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مدخل:

عند اضتديث عن األوقاؼ اصتزائرية تطرح العديد من التساؤالت تتمحور يف غتملها حوؿ الدور الذي نتكن أف
تلعبو ىذه األوقاؼ يف اضتياة االقتصادية واالجتماعية يف اصتزائر ،إال أف الواقع الذي يطرح نفسو ىو أف األوقاؼ
يف اصتزائر ليس عتا ذلك الدور الذي كاف يرجوه الواقفوف ألمواعتم ،اللهم إال الدور الديٍت بكل جوانبو الوعضية
والتعليمية وفق األساليب التقليدية اليت مل تطور بالشكل الذي يواكب التطورات اضتاصلة يف اجملتمع اصتزائري.

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
كانت تسهم يف إصالح حاؿ الفقراء واحملتاجُت يف داخل الدولة وخارجها (أوقاؼ اضترمُت الشريفُت) ،وترقية
التعليم ،وتوفَت اطتدمة العمومية من خالؿ ماء السبيل ،وإصالح الطرقات ،واإلنفاؽ على اضتصوف...
إال أف األوقاؼ اصتزائرية بدأت تعرؼ تقهقرا وتراجعا كبَتين خالؿ العهد االستعماري ،حيث بادر اظتستعمر
الفرنسي إىل مصادرهتا ،وػتاولة تقزمي أي دور عتا يف اجملتمع ،نظرا لتفطنو ظتدى االستقاللية اليت كانت دتنحها ىذه
األوقاؼ للمجتمع ليخدـ نفسو بنفسو.
بعد االستقالؿ كانت ىنالك مبادرات متواضعة لًتقية األمالؾ الوقفية ،وػتاوؿ اسًتجاع ما ضاع منها ،ولكن كل
ىذه اصتهود كانت ضعيفة مقارنة مع حجم األمالؾ الوقفية يف اصتزائر خالؿ العهد العثماين ،وتعقد عملية
االسًتجاع بعد االستقالؿ لفقداف الوثائق اليت حوعتا اظتستعمر إىل دياره األصلية وبطئ عملية اسًتجاع األرشيف
اإلداري للفًتة االستعمارية.
ما ىي ؼتتلف اصتهود اليت حتاوؿ من خالعتا إدارة األوقاؼ يف اصتزائر ترقية وضعية األوقاؼ ودتكينها من خدمة
اجملتمع مبا يتوافق وتطلعاتو اليومية؟ مث ما ىي الصيغ اظتعتمدة الستثمار األوقاؼ يف بالدنا؟ ىذا ما سنحاوؿ
اإلجابة عليو من خالؿ ىذا البحث.

أوال :وضعية األوقاف الجزائرية أواخر العهد العثماني
سنركز ىنا على أواخر فًتة اضتكم العثماين نظرا لغياب التوثيق الالزـ للفًتة اليت سبقت تواجد األتراؾ يف
اصتزائر ،وما ىو ثابت من معطيات مت توثيقها واالستفادة منها يف عدد من الدراسات اظتتخصصة يف تاريخ
األوقاؼ اصتزائرية قبل وخالؿ العهد االستعماري ،وذلك نظرا ظتا قاـ بو اظتستعمر الفرنسي عند دخولو من
االستحواذ على األمالؾ الوقفية وتوثيق استحواذه ،إذ كاف يتم اإلشارة عادة يف الوثائق اصتديدة إىل أف أصل
ملكية األوقاؼ اظتسلوبة" ،وقف أو حبوس" ،وىذا ما ساعد الباحثُت يف التاريخ من االرتكاز عليها يف
حتاليلهم وحبوثهم.
 -/1مميزات األوقاف الجزائرية في أواخر العهد العثماني

إف وضعية األوقاؼ يف أواخر العهد العثماين دتيزت بعدد من العناصر نتكن إكتازىا فيما يلي:1
 أف ظاىرة الوقف يف اجملتمع اصتزائري كانت موجودة قبل غتيء األتراؾ إىل اصتزائر ،وبالتايل فهي ظاىرةاجتماعية مرتبطة بعالقة اصتزائريُت بدين اإلسالـ ،ومن بُت األدلة على ذلك تلك الوثيقة اليت تسجل
وقفية مدرسة ومسجد "سيدي أيب مدين" بتلمساف واليت يرجع تارمتها إىل عاـ  906ىػ  1500 /ـ
حيث توزع أوقاؼ "أيب مدين" بشيء من التفصيل.
 كما ؾتد أيضا أوقاؼ اصتامع األعظم باصتزائر العاصمة ،ألقدـ وثيقة وقفية تابعة لو تعود إىل عاـ947ىػ 1540 /ـ.
 تكاثر األوقاؼ وانتشارىا يف ؼتتلف أؿتاء اصتزائر بفعل الظروؼ اليت كانت تعرفها اصتزائر أواخر القرفالتاسع اعتجري وحىت مستهل القرف الثالث عشر اعتجري ،إذ دتيزت أساسا بازدياد نفوذ الطرؽ والزوايا
وتعمق الروح الدينية لدى السكاف...
 تنوع األوقاؼ وخدمتها ظتختلف مناحي اضتياة ،فقد أصبحت تشتمل على األمالؾ العقارية ،األراضيالزراعية ،الدكاكُت ،الفنادؽ ،أفراف اطتبز ،العيوف والسواقي ،اضتنايا والصهاريج ،أفراف معاصتة اصتَت،
الضيعات ،اظتزارع ،البساتُت ،اضتدائق...،
 غياب الت نظيم احملكم لألوقاؼ يف بداية اضتكم العثماين وأواسطو ،إذ مل يتحقق ذلك إال يف فًتة متأخرةنسبيا كانت يف أوائل القرف 12ىػ ( 18ميالدي).
 دتي زت اإلدارة الوقفية يف العهد العثماين بكوهنا ػتلية عتا جهاز إداري مستقل ػتدد الصالحيات ،بإشراؼؽتيز وكفاءة القائمُت عليو.

وجتدر اإلشارة إىل أف األوقاؼ يف العهد العثماين كاف عتا عدة أدوار جتسدت يف اجملاالت اليت كاف ينفق فيها
ريعها واليت منها:2
 .1اإلنفاؽ على طلبة العلم والعلماء،
 .2رعاية شؤوف الفقراء واحملتاجُت،

 .3دتكُت اظتستضعفُت من حقوقهم نتيجة الظلم والتعسف يف األحكاـ،
 .4رعاية شؤوف القصر والعجزة وتوفَت مصادر الرزؽ عتم،
 .5رعاية العائلة اصتزائرية وتعزيز دتاسكها وحفظ حقوؽ الورثة،
 .6دتويل صيانة اظترافق العامة وتعاىدىا بالرعاية،
 .7إنشاء وترميم الثكنات والتحصينات اظتختلفة.
 -/2أوقاف المؤسسات الخيرية في أواخر العهد العثماني وأوائل الفترة االستعمارية الفرنسية:
ظهرت مؤسسات خَتية عديدة كانت عتا أوقاؼ متنوعة ساقتت بشكل كبَت يف ترقية أداء األوقاؼ يف أواخر
العهد العثماين ،من ىذه اظتؤسسات نذكر:
 أوقاف الحرمين الشريفين :أنشأت ىذه اظتؤسسة اطتَتية بغية دتكُت اصتزائريُت آنذاؾ من وقف الكثَتمن ؽتتلكاهتم داخل اظتدينة (اصتزائر العاصمة) وخارجها ،ؽتا جعلها يف صدارة اظتؤسسات اطتَتية من

حيث عدد األمالؾ اليت تعود إليها أو األعماؿ اطتَتية اليت كانت تقوـ هبا ،فقد كانت تقدـ اإلعانات
ألىايل اضترمُت الشريفُت اظتقيمُت باصتزائر أو اظتارين هبا (بعد التأكد من صحة انتساهبم لألماكن
اظتقدسة) ،وتتكفل بإرساؿ حصة من مداخيلها إىل فقراء اضترمُت الشريفُت يف مطلع كل سنتُت عن طريق
مبعوث شريف مكة ،أو بواسطة أمَت ركب اضتجاز ،كما أوكل إليها مهمة حفظ األمانات واإلنفاؽ على
ثالثة مساجد حنفية داخل مدينة اصتزائر .3وكانت ىذه اظتؤسسة تشرؼ على ثالثة أرباع األوقاؼ كلها،4
حيث وردت عدة تقارير يف بداية العهد االستعماري حوؿ عدد األمالؾ الوقفية اليت كانت تابعة ظتؤسسة
اضترمُت الشريفُت ،وخالصة ىذه التقارير قدمناىا يف (اصتدوؿ رقم.)1
 أوقاف مؤسسة سبل الخيرات :مؤسس ىذه اظتؤسسة اطتَتية ىو "شعباف خوجة" سنة999ىػ1590/ـ ،وكانت تشرؼ على ذتانية مساجد حنفية (اصتامع اصتديد ،جامع سفَت وزاويتو ،جامع
دار القاضي ،مسجد كتشاوة ،جامع شعباف باشا ،جامع الشبارلية ،جامع حسُت داي ،مسجد علي
خوجة اظتوجود حبصن القصبة 5)،..كما كانت تشرؼ على عدة مشاريع خَتية عامة ،كإصالح الطرقات،
وإجراء القنوات للري ،إعانة اظتنكوبُت وذوي العاىات ،تشييد اظتعاىد العلمية ،شراء الكتب ولوازـ طلبة
6
العلم...،

