان التطبيررح أن يكررون الموقررو

ال ديررد بقيمررة

الوقررف المسررتبدو برره عينررا منهيررة مر ك نر الت مررة أ الشررب ة أ الممابرراة فرري عمليررة
اال تبداو

ي

في أضيح الماال

المبا رة إلق شرا البدو فورا للمهاظ عليه إال ما كقتضريه الظرر
أن ال يسلم الوقف المبدو إال بيد قبض البدو حرصا علق أمرواو

الوقف.
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الفصل الخامس
االستحقاق الواجب في الوقف والتنازل عنه والحرمان منه
المادة()20
تتعلق حقوق المستحقين في الوقف بريعه ال بعينه .

المذكرة اإليضاحية
___
مة المقرر في المذاهب الفقهية أن مة ما الوقف في الشريية هو بقا
اليية
صلق
يوه

كيلح حح المستمقية بريي ا
عليه

أ اس هذه القاعدة التشرييية قوو الر وو

لم في قف عمر رضي

عنه  ( :أنه ال يبا أصل ا

ال

ال يورث ) ر اه ابة حبان .
المادة ()21
 -1ال يجوز للمستحق في الوقف أن يتنازل عن االستحقاق وال أن يقر به كله

أو بعضه لغيره .
 -2إقرار الواقف أو غيره بالنسب على نفسه ال يتعدى إلى الموقوف عليهم
متى دلّت القرائن على أنه متهم في هذا اإلقرار .
المذكرة اإليضاحية
___
إن الهقرة ا لق مة الما ة الما ية اليشرية لم ك ي للمستمح في الوقف أن
يتنا و عة اال تمقاف

ال أن يقر به كله أ بيضه لغيره كما ن ت الهقرة الثانية
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علق أن إقرار الواقف أ غيره بالنس

علي م

علق نهسه ال يتيدن إلق الموقو

متق لت القرانة علق أنه مت م في هذا اإلقرار.
يق د القانون مة كقرير هذه ا حكاا إلق مماربة الو انغ التي كتخذ ذريية
إلق إ خاو غير الموقو
إرا ة الواقهية

جيل م مة المستمقية فيه بالرغم مة

علي م في الوقف

هي التنا و عة اال تمقاف

اإلقرار به للغير

اإلقرار بالنس

علق النهس .
التنا و عة اال تمقاف في الوقف قد يكون إ قاطا ممضا ليس فيه كمليك
حد

قد يكون بالني و عنه لميية كمليكه إياه

هو إخراج المتنا و لنهسه مة الوقف
عليه عة حقه لغيره نظير عوض

عندها يكون مينق هذا الني و

إ خاو المتنا و إليه فيه

ني و الموقو

قد ال يكون كما أن عدا جوا التنا و ين ر

إلق المح في اال تمقاف كله أ بيضه علق أنه إذا كان الموقو

عليه الذ نيو عة

ا تمقاقه هو الواقف نهسه كان ني له لغيره كان ك رفا جانيا نه كغيير صري
في م ر

قهه مما ي و له إجراؤه فقا حكاا الما ة (  ) 17مة هذا القانون.

إقرار الموقو

عليه الذ لم ك يه الهقرة ا لق

ر عاما شامو ل مي

الكتابي

خارجه

صور هذا اإلقرار ف و يتنا و اإلقرار الشهو
يشمغ اإلقرار الذ ينهر به المقر

أماا القضا

اإلقرار الذ يأخذ صورة ك ا ف بية المقر

المقر له خاصة أ صورة ك ا ف عاا بية جمي المستمقية كما يتنا و اإلقرار
الذ يظ ر أنه كان في مقابلة عوض
كما ين ر

إلق اإلقرار ال ري

اإلقرار الذ لم يتبية أنه كان مة أجغ ذلك

الضمني .

اال تمقاف الذ ال ي و التنا و عنه أ اإلقرار به كله أ بيضه للغير
ا م المح الم ر

هو ما يطلح عليه الهق ا
ال يرا منه غلة الوقف

حح اال تمقاف أ كونه مستمقا

ن الغلة متق حدثت ككون مملوكة للمستمح

حكم ا كمكم انر أموكه ال ح ر عليه في الت ر
أن يت ر

في ا أ

ك ر

جاني

في ا

له أن يقر ب ا لغيره

ليس في اإلقرار ب ا للغير أ
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مظاهر جيغ غير الموقو

ال مخالهة إلرا ة الواقهية

عليه مستمقا في الوقف

ما اشترطوه في أ قاف م .
قد قامت أحكاا الهقرة ا لق مة هذه الما ة
الحنفية في إقرار المستمح في الوقف

علق ما ذه

إليه متأخرو

ما نص عليه فقهاء الحنابلة مة بطون

اإلقرار إذا كان مخالها لما ر في كتاك الوقف .
أما إقرار الواقف
الهقرة الثانية حكمه

أ غيره بالنس

بالبنوة با مومة فمس علق ال مي
مما يثبت النس
الثانية اقت ر

علق نهسه

فمة الميلوا أن اإلقرار بالنس

فا مر فيه اض

هو اإلقرار الذ بينت

علق النهس

إذا كان اإلقرار بالنس علق النهس ليس
أما إذا كان إقرارا يثبت به النس

علق المكم بأنه ال يتيدن المقر المقر له إلق الموقو

أنه ال يؤثر في ا تمقاف الموقو

يكون با بوة

علي م

فإن الهقرة
علي م أ

مؤ ن ذلك أنه ال يثبت للمقر له ب ذا

اإلقرار ا تمقاف في الوقف فو ييتبر مة الموقو

علي م

لم يذه

القانون إلق

القوو بيدا كيد هذا اإلقرار في جمي ا حواو بغ اشترط لذلك أن كدو القرانة
علق أن المقر مت م في هذا اإلقرار
كونه صا قا في هذا اإلقرار

مينق كونه مت ما فيه أن يتمكة الشك في

أن يغل الظة أنه كاذك فيه

لم كممله عليه الرغبة

الخال ة في ك مي نس يراه حقا .
ال فرف في المكم بية أن يكون اإلقرار صا را مة الواقف أ مة غيره
الواقف إن كان يملك التغيير في م ار
هذا اإلقرار

قهه لو بغير شرط إال أنه قد يتخذ

يلة إلق حرمان ذريته مة بيض ما ي

ل م مة اال تمقاف بمقتضق

أحكاا القانون فوج أن يكون كغيره مة المقرية في هذا المكم .
قد قامت أحكاا الهقرة الثانية علق القواعد المقررة في مذهب المالكية مة
أن الت مة في اإلقرار بالنس أ غيره إما مبطلة لإلقرار أ مانية مة كركي آثار
ثبو النس

خاصة إذا كانت هذه اآلثار يتيدن أثرها إلق غير المقر.
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المادة ()22
 -1ال يجوز للواقف أن يوصي بوقف ما يزيد على ثلث ماله على من يشاء من
غير ورثته أو على جهة خير إال بإذن الورثة أو على بعض ورثته إال بإذن
سائرهم ،وتكون العبرة بقيمة ثلث ماله عند إنشاء الوقف  ،فإن لم يكن له وارث
عند إنشائه  ،فيجوز له وقف كل ماله على من يشاء .
 -2ال يجوز للواقف حرمان ورثته ذكورا أو إناثا من االستحقاق في الوقف
كله أو بعضه إن كان الوقف على الذرية  ،وال اشتراط ما يقتضي حرمانهم إال إذا
كان هناك سبب تقدره المحكمة ،وإذا زال سبب الحرمان يعود لهم حقهم في
االستحقاق .
المذكرة اإليضاحية
___
منيت الما ة الثانية اليشر ن في فقرك ا ا لق الواقف في أن يوصي بوقف
ما يييد علق ثلث ماله علق مة يشا مة رثته أ غيرهم أ ج ة بر إال إذا أذن
الورثة في ذلك
الر وو صلق

ككون اليبرة بقيمة ثلث ماله عند إنشا الوقف
عليه

لم لسيد ( :الثلث الثلث كثير ) ر اه البخار

ن حرية الواقف كقف في حد
الموقو

ا تنا ا لقوو
مسلم.

الثلث إال إذا أذن الورثة بالييا ة

لو كان

علي م مة رثته فيتيية موافقة انر الورثة فإن لم يكة للواقف ارث

عند إنشا الوقف جا له قف كغ ماله علق مة يشا .
أما الهقرة الثانية فإن ا ن ت علق حكم يتهح م مقاصد الشر

هو أنه ال

ي و للواقف حرمان رثته ذكورا أ إناثا مة اال تمقاف في الوقف كله أ بيضه إن
كان الوقف علق الذرية

ال اشتراط ما يقتضي حرمان م إال إذا كان هناك ب قو

يقتضي المرمان فتقدر الممكمة ذلك السب

إذا او ب

المرمان ييو ل م حق م

في اال تمقاف ،وهذا الحكم مأخوذ من رأي فريق من فقهاء المذهب المالكي
والشافعي  ،وما قرره اإلمام ابن حزم  ،والفقيه ابن تيمية وابن القيم
قوو الر وو صلق

عليه

لم ( اكقوا
33
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أعطق ابنه

ن انر أ ال ه ( :ار ه

دو بين م

غير عليه أيسرك أن يكونوا لك في البر وا

ال كش دني علق جور اش د

قاو بلق قاو  :فو إذن ).

