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 مدخل:
عند اضتديث عن األوقاؼ اصتزائرية تطرح العديد من التساؤالت تتمحور يف غتملها حوؿ الدور الذي نتكن أف 

اضتياة االقتصادية واالجتماعية يف اصتزائر، إال أف الواقع الذي يطرح نفسو ىو أف األوقاؼ  تلعبو ىذه األوقاؼ يف
يف اصتزائر ليس عتا ذلك الدور الذي كاف يرجوه الواقفوف ألمواعتم، اللهم إال الدور الديٍت بكل جوانبو الوعضية 

 التطورات اضتاصلة يف اجملتمع اصتزائري.والتعليمية وفق األساليب التقليدية اليت مل تطور بالشكل الذي يواكب 
 

وعند البحث يف تاريخ األوقاؼ اصتزائرية قبل العهد االستعماري، أي خالؿ العهد العثماين، ؾتد أهنا كانت تلعب 
دورا ىاما يف حياة اجملتمع، فكانت األوقاؼ توفر مناصب شغل ىامة حىت خارج اظتناصب الدينية، وؾتدىا أيضا  

الح حاؿ الفقراء واحملتاجُت يف داخل الدولة وخارجها )أوقاؼ اضترمُت الشريفُت(، وترقية كانت تسهم يف إص
 التعليم، وتوفَت اطتدمة العمومية من خالؿ ماء السبيل، وإصالح الطرقات، واإلنفاؽ على اضتصوف...

ث بادر اظتستعمر إال أف األوقاؼ اصتزائرية بدأت تعرؼ تقهقرا وتراجعا كبَتين خالؿ العهد االستعماري، حي
الفرنسي إىل مصادرهتا، وػتاولة تقزمي أي دور عتا يف اجملتمع، نظرا لتفطنو ظتدى االستقاللية اليت كانت دتنحها ىذه 

 األوقاؼ للمجتمع ليخدـ نفسو بنفسو.
كل   بعد االستقالؿ كانت ىنالك مبادرات متواضعة لًتقية األمالؾ الوقفية، وػتاوؿ اسًتجاع ما ضاع منها، ولكن

ىذه اصتهود كانت ضعيفة مقارنة مع حجم األمالؾ الوقفية يف اصتزائر خالؿ العهد العثماين، وتعقد عملية 
لفقداف الوثائق اليت حوعتا اظتستعمر إىل دياره األصلية وبطئ عملية اسًتجاع األرشيف  االسًتجاع بعد االستقالؿ
 اإلداري للفًتة االستعمارية.
حتاوؿ من خالعتا إدارة األوقاؼ يف اصتزائر ترقية وضعية األوقاؼ ودتكينها من خدمة ما ىي ؼتتلف اصتهود اليت 

اجملتمع مبا يتوافق وتطلعاتو اليومية؟ مث ما ىي الصيغ اظتعتمدة الستثمار األوقاؼ يف بالدنا؟ ىذا ما سنحاوؿ 
  اإلجابة عليو من خالؿ ىذا البحث.



 العثماني أوال: وضعية األوقاف الجزائرية أواخر العهد
الالـز للفًتة اليت سبقت تواجد األتراؾ يف سنركز ىنا على أواخر فًتة اضتكم العثماين نظرا لغياب التوثيق 

اصتزائر، وما ىو ثابت من معطيات مت توثيقها واالستفادة منها يف عدد من الدراسات اظتتخصصة يف تاريخ 
بو اظتستعمر الفرنسي عند دخولو من  ـنظرا ظتا قااألوقاؼ اصتزائرية قبل وخالؿ العهد االستعماري، وذلك 

أف أصل  شارة عادة يف الوثائق اصتديدة إىلإلاالستحواذ على األمالؾ الوقفية وتوثيق استحواذه، إذ كاف يتم ا
ملكية األوقاؼ اظتسلوبة، "وقف أو حبوس"، وىذا ما ساعد الباحثُت يف التاريخ من االرتكاز عليها يف 

 .وحبوثهم حتاليلهم
 مميزات األوقاف الجزائرية في أواخر العهد العثماني  -/1

 :1إف وضعية األوقاؼ يف أواخر العهد العثماين دتيزت بعدد من العناصر نتكن إكتازىا فيما يلي
أف ظاىرة الوقف يف اجملتمع اصتزائري كانت موجودة قبل غتيء األتراؾ إىل اصتزائر، وبالتايل فهي ظاىرة  -

عالقة اصتزائريُت بدين اإلسالـ، ومن بُت األدلة على ذلك تلك الوثيقة اليت تسجل اجتماعية مرتبطة ب
ـ  1500ىػ /  906وقفية مدرسة ومسجد "سيدي أيب مدين" بتلمساف واليت يرجع تارمتها إىل عاـ 

 حيث توزع أوقاؼ "أيب مدين" بشيء من التفصيل.
قدـ وثيقة وقفية تابعة لو تعود إىل عاـ كما ؾتد أيضا أوقاؼ اصتامع األعظم باصتزائر العاصمة، أل -

 ـ. 1540ىػ/ 947
تكاثر األوقاؼ وانتشارىا يف ؼتتلف أؿتاء اصتزائر بفعل الظروؼ اليت كانت تعرفها اصتزائر أواخر القرف  -

التاسع اعتجري وحىت مستهل القرف الثالث عشر اعتجري، إذ دتيزت أساسا بازدياد نفوذ الطرؽ والزوايا 
 الدينية لدى السكاف...ق الروح وتعم  

تنوع األوقاؼ وخدمتها ظتختلف مناحي اضتياة، فقد أصبحت تشتمل على األمالؾ العقارية، األراضي  -
الزراعية، الدكاكُت، الفنادؽ، أفراف اطتبز، العيوف والسواقي، اضتنايا والصهاريج، أفراف معاصتة اصتَت، 

 الضيعات، اظتزارع، البساتُت، اضتدائق،...

نظيم احملكم لألوقاؼ يف بداية اضتكم العثماين وأواسطو، إذ مل يتحقق ذلك إال يف فًتة متأخرة غياب الت -
 ميالدي(. 18ىػ )12نسبيا كانت يف أوائل القرف 

زت اإلدارة الوقفية يف العهد العثماين بكوهنا ػتلية عتا جهاز إداري مستقل ػتدد الصالحيات، بإشراؼ دتي   -
 ؽتيز وكفاءة القائمُت عليو.

وجتدر اإلشارة إىل أف األوقاؼ يف العهد العثماين كاف عتا عدة أدوار جتسدت يف اجملاالت اليت كاف ينفق فيها 
 :2ريعها واليت منها

 اإلنفاؽ على طلبة العلم والعلماء، .1

 رعاية شؤوف الفقراء واحملتاجُت، .2



 دتكُت اظتستضعفُت من حقوقهم نتيجة الظلم والتعسف يف األحكاـ، .3

 القصر والعجزة وتوفَت مصادر الرزؽ عتم،رعاية شؤوف  .4

 رعاية العائلة اصتزائرية وتعزيز دتاسكها وحفظ حقوؽ الورثة، .5

 دتويل صيانة اظترافق العامة وتعاىدىا بالرعاية، .6

 إنشاء وترميم الثكنات والتحصينات اظتختلفة. .7

 
 ارية الفرنسية:أوقاف المؤسسات الخيرية في أواخر العهد العثماني وأوائل الفترة االستعم -/2

ظهرت مؤسسات خَتية عديدة كانت عتا أوقاؼ متنوعة ساقتت بشكل كبَت يف ترقية أداء األوقاؼ يف أواخر 
 العهد العثماين، من ىذه اظتؤسسات نذكر:

أنشأت ىذه اظتؤسسة اطتَتية بغية دتكُت اصتزائريُت آنذاؾ من وقف الكثَت  أوقاف الحرمين الشريفين: -
اظتدينة )اصتزائر العاصمة( وخارجها، ؽتا جعلها يف صدارة اظتؤسسات اطتَتية من من ؽتتلكاهتم داخل 

تقـو هبا، فقد كانت تقدـ اإلعانات كانت حيث عدد األمالؾ اليت تعود إليها أو األعماؿ اطتَتية اليت  
ماكن ين هبا )بعد التأكد من صحة انتساهبم لألألىايل اضترمُت الشريفُت اظتقيمُت باصتزائر أو اظتار  

اظتقدسة(، وتتكفل بإرساؿ حصة من مداخيلها إىل فقراء اضترمُت الشريفُت يف مطلع كل سنتُت عن طريق 
نفاؽ على إلمبعوث شريف مكة، أو بواسطة أمَت ركب اضتجاز، كما أوكل إليها مهمة حفظ األمانات وا

، 4ثة أرباع األوقاؼ كلها. وكانت ىذه اظتؤسسة تشرؼ على ثال3ثالثة مساجد حنفية داخل مدينة اصتزائر
حيث وردت عدة تقارير يف بداية العهد االستعماري حوؿ عدد األمالؾ الوقفية اليت كانت تابعة ظتؤسسة 

  .(1اضترمُت الشريفُت، وخالصة ىذه التقارير قدمناىا يف )اصتدوؿ رقم

مؤسس ىذه اظتؤسسة اطتَتية ىو "شعباف خوجة" سنة  أوقاف مؤسسة سبل الخيرات: -
ـ، وكانت تشرؼ على ذتانية مساجد حنفية )اصتامع اصتديد، جامع سفَت وزاويتو، جامع 1590ػ/ى999

دار القاضي، مسجد كتشاوة، جامع شعباف باشا، جامع الشبارلية، جامع حسُت داي، مسجد علي 
كما كانت تشرؼ على عدة مشاريع خَتية عامة، كإصالح الطرقات،   5خوجة اظتوجود حبصن القصبة..،(

اء القنوات للري، إعانة اظتنكوبُت وذوي العاىات، تشييد اظتعاىد العلمية، شراء الكتب ولواـز طلبة وإجر 
6العلم،...