 أوقاف المسجد األعظم :كاف ىذا اظتسجد يعرؼ نشاطا قضائيا ،دينيا ،تعليميا ،اجتماعيا ،وسياسيامهما جدا يف العهد العثماين ،إىل درجة أنو غطى أنشطة كل اصتوامع األخرى اليت بناىا الوالة العثمانيوف
أنفسهم ،واليت جتاوزت حسب أحد اظتؤرخُت أكثر من مائة جامع أواخر القرف السادس عشر ،7مث إف
إدارة اصتامع األعظم كانت مستقلة ،ومداخيل كراء أحباسها ساعدىا على أداء وظائفها اظتتعددة.
وقد ذكر يف أحد التقارير الفرنسية أف أوقاؼ اصتامع األعظم كانت حتتوي على:

 125منزال 39 ،حانوتا (دكانا) 3 ،أفراف 19 ،بستانا 107 ،إيرادا ،8وكاف يستفيد من مردود أوقافو غتموعة
كبَتة من رجاؿ تتألف يف أغلب األحياف من :إمامُت 19 ،مدرسا 18 ،مؤذنا 8 ،حزابُت 13 ،قيما.9
وكانت إيراداتو تنفق على أشغاؿ الصيانة وسَت اطتدمات ،بينما الفائض فكاف يوجو إلنشاء الزوايا واظتساجد
وغَتىا.
 -أوقاف مؤسسة بيت المال :تولت ىذه اظتؤسسة إعانة أبناء السبيل واليتامى والفقراء واألسرى ،وكانت

تتصرؼ يف الغنائم اليت تعود للدولة ،كما اىتمت بشؤوف اطتراج وحرصت على شراء العتاد ،باإلضافة إىل أهنا
اضطلعت مبهمة إقامة اظترافق العامة من طرؽ وجسور وتشييد أماكن العبادة من مساجد وزوايا.10
أوكلت ظتؤسسة بيت اظتاؿ أيضا وظيفة التكفل باألمالؾ الشاغرة اليت مل يكن عتا ورثة ،حيث كانت تضعها حتت
تصرؼ اطتزينة العامة باعتبارىا أمالؾ رتاعة اظتسلمُت (ملك عاـ) ،كما تولت تصفية الًتكات واضتفاظ على
ثروات األموات من فقراء وأبناء السبيل ومنح بعض الصدقات للمحتاجُت ،وىذه اظتهاـ األخَتة ىي اليت أصبحت
تشتهر هبا وختتص هبا أواخر العهد العثماين.11
وأشرفت مؤسسة بيت اظتاؿ أيضا على األوقاؼ األىلية اليت تويف عنها أصحاهبا بدوف عقب ،واستوجب إرجاعها
إىل اظتؤسسات الدينية اظتوقوفة عليها ،وذلك حىت تتم اإلجراءات اظتتعلقة بتنفيذ مضموف أحكاـ الوقف والعمل
بوصية صاحب الوقف.12
وجتدر اإلشارة إىل أف ىذه اظتؤسسة كانت تتمتع باالستقاللية عن اإلدارة العامة (البايلك) ،وكانت مطالبة بدفع
مساقتة شهرية تقدر بػ ( 700فرنك) طتزينة الدولة ،وتغطية نفقات الفقراء ،والتكفل بأجرة القاضي والعدوؿ
وبعض العلماء التابعُت لبيت اظتاؿ.13
 -أوقاف أهل األندلس :أسس الوافدوف من عرب األندلس مسجدا جامعا عتم سنة  1033ىػ وخصصوا لو

أوقافا عديدة ،ذلك أهنم دتلكوا أراض كبَتة بفحص اصتزائر ،14وكانت أوقاؼ ىذا اصتامع داخل وخارج اظتدينة،
حيث خصصت لتنفق على شؤوف العبادة بو ومساعدة الفقراء من األندلسيُت العرب الوافدين ،وكاف يشرؼ على
ىذه األوقاؼ وكيل يدعى "وكيل األندلس".
وتذكر الدراسات أف أوقافهم فاقت ( )40ملكية مستغلة باإلضافة إىل ختصيص ما يساوي ( )61مردودا سنويا،
إال أهنا تالشت بعد هتدمي زاوية األندلس سنة  1841ـ ،وبلغت أوقافهم بالفرنك الذىيب ما يساوي 408072
فرنك سنة 1837ـ.15
 -أوقاف األشراف :كانت عتا أوقاؼ عديدة ينفق ريعها على زاوية خاصة هبم شيدىا "الداي ػتمد بقطاش"

سنة  1709ـ وكاف عتا وكيل خاص هبا يشرؼ عليها يعرؼ باسم "نقيب األشراؼ".16

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

يصرؼ مدخوعتا على إعانة بعض احملتاجُت من سكاف اصتزائر والباقي يصرؼ على العاملُت بزاوية "سيدي عد

الرزتن الثعاليب".17

 -أوقاااف المرافااع العامااة والث نااات :أوقفػػت عػػدة أمػػالؾ داخػػل مدينػػة اصتزائػػر وخارجهػػا لإنفػػاؽ علػػى اظترافػػق

العامػػة كػػالطرؽ والعيػػوف واضتنايػػا والس ػواقي واألقنيػػة ،وكػػل ىػػذه اظترافػػق كانػػت حتػػض بالعديػػد مػػن األوقػػاؼ ،ويقػػوـ
18

عليها وكالء وشواش يعرفوف بأمناء الطرؽ والعيوف والسواقي..
واظتالحظ أف ظاىرة الوقف يف العهد العثماين نتكن أف نستنتج منها ما يلي:
 .1إف ىذه الظاىرة ليسػت وليػدة العهػد العثمػاين ،بػل أف ىنالػك وثػائق مؤرخػة يف (966ىػػ1500/ـ) ختػص
أوقاؼ " سيدي أيب مدين" بتلمساف ،وبالتايل فتاريخ األوقاؼ يف اصتزائر يرجع إىل ما قبل العهد العثماين.19
 .2ىػػذه الظػػاىرة (الوقػػف) توسػػعت بشػػكل كبػػَت خػػالؿ العهػػد العثمػػاين يف الفػػًتة اظتمتػػدة مػػن أواخػػر القػػرف
الثامن عشر وبداية القرف التاسع عشر.
 .3من األوقاؼ اليت كانت بارزة خالؿ العهد العثماين ىي الوقف األىلي.
 .4كان ػػت األوق ػػاؼ ت ػػدر عوائ ػػد ىام ػػة س ػػاعدت العثم ػػانيُت عل ػػى ض ػػماف رعاي ػػة خاص ػػة ألم ػػر ال ػػدين والعل ػػم
والثقافة ،باإلضافة إىل رعاية عدد كبَت من اظترافق العامة.
 .5اظتيػػزة يف صػػرؼ إي ػرادات األوقػػاؼ أهنػػا كانػػت هتػػتم بػػالفقراء واظتسػػاكُت واحملتػػاجُت عامػػة مبػػا فػػيهم عػػابري
السبيل (ابن السبيل).
ثانيا :األوقاف الجزائرية خالل العهد االستعماري الفرنسي

منػػذ بدايػػة العهػػد االسػػتعماري الفرنسػػي للجزائػػر كانػػت اإلدارة الفرنسػػية تعتػ الوقػػف أحػػد اظتشػػاكل الكبػػَتة

اليت تعاكس سياستها االسػتعمارية مػن جهػة وتتنػا مػع اظتبػادئ االقتصػادية اظترافقػة عتػذا االسػتعمار مػن جهػة ثانيػة،
وكل ذلك يرجع إىل كوف األوقاؼ آنذاؾ كانػت تعطػي نوعػا مػن االسػتقاللية عػن اإلدارة االسػتعمارية ،لػذا واجهتهػا
اإلدارة الفرنس ػػية باظتص ػػادرة والنه ػػب بش ػػىت الوس ػػائل ،فق ػػد عم ػػل ق ػػادة اصت ػػيي الفرنس ػػي عل ػػى ف ػػرض مراقب ػػة ش ػػديدة
للمؤسسات الدينية وتصفيتها واالستيالء على األوقاؼ التابعػة عتػا ،وعليػو صػدرت قػرارات ومراسػيم تػنص علػى نػزع
صػػفة اضتصػػانة عػػن األمػػالؾ اظتوقوفػػة ،ىػػذه اضتصػػانة الػػيت كانػػت تشػػكل أحػػد العوائػػق الػػيت واجهػػت اإلصػػالحات
(اظتزعومة) لالستعمار.20
 -/1تشريعات فرنسية ف ت األوقاف:

أصػػدرت اإلدارة الفرنسػػية مراسػػيم وق ػرارات كانػػت هتػػدؼ إىل إدخػػاؿ األوقػػاؼ يف نطػػاؽ التعامػػل التجػػاري
والتبػػادؿ العقػػاري حػػىت يسػػهل علػػى اظتعم ػرين األوروبيػػُت امتالكهػػا بعػػد أف وضػػع اصتػػيي الفرنسػػي بػػاصتزائر العاصػػمة
خالؿ السنوات اطتمػس األوىل لالحػتالؿ يػده علػى  27مسػجدا و 11زاويػة ومصػلى ،حيػث كػاف أوؿ قػرار فرنسػي

يتعلػػق باألوقػػاؼ قػػد صػػدر يف  08سػػبتم 1830ـ ،وتضػػمن بنػػودا تػػنص عل ػػى أف للسػػلطات الفرنس ػػية اضتػػق يف
االسػػتحواذ علػػى األمػػالؾ التابعػػة ظتػػوظفي اإلدارة الًتكيػػة السػػابقة وبعػػض األعيػػاف مػػن الكراغلػػة واضتضػػر باإلضػػافة إىل
بعض األوقاؼ التابعة ظتؤسسػة أوقػاؼ اضتػرمُت ؽتػا أثػار سػخطا واسػتنكارا لػدى رجػاؿ الػدين والعلمػاء وأعيػاف مدينػة
اصتزائر الذين رأوا يف ىذا القرار انتهاكا صرلتا للبند اطتامس من معاىدة تسػليم اصتزائػر ( 4جويليػة 1830ىػػ) وكػاف
يف طليعة من احتجوا على ذلك اظتفيت "ابن العنايب" ؽتا حاؿ دوف مصادرة أوقاؼ اضترمُت آنذاؾ.21
مث توالػػت اظتراسػػيم والق ػرارات واطتطػػج الػػيت تتج ػو يف معظمهػػا إىل إحكػػاـ سػػيطرة اإلدارة االسػػتعمارية علػػى
األمالؾ الوقفية يف اصتزائر ومن بينها ما يلي:22
 مرسػػوـ  07ديسػػم  1830ى ػ متػػوؿ لألوروبيػػُت (اظتعمػرين) امػػتالؾ األوقػػاؼ ،ؽتػػا شػػكل اسػػتباحة صػػرلتةلألمالؾ الوقفية.
 يف  25أكتػػوبر 1832ـ مت الشػػروع يف تطبيػػق خطػػة السػػيطرة علػى األمػػالؾ الوقفيػػة وخػػالؿ  5سػػنوات مػػنى ػػذا الت ػػاريخ دت ػػت الس ػػيطرة عليه ػػا بالفع ػػل ووض ػػعت حت ػػت تص ػػرؼ اظتقتص ػػد اظت ػػدين الفرنس ػػي حي ػػث ك ػػاف
يتصرؼ يف  2000وقف موزع على  200مؤسسة ومصلحة خَتية.23
 قرار صادر يف  01أكتوبر 1844ـ ينص على رفع اضتصانة عن األوقاؼ وأهنػا أصػبحت خاضػعة ألحكػاـاظتعامالت اظتتعلقة باألمالؾ العقارية ،ومنو دتكػن األوروبيػوف (اظتعمػروف) مػن السػيطرة علػى نصػف األراضػي
الزراعية الواقعة بضواحي اظتدف اصتزائرية الك ى ،وتراجع عدد األوقاؼ إىل  293وقػف عػاـ بعػد أف كانػت
قبل االحتالؿ تقدر بػ  550وقفا.
 اظترسوـ الصادر يف  30أكتوبر 1858ـ الذي وسع يف صالحيات القرار السػابق ،حيػث أخضػع األوقػاؼلقوانُت اظتلكية العقارية اظتطبقة يف فرنسا وشتح لليهود وبعض اظتسلمُت بامتالكها وتوارثها...
 آخر قرار كاف يطلػق عليػو "قػانوف 1873ـ" الػذي اسػتهدؼ تصػفية أوقػاؼ اظتؤسسػات الدينيػة وبالتػايل متالقضػ ػػاء علػ ػػى مؤسسػ ػػة الوقػ ػػف يف اجملتمػ ػػع اصتزائػ ػػري مبوجػ ػػب ىػ ػػذه الق ػ ػرارات اظتتتابعػ ػػة مػ ػػن طػ ػػرؼ اإلدارة
االستعمارية.
 -/2الهدف من تف يك األوقاف الجزائرية:
إف الشػػيء اظتالحػػظ مػػن ىػػذه الق ػرارات ىػػو أهنػػا كانػػت يف أوىل سػػنوات االسػػتعمار الفرنسػػي ،ؽتػػا يعػػٍت أف
اظتسػػتعمر أدرؾ منػػذ الوىلػػة األوىل أف حتطػػيم البنيػػة األساسػػية لًتكيبػػة ىػػذه األمػػالؾ الوقفيػػة سػػيمكنو مػػن بسػػج
سػػيطرتو علػػى اصتزائ ػريُت ،والواقػػع أف ذلػػك كػػاف مربوطػػا كمػػا ذكرنػػا مبعطيػػات اقتصػػادية جديػػدة دتثلػػت يف نظػػاـ
اقتصػػادي جديػػد عػػزـ اظتسػػتعمر علػػى تطبيقػػو يف اصتزائػػر ،كبػػديل لنظػػاـ اقتصػػادي كػػاف سػػائدا يف العهػػد العثمػػاين
الػػذي كػػاف يوصػػف يف أواخػػره بأنػػو كػػاف يعػػاين مػػن االنكمػػاش واصتمػػود ،حيػػث خلػػص "الػػدكتور ناصػػر الػػدين
سػػعيدوين" 24إىل أف أحػػد أسػػبابو األساسػػية كانػػت األوقػػاؼ وىػػذا لكوهنػػا رتػػدت اظتلكيػػة الفرديػػة وحالػػت دوف
انتقاؿ الثروة العقارية تبعا للنشاط االقتصادي.

والواقػػع أف ىػػذا االس ػػتنتاج ال ػػذي وصػػل إليػػو الدكتور"ناص ػػر ال ػػدين سػػعيدوين" ـتتل ػػف معػػو فيػػو ،ذل ػػك أف
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 إشػراؾ القطػػاع اطتػػَتي (الػػذي كػػاف قويػػا يف ذلػػك
العه ػػد) يف إعط ػػاء نػ ػوع م ػػن الديناميكي ػػة للنش ػػاط االقتص ػػادي ،وق ػػد ذكرن ػػا م ػػن قب ػػل أف األوق ػػاؼ قب ػػل العه ػػد
االسػػتعماري كانػػت ختصػػص حػػىت لرعايػػة الطػػرؽ والعيػػوف وغَتىػػا مػػن اظترافػػق العامػػة ،فكيػػف ؿتكػػم عليهػػا أهنػػا
كانػػت أحػػد عوامػػل االنكمػػاش االقتصػػادي ،ىػػذا مػػن جانػػب ،ومػػن جانػػب آخػػر فػػإف ىػػذه األوقػػاؼ كانػػت يف
معظمها أوقافا على اظتساجد والزوايا وغَتىا مػن اظترافػق الدينيػة والعلميػة ،وؿتػن نعلػم أف اجملتمػع اصتزائػري آنػذاؾ
(وحاليػػا) كػػاف يقػػدس اظتعػػامل الدينيػػة بػل ولتػػرص علػػى عػػدـ ضػػياع ؽتتلكاهتػػا فكػػاف لتػػرص يف اظتقابػػل علػػى تنميػػة
وتثمػػَت األمػػالؾ الوقفيػػة حػػىت تكػػوف إيراداهتػػا كافيػػة لرعايػػة أمػػاكن العبػػادة والنهػػوض بػػالتعليم الػػذي كػػاف مرتبطػػا
أيضا باظتساجد والزوايا واظتدارس القرآنية ،ومنو فهذا حافز على رعاية األمالؾ الوقفية بشكل كبَت.
لكنٍت قد أوافق الدكتور"ناصر الدين سعيدوين" الػرأي لػو أنػو خػص الوقػف الػذري بتحليلػو أو استخالصػو،
لكن ىػذا مػرتبج حبجػم األوقػاؼ يف ذلػك العهػد ،لكػن األرجػح أهنػا كانػت ػتػدودة مقارنػة مػع األوقػاؼ اطتَتيػة
أو العامة.
مث لو مل يكن لألوقػاؼ تػأثَت اقتصػادي إكتػايب علػى اجملتمػع اصتزائػري يف أواخػر العهػد العثمػاين ،ظتػاذا حػاوؿ
اظتسػػتعمر الفرنسػػي منػػذ السػػنوات األوىل الحتاللػػو اصتزائػػر (إف مل نقػػل أيامػػو األوىل) أف يػػدمر الًتكيبػػة التنظيميػػة
عتػػذه األمػػالؾ الػػيت توضػػح التقػػارير الػػيت أوردناىػػا يف السػػابق أهنػػا كانػػت كثػػَتة ،فهػػل كػػاف اظتسػػتعمر حريصػػا علػػى
مسح عنصػر سػليب ال يفيػد اجملتمػع ،أـ أنػو كػاف يريػد أف يعػزز الفقػر والقهػر يف اجملتمػع اصتزائػري مبصػادرتو ألحػد
أىم موارد رزقو اليت كانت تعطيو نوعا من االستقاللية ،ليجعل منو تابعا خاضعا لإدارة االستعمارية.

