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املخلص :
يعرف الوقف وطرق استثماره يف السنوات األخرية اهتماما علميا ورمسيا ملحوظا ،تعكسه النصوص التشريعية اخلاصة
هبذا الشأن؛ فبعد صدور القانون رقم  10/10املتعلق ابالستثمار الوقفي وبيان خمتلف الصيغ االستثمارية اليت ميكن من
خالهلا االستفادة من األمالك الوقفية ومن غالهتا وريعها مبا يعود ابلنفع العام على اجملتمع واالقتصاد الوطين ،وكذا صدور

القانون رقم  01/01اخلاص بشروط إبجيار األراضي الفالحية الوقفية وبيان كيفيات ذلك.

وتعزز ذلك أيضا بصدور ابلقانون رقم  01/01اخلاص بشروط إبجيار األراضي الفالحية الوقفية وبيان كيفيات ذلك،
وصوال إىل املرسوم التنفيذي رقم  302/01الصادر بتاريخ أوت  3101املتعلق بكيفيات استغالل العقارات ذات الطابع
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د براهيم عماري. أ،  أمينة عبيشات:الباحثة

 هتدف إىل محاية األمالك الوقفية العقارية واستغالهلا واستثمارها هبدف،الوقفي واملوجهة خصوصا إلجناز مشاريع استثمارية
إحياء دور الوقف يف العملية التنموية اليت أصبحت اليوم حباجة إىل اإلعتماد على مصادر تنموية أخرى بديلة تساهم يف
. حتقيق التنمية املنشودة
هذا األخري يعكس إرادة املشرع اجلزائري وإدراكه ملدى أمهية االستثمار الوقفي يف النهوض ابلغاية التنموية اليت من
 ومبواكبة املشرع اجلزائري التطور التشريعي احلاصل فيما خيص عالقة الوقف ابالستثمار،أجلها شرع هذا النظام من جهة
.والتنمية املستدامة من جهة أخرى
 الوقف؛ االستثمار الوقفي؛ أساليب استثمار األمالك الوقفية؛ التشريع اجلزائري؛ التنمية:الكخلمات املفتاحية
.املستدامة
Summary:
It is seen that the Waqf and the ways of investing it in recent years have been
according a great interest scientificly and officially, as reflected in the relevant
legislative texts. After the made of Law No. 01/07 related on investment of the waqf and
the statement of various investment formulas through which the waqf property can be
used for the benefit of society And the national economy, as well as the issuance of Law
No. 14/70 that concernes the conditions of agricultural lands Waqf leasing and how to
do it.
This was also emphasised by the issuance of the Executive Decree No. 18/213 of
August 2018 on the exploitation of waqf properties which are specifically directed to the
realisation of investment projects, that are going to protect the waqf properties And
exploitate and invest on it in order to reborn the role of the Waqf in the development
process, which today needs to rely on alternative sources of development that contribute
to achieve the desired development.
The latter reflects the will of the Algerian legislator and his understanding of the
importance of waqf investment in over top the developmental objective for which this
system was initiated in one hand, and keeping up the Algerian legislator the occurring
development in terms of legislation related to the relation between the waqf investment
and sustainable development on the other hand.
Key words: Waqf; Waqf Investment; Methods of Investment of Waqf Properties;
Algerian Legislation; Sustainable Development

01

الباحثة :أمينة عبيشات  ،أ.د براهيم عماري

تثمري األمالك الوقفية يف اجلزائر وأثرها يف التنمية االقتصادية املستدامة قراءة يف املرسوم التنفيذي رقم 022-21

مقدمة
يضم قطاع األوقاف يف اجلزائر ثروة هائلة وأمالكا يغلب عليها الطابع العقاري ذات وعاء اقتصادي متنوع
يضم األراضي الفالحية واألراضي البيضاء واملساكن واحملال التجارية وبساتني األشجار املثمرة وحمطات البنزين
واملطاعم واملغاسل والنوادي واحلمامات ودور السينما ،هذه الثروة العقارية تستدعي العمل على استثمارها وتثمريها
لضمان استمرارية العطاء الوقفي وحتقيق األهداف التنموية املنوطة ابملؤسسة الوقفية ،غري أن غياب قاعدة قانونية متينة
وفراغ قانوين يف جمال استثمار األوقاف حال دون استغالل هذه الثروة الوقفية استغالال تنمواي استثماراي()1؛ فحىت بعد
صدور قانون األوقاف  01/10الذي يعترب نقلة نوعية يف االهتمام ابألوقاف وتنظيمها ،إال أن تناول مسألة
االستثمار يف الوقف اتسمت ابلعمومية ،مقتصرا على طبيعة وحيدة وهي " اإلجارة" من خالل مادة واحدة وهي (
املادة  ،)14وهكذا ظل االستثمار الوقفي يف اجلزائر حىت جاءت تعديالت متممة هلذا القانون منها قانون ،10/10
اليت طرحت جمموعة من الصيغ والعقود االستثمارية يف حماولة للنهوض ابالستثمار الوقفي ،ونظرا ملا تضمنه هذا
القانون من صيغ استثمارية إسالمية ومعاصرة لتنمية األمالك الوقفية ،أمكننا القول هبذا أنه قانون خاص ابالستثمار
الوقفي.
إضافة إىل ذلك فإن؛ املرسوم التنفيذي األخري رقم  ،302 -01والذي صدر يف  31أوت  3101سلّط
الضوء على استثمار األمالك الوقفية جمددا ،ولكن هذه املرة إبسرتاتيجية خمتلفة وإجراءات وشروط مغايرة عن سابقتها؛
فبعدما كان إجيار األمال ك الوقفية ومببالغ ال تعدو أن تكون رمزية مقابل الثروة العقارية الوقفية اهلائلة اليت تتمتع هبا
اجلزائر ،ها هو اليوم املشرع يفتح ابب االستثمار يف األمالك الوقفية للمستثمرين اخلواص بغية تثمري العقارات الوقفية
واستغالهلا يف مشاريع استثمارية ذات مردودية اقتصادية كبرية تتماشى واألهداف التنموية اليت يرمي إىل حتقيقها هذا

النظام اخلريي املستدام ،واحلفاظ على اخلصائص اليت يتميز هبا السيما فيما خيص العالقة بني الوقف والتنمية
واالقتصادية املستدامة.
إشكالية الورقة البحثية:
سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية قراءة يف صيغ العقود االستثمارية اجلديدة اليت جاء هبا املرسوم
التنفيذي رقم  302-01تطبيقا ألحكام القانون رقم  10-10املعدل واملتمم للقانون األوقاف رقم ،01-10
ومدى مالئمتها للعقار الوقفي املوجود يف اجلزائر ،ابإلضافة إىل مدى أمهيتها يف املسامهة يف تطوير القطاع الوقفي
وفاعليته يف حتقيق التنمية االقتصادية؟
أمهية الورقة البحثية:

يستمد هذا املوضوع أمهيته من أمهية الوقف ودوره يف املسامهة يف حتقيق تنمية اجملتمع املسلم ،كما اعترب الوقف
أيضا من بني وسائل مكافحة الفقر يف اجملتمعات املسلمة حبسب ما بينته الدراسات التارخيية ،فضال عن ذلك تتميز
اجلزائر بثروة وقفية ضخمة والسيما العقارية منها ،واليت إذا مت استغالهلا واستثمارها وتوظيفها يف مشاريع استثمارية
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هادفة إىل حتقيق تنمية مستدامة سوف يؤدي ذلك إىل ختفيف العبء عن الدولة يف الكثري من اجملاالت خاصة اجملال
االجتماعي الذي مل يعد إبمكان الدولة اليوم لوحده التكفل به ،وابلتايل فاالهتمام ابالستثمار يف األمالك الوقفية من
شأنه املساعدة على جتاوز ذلك.
منهج البحث:

ملعاجلة فكرة الورقة البحثية سوف نعتمد على املنهج الوصفي من خالل الوقوف على بعض املفاهيم اخلاصة

ابلوقف عامة واالستثمار الوقفي خاصة ،إىل جانب املنهج االستقرائي فيما خيص حماولة استقراء نصوص املواد
القانونية هلذا املرسوم التنفيذي واجلديد الذي مييز أحكامه عن القوانني واملراسيم السابقة له واملتعلقة ابستثمار وتنمية
األمالك الوقفية.
خطة البحث:

وملعاجلة هذا املوضوع قسمنا الورقة البحثية إىل حمورين ،األول تناولنا فيه بعض املفاهيم األساسية املتعلقة ابلوقف
واالستثمار الوقفي والضوابط الشرعية واملعايري االقتصادية لتثمري األمالك الوقفية ،وتناولنا يف احملور الثاين اإلجراءات
والشروط القانونية اخلاصة ابستثمار العقارات ذات الطابع الوقفي املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية كما هو مقرر يف

املرسوم التنفيذي رقم .302-01
احملور األول :االستثمار الوقفي -مفهومه وضوابطه-

االستثمار الوقفي مركب إضايف من لفظي االستثمار والوقف ومن أجل الوصول إىل تعريف واضح
لالستثمار الوقفي جيدر بنا أوال بيان مفهوم الوقف من الناحية الفقهية والقانونية على النحو اآليت:
أوال -الوقف يف االصطالح الفقهي والقانوين:
 -2الوقف يف االصطالح الخلغوي :ويراد به احلبس مطلقا سواء كان حسيا أو معنواي ،يقال :وقفت الدابة وقفا

(يتعدى وال يتعدى) ،و وقفت الدار للمساكني وأوقفها لغة رديئة( ،)2ومن معانيه أيضا حبسه حبسا ومنعه وأمسكه
سجنه وحبس الشيء ،وقفه فال يباع وال يورث ،وإّّنا متلك غلته ومنفعته( ،)3وقال ابن فارس :الواو والقاف أصل
واحد يدل على مت ّكث يف شيء مث يقاس عليه ،ومنه وقفت أقف وقوفا( .)4وجاء يف معجم لسان العرب مبعىن:
الوقوف خالف للجلوس ،وقف ابملكان وقف ووقوفا ،ويقال :وقفت ال ّدابة تقف وقوفا ووقفتها أان وقفا(.)5

 -0الوقف يف االصطالح الفقهي :تباينت أراء الفقهاء بشأن تعريفات الوقف وذلك من منطلق مذهب كل واحد

منهم والشروط السائدة يف كل مذهب إال أهنم أمجعوا على أن الوقف يف مضمونه هو عمل خريي مستدام يراد به
حتقيق النفع العام.
فقد عرفه احلنفية أبنه ":حبس العني على حكم ملك الواقف والتصدق ابملنفعة عند اإلمام( ،)6مبعىن أنه ال