 

كاف ىذا اظتسجد يعرؼ نشاطا قضائيا، دينيا، تعليميا، اجتماعيا، وسياسيا   أوقاف المسجد األعظم: -
ألخرى اليت بناىا الوالة العثمانيوف مهما جدا يف العهد العثماين، إىل درجة أنو غطى أنشطة كل اصتوامع ا

، مث إف 7أنفسهم، واليت جتاوزت حسب أحد اظتؤرخُت أكثر من مائة جامع أواخر القرف السادس عشر
 إدارة اصتامع األعظم كانت مستقلة، ومداخيل كراء أحباسها ساعدىا على أداء وظائفها اظتتعددة.

 مع األعظم كانت حتتوي على:وقد ذكر يف أحد التقارير الفرنسية أف أوقاؼ اصتا



، وكاف يستفيد من مردود أوقافو غتموعة  8إيرادا 107بستانا،  19أفراف،  3حانوتا )دكانا(،  39منزال،  125
 .9قيما 13حزابُت،  8   مؤذنا، 18مدرسا،  19كبَتة من رجاؿ تتألف يف أغلب األحياف من: إمامُت، 

اطتدمات، بينما الفائض فكاف يوجو إلنشاء الزوايا واظتساجد  وكانت إيراداتو تنفق على أشغاؿ الصيانة وسَت
 وغَتىا.

تولت ىذه اظتؤسسة إعانة أبناء السبيل واليتامى والفقراء واألسرى، وكانت أوقاف مؤسسة بيت المال:  -
ضافة إىل أهنا إلتتصرؼ يف الغنائم اليت تعود للدولة، كما اىتمت بشؤوف اطتراج وحرصت على شراء العتاد، با

 .10اضطلعت مبهمة إقامة اظترافق العامة من طرؽ وجسور وتشييد أماكن العبادة من مساجد وزوايا

أوكلت ظتؤسسة بيت اظتاؿ أيضا وظيفة التكفل باألمالؾ الشاغرة اليت مل يكن عتا ورثة، حيث كانت تضعها حتت 
تصفية الًتكات واضتفاظ على تصرؼ اطتزينة العامة باعتبارىا أمالؾ رتاعة اظتسلمُت )ملك عاـ(، كما تولت 

ثروات األموات من فقراء وأبناء السبيل ومنح بعض الصدقات للمحتاجُت، وىذه اظتهاـ األخَتة ىي اليت أصبحت 
 .11تشتهر هبا وختتص هبا أواخر العهد العثماين

ب إرجاعها  عنها أصحاهبا بدوف عقب، واستوجوأشرفت مؤسسة بيت اظتاؿ أيضا على األوقاؼ األىلية اليت تويف  
إىل اظتؤسسات الدينية اظتوقوفة عليها، وذلك حىت تتم اإلجراءات اظتتعلقة بتنفيذ مضموف أحكاـ الوقف والعمل 

 .12بوصية صاحب الوقف
اإلدارة العامة )البايلك(، وكانت مطالبة بدفع  انت تتمتع باالستقاللية عنوجتدر اإلشارة إىل أف ىذه اظتؤسسة ك

فرنك( طتزينة الدولة، وتغطية نفقات الفقراء، والتكفل بأجرة القاضي والعدوؿ  700مساقتة شهرية تقدر بػ )
 .13وبعض العلماء التابعُت لبيت اظتاؿ

ىػ وخصصوا لو  1033أسس الوافدوف من عرب األندلس مسجدا جامعا عتم سنة  أوقاف أهل األندلس: -
ت أوقاؼ ىذا اصتامع داخل وخارج اظتدينة، ، وكان14عديدة، ذلك أهنم دتلكوا أراض كبَتة بفحص اصتزائر اأوقاف

حيث خصصت لتنفق على شؤوف العبادة بو ومساعدة الفقراء من األندلسيُت العرب الوافدين، وكاف يشرؼ على 
 ىذه األوقاؼ وكيل يدعى "وكيل األندلس".

دودا سنويا، ( مر 61ضافة إىل ختصيص ما يساوي )إل( ملكية مستغلة با40وتذكر الدراسات أف أوقافهم فاقت )
 408072 ـ، وبلغت أوقافهم بالفرنك الذىيب ما يساوي  1841إال أهنا تالشت بعد هتدمي زاوية األندلس سنة 

 .15ـ1837سنة فرنك 

كانت عتا أوقاؼ عديدة ينفق ريعها على زاوية خاصة هبم شيدىا "الداي ػتمد بقطاش"   أوقاف األشراف: -
 .16ليها يعرؼ باسم "نقيب األشراؼ"ـ وكاف عتا وكيل خاص هبا يشرؼ ع 1709سنة 

جهات أوقافهم كانت مبدينة اصتزائر وفحصها، وتوزعت على تسعة  أوقاف المرابطين والمعوزين من الجند: -
ـ، وكاف 1834وقفا حسب إحصاء سنة  69من بينها ضريح" سيدي عبد الرزتن الثعاليب" الذي كاف لتضى بػ 



سكاف اصتزائر والباقي يصرؼ على العاملُت بزاوية "سيدي عد  يصرؼ مدخوعتا على إعانة بعض احملتاجُت من
 .17الرزتن الثعاليب"

نفػػاؽ علػػى اظترافػػق ؾ داخػػل مدينػػة اصتزائػػر وخارجهػػا لإأوقفػػت عػػدة أمػػال  أوقاااف المرافااع العامااة والث نااات: -
األوقػػاؼ، ويقػػػـو العامػػة كػػالطرؽ والعيػػوف واضتنايػػا والسػػػواقي واألقنيػػة، وكػػل ىػػذه اظترافػػق كانػػػت حتػػض بالعديػػد مػػن 

18عليها وكالء وشواش يعرفوف بأمناء الطرؽ والعيوف والسواقي..
 

 واظتالحظ أف ظاىرة الوقف يف العهد العثماين نتكن أف نستنتج منها ما يلي:
ـ( ختػص 1500ىػػ/966إف ىذه الظاىرة ليسػت وليػدة العهػد العثمػاين، بػل أف ىنالػك وثػائق مؤرخػة يف ) .1

 .19مساف، وبالتايل فتاريخ األوقاؼ يف اصتزائر يرجع إىل ما قبل العهد العثماينأوقاؼ " سيدي أيب مدين" بتل

ىػػػذه الظػػػاىرة )الوقػػػف( توسػػػعت بشػػػكل كبػػػَت خػػػالؿ العهػػػد العثمػػػاين يف الفػػػًتة اظتمتػػػدة مػػػن أواخػػػر القػػػرف  .2
 الثامن عشر وبداية القرف التاسع عشر.

 ألىلي.من األوقاؼ اليت كانت بارزة خالؿ العهد العثماين ىي الوقف ا .3

عوائػػػد ىامػػػة سػػػاعدت العثمػػػانيُت علػػػى ضػػػماف رعايػػػة خاصػػػة ألمػػػر الػػػدين والعلػػػم  كانػػػت األوقػػػاؼ تػػػدر   .4
 ضافة إىل رعاية عدد كبَت من اظترافق العامة.إلوالثقافة، با

ري باظتيػػزة يف صػػػرؼ إيػػػرادات األوقػػػاؼ أهنػػػا كانػػػت هتػػػتم بػػالفقراء واظتسػػػاكُت واحملتػػػاجُت عامػػػة مبػػػا فػػػيهم عػػػا .5
 لسبيل(.السبيل )ابن ا

 
 ثانيا: األوقاف الجزائرية خالل العهد االستعماري الفرنسي

منػػذ بدايػػة العهػػد االسػػتعماري الفرنسػػي للجزائػػر كانػػت اإلدارة الفرنسػػية تعتػػ  الوقػػف أحػػد اظتشػػاكل الكبػػَتة 
جهػة ثانيػة، اليت تعاكس سياستها االسػتعمارية مػن جهػة وتتنػا  مػع اظتبػادئ االقتصػادية اظترافقػة عتػذا االسػتعمار مػن 

وكل ذلك يرجع إىل كوف األوقاؼ آنذاؾ كانػت تعطػي نوعػا مػن االسػتقاللية عػن اإلدارة االسػتعمارية، لػذا واجهتهػا 
اإلدارة الفرنسػػػية باظتصػػػادرة والنهػػػب بشػػػىت الوسػػػائل، فقػػػد عمػػػل قػػػادة اصتػػػيي الفرنسػػػي علػػػى فػػػرض مراقبػػػة شػػػديدة 

