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 مداخلة بعنوان : املعاجلة القانونية للوقف كآلية قانونية ملواجهة البطالة
 

 القروي بشري سرحان
 جامعة مخيس مليانة

 كلية احلقوق و العلوم السياسية
 

 املقدمة
 

لقد كان الوقف و مازال من األنظمة املالية اإلسالمية ، اليت هلا عدة أدوار سواء على املستوى       
االجتماعي فقد كان الوقف وسيلة لتحقيق التكافل االجتماعي ، و هو منوذج أصيل لتنمية األخالق و 

لوقف ابملوارد املالية و سبل شيوع الرمحة بني الناس ، أو سواء على املستوى االقتصادي فكثريا ما يرتبط ا
و هي تساهم يف تنمية املؤسسات ، و توفر لألسر موارد مالية مبا يكفل احلفاظ على كيان األمة     اإلنفاق

 و العائلة .
    

عليه يعترب استثمار األوقاف من العناصر اهلامة اليت تضمن بقاء املال الوقفي ، و يف متكني األوقاف من و 
حلياة االقتصادية و االجتماعية ، و خاصة حينما نعلم أن املتجمع اجلزائري من أكثر لعب دور هام يف ا

الشعوب إقباال على اخلري و ابألخص األمالك الوقفية ، فمن منا مل يسمع أو حىت يرى أبم عينه أمالك 
ما مت  وضعت وقفا هلل ، فاألمالك الوقفية تعد ابآلالف منها ما هو معلوم و يتم استغالله ، و منها

اسرتجاعه و جرت تسوية وضعيته القانونية ، و العدد األكرب ما يزال ضائعا ، و هو من مقدرات األمة 
الضائعة ، بل أكثر من ذلك فللجزائريني أمالك وقفية حىت خارج أرض الوطن ، فيكفي أن نقول أن ابب 

 املغاربة ابلقدس يف أغلبه أوقاف من املغاربة أي دول املغرب العريب .
 

و مما يربز أمهية الوقف أن بعض الدول غري اإلسالمية ، و هي دول متطورة و قوية اقتصاداي مثل      
الوالايت املتحدة األمريكية و فرنسا ، ينتشر فيها الوقف بشكل الفت رغم عدم وجود الوازع الديين ، و 

ل اخلدمات االجتماعية ، إال أهنم رغم اإلمكانيات املادية و املالية ، و خمتلف الصيغ و األساليب يف متوي
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وجدوا يف الوقف أحسن الصيغ و طبقوها يف جماالت عديدة مثل املستشفيات و اجلامعات ، و يف مواجهة 
 و تقدمي اإلعاانت للفقراء .     الكوارث 

 و تعترب ظاهرة البطالة من أكرب التحدايت اليت تواجه خمتلف دول العامل على  حد السواء ، فحىت     
الدول املتقدمة و املصنعة تعاين من هذه الظاهرة اخلطرية ، و اليت هي يف تزايد مستمر، كما أهنا أصبحت 

النواحي االقتصادية و تشكل هتديدا حقيقيا للدول ابإلضافة إىل النتائج السلبية اليت حتدثها يف شىت 
واجهة هذه الظاهرة ، و اخاصة مع و السياسية ،  و من هنا أييت دور الوقف ليعطي لنا حال ملاالجتماعية 

 تفاقم املشكلة نتيجة افرازات األزمة االقتصادية ، و مفاهيم العوملة .

 
و لقد نظم املشرع اجلزائري كغريه من مشرعي الدول اإلسالمية أحكام الوقف ، و ذلك ملا هلذا األخري       

 1990.11.18املؤرخ يف  25-90قم من أمهية و من ارتباط ابمللكية العقارية ، فقد نص القانون ر 
، و بعدها صدر القانون رقم  (1)منه  31املتضمن قانون التوجيه العقاري ألحكام الوقف يف نص املادة 

الذي نظم األمالك الوقفية ، إال أن وضعية األمالك العقارية  1991.04.27املؤرخ يف  91-10
هذا ما جعل املشرع اجلزائري يتدخل مرة أخرى خصوصا و األمالك العقارية بصفة عامة لكم تكن واضحة 

 . 10 -02لتنظيم األحكام التشريعية للوقف مبوجب القانون 
  

و منه فإن اإلشكالية اليت ميكن طرحها هي ، إىل أي مدى ميكن لألحكام التشريعية املتعلقة ابلوقف      
 أن تساهم    يف مواجهة ظاهرة البطالة ؟

 
و أتسيسا على هذا سنحاول التطرق يف هذه املداخلة إىل وضعية األمالك الوقفية يف اجلزائر ، مث       