يلزم زوال املوقوف من ملك الواقف ويصح له الرجوع عنه ،وجيوز بيعه ألن األصح عند أيب حنيفة أن الوقف جائز غري
الزم كالعارية(.)7
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وخالفا لإلمام أيب حنيفة عرفا الصاحبني-أبو احلسن ودمحم حسن الشيباين الوقف أبنه":حبس العني على ملك

حكم ملك هللا هلالج لج ،أو حبس العني عن التملك والتصدق ابملنفعة"()8؛ وهذا يعين أن العني املوقوفة خترج من ملكية
الواقف وتنتقل إىل ملك هللا عز وجل ،وأما منفعتها فتكون للجهة املوقوف عليها ،وهبذا يكون الصاحبني قد خالفا
اإلمام أبو حنيفة يف ملكية املال املوقوف اليت تبقى قائمة يف حقه وال تزول عنه.
وعند املالكية هو ":إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزما بقاءه يف ملك معطيه ولو تقديرا"()9؛ أي أن

الوقف يف الفقه املالكي يكون يف املنافع دون ملكية رقبة املال املوقوف اليت تظل يف ملك الواقف مع عدم جواز
التصرف فيها أبي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية (بيع ،هبة)...،
أما عند الشافعية فقد مت تعريفه أبنه" :حبس مال ميكن االنتفاع به ،مع بقاء عينه بقطع التصرف يف رقبته

على مصرف مباح موجود"()10؛ مبعىن الوقف مىت مت صحيحا فإنه مينع التصرف يف ملكية العني املوقوفة من قبل
الواقف واملوقوف عليهم أيضا ،وال يكون هلم سوى احلق يف منفعة املال املوقوف الذي اشرتط فيه أن يكون من
األموال اليت يصح وقفها ويدوم نفعها ،أما ملكية املال املوقوف فمآهلا إىل ملك هللا عز وجل.
وعرفه احلنابخلة أبنه  " :حتبيس األصل وتسبيل الثمرة"( ،)11وهو التعريف الذي يتماشى مع املبدأ الذي يقوم

عليه الوقف ،واملتمثل يف أتبيد االنتفاع به واستمرار واستدامة املنفعة منه يف املستقبل،كونه مقتبس من قول رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص لعمر بن اخلطاب هنع هللا يضر وأرضاه عندما استشاره يف كيفية التّصرف يف أرض له خبيرب ،فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص﴿ :إن

شئت حبست أصلها وتصدقت هبا﴾(.)12

 -3الوقف يف االصطالح القانوين :عرف املشرع اجلزائري الوقف يف القانون رقم  00-11املتضمن قانون األسرة

املعدل واملتمم أبنه":حبس املال عن التملك ألي شخص على وجه التأبيد والتصدق"(.)13
كما ورد تعريفه أيضا يف القانون رقم  01-10املتضمن قانون األوقاف املعدل واملتمم يف نص املادة الثالثة منه
واليت جاء نصها كاآليت ":الوقف هو حبس العني عن التملك على وجه التأبيد والتصدق ابملنفعة على الفقراء أو

على وجه من وجوه الرب واخلري"(.)14
ويف القانون رقم  34-11املتضمن قانون التوجيه العقاري عرفت األمالك الوقفية مبوجب نص املادة  20منه
أبهنا ":األمالك العقارية اليت حبسها مالكها مبحض إرادته ليجعل التمتع هبا دائما تنتفع به مجعية خريية أو مجعية ذات
منفعة عامة سواء أكان هذا التمتع فوراي أو عند املوصني الوسطاء الذين يعينهم املالك املذكور(.)15
وعليه ميكننا القول أن الوقف هو تصرف يف املال اململوك لشخص ما لفائدة شخص أو أشخاص معينني
إبمكاهنم االستفادة من منفعة املال املوقوف دون متخلك رقبته ،ويكون ذلك على وجه التأبيد والتصدق واألجر
والثواب.
اثنيا -املفهوم واملضمون االقتصادي لخلوقف:
تشري املفاهيم املتعلقة ابلوقف أن هلذا التصرف التربعي دالالت تنموية ميكن من خالهلا استخالص مالمح
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العالقة مابني الوقف والتنمية املستدامة ،وهو ما سنحاول بيانه من خالل مايلي:
 -2املفهوم االقتصادي لخلوقف:
عُ ِرف الوقف من الناحية االقتصادية أبنه" :حتويل لألموال عن االستهالك واستثمارها يف أصول رأمسالية إنتاجية،
تنتج املنافع واإليرادات اليت تستهلك يف املستقبل مجاعيا أو فرداي"()16؛ أي حتويل جزء من الدخول والثّروات اخلاصة
ختصص منافعها من سلع وخدمات وعوائد لتلبية احتياجات اجلهات والفئات املستفيدة ،ممّا
إىل موارد تكافلية دائمةّ ،
يساهم يف زايدة القدرات الالّزمة لتكوين وّنو القطاع اخلريي ال ّذي يع ّد أساس االقتصاد االجتماعي يف االقتصاد
اإلسالمي(.)17

من خالل املفاهيم االقتصادية لخلوقف يتضح أن الوقف يقوم عخلى فكرة أساسية خالصتها أ ّن الوقف ال يعين
جتميد رأس املال وحبسه عن االنتفاع االقتصادي ،بل هو مصدر اقتصادي يهدف إىل توليد دخل مستمر ،يسمح
بتوفري احتياجات املستفيدين يف احلاضر مع احلفاظ على تلبية احتياجاهتم يف املستقبل ،وأ ّن دوام الوقف يعين احلفاظ
الرفاهية االقتصادية للمنتفعني اليت ال تتدىن مع مضي الزمن(.)18
على ّ
 -0املضمون االقتصادي لخلوقف:

يتميز الوقف عن ابقي التصرفات التربعية ( الزكاة والصدقات) بقيمة اقتصادية ترتمجها املعادلة
االقتصادية اليت مفادها اجلمع بني عمخلييت االدخار واالستثمار ،أي حبس العني وتسبيل الثمرة ،وأنّه يف جوهره
االقتصادي عملية تنموية إنتاجية واستثمارية ،تسعى إىل بناء الثروات اإلنتاجية القادرة على خلق املنافع والعوائد لرعاية
أهم أوجه النشاطات االقتصادية والرتبوية والسياسية األخرى يف الدولة( ،)19حيث ميكن لعامل االقتصاد أن يعرب عن
الوقف أبنه حتويل لألموال من االستهالك ،واستثمارها يف أصول رأمسالية إنتاجية ،تنتج املنافع واإليرادات اليت تستهلك
يف املستقبل مجاعيا أو فرداي ،فالوقف إذن هو عملية جتمع بني االدخار واالستثمار معا(.)20

فضال عن ذلك يعترب جوهر الوقف ،ومقصده األساسي ،هو استمرار املنفعة والثمرة والغلة؛ ألن من خصائ
الوقف أتبيد االنتفاع به ،واستمراره إىل املستقبل ؛ فاألصل فيه االستمرار يف العطاء والنفع؛ وإّنا حبس الوقف من
أجل استغالله مع احملافظة على األصول؛ فالعالقة بني الوقف واالستثمار عالقة أساسية ومتينة ،واالستثمار يشمل

األوقاف ،وبدل الوقف ،وريع الوقف وغلته ،أما عن اهلدف االقتصادي املباشر الستثمار أموال األوقاف :هو أتمني
الدخل املرتفع بقدر اإلمكان لصرفه يف مواطنه احملددة ،دون التهاون يف األصل والعني املوقوفة وهذا يوجب أيضا
التوسع يف االستغالل وإعادة االستثمار ،وينتج أن القصد من استثمار املوقوف هو استغالله واستعماله بطريقة تدر
ريعا إضافيا يستفيد منه الوقف واملوقوف عليه ،وذلك حبسب العني املوقوفة(.)21

وهبذا ميكننا القول أ ّن إنشاء الوقف مبثابة إنشاء مؤسسة اقتصادية دائمة ملصخلحة األجيال القادمة ،تنتج

هذه املؤسسة منافع وخدمات أو إيرادات وعوائد ،وهذا تصور له أمهية كبرية ،ألنه جيعل وقف األسهم واحلصص
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والصناديق االستثمارية والودائع االستثمارية يف البنوك اإلسالمية من األشكال احلديثة املهمة للوقف ،واليت تنسجم مع
حقيقة املضمون االقتصادي للوقف(.)22
اثلثا -الضوابط اخلاصة ابالستثمار الوقفي :يعترب استثمار املال مقصدا شرعيا للحفاظ عليه ،وهذه النتيجة ال
يتصور حتققها إال بناءا على مراعاة وإعمال ضوابط معينة مىت متت مراعاهتا حتققت الغاية من االستثمار؛ ومبا أن

الوقف هو تصرف يف األموال؛فما هي الضوابط اليت ينبغي مراعاهتا يف عملية استثمار هذا النوع من األموال؟.
 -2مفهوم استثمار الوقف:
 -القصد من استثمار الوقف هو :استغالله واستعماله بطريقة حتقق أكرب عائد مايل ممكن للوقف - ،حبيث يستفيد

منه الوقف والواقف واملوقوف عليهم ،-أو أتمني أعلى ربح أو ريع من األصل ،وذلك ابلبحث عن أفضل الطرق
املشروعة اليت تؤمن ذلك ،ليتم صرف جزء منه ا على جهات اخلري املوقوف عليها ،ويؤمن اجلزء اآلخر لعمارة األصل،
أو إصالحه ،أو ترميمه لضمان بقائه ،واستمراره للعطاء ،مع سالمة رأس املال واحملافظة على عني الوقف ،ألن احملافظة
على األصل مقدم على الفرع وهو الثمرة(.)23
ويراد به أيضا :حتقيق أكرب عائد للوقف ،أو أتمني أعلى ربح أو ريع من األصل ،وذلك ابلبحث عن أفضل
الطرق املشروعة اليت تؤمن ذلك يتم صرفه على جهات اخلري املوقوف عليها وحلفظ قسم منها لعمارة األصل أو
إصالحه ،أو ترميمه لضمان بقائه واستمراره للعطاء( ،)24من خالل تفعيل النماء يف ريع األوقاف وغالهتا وأرابحها
ابلطرق املشروعة ،وضمن حفظ أصوهلا األبدية ،خلدمة الصاحل العام من خالل منافعها وغالهتا املتداولة بني

اجلمهور(.)25

وعليه االستثمار الوقفي هو " :تنمية األموال الوقفية سواء كانت أصوال أم ريعا بوسائل استثمارية مباحة

شرعا"( ،)26ويف مشاريع تنموية حتقق االستفادة من األمالك الوقفية على حنو مستدام.
 -0ضوابط استثمار أموال الوقف:

الشك أن االستثمار من طبيعته الربح واخلسارة ،ومبا أن أموال الوقف أموال خريية عامة هلا خصوصية معتربة
عند الفقهاء،حيث مل جييزوا التصرف فيها ابلغنب،وأبقل من أجر املثل ،لذلك كله يشرتط يف استثمار أموال الوقف

مايلي(:)27

أ -الضوابط الشرعية الستثمار أموال الوقف:

نظرا ألن الوقف قربة إىل هللا عز وجل ،فإن اجلانب الشرعي يكتسب أمهية خاصة سواء يف استثمار أعيانه ،أو إدارة
أمواله أو صرف غلته ،وابلتايل فإنه من الضروري ملؤسسة الوقف أن تراعي الضوابط الشرعية يف كافة جوانبه وخاصة
يف العملية االستثمارية على اجلهة املختصة ابلنواحي الشرعية سواء أكانت جلنة شرعية أم مستشارا ،أم على جهة
إفتاء خارج إدارة الوقف ،ويالحظ أنه يف جمال املراقة الشرعية الستثمارات األوقاف ،جلوء معظم املؤسسات إىل وجود

هيئة شرعية تعرض عليها كافة االستثمارات كما هو احلال يف الكويت والشارقة وقطر(.)28
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ومن بني أمثلة الضوابط الشرعية التفصيلية يف االستثمار الوقفي ما أوردته اللجنة الشرعية يف األمانة العامة لألوقاف
ومنها ما أييت(: )29
 يشرتط يف استثمار أموال الوقف أن يكون استثمارا مأموان ال خترج املخاطرة فيه عن احلد املقبول يف العرف املستقرلدى املستثمرين يف اجملال نفسه .وأن يكون املرجع يف استثمار أموال الوقف استثمارا جمداي إىل عرف التجار ،وما هو
معمول به يف السوق املايل.
 جيوز استثمار ريع الوقف بشرطني مها عدم وجود مستحقني للريع يف هذه الفرتة ،وأن يستثمر فيما يكمن تسبيلهفورا ومبا ال يعرض الريع للخسارة.
 عدم جواز االقرتاض للمسامهة يف عملية استثمارية وإّنا إجازة االقرتاض عند حاجة الوقف إىل تعمري أصل منأصوله حبيث يكون االقرتاض للتعمري ال التنمية .
كما جيب أيضا عند استثمار أموال الوقف أن يراعى فيها تنوع جماالت االستثمار لتقليل املخاطر،وأخذ
الضماانت والكفاالت ،وإعطاء األولوية لالستثمار يف البالد اإلسالمية ،ومراعاة عدم خمالفة االستثمار الوقفي شرط

الواقف ،وعدم اإلضرار مبصخلحة املوقوف عخليهم( ،)30وإتباع العرف التجاري واالستثماري السائد من حيث

العوائد ،واملخاطر ،واحلرص عخلى الضوابط الشرعية اليت تصدرها الخلجان الشرعية املتصصصة ،والبعد عن
اجملاالت االستثمارية اليت قد حتتوي عخلى استغالل فاحش أو يطعن فيها ابلوقف وااللتزام ابلعقود الشرعية
املعروفة مثل االستصناع ،واإلجارة والتأكد من قانونيتها ،ومطابقتها للقوانني والتشريعات السائدة وغريها من الضوابط
الشرعية(.)31

ب -الضوابط االقتصادية الستثمار أموال الوقف :

الستثمار أموال الوقف ضوابط اقتصادية ينبغي مراعاهتا يف عملية استثمار األموال املوقوفة من أجل حتقيق أكرب

قدر من االستفادة منها وجتنبيها من املخاطر اليت حيتمل أن تتعرض هلا ومن بني الضوابط مايلي (:)32
 اختيار جمال االستثمار الذي يؤمن الربح األفضل ،والريع األعلى مع حسن اختيار الصيغة اليت تتناسب مع احلفاظ
على الوقف وحقوقه وأفضل الشروط له ،على أساس حتقيق العائد االقتصادي املرضي؛
 حتاشي الدخول يف استثمارات هي مظن ة للخسارة؛ فال توضع األموال الوقفية يف مشاريع استثمارية إال بعد دراسة
اجلدوى االقتصادية من تلك املشاريع ،وأنه يغلب على الظن أن تكون راحبة إبذن هللا .وجيب عمل موازنة دقيقة بني
املخاطر واألرابح من خالل السعي إىل حتقيق مستوى أعلى من األرابح.
 ضرورة دراسة البيئ ة االقتصادية احمليطة إبدارة االستثمار الوقفي من قبل املؤسسات الوقفية لتستطيع اختيار أفضل
السبل لذلك ،واعتماد أفضل املعايري لتحقيق الرحبية ،كهدف منشود من استثمار األموال املوقوفة ،بغرض حتقيق النفع
لرب املال ( أي الواقفني) واجملتمع ككل أبسلوب متوازن دقيق ،وميكن التعبري عن ذلك ابلغاايت اإلسرتاتيجية
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الستثمار األموال املوقوفة وترمجتها إىل عدة أهداف نوجزها فيما يلي( :احلفاظ على األصول الوقفية؛ تنمية رؤوس
األموال الوقفية؛ محاية قيمة األصول الوقفية من التغريات االقتصادية احملتملة؛ تعظيم القدرة على إدرار الريع)(.)33
 استبدال صيغة االستثمار وجماله حسب مصلحة الوقف ،بعد دراسة اجلدوى لكل مشروع يساهم فيه الوقف؛ ألن
األصل يف االستثمار ويف مجيع التصرفات املرتبطة ابلوقف هو حتقيق املصلحة.
وإىل جانب ذلك ينبغي احملافظة على األموال الوقفية وتنميتها بكل الوسائل املشروعة ،وتنظيم العوائد واملنافع
احلاصلة منها ،وتقدمي عمارة األعيان املوقوفة على الصرف للمستحقني ،كما جيوز إلدارة الوقف تغيري صورة الوقف إىل
صورة أصلح منها(، )34إضافة إىل ذلك أيضا البد أن تسبق املشاريع الوقفية الكبرية بدراسات مستوفية من خمتصني
تتعلق ابجلدوى االقتصادية لالستثمار ،ويتبعها تقومي دوري لكل فرصة استثمارية ،وهناك العديد من املراحل اليت ميكن
إتباعها لتحليل اجلدوى االقتصادية ملشروعات االستثمار الوقفي تتعلق ابلدراسة والتنفيذ واإلنتاج ،وإخضاع هذه
املشاريع لنظم رقابة مالية وإدارية دقيقة(.)35
ويرى الدكتور رضا دمحم عيسى أن هناك عدة خطوات عملية جيب اختاذها من جانب القائمني على إدارة
مؤسسة الوقف ،لتحقيق االستثمار األمثل ألموال الوقف يف الدول اإلسالمية نذكر منها مايلي:

 -0إصدار الدليل الشرعي الستثمار أموال الوقف يف ضوء صيغ وجماالت االستثمار اإلسالمية املعاصرة والتوفيق بني
اآلراء الفقهية املختلفة مبا يساعد املؤسسات الوقفية اجلديدة يف البالد اإلسالمية على تطوير استثماراهتا؛
 -3وضع اخلطط الالزمة لالستثمار وتنمية األمالك املوجودة لألوقاف؛
 -2ضرورة تبين مبدأ ( املصص

التنموي) يف مجيع املشروعات الوقفية اجلديدة؛

 -1إسهام شركات ومؤسسات القطاع اخلاص يف استثمار أموال الوقف بضماانت كافية (.)36

حيث ميكن للقطاع اخلاص املسامهة يف دعم الوقف اخلريي عرب وسيلتني ومها :املسامهة املباشرة يف أعمال الوقف
اخلريي ،وحفز القطاع اخلاص للمشاركة يف استثمار يف املشاريع اليت تدعم الوقف اخلريي.

األوىل :املسامهة املباشرة يف أعمال الوقف اخلريي؛ ويتم ذلك من خالل إنشاء صناديق استثمارية ) ( trustيف

الشركات الكربى لدعم الوقف اخلريي ابقتطاع نسبة من األرابح السنوية وإيداعها يف تلك الصناديق اليت يتم فيها
استثمار األصول ابألشكال االقتصادية كافة ،على أن يعود عائدها على الربح السنوي لألوقاف اخلريية...؛ إىل
جانب السماح لتلك الشركات واملؤسسات اخلاصة ابستخدام أمسائها على األوقاف العائدة هلا ،ويالحظ أن عائد
بعض تلك اهليئات الوقفية يعود ابلنفع على الشركات نفسها كربامج معاهد التدريب أو الرعاية االجتماعية؛

الثانية :حفز القطاع اخلاص للمشاركة يف استثمار يف املشاريع اليت تدعم الوقف اخلريي؛ ويشمل ذلك متويل مشاريع
من شأهنا أن تنعكس على تطوير أداء األوقاف اخلريية ومنها املكتبات(. )37

وعليه ميكننا تعريف ضوابط االستثمار لألموال املوقوفة أبهنا ":تلك القواعد الشرعية والقانونية واالقتصادية

والفنية واملؤسسية واحملاسبية اليت جيب على املؤسسة أو جهة الوقف االلتزام هبا ،وأخذها بعني االعتبار عند شروعها يف
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استثمار ما لديها من أموال ،سواء كانت أراضي أو مباين أو أمواال سائلة ،مبا خوهلا القانون من سلطة اإلشراف عليها
واستثمارها وإنفا ق ريعها يف وجوه الصرف احملددة سلفا ،تلك اليت يلتزم هبا قانون املؤسسة الوقفية يف ضوء احرتام