المادة ()23
 -1إذا كان الوقف مشتركا  ،ولم يوزع الواقف الحصص ،قسم ريعه مناصفة
بين الوقف الخيري والوقف األهلي ،وإذا اشتمل الوقف على مرتبات غير مقدرة
قدرتها المحكمة أو األمانة.
 -2إذا كان الوقف على الخير ولم يعين الواقف جهة من جهاته ،أو عينها
ولم تكن موجودة  ،أو لم تبق حاجة إليها  ،أو زاد ريع الوقف على حاجتها  ،يجوز
لناظر الوقف بعد أخذ موافقة المحكمة أو األمانة صرف الريع أو فائضه إلى
المحتاجين من ذرية الواقف ووالديه بقدر كفايتهم لمدة سنة ،ثم إلى المحتاجين من
أقاربه ،ثم إلى أي جهة من جهات الخير ،وإذا لم تكن جهة الخير التي عينها
الواقف موجودة  ،ثم وجدت كان لها ما يحدث من الريع من وقت وجودها .
 -3تعتبر األوقاف التي تخصص لجهة معينة وقفا ً واحدا.
المذكرة اإليضاحية
___
بينت الما ة الثالثة اليشر ن في فقرك ا ا لق
ا قا

المشتركة

ا هلي

كيهية كو ي ن ي

الذ ال يمد فيه الواقف ن ي الوقف الخير

هو أنه يقسم بين ما مناصهة أخذا من مذهب الحنابلة

مشتمو علق مركبا

ن ي الوقف
فإذا كان الوقف

غير مقدرة قدرك ا الممكمة المخت ة أ ا مانة اليامة

لأل قا .
أما الهقرة الثانية فإن ا عال ت حاال
ييية الواقف ج ة مة ج ا

البر

في الوقف الخير

هي حالة إذا لم

حالة إذا عية ال ة لكن ا لم ككة موجو ة
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حالة يا ة ري الوقف عة حاجة ال ة

حالة إذا انتهت الماجة إلق كلك ال ة
قرر هذه الهقرة قاعدة عامة لتلك الماال
مة ثم

فإنه بموج

القاعدة اليامة

فضو عة حكم خاص بالمالة الثانية

فإن ري الوقف أ فانضه ي ر

الممكمة المخت ة أ ا مانة اليامة لأل قا

بموافقة

إلق مة يكون ممتاجا مة ذرية الواقف

الديه بقدر كهايت م ثم إلق الممتاج مة أقاربه ثم إلق ج ة مة ج ا

البر أما

المكم الخاص بالمالة الثانية فقد ك ور القانون حالة يكون في ا الوقف علق ج ة لم
ككة موجو ة فإذا جد كلك ال ة خ ص ل ا ري مة كاريخ جو كلك ال ة
حكم هذه الهقرة مستمد مة رأي جمهور الفقهاء
ال دقة علق الهقير القري

الذية يؤ سون رأي م علق أن

أعظم أجرا مة ال دقة علق غيره

الذرية بيد الطبقتية أ انقراض الموقو

كذلك ا قا

علي م ما لم يمد الواقف م رفا آخر.

أما الهقرة الثالثة فقد ن ت علق اعتبار ال ة الموقو

علي ا حدة احدة

ا تمد هذا المكم مة رأي جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة .
المادة ()24
تعتبر أوقافا خيرية:
 -1األوقاف التي لم يحدد لها الواقف مصرفا .
 -2األوقاف التي لم يعرف لها مستحق بعد اإلعالن عنها .
المذكرة اإليضاحية
___
أ ضمت الما ة الرابية اليشر ن مة هذا القانون حكما كشريييا
اعتبار كغ ا قا

التي لم يمد الواقف م رفا ل ا أ التي لم يير

بيد اإلعون عن ا أ قافا خيرية إن لم يثبت أن ا أ قا
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المادة ()25
 .1يكون موعد صرف ريع الوقف حسب االتفاق بين ناظر الوقف
والمستحقين  ،وإال حددته األمانة.
 .2التنقض قسمة الريع إال بإذن من المحكمة.
المذكرة اإليضاحية
___
نظمت الهقرة ا لق مة هذه الما ة أ لوك كمديد موعرد صرر
فأحالت بشأنه علق اكهاف ا طرا

رير الوقرف

هم نراظر الوقرف مر المسرتمقية إذ ا صرغ فري

اليقد رضق المتياقدية نتي ته هي مرا أ جبراه علرق أنهسر ما بالتياقرد فرإن لرم يوجرد
اكهاف أ اختلها :حد كه ا مانة اليامة لأل قا

إلمارة الشارقة .

قرررر الهقرررة الثانيررة أنرره ال ي ر نقررض قسررمة الري ر المن رروص عليرره أ
المتهح عليه إال بإذن الممكمة.
المادة ()26
يحرم من االستحقاق في الوقف  ،من قتل الواقف أو قتل من يتلقى عنه
االستحقاق قتال يمنعه من اإلرث شرعا ً ،وال يؤثر حرمان القاتل على استحقاق
ذريته .
المذكرة اإليضاحية
___
ن ت الما ة السا ة اليشر ن علق حرمان المستمح مة ا تمقاقه في
الوقف إذا قتغ الواقف قتو يمنيه مة اإلرث
المح في الوقف

المق و بالمستمح  :هو صاح

وا أكان هذا المح قد ثبت له بيمغ الواقف أا بمكم القانون

إن لم يكة الواقف قد قف عليه

وا انت ق إليه اال تمقاف بالهيغ أ لم ينته
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إليه

المق و بالقتغ الموج

شبه اليمد أ

للمرمان مة اال تمقاف في الوقف هو القتغ اليمد

القتغ اليد ان ال الخطأ

الذ يقتضي حرمان القاكغ مة اإلرث إذا
المرج في ككييف ال ريمة هو

فرض أن المقتوو مورثه فقا حكاا الميراث

أحكاا القتغ اليمد شبه اليمد المن وص علي ا في الما ة ا لق مة قانون اليقوبا
االكما

الق اص

التي كميغ علق أحكاا المد

اإل ومية أما المرج في أحكاا القتغ المان مة اإلرث

الديا

في الشريية

ف و قانون ا حواو

الشخ ية .
هذا المرمان هو حرمان اج

يق بقوة القانون يترك

أ

اليبرة في ذلك هو أن يكون قبغ قت فيغ القتغ قد نشأ الوقف

حكم هذه الهقرة

مخرج علق رأي المالكية مة أن القاكغ في القتغ اليد ان ليس له شي
ا تي غ الشي قبغ أ انه عوق بمرمانه )

كلقانيا
( مة

علق رأ فقهاء الحنفية الذية طبقوا

أحكاا الوصية ع لق الوقف في قتغ المستمح للواقف

لكنه ال يترك

عليه حرمان

ذريته بغ يأخذ ن ن يب م متق ا تمقوه .

الفصل السادس
الوقف المرتب الطبقات والوقف المشروط فيه مرتبات للموقوف عليهم
___
المادة ()27
 -1إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات فال يحجب أصل فرع غيره ،
ومن مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه .
 -2ال تنقض قسمة ريع الوقف بانقراض أي طبقة  ،ويستمر ما آل للفرع
متنقال في فرعه  ،إال إذا أدى عدم نقضها إلى حرمان أحد من الموقوف عليهم .
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 -3إذا مات مستحق أو حرم  ،وليس له فرع يليه في االستحقاق  ،وكان
الوقف على معين  ،عاد نصيبه إلى من كان يشترك معه في الحصة .
 -4إذا انقرض مستحقو الحصة جميعهم  ،عاد االستحقاق إلى أقرب
الطبقات ،وإال عاد ألصل الوقف ما لم يكن للواقف نص فيتبع .
المذكرة اإليضاحية
___
كنص الهقرة ا لق مة هذه الما ة
فو يم

مرك الطبقا

يستمقه إلق فرعه

علق أنه إذا كان الوقف علق الذرية

أصغ فر غيره

قد أطلح لهظ الذرية في النص ليشمغ ذرية الموقو

وا أكانوا ذرية الواقف أا غيره

مقتضق قاعدة عدا الم

ا لق أ نه إذا كان الوقف مرك الطبقا
الموقو

علي م

الوار ة بالهقرة

فو يمن أحد مة طبقة ابقة مة طبقا

علي م أحدا مة طبقة الحقة مة كنا و اال تمقاف الهيلي في غو الوقف

منافيه

إذا لم يكة الوحح فرعا للسابح أما إذا كان فرعه فإن ح به له أمر

مقرر بمقتضق التركي
النص عليه

الذ شرطه الواقف

ما يستمقه الميت يكون لولده

أكان أصليا أا آو إليه مة ا تمقاف موقو
الم

مة ما صر

ما ا تمقه أ كان

لم ير القانون أن ثمة ما يدعو إلق
المرا منه المستمح بالهيغ
علي م آخرية

وا

أ اس قاعدة عدا

هو أحد القولين في مذهب المالكية  ،وأحد القولين في مذهب الحنابلة .
الهقرة الثانية مة الما ة السابية اليشرية