علػى نػزع  التابعػة عتػا، وعليػو صػدرت قػرارات ومراسػيم تػنص   للمؤسسات الدينية وتصفيتها واالستيالء على األوقاؼ
صػػػالحات إلصػػػفة اضتصػػػانة عػػػن األمػػػالؾ اظتوقوفػػػة، ىػػػذه اضتصػػػانة الػػػيت كانػػػت تشػػػكل أحػػػد العوائػػػق الػػػيت واجهػػػت ا

 .20)اظتزعومة( لالستعمار
 
 تشريعات فرنسية ف  ت األوقاف: -/1

دخػػاؿ األوقػػاؼ يف نطػػاؽ التعامػػل التجػػاري أصػػدرت اإلدارة الفرنسػػية مراسػػيم وقػػرارات كانػػت هتػػدؼ إىل إ
والتبػػادؿ العقػػاري حػػىت يسػػهل علػػى اظتعمػػرين األوروبيػػُت امتالكهػػا بعػػد أف وضػػع اصتػػيي الفرنسػػي بػػاصتزائر العاصػػمة 

زاويػة ومصػلى، حيػث كػاف أوؿ قػرار فرنسػي  11مسػجدا و 27خالؿ السنوات اطتمػس األوىل لالحػتالؿ يػده علػى 



علػػػى أف للسػػػلطات الفرنسػػػية اضتػػػق يف  وتضػػػمن بنػػػودا تػػػنص   ،ـ1830سػػػبتم   08يتعلػػػق باألوقػػػاؼ قػػػد صػػػدر يف 
ضػػافة إىل إلاالسػػتحواذ علػػى األمػػالؾ التابعػػة ظتػػوظفي اإلدارة الًتكيػػة السػػابقة وبعػػض األعيػػاف مػػن الكراغلػػة واضتضػػر با

مػاء وأعيػاف مدينػة بعض األوقاؼ التابعة ظتؤسسػة أوقػاؼ اضتػرمُت ؽتػا أثػار سػخطا واسػتنكارا لػدى رجػاؿ الػدين والعل
ىػػ( وكػاف 1830جويليػة  4اصتزائر الذين رأوا يف ىذا القرار انتهاكا صرلتا للبند اطتامس من معاىدة تسػليم اصتزائػر )

 .21يف طليعة من احتجوا على ذلك اظتفيت "ابن العنايب" ؽتا حاؿ دوف مصادرة أوقاؼ اضترمُت آنذاؾ
و يف معظمهػػا إىل إحكػػاـ سػػيطرة اإلدارة االسػػتعمارية علػػى مث توالػػت اظتراسػػيم والقػػرارات واطتطػػج الػػيت تتجػػ

 :22األمالؾ الوقفية يف اصتزائر ومن بينها ما يلي
ىػػػ متػػوؿ لألوروبيػػُت )اظتعمػػرين( امػػتالؾ األوقػػاؼ، ؽتػػا شػػكل اسػػتباحة صػػرلتة  1830ديسػػم   07مرسػػـو  -

 لألمالؾ الوقفية.
سػػنوات مػػن  5ى األمػػالؾ الوقفيػػة وخػػالؿ ـ مت الشػػروع يف تطبيػػق خطػػة السػػيطرة علػػ1832أكتػػوبر  25يف  -

ىػػػذا التػػػاريخ دتػػػت السػػػيطرة عليهػػػا بالفعػػػل ووضػػػعت حتػػػت تصػػػرؼ اظتقتصػػػد اظتػػػدين الفرنسػػػي حيػػػث كػػػػاف 
 .23مؤسسة ومصلحة خَتية 200وقف موزع على  2000يتصرؼ يف 

على رفع اضتصانة عن األوقاؼ وأهنػا أصػبحت خاضػعة ألحكػاـ  ـ ينص  1844أكتوبر  01قرار صادر يف  -
اظتعامالت اظتتعلقة باألمالؾ العقارية، ومنو دتكػن األوروبيػوف )اظتعمػروف( مػن السػيطرة علػى نصػف األراضػي 

وقػف عػاـ بعػد أف كانػت  293الزراعية الواقعة بضواحي اظتدف اصتزائرية الك ى، وتراجع عدد األوقاؼ إىل 
 وقفا. 550قبل االحتالؿ تقدر بػ 

ع يف صالحيات القرار السػابق، حيػث أخضػع األوقػاؼ الذي وس   ـ1858أكتوبر  30اظترسـو الصادر يف  -
 لقوانُت اظتلكية العقارية اظتطبقة يف فرنسا وشتح لليهود وبعض اظتسلمُت بامتالكها وتوارثها...

ـ" الػذي اسػتهدؼ تصػفية أوقػاؼ اظتؤسسػات الدينيػة وبالتػايل مت 1873عليػو "قػانوف  يطلػقآخر قرار كاف  -
دارة إليف اجملتمػػػػػع اصتزائػػػػػري مبوجػػػػػب ىػػػػػذه القػػػػػرارات اظتتتابعػػػػػة مػػػػػن طػػػػػرؼ ا القضػػػػػاء علػػػػػى مؤسسػػػػػة الوقػػػػػف

 االستعمارية.

 الهدف من تف يك األوقاف الجزائرية: -/2
إف الشػػيء اظتالحػػظ مػػن ىػػذه القػػرارات ىػػو أهنػػا كانػػت يف أوىل سػػنوات االسػػتعمار الفرنسػػي، ؽتػػا يعػػٍت أف 

ألساسػػية لًتكيبػػة ىػػذه األمػػالؾ الوقفيػػة سػػيمكنو مػػن بسػػج اظتسػػتعمر أدرؾ منػػذ الوىلػػة األوىل أف حتطػػيم البنيػػة ا
سػػيطرتو علػػى اصتزائػػريُت، والواقػػع أف ذلػػك كػػاف مربوطػػا كمػػا ذكرنػػا مبعطيػػات اقتصػػادية جديػػدة دتثلػػت يف نظػػاـ 
اقتصػػادي جديػػد عػػـز اظتسػػتعمر علػػى تطبيقػػو يف اصتزائػػر، كبػػديل لنظػػاـ اقتصػػادي كػػاف سػػائدا يف العهػػد العثمػػاين 

يف أواخػػػره بأنػػو كػػاف يعػػاين مػػػن االنكمػػاش واصتمػػود، حيػػث خلػػػص "الػػدكتور ناصػػر الػػػدين  الػػذي كػػاف يوصػػف
إىل أف أحػػد أسػػبابو األساسػػية كانػػت األوقػػاؼ وىػػذا لكوهنػػا رتػػدت اظتلكيػػة الفرديػػة وحالػػت دوف  24سػػعيدوين"

 انتقاؿ الثروة العقارية تبعا للنشاط االقتصادي.



"ناصػػػر الػػػدين سػػػعيدوين" ـتتلػػػف معػػػو فيػػػو، ذلػػػك أف كتورالد والواقػػػع أف ىػػػذا االسػػػتنتاج الػػػذي وصػػػل إليػػػو 
الوقف من حيث كونو نابع من قوة التضامن بُت أفراد اجملتمع والراجعػة يف األصػل إىل قػوة عقيػدهتم، ال يهػدؼ 
إىل إحػػداث انكمػػاش اقتصػػادي يف البلػػد بقػػدر مػػا يهػػدؼ إىل إشػػراؾ القطػػاع اطتػػَتي )الػػذي كػػاف قويػػا يف ذلػػك 

وع مػػػػن الديناميكيػػػػة للنشػػػػاط االقتصػػػػادي، وقػػػػد ذكرنػػػػا مػػػػن قبػػػػل أف األوقػػػػاؼ قبػػػػل العهػػػػد العهػػػد( يف إعطػػػػاء نػػػػ
االسػػتعماري كانػػت ختصػػص حػػػىت لرعايػػة الطػػرؽ والعيػػوف وغَتىػػػا مػػن اظترافػػق العامػػة، فكيػػػف ؿتكػػم عليهػػا أهنػػػا  
كانػػت أحػػد عوامػػل االنكمػػاش االقتصػػادي، ىػػذا مػػن جانػػب، ومػػن جانػػب آخػػر فػػإف ىػػذه األوقػػاؼ كانػػت يف 

ها أوقافا على اظتساجد والزوايا وغَتىا مػن اظترافػق الدينيػة والعلميػة، وؿتػن نعلػم أف اجملتمػع اصتزائػري آنػذاؾ معظم
لػػى تنميػػة ل ولتػػرص علػػى عػػدـ ضػػياع ؽتتلكاهتػػا فكػػاف لتػػرص يف اظتقابػػل عبػػ)وحاليػػا( كػػاف يقػػدس اظتعػػامل الدينيػػة 

مػػاكن العبػػادة والنهػػوض بػػالتعليم الػػذي كػػاف مرتبطػػا مػػَت األمػػالؾ الوقفيػػة حػػىت تكػػوف إيراداهتػػا كافيػػة لرعايػػة أوتث
 أيضا باظتساجد والزوايا واظتدارس القرآنية، ومنو فهذا حافز على رعاية األمالؾ الوقفية بشكل كبَت.