سنحاول التطرق إىل كيفية معاجلة املشرع اجلزائري لتوظيف األمالك الوقفية ، و دورها يف معاجلة ظاهرة 
 ابلطالة .
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 احملور األول : وضعية األمالك الوقفية يف اجلزائر
 

لقد اشران يف مستهل املداخلة أن الشعب اجلزائري من أكثر الشعوب سعيا لسبل اخلري ، هذا ما جعل    
الوقف متجذرا يف اتريخ اجلزائريني ، و عليه سنحاول استعراض بنوع من اإلجياز خمتلف احلقبات التارخيية 

 مر هبا الوقف يف اجلزائر .     اليت 

، لقد ازدهر الوقف خالل احلقبة العثمانية ، اذ شهدت اجلزائر خالل  الوقف يف احلقبة العثمانية - 1
تلك الفرتة ازدهارا و قوة مل تشهدها اجلزائر خالل اترخيها ، هذا ما انعكس على األوضاع االجتماعية 

و منه فقد تكاثر الوقف بشكل الفت ليشمل الوقف على األمالك العقارية ، و األراضي      للجزائريني 
و األفران ، و البساتني و العيون و املطاحن ، ابإلضافة إىل عوائد الوقف اليت     ية ، و الدكاكني الزراع

كانت تستعمل يف نفقات الدراسة ، و سد حاجات طلبات العلم و التكفل أبجور املدرسني و القائمني 
 (2)على شؤون العبادة ابملساجد و الزوااي و املدارس .

         ع بتنظيم حمكم ، حيث كانت تتواله مؤسسات خريية هلا صفة دينية و شخصية و كما كان الوقف يتمت   
و قانونية و وضع إداري خاص ، و من أشهر املؤسسات اخلريية نذكر منها مؤسسة سبل اخلريات ، مؤسسة 

            ألشرافأوقاف احلرمني الشريفني ، مؤسسة أوقاف النازحني من األندلس ، و أوقاف الزوااي و األولياء و ا
 (3)و املرابطني و غريها من مؤسسات الوقف .

يف نكسة بعد دخول  1830، لقد دخلت اجلزائر بعد عام  الوقف خالل اإلستدمار الفرنسي - 2
احملتل الفرنسي و لعل أول ما قام به احملتل الفرنسي هو االستحواذ على األمالك الوقفية ، فقد صدر القرار 

من طرف اجلنرال الفرنسي " كلوزال " ، و الذي أراد من خالله احلاق  1930سبتمرب  08يف     املؤرخ 
األوقاف احملبسة على احلرمني الشريفني أبمالك الدولة الفرنسية ، و مل يتوقف هذا اجلنرال عند هذا احلد بل 

لحة أمالك احلق مبوجبه األوقاف كلها مبص 1830ديسمرب  07، و بعد بضعة أشهر أصدر قرار أخر يف 
الدولة ، و قد صرح أحد الفرنسيني قائال : " ان مناعة األمالك احملبسة أو املوقوفة تشكل احدى العوائق 

عليها أمام اإلصالحات الكربى اليت هي وحدها القادرة على حتويل اإلقليم الذي     اليت ال ميكن التغلب 
 أخضعته أسلحتنا إىل مستعمرة حقيقية " .
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        ، لقد ورثت اجلزائر عن االستعمار الفرنسي اراث من التخلف  لدولة اجلزائرية املستقلةالوقف يف ا - 3
-62و طمس اهلوية اجلزائرية ، ابإلضافة إىل املشاكل األخرى ، و أمام هذا الوضع صدر املرسوم رقم 

ها مع مبدأ و الذي ابقى العمل ابلقوانني الفرنسية إال ما تعارض من 1962.12.31املؤرخ يف  157
السيادة ، و من هنا كانت القوانني اليت طبقت على الوقف متس ابلسيادة اجلزائرية ، ابإلضافة إىل خمالفتها 
ألحكام الشريعة اإلسالمية ، و ابلتايل فقد وجد فراغ قانوين ينظم األوقاف من اتريخ االستقالل إىل غاية 

 (4)املتضمن األمالك احلبسية العامة . 1964.10.07املؤرخ يف  283-64       صدور املرسوم

و نشري أن وضعية األوقاف القانونية مل تكن اثبتة ، فقد نضمت عدة نصوص قانونية هذا األمر ففي      
املؤرخ يف  73-71اطار النهج اإلشرتاكي املنتهج من طرف الدولة ، فقد صدر األمر رقم 

زراعية ، و قد أكد هذا القانون على احلاق العديد و املتضمن قانون الثورة ال            1971.11.08
 (5)من األمالك الوقفية إىل الصندوق الوطين للثورة الزراعية .