ثالثا :األوقاف الجزائرية بعد االستقالل
بعد استقالؿ اصتزائر ونتيجة للفراغ القانوين الكبَت الذي واجهتػو الدولػة آنػذاؾ صػدر أمػر يف شػهر ديسػم
1962ـ نت ػػدد سػ ػرياف الق ػوانُت الفرنس ػػية واس ػػتثٌت تل ػك ال ػػيت دت ػػس بالس ػػيادة الوطني ػػة ،وبالت ػػايل مل يك ػػن ض ػػمن
اىتمامػػات الدولػػة موضػػوع األوقػػاؼ اظتتبقيػػة أو الػػيت ضػػاعت ؽتػػا أثػػر سػػلبا علػػى وضػػعيتها (خاصػػة مػػن حيػػث
الرعاية والصيانة بالنسبة لليت بقيت) ،بل استمر العمػل بالقػانوف الفرنسػي يف التعامػل مػع األمػالؾ الوقفيػة ،وإذا
مل تكتسب األوقاؼ الشرعية اإلدارية الالزمة للقياـ بدورىا...بل حصر دورىا يف ميادين جد ػتػدودة وغتػاالت
ضيقة مثل دور العبادة ورعايتها والكتاتيب والزوايا.
 -/1وضعية األوقاف الجزائرية بعد مرسوم :283/64
ولتػػدارؾ اظتوقػػف صػػدر مرسػػوـ  283/64اظتػػؤرخ يف  17سػػبتم  1964يتضػػمن نظػػاـ األمػػالؾ اضتبسػػية
(اظتوقوفػػة) العامػػة بػػاقًتاح مػػن وزيػػر األوقػػاؼ ،إال أف ىػػذا اظترسػػوـ مل يعػػرؼ التطبيػػق اظتيػػداين وبقػػي حػػاؿ الوقػػف
مثلما كاف على عهد االستعمار.25
ويف شػػهر نػػوفم  1971صػػدر مرسػػوـ الثػػورة الزراعيػػة ،ورغػػم أف ىػػذا اظترسػػوـ اسػػتثٌت األراضػػي اظتوقوفػػة مػػن
التأميم إال أف تطبيق ذلك مل يكن كما نص عليو ،بل أدرجت معظم األراضي الوقفيػة ضػمن الثػورة الزراعيػة ؽتػا
زاد من تقهقر وضعية األمالؾ الوقفية حىت تلك اليت كانت معروفة بعد االسػتقالؿ وفلتػت مػن الضػياع والنهػب
أثناء الفًتة االستعمارية ،وىذا ما عقد من مشكلة العقار الوقفي.
وظلت وضعية األمالؾ الوقفية يف اصتزائر سيئة بل ازدادت سوءا مػع مػرور الػزمن رغػم صػدور قػانوف األسػرة
يف يونيػػو 1984ـ الػػذي مل يػػأت ديػػد فيمػػا متػػص تنظػػيم األمػػالؾ الوقفيػػة لكنػػو أشػػار إىل مفػػاىيم عامػػة حػػوؿ
الوقف يف بابو اطتامس.26
ومنػػو فإننػػا نالحػػظ أف األمػػالؾ الوقفيػػة عرفػػت إقتػػاال حػػىت بعػػد االسػػتقالؿ ؽتػػا أثػػر سػػلبا علػػى اسػػتمراريتها
وتعػػرض معظمهػػا لالنػػدثار خاصػػة العقػػارات اظتبنيػػة بسػػبب اةثػػار الطبيعيػػة وغيػػاب الصػػيانة ،مث فػػوؽ كػػل ىػػذا
وذاؾ ضياع الوثائق والعقود اطتاصة هبا ،مث توقف عملية الوقف.
 -/3وضعية األوقاف الجزائرية بعد دستور :1989

حدث أف صدر دسػتور سػنة  1989الػذي يعتػ أوؿ خطػوة حقيقػة ضتمايػة األمػالؾ الوقفيػة حيػث نصػت
اظتػػادة  49منػػو علػػى أف "األمػػالؾ الوقفيػػة وأمػػالؾ اصتمعيػػات اطتَتيػػة معػػًتؼ هبػػا ،ولتمػػي القػػانوف ختصيصػػها"،
وبالتايل حضيت األمالؾ الوقفية بعد االستقالؿ ألوؿ مرة باضتماية الدستورية.
ومنػػو ت ػواىل صػػدور ق ػوانُت ومراسػػيم وق ػرارات عػػززت مػػن وضػػعية األمػػالؾ الوقفيػػة يف اصتزائػػر ومكنػػت مػػن
اسًتجاع مكانة األوقاؼ بالتدريج يف اجملتمع اصتزائري ،ومن بُت ما صدر ما يلي:
 الق ػػانوف رق ػػم  10/91اظت ػػؤرخ يف  12شػ ػواؿ ع ػػاـ  1411ى ػ ػ اظتواف ػػق  27أبري ػػل  1991اظتتعل ػػق ب ػػاألمالؾالوقفية وتضمن  50مادة تنظيمية.

 اظترسػػوـ التنفيػػذي رقػػم  381/98اظتػػؤرخ يف  12شػػعباف 1419ى ػ اظتوافػػق  1ديسػػم  1998الػػذي حػػددشروط إدارة األمالؾ الوقفية وتسيَتىا وزتايتها وكيفيات ذلك ،حيػث تضػمن ستسػة فصػوؿ و 40مػادة يف
ؼتتلف األحكاـ.
 الق ػ ػرار ال ػػوزاري رقػ ػػم  29اظت ػػؤرخ يف  31ف ايػ ػػر  1999القاض ػػي بإنشػ ػػاء صتن ػػة لألوقػ ػػاؼ وحتدي ػػد مهامهػ ػػاوصالحياهتا حتت سلطة وزير الشؤوف الدينية واألوقاؼ.
 الق ػرار ال ػػوزاري اظتش ػػًتؾ رق ػػم  31اظت ػػؤرخ يف  14ذي القعػػدة 1419ى ػ ػ اظتواف ػػق  2م ػػارس  1999اظتتض ػػمنإنشاء صندوؽ مركزي لألوقاؼ بإشراؼ وزاريت اظتالية والشؤوف الدينية واألوقاؼ.
 قرار وزاري بتاريخ  10أبريل 2000لتدد كيفيات ضبج اإليرادات الوقفية ونفقاهتا. قػػانوف  07/01الصػػادر بتػػاريخ  22مػػاي 2001ـ اظتعػػدؿ واظتػػتمم لقػػانوف  ،10/91حيػػث اىػػتم بتنميػػةالوقف واستثماره.
 ومػػن خػػالؿ ىػػذه القػوانُت واظتراسػػيم والقػرارات وغَتىػػا مػػن التشػريعات والتنظيمػػات (أنظػػر اصتػػدوؿ رقػػم )2نالحظ بأف النشاط التشريعي يف غتاؿ األوقاؼ عرؼ نقلػة نوعيػة خاصػة بعػد دسػتور  1989ؽتػا عػزز مػن
مكانػػة األوقػػاؼ يف القػػانوف اصتزائػػري ،فبعػػد البحػػث عػػن قػػانوف ينظمهػػا منػػذ االسػػتقالؿ إذا هبػػا تصػػل اةف
إىل قانوف يضمن ولتث على تنميتها وتثمَتىا مبا نتكن من توسيع قاعدهتا وترقية أدائها يف اجملتمع.
رابعا :االستثمارات العقارية الوقفية في الجزائر على ضوء قانون األوقاف  11/91وقانون .17/11
إف االسػػتثمار الػػوقفي العقػػاري يف اصتزائػػر مل يعػػرؼ إىل غايػػة يومنػػا تطبيقػػات ميدانيػػة قويػػة ،ذلػػك أف الػػوتَتة الػػيت
تسػػَت هبػػا ؼتتلػػف اظتشػػاريع االسػػتثمارية الوقفيػػة ضػػعيفة جػػدا ،علمػػا أهنػػا مشػػاريع واعػػدة وت ػ ز النقلػػة النوعيػػة يف ىػػذا
اجملاؿ.
ومن بُت ىذه اظتشاريع نتكن أف نذكر:
 مشروع حي ال رام ببلدية السحاولة بالعاصمة ،الذي يعتػ األوؿ مػن نوعػو يف العػامل العػريب واإلسػالمي،وىذا من حيث تركيبتو ،فهو لتتوي على شػقق سػكنية ،ػتػالت جتاريػة ،مركػز أعمػاؿ ،بنػك ،مسػجد ومػ ة

لرعاية األيتاـ.
 مشروع المركب الوقفي –البشَت اإلبراىيمي -ببلدية بوفاريك واليػة البليػدة ،والػذي لتتػوي علػى مكاتػبدراسػػات ،مكتبػػة تقليديػػة وإلكًتونيػػة وقاعػػة ػتاض ػرات ،مدرسػػة قرآنيػػة متخصصػػة يف الق ػراءات ،ومدرسػػة
متخصصة (يف العلوـ اظتختلفة) ،ودرا الضيافة...