ي بتحليلػو أو استخالصػو، "ناصر الدين سعيدوين" الػرأي لػو أنػو خػص الوقػف الػذر  الدكتورلكنٍت قد أوافق 
قػاؼ يف ذلػك العهػد، لكػن األرجػح أهنػا كانػت ػتػدودة مقارنػة مػع األوقػاؼ اطتَتيػة لكن ىػذا مػرتبج حبجػم األو 

 أو العامة.
مث لو مل يكن لألوقػاؼ تػأثَت اقتصػادي إكتػايب علػى اجملتمػع اصتزائػري يف أواخػر العهػد العثمػاين، ظتػاذا حػاوؿ 

ر الًتكيبػػة التنظيميػػة ىل( أف يػػدم  صتزائػػر )إف مل نقػػل أيامػػو األو ااظتسػػتعمر الفرنسػػي منػػذ السػػنوات األوىل الحتاللػػو 
ة، فهػػل كػػاف اظتسػػتعمر حريصػػا علػػى ثػػَت عتػػذه األمػػالؾ الػػيت توضػػح التقػػارير الػػيت أوردناىػػا يف السػػابق أهنػػا كانػػت ك

ز الفقػر والقهػر يف اجملتمػع اصتزائػري مبصػادرتو ألحػد مسح عنصػر سػليب ال يفيػد اجملتمػع، أـ أنػو كػاف يريػد أف يعػز  
 انت تعطيو نوعا من االستقاللية، ليجعل منو تابعا خاضعا لإدارة االستعمارية.أىم موارد رزقو اليت ك



 ثالثا: األوقاف الجزائرية بعد االستقالل
بعد استقالؿ اصتزائر ونتيجة للفراغ القانوين الكبَت الذي واجهتػو الدولػة آنػذاؾ صػدر أمػر يف شػهر ديسػم  

ك الػػػيت دتػػػس بالسػػػيادة الوطنيػػػة، وبالتػػػايل مل يكػػػن ضػػػمن ـ نتػػػدد سػػػرياف القػػػوانُت الفرنسػػػية واسػػػتثٌت تلػػػ1962
اىتمامػػػات الدولػػػة موضػػػوع األوقػػػاؼ اظتتبقيػػػة أو الػػػيت ضػػػاعت ؽتػػػا أثػػػر سػػػلبا علػػػى وضػػػعيتها )خاصػػػة مػػػن حيػػػث 
الرعاية والصيانة بالنسبة لليت بقيت(، بل استمر العمػل بالقػانوف الفرنسػي يف التعامػل مػع األمػالؾ الوقفيػة، وإذا 

دارية الالزمة للقياـ بدورىا...بل حصر دورىا يف ميادين جد ػتػدودة وغتػاالت إلوقاؼ الشرعية امل تكتسب األ
 ضيقة مثل دور العبادة ورعايتها والكتاتيب والزوايا.

 :  64/283وضعية األوقاف الجزائرية بعد مرسوم  -/1
مػػػالؾ اضتبسػػػية يتضػػػمن نظػػػاـ األ 1964سػػػبتم   17اظتػػػؤرخ يف  64/283ولتػػػدارؾ اظتوقػػػف صػػػدر مرسػػػـو 

)اظتوقوفػػة( العامػػة بػػاقًتاح مػػن وزيػػر األوقػػاؼ، إال أف ىػػذا اظترسػػـو مل يعػػرؼ التطبيػػق اظتيػػداين وبقػػي حػػاؿ الوقػػف 
 .25مثلما كاف على عهد االستعمار

صػػدر مرسػػـو الثػػورة الزراعيػػة، ورغػػم أف ىػػذا اظترسػػـو اسػػتثٌت األراضػػي اظتوقوفػػة مػػن  1971ويف شػػهر نػػوفم  
بيق ذلك مل يكن كما نص عليو، بل أدرجت معظم األراضي الوقفيػة ضػمن الثػورة الزراعيػة ؽتػا التأميم إال أف تط

زاد من تقهقر وضعية األمالؾ الوقفية حىت تلك اليت كانت معروفة بعد االسػتقالؿ وفلتػت مػن الضػياع والنهػب 
 د من مشكلة العقار الوقفي.أثناء الفًتة االستعمارية، وىذا ما عق  

سوءا مػع مػرور الػزمن رغػم صػدور قػانوف األسػرة  تزدادائة بل مالؾ الوقفية يف اصتزائر سي  وظلت وضعية األ
ـ الػػذي مل يػػأت  ديػػد فيمػػا متػػص تنظػػيم األمػػالؾ الوقفيػػة لكنػػو أشػػار إىل مفػػاىيم عامػػة حػػوؿ 1984يف يونيػػو 

 .26الوقف يف بابو اطتامس
سػػتقالؿ ؽتػػا أثػػر سػػلبا علػػى اسػػتمراريتها ومنػػو فإننػػا نالحػػظ أف األمػػالؾ الوقفيػػة عرفػػت إقتػػاال حػػىت بعػػد اال

ض معظمهػػا  لالنػػدثار خاصػػة العقػػارات اظتبنيػػة بسػػبب اةثػػار الطبيعيػػة وغيػػاب الصػػيانة، مث فػػوؽ كػػل ىػػذا وتعػػر  
 وذاؾ ضياع الوثائق والعقود اطتاصة هبا، مث توقف عملية الوقف.

 :1989وضعية األوقاف الجزائرية بعد دستور  -/3
أوؿ خطػوة حقيقػة ضتمايػة األمػالؾ الوقفيػة حيػث نصػت  الػذي يعتػ  1989 حدث أف صدر دسػتور سػنة

منػػو علػػى أف "األمػػالؾ الوقفيػػة وأمػػالؾ اصتمعيػػات اطتَتيػػة معػػًتؼ هبػػا، ولتمػػي القػػانوف ختصيصػػها"،  49اظتػػادة 
 وبالتايل حضيت األمالؾ الوقفية بعد االستقالؿ ألوؿ مرة باضتماية الدستورية.

نػػػت مػػػن زت مػػػن وضػػػعية األمػػػالؾ الوقفيػػػة يف اصتزائػػػر ومك  ت عػػػز  اومراسػػػيم وقػػػرار ومنػػػو تػػػواىل صػػػدور قػػػوانُت 
 اسًتجاع مكانة األوقاؼ بالتدريج يف اجملتمع اصتزائري، ومن بُت ما صدر ما يلي:

اظتتعلػػػق بػػػػاألمالؾ  1991أبريػػػل  27ىػػػػ اظتوافػػػػق  1411شػػػػواؿ عػػػاـ  12خ يف اظتػػػؤر   91/10القػػػانوف رقػػػم  -
 يمية.مادة تنظ 50الوقفية وتضمن 



الػػذي حػػدد  1998ديسػػم   1ىػػػ اظتوافػػق 1419شػػعباف  12اظتػػؤرخ يف  98/381اظترسػػـو التنفيػػذي رقػػم  -
مػادة يف  40شروط إدارة األمالؾ الوقفية وتسيَتىا وزتايتها وكيفيات ذلك، حيػث تضػمن ستسػة فصػوؿ و

 ؼتتلف األحكاـ.

صتنػػػػة لألوقػػػػاؼ وحتديػػػػد مهامهػػػػا القاضػػػػي بإنشػػػػاء  1999ف ايػػػػر  31اظتػػػػؤرخ يف  29القػػػػرار الػػػػوزاري رقػػػػم  -
 وصالحياهتا حتت سلطة وزير الشؤوف الدينية واألوقاؼ.

اظتتضػػػمن  1999مػػػارس  2ىػػػػ اظتوافػػػق 1419ذي القعػػػدة  14اظتػػػؤرخ يف  31القػػػرار الػػػوزاري اظتشػػػًتؾ رقػػػم  -
 إنشاء صندوؽ مركزي لألوقاؼ بإشراؼ وزاريت اظتالية والشؤوف الدينية واألوقاؼ.

 يرادات الوقفية ونفقاهتا.إللتدد كيفيات ضبج ا 2000أبريل 10 قرار وزاري بتاريخ -

، حيػػػث اىػػػتم بتنميػػػة 91/10ـ اظتعػػػدؿ واظتػػػتمم لقػػػانوف 2001مػػػاي  22الصػػػادر بتػػػاريخ  01/07قػػػانوف  -
 الوقف واستثماره.