شروط الواقفني(.)38

احملور الثاين :شروط وكيفيات االستثمار العقاري الوقفي وفقا لخلمرسوم رقم 022-21

تنظم عملية استغالل األمالك العقارية املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية جمموعة من اإلجراءات والشروط
القانونية اليت يتم مبوجبها إبرام صفقة استغالل العقار الوقفي من قبل السلطة املكلفة ابألوقاف واليت سنحاول
توضيحها من خالل مايلي:
أوال– شروط اإلستفادة من عقد استغالل العقار الوقفي:
من خالل استقراء نصوص مواد املرسوم التنفيذي رقم 302-01ميكننا استخالص الشروط اآلتية:
 وجود عقد إداري بني السلطة املكلفة ابألوقاف واملستثمر. الرتشح من أجل االستفادة من عقد استغالل العقار الوقفي ويستوي يف ذلك أن يكون الشخص طبيعيا أو معنواي،شريطة خضوعه للقانون اجلزائري.
 ينبغي أن يكوم حمل الصفقة عقارا وقفيا عاما ،وهبذا استثىن املشرع األوقاف اخلاصة وأوقاف النقود أيضا؛ أدىن مدة الستغالل العقار الوقفي  04سنة وأقصاها  21سنة ،قابلة للتجديد على أساس العائد االقتصادي مناملشروع ،للمستثمر أو أحد ذويه.
 يلتزم املستثمر بدفع بدل إجيار سنوي ،وذلك إبتداءا من اتريخ التوقيع على العقد ،وحتدد قيمة ذلك وفقاملقتضيات السوق العقارية ،وهذا خالل مرحلة اإلجناز ،أما ابلنسبة ملرحلة االستغالل فيتعني على املستثمر تسديد
نسبة مائوية ،ترتاوح قيمتها ما بني  % 0إىل  %1على أساس املردودية االقتصادية لالستثمار واألثر اإلجيايب
املرتتب على التنمية احمللية ،وذلك حبسب ماهو منصوص عليه يف املادة التاسعة من هذا القانون.
 ينبغي أن يكون املشروع االستثماري الوقفي مطابقا ألدوات التهيئة والتعمري والقواعد املعمول هبا يف جمال العمرانومحاية الرتاث الوطين وقواعد النظافة ومحاية البيئة.
 يتوجب على املستثمر الفائز ابلصفقة احرتام ختصيص العقار الوقفي واستعماله فقط لألغراض احملددة يف دفرتالشروط هذا ،حبسب ما هو مقرر يف نص املادة الثانية من امللحق األول املتعلق وامللحق الثاين من هذا املرسوم أوهلما
يتعلق بنموذج دفرت الشروط الذي حيدد البنود والشروط املطبقة على استغالل العقارات الوقفية العامة املوجهة الجناز
مشاريع استثمارية عن طريق العروض ،والثاين منهما يتعلق بنموذج دفرت الشروط اخلاص ابجناز مشاريع استثمارية
ولكن عن طريق الرتاضي.
ومما ينبغي اإلشارة إليه هو أن املشرع يف نص املادة الرابعة من املرسوم حدد اهلدف املتوخى من عمخلية
استغالل العقارات الوقفية املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية ،واملتمثل يف ضمان تثمني هذه األمالك وتنميتها؛
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بشكل يسمح هلا خبدمة الوقف واحملافظة على موارده من جهة ،ومن جهة أخرى بتقدمي خدمات للمجتمع واملسامهة
يف حتقيق تنميته ،وفقا ملا يلي:
 مقاصد الشريعة اإلسالمية :من منطلق أن استثمار األموال يعترب مقصدا شرعيا للحفاظ عليها ،والوقف هو تصرف
يف األموال؛ واحملافظة عليه تكون من خالل استثماره وتنميته بكل الطرق والوسائل املشروعة.

 إرادة الواقف  :اشرتط املشرع هذا الشرط ولكن مل يضبطه بضابط؛ فاإلشكالية يف هذه النقطة ابلذات هل حترتم
إرادة الواقف مطلقا فيكون هذا الشرط شرط صحة يف االستثمار ،أم البد أن نقيده؛ فيكون احرتام الواقف نسبيا
فقط وخاصة إذا ما ثبت أن استثمار العقار يكون سببا يف تنميته ومحايته ألنه يعود على املوقوف عليهم ابلربح ،مما
يستلزم أبن يعود على الواقف ابألجر األكرب ،حيث ذهب الفقهاء إىل أن إرادة الواقف حمرتمة ويعمل هبا خاصة إذا
اشرتط تنمية األصل جبزء من الريع ،أو إذا اشرتط صرف مجيع الريع يف مصارفه فال يؤخذ شيء من الريع يف هذه
احلال لتنمية األصل.
كما أن األصل أال يستثمر شيء من الريع الوقفي إذا أطلق الواقف ومل يشرتط استثماره إال مبوافقة املستحقني له،
وهذا يكون يف الوقف الذري أو األهلي ،أما الوقف اخلريي العام فيجوز فيه االستثمار وإن أطلق الواقف رعاية
للمقصد األمسى وهو تنمية املال خاصة إذا كانت هناك مصلحة راجحة(.)39

واجلدير ابلذكر هو إن حرص الفقهاء على التنصيص على وجوب اعتبار شرط الواقف كان يقابله من أكثر

الفقهاء حرص آخر على أنه ال جيوز أن يؤدي مراعاة هذا الشرط إىل تفويت مقاصد الوقف الشرعية؛ إال أننا جند
بعض الفقهاء السيما الشافعية يتشددون يف خمالفة شرط الواقف فيمنعونه منعا مطلقا؛ وإذا طالعت كتب الشافعية ال
جتدهم حيكون اخلالف يف العقار ،السيما إذا كان مسجدا؛ وإّنا جتد اخلالف جيري عندهم يف املنقول(.)40
اثنيا  -كيفيات استغالل العقارات الوقفية املوجهة ملشاريع استثمارية يف املرسوم التنفيذي:
إن االستثمار العقاري الوقفي يف اجلزائر مل يعرف تطبيقات ميدانية قوية ،ذلك أن الوترية اليت تسري هبا خمتلف
املشاريع االستثمارية الوقفية ضعيفة جدا ،علما أهنا مشاريع واعدة وتربز النقلة النوعية يف اجملال كمشروع حي الكرام
ببلدية السحاولة ابلعاصمة  ،ومشروع املسجد األعظم ،...ويتضح من خالل هذه املشاريع النموذجية أن هناك نقلة
نوعية يف التفكري يف االستثمار الوقفي ،وهذا مل يكن ممكنا لو مل توجد نصوص قانونية تتيح مثل هذه
االستثمارات،حيث بدأ يف التفكري الوقفي بعد صدور قانون  01-10املؤرخ يف  30أفريل  ،0110واملتعلق
ابألوقاف ،مث تال ذلك تعديل هلذا القانون ،وهذا بناء على القانون على رقم  10-10املؤرخ يف  33ماي 3100
(.)41
املعدل واملتمم لقانون 01-10
ويظهر من خالل استعراض هذا القانون أن املادة  14هي الوحيدة اليت حتدثت صراحة عن استثمار األمالك
الوقفية وربطها بشرط الواقف ،وأن تكون مطابقة للشريعة اإلسالمية يف جمال األوقاف ،إال أن كيفيات تطبيق ذلك مل
توضح فيما بعد عن طريق التنظيم ،حيث اقتصرت االستثمارات عخلى اإلجيار ومراجعته وفق األسعار احلقيقية،
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واليت تظل دائما ضعيفة مقارنة أبسعار السوق ،وظل األمر على حاله ابلرغم من صدور املرسوم التنفيذي رقم -11
 210املؤرخ يف  10ديسمرب  ، 0111الذي حدد شروط إدارة األمالك الوقفية وتسيريها وكيفيات ذلك ،إىل أن
جاء قانون  10-10ليعدل ويتمم قانون  ،01-10وعليه ميكن اعتبار قانون  01-10أول خطوة يف إطار التقنني
لالستثمار الوقفي العقاري يف اجلزائر ،لكن قانون  10-10فصل صيغ االستثمار الوقفي بشكل أكثر وضوحا(.)42
وقد كانت بداية التفكري يف استثمار األمالك الوقفية وتنميتها منذ صدور أول قانون لألوقاف رقم ،01/10
انطالقا مما نصت عليه املادة  14واليت نصت صراحة على إمكانية استثمار وتطوير األمالك الوقفية ،غري أهنا تركت
مهمة حتديد طرق ذلك إىل التنظيم القانوين  ،ويعترب هذا القانون االنطالقة احلقيقية القانونية والعملية لتنظيم األوقاف،
وأما ما تبعه من أحكام ومراسيم فقد أعطى صورة واضحة عن األمالك الوقفية وشخصيتها املستقلة عن كل ما مينعها
من أتدية الدور املنوط هبا كأداة تنموية تساعد يف القضاء على العديد من املشاكل والعقبات اليت قد تعرتض التنمية

مساعدة بذلك اخلزينة العمومية مثلما كانت قبل االحتالل الفرنسي للجزائر(.)43
غري أن عقودا مثل (اإلجيار،احلكر واالستبدال،املزارعة ،املغارسة ،املضاربة )...اختذت يف ظروف طارئة ،وأوضاع
استثنائية لألوقاف يف فرتات معينة ،مل يتم العمل على تطويرها ،لتواكب أوضاعا وظروف جديدة ،وهكذا جندها على
املدى البعيد سامهت هذه العقود يف اخنفاض عوائد األوقاف ،ورمبا هالك أصوهلا ،حيث تنشأ عليها حقوقا لألفراد من
السهل معاجلتها تشريعيا ،وخروجها من الواقع االستثماري التقليدي لألعيان الوقفية ،وبغرض إدماج القطاع الوقفي يف
مسار التنمية ،كان البد لعملية االستثمار الوقفي أن تنسجم مع احلركية االقتصادية واملالية لالقتصاد احمللي والعاملي
احلديث واليت تتسم بعدة خصائص منها مايلي(:)44
 احلركة السريعة لرؤوس األموال بفعل نشاط األسواق املالية وتكنولوجيات املعلومات؛ االجتاه حنو حتقيق كفاءة العملية االستثمارية خاصة يف املشاريع العامة ،وذلك عن طريق عقود الشراكة بني القطاعالعام واخلاص ،ومنها عقد البناء ،التشغيل ،امللكية؛
 هروب االستثمارات حنو مناطق اجلذب االستثماري ،واليت تتعاظم فيها األرابح ،أو االستفادة من اإلعفاءاتالضريبية.
وما ميكن مالحظته أيضا على هذه العقود وجود تشابه كبري بينها؛ فمعظمها ال خيرج عن إطار االستغالل
بواسطة اإلجيار الوقفي ،وهي تعكس أبن األمالك الوقفية يف اجلزائر أكثرها عقارات وأراضي ،وأهنا تعاين من ضعف يف
مركزها املايل ،كما أن هذه العقود هي عقود متويل استغاليل أكثر منها عقود استثمار وقفي ابملفهوم املوسع

لالستثمار ،هذا إىل جانب أنه مل يتم توضيح وتبيني وسائل وكيفيات تنظيمها وتفعيلها ،وضمن هذا السياق يشري
قانون رقم  10/10بنص املادة  32مكرر منه إىل أنه ميكن أن تستغل وتستثمر وتنمى األمالك الوقفية بتمويل ذايت(
الصندوق املركزي لألوقاف )  ،أو بتمويل وطين أو خارجي مع مراعاة القوانني والتنظيمات املعمول هبا ،ومع ذلك فإن
الواقع العملي بقيت تغلب عليه صيغة اإلجيار()45؛ (كما هو موضح يف اجلدول) املتضمن لنسبة الصيغ االستثمارية
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األكثر تفعيال واستخداما لتنمية واستثمار األمالك الوقفية يف اجلزائر ،منذ صدور القانون 10/10يف  33ماي
 3110الذي نص على العديد من الصيغ االستثمارية التقليدية واملعاصرة لتثمري األمالك الوقفية ،إىل غاية 0520؛
أي بعد مرور حوايل  01سنة من صدور القانون ،يتضح أن اإلجيار الوقفي هي الصيغة التنموية الوحيدة املعتمدة
لتثمري األمالك الوقفية.
الصيغة

النسبة املئوية

صيغة اإلجيار

%21.13

صيغ أخرى

%33.11

غري مستغلة

%0.0

مرجع اإلحصائيات :كوديد سفيان ،الوظيفة االستثمارية لخلوقف ودوره يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية – دراسة حالة التجربة اجلزائرية،-
أطروحة دكتوراه ،جامعة أبو بكر بخلقايد ،كخلية العخلوم االقتصادية والتجارية وعخلوم التسيري ،تخلمسان،0520-0522 ،ص .299.ابالعتماد عخلى
اإلحصائيات املتحصل عخليها من قبل وزارة الشؤون الدينية واألوقاف.خمطط النظام القانوين لالستثمار الوقفي يف التشريع اجلزائري.