 مشااروع المسااجد األعظاام (مسػػجد اصتزائػػر العاصػػمة) ،وىػػو عبػػارة عػػن مركػػب وقفػػي لتتػػوي علػػى ثالػػثأك ػ مسػػجد يف العػػامل العػػريب واإلسػػالمي بعػػد اضتػػرمُت الش ػريفُت ،فنػػدؽ ،مركػػز صػػحي متخصػػص ،منػػارة
عامرة األوىل من نوعها يف العامل ،معهد عايل للدراسات اإلسالمية ،مركز جتاري ،مطػاعم ،ورشػات اضتػرؼ

التقليديػ ػػة ،موقػ ػػف سػ ػػيارات ،مسػ ػػاحات خض ػ ػراء واسػ ػػعة ( %70م ػ ػػن مسػ ػػاحة اظتشػ ػػروع) ،مركػ ػػز ثق ػ ػػايف
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
بعد صدور قانوف  10/91اظتؤرخ يف  12شواؿ عاـ 1411ىػ اظتوافػق  27أفريػل  1991واظتتعلػق باألوقػاؼ .مث تػال
ذل ػػك تع ػػديل عت ػػذا الق ػػانوف وىػ ػذا بن ػػاء عل ػػى الق ػػانوف  07/01اظت ػػؤرخ يف  28ص ػػفر ع ػػاـ  1422اظتواف ػػق  22م ػػاي
 2001اظتعدؿ واظتتمم لقانوف .10/91
لذا سنعرض أىم اظتواد اليت حتدثت عن االستثمار الوقفي اليت أقرىا القانوناف وذلك وفق ما يلي:
أ) -االستثمار الوقفي في قانون 11/91

لقػػد أتاحػػت اظتػػادة  45مػػن قػػانوف  10/91إمكانيػػة اسػػتثمار األمػػالؾ الوقفيػػة وجػػاءت كمػػا يلػػي " :تنمػػى
األمالؾ الوقفية وتسػتثمر وفقػا إلرادة الواقػف ،وطبقػا ظتقاصػد الشػريعة اإلسػالمية يف غتػاؿ األوقػاؼ حسػب كيفيػات

حتدد عن طريق التنظيم".
ويظهػػر مػػن اسػػتعراض ىػػذا القػػانوف أف ىػػذه اظتػػادة ىػػي الوحيػػدة الػػيت حتػػدثت ص ػراحة عػػن اسػػتثمار األمػػالؾ الوقفيػػة
وربطهػػا بشػػرط الواقػػف ،وأف تكػػوف مطابقػػة للش ػريعة اإلسػػالمية يف غتػػاؿ األوقػػاؼ ،إال أف كيفيػػات تطبيػػق ذلػػك مل
توضػ ػح فيم ػػا بع ػػد ع ػػن طري ػػق التنظ ػػيم حي ػػث اقتص ػػرت االس ػػتثمارات (إف ص ػػح أف نس ػػميها ك ػػذلك) عل ػػى اإلكت ػػار
ومراجعتو وفق األسعار اضتقيقية واليت تظل دائما ضعيفة مقارنة بأسعار السوؽ.
وظػػل األمػػر علػػى ذلػػك الوضػػع (رغػػم صػػدور اظترسػػوـ التنفيػػذي رقػػم  381-98اظتػػؤرخ يف  12شػػعباف عػػاـ
 1419اظتوافػػق  01ديسػػم  1998الػػذي حػػدد شػروط إدارة األمػػالؾ الوقفيػػة وتسػػيَتىا وزتايتهػػا وكيفيػػات ذلػػك)
إىل أف جاء قػانوف  07/01ليعػدؿ ويػتمم قػانوف  .10/91وعليػو نتكػن اعتبػار قػانوف  10/91أوؿ خطػوة يف إطػار
التقنػػُت لالسػػتثمار الػػوقفي العقػػاري يف اصتزائػػر ،لكػػن قػػانوف  07/01فصػػل صػػيغ االسػػتثمار الػػوقفي بشػػكل أكثػػر
وضوحا.
ب)  -االستثمار الوقفي العقاري في الجزائر على ضوء قانون 17/11

نتكن أف نلخص أىم اظتعطيات االستثمارية العقارية الوقفية اليت جاءت يف القانوف كما يلي:27
 مصادر التمويل االستثماري الوقفي :أوضحت اظتادة الرابعة أف ىذه اظتصادر ىي:28 التمويل الذاتي :من أمواؿ األوقاؼ ذاهتا (صندوؽ األوقاؼ)
 التمويل الوطني :ؼتتلف مصادر التمويل اضتكومية ،اظتؤسسات ،اصتماعات احمللية...
 التمويل الخارجي :اعتيآت واظتؤسسات اظتالية الدولية أو حىت التمويالت اطتاصة (اصتالية يف اظتهجر)...

 صيغ تمويل العقارات الوقفية الفالحياة :29إذا كانػت ىػذه األوقػاؼ عبػارة عػن أراض أو أشػجار ،حيػثتستثمر وتنمى وفق الصيغ التالية:

 عقاد المزارعاة :ويػػتلخص يف إعطػاء األرض الوقفيػة ظتػزارع يسػػتغلها مقابػل حصػة مػػن احملصػوؿ يتفػق عليهػػا
عند إبراـ العقد.
 عقد المساقاة :وىو إعطاء الشجر اظتوقوؼ ظتن يصلحو مقابل جزء من الثمر اطتارج منو.

 بالنساابة ل راضااي الوقفي ااة العاطلااة :31حػػددت نفػػس اظتػػادة أف تسػػتثمر وتنمػػى ىػػذه األراضػػي اظتوقوفػػةالعاطلة وفق ما يلي:

 عقد الح ر :الذي عرفتو بأنو ختصيص جزء من األرض العاطلة للبناء و/أو للغرس ظتدة معينػة مقابػل دفػع
مبلػػغ يقػػارب قيمػػة األرض اظتوقوفػػة وقػػت إبػراـ العقػػد ،مػػع إلػزاـ اظتسػػتثمر بػػدفع إكتػػار سػػنوي لتػػدد يف العقػػد
مقابل حقو يف االنتفاع هبذه األرض ،كما أعطتو اضتق يف توريث حقو ىذا خالؿ مدة العقد.

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

استهالؾ قيمة االستثمار.

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

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

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

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

 الودائع ذات المنافع الوقفية :36وىي تلك الػيت دتكػن صػاحب مبلػغ مػن اظتػاؿ لػيس يف حاجػة إليػو لفػًتةمعينػػة مػػن تسػػليمو للسػػلطة اظتكلفػػة باألوقػػاؼ يف شػػكل وديعػػة (وقفيػػة) يسػػًتجعها مػػىت شػػاء علػػى أف تقػػوـ
إدارة األوقاؼ بتوظيف ىذه الوديعة مع ما لديها من أوقاؼ.

 المض اااربة الوقفي ااة :37وى ػػي ص ػػيغة ي ػػتم م ػػن خالعت ػػا اس ػػتعماؿ بع ػػض ري ػػع األوق ػػاؼ يف التعام ػػل اظتص ػػريفوالتجاري من طرؼ إدارة األوقاؼ.