صدر قانون األسرة اجلزائري ، و الذي تضمن بعض األحكام املتعلقة  1984و بعدها و يف سنة   
للوقف ، دون أن حيدد األحكام  إال أن قانون األسرة اجلزائري تضمن فقط األحكام العامة      ابلوقف 

التفصيلية اخلاصة به و ال تكفي القواعد العامة لتنظيم الوقف ، على أساس أن هذا األخري يعترب نظام ماليا  
 كبريا ، ومؤسسة قائمة بذاهتا و ابلتايل جيب وضع أحكام تفصيلية خاصة به .

 بصفة خاصة ، و ذلك مبوجبأول قانون ينظم الوقف  1991و أمام هذا الوضع صدر سنة       
، و قد جاء هذا القانون ليضع  املتعلق ابألوقاف 1991افريل  27املؤرخ يف  10-91رقم      لقانونا

فصول نذكر منها : احكام عامة ، أركان الوقف و شروطه ،  07ف  و قد تضمن اإلطار العام للوق
 (6)الوقف ، احكام خمتلفة .اشرتاطات الواقف ، التصرف يف الوقف ، مبطالت الوقف  انظر 

         و ما ميكن قوله على هذا القانون أنه تراجع عن فكرة التأميم اليت نص عليها قانون الثورة الزراعية     
 و ابلتايل جاء هذا القانون ليسرتجع األمالك الوقفية اليت مت التصرف فيها .

، حيدد شروط إدارة  1998ديسمرب  01املؤرخ يف  381-98و بعدها صدر املرسوم التنفيذي رقم   
 (7)األمالك الوقفية  و تسيريها و محايتها و كيفيات ذلك .
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يعدل و يتمم القانون رقم  2001.05.22املؤرخ يف  07-01صدر القانون رقم  2001و يف سنة   
ء به هذا التعديل هو الرتكيز على أمناط استثمار األموال الوقفية ، و املتعلق ابألوقاف ، و مما جا 91-10

 .تدخل املشرع اجلزائري مرة أخرى ليدخل تعديالت على األحكام املنظمة لألوقاف  2010يف سنة 

و ما ميكن قوله عن وضعية الوقف يف اجلزائر ، أنه مل حيظى ابملكانة و التقدير الذي يليق هبذا النظام إن   
من الناحية الواقعية ، فكثريا من األمالك الوقفية اندثرت و مت اإلستالء عليها و التصرف فيها سواء من 

صوص القانونية اليت كانت متعارضة ، طرف األفراد أو حىت من طرف مؤسسات الدولة ، ابإلضافة إىل الن
إال أن هذا الوضع بدأ يف التحسن تدرجييا بداية من صدور قانون الوقف ، و وصوال إىل التعديل الذي وقع 

و الذي من خالله أدخل املشرع اجلزائري أمناط  إلستثمار املال الوقفي ، و هذه مرحلة        2007يف 
إسالمي ، يعطي لنا الكثري من احللول لألزمات اليت تشهدها الدول ،  مهمة لتفعيل دور الوقف كنظام مايل

 و هذا ما سنحاول التطرق إليه يف احملور التايل . 
 

 احملور الثاين : دور الوقف يف مواجهة ظاهرة البطالة

لقد اضحت ظاهرة البطالة من املشاكل اليت ترهق ابل اجلميع ، سواء منها أصحاب القرار أو       
ادمييني          و الباحثني ، و ذلك ملا هلذه الظاهرة من انعكاسات خطرية على اجملتمع عموما ، و األك

قد تفاقمت هذه الظاهرة اخلطرية بعد األزمة االقتصادية اليت عصفت ابلدول ، و منه حاولت الدول و 
 .املختصني اجياد احللول الكفيلة ملواجهة الظاهرة أو على األقل التخفيف منها 

يف اجياد حلول فعالة يف التخفيف من حدة املشكلة ، و يف هذا اجملال يساهم الوقف إىل حد بعيد        
حىت ال نقول القضاء عليها ، و نشري فقط أننا يف هذا املداخلة لن نتطرق إىل دور الوقف ملواجهة ظاهرة 

عاجلة القانونية هلذه الظاهرة ، من البطالة مبنظور اقتصادي أو اجتماعي ، و امنا سنحاول التطرق إىل امل
 خالل الوسائل اليت تضمنها قانون األوقاف إلستثمار األموال الوقفية .