واجلدير ابلذكر أن كثريا من مواد قانون األوقاف حتيل على التنظيم الذي يتطلب مراسيم تنفيذية توضح

الكيفيات التطبيقية ،وما جيب إتباعه لتنفيذ النصوص وتطبيقها ،وبقدر ما حتمل تلك املراسيم من جوانب إجيابية
ترسخ فهم النص والطريقة الصحيحة لتنفيذه ،فإهنا حتمل جوانب سلبية متثل عائقا حقيقيا  ،يتمثل يف أن كثريا من
تلك املراسيم التنظيمية يتأخر صدورها كثريا عن صدور القانون ما جيعل تنفيذه غري ممكن بل يعطله تعطيال كامال
وهو ما يفتح اجملال ملزيد من اإلمهال واألضرار اليت تتابع املمتلكات الوقفية بسبب الوضعية املزرية السابقة اليت مر هبا،
وذلك يتطلب التعجيل ابنتشال الوقف مما آل إليه ال الرتيث والتسويف الذي يزيد الضرر شدة واتساعا ،ولعل من
أسباب هذه الظاهرة هو غياب التجربة الكافية سواء على املستوى التنظريي التشريعي أو على مستوى اإلدارة والتنظيم

والتسيري ،...وقد تكرر يف قانون الوقف اإلحالة على التنظيم ( ،)46وذلك يف الكثري من املواد منها املادة  14من
قانون األوقاف رقم  ،01/10واملادة  32مكرر من القانون رقم  10/10املعدل واملتمم لقانون األوقاف اجلزائري رقم
 01/10عام.)47(3100
واملستجد هبذا اخلصوص هو أنه بعد حوايل  00سنة من الفراغ التشريعي املتعلق بصدور مرسوم تنفيذي يوضح
تطبيق نص املادة  14من القانون رقم  01/10واليت جاء نصها كاآليت ":تنمى األمالك الوقفية وتستثمر وفقا إلرادة
الواقف ،وطبقا ملقاصد الشريعة اإلسالمية يف جمال األوقاف حسب كيفيات حتدد عن طريق التنظيم.
وبعد حوايل  30سنة على صدور نص املادة  32مكرر 00من القانون رقم  10/10املعدل واملتمم لقانون
األوقاف اجلزائري واليت كانت حباجة إىل مرسوم تنفيذي يوضح كيف للسلطة املكلفة ابألوقاف أحقية إبرام عقود
استثمار وتنمية األمالك الوقفية صدر مؤخرا املرسوم التنفيذي رقم  ،302/01املؤرخ يف 31غشت /أوت 3101

احملدد لشروط وكيفيات استغالل العقارات الوقفية املوجهة الستغالل مشاريع استثمارية( ،)48تطبيقا وتفعيال حلكم
املادتني املذكورتني أعاله ،حبسب ما ورد يف نص املادة األوىل من هذا املرسوم التنفيذي واليت جاء نصها كاآليت":
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تطبيقا ألحكام املادة  32مكرر  00وطبقا ألحكام املادة  14من القانون رقم  01/10املؤرخ يف  003شوال عام
 0100املوافق  30أبريل  0110واملتعلق ابألوقاف املعدل واملتمم واملذكور أعاله ،يهدف هذا املرسوم إىل حتديد
شروط وكيفيات استغالل العقارات الوقفية املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية.

أما فيما خيص الع قارات الوقفية املوجهة إلجناز هذا النوع من املشاريع االستثمارية واليت يتضمنها هذا املرسوم
التنفيذي طبقا لنص املادة السابعة منه هي كاآليت:
 األراضي غري املبنية ،املوجهة الستقبال املشاريع الستثمارية؛
 العقارات املبنية ،اجلاهزة الستقبال املشاريع االستثمارية؛
 الع قارات املبنية اليت حتتاج إىل إعادة هتيئة أو توسعة أو إدخال حتسينات عليها أو هدم بغرض إعادة البناء أو تغيري يف
استعماهلا األويل الستعمال املشاريع االستثمارية ،ويف مجيع احلاالت تدمج مرافق املشروع االستثماري ضمن العقارات
الوقفية العامة.
ووفقا ملا ورد يف املادة  31من القانون املتعلق ابلتهيئة والتعمري()49؛فإن القطاعات املعمرة تشمل كل األراضي
حىت وإن كانت غري جمهزة جبميع التهيئات اليت تشغلها بناايت جمتمعة ومساحات فاصلة ما بينها ومستحوذات
التجهيزات والنشاطات ولو غري مبنية كاملساحات اخلضراء واحلدائق والفسحات احلرة والغاابت احلضرية املوجهة إىل
خدمة هذه البناايت املتجمعة ،وتشمل القطاعات املعمرة أيضا األجزاء من املنطقة املعمرة أيضا الواجب جتديدها و
إصالحها ومحايتها.
ويراد ابلقطاعات املعمرة أيضا األراضي العامرة واألراضي القابلة للتعمري ،كما ورد يف مفهوم القانون اخلاص
ابلتوجيه العقاري رقم  ،)50(34 -11حيث مت تعريفها مبوجب املادة  31منه واليت ورد نصها كاآليت":األراضي
العامرة يف مفهوم هذا القانون هي ":كل قطعة أرض يشغلها جتمع بناايت يف جماالهتا الفضائية ويف مشتمالت
جتهيزاهتا وأنشطتها ،ولو كانت هذه القطعة األرضية غري مزودة بكل املرافق أو غري مبنية ،أو مساحات خضراء أو
حدائق أو جتمع بناايت".
أما األراضي القابلة للتعمري يف مفهوم هذا القانون أيضا يراد هبا :كل القطع األرضية املخصصة للتعمري يف
آجال معينة بواسطة أدوات التهيئة والتعمري ،طبقا لنص املادة  30من القانون املذكور أعاله.
وحبسب ما أكده" دمحم عزوق" مدير الدراسات بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف أن املرسوم التنفيذي الصادر
مؤخرا واخلاص بكيفيات استغالل العقارات الوقفية املوجهة الجناز مشاريع استثمارية؛ فإن هذا املرسوم يشكل منعطفا
مفصليا يف حركة األوقاف ابجلزائر ألنه سيساهم يف دعم اخلزينة العمومية وختفيف العبء عليها فضال عن ذلك أن
هذا املرسوم يتعلق بتسيري األمالك العقارية الوقفية العامرة املبنية وغري املبنية لكنها قابلة للبناء ويستثىن من ذلك
األراضي الوقفية الفالحية ،األمر الذي سيساهم يف بعث مشاريع استثمارية ال تتعارض مع أحكام الشريعة وتتالءم
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واالحتياجات االقتصادية واالجتماعية لكل والية،كما سيمنح الفرصة للشباب املتكون من أجل ترمجة أفكاره
اإلبداعية على أرض الواقع.
أما عن كيفية متكني اخلواص من االستثمار أفاد أيضا أبنه سيكون عرب التسيري الالمركزي ،فبعد اإلعالن

عن الصفقة يتقدم املعنيون ابألمر إليداع ملفاهتم ،ليتم ال حقا التوقيع على عقد استغالل العقار املستثمر الفائز
ابلصفقة الوقفية ،فيما تستخدم صيغة استثنائية اثنية تتعلق إببرام عقد عن طريق الرتاضي يف بعض احلاالت املتعلقة

إبجناز مشاريع ذات املنفعة العامة( ،)51وذلك بعد تنظيم عمليتني متتاليتني عن طريق تقدمي عروض استثمارية أثبتت
عدم جناعتها وجدواها االقتصادية املعمول هبا يف جمال االستثمار من جهة ،واملرجوة من استغالل العقار الوقفي من
جهة أخرى ،حبسب ماهو مقرر يف نص املادة  31من املرسوم.
عالوة عخلى ذلك ميكن الخلجوء إىل صيغة استغالل العقار الوقفي عن طريق الرتاضي يف احلاالت اتآتية:

 عندما يتعلق األمر بتشجيع مشاريع استثمارية ذات أمهية ومردودية كربى لألمالك الوقفية أو ذات بعد وطين؛
 يف حالة املشاريع اليت حتقق قيمة إضافية يف جمال التنمية االجتماعية؛

 يف حالة إجناز مشاريع مصغرة لفائدة الشباب احلاصلني على مؤهالت علمية أو مهنية.
ويف كل احلاالت جتسد عملية استغالل العقارات الوقفية املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية بواسطة عقد إداري
خيضع إلجراءات التسجيل والشهر العقاري  ،حبسب ما هو منصوص عليه يف املادة  31من املرسوم التنفيذي املذكور
أعاله.
كما حتدث على مستوى كل والية جلنة فتح وتقييم العروض املتعلقة ابستغالل العقارات الوقفية املوجهة الجناز
مشاريع استثمارية اصطلح على تسميتها يف صلب هذا القانون " اللجنة" ،اليت تتوىل على اخلصوص مايلي:
 - 0فتح العروض املقدمة من قبل املستثمرين لالستثمار.
 -3دراسة العروض وتقييمها على مرحلتني ( االنتقاء األويل واإلنتقاء النهائي) ،وعلى إثر االنتقاء األويل تقوم اللجنة
بدعوة املستثمرين الثالثة األوائل الذين مت انتقاؤهم ،كتابيا ،حبسب ما ورد يف ن