( 2ومػػن خػػالؿ ىػػذه القػػوانُت واظتراسػػيم والقػػرارات وغَتىػػا مػػن التشػػريعات والتنظيمػػات )أنظػػر اصتػػدوؿ رقػػم  -
ز مػن ؽتػا عػز   1989ظ بأف النشاط التشريعي يف غتاؿ األوقاؼ عرؼ نقلػة نوعيػة خاصػة بعػد دسػتور نالح

مكانػػة األوقػػاؼ يف القػػانوف اصتزائػػري، فبعػػد البحػػث عػػن قػػانوف ينظمهػػا منػػذ االسػػتقالؿ إذا هبػػا تصػػل اةف 
 ئها يف اجملتمع.ن من توسيع قاعدهتا وترقية أداإىل قانوف يضمن ولتث على تنميتها وتثمَتىا مبا نتك  

 .11/17وقانون  91/11رابعا: االستثمارات العقارية الوقفية في الجزائر على ضوء قانون األوقاف 
إف االسػػتثمار الػػوقفي العقػػاري يف اصتزائػػر مل يعػػرؼ إىل غايػػة يومنػػا تطبيقػػات ميدانيػػة قويػػة، ذلػػك أف الػػوتَتة الػػيت 

فة جػػدا، علمػػا أهنػػا مشػػاريع واعػػدة وتػػ ز النقلػػة النوعيػػة يف ىػػذا تسػػَت هبػػا ؼتتلػػف اظتشػػاريع االسػػتثمارية الوقفيػػة ضػػعي
 اجملاؿ.

 ومن بُت ىذه اظتشاريع نتكن أف نذكر:
مل العػريب واإلسػالمي، اببلدية السحاولة بالعاصمة، الذي يعتػ  األوؿ مػن نوعػو يف العػ مشروع حي ال رام -

مركػز أعمػاؿ، بنػك، مسػجد ومػ ة  وىذا من حيث تركيبتو، فهو لتتوي على شػقق سػكنية، ػتػالت جتاريػة،
 لرعاية األيتاـ.

ببلدية بوفاريك واليػة البليػدة، والػذي لتتػوي علػى مكاتػب  -البشَت اإلبراىيمي– مشروع المركب الوقفي -
، مدرسػػػة قرآنيػػػة متخصصػػػة يف القػػػراءات، ومدرسػػػة مكتبػػػة تقليديػػػة وإلكًتونيػػػة وقاعػػػة ػتاضػػػراتدراسػػػات، 

 را الضيافة...متخصصة )يف العلـو اظتختلفة(، ود

وقفػػي لتتػػوي علػػى ثالػػث  العاصػػمة(، وىػػو عبػػارة عػػن مركػػباصتزائػػر )مسػػجد  مشااروع المسااجد األعظاام -
أكػػ  مسػػجد يف العػػامل العػػريب واإلسػػالمي بعػػد اضتػػرمُت الشػػريفُت، فنػػدؽ، مركػػز صػػحي متخصػػص، منػػارة 
عامرة األوىل من نوعها يف العامل، معهد عايل للدراسات اإلسالمية، مركز جتاري، مطػاعم، ورشػات اضتػرؼ 



حة اظتشػػػػػروع(، مركػػػػػز ثقػػػػػايف مػػػػػن مسػػػػػا %70) واسػػػػػعةالتقليديػػػػػة، موقػػػػػف سػػػػػيارات، مسػػػػػاحات خضػػػػػراء 
 إسالمي،... 

ومن خالؿ ىذه اظتشاريع النموذجية يتضح أف ىنالك نقلة نوعيػة يف التفكػَت اطتػاص باالسػتثمار الػوقفي، وىػذا 
مل يكن ؽتكنا لو مل توجد نصوص قانونية تتيح مثل ىذه االستثمارات، حيث بدأت ىػذه النقلػة يف التفكػَت الػوقفي 

واظتتعلػق باألوقػاؼ. مث تػال  1991أفريػل  27فػق اىػ اظتو 1411شواؿ عاـ  12اظتؤرخ يف  91/10بعد صدور قانوف 
مػػػاي  22اظتوافػػػق  1422صػػػفر عػػػاـ  28اظتػػػؤرخ يف  01/07ذا بنػػػاء علػػػى القػػػانوف ىػػػذلػػػك تعػػػديل عتػػػذا القػػػانوف و 

 .91/10اظتعدؿ واظتتمم لقانوف  2001
 ليت أقرىا القانوناف وذلك وفق ما يلي:لذا سنعرض أىم اظتواد اليت حتدثت عن االستثمار الوقفي ا

 91/11االستثمار الوقفي في قانون  -أ(
إمكانيػػة اسػػتثمار األمػػالؾ الوقفيػػة وجػػاءت كمػػا يلػػي: " تنمػػى  91/10مػػن قػػانوف  45لقػػد أتاحػػت اظتػػادة 

كيفيػات   ظتقاصػد الشػريعة اإلسػالمية يف غتػاؿ األوقػاؼ حسػب ااألمالؾ الوقفية وتسػتثمر وفقػا إلرادة الواقػف، وطبقػ
 حتدد عن طريق التنظيم".

ويظهػػر مػػن اسػػتعراض ىػػذا القػػانوف أف ىػػذه اظتػػادة ىػػي الوحيػػدة الػػيت حتػػدثت صػػراحة عػػن اسػػتثمار األمػػالؾ الوقفيػػة 
وربطهػػا بشػػرط الواقػػف، وأف تكػػوف مطابقػػة للشػػريعة اإلسػػالمية يف غتػػاؿ األوقػػاؼ، إال أف كيفيػػات تطبيػػق ذلػػك مل 

م حيػػػػث اقتصػػػرت االسػػػػتثمارات )إف صػػػح أف نسػػػػميها كػػػذلك( علػػػػى اإلكتػػػػار ح فيمػػػػا بعػػػد عػػػػن طريػػػق التنظػػػػيتوض ػػػ
 ومراجعتو وفق األسعار اضتقيقية واليت تظل دائما ضعيفة مقارنة بأسعار السوؽ.
شػػعباف عػػاـ  12اظتػػؤرخ يف  381-98وظػػل األمػػر علػػى ذلػػك الوضػػع )رغػػم صػػدور اظترسػػـو التنفيػػذي رقػػم 

روط إدارة األمػػالؾ الوقفيػػة وتسػػيَتىا وزتايتهػػا وكيفيػػات ذلػػك( الػػذي حػػدد شػػ 1998ديسػػم   01اظتوافػػق  1419
أوؿ خطػوة يف إطػار  91/10. وعليػو نتكػن اعتبػار قػانوف 91/10ليعػدؿ ويػتمم قػانوف  01/07إىل أف جاء قػانوف 

فص ػػػل صػػػيغ االسػػػتثمار الػػػوقفي بشػػػكل أكثػػػر  01/07التقنػػػُت لالسػػػتثمار الػػػوقفي العقػػػاري يف اصتزائػػػر، لكػػػن قػػػانوف 
 وضوحا.
 11/17االستثمار الوقفي العقاري في الجزائر على ضوء قانون  -ب( 

 :27نتكن أف نلخص أىم اظتعطيات االستثمارية العقارية الوقفية اليت جاءت يف القانوف كما يلي
 :28مصادر التمويل االستثماري الوقفي: أوضحت اظتادة الرابعة أف ىذه اظتصادر ىي -
 :هتا )صندوؽ األوقاؼ(من أمواؿ األوقاؼ ذا التمويل الذاتي 
 :ؼتتلف مصادر التمويل اضتكومية، اظتؤسسات، اصتماعات احمللية... التمويل الوطني 

 :واظتؤسسات اظتالية الدولية أو حىت التمويالت اطتاصة )اصتالية يف اظتهجر...( تاعتيآ التمويل الخارجي 

ة عػن أراض أو أشػجار، حيػث : إذا كانػت ىػذه األوقػاؼ عبػار 29صيغ تمويل العقارات الوقفية الفالحياة -
 تستثمر وتنمى وفق الصيغ التالية:



 :ويػػتلخص يف إعطػاء األرض الوقفيػة ظتػزارع يسػػتغلها مقابػل حصػة مػػن احملصػوؿ يتفػق عليهػػا  عقاد المزارعاة
 عند إبراـ العقد.

 :وىو إعطاء الشجر اظتوقوؼ ظتن يصلحو مقابل جزء من الثمر اطتارج منو. عقد المساقاة 

حػػػددت نفػػػس اظتػػػادة أف تسػػػتثمر وتنمػػػى ىػػػذه األراضػػػي اظتوقوفػػػة  :31ضاااي الوقفياااة العاطلاااةبالنسااابة ل را -
 العاطلة وفق ما يلي:

 :و/أو للغرس ظتدة معينػة مقابػل دفػع  الذي عرفتو بأنو ختصيص جزء من األرض العاطلة للبناء عقد الح ر
ع إكتػػار سػػنوي لتػػدد يف العقػػد مبلػػغ يقػػارب قيمػػة األرض اظتوقوفػػة وقػػت إبػػراـ العقػػد، مػػع إلػػزاـ اظتسػػتثمر بػػدف

 مقابل حقو يف االنتفاع هبذه األرض، كما أعطتو اضتق يف توريث حقو ىذا خالؿ مدة العقد.

 شتحػػت نفػػس اظتػػادة باسػػتثمار وتنميػػة األراضػػي الوقفيػػة هبػػذا العقػػد الػػذي يسػػمح مبوجبػػو  :31عقااد المرصااد
ولو حق التنازؿ عنو باتفػاؽ مسػبق طيلػة مػدة ظتستأجر األرض بالبناء فوقها مقابل استغالؿ إيرادات البناء، 

 استهالؾ قيمة االستثمار.