الوقف بانقراض أ طبقة

يستمر ما آو للهر متنقو في فر عه إال إذا أ ن عدا

نقض ا إلق حرمان أحد مة الموقو
أ ال أ ال ه ذريته
أ ال أ ال ما
القسمة في الري

كقضي بيدا نقض قسمة ري

علي م مثغ أن يقف الواقف قهه علق أ ال ه

جيله مرك

الطبقا
فمتق ما

أصول م قبغ الوقف

قسمته بية جمي أ ال ا ال

لهرعه ما ا تمح أ ال مة ما

قبغ الوقف شيلا
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الواقف إما بالتسا

بية الذكور اإلناث أ للذكر مثغ حظ ا نثيية فإن كت

الواقف كان بالتسا

هذا المكم يوافح ر خ الشر

مق ده وقد أخذه القانون

من رأي بعض فقهاء المالكية وبعض الحنابلة .
الهقرة الثالثة
اال تمقاف

مستمح ليس له فر يليه في

كنص علق أنه إذا ما

عا ن يبه إلق غلة الم ة التي كان يستمح في ا
مينق عو ة الن ي

باالنقطا الذ ال يتهح م أغراض الواقهية

كها يا للقوو
إلق الم ة

أن كيتبر يا ة في غلت ا كقسم قسمت ا وأساس هذا الحكم هو مذهب الجمهور من
الحنفية والمالكية والشافعية
أما الهقرة الرابية فتنص علق أنه إذا انقرض مستمقو الم ة جميي م عا
اال تمقاف إلق أقرك الطبقا
كمقيقا إلرا كه في اإلعطا

إال عا

صغ الوقف ما لم يكة للواقف نص فيتب

وهو مذهب الحنفية والشافعية .
المادة ()28

 -1إذا كان الوقف مرتب الطبقات  ،وجعل الواقف نصيب من يموت لمن في
طبقته أو ألقرب الطبقات إليه  ،كان نصيبه لمن يكون في طبقته من أهل الحصة
التي كان يستحقه فيها .
 -2إذا كان الوقف مرتب الطبقات  ،ولم يوجد أحد في طبقة منها  ،صرف
الريع إلى الطبقة التي تليها إلى أن يوجد أحد من أهل تلك الطبقة فيعود االستحقاق
إليها .
المذكرة اإليضاحية
___
كقضي الهقرة ا لق
أيلولة ن ي

مة يمو

بأنه قد يشترط الواقف في الوقف المرك

الطبقا

عة غير لد إلخوكه أ أخواكه المشاركية له في الدرجة

اال تمقاف فإن لم يكة له إخوة ال أخوا

فألهغ طبقته فإن لم يكة في طبقته

أحد فألقرك الطبقا إلق المتوفق مة أهغ هذا الوقف وهو مذهب الحنفية .
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أما الهقر ة الثانية فقد اج ت حالة عدا جو أحد في طبقة مة الطبقا
حيث قضت ب ر

الري إلق الطبقة التي كلي ا

الطبقة فييو اال تمقاف إلي ا

إلق أن يوجد أحد مة أهغ كلك

هو مذهب الحنفية والشافعية .
المادة ()29

 -1إذا جعل الواقف غلة وقفه لبعض الموقوف عليهم  ،وشرط لغيرهم
مرتبات فيها  ،قسمت الغلة بالمحاصة بين الموقوف عليهم وذوي المرتبات بالنسبة
بين الغلة والمرتبات وقت الوقف إن علمت الغلة وقته  ،وإن لم يعلم ،قسمت الغلة
بين الموقوف عليهم وأصحاب المرتبات  ،على اعتبار أن للموقوف عليهم كل الغلة
 ،وألصحاب المرتبات حصة بقدر مرتباتهم  ،على أال تزيد المرتبات في الحالتين
على ما شرطه الواقف .
 -2تنقص المرتبات بنسبة ما ينقص من أعيان الوقف .
 -3إذا اشترط الواقف سهما لبعض الموقوف عليهم ،ومرتبات للبعض
اآلخر ،كانت المرتبات من باقي غلة الوقف بعد األسهم ،فإذا لم يف الباقي
بالمرتبات ،قسم على أصحابها بنسبتها ،وإذا زادت الغلة على األسهم
والمرتبات ،قسمت بين المستحقين للنوعين بنسبة استحقاقهم.
المذكرة اإليضاحية
___
مة الميلوا أن مة الواقهية مة ي يغ ا تمقاف قهه لذريته

يشترط في

نويا أ مشاهرة مة غلة الوقف

من م مة ال

قهه خيرا

مركبا

ييرض لذلك

قد كستغرف هذه المركبا ال ي ا كبر مة غلة الوقف فيق الميف

علق المستمقية
الواقهية عا ة

انمة ك ر

هم أصماك الشأن ا و في الوقف مما يتيارض م مقاصد
مة ثم ن ت الهقرة ا لق الثانية علق أنه إذا جيغ الواقف غلة

قهه لبيض الموقو

علي م

شرط لغيرهم مركبا
40
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علي م ذ

بية الموقو

علمت الغلة قته

بالنسبة بية الغلة المركبا

إن لم كيلم قت الغلة

أصماك المركبا
المركبا

المركبا

قسمت الغلة بية الموقو

علق اعتبار أن للموقو

علي م

علي م كغ الغلة

ح ة بقدر مركباك م علق أال كييد المركبا

الواقف

قت الوقف إن
صماك

في المالتية علق ما شرطه
حكم الهقركية ا تمد

كنقص المركبا بنسبة ما ينقص مة أعيان الوقف

مة أقوال في مذهب الحنفية والشافعية ورواية عند المالكية بقياسها على الوصية .
المق و مة عبارة بيض الموقو
ا شخاص ال ا
صر

علي م

مة كلمة غيرهم ما يشمغ ذلك أيضا كأن يشترط الواقف

مبلغ ميية ب هة مركبة لشخص ثم لذريته مة بيده أ يشترط صر

في م ال المساجد
يكون للموقو

علي م

مركبا

ذلك

المق و بالغلة هو صافي الغلة بيد ا تبيا الم ر فا .

فإذا شرط الواقف أن ك ر
خيرا

الوار ة بالنص

ما يشمغ

مة غلة قهه خيرا

أ جيغ الغلة للموقو

علي م

م النص علق البد ب ا أ عدمه

الوقف مير فا نظر إلق نسبة المركبا

مركبا

شرط أن ي ر

من ا

كان قدر الغلة قت صد ر

إلق هذه الغلة

أ ا ا شرط أال يستمح أصماك المركبا في أ

ما فضغ من ا

كقسم غلة كغ نة علق

نة أكثر مما شرط ل م.

أما إذا لم كيلم الغلة قت صد ر الوقف قسم صافي الري في كغ نة علق
أ اس أن جمي الغلة للموقو
المركبا

أن صماك المركبا

علي م

إلق الغلة جميي ا اندا علي ا قدر المركبا

علق هذا ا

إذا ا

ما بقدر نسبة
ح ة المركبا

اس في نة علق القدر المشر ط ال يستمح أصماب ا إال ما شرط ل م .

علق أنه إذا نق ت أعيان الوقف فإنه يتيية أن كنقص المركبا بنسبة نقص
هذه ا عيان

هذا هو ما ن ت الهقرة الثانية رعاية للموقو

إذا ظلت أن بة أصماك المركبا

كما هي بالرغم مة نقص أعيان الوقف لترك

علق ذلك االنتقاص مة أن بة الموقو
يتيارض م مق و الواقهية

علي م ا صليية

نه

علي م ا صليية أ ا تغراق ا كلية

هذا ما

لذلك فإن النص المذكور يمقح اليدالة إذ يراعي
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م لمة الموقو

علي م

في الوقت نهسه ال يمس حح أصماك المركبا إال بنسبة

ما يطرأ علق أعيان الوقف مة نقص .
أما الهقرة الثالثة فتبية قواعد كو ي ري الوقف علق المستمقية

عندما

للبيض اآلخر

كما لو

يشترط الواقف

ما لبيض الموقو

اشترط الواقف الثمة لمستمح

علي م

مركبا

ثمنا آخر لمستمح آخر

رييا لثالث

مركبا

ممد ة لمستمقية آخرية .
هذه الهقرة ا تمد حكم ا مة مذهب الحنفية
المالكية في الوصية

ذلك بتقرير أ لوية أصماك الس اا في الم وو علق

أن بت م ثم كو ي باقي الغلة علق أصماك المركبا
ح ة أصماك الس اا ال يهي المركبا
كغ احد