خامسا :مالحظات حول قانون 17/11
إف اسػػتعراض صػػيغ االسػػتثمار الػػوقفي يف ىػػذا القػػانوف قػػد مكننػػا مػػن تسػػجيل عػػددا مػػن اظتالحظػػات اعتامػػة الػػيت
نوجزىا فيما يلي:
أ) إف عقد اضتكر اظتعتمد يف ىذا القانوف عرؼ بطريقة خاطئػة ،ذلػك أف ىػذا التعريػف أو الصػيغة توافػق عقػد
اإلجػػارتُت ولػػيس عقػػد اضتكػػر ،ألف عقػػد اضتكػػر عػػرؼ علػػى أنػػو ":عقػػد يػػتم مبوجبػػو إجػػارة أرض الوقػػف
للمستأجر ظتدة طويلػة ،وإعطائػو حػق القػرار فيهػا يبػٍت أو يغػرس مػع إعطائػو حػق االسػتمرار بعػد إهنػاء عقػد

اإلجارة ما داـ أنو يػدفع أجػرة اظتثػل بالنسػبة لػألرض اطتاليػة مػن البنػاء والغػراس الػذي أحدثػو فيهػا ،ويسػمى

اظتستأجر وفق ىذه الطريقة ػتتكرا" .38أما عقد اإلجارتُت فهو بالصيغة اليت جاء هبا قانوف .07/01
ب) إف اظترصد ىو ما ينفقػو اظتسػتأجر علػى عمػارة الوقػف حينمػا ينخػرب ولتتػاج لإصػالح ،وال يػتمكن متوليػو
مػػن إجارتػػو إج ػػارة طويلػػة يأخ ػػذ منهػػا معج ػػال ينفقػػو عل ػى تعمػػَته ،واضت ػػاؿ أنػػو ل ػػيس ذت ػػة س ػػابقة لػػو نتك ػػن
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
توضػح أف اظترصػػد ىػػو تلػػك النفقػػة الػػيت تكػػوف دينػػا علػػى الوقػػف ذاتػػو ،وأف ذلػػك مربػػوط ػراب الوقػػف إذ
لتتػػاج عنػػدىا إىل اإلصػػالح ،وأف اظترصػػد لػػيس شػػكال مػػن أشػػكاؿ اسػػتثمار الوقػػف بالصػػيغة الػػيت طػػرح إفتػػا
أداة لتمويل رعاية الوقف وإصالحو.
ت) عقد اظتقاولة مل يعرفػو ىػذا القػانوف ،وىػو يف األصػل عقػد اإلستصػناع ،الػذي يعػرؼ يف ىػذا اجملػاؿ علػى أنػو
دفػع ملػػك وقفػي صتهػػة معينػة تقػػوـ ببنائػو (صػػنع البنػاء) نتكػػن تػأخَت الػػدفع باالتفػاؽ بػػُت اصتهتػُت ،علػػى أف
تستغل إيرادات الوقف ذاتو أو غَته يف سداد الدين.
ث) عقػػد اظتقايضػػة أو اإلبػػداؿ ،الػػذي حصػػر القػػانوف يف اسػػتبداؿ جػػزء مػػن البنػػاء ػػزء مػػن األرض ،والس ػؤاؿ
الػػذي نطرحػػو ىػػو :أال تصػػلح العمليػػة العكسػػية ،أي اسػػتبداؿ جػػزء مػػن األرض ػػزء مػػن البنػػاء ،وقػػد يقػػع
ىذا ،مث ظتاذا ؿتصر العملية هبذا الشكل ،وىي يف أصلها مفتوحة.
ج) عقػد الًتمػيم الػػذي حتػدث عنػػو القػانوف مػا ىػػو إال اظترصػد ،وىػػو التعريػف الصػحيح عػػوض ذلػك اظتعتمػد يف
عقد اظترصد بنفس القانوف.
ح) القػػرض اضتسػػن لػػيس صػػيغة اسػػتثمارية لألوقػػاؼ ،ألف الشػػكل الػػذي قػػدـ بػػو علػػى أف األوقػػاؼ ىػػي الػػيت
تقرض احملتاجُت ،وبالتايل ال نتكن اعتبارىا هبػذا الشػكل صػيغة اسػتثمارية ،ألف االسػتثمار مػرتبج باصتػدوى
االقتصػػادية للمشػػاريع واألربػػاح والنتػػائج اظترجػػوة التحقيػػق ،لكػػن لػػو كانػػت العمليػػة مػػن جهػػة دتويػػل خارجيػػة
(مؤسسات ،حكومات ،أفراد )...لصاحل األوقاؼ ظتكػن ىػذا مػن دتويػل األوقػاؼ دوف أعبػاء ماليػة إضػافية
فوؽ الدين.
خ) أمػػا مػػا تعلػػق بػػالودائع ذات اظتنػػافع الوقفيػػة ،فهػػذا الػػذي نتكػػن أف يػػدرج ضػػمن القػػرض اضتسػػن مػػن طػػرؼ
جهات خارجية ،فالوديعة نوع من االئتماف ،وإذا كانت دوف عائػد فهػي ضػمن القػرض اضتسػن مػن األفػراد
واظتؤسسػات واعتيئػات ،مث أال تطػرح إشػكالية اظتخػػاطرة يف ىػذه الودائػع ،ىػل ؿتػػن بصػدد اضتػديث عػن بنػػك
األوقاؼ؟
د) إف اظتضػػاربة ىػػي مشػػاركة بػػُت رأس اظت ػػاؿ والعمػػل ،والشػػكل الػػذي طرح ػػت بػػو يف ى ػػذا الق ػػانوف حص ػػر يف
التعامػػل اظتص ػػريف والتج ػاري علمػػا أهن ػػا أوس ػػع م ػػن ذلػػك ،ف ػػإذا كان ػػت إدارة األوق ػػاؼ ى ػػي م ػػن ت ػػودع ل ػػدى
اظتصرؼ ماال ليضارب بو مضاربة شرعية فنحن ىاىنا أماـ إشػكاؿ كبػَت وواقعػي ،وىػو أف الصػَتفة اصتزائريػة

ربوية بنسبة كبَتة ،اللهم إال ؽتارسة بنك ال كة اصتزائري ،فكاف األجدر أف يوضح القػانوف أف اظتضػاربة الػيت
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.
بينمػػا ل ػػو كػػاف التمويػػل بص ػػيغة اظتضػػاربة بشػػكل عكسػػي(أي أف األوقػػاؼ ى ػػي ال ػػيت تس ػػتقبل دت ػػويالت بصػػيغة
اظتضاربة) ،لكاف أفضل ،ذلك أهنا ستكوف اظتضارب مباؿ الغػَت ،وسػيمكنها ىػذا مػن الػتحكم أكثػر يف اظتشػاريع
ال ػػيت تس ػػتثمر فيه ػػا ،وىن ػػا تط ػػرح إش ػػكالية االختص ػػاص واطتػ ػ ة يف غت ػػاؿ إدارة اظتش ػػاريع االس ػػتثمارية ل ػػدى إدارة
األوقاؼ.
سادسا :آفاق تطوير استثمار األمالك العقارية الوقفية في الجزائر

إف االستثمار الوقفي العقاري كما ىو عليو اضتػاؿ اليػوـ يف اصتزائػر (بغػض النظػر عػن اظتشػاريع اصتديػدة الػيت ىػي
موضػػع التنفيػػذ أو تلػػك الػػيت أعػػدت دراسػػات بشػػأهنا) ضػػعيف جػػدا مقارنػػة باإلمكانػات اظتتاحػػة يف ىػػذا اجملػػاؿ،
وىػػذا نظػرا 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، تطوير غتاالت االستثمار العقاري الوقفي.أ) بالنسبة لتطوير صيغ االستثمار العقاري الوقفي

نقًتح عددا من الصيغ ىي كما يلي:
 -صيغة المشاركة :وفيها،

 المشاركة الدائمة :وىو عقد تتشارؾ مبوجبو إدارة األوقاؼ مع جهة ثانيػة يف مشػروع عقػاري وقفػي دائػم،
ك ػػأف ت ػػدخل ش ػ ػريكا يف إؾت ػػاز مش ػػروع س ػػكٍت عل ػػى األراض ػػي الوقفي ػػة ويك ػػوف اظت ػػاؿ م ػػن الط ػػرؼ الث ػػاين
(حكومػػة ،خ ػواص ،مؤسسػػات مصػػرفية إسػػالمية )...علػػى أف تكػػوف حصػػة كػػل ش ػريك مػػن األربػػاح علػػى
قدر مشاركة كل منها يف رأس اظتاؿ ،ويبقى اظتشروع مؤجرا وتقسم نتيجتو بينهم.
 المشاااركة المتناقصااة المنتهيااة بالتمليااك :عػػوض دواـ اظتشػػاركة نتكػػن أف تتنػػازؿ إدارة األوقػػاؼ عػػن نسػػبة
مػػن حصػػتها السػػنوية (أو الشػػهرية) إلطفػػاء حصػػة الش ػريك لي ػػؤوؿ اظتش ػػروع يف النهايػػة إىل إدارة األوق ػػاؼ

بالكامل.
 المضاربة المتناقصة المنتهية بالتمليك :تكوف األرض واظتاؿ مػن األوقػاؼ (مػثال) علػى أف يتػوىل مكتػبدراسػػات (اظتضػػارب) إؾتػػاز اظتشػػروع وإدارتػػو بع ػد ذلػػك ،وىػػذا مقابػػل نسػػبة مػػن األربػػاح كمقابػػل للجهػػد
واطت ػ ة واإلدارة ،لتقػػوـ إدارة األوقػػاؼ بش ػراء حصػػتو مػػن اظتشػػروع عػػن طػػرؽ اإلطفػػاء السػػنوي بتنازعتػػا عػػن
نسبة إضافية من أرباحها لصاحل اظتكتب.