 سواء كاف الثمن حاضرا كليا أو جزئيا. :32عقد المقاولة 

 الذي يتم مبوجبو استبداؿ جزء من البناء  زء من األرض. :33عقد المقايضة 

 )ثار، حيػث يػدفع اظتسػتأجر متص العقارات الوقفية اظتبنية اظتعرضة للخراب واالنػد:34عقد الترميم )التعمير
 مبوجب ىذا العقد ما يقارب قيمة الًتميم أو التعمَت مع خصمها من مبلغ اإلكتار مستقبال.

 إقراض احملتاجُت قدر حاجتهم على أف يعيدوه يف أجل متفق عليو. :35القرض الحسن -

جػة إليػو لفػًتة ن صػاحب مبلػغ مػن اظتػاؿ لػيس يف حاوىي تلك الػيت دتك ػ :36الودائع ذات المنافع الوقفية -
فػػة باألوقػػاؼ يف شػػكل وديعػػة )وقفيػػة( يسػػًتجعها مػػىت شػػاء علػػى أف تقػػـو معينػػة مػػن تسػػليمو للسػػلطة اظتكل  

 إدارة األوقاؼ بتوظيف ىذه الوديعة مع ما لديها من أوقاؼ.

وىػػػػي صػػػيغة يػػػػتم مػػػن خالعتػػػا اسػػػػتعماؿ بعػػػض ريػػػع األوقػػػػاؼ يف التعامػػػل اظتصػػػػريف  :37المضااااربة الوقفياااة -
 طرؼ إدارة األوقاؼ. والتجاري من

 11/17خامسا: مالحظات حول قانون 
ننػػا مػػن تسػػجيل عػػددا مػػن اظتالحظػػات اعتامػػة الػػيت إف اسػػتعراض صػػيغ االسػػتثمار الػػوقفي يف ىػػذا القػػانوف قػػد مك  

 نوجزىا فيما يلي:
قػد ؼ بطريقة خاطئػة، ذلػك أف ىػذا التعريػف أو الصػيغة توافػق ععقد اضتكر اظتعتمد يف ىذا القانوف عر   إف   ( أ

جػػػارتُت ولػػػيس عقػػػد اضتكػػػر، ألف عقػػػد اضتكػػػر عػػػر ؼ علػػػى أنػػػو:" عقػػػد يػػػتم مبوجبػػػو إجػػػارة أرض الوقػػػف إلا
للمستأجر ظتدة طويلػة، وإعطائػو حػق القػرار فيهػا يبػٍت أو يغػرس مػع إعطائػو حػق االسػتمرار بعػد إهنػاء عقػد 



س الػذي أحدثػو فيهػا، ويسػمى اإلجارة ما داـ أنو يػدفع أجػرة اظتثػل بالنسػبة لػألرض اطتاليػة مػن البنػاء والغػرا
 .01/07أما عقد اإلجارتُت فهو بالصيغة اليت جاء هبا قانوف  .38اظتستأجر وفق ىذه الطريقة ػتتكرا"

يػو ن متول  إف اظترصد ىو ما ينفقػو اظتسػتأجر علػى عمػارة الوقػف حينمػا ينخػرب ولتتػاج لإصػالح، وال يػتمك   ( ب
ى تعمػػػَته، واضتػػػاؿ أنػػػو لػػػيس ذتػػػة سػػػابقة لػػػو نتكػػػن مػػػن إجارتػػػو إجػػػارة طويلػػػة يأخػػػذ منهػػػا معجػػػال ينفقػػػو علػػػ

إصالحو هبا، وتقدـ مػن يسػتأجره ويصػلحو حبيػث تكػوف نفقػات اإلصػالح دينػا مرصػدا علػى الوقػف، وإذا 
فػػإف اعتبػػار اظترصػػد كعقػػد مقبػػوؿ لكػػن الصػػيغة الػػيت اعتمػػد هبػػا يف ىػػذا القػػانوف يشػػوهبا نقػػص كبػػَت، إذ مل 

 تكػػوف دينػػا علػػى الوقػػف ذاتػػو، وأف ذلػػك مربػػوط  ػػراب الوقػػف إذ ح أف اظترصػػد ىػػو تلػػك النفقػػة الػػيتتوض ػػ
إلصػػالح، وأف اظترصػػد لػػيس شػػكال مػػن أشػػكاؿ اسػػتثمار الوقػػف بالصػػيغة الػػيت طػػرح إفتػػا التتػػاج عنػػدىا إىل 

 أداة لتمويل رعاية الوقف وإصالحو. 

ىػذا اجملػاؿ علػى أنػو  ستصػناع، الػذي يعػرؼ يفإلعقد اظتقاولة مل يعرفػو ىػذا القػانوف، وىػو يف األصػل عقػد ا ( ت
دفػع ملػػك وقفػي صتهػػة معينػة تقػػـو ببنائػو )صػػنع البنػاء( نتكػػن تػأخَت الػػدفع باالتفػاؽ بػػُت اصتهتػُت، علػػى أف 

 تستغل إيرادات الوقف ذاتو أو غَته يف سداد الدين.

عقػػػد اظتقايضػػػة أو اإلبػػػداؿ، الػػػذي حصػػػر القػػػانوف يف اسػػػتبداؿ جػػػزء مػػػن البنػػػاء  ػػػزء مػػػن األرض، والسػػػؤاؿ  ( ث
ي نطرحػػو ىػػو: أال تصػػلح العمليػػة العكسػػية، أي اسػػتبداؿ جػػزء مػػن األرض  ػػزء مػػن البنػػاء، وقػػد يقػػع الػػذ

 ىذا، مث ظتاذا ؿتصر العملية هبذا الشكل، وىي يف أصلها مفتوحة.

د يف مػػعقػد الًتمػيم الػػذي حتػدث عنػػو القػانوف مػا ىػػو إال اظترصػد، وىػػو التعريػف الصػحيح عػػوض ذلػك اظتعت ( ج
 نوف.عقد اظترصد بنفس القا

القػػرض اضتسػػن لػػػيس صػػيغة اسػػػتثمارية لألوقػػاؼ، ألف الشػػػكل الػػذي قػػدـ بػػػو علػػى أف األوقػػػاؼ ىػػي الػػػيت  ( ح
تقرض احملتاجُت، وبالتايل ال نتكن اعتبارىا هبػذا الشػكل صػيغة اسػتثمارية، ألف االسػتثمار مػرتبج باصتػدوى 

عمليػػة مػػن جهػػة دتويػػل خارجيػػة االقتصػػادية للمشػػاريع واألربػػاح والنتػػائج اظترجػػوة التحقيػػق، لكػػن لػػو كانػػت ال
ن ىػذا مػن دتويػل األوقػاؼ دوف أعبػاء ماليػة إضػافية )مؤسسات، حكومات، أفراد...( لصاحل األوقاؼ ظتك ػ

 فوؽ الدين.

ج ضػػمن القػػرض اضتسػػن مػػن طػػرؼ ر أمػػا مػػا تعلػػق بػػالودائع ذات اظتنػػافع الوقفيػػة، فهػػذا الػػذي نتكػػن أف يػػد ( خ
إذا كانت دوف عائػد فهػي ضػمن القػرض اضتسػن مػن األفػراد جهات خارجية، فالوديعة نوع من االئتماف، و 

مث أال تطػرح إشػكالية اظتخػػاطرة يف ىػذه الودائػع، ىػل ؿتػػن بصػدد اضتػديث عػن بنػػك  ،واظتؤسسػات واعتيئػات
 األوقاؼ؟

إف اظتضػػػاربة ىػػػي مشػػػاركة بػػػُت رأس اظتػػػاؿ والعمػػػل، والشػػػكل الػػػذي طرحػػػت بػػػو يف ىػػػذا القػػػانوف حصػػػر يف  ( د
فػػػإذا كانػػػت إدارة األوقػػػاؼ ىػػػي مػػػن تػػػودع لػػػدى  ،اري علمػػػا أهنػػػا أوسػػػع مػػػن ذلػػػكالتعامػػػل اظتصػػػريف والتجػػػ

وىػو أف الصػَتفة اصتزائريػة  ،اظتصرؼ ماال ليضارب بو مضاربة شرعية فنحن ىاىنا أماـ إشػكاؿ كبػَت وواقعػي



بة الػيت ح القػانوف أف اظتضػار ربوية بنسبة كبَتة، اللهم إال ؽتارسة بنك ال كة اصتزائري، فكاف األجدر أف يوض  
يقصدىا ىي اظتضاربة الشرعية مع البنوؾ اإلسالمية فقج، أو البنوؾ اصتزائرية اليت تفتح فروعػا إسػالمية عتػا. 
أما بالنسبة للتعامل التجاري الذي يطرحو القانوف فال كتب أف نغفل اظتخػاطر الكبػَتة الػيت حتػيج مبثػل ىػذه 

 االستثمارات حىت يف اجملاؿ العقاري.