ا تنباطا بما انت ق إليه
فإذا كان الباقي بيد كو ي

قسم علق أصماك المركبا

إ ن كان الباقي يييد علق مقدار المركبا

المستمقية مة الهلتي ة أ أصماك الس اا أصماك المركبا

بنسبة مرك

قسمت الييا ة علق
بنسبة ا تمقاف كغ

من م .
الفصل السابع
قسمة الوقف
___
المادة ()30
 -1لكل مستحق الحق في أن يطلب من المحكمة فرز حصته في الوقف متى
كان قابال للقسمة ولم يكن فيها ضرر بيّن  ،والناظر على الحصة الخيرية في طلب
القسمة مثل أحد المستحقين.
 -2ال تجوز قسمة الموقوف في حياة الواقف إال برضاه .
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المذكرة اإليضاحية
___
ضيت الما ة قاعدة في قسمة الوقف

فأجا

لكغ مستمح أن يطل

الممكمة المخت ة فر ح ته في الوقف إذا كان الوقف قابو للقسمة
الضرر علق الوقف أ مستمقيه

اعتبر

مة

لم يم غ

الما ة الناظر علق الم ة الخيرية في

حكم أحد المستمقية طل القسمة كغ ذلك إذا كان الواقف ميتا فإن كان حيا فيليا أن
يرضق بالقسمة

ق د القانون مة جوا القسمة

المستمقية في ا تقوو كغ من م بن يبه

هو مراعاة م لمة الوقف

يرعاه يستغله بالطرف التي يرن في ا

خيره خير ذريته .
قد ا تمد حكم الما ة من مذهب الحنفية وأحد القولين في مذهب اإلمام أحمد
مة جوا قسمة أعيان الوقف .

المادة ()31
 -1إذا اشترط الواقف في وقفه مخصصات ومرتبات دائمة معينة المقدار أو
في حكم المعينة  ،وطلبت القسمة  ،فرزت المحكمة حصة تتضمن غلتها ما ألرباب
هذه المرتبات  ،بعد تقديرها على أساس متوسط غلة الوقف في السنوات الخمس
األخيرة العادية  ،وتكون لهم غلة هذه الحصة مهما طرأ عليها من زيادة أو نقص .
 -2أما المخصصات والمرتبات غير الدائمة أو غير معينة المقدار  ،فيؤدى
لكل مستحق ما يناسب حصته في الوقف .
المذكرة اإليضاحية
___
بينت الهقرة ا لق مة الما ة كيهية القسمة في قف مخ
انمة ميينة المقدار أ في حكم الميينة كنهقة كهاية الهقير
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ا

مركبا

إصوخ المس د
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طلبت القسمة فتقوا الممكمة المخت ة عند إجرا القسمة بهر ح ة كتضمة
غلت ا ا تمرار ما يستمقه أرباك هذه المركبا أ المخ
اا فيه

ا مة الوقف كأصماك

كقدر كلك الم ة المهر ة علق أ اس متو ط غلة الوقف في السنوا

الخمس ا خيرة اليا ية
أ ما اقت ا ية

بمينق أنه ال ينظر إلق غو

ال التي يم غ في ا اركها عظيم

ا جور بسب طارئ كالمر ك

السنية التي كم غ في ا
يار الماصو

المنت ا

ككون ل م غلة هذه الم ة م ما طرأ علي ا مة

يا ة أ نقص .
ا

أما المخ
بيينه مدة كيليمه مثو

المركبا

غير الدانمة كالمرك

الذ

الذ ي يغ لبنا مس د ميية فو كهر له ح ة مة أعيان

الوقف عند القسمة بغ يتب في صرف ا كو يي ا بية الموقو
ي

يوقف علق شخص
علي م بالنسبة التي

أن يؤ ي ا كغ صاح ن ي حس ح ته في الوقف طبقا لما كقرره الممكمة
بالكيهية التي كراها مة حيث ما ي

الذ ي

أن يؤ

أن يؤ يه كغ مستمح

لمة يؤ يه

الوقت

فيه .
الفصل الثامن
حماية الوقف وعمارته واستغالله
___
المادة ()32

 -1ال يجوز تملك أعيان الوقف وال أمواله وال اكتساب أي حق عيني على
ذلك بالتقادم مهما طالت المدة .
 -2يجب على الناظر أو األمانة إزالة التعدي والغصب الواقع على الوقف
بالطرق القانونية  ،وال يخل ذلك بما قد يترتب للوقف من حقوق وتعويضات .
 -3من أتلف الوقف كليا أو جزئيا  ،مباشرا أو متسببا أو محرضا ً ،لزمه
الضمان مثليا أو قيميا  ،فإن أتلفه بالهدم أو اإلزالة كليا أو جزئيا  ،مباشرا أو
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متسببا أو محرضا ً ،لزمه قيمة إعادته إلى ما كان عليه ،وإال التزم ضمان قيمة
العين وضمان الضرر ،على أن يكون الضمان في الحاالت كلها وفقا ألحكام
المسؤولية التقصيرية في القوانين السارية.
 -4تشتري األمانة أو الناظر بقيمة الضمان عينا أخرى تكون وقفا إن تعذر
إعادة الوقف المتلف إلى الحالة التي كان عليها قبل التلف.
 -5ال تسمع الدعوى بالريع المستحق في ذمة الناظر على الوقف بعد انقضاء
خمس عشرة سنة مع إنكاره وعدم العذر الشرعي.
المذكرة اإليضاحية
___
مة ثم

مة ا صوو المقررة شرعا أن المح ال ينقضي بمر ر اليمان

ال ي و كملك أعيان الوقف ال أمواله ال اكتساك أ حح عيني علي ا بالتقا ا م ما
حكم هذه الهقرة مستمد من المذاهب الفقهية جميي ا .

طالت المدة
قد جا

الهقرة الثانية بأحكاا فق ية إجرانية في كيهية إ الة التيد علق

الوقف فأعطيت صوحيا
الغ

إ ارية قضانية ا ية فأجا

الهقرة إ الة التيد

الواق علق الوقف بو اطة الناظر ا مانة اليامة لأل قا

أ عة طريح الشرطة أ النيابة اليامة أ الممكمة المخت ة

إلمارة الشارقة

ال يخغ ذلك بما قد

يترك للوقف مة حقوف كيويضا .
كضمنت الما ة الثانية الثوثون في فقرك ا الثالثة أحكاما كشرييية

كيالا

حكم مة أكلف الوقف كليا أ جينيا مباشرا أ متسببا أ ممرضا ليمه الضمان
مثليا أ قيميا م إليامه بدف مقابغ الري طواو فترة عدا االنتها بالوقف فإن أكلهه
بال دا أ اإل الة كليا أ جينيا مباشرا أ متسببا أ ممرضا ليمه قيمة إعا كه إلق
ما كان عليه فإنه يليمه ضمان قيمة اليية ضمان الضرر علق أن يكون الضمان
في الماال

كل ا فقا حكاا ضمان الهيغ الضار في قانون الميامو
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أ اس هذه ا حكاا التشرييية المذاهب الفقهية وخاصة مذهب المالكية في مسألة
ال دا .
أما الهقرة الرابية مة الما ة فإن ا خولت ا مانة اليامة لأل قا

في إمارة

الشارقة أ الناظر علق الوقف أن كشتريا بقيمة الضمان عينا أخرن ككون قها إن
كيذر إعا ة الوقف المتلف إلق المالة التي كان علي ا الوقف قبغ إكوفه.
عون الري

أما الهقرة الخامسة مة الما ة فوضيت حكما يتيلح بيدا ما

المستمح في ذمة الناظر علق الوقف عند اإلنكار عدا اليذر الشرعي بانقضا
خمس عشرة نة

هذا المكم مستمد من مذهب الحنفية والمالكية

انقضا المح يانة فقط

بشأن عدا

لكة ال كسم الدعون بمر ر اليمان .
المادة ()33

 .1إذا بنى الموقوف عليه أو غرس في أرض الوقف  ،على أن يكون البناء أو
الغرس له  ،كان له  ،وإال كان وقفا ً.
 .2إذا بنى أو غرس في الوقف أجنبي  ،فإن بيّن أنه وقف كان وقفا  ،وإن لم يبين
أنه وقف ،وكان الوقف يحتاجه يكون وقفا  ،ويوفى القيمة من غلته قائما  ،وإن لم
يحتج إليه يكون لألجنبي نقضه ما لم يكن النقض يضر بالوقف  ،فإن ضر فلألجنبي
قيمته منقوضا  ،ويكون ذلك البناء أو الغرس بإذن األمانة وفقا لحق االنتفاع في
قانون المعامالت المدنية .
المذكرة اإليضاحية
___
كضمنت هذه الما ة حكم البنا

الغرس في أرض الوقف

قد ف لت ذلك

علق الوجه اآلكي :
الموقو

عليه إذا بنق أ غرس في أرض الوقف
إن ما

الغرس قف أ ملك له عمغ بقوله
كان قها قغ ذلك أ كثر .
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فإن بدية أن البنا أ