و مما ال شك فيه أن هذه لقد تضمن قانون األوقاف عدة وسائل و طرق إلستثمار املال الوقفي ، و   
الذي  07-01األوقاف الطرق تساهم بشكل مباشر يف مواجهة ظاهرة البطالة ، و قد تضمن قانون 

عدة أحكام تتعلق إبستثمار األوقاف ، و بناءا عليه سنحاول التطرق إىل طرق استثمار   2001حدث يف 
 ملواجهة ظاهرة البطالة . اقتصاديةو       الوقف كآلية قانونية 
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ملك الوقف هو " حبس العني عن التصرفات التمليكية مع بقائها على  مصادر متويل الوقف :  - 1
-91من القانون رقم  03و التربع الالزم على جهة من جهات الرب " ، و قد نصت املادة        الواقف
املتعلق ابألوقاف على : " الوقف هو حبس العني عن التملك على وجه التأبيد و التصدق ابملنفعة  10

  (8)على الفقراء أو على وجه من وجوه الرب و اخلري " .

املتعلق ابألوقاف لينظم استثمار الوقف ، و قد فتح اجملال واسعا للمال  07-01انون لقد جاء القو      
مكرر من هذا القانون  26األموال الوقفية ، و هذا ما نصت عليه املادة  الستثمارالوطين أو حىت األجنيب 

، إذ نصت على : " ميكن أن تستغل و تستثمر و تنمى األمالك الوقفية بتمويل ذايت أو بتمويل وطين أو 
ويل خارجي مع مراعاة القوانني و التنظيمات املعمول هبا " ، و منه جند أن املشرع اجلزائري مل يكتفي ابلتم

الداخلي ، بل مسح حىت ابلتمويل اخلارجي و من شأن هذا أن يضفي قيمة مضافة اىل األموال الوقفية ، 
، و هنا ينفرد الوقف  االستثمارفكثريا من القطاعات تشتكي من نقص التمويل و عدم اإلقبال على 

 مبصادر متويل و اخاصة أنه عمل من أعمال اخلري .

      1مكرر 26يف املال الوقفي وفق صيغ قانونية حددهتا املادة  االستثماريتم  الوقفي : االستثمارصيغ  - 2
 و تتمثل هذه صيغ فيما يلي :

بغية حتقيق الوظيفة االقتصادية لألراضي الوقفية ، و استغالهلا على الوجه األمثل ،  عقد املزارعة -
ن أن يبني األحكام املطبقة على هذا عقد املزارعة من دو  07-01استحدث املشرع اجلزائري ابلقانون رقم 

 النوع من العقود ، و منه يستدعي األمر الرجوع إىل أحكام الشريعة اإلسالمية . 

اعطاء األرض للمزارع لإلستغالل مقابل حصة من احملصول يتفق عليها عند ابرام هو عقد املزارعة ،  و   
يف أعمال الزراعة ، مقابل حصة يتفق عليها  ابستغالهلاأن تسلم األرض الوقفية لشخص يقوم العقد ، أي 

فقهاء الشريعة اإلسالمية يف مشروعية هذا العقد ، فبينما مل جيزه اإلمام  اختلف، و قد أثناء إبرام العقد 
، و اإلمام أمحد و غريهم ( ، و اعتربه الشافعي ، فقد أجازه جهمور الفقهاء ) أيب حنيفة ، و اإلمام مالك 

 (9).و العمل  قد شركة بني املالأبنه ع
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لشخص يقوم إبصالحه مقابل جزء من الثمار يتحصل و هو ان تسلم األشجار املثمرة ، عقد املساقاة   -
و جند مثل هذه الصيغ بني مصاحل الغاابت اليت تعهد مبجموعة من األشجار املثمرة لألفراد  ،عليها كأجرة 

        ، و املساقاة جائزة شرعا فقد عمل هبا الرسول صلى هللا عليه و سلم هبا  االعتناءبثمرها مقابل  لالنتفاع
 .و عمل هبا من بعده اخللفاء الراشدون 

فاملساقاة هي إعطاء الشجر مبختلف انواعه و ما يدخل يف حكمه كالنخيل ملن يسقيها ، مع القيام      
 (10)معلوم من مثره .بسائر األعمال األخرى اليت حيتاجها الشجر ، و مبقابل جزء 

هو حق عيين خيول للمحتكر االنتفاع أبرض موقوفة ابلبناء عليها أو ابلغرس ، أو أبي  ، عقد احلكر  -
غرض       آخر و ذلك نقابل أجرة معينة ، فاحلكر هو حق متفرع عن حق امللكية ، حيث تكون رقبة 