املادة الثامنة من منوذج دفرت

الشروط الذي حيدد البنود والشروط املطبقة عخلى استغالل العقارات الوقفية العامة املوجهة الجناز مشاريع
استثمارية عن طريق تقدمي العروض  ،أما االنتقاء النهائي للمستثمر فيتم اختياره من قبل اللجنة وذلك على أساسني
مها :كل من أساس نتائج دراسة اجلدوى ألفضل عرض ،وأساس انسجام املشروع مع خريطة االستثمار على مستوى
الوالية ،طبقا لنص املادة التاسعة من دفرت الشروط املذكور أعاله.
 -2انتقاء أحسن عرض فين مايل لفائدة األوقاف مع األخذ بعني االعتبار املعايري اآلتية:
 احرتام القواعد املعمول هبا يف جمال االستثمار.
 انسجام طبيعة املشروع مع خريطة االستثمار الوالئية ،كون مراعاة خصوصية كل والية من والايت الوطن واحتياجاهتا
ملشاريع تنموية حملية دون غريها يساهم يف جناح عملية االستثمار الوقفي.
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وهبذا تكون احلكومة اجلزائرية قد أعطت الضوء األخضر لخلصواص واملستثمرين لالستثمار يف األمالك
الوقفية ،مبوجب املرسوم التنفيذي الصادر يف العدد رقم  43من اجلريدة الرمسية ،الذي حدد شروط وكيفيات استغالل
العقارات الوقفية املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية ،ويشمل املرسوم كافة األمالك الوقفية العامة املبنية أو غري

املبنية،املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية ،ابستثناء األمالك الوقفية العامة ذات الطابع الفالحي  .وتقول احلكومة،
أبن اهلدف من قرار فتح جمال استغالل العقارات الوقفية إلجناز مشاريع استثمارية ،هو متكني هذه األمالك وتنميتها
وفقا إلرادة الواقف وطبقا ملقاصد الشريعة اإلسالمية يف جمال األوقاف وللتشريع والتنظيم املعمول هبما ،واليت تتم
مبوجب عقد إداري بني السلطة املكلفة ابألوقاف واملستثمر ،وميكن لألشخاص الطبيعيني أو األشخاص املعنوية
اخلاضعة للقانون اجلزائري ،الرتشح لالستفادة من العقارات الوقفية املوجهة لالستثمار قصد استغالهلا(.)52
اثلثا -النظام القانوين لالستثمار الوقفي يف التشريع اجلزائري:

شهد االهتمام ابألوقاف والنهوض ابلقطاع الوقفي بعد  0111نقلة نوعية يف جمال التشريع اخلاص بنظام الوقف،
من خالل سلسلة من النصوص التشريعية والتنظيمية اليت كرست اجتاه الدولة حنو االستفادة من الثروة الوقفية اهلائلة
اليت متلكها اجلزائر سدا الحتياجات اجملتمع ،الس يما يف ظل عجز القطاع العام عن اإليفاء مبتطلبات التنمية وحمدودية
القطاع اخلاص أيضا ،وختلي الدولة عن بعض اخلدمات االجتماعية نتيجة لألزمات املالية اليت تعاين منها؛ وفيما يلي
جدول توضيحي يبني أهم التشريعات اليت شكلت القاعدة النظرية للتنظيم القانوين للوقف واستثماراته وخمتلف صيغ
التمويل املعتمدة واملتاحة واملناسبة لطبيعة األمالك الوقفية يف اجلزائر.
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املرسوم التنفيذي رقم  ،110-91احملدد
لشروط إدارة األمالك الوقفية وتسريها
ومحايتها وكيفيات ذلك.مت مبوجبه أيضا
االعتماد على صيغة اإلجيار كآلية الستثمار
وتنمية األمالك الوقفية والذي يتم بطريقتني

القانون رقم  01-90املتعلق ابألوقاف ،نصن املادة
 11منه على صيغة اإلجيار الوقفي كصيغة تنموية

القانون رقم  11-91تصنيف األمالك
الوقفية على أساس أهنا أمالك عقارية حمضة
( قانون التوجيه العقاري)

وحيدة الستثمار وتنمية األمالك الوقفية ،الذي يكون
وفقا إلرادة الواقف وطبقا ملقاصد الشريعة
اإلسالمية يف جمال األوقاف حسب كيفيات حتدد عن
طريق التنظيم
هو ما نصت عليه املادة  11من القانون رقم

الرتاضي كاستثناء ،وذلك
لفائدة نشر العلم والبحث
فيه وسبل اخلريات

املزاد العلين
كأصل عام

 ،01-90إال أن كيفيات تطبيق مضمون هذه
املادة تركه املشرع اجلزائري لنصوص تنظيمية
الحقة

استثمار األمالك الوقفية وفقا ألحكام القانون رقم 10-10
املعدل واملتمم لقانون األوقاف رقم  ،01-10والذي عرف أبنه

املرسم التنفيذي رقم  11-01احملدد لشروط وكيفيات
إجيار األراضي الوقفية املخصصة للفالحة ،حيث

قانون لالستثمار الوقفي يف اجلزائر ،وتضمن العديد من الصيغ

يكون أتجري األراضي الوقفية ذات الطابع الفالحي

االستثمارية اليت يتم مبوجبها استثمار وتنمية األمالك الوقفية

عقود استثمار خاصة
ابألراضي الزراعية ( عقد
املزارعة واملساقات )

حبسب ن

عقود استثمار خاصة ابجملال

عقود استثمار خاصة أبساليب التمويل

العقاري ( املقاولة ،الرتميم
والتعمري)

املعاصرة (الودائع ذات املنافع الوقفية،
املضاربة الوقفية ،لقرض احلسن)

املادة  82منه ،بطريقتني:

املزاد العلين
كقاعدة عامة

الرتاضي كاستثناء ،ويكون ذلك بعد
عمليتني متتاليتني لإلجيار بطريق املزاد
العلين ولكن أثبتتا عدم اجلدوى طبقا لنص
املادة  11من القانون

املرسوم التنفيذي رقم  101-01احملدد لشروط وكيفيات العقارات الوقفية املوجهة
إلجناز مشاريع استثمارية ،والذي مت مبوجبه فتح ابب االستثمار للخواص يف جمال
األوقاف ،عن طرق عقد استغالل األمالك الوقفية حتدد كيفيتها السلطة املكلفة

حبسب نص املادة  01منه بطريقتني:

ابألوقاف.

خمطط من إعداد الباحثة ابإلعتماد عخلى القوانني املتعخلقة ابلوقف واملراسيم التنفيذية اخلاصة بشروط وكيفيات إدارة وتسيري واستثمار األمالك الوقفية
يف اجلزائر.

يتضح من خالل املخطط أن املشرع اجلزائري عمليا مل يفعل إال صيغة اإلجيار الوقفي ،وكأهنا الصيغة الوحيدة
املتاحة واجملدية اقتصاداي لتطوير االستثمار يف الوقف وتعظيم ريعه ،مع أن سبل االستثمار والتمويل متعددة ومتنوعة
بتنوع األوقاف ومصارفها  ،ولعل األمر يعود إىل طغيان الطابع العقاري على الثروة الوقفية اليت تزخر هبا اجلزائر ،السيما
العقارات الفالحية من جهة ،ومن جهة أخرى عدم إعطاء القائمني على املؤسسة الوقفية أمهية ملثل هذا النوع من
11

الباحثة :أمينة عبيشات  ،أ.د براهيم عماري

تثمري األمالك الوقفية يف اجلزائر وأثرها يف التنمية االقتصادية املستدامة قراءة يف املرسوم التنفيذي رقم 022-21

االستثمارات اخلريية ،رغم جدواها االقتصادية ،وفيما يلي جدول توضيحي إلدارة عائدات األوقاف العامة خالل
فرتة ( ،)0522-0522والذي نبني من خالله عوائد االستثمار األمالك الوقفية ابالعتماد عخلى صيغة اإلجيار.
األمالك الوقفية

السنة
1101
1101
1101

إبجيار
1001
1011
1111

شاغرة
0111
0111
0111

اإليرادات العامة لألوقاف
اجملموع
1111
1911
1111

املتوقعة
110110111511
101111191511
111110100511

احملصخلة
011119111511
019101111119
011111111511

نسبة

نسبة

االستغالل

التحصيل

األمالك
19,11
19,90
11,11

اإليرادات
11,91%
19,11%
%11,11

املصدر :من إجناز الباحث قشيوش عمر ،أثر تطبيق الوقف والزكاة عخلى املالية العامة يف اجلزائر خالل الفرتة ( ،)0522-0555أطروحة دكتوراه،
جامعة أبو بكر بخلقايد ،كخلية العخلوم االقتصادية والتجارية وعخلوم التسيري ،0521-0522 ،ص .020.ابإلعتماد عخلى اإلحصائيات املسخلمة من

طرف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف.

يالحظ من خالل اجلدول أن إمج ايل حضرية األمالك الوقفية ابجلزائر عرفت ّنوا بسيط بلغ عددها سنة
 3101ب ،4101و 2103لسنة  ،3102حيث يرجع سبب هذا النمو للسياسة املتبعة من الوزارة املكلفة
ابألوقاف اليت سعت إىل توسيع عملية البحث عن األمالك الوقفية الضائعة واملفقودة.
أما فيما يتعلق بنسبة استغالل األمالك الوقفية اليت مل تتجاوز نسبتها  %21أين بلغت نسبة معدل
االستغالل للسنوات الثالثة األخرية ب ،31.12وهي نسبة ضعيفة جدا ابملقارنة مع ما متلكه اجلزائر من ممتلكات
وقفية ضخمة ،وهذا ما يثبت ضعف األجهزة احلالية يف االستغالل األمثل هلذه األمالك رغم اجلهود املبذولة إال أهنا ال
تزال غري فعالة ،بينما متيزت نسبة حتصيل اإليرادات الوقفية بتحسن طفيف حيث بلغت نسبتها  ،%21.11وما
يقارب % 20.01لسنة  3102وهي نسبة ضعيفة جدا ويرجع سبب ضعفها هلشاشة نظام التحصيل وسوء التسيري
واالستغالل للعديد من األمالك الوقفية احلساسة ذات قيمة وعائد مايل كبري تؤجر وتستغل أبمثان رمزية بسيطة وهذا
ما يستدعي إعادة النظر يف سياسة التسيري واإلدارة للوقف والنظر إىل حتيينها مبا يتماشى مع الوقت احلايل يف إدارة

املؤسسات االقتصادية(.)53
وقد استمرت اسرتاتيجية املشرع الوطين يف استثمار األمالك الوقفية إىل غاية صدور املرسوم التنفيذي رقم
 302/01املؤرخ يف 31أوت  ، 3101الذي مت مبوجبه فتح جمال أخر الستثمار األمالك الوقفية وذلك بطريقة
تكافلية مع فئة املستثمرين اخلواص ،الذين خصهم هذا املرسوم وفتح هلم ابب االستثمار أبمواهلم وإشراكها يف جمال
تنمية األمالك الوقفية  ،مبوجب إجراءات وشروط خاصة مت حتديدها من قبل السلطات الوصية على الوقف ،حنو إجتاه
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املشرع إىل تفعيل ما يسمى ابلشراكة بني القطاع اخلاص والقطاع الوقفي كما هو اثبت يف نصوص املرسم
التنفيذي األخري.