لم يبيدة حكم ما بناه أ غر ه
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أما غرس ا جنبي بناؤه في الوقف فو يكون قها إال إذا حبسه أ كان
الوقف ممتاجا إليه
يكون بمنيلة بنا

كوفق القيمة في هذه المالة مة غلة ما بناه أ غر ه قانما
غرس الناظر فإن لم يمبسه كان الوقف غير ممتاج إليه كان

البنا أ الغرس ملكا له

له نقضه إذا كان في الوقف ما يدف منه

النقض يضر بالوقف فلألجنبي قيمته منقوضا

ما لم يكة

جمي هذه ا حكاا التي اشتملت

علي ا الما ة مستمدة مة مذهب المالكية .
المادة ()34
 -1يحتجز الناظر كل سنة خمسة في المائة من صافي الريع السنوي
لألوقاف يخصص للعمارة ،ويودع خزانة األمانة باسم الوقف إن كانت ناظرة عليه
وإال أودعها الناظر في أحد المصارف اإلسالمية بإشراف المحكمة.
 -2يجوز لألمانة استثمار هذا المال لصالح الوقف إلى أن يحين وقت العمارة
فيما هي ناظرة عليه وللناظر مثل ذلك تحت إشراف المحكمة.
 -3للناظر أو لكل ذي شأن إذا رأى أن المصلحة في إلغاء األمر باالحتجاز أو
تعديله ،أن يطلب من المحكمة لتقرر ما ترى فيه المصلحة للوقف  ،ويكون قرارها
غير قابل للطعن عليه .
المذكرة اإليضاحية
___
أ جبت الهقرة ا لق مة هذه الما ة علق الناظر أن يمت ي كغ نة خمسة في
الملة مة صافي الري السنو لأل قا
أ اليقار
ناظرة عليه

يو

يخ ص لليمارة المق و ب ا صيانة البنا

خيانة ا مانة اليامة لأل قا
إال فإن الناظر يو

إلمارة الشارقة با م الوقف إذا كانت

هذه النسبة بأحد الم ار

اإل ومية بإشرا

الممكمة إذا إن فق ا الشر اهتموا بالممافظة علق أعيان الوقف عماركه
المكم مستمد مة رأ الفقيه ابن نجيم من الحنفية .
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أجا

الهقرة الثانية لألمانة اليامة لأل قا

الماو ل ال الوقف إلق أن يمية قت اليمارة

مارة الشارقة ا تغوو هذا

يكون للناظر مثغ ذلك كمت إشرا

الممكمة.
أجا

اله قرة الثالثة للناظر أ لكغ ذ شأن إذا رأن أن الم لمة في إلغا

ا مر باالحت ا أ كيديله

أن يطل

لتقرر ما كرن فيه الم لمة للوقف

بأمر علق عريضة مة الممكمة المخت ة
يكون قرارها غير قابغ للطية عليه .

المادة ()35
 -1إذا احتاجت أعيان الوقف كلها أو بعضها ،لعمارة تزيد نفقتها على ما
حجز للعمارة أو على خمس فاضل غلًة الوقف في سنة ،ولم يرض المستحقون
بتقديم العمارة على حقهم ،شرط الواقف أو لم يشترط ،وجب على الناظر عرض
األمر على المحكمة ،لتأمر بصرف ما يفي بالعمارة من الغلة أو باحتجاز جميع ما
تحتاج إليه منها  ،أو باستخدام االحتياطي المحجوز إذا كان هناك شيء منه.
 -2يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ،أو بناء على طلب الناظر أو ذوي الشأن،
أن تبيع بعض أعيان الوقف لعمارة باقيه إذا لم يكن هناك ما يعمر به دون الرجوع
في غلته متى رأت المصلحة في ذلك .
المذكرة اإليضاحية
___
عال ت الما ة الخامسة الثوثون أحكاا اليمارة التي كييد قيمت ا علق ما
ح ي لليمارة

أ علق خمس فاضغ غلة الوقف في نة

بتقديم اليمارة علق ال ر
قهه

إلي م

لم يرض المستمقون

شرط الواقف كقديم اليمارة أ لم يشترط في

فأ جبت علق الناظر عرض ا مر علق الممكمة المخت ة بأمر علق

عريضة لتبمثه كأمر بما كرن صرفه مة الغلة للقياا باليمارة
جمييه في اليمارة أ لتأمر با تخداا االحتياطي
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ق د من التمكم اال تبدا مة
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جان

بيض النظار

التوفيح بية م ال الوقف

القضا علق طرف االحتياو

مستمقيه .
كما أجا
هناك ما ييمر به

الهقرة الثانية بي بيض أعيان الوقف ليمارة باقية
ن رجو في غلته

حكم هذه الهقرة مستمد مة مذه
الت ر

متق رأ

إذا لم يكة

الممكمة المخت ة الم لمة

المالكية والشافعية والحنابلة القانغ ب وا

في بيض الوقف بالبي لم لمة .
المادة ()36
 -1ال يجوز لناظر الوقف أن يرتب تصرفا على أعيان الوقف أو على شيء

منها خلوا أو حكرا لمصلحة آخر دون إذن المحكمة.

المذكرة اإليضاحية
___
ن ت هذه الما ة علق أنه ال ي و لناظر الوقف أن يل أ إلق ك ر
علق أعيان الوقف أ علق شي من ا خلوا أ حكرا لم لمة الغير
الممكمة المخت ة للتأكد مة كمقيح الم لمة في ذلك.
الفصل التاسع
النظارة على الوقف
المادة ()37
يشترط فيمن يتولى النظارة على األوقاف أن يكون:
 -1مسلما ً عاقالً رشيداً.
 -2قادراً على إدارة الوقف ورعاية شؤونه .
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ن إذن مة
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 -3غير محكوم عليه في حد أو جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو
األمانة ولو رد إليه اعتباره  ،ما لم يكن هو الواقف نفسه.
ويجوز أن يعهد إلى شخص اعتباري نظارة الوقف بموافقة األمانة  ،إذا كان
مؤهال إلدارة الوقف.
المذكرة اإليضاحية
___
هذه الما ة حد
طبيييا

شر ط مة يتولق إ ارة الوقف

هي اإل وا ا هلية

إذا كان الناظر شخ ا

القدرة علق إ ارة الوقف

عليه في حد أ جناية أ جريمة مخلة بالشر

أن ال يكون ممكوا

أ ا مانة لو ر إليه اعتباره ما لم

يكة هو الواقف نهسه.
أما الهقرة الثانية فأجا
القانون ض شر طا

أن يي د إلق شخص اعتبار

إ ارة الوقف لكة

هي أن يكون بموافقة ا مانة اليامة لأل قا

إلمارة

الشارقة أن يكون مؤهو إل ارة الوقف.

المادة()38
 -1يعتبر الناظر أمينا ً على الوقف وأمواله ،ووكيالً عن المستحقين وممثالً
شرعيا ً لهم أمام اآلخرين.
 -2يشرف الناظر على حماية الوقف ورعايته وعمارته بإصالحه
واستغالله وبيع غالته وصرف ما اجتمع عنده فيما شرطه الواقف وفق
شروطه المعتبرة شرعا ً وما تقتضيه المصلحة.
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المذكرة اإليضاحية
___
مة المقرر شرعا عند فقهاء المذاهب الفقهية أن الناظر ييتبر أمينا علق
الوقف علق ماله
الوقف

قد قط القانون خو

الهق ا في كون الناظر كيو عة

نص علق اعتباره كيو عة المستمقية فإذا بد ماو الوقف طبقت عليه
ال يقبغ قوله في ال ر

أحكاا الوكيغ الذ يبد ماو موكله أخذا برأي المالكية

علق شؤ ن الوقف أ كسليم الغلة إلق المستمقية إال بسند كتابي عدا المسانغ التي
جرن الير

علق عدا أخذ ند ب ا

قد ر عي في ذلك التيسير علق الناظر في

إ ارة الوقف م حهظ حح المستمقية إذ الير
السند عند قلة المبلغ الذ ي ر

في الغال

ي ر علق عدا أخذ

أ عند الضر رة ل رفه.

ن ت الهقرة الثانية علق أن يكلف الناظر بمماية الوقف من التيد عليه
ي

عليه رعايته رعاية ميتا ة عرفا كما ي

عليه عماركه باإلصوخ

اال تغوو بي ثمراكه التي ح ل ا ثم عليه أن ي ر
الواقف الميتبرة شرعا بما كقتضيه م لمة الوقف الموقو

ال مي حس

شر ط

علي م.