لتمويػػػل بصػػػيغة اظتضػػػاربة بشػػػكل عكسػػػي)أي أف األوقػػػاؼ ىػػػي الػػػيت تسػػػتقبل دتػػػويالت بصػػػيغة بينمػػػا لػػػو كػػػاف ا
اظتضاربة(، لكاف أفضل، ذلك أهنا ستكوف اظتضارب مباؿ الغػَت، وسػيمكنها ىػذا مػن الػتحكم أكثػر يف اظتشػاريع 

رية لػػػدى إدارة الػػػيت تسػػػتثمر فيهػػػا، وىنػػػا تطػػػرح إشػػػكالية االختصػػػاص واطتػػػ ة يف غتػػػاؿ إدارة اظتشػػػاريع االسػػػتثما
 األوقاؼ.

 سادسا: آفاق تطوير استثمار األمالك العقارية الوقفية في الجزائر
ستثمار الوقفي العقاري كما ىو عليو اضتػاؿ اليػـو يف اصتزائػر )بغػض النظػر عػن اظتشػاريع اصتديػدة الػيت ىػي االإف 

ات اظتتاحػػة يف ىػػذا اجملػػاؿ، موضػػع التنفيػػذ أو تلػػك الػػيت أعػػدت دراسػػات بشػػأهنا( ضػػعيف جػػدا مقارنػػة باإلمكانػػ
وىػػذا نظػػرا السػػًتجاع أراض وقفيػػة وعقػػارات ىامػػة يف وسػػج اظتػػدف ويف أمػػاكن سػػياحية مػػن الدرجػػة األوىل، لػػذا 

 فإننا نقًتح ترقية االستثمار العقاري الوقفي يف اصتزائر من جانبُت قتا:
 تطوير الصيغ االستثمارية العقارية الوقفية، -
 لعقاري الوقفي.تطوير غتاالت االستثمار ا -

 بالنسبة لتطوير صيغ االستثمار العقاري الوقفي ( أ
 نقًتح عددا من الصيغ ىي كما يلي:

 وفيها، صيغة المشاركة: -

 :وىو عقد تتشارؾ مبوجبو إدارة األوقاؼ مع جهة ثانيػة يف مشػروع عقػاري وقفػي دائػم،   المشاركة الدائمة
قفيػػػػة ويكػػػػوف اظتػػػػاؿ مػػػػن الطػػػػرؼ الثػػػػاين يف إؾتػػػػاز مشػػػػروع سػػػػكٍت علػػػػى األراضػػػػي الو  اكػػػػأف تػػػػدخل شػػػػريك

)حكومػػة، خػػواص، مؤسسػػات مصػػرفية إسػػالمية...( علػػى أف تكػػوف حصػػة كػػل شػػريك مػػن األربػػاح علػػى 
 م نتيجتو بينهم.ويبقى اظتشروع مؤجرا وتقس   قدر مشاركة كل منها يف رأس اظتاؿ،

 :إدارة األوقػػاؼ عػػن نسػػبة  عػػوض دواـ اظتشػػاركة نتكػػن أف تتنػػازؿ المشاااركة المتناقصااة المنتهيااة بالتمليااك
مػػػن حصػػػتها السػػػنوية )أو الشػػػهرية( إلطفػػػاء حصػػػة الشػػػريك ليػػػؤوؿ اظتشػػػروع يف النهايػػػة إىل إدارة األوقػػػاؼ 

 بالكامل.

تكوف األرض واظتاؿ مػن األوقػاؼ )مػثال( علػى أف يتػوىل مكتػب  المضاربة المتناقصة المنتهية بالتمليك: -
د ذلػػػك، وىػػػذا مقابػػػل نسػػػبة مػػػن األربػػػاح كمقابػػػل للجهػػػد دراسػػػات )اظتضػػػارب( إؾتػػػاز اظتشػػػروع وإدارتػػػو بعػػػ

واطتػػ ة واإلدارة، لتقػػـو إدارة األوقػػاؼ بشػػراء حصػػػتو مػػن اظتشػػروع عػػن طػػػرؽ اإلطفػػاء السػػنوي بتنازعتػػا عػػػن 
 نسبة إضافية من أرباحها لصاحل اظتكتب.



ت جتاريػػة علػػى نتكػن أف تسػػتثمر إيػرادات األوقػػاؼ يف إؾتػػاز ػتػال اإليجاار المتناااقل المنتهااي بالتمليااك: -
 أراض غَت وقفية، لتقـو اإلدارة ببيعها بناء على صيغة الشراء باإلكتار مع ىامي ربح معقوؿ.

نتكػػن أف تسػػتعُت إدارة األوقػػاؼ يف تعمػػَت أرض وقفيػػة عػػن طريػػق االسػػتعانة  األسااهم والسااندات الوقفيااة: -
وفػػق  –ظتػػاؿ لصػػاحل األوقػػاؼ هم الوقفيػػة، وىػػي عبػػارة عػػن مػػنح حػػق اسػػتغالؿ اسػػبالتمويػػل السػػندي أو باأل

، وبعد إؾتاز اظتشروع وتشغيلو )تأجَتا أو استثمارا معينا( يتم إطفػاء ىػذه السػندات واألسػهم -طرؽ شرعية
 الوقفية من اإليرادات اظتتأتية من اظتشروع.

 تطوير مجاالت االستثمار العقاري الوقفي: ( ب
سػػػكنات الوقفيػػػة وملحقاهتػػػا التجاريػػػة، نتكػػػن أف عػػػوض أف تبقػػػى االسػػػتثمارات العقاريػػػة الوقفيػػػة مرتكػػػزة علػػػى ال

 ترقى إىل اجملاالت التالية:
ونقصد هبا االستثمار يف إنشاء فنادؽ علػى األراضػي الوقفيػة وبالشػكل الػذي ال يتنػاقض  الفندقة الوقفية: -

 مع تعاليم الشريعة اإلسالمية، ونقصد الفندقة اإلسالمية الراقية.
األوقػػاؼ يف إنشػػاء قػػرى سػػياحية يف أمػػاكن ؼتتلفػػة مػػن أرض الػػوطن  نتكػػن أف تسػػتثمر القاارا السااياحية: -

وليس فقج يف األمػاكن السػاحلية، وإفتػا نتكػن االسػتفادة مػن فكػرة اظتنتجعػات السػياحية يف العػامل علػى أف 
 تكوف مبسحة إسالمية ؽتيزة حتًـت فيها العادات والتقاليد اإلسالمية اضتميدة.

ال يوجػػػد أي مػػػانع يف أف تكػػػوف االسػػػتثمارات العقاريػػػة الوقفيػػػة  :المستشااافيات والعياااادات المتخصصاااة -
أسػػػػعار تأخػػػذ بعػػػُت االعتبػػػار وضػػػػعية وفػػػق عبػػػارة عػػػن مستشػػػفيات وعيػػػادات متخصصػػػػة دتػػػارس نشػػػاطها 

احملتاجُت والفقراء، وىذا بغية ترقية اطتدمة الصحية اطتاصة اليت تأخذ بعُت االعتبار اظتسػتويات االجتماعيػة 
 .ُتللمواطن اظتختلفة

ال نقصد اظتػدارس القرآنيػة فقػج، وإفتػا تلػك اظتػدارس اظتتخصصػة  المدارس والمراكز الوقفية المتخصصة: -
يف تعليم اللغات، اإلعالـ اةيل، اضترؼ التقليدية، الصناعات الصػغَتة،...وىذا بنػاء علػى أسػاليب التسػيَت 

 اطتاص لكن بصبغة اجتماعية.



 خالصة:
سػالمي إلكهم بعقيػدهتم وديػنهم ا أف اصتزائريُت اىتموا كثَتا هبا، وىذا يدؿ على دتس  ُت  بإف تاريخ األوقاؼ اصتزائرية ي

اضتنيػػف، ومػػن جهػػة أخػػرى اقتنػػاعهم بضػػرورة التضػػامن والتكافػػػل فيمػػا بيػػنهم، بػػل أهنػػم تضػػامنوا حػػىت مػػع إخػػػواهنم 
 القػػػدس الشػػػريف )فحػػػارة اظتسػػػلموف فقػػػد أوقػػػف اصتزائريػػػوف للحػػػرمُت الشػػػريفُت وللوافػػػدين منهمػػػا، وأوقفػػػوا حػػػىت يف
 اظتغاربة دليل على ذلك(، وىذا مل يكن بعد التواجد العثماين يف اصتزائر وإفتا قبلو بكثَت.