 اإليجاار المتناااقل المنتهااي بالتمليااك :نتكػن أف تسػػتثمر إيػرادات األوقػػاؼ يف إؾتػػاز ػتػالت جتاريػػة علػػىأراض غَت وقفية ،لتقوـ اإلدارة ببيعها بناء على صيغة الشراء باإلكتار مع ىامي ربح معقوؿ.
 األسااهم والسااندات الوقفيااة :نتكػػن أف تسػػتعُت إدارة األوقػػاؼ يف تعمػػَت أرض وقفيػػة عػػن طريػػق االسػػتعانةبالتمويػػل السػػندي أو باألسػهم الوقفيػػة ،وىػػي عبػػارة عػػن مػػنح حػػق اسػػتغالؿ اظتػػاؿ لصػػاحل األوقػػاؼ – وفػػق
طرؽ شرعية ،-وبعد إؾتاز اظتشروع وتشغيلو (تأجَتا أو استثمارا معينا) يتم إطفػاء ىػذه السػندات واألسػهم
الوقفية من اإليرادات اظتتأتية من اظتشروع.
ب) تطوير مجاالت االستثمار العقاري الوقفي:
عػػوض أف تبقػػى االسػػتثمارات العقاريػػة الوقفيػػة مرتكػػزة علػػى السػػكنات الوقفيػػة وملحقاهتػػا التجاريػػة ،نتكػػن أف
ترقى إىل اجملاالت التالية:
 الفندقة الوقفية :ونقصد هبا االستثمار يف إنشاء فنادؽ علػى األراضػي الوقفيػة وبالشػكل الػذي ال يتنػاقضمع تعاليم الشريعة اإلسالمية ،ونقصد الفندقة اإلسالمية الراقية.
 القاارا السااياحية :نتكػػن أف تسػػتثمر األوقػػاؼ يف إنشػػاء قػػرى سػػياحية يف أمػػاكن ؼتتلفػػة مػػن أرض الػػوطنوليس فقج يف األمػاكن السػاحلية ،وإفتػا نتكػن االسػتفادة مػن فكػرة اظتنتجعػات السػياحية يف العػامل علػى أف
تكوف مبسحة إسالمية ؽتيزة حتًتـ فيها العادات والتقاليد اإلسالمية اضتميدة.

 المستش اافيات والعي ااادات المتخصص ااة :ال يوجػػد أي مػػانع يف أف تك ػػوف االسػػتثمارات العقاريػػة الوقفيػػةعب ػػارة ع ػػن مستش ػػفيات وعي ػػادات متخصص ػػة دت ػػارس نش ػػاطها وف ػػق أس ػػعار تأخ ػػذ بع ػػُت االعتب ػػار وض ػػعية
احملتاجُت والفقراء ،وىذا بغية ترقية اطتدمة الصحية اطتاصة اليت تأخذ بعُت االعتبار اظتسػتويات االجتماعيػة

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

اطتاص لكن بصبغة اجتماعية.

خالصة:
إف تاريخ األوقاؼ اصتزائرية يبُت أف اصتزائريُت اىتموا كثَتا هبا ،وىذا يدؿ على دتسكهم بعقيػدهتم وديػنهم اإلسػالمي
اضتنيػػف ،ومػػن جهػػة أخػػرى اقتنػػاعهم بضػػرورة التضػػامن والتكافػػل فيمػػا بيػػنهم ،بػػل أهنػػم تضػػامنوا حػػىت مػػع إخ ػواهنم
اظتس ػػلموف فق ػػد أوق ػػف اصتزائري ػػوف للح ػػرمُت الش ػريفُت وللواف ػػدين منهم ػػا ،وأوقفػ ػوا ح ػػىت يف الق ػػدس الش ػريف (فح ػػارة
اظتغاربة دليل على ذلك) ،وىذا مل يكن بعد التواجد العثماين يف اصتزائر وإفتا قبلو بكثَت.
إف اظتسػػتعمر الفرنسػػي عمػػل علػػى تػػدمَت الًتكيبػػة اطتاصػػة باألوقػػاؼ ،ودتك ػن مػػن ذل ػػك ،فقػػد ض ػػاعت الكثػػَت مػػن
األوقػػاؼ اصتزائريػة خػػالؿ ىػػذه اضتقبػػة اظتظلمػػة مػػن تارمتػػو ،ؽتػا جعػػل البحػػث عػػن ىػػذه األمػػالؾ وإعػػادة ختصيصػػها ظتػػا
وقفت من أجلو يكاد يكوف مستحيال لوال جهود الدولة اصتزائرية يف اجملاؿ التشريعي والتمويلي ،وحىت جهػودا دوليػة
س ػػاقتت يف اس ػػًتجاع الكث ػػَت منه ػػا يف الف ػػًتة اظتمت ػػدة م ػػن منتص ػػف التس ػػعينات إىل غاي ػػة يومن ػػا (بتموي ػػل م ػػن البن ػػك
اإلسالمي للتنمية).
إف أوىل فًتات االستقالؿ مل يكن فيها الشيء الكثَت بالنسبة لألوقاؼ وإفتا فًتة هناية الثمانينات وبدايػة التسػعينات
ىي اليت عززت من اظتكانة القانونية لألوقاؼ وأعادت بعثها من جديد ،لكػن طػى وئيػدة ،إىل بدايػة القػرف الواحػد
والعشروف حيث بدأت تلك التشريعات يف غتاؿ األوقاؼ تعرؼ تطبيقا ػتتشما عتا ،وىي يف تزايد إكتػايب خاصػة يف
غتاؿ االستثمار ،فظهرت اظتشاريع االستثمارية الوقفية اليت ترعاىا الدولة واطتواص علػى حػد سػواد ،وىػذا ابتػداء مػن
حػػي الك ػراـ ال ػػذي اعت ػ أوؿ اس ػػتثمار وقفػػي معاص ػػر بتمويػػل م ػػن الدولػػة اصتزائري ػػة ،يلي ػػو اظترك ػػب ال ػػوقفي "اظتس ػػجد
األعظػػم" الػػذي يعت ػ نقلػػة نوعيػػة يف اظتركبػػات الوقفيػػة يف العػػامل العػػريب واإلس ػالمي ،باإلضػػافة إىل اظتركبػػات الوقفيػػة
اظتصغرة اليت بدأت تنتشر يف كل والية.
ونتكن أف نتحدث يف ىذه اطتالصة عن اصتوانب التشريعية يف غتاؿ االستثمار العقػاري الػوقفي ،فػرغم التطػور الػذي
جاء بو قانوف  07/01يف االستثمار العقاري الوقفي إال أننا نسجل ما يلي:
 ضػػرورة مراجعػػة الصػػيغ اظتعتمػػدة مػػن طػػرؼ اظتختصػُت يف االسػػتثمار الػػوقفي والتمويػػل اإلسػػالمي ،لتصػػححاألخطاء الواردة فيها.
 ضػػرورة اإلس ػراع يف إصػػدار النصػػوص التطبيقيػػة الػػيت توض ػح كيفيػػة تطبيػػق ؼتتلػػف اظت ػواد لكػػن بعػػد مراجعػػةدقيقة عتا.
 ضرورة توسع صيغ االستثمار الوقفي مبا يتوافق وتطور صيغ التمويل اإلسالمي. التأكيد على أف التمويل اطتارجي اظتعتمد كتب أف لتًتـ قواعد الشريعة اإلسالمية خاصة يف غتاؿ الربا. إف ترقي ػػة االسػ ػػتثمار الػ ػػوقفي ال يعػ ػػٍت االىتمػ ػػاـ بالصػ ػػيغ التمويلي ػػة فقػ ػػج ،وإفتػ ػػا كتػ ػػب أف تؤخػ ػػذ اجملػ ػػاالتاالستثمارية بعُت االعتبار.
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اظتصدر :من إعداد الباحث استنادا إىل :ناصر الدين سعيدوين ،دراسات ،...مرجع سابق ،ص.85-84
الجدول رقم  :2أهم التشريعات الجزائرية في مجال األوقاف من 1962م إلى 2116م
المحتوا
التشريع /التنظيم
اظترس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ  20/62بت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ قضى حبماية األمالؾ الشاغرة بعد االستقالؿ (مبا فيها األوقاؼ)
1962/08/24
اظترس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ  388/63بت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ تػػأميم اظت ػزارع الفالحيػػة التابعػػة لػػبعض اظت ػزارعُت الطبيعيػػُت واظتعنػػويُت لتصػػبح ملكػػا
للدولة(مبا فيها األمالؾ الوقفية)
1963/10/01
اظترس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ  283/64بت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ نظاـ األمالؾ اضتبسية
1964/09/17
األم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر  73/71بت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ قػػانوف الثػػورة الزراعيػػة (تػػأميم الكثػػَت مػػن األراضػػي الوقفيػػة رغػػم نػػص القػػانوف علػػى
استثنائها من العملية)
1971/11/08
ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانوف  01/81بت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ قػػانوف التنػػازؿ عػػن أمػػالؾ الدولػػة العقاريػػة السػػكنية واظتهنيػػة والتجاريػػة (أثػػرت علػػى
األمالؾ الوقفية)
1981/02/10
ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانوف  11/84بت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ قانوف األسرة ،تناولت بعض مواده الكالـ عن الوقف (اظتواد)220-213
1984/11/09
ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانوف  10/91بت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ أوؿ تشريع ينظم األوقاؼ بشكل مستقل (بعد اظترسوـ )283/64
1991/04/27
منشور وزاري مشًتؾ بُت وزارة الشؤوف الدينيػة واألوقػاؼ ووزارة الفالحػة القاضػي
منشور بتاريخ 92/01/06