المادة ()39
إذا شرط الواقف النظارة لنفسه مدة حياته ولم يعين ناظراً بعده فعلى ورثته إخطار
المحكمة بوفاته خالل شهرين من تاريخ الوفاة وتسليمها كل ما يعلق بالوقف من
مستندات.
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المذكرة اإليضاحية
___
ن ت هذه الما ة علق أن الواقف إذا اشترط النظارة لنهسه مدة حياكه لم ييية ناظرا
آخر بيده ثم ما في
الوفاة ي

علق رثته إخطار الممكمة بوفاكه خوو ش رية مة كاريخ

علي م كسليم كغ ما يتيلح بالوقف مة مستندا

ناظر أ ككليف ا مانة اليامة لأل قا

لتقوا الممكمة بتييية

بالنظارة ضمانا ال تمرارية الوقف.

المادة ()40
ال يصح إقرار الناظر لغيره بالنظارة على الوقف.
المذكرة اإليضاحية
___
كقضي هذه الما ة بيدا جوا إقرار الناظر لغيره بالنظر علق الوقف
ا تمد هذا المكم مة مذهب الحنابلة وبعض متأخري الحنفية

قد

ن ا صغ أن

اإلقرار ح ة علق المقر ال كتيدن إلق الغير فضو أنه ق د مة ذلك حرمان الناظر
مة التمايغ علق عا ن الييو أ اإلضرار بالمستمقية .

المادة ()41
بمراعاة حكم المادة( )40من هذا القانون:
 .1تكون األمانة الناظر على األوقاف التي لم يعين واقفوها نظّارا عليها أو
شغرت من النظارة.
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 - 2ال يصح للناظر تفويض النظارة على الوقف إلى اآلخرين ،وافراغه له ،إال إذا
أعطي هذا الحق صراحة من قبل من واله.
 -3لناظر الوقف الحق في توكيل غيره بكل أو بعض ما يملكه من التصرفات،
سواء كان الناظر هو الواقف ،أو كان ناظرا حسب شرطه ،أو هو الموقوف
عليه.
 -4يصح للواقف أن ينصب ناظراً لبعض األمور دون بعض ،كأن يجعل إلى
واحد العمارة وتحصيل الغلة ،وإلى آخر حفظها وقسمتها على
المستحقين ،أو يشترط لواحد الحفظ واليد ،ولآلخر التصرف.
 -5تصرفات الناظر قبل تغييره تعتبر صحيحة وملزمة للواقف ما دامت
متوافقة مع شروط الواقف.
المذكرة اإليضاحية
___
جيلت الهقرة ا لق مة هذه الما ة أن ا صغ في النظر علق ا قا
اليامة لأل قا

علق ا قا

لألمانة

التي لم ييية اقهوها نظدارا علي ا أ شغر

مة

النظارة ما لم يكة الواقف هو نهسه الناظر علي ا أ كان ل ا ناظر بمقتضق شرط
الواقف .
ن ت الهقرة الثانية علق أنه ال ي و للناظر أن يقوا بتهويض النظارة علق الوقف
إلق شخص أ ج ة اعتبارية أ إفراغه التنا و عنه إال إذا كان ممنوحا ب ذا المح
صراحة مة قبغ مة عينه.
ن ت الهقرة الثالثة علق أنه يمح لناظر الوقف أن يقوا بتوكيغ شخص أ ج ة
ب مي ا عماو الت رفا

التي يملك ا أ يوكله في بيض ا وا كان الناظر هو

الواقف أ كان الناظر ميينا حس شرط الواقف أ كان الناظر هوالموقو

عليه أ

كان ميينا مة الممكمة أ كان مكلها مة ا مانة م مرعاة الما ة ( )37مة هذا
القانون.
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للواقف أن ييية ناظرا لبيض ا مور

ن ت الهقرة الرابية علق أنه ي

ن

بيض بأن يكلف أحدهم باليمارة كم يغ الغلة يكلف آخر بمهظ الغلة قسمت ا
علق المستمقية كما يمح للواقف أن يشترط حد النظار المهظ اليد لناظر آخر
الت ر .
ن ت الهقرة الخامسة علق أن ك رفا
كيتبر صميمة مليمة للواقف الموقو

الناظر التي يقوا ب ا قبغ عيله كغييره
علي م ما امت متوافقة م شر ط الواقف

باعتبار أن الوكيغ كبقق ك رفاكه صميمة حتق يييو.
المادة ()42
 -1ال يقبل قول الناظر في الصرف على شؤون الوقف أو على المستحقين
إال بمستند  ،ما عدا ما جرى العرف على عدم أخذ سند به .
 -2يكون الناظر مسؤوال عما ينشأ من تعديه أو تقصيره في إدارة الوقف
وغالته .
 -3ال يجوز للناظر أن يستدين على الوقف إال بإذن المحكمة ،وذلك فيما عدا
االلتزامات العادية إلدارة الوقف واستغالله .
 -4ال يجوز لناظر الوقف تأجير أمالك الوقف بما يقل عن أجرة المثل.

المذكرة اإليضاحية
___
مة المقرر عند فقهاء المذاهب الفقهية أن الناظر ييتبر أمينا علق الوقف علق
ماله كما ن ت عليه الهقرة ا لق مة الما ة()37
في كون الناظر كيو عة الوقف

قد قط القانون خو

الهق ا

نص علق اعتباره كيو عة المستمقية فإذا بد

ماو الوقف طبقت عليه أحكاا الوكيغ الذ يبد ماو موكله أخذا برأي المالكية لذا
قرر الهقرة ا لق مة هذه الما ة أنه ال يقبغ قوله في ال ر
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أ كسليم الغلة إلق المستمقية إال بسند كتابي عدا المسانغ التي جرن الير
عدا أخذ ند ب ا

قد ر عي في ذلك التيسير علق الناظر في إ ارة الوقف م حهظ

حح المستمقية إذ الير
ي ر

علق

في الغال ي ر علق عدا أخذ السند عند قلة المبلغ الذ

أ عند الضر رة ل رفه .
قد اعتبر

الهقرة الثانية الناظر مسؤ ال عما ينشأ مة كيديه أ كق يره في

إ ارة الوقف غوكه أخذا مة رأي المذاهب الفقهية

أما الضرر الذ

ينشا عة

المدنية

لم ينص

الهيغ الضار فيخض لقواعد الهيغ الضار في قانون الميامو
القانون عليه ليدا التكرار.

لم ك ي الهقرة الثالثة مة الما ة للناظر أن يستدية علق الوقف إذا احتاج إلق
ذلك إل ارة الوقف إال بإذن الممكمة المخت ة
الحنفية

فيما عدا االلتياما

كيسير بله بالو انغ اليا ية

اليا ية

قد ا تمد هذا المكم مة مذهب

ذلك ليتمكة الناظر مة إ ارة الوقف

قد ا تمد هذا المكم مة مذه المالكية والحنابلة .

منيت الهقرة الرابية الناظر مة كأجير أمواو الوقف بما يقغ عة أجرة المثغ
في اليمان المكان هو ما قرركه المذاه الهق ية في ذلك.

المادة ()43
ال يصح التحكيم والمصالحة في قضايا الوقف إال بإذن المحكمة أو األمانة وفق هذا
القانون وبما ال يتعارض مع وظيفة الناظر وشروط الواقف.
المذكرة اإليضاحية
___
إن التمكيم الم المة يتضمنان غالبا التنا و عة بيض المقوف للوصوو إلق
انرها

لذلك ال ي و التمكيم الم المة في قضايا الوقف إال بيد أخذ اإلذن مة

الممكمة أ ا مانة اليامة لأل قا

التي كقرر ما فيه م لمة حس موا هذا القانون
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بما ال يتيارض م

ضيية الناظرالمقررة شرعا قانونا بما ال يتيارض م

شر ط الواقف المقررة شرعا قانونا.
المادة ()44
 -1يجب على الناظر أن يودع أموال الوقف في حساب في أحد المصارف
اإلسالمية باسم الوقف.
 -2يجب على كل ناظر أن يقدم تقريرا سنويا مؤيدا بالمستندات عن إدارته
للوقف إلى األمانة والواقف
المذكرة اإليضاحية
___
حتق ال يض الناظر أمواو الوقف م أمواله
الهقرة ا لق

علق الناظر أن يو

اإل ومية با م الوقف
لأل قا

أ جبت

أ يضي ا عنده

أمواو الوقف في حساك لدن أحد الم ار
ذلك

ما لم كر الممكمة خو

ييلم بذلك ا مانة اليامة

إلمارة الشارقة.
ن ت الهقرة الثانية أنه ي

بالمستندا

أن يقدا كقريرا نويا مؤيدا

علق الناظر

عة إ اركه للوقف إلق ا مانة اليامة لأل قا

حح اإلشرا
إ ارة أ ك ر

نلا

إلمارة الشارقة

علق الوقف فإذا كبية لألمانة أن هناك كق يرا مة الناظر أ
أ امتن مة كقديم التقرير السنو

و

عة الوقف المشموو بنظره

جا ل ا بدعون مستي لة أن كطل مة الممكمة المخت ة أن كنض دم إلق ناظر الوقف
في النظارة أ كطل عيو ناظر الوقف