وعليه حينما نستحضر أن األموال واملمتلكات احلبسية قد أصبحت مع مرور الزمن وتعاقب األجيال ،متثل
جزءا كبريا من الثروة الوطنية ومن احلركة االقتصادية ملعظم البلدان اإلسالمية؛ فإننا ندرك بداهة أن الوقف أصبح  -أو
ميكن القول أن يصبح قوة اقتصادية فاعلة ،-وإذا علمنا أن اجلزء األكرب من هذه الثروة ومن هذه القوة االقتصادية،

قد آل إىل تسيري الدولة وإشرافها وتوجهيها ،وذلك منذ قرون ،قبل أن يصبح يف العهد احلديث لكل بلد وزارة
لألوقاف ،فإن القوة االقتصادية تصبح قابلة لكي توجه حنو اإلسهام يف تنمية اقتصادية منسجمة ومتكاملة مع
الثروات الوطنية األخرى ،مبا ال خيل برسالة الوقف ووظائفه احملددة( .)54وفقا ملقاصد الشريعة اإلسالمية وإرادة الواقفني
اليت ينبغي مراعاهتا والعمل على توجيهها مبا حيقق األهداف التنموية للوقف ،من خالل تشجيع الواقفني على ذلك
وتثقيفهم أبمهية النص على استغالل واستثمار األمالك الوقفية يف وقفياهتم مبا حيقق النفع العام.
اخلامتة:
يتضح من خالل استقراء نصوص املرسوم التنفيذي رقم  302/01احملدد لشروط وكيفيات استغالل
العقارات الوقفية املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية ،أن سياسة احلكومة اجلزائرية والقائمني على املؤسسة الوقفية تتجه
إىل اإلعتماد على أجنع األساليب االستثمارية لتنمية الثروة الوقفية اليت حتتويها اجلزائر السيما العقارية منها ،مبا يضمن
مسامهتها يف حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة ،السيما يف الوقت احلايل الذي تشهد فيه اجلزائر حتوالت اقتصادية

أقل ما ميكن القول عنها أهنا تعرف تردي نتيجة اعتمادها على الثروة النفطية كأساس للنهوض ابالقتصاد الوطين،
األمر الذي يتم معه ضرورة البحث عن بديل اقتصادي آخر غري الثروة النفطية ،وتكون ذات طابع مستدام ،واليت
منها القطاع الوقفي الذي طاملا اعترب أحد احللول االقتصادية البديلة يف االقتصاد اإلسالمي ،وهو ما مت تكريسه
مبوجب هذا املرسوم.
كما أن امل شرع اجلزائري من خالل هذا املرسوم فتح ابب االستثمار للخواص للمسامهة أبمواهلم يف تنمية قطاع
األوقاف يف اجلزائر من خالل صفقات استثمارية ختص العقارات الوقفية ،وركز املشرع هذه املرة عخلى " معيار
املردودية االقتصادية الستثمار األمالك الوقفية ،واجلدوى االقتصادية من إبرام عقود استغالهلا" ،بغية استغالل
األمالك الوقفية أحسن استغالل يرجى من خالله احملافظة على الثروة الوقفية من جهة ،ومن جهة أخرى تنمية هذه
الثروة تنمية تكون هلا آاثر إجيابية على االقتصاد الوطين؛
وبناء عليه نرى أبن الشراكة مع القطاع اخلاص عرب عقود املقاولة من شأهنا املسامهة يف النهوض ابملؤسسة
الوقفية يف اجلزائر من خالل مايلي:
 تقدمي التمويل أو الدعم املادي لخلمؤسسة الوقفية.
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 تنويع املشاريع االستثمارية الوقفية؛ وذلك من خالل االستثمار يف جماالت ذات أمهية كربى ومرودية
اقتصادية واجتماعية أكرب مثل متويل مشاريع البنية التحتية ( الطرقات ،السكن) ،واالستثمار يف اجملال
الصحي كبناء مستشفيات وقفية خاصة ملعاجلة بعض األمراض املستعصية ،وترقية البحث العخلمي من
خالل بناء جامعات ومراكز حبث متطورة.
إىل جانب ذلك حماولة ختلي املشرع من خالل هذا املرسوم عن عقيدته التشريعية واملتمثلة يف االعتماد على
صيغة اإلجيار كصيغة وحيدة الستثمار األمالك الوقفية مقابل أمثان رمزية ال تتماشى مع القيمة احلقيقة لألمالك الوقفية
العقارية ،إدراكا منه أبن الوقف مل يعد جمرد تعامل ديين أو سلوك اجتماعي حمصور يف الصدقة اجلارية أو املساجد
واملقابر فقط؛ بل هو نظام اقتصادي واجتماعي شامل ملختلف نواحي احلياة االقتصادية املستدامة؛
نصت املادة التاسعة من املرسوم املذكور أعاله على أنه تتم عملية استغالل العقارات الوقفية املوجهة لالستثمار
مقابل دفع املستثمر بدل إجيار سنوي ،حتدد مدته من اتريخ التوقيع على العقد ،كما حتدد قيمته وفقا ملقتضيات
السوق العقارية ،وذلك خالل مرحلة اإلجناز ،أما خالل مرحلة االستغالل؛ فينبغي على املستثمر تسديد نسبة مائوية
ترتاوح مابني  %0إىل  ،%8ابالعتماد على أساس املردودية االقتصادية لالستثمار واألثر اإلجيايب املرتتب على التنمية
احمللية.
ولكن لو كان هناك صندوق وطين خاص ابألوقاف يف صورة مصرف أو بنك أو مؤسسة ماحنة؛ لتم توجيه هذه
النسبة يف صورة عوائد استثمارية ومدخرات يعاد تدويرها يف شكل صيغ متويلية ومشاريع استثمارية لتمويل مشروعات
عامة ذات طابع تنموي ،ختدم عملية االستثمار يف الوقف وتنمية عوائده ،وابلنتيجة احلفاظ على األموال وضمان
توزيع العوائد واألرابح واستدامة االنتفاع ابلريع الوقفي.
كما نصت املادة العاشرة من املرسوم أيضا على أن املستثمر يقوم بتسديد املستحقات املالية املتعلقة ابإلجيار وابلنسبة
املائوية من رقم األعمال إىل حساب خزينة األوقاف؛ فماذا يقصد املشرع اجلزائري هنا خبزينة األوقاف؟
ومع ذلك املشرع اجلزائري يف كل تعديل خيص االستثمار الوقفي جنده يركز على استثمار الوقف العقاري ،دون
أي إعطاء أمهية الستثمار الوقف النقدي الذي تبدو اليوم احلاجة ملحة ملثل هذا النوع من االستثمارات.
اهلوامش:
( )1فارس مسدور ،كمال منصوري  ،مستجدات االستثمار العقاري الوقفي يف اجلزائر وآفاق تطويره،ص .13.
( )2نزيه محاد ،معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء ،دار القلم ،الطبعة األوىل ،دمشق ،سوراي ،3111 ،ص. 004 .
( )3املعجم الوس يط ،جممع اللغة العربية ،اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء الرتاث ،مكتبة الشروق الدولية ،الطبعة الرابعة ،القاهرة ،مصر،3111 ،
ص.043.
( )4أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي ،معجم مقاييس اللغة ،دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة األوىل ،بدون بلد نشر،3110،ص.0123.
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( )5دمحم بن مكرم األنصاري ابن منظور ،لسان العرب ،حتقيق :عبد هللا علي الكبري ،دمحم أمحد حسب هللا ،هاشم دمحم الشاذيل ،اجلزء األول ،دار املعارف،
القاهرة ،مصر ،0101 ،ص .1111.راجع كذلك أمحد الشرايصي ،املعجم االقتصادي اإلسالمي ،دار اجليل ،بدون بلد نشر  ،0110ص.ص-112 .
 .114ودمحم عمارة ،قاموس املصطلحات اإلقتصادية يف احلضارة اإلسالمية ،دار الشروق ،الطبعة األوىل ،القاهرة ،مصر ،0112 ،ص.230 .
( )6عبد الغين الغنيمي الدمشقي امليداين احلنفي ،اللباب يف شرح الكتاب ،حتقيق :دمحم حمي الدين عبد احلميد ،اجلزء الثاين ،كتاب الوقف ،اجلزء الثاين،
املكتبة العلمية ،بريوت ،لبنان ،بدون سنة نشر ،ص.011.
( )7وهبة الزحيلي ،موسوعة الفقه اإلسالمي وأدلته ،اجلزء التاسع ،دار الفكر ،الطبعة الثالثة ،سوراي ،3103 ،ص.040.
( )8برهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي احلنفي ،اإلسعاف يف أحكام األوقاف ،حتقيق :صالح دمحم أبو احلاج،دار الفاروق ،األردن ،الطبعة األوىل،
 ،3104ص.10.
( )9دمحم عبيد الكبيسي  ،أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية ،اجلزء األول ،مطبعة اإلرشاد ،العراق ،0100 ،ص .01.
( )10مشس الدين دمحم بن اخلطيب الشربيين  ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،حتقيق :دمحم خليل عياتين ،اجلزء الثاين ،كتاب الوقف ،دار املعرفة،
لبنان ،الطبعة األوىل ،0110 ،ص .114.
( )11دمحم بن قدامة املقدسي ،املغين ،حتقيق :دمحم شرف الدين خطاب ،دمحم السيد ،اجلزء السابع ،دار احلديث،القاهرة ،3111 ،ص .110.
( )12أبو عبد هللا دمحم بن إمس اعيل البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الوصااي ،ابب الوقف كيف يكتب ،رقم احلديث  ،3003دار ابن كثري ،دمشق،
الطبعة األوىل (طبعة جديدة مضبوطة ومصححة ومفهرسة) ،3113 ،ص.212.
( )13القانون رقم  ،00-11املؤرخ يف  11يونيو  ،0111املعدل واملتمم ،املتضمن قانون األسرة جلزائري ،اجلريدة الرمسية العدد  ،31الصادرة بتاريخ 03
يونيو .0111
( )14القانون رقم  ، 01-10املؤرخ يف  30أفريل ، 0110املتضمن قانون األوقاف اجلزائري املعدل واملتمم ،اجلريدة الرمسية  ،العدد  ،30الصادرة بتاريخ
 32شوال .0100
( )15القانون رقم  ،34-11املؤرخ يف  01نوفمرب  ، 0111املتضمن قانون التوجيه العقاري املعدل واملتمم ،اجلريدة الرمسية ،العدد ،11الصادرة بتاريخ
.0111/00/01
( )16منذر القحف ،الوقف اإلسالمي(تطوره ،إدارته ،تنميته) ،دار الفكر ،الطبعة األوىل ،سوراي 3111 ،ص.22.
( )17صاحل صاحلي ،الدور االقتصادي واالجتماعي للقطاع الوقفي ،جملة العلوم اإلنسانية ،العدد  ،10جامعة دمحم خيضر بسكرة ،اجلزائر ،فيفري ،3114
ص.ص .014 -011
( )18حممود بشري دمحم الفاتح ،دور الوقف يف التمويل االقتصادي ،ص .10.منشور على الرابط التايل:
http://irshad.gov.sd/pdf.doralwaqif.pdf