حبق الوزارة الوصية باسًتجاع األراضي الزراعية اظتؤؽتة
قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانوف  470/94بتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ تنظ ػػيم اإلدارة اظتركزي ػػة يف وزارة الش ػػؤوف الديني ػػة اظت ػػادة  3تناول ػػت موض ػػوع اعتيئ ػػة
اإلدارية لألوقاؼ
1994/12/25
اظتنش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػور  96/37بت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ احملدد لكيفية دفع إكتار الوقف
1996/06/05
اظتػػذكرة الوزاريػػة  96/01بتػػاريخ اظتتعلقة بكيفية إكتار األوقاؼ
1996/07/09
التعليم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة  96/02بت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ مطالبة النظار بالتقارير اظتالية اطتاصة بالوقف مع النماذج اطتاصة بذلك
1996/07/17
اظتػػذكرة الوزاريػػة  97/01بتػػاريخ اظتتضمنة لكيفية إدارة الوقف
1997/01/15
اظتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذكرة  01/169بتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ اظتتضمنة الدعوة إىل تنمية أمواؿ الوقف
1997/07/01
اظترسػ ػوـ رق ػػم  381/98بت ػػاريخ مرس ػػوـ تنفي ػػذي مكمػػل للبن ػػاء الق ػػانوين ال ػػوقفي يب ػػُت ش ػػروط إدارة وتسػػَت وزتاي ػػة
وكيفية تسوية اظتنازعات اطتاصػة بػالوقف مػع الػدعوة إىل اسػتثمار وتنميػة األوقػاؼ
1998/09/11
وأحكاـ مالية أخرى متعلقة بصيانة األوقاؼ ( 40مادة)
الق ػ ػرار ال ػػوزاري اظتش ػػًتؾ بتػ ػػاريخ بػػُت وزارة الشػػؤوف الدينيػػة واألوقػػاؼ ووزارة اظتاليػػة متػػوؿ ظتديريػػة األوقػػاؼ اضتػػق يف
فتح صندوؽ مركزي لألوقاؼ العمومية وتنظيمو.
1999/03/02
قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرار وزاري بت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ لتدد كيفيات ضبج إيرادات الوقف والنفقات اطتاصة باألمالؾ الوقفية
2000/04/01
اظترسػ ػ ػػوـ  336/2000بتػ ػ ػػاريخ مرسػػوـ تنفيػػذي يف إطػػار تكملػػة البنػػاء القػػانوين للوقػػف اظتتضػػمن إحػػداث وثيقػػة
إلثبات الوقف عن طريق الشهادة مع بياف الكيفية والشروط اظتنظمة لذلك
2000/10/26
ق ػ ػ ػ ػ ػػانوف  07/01بت ػ ػ ػ ػ ػػاريخ  22اظتعدؿ واظتتمم لقانوف  10/91اىتم بتنمية الوقف
ماي 2001
قرار بتاريخ  2001/05/26يبُت شكل وػتتوى الشهادة الوقفية
يبُت ػتتوى وشكل السجل الوقفي
قار بتاريخ 2001/07/26
ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانوف  10/02بت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ لتتوي على فصل األوقاؼ العامػة عػن اطتاصػة يف مسػألة االسػتثمار والبحػث عػن
التمويل وقصر االستثمار والرعاية على األوقاؼ العامة
2002/12/14
تعليمة وزاريػة مشػًتكة مؤرخػة يف تتعلػػق بتحديػػد كيفيػػات تسػػوية األمػػالؾ الوقفيػػة العقاريػػة العامػػة الػػيت ىػػي يف حػػوزة
الدولة.
 20مارس 2006
اظتصدر :من إعداد الباحث

الهوامش:
 1ناصر سعيدوين " ،تاريخ الوقف ودوره االجتماعي واالقتصادي" ،اصتزائر :دورة إدارة األوقاؼ االسالمية باصتزائر ،1999 ،ص.2،3
 2ناصر الدين سعيدوين" ،تاريخ ،"...مرجع سابق ،ص.4
 3ناصر الدين سعيدوين ،دراسات يف اظتلكية العقارية ،اصتزائر :الشركة الوطنية للنشر ،1986 ،ص  .84وانظر أيضا:
J.Busson jensens, contribution à l'étude des habus publique Algériens,Thèse de doctorat en
droit, ALGERIE: 1950, p27
4
J.Busson jensens, op cit, p259.
 5أنظر :عبد الرزتن بن ػتمد اصتياليل ،تاريخ اصتزائر العاـ ،ج ،3ط ،3اصتزائر :ديواف اظتطبوعات اصتامعية ،1994 ،ص ( 424،425بتصرؼ)
وانظر أيضا :ناصر الدين سعيدوين ،دراسات  ،...مرجع سابق ،ص .88
 6عبد الرزتن بن ػتمد اصتياليل ،مرجع سابق ،ص ( 425 ،424بتصرؼ)
7
Devolux,"les édefices religieux de l'ancien Alger", revue africaine (R.A), 1862, pp371-372
نقال عن :ناصر الدين سعيدوين ،دراسات ،...مرجع سابق ،ص ( 88بتصرؼ)
8
Archives d'outre-mer a aix (AOM) F.80 N° 1632
نقال عن :عبد اصتليل التميمي "،وثيقة عن األمالؾ احملبسة باسم اصتامع األعظم مبدينة اصتزائر" تونس :منشورات اجمللة التارمتية اظتغربية ،العدد  ،5ص
.10
9
Tableau de la situation des établissements francais, année 1837,
نقال عن ناصر الدين سعيدوين ،دراسات ،..مرجع سابق،ص90
10
Godin F, le regime foncier de l'algerie, in l'ouvre de la France en algerie, collection du
centenaire de l'algerie, 1830,1930

نقال عن :ناصر الدين سعيدوين ،اظترجع اةنف الذكر ،ص( 95بتصرؼ).
11ناصر الدين سعيدوين ،نفس اظترجع ،ص.95،96
 12نفس اظترجع ،ص( 96 ،95بتصرؼ)
13نفس اظترجع ،ص( 95،96بتصرؼ)
 14فحص اصتزائر :كاف ينقسم إىل  3جهات :باب اصتديد ،باب عزوف ،باب الوادي .أنظر :ناصر الدين سعيدوين ،دراسات ،...مرجع سابق،97 ،
.98
 15أبو القاسم سعد اهلل ،تاريخ اصتزائر الثقايف ،ج ،1اصتزائر :اظتؤسسة الوطنية للكتاب ،1985 ،ص  ،.238 ،236وانظر أيضا :عبد الرزتن
اصتياليل ،مرجع سابق ،ص .429 ،428
16ناصر الدين سعيدوين ،اظترجع أعاله ،ص( 98 ،97بتصرؼ).

J.Busson jensens, op cit, p35.
نقال عن :ناصر الدين سعيدوين ،دراسات ،...مرجع سابق ،ص ( 99بتصرؼ)
18نفس اظترجع ،ص( 100بتصرؼ).
 19تنص وثيقة وقف سيدي أيب مدين بتلمساف على أوقاؼ :مسجد ومدرسة سيدي أيب مدين كانت تناىز  23ملكا عقاريا داخل تلسماف.
20ظتزيد من التفاصيل أنظر :ناصر الدين سعيدوين" ،تاريخ ،"...مرجع سابق ،ص.9
 21نفس اظترجع ،ص( ،10بتصرؼ)
 22نفس اظترجع ،ص( 11،12بتصرؼ)
 23وذلك حسب ما جاء يف التقرير العاـ عن األوقاؼ بتاريخ  10دنتس .1835،
 24راجع :ناصر الدين سعيدوين ،تاريخ ،...مرجع سابق ،ص.13 ،12

17

 25مديرية األوقاؼ " ،األمالؾ الوقفية يف اصتزائر" ،نواكشج :ندوة تطوير األوقاؼ اإلسالمية وتنميتها ،منشورات البنك اإلسالمي للتنمية بالتعاوف مع
األمانة العامة لألوقاؼ ،2000 ،ص( 35 ،34بتصرؼ)
 26نفس اظترجع ،ص( 35بتصرؼ).
 27اظتادة رقم  4اليت تتمم أحكاـ الفصل الرابع من قانوف  10/91باظتواد من  26مكرر إىل  26مكرر .11
 28اظتادة  26مكرر
 29اظتادة  26مكرر1
 30اظتادة  26مكرر 2
 31اظتادة  26مكرر5
 32اظتادة  26مكرر6
33اظتادة  26مكرر6
 34اظتادة  26مكرر7
 35اظتادة  26مكرر10
 36اظتادة  26مكرر10
 37اظتادة  26مكرر10

 38خليفة بابكر اضتسن"،استثمار موارد األوقاؼ :األحباس" ،غتلة غتمع الفقو اإلسالمي ،جدة ،العدد، 13ص .79