كييين ا الناظر علق الوقف

مبني علق الم لمة اليامة في مما بة الناظر
والحنابلة أن الناظر يخض إلشرا

الماكم

إلق الواقف لييا ة اإلطملنان عماو الوقف
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المادة()45
ال تسرى أحكام المادة( )44من هذا القانون على الواقف إذا جرى تعيينه ناظراً
على الوقف إال إذا تبين مخالفة الواقف لذلك ويحول اإلشراف إلى المحكمة أو
األمانة.
المذكرة اإليضاحية
___
إذا كان الواقف هو الناظر فو كطبح عليه أحكاا الما ة( )44إال إذا خالف مقتضق
الوقف شر طه فإذا ثبتت المخالهة ح دوو اإلشرا
إلق ا مانة اليامة لأل قا

لتتولق بنهس ا النظارة يمكة كبية المخالهة مة أ ج ة

ل ا اخت اص أ صلة با قا
الياا علق جمي ا قا

إلق الممكمة التي كيية غيره أ

كا مانة اليامة لأل قا

لما كتمت به مة اإلشرا

حس الهقرة الثانية مة الما ة الرابية ا ربيية .
المادة ()46

 -1إذا لم يعين الواقف أجرا للناظر  ،أو عيّن له أجرا يقل عن أجر المثل ،
يكون للمحكمة أن تعين له أجرا يعادل أجر المثل  ،ولها أخذ رأي األمانة.
 -2يستحق الناظر أجره من تاريخ المطالبة القضائية في الحالتين السابقتين،
وال تسمع دعوى الناظر بالمطالبة بأجره عند اإلنكار وعدم العذر الشرعي بانقضاء
سنتين من تاريخ االستحقاق .
المذكرة اإليضاحية
___
كقرر هذه الما ة قاعدة أ ا ية متهقا علي ا بية فقهاء المذاهب الفقهية من
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة
بشؤ ن الوقف

هو أن الناظر يستمح أجرا مقابغ قيامه

ن ا جر مقابغ اليمغ فإذا لم يييدة للناظر أجر أ عيدة له أجر
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مة الممكمة المخت ة أن كيية له أجرا

ال ييا و أجر المثغ جا للناظر أن يطل

إلمارة الشارقة .

ييا و أجر المثغ بيد أخذ رأ ا مانة اليامة لأل قا

ضيت الهقرة الثانية حكما آخر أن الناظر ال يستمح أجره إال مة كاريخ
عون الناظر بالمطالبة بأجره

المطالبة القضانية في المالتية السابقتية

ال كسم

عند اإلنكار عدا اليذر الشرعي بانقضا

نتية مة كاريخ اال تمقاف

عدا ما

الدعون مستمد حكم ا مة مذهب الحنفية والمالكية.
المادة ()47
 -1إذا قسمت المحكمة الوقف  ،أو كان ألحد المستحقين نصيب مفرز  ،وجب
إقامته ناظرا على حصته متى كان أهال لذلك  ،ولو خالف شرط الواقف  ،فإذا كانت
الحصة مشتركة لعدة مستحقين يقام من يختارونه إن كان صالحا ً فإن لم يتفقوا
أقامت المحكمة أصلحهم فإن لم يكن بينهم من يصلح للنظارة أقامت المحكمة األمانة
ناظراً..
 -2إذا لم يقسم الوقف لم يقم أكثر من ناظر عليه إال إذا تعينت المصلحة في
غير ذلك .
 -3يعتبر صاحب المرتب مستحقا ً له  ،ويقوم من له الوالية على القاصر أو الغائب
مقامه في اختيار الناظر .
المذكرة اإليضاحية
___
ن ت الما ة السابية ا ربيون في الهقرة ا لق من ا علق أنه إذا قسمت
الممكمة المخت ة الوقف أ كان لمستمح ن ي مهر

فإنه ي

علي ا إقامة كغ

مستمح ناظرا علق ح ته إذا كان أهو للنظر علي ا أما إذا لم يكة أهو لذلك
فإن الممكمة ال كقيمه بغ ي
إلق أشد الناس حرصا عليه

أن كت ه في هذه الماو إلق مة له الوالية علق ماله
متق أصب المستمح أهو للنظر أقامته الممكمة

لو خالف ذلك شرط الواقف عمال بمذهب الحنفية .
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أما إذا كانت الم ة مشتركة ليدة مستمقية فإن م يقومون باختيار أحدهم ممة
ي ل للنظارة فإن اختلهوا ج
الم ة

علق الممكمة أن كولي أصلم م للنظر علق هذه

إال أقامت ا مانة اليامة لأل قا

إلمارة الشارقة ناظرة عليه متق رأ

م لمة في ذلك .
أشار

الهقرة الثانية إلق أنه إذا لم كوجد ح ص مهر ة مة الواقف
إما ن ا غير جانية

الوقف إما ن القسمة لم كطل

لم يقسم

احتاج ا مر إلق إقامة

ناظر ج علق الممكمة أن كولي عليه ناظرا احدا إال إذا كيينت الم لمة في ذلك.
بينت الهقرة الثالثة أنه ي

عند اختيار الناظر أن يؤخذ رأ المستمقية وا
أن يكون لرأ المستمقية المقاا ا و وا

كان التييية مة بين م أ مة غيرهم

يقوا ممثغ عديمي ا هلية أ ناق ي ا أ

أكان التييية مة بين م أ مة غيرهم
الغانبية بذلك .

المادة ()48
 -1للواقف عزل الناظر مطلقا ً إذا كان معينا ً من قبله.
 -2إذا تبين لألمانة أن هناك تقصيرا من الناظر أو سوء إدارة أو تصرف
أوخالف الواجبات أو االلتزامات المترتبة عليه بموجب النظارة ،أوامتنع من تقديم
التقرير السنوي عن الوقف المشمول بنظره  ،جاز لها بدعوى مستعجلة أن تطلب
من المحكمة أن تنض ّم إلى ناظر الوقف في النظارة  ،أو تطلب عزل ناظر الوقف،
وتعيينها ناظراً على الوقف .
المذكرة اإليضاحية
طبيييا

هذه الما ة كيطي للواقف عيو الناظر الذ

عينه مة قبله إذا كان شخ ا

ن حقه في عيو ا مانة اليامة لأل قا

ليتولق النظارة بنهسه أ لتييية

غيره إذا كمققت م لمة في ذلك للوقف أما عند جو اختو

بية الواقف ا مانة

فيرف ا مر للقضا .
بح أن ا لقانون أ ج

علق الناظر أن يقدا كقريرا نويا مؤيدا بالمستندا
إلمارة الشارقة

إ اركه للوقف إلق ا مانة اليامة لأل قا
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علق الوقف فإذا كبية لألمانة أن هناك كق يرا مة الناظر أ
أ امتن مة كقديم التقرير السنو

و إ ارة أ ك ر

عة الوقف المشموو بنظره جا ل ا بدعون

مستي لة أن كطل مة الممكمة المخت ة أن كنض دم إلق ناظر الوقف في النظارة أ
كطل

عيو ناظر الوقف

كييين ا الناظر علق الوقف

الم لمة اليامة في مما بة الناظر
الناظر يخض إلشرا

هذا المكم مبني علق

هو مستمد من مذهب الحنفية والحنابلة أن

الماكم

المادة ()49
 -1إذا رأت المحكمة عند النظر في تصرف الناظر أو الدعوى المتعلقة
بالوقف ما يقتضى عزله أو ضم آخر إليه وجب عليها مؤقتا ً تعيين ناظر أو ضم
ناظر آخر له ،إلى أن يفصل في الدعوى بحكم بات  ،ويكون قرارها مشموال بالنفاذ
المعجل بقوة القانون .
 -2إذا كلفت المحكمة الناظر أثناء نظر الدعوى المتعلقة بالوقف أو أي أمر
متعلق به  ،تقديم تقرير عن الوقف المشمول بنظره  ،فلم ينفذ قرار المحكمة أو قدم
التقرير دون مستندات مؤيدة له ،جاز لها أن تحكم عليه بغرامة ال تزيد على خمسة
آالف درهم ،وإذا تكرر منه االمتناع  ،جاز لها زيادة الغرامة بما ال تتجاوز عشرة
آالف درهم  ،ويجوز للمحكمة حرمان الناظر من أجرة النظارة كلها أو بعضها  ،فإذا
نفذ قرار المحكمة بعد ذلك  ،جاز لها أن تعفيه من الغرامة أو تعفيه من الحرمان من
أجرة النظارة.
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المذكرة اإليضاحية
___
بإعطا الممكمة المخت ة مة كلقا

كقضي الهقرة ا لق مة هذه الما ة

نهس ا عند نظر عا ن الوقف أ أ أمر يتيلح به أ بنا علق طل ا مانة اليامة
إلمارة الشارقة أ ذ

لأل قا

الوقف عة إ ارة الوقف

الشأن

ب هة مستي لة

إقامة ناظر آخر أ ضم ناظر آخر إلق ناظر الوقف

إلق أن يه غ في الدعون بمكم با
القانون

حح كقرير قف ناظر

يكون قرارها مشموال بالنهاذ المي غ بقوة

هو حكم مأخوذ من مذهب الحنفية .