( )19جياليل داليل ،تطور قطاع األوقاف يف اجلزائر وتنمية موارده ،أطروحة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر ،3104-3101 ،ص.310.
( )20منذر القحف ،التكوين االقتصادي للوقف يف بلدان اهلالل اخلصيب ،التكوين االقتصادي للوقف يف بلدان اهلالل اخلصيب ،أحباث ندوة نظام الوقف
واجملتمع املدين يف الوطن العريب ،مركز دراسات الوحدة العربية واألمانة العامة لألوقاف ،الطبعة األوىل ،بريوت ،لبنان ،3112 ،ص.102.
( )21برهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي احلنفي ،اإلسعاف يف أحكام األوقاف ،دراسة وحتقيق :صالح دمحم أبو احلاج ،دار الفاروق ،عمان –
األردن ،الطبعة األول ،3104 ،ص.20.
( )22سيد مرسي احلجازي ،دور الوقف يف حتقيق التكافل االجتماعي ،جملة جامعة امللك عبد العزيز ،العدد  ،13الرايض ،اململكة العربية السعودية
 ،3112ص .20.
( )23أمحد بن عبد هللا بن دمحم اليوسف ،االستثمار الوقفي بني استثمارات األعيان واألصول واستثمارات الريع ،أحباث املؤمتر الدويل الرابع لألوقاف بعنوان:
"حنو اسرتاتيجية تكاملية للنهوض ابلوقف اإلسالمي" ،اجلزء األول ،اململكة العربية السعودية ،ص.ص.32-34.
( )24دمحم الزحيلي ،استثمار أموال الوقف ،مؤمتر الشارقة للوقف اإلسالمي واجملتمع الدويل ،من  31-34أفريل ،3114 ،ص.11.
( )25سامي الصالحات ،االستثمار الوقفي تفعيل صيغ التمويل ،مؤمتر ديب الدويل لالستثمارات الوقفية ،مؤسسة األوقاف وشؤون القصر ،اإلمارات العربية
املتحدة ،من  12 - 11فيفري  ،3111ص.022.
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( )26مفهوم االستثمار الوقفي وفقا للبيان اخلتامي املنبثق عن دورة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،بعنوان :االستثمار يف الوقف ويف غالته وريعه منظمة املؤمتر
اإلسالمي ،املنعقدة يف دورهتا اخلامسة عشر ،مسقط ،سلطنة عمان ،من  01إىل  01مارس  ،3111قرار رقم .)12/04( 011
( )27جيهان الطاهر دمحم عبد احلليم ،ضوابط استثمار أموال الوقف وخماطره يف اجملتمع اإلسالمي ،جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية ،السنة التاسعة،
اجمللد التاسع ،العدد الرابع والثالثون ،اململكة العربية السعودية،ص.432.
( )28فؤاد عبد هللا العمر ،استثمار األموال املوقوفة (الشروط االقتصادية ومستلزمات التنمية)،سلسلة الدراسات الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية ألحباث
الوقف ( ،)03األمانة العامة لألوقاف ،الكويت ،3110 ،ص.ص.310-312 .
( . )29فؤاد عبد هللا العمر ،املرجع السابق ،ص.311.
( )30األمانة العامة لألوقاف ،قرارات وتوصيات ومنتدايت قضااي الوقف الفقهية من األول إىل السابع ،منتدى قضااي الوقف الفقهية" قضااي مستجدة
وأتصيل شرعي" ،الطبعة األوىل ،الكويت ،3104 ،ص.ص.03-00.
( )31فؤاد عبد هللا العمر ،املرجع السابق ،ص .311.
( )32حسن السيد حامد خطاب ،ضوابط استثمار الوقف يف الفقه اإلسالمي ،حبث مقدم للمؤمتر الرابع لألوقاف ،الذي نظمته اجلامعة اإلسالمية ابلتعاون
مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد حتت عنوان ":حنو إسرتاتيجية تكاملية للنهوض ابلوقف اإلسالمي" ،جلزء األول ،اجلامعة اإلسالمية
ابملدينة املنورة (السعودية) ،3102 ،ص.401.
( )33أمحد املخزجني ،استثمار األموال املوقوفة( الشروط االقتصادية ومستلزمات التنمية) ،هنضة مصر ،الطبعة الثانية ،يونيو  ،3101ص.000.
( )34حسن السيد حامد خطاب ،املرجع السابق ،ص.22.
( )35مياين ليلى ،أمهية االستثمار الوقفي ودوره من ختفيف مشكلة الفقر – دراسة حالة اجلزائر ،-أطروحة دكتوراه ،جامعة أيب بكر بلقايد ،كلية العلوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،تلمسان ،3102-3104 ،ص.11.
( )36رضا دمحم عيسى ،أحكام استبدال الوقف يف النظامني املصري والسعودي ،اتريخ النشر ،3101/10/10 ،اتريخ الزايرة  ،3101/13/10ص.ص
 .21-21.رابط الكتاب
http://books.googl.dz/books! Isbn=9796500128894

( )37عباس صاحل طاشكندي ،دور القطاع اخلاص يف دعم املكتبات الوقفية ،ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العربية السعودية ،اململكة العربية السعودية،
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ووكالة الوزارة لشؤون األوقاف ،من  30- 34حمرم 0131 ،ه.،ص.ص.1-1 .
( )38أمحد املخزجني ،املرجع السابق ،ص.010.
( )39مالك براح ،استثمار األموال الوقفية :اآلليات والضوابط الشرعية ،جملة جماميع املعرفة ،رقم ،14عدد أكتوبر  ،3100ص014.
( )40الناجي ملني ،الوقف وتنميته وخطورة انداثره عن العمل اخلريي ،دار الكلمة ،الطبعة الثانية ،القاهرة ،3101 ،ص.10.
( )41صاحل صاحلي ،نوال بن عمارة ،الوقف اإلسالمي ودوره يف حتقيق التنمية املستدامة – عرض للتجربة اجلزائرية يف تسيري األوقاف -اجمللة اجلزائرية
للتنمية االقتصادية ،العدد  ،10ديسمرب  ،3101ص.020.
( )42صاحل صاحلي ،نوال بن عمارة ،املرجع واملوضع نفسه ،ص.020.
( )43شرون عز الدين ،أساليب استثمار الوقف يف اجلزائر ،جملة احلجاز العاملية احملكمة للدراسات اإلسالمية والعربية ،العدد الثامن ،أغسطس ،3101
ص.002.
( )44إمساعيل مومين ،تطوير البناء املؤسسي للقطاع الوقفي يف االقتصاد الوطين – دراسة حالة الوقف ابجلزائر ،-أطروحة دكتوراه ،جامعة األمري عبد القادر
للعلوم اإلسالمية – قسنطينة ، -كلية الشريعة واالقتصاد ،3104/3101 ،ص.211.
( )45هشام بن عزة ،إحياء نظام الوقف يف اجلزائر – ّناذج عاملية الستثمار الوقف ،-جملة البحوث االقتصادية واملالية ،العدد الثالث ،جوان،3104
ص.023.
( )46عبد القادر داودي ،تفعيل دور الوقف يف التنمية بني مقاصد الشرع ومعوقات الواقع – النموذج اجلزائري ، -أحباث املؤمتر الدويل الرابع لألوقاف
بعنوان ":حنو اسرتاتيجية تكاملية للنهوض ابلوقف اإلسالمي ،اجلزء الثالث ،اململكة العربية السعودية ،3102 ،ص.ص.10-11.
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تثمري األمالك الوقفية يف اجلزائر وأثرها يف التنمية االقتصادية املستدامة قراءة يف املرسوم التنفيذي رقم 022-21

( )47القانون رقم  ،10-10املؤرخ يف  33ماي  ،3110املعدل واملتم للقانون رقم  01-10املتعلق ابألوقاف ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،31الصادرة
بتاريخ 32ماي .3110
( )48املرسوم التنفيذي رقم  302-01املؤرخ يف  31غشت /أوت ،احملدد شروط وكيفيات استغالل العقارات الوقفية املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية،
اجلريدة الرمسية ،العدد  ،43الصادرة بتاريخ  31غشت /أوت .3101
( )49القانون رقم  ،31-11املؤرخ يف  10ديسمرب  ،0111املتعلق ابلتهيئة والتعمري ،اجلريدة الرمسية ،العدد ،43الصادرة بتاريخ  13ديسمرب .0111
( )50القانون رقم  ،34-11املتضمن التوجيه العقاري ،السالف الذكر
( )51راضية زرافة ،دمحم مرزوق لإلذاعة :مرسوم استغالل العقارات الوقفية يشكل منعطفا مفصليا يف حركة األوقاف ابجلزائر ،يوم  ،3101-11-21موقع
اإلذاعة اجلزائرية ،منشور على الرابط اآليت:
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20180930/151245.html

( )52وليد رمزي ،اجلزائر -بعقود متتد إىل  21سنة :احلكومة تفتح األمالك الوقفية أمام املستثمرين اخلواص ،مقال منشور بتاريخ  32سبتمرب ،3101
على الرابط اآليت:
https://www.tsaalgerie.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%

( )53قشيوش عمر ،املرجع نفسه ،ص.ص.312-314.
( )54أمحد الريسوين ،الوقف اإلسالمي -جماالته وأبعاده ،-الطبعة األوىل ،دار الكلمة ،القاهرة ،3101 ،ص.24.
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