ػػػ فقػػػد ضػػػاعت الكثػػػَت مػػػن  ،ن مػػػن ذلػػػكإف اظتسػػػتعمر الفرنسػػػي عمػػػل علػػػى تػػػدمَت الًتكيبػػػة اطتاصػػػة باألوقػػػاؼ، ودتك 
ا جعػػل البحػػث عػػن ىػػذه األمػػالؾ وإعػػادة ختصيصػػها ظتػػا خػػالؿ ىػػذه اضتقبػػة اظتظلمػػة مػػن تارمتػػو، ؽتػػ ةاألوقػػاؼ اصتزائريػػ

وقفت من أجلو يكاد يكوف مستحيال لوال جهود الدولة اصتزائرية يف اجملاؿ التشريعي والتمويلي، وحىت جهػودا دوليػة 
إىل غايػػػة يومنػػػا )بتمويػػػل مػػػن البنػػػك  تسػػػاقتت يف اسػػػًتجاع الكثػػػَت منهػػػا يف الفػػػًتة اظتمتػػػدة مػػػن منتصػػػف التسػػػعينا

 مي للتنمية(.سالإلا
إف أوىل فًتات االستقالؿ مل يكن فيها الشيء الكثَت بالنسبة لألوقاؼ وإفتا فًتة هناية الثمانينات وبدايػة التسػعينات 

لكػن  طػى وئيػدة، إىل بدايػة القػرف الواحػد  ،ىي اليت عززت من اظتكانة القانونية لألوقاؼ وأعادت بعثها من جديد
ت يف غتاؿ األوقاؼ تعرؼ تطبيقا ػتتشما عتا، وىي يف تزايد إكتػايب خاصػة يف والعشروف حيث بدأت تلك التشريعا

غتاؿ االستثمار، فظهرت اظتشاريع االستثمارية الوقفية اليت ترعاىا الدولة واطتواص علػى حػد سػواد، وىػذا ابتػداء مػن 
ركػػػب الػػػوقفي "اظتسػػػجد عتػػػ  أوؿ اسػػػتثمار وقفػػػي معاصػػػر بتمويػػػل مػػػن الدولػػػة اصتزائريػػػة، يليػػػو اظتاحػػػي الكػػػراـ الػػػذي 

ضػػػافة إىل اظتركبػػػات الوقفيػػػة إلمي، باالسػػػإلاألعظػػػم" الػػػذي يعتػػػ  نقلػػػة نوعيػػػة يف اظتركبػػػات الوقفيػػػة يف العػػػامل العػػػريب وا
 رة اليت بدأت تنتشر يف كل والية.اظتصغ  

لتطػور الػذي رغم افػ ،ونتكن أف نتحدث يف ىذه اطتالصة عن اصتوانب التشريعية يف غتاؿ االستثمار العقػاري الػوقفي
 لي:العقاري الوقفي إال أننا نسجل ما ييف االستثمار  01/07جاء بو قانوف 

ح ُت يف االسػػتثمار الػػوقفي والتمويػػل اإلسػػالمي، لتصػػح  مػػن طػػرؼ اظتختص ػػ ةضػػرورة مراجعػػة الصػػيغ اظتعتمػػد -
 .ااألخطاء الواردة فيه

ؼتتلػػػف اظتػػػواد لكػػن بعػػػد مراجعػػػة ح كيفيػػػة تطبيػػق ضػػرورة اإلسػػػراع يف إصػػدار النصػػػوص التطبيقيػػػة الػػيت توض ػػػ -
 دقيقة عتا.

 ضرورة توسع صيغ االستثمار الوقفي مبا يتوافق وتطور صيغ التمويل اإلسالمي. -

 التأكيد على أف التمويل اطتارجي اظتعتمد كتب أف لتًـت قواعد الشريعة اإلسالمية خاصة يف غتاؿ الربا. -

التمويليػػػػة فقػػػػج، وإفتػػػػا كتػػػػب أف تؤخػػػػذ اجملػػػػاالت إف ترقيػػػػة االسػػػػتثمار الػػػػوقفي ال يعػػػػٍت االىتمػػػػاـ بالصػػػػيغ  -
 االستثمارية بعُت االعتبار.



( عدد األمالك الوقفية التي كانت تابعة لمؤسسة الحرمين الشريفين حسب تقارير 1الجدول رقم )
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 .85-84ناصر الدين سعيدوين، دراسات...، مرجع سابق، ص اظتصدر: من إعداد الباحث استنادا إىل:
 

 م2116م إلى 1962: أهم التشريعات الجزائرية في مجال األوقاف من 2الجدول رقم 

 المحتوا التشريع/ التنظيم
بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ  62/20اظترسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو 

24/08/1962 
 قضى حبماية األمالؾ الشاغرة بعد االستقالؿ )مبا فيها األوقاؼ(

بتػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ  63/388اظترسػػػػػػػػػػػػػػػػـو 
01/10/1963 

تػػأميم اظتػػزارع الفالحيػػة التابعػػة لػػبعض اظتػػزارعُت الطبيعيػػُت واظتعنػػويُت لتصػػبح ملكػػا 
 للدولة)مبا فيها األمالؾ الوقفية(

بتػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ  64/283اظترسػػػػػػػػػػػػػػػػـو 
17/09/1964 

 نظاـ األمالؾ اضتبسية

بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ  71/73األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
08/11/1971 

األراضػػي الوقفيػػة رغػػم نػػص القػػانوف علػػى  قػػانوف الثػػورة الزراعيػػة )تػػأميم الكثػػَت مػػن
 استثنائها من العملية(

بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ  81/01قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانوف 
10/02/1981 

قػػانوف التنػػازؿ عػػن أمػػالؾ الدولػػة العقاريػػة السػػكنية واظتهنيػػة والتجاريػػة )أثػػرت علػػى 
 األمالؾ الوقفية(

بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ  84/11قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانوف 
09/11/1984 

 (220-213وقف )اظتوادقانوف األسرة، تناولت بعض مواده الكالـ عن ال

بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ  91/10قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانوف 
27/04/1991 

 (64/283أوؿ تشريع ينظم األوقاؼ بشكل مستقل )بعد اظترسـو 

منشور وزاري مشًتؾ بُت وزارة الشؤوف الدينيػة واألوقػاؼ ووزارة الفالحػة القاضػي  06/01/92منشور بتاريخ 



 حبق الوزارة الوصية باسًتجاع األراضي الزراعية اظتؤؽتة
 

بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ  94/470قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانوف 
25/12/1994 

تناولػػػػت موضػػػػوع اعتيئػػػػة  3تنظػػػػيم اإلدارة اظتركزيػػػػة يف وزارة الشػػػػؤوف الدينيػػػػة اظتػػػػادة 
 اإلدارية لألوقاؼ

بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ  37/96اظتنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور 
05/06/1996 

 احملدد لكيفية دفع إكتار الوقف

بتػػاريخ  01/96اظتػػذكرة الوزاريػػة 
09/07/1996 

 وقاؼاظتتعلقة بكيفية إكتار األ

بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ  02/96التعليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
17/07/1996 

 مطالبة النظار بالتقارير اظتالية اطتاصة بالوقف مع النماذج اطتاصة بذلك

بتػػاريخ  01/97اظتػػذكرة الوزاريػػة 
15/01/1997 

 اظتتضمنة لكيفية إدارة الوقف

بتػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ  169/01اظتػػػػػػػػػػػػػػػػػذكرة 
01/07/1997 

 اظتتضمنة الدعوة إىل تنمية أمواؿ الوقف

بتػػػػاريخ  98/381ـو رقػػػػم اظترسػػػػ
11/09/1998 

مرسػػػـو تنفيػػػذي مكمػػػل للبنػػػاء القػػػانوين الػػػوقفي يبػػػُت شػػػروط إدارة وتسػػػَت وزتايػػػة 
وكيفية تسوية اظتنازعات اطتاصػة بػالوقف مػع الػدعوة إىل اسػتثمار وتنميػة األوقػاؼ 

 مادة( 40وأحكاـ مالية أخرى متعلقة بصيانة األوقاؼ )
 القػػػػرار الػػػػوزاري اظتشػػػػًتؾ بتػػػػاريخ

02/03/1999 
بػػُت وزارة الشػػؤوف الدينيػػة واألوقػػاؼ ووزارة اظتاليػػة متػػوؿ ظتديريػػة األوقػػاؼ اضتػػق يف 

 فتح صندوؽ مركزي لألوقاؼ العمومية وتنظيمو.
قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار وزاري بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ 

01/04/2000 
 لتدد كيفيات ضبج إيرادات الوقف والنفقات اطتاصة باألمالؾ الوقفية

بتػػػػػػػاريخ  2000/336اظترسػػػػػػػـو 
26/10/2000 

مرسػػػـو تنفيػػػذي يف إطػػػار تكملػػػة البنػػػاء القػػػانوين للوقػػػف اظتتضػػػمن إحػػػداث وثيقػػػة 
 إلثبات الوقف عن طريق الشهادة مع بياف الكيفية والشروط اظتنظمة لذلك

 22بتػػػػػػػػػػػػاريخ  01/07قػػػػػػػػػػػػانوف 
 2001ماي 

 اىتم بتنمية الوقف 91/10اظتعدؿ واظتتمم لقانوف 

 ى الشهادة الوقفيةيبُت شكل وػتتو  26/05/2001قرار بتاريخ 
 يبُت ػتتوى وشكل السجل الوقفي 26/07/2001قار بتاريخ 
بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ  02/10قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانوف 

14/12/2002 
لتتوي على فصل األوقاؼ العامػة عػن اطتاصػة يف مسػألة االسػتثمار والبحػث عػن 

 التمويل وقصر االستثمار والرعاية على األوقاؼ العامة
تعليمة وزاريػة مشػًتكة مؤرخػة يف 

 2006رس ما 20
تتعلػػق بتحديػػد كيفيػػات تسػػوية األمػػالؾ الوقفيػػة العقاريػػة العامػػة الػػيت ىػػي يف حػػوزة 

 الدولة.
 اظتصدر: من إعداد الباحث
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