كما كقضي الهقرة الثانية بوجوك مؤاخذة الناظر إذا كلهته الممكمة المخت ة
أثنا نظر الدعون المتيلقة بالوقف أ أ

أمر متيلح به

المشموو بنظره فلم ينهذ قرارها أ قدا التقرير
الممكمة المخت ة بغرامة ال كييد علق خمسة آال
جا ل ا يا ة الغرامة إلق ما ال ي ا

كقديم كقرير عة الوقف

ن المستندا
رهم

عشرة آال

المخت ة حرمان الناظر مة أجر النظر كله أ بيضه

بأن كمكم عليه

إذا ككرر منه االمتنا
رهم

ي و للممكمة

فإذا نهذ قرار الممكمة

المخت ة بيد ذلك جا ل ا أن كيهيه مة الغرامة أ كيهيه مة المرمان مة أجرة
النظارة .
المادة ()50
مع عدم اإلخالل بأي عقوبات أشد  ،يعاقب ناظر الوقف إذا بدد أموال الوقف
أو خالف الواجبات المترتبة عليه بموجب النظارة أو تصرف بما يضر الوقف ،
بالحبس مدة ال تقل عن سنة والغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف درهم  ،أو
بإحدى هاتين العقوبتين  ،وإلزامه بالرد إن كان له مقتض  ،فإن كان الناظر شخصا
اعتباريا حكم عليه بالغرامة وإلزامه بالرد إن كان له مقتض .
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المذكرة اإليضاحية
___
اعتبر

هذه الما ة كبديد الناظر ـ وا كان شخ ا طبيييا أ مينوياـ

أ

مخالهته للواجبا المتركبة عليه بموج الوقف أ ك رفه بما يضر الوقف جنمة
يياق علي ا مة الناحية ال يانية بالمبس الغرامة

الر إن كان له مقتض .

الفصل العاشر
انتهاء الوقف
___
المادة ()51
 -1ال ينتهي الوقف الخيري إال إذا كان مؤقتا بزمن محدد وانقضت مدته .
 -2ينتهي الوقف األهلي في الحاالت اآلتية :
 انتهاء مدته إذا كان محدد المدة .
 انقراض الموقوف عليهم .
 إذا تعطلت أعيانه وتعذر تعميرها أو استبدالها أو االنتفاع
بها بما يكفل للمستحقين ريعا ً مناسبا ً .
 إذا قلت أنصباء المستحقين حسب أحوالهم االجتماعية ،
وتعذر استبدال الموقوف بما يدر عليهم ريعا مناسبا .
المذكرة اإليضاحية
___
ضيت الهقرة ا لق مة الما ة حكما كشريييا عاما بالنسبة للوقف الخير
هي أنه باف غير قابغ لونت ا
كتمثغ في انقضا كلك المدة

با تثنا حالة احدة كتيلح بالوقف ممد المدة
ذلك احتراما لشرط الوقف
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رأي الجمهور بكون الوقف غير قابل لالنتهاء  ،ومن مذهب المالكية في جواز
التأقيت .
أما الهقرة الثانية فتبية حاال
كان ممد المدة

انقراض الموقو

انت ا الوقف ا هلي
علي م

هي انت ا مدكه إذا

إذا كخربت أعيانه لم يمكة كيميرها

أ ا تبدال ا أ االنتها بم ا يكهغ للمستمقية ن يبا في الغلة غير ضليغ
أن با المستمقية حس
علي م رييا منا با

أحوال م االجتماعية
هذه ا حكاا ا تمد

لم يمكة ا تبداو الموقو

إذا قلت
بما يدر

مة رأي محمد بن الحسن من فقهاء

الحنفية  ،وبعض فقهاء المالكية والحنابلة .
المادة ()52
إذا انتهى الوقف يصبح الموقوف ملكا للواقف إن كان حيا  ،أو لورثته إن
كان ميتا  ،فإن لم يوجد له ورثة  ،اعتبر الوقف مستمرا ألعمال البر  ،بنظارة
األمانة .
المذكرة اإليضاحية
___
كمد الما ة الثانية الخمسون م ير ا مواو الموقوفة بيد انت ا الوقف
مقررة أن كلك ا عيان كؤ و ملكيت ا إلق الواقف لو كان حيا أ لورثته يوا فاكه
ن الوقف عا إلق ملكية الواقف

انتقغ إلق رثته باعتباره جي ا مة كركته فإن

لم يكة للوارث رثة قت فاكه أ كرك رثة ثم انقرضوا فإن أمواو ا قا
ك ر

في أ جه الخير المختلهة بنظارة ا مانة اليامة لأل قا

إلمارة الشارقة

قد ا تمد هذا المكم من مذهب المالكية ومن رأي أبي يوسف ومحمد بن الحسن
من الحنفية .
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الفصل الحادي عشر
األحكام الختامية
___
المادة ()53
تختص المحكمة بالنظر في أي نزاع يتعلق بالوقف أو ينشأ عن تطبيق أ حكام هذا
القانون.
المذكرة اإليضاحية
___
ن ت الما ة الثالثة الخمسون علق اخت اص الممكمة المخت ة قانونا بالنظرفي
جمي المنا عا التي كتيلح بالوقف أ كنشأ عة كطبيح أحكاا هذا القانون.
المادة ()54
يكوون لمووظفي األمانوة الوذين يعتمودهم المجلووس ويصودر بهوم قوورار مون وزيور العوودل
وفقا ً لنص المادة ( )34مون قوانون اإلجوراءات الجزائيوة االتحوادي الصوادر بالقوانون
االتحادي رقم( )35لسنة 1992م صفة موأموري الضوبط القضوائي بالنسوبة للجورائم
واألفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون.
المذكرة اإليضاحية
___
قرر الما ة الرابية الخمسون إعطا صهة مأمور الضبط القضاني بالنسبة لل رانم
ا فياو التي كق بالمخالهة حكاا هذا القانون
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قانمة بأ ما الموظهية في ا مانة اليامة لأل قا
التنهيذ لإلمارة ثم ي در ب م قرار مة

كطل

اعتما هم مة الم لس

ير اليدو.

المادة ()55
تنشأ في األمانة لجنة شرعية لبيان أحكام الوقف  ،يصدر بتسميتها واختصاصها
ونظام عملها قرار من المجلس وتكون قراراتها ملزمة لألمانة .
المذكرة اإليضاحية
___
أ جبت هذه الما ة إنشا ل نة شرعية لبيان أحكاا الوقف في ا مانة اليامة
لأل قا

إلمارة الشارقة

ككون قراراك ا مليمة لألمانة اليامة لأل قا .

المادة ()56
 -1تعفى األوقاف الخيرية من أي ضرائب أو رسوم محلية.
 -2يعفى الواقف في الوقف الخيري من أي رسوم تتعلق بالوقف  ،أو التغيير
فيه وفي مصارفه  ،وفي شروطه واستبداله  ،أو تسجيل ذلك .
المذكرة اإليضاحية
___
بينت هذه الما ة حكما عاما

هو أن ا قا

كيهق مة الضران

الر وا

ييهق الواقف في الوقف الخير مة أية ر وا كتيلح بالوقف أ التغيير في م ارفه
في شر ط ا تبداله أ كس يغ ذلك كش ييا للوقف الخير .
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المادة ()57
 -1لديون الوقف ما لديون الحكومة من حق امتياز على أموال المدينين .
 -2ال يجوز أن تختلط أموال الوقف بأموال األمانة.
 -3تقوم األمانة بمسك حسابات منتظمة إليرادات األوقاف ومصروفاتها
المذكرة اإليضاحية
___
أعطت الما ة يون الوقف حكما مشاب ا لديون الد لة

هو أن لديون الوقف

االمتيا علق أمواو المدينية .
ثم أ جبت الهقركان الثانية الثالثة علق ا مانة اليامة لأل قا
عدا خلط أمواو الوقف م أمواو ا مانة الخاصة
ا مانة التي كمتو

علق ا جور الم ر فا

خاصة إليرا ا ا قا

إلمارة الشارقة

التي ال كيد قها مثغ مييانية

ا خرن

أن كقوا بيمغ حسابا

م ر فاكه.

المادة ()58
يصدر المجلس القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المذكرة اإليضاحية
___
أعطت هذه الما ة الم لس التنهيذ
الو مة لتنهيذ أحكاا هذا القانون .
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السريان
المادة ()59
تسرى أحكام هذا القانون على جميع الوقف الذي ينشأ في إمارة الشارقة بعد
تطبيق أحكامه ،وينشر في الجريدة الرسمية  ،ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
المذكرة اإليضاحية
___
مة المقرر أن التشري ال ييمغ به إال بيد علرم الكافرة بره هرذا اليمرغ يتمقرح
بالنشر في ال ريدة الر مية.
صدر هذا القانون يوا الثوثا 10ربي الثاني 1432هـ الموافح  15مارس 2011ا
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