أن ختصص األرض ، أما االنتفاع فيكون للمحتكر ، و عليه فاحلكر ( 11)األرض احملكرة جلهة الوقف 
املوقوفة اليت مل تستغل ، فهي أرض بور عاطلة عن االستغالل ، و ابلتايل ختصص هذه األرض أو جزء منها 
إما للبناء عليها أو غراسها ملدة حمددة على أن تدفع ما يقارب قيمة األرض عند ابرام العقد ، ابإلضافة إىل 

 فع اجيار سنوي مقابل االنتفاع ابألرض سواء يف الغراس أو البناء .د

، و له يسمح ملستأجر األرض املوقوفة أن جيعل فيها بناءا مقابل استغالل ايرادات البناء  ، عقد املرصد -
 .حق التنازل عنه ابتفاق مسبق طيلة مدة استهالك قيمة االستثمار 

، لكنه مل يعطي هلا  6مكرر 26جلزائري بعقد املقاولة يف نص املادة لقد أقر املشرع اعقد املقاولة ،   -
أحكاما خاصة هبا ، و ابلتايل توجب علينا اإلستعانة ابألحكام العامة الواردة يف القانون املدين ، يف نص 

 (12). االنقضاء، و اليت حتدد االلتزامات ، الثمن ، املسؤوليات ، و  570إىل املادة  549املواد 

، فيقوم  لالنداثرقد تكون األموال العقارية يف حالة من اإلمهال و اخلراب قد يعرضها ،  عقد الرتميم -
و االستغالل ، و ختصم من هذه  لالستعمالشخص على نفقته ابلقيام أبعمال الرتميم ، و جيعلها صاحلة 

 األموال من مبلغ اإلجيار يف املستقبل .

ة إىل الصيغ اليت سبق ذكرها إلستثمار األوقاف ، نص القانون على : ابإلضاف لالستثمارصيغ أخرى  - 3
  و ميكن حصر هذه الصيغ فيما يلي : ، 2001صيغ أخرى يف التعديل الذي وقع سنة 
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لقد تولت الدولة اجلزائرية ممثلة يف وزارة الشؤون الدينية و األوقاف ، وضع آلية ،  القرض احلسن  -
جديدة يف سوق املعامالت املالية و هي القرض احلسن الناتج عن صندوق الزكاة ، و نفس الشيء ابلنسبة 

ا كقروض بدون لعوائد األموال الناجتة عن استثمار األموال الوقفية ، إذ ميكن استخدام هذه األموال و منحه
معينة من األفراد قصد استعمال و استغالل هذه األموال يف مشاريع معينة ، على أن يتم رد      فوائد لفئة 

 يف أجل متفق عليه .املبلغ 

و نشري أن املشرع اجلزائري مل حيدد ابلتدقيق املقصود ابلقرض احلسن ، و ما هي صيغته و شروط منحه       
               إن األمر مرتوك للسلطة املكلفة بتسيري األوقاف ، أي وزارة الشؤون الدينية و مدته ، و ابلتايل ف

 (13)األوقاف . و

       لقد أجاز قانون األوقاف اجلزائري استعمال ريع األوقاف يف التعامالت املصرفية ،  املضاربة الوقفية -
و التجارية قصد املضاربة فيها و تنميتها ، إال أن قانون األوقاف يشرتط أن تكون التعامالت منسجمة مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية األمر الذي نرى أنه ال ميكن حتقيقه يف اجلزائر ، ألنه يصطدم مع قانون النقد و 

ا ال شك فيه أن هذه التعامالت ال ختلو القرض على اعتبار أن هذا القانون ينظم التعامالت املصرفية ، و مم
 ال جتيزه الشريعة اإلسالمية و يتناىف مع مقاصدها .من التعامل الربوي األمر الذي 

 
 خامتة : 

لقد اسند املشرع اجلزائري مهمة تسيري األوقاف إىل وزارة الشؤون الدينية و األوقاف ، و هذه األخرية      
أردان يف خامتة هذه تسعى جاهدة إىل تفعيل دور الوقف كقيمة اجتماعية و اقتصادية لتطوير اجملتمع ، و 

دينية و األوقاف على جتسيدها ، و املداخلة التطرق إىل بعض املشاريع الوقفية اليت حرصت وزارة الشؤون ال
 تتمثل هذه املشاريع فيما يلي : 

، و هو مشروع بتمويل خاص ، يشيد فوق أرض "  وهران" مشروع بناء مركز جتاري و ثقايف مبدينة  -
و يتمثل هذا املشروع يف بناء مرش حيتوي على أربعون غرفة ، و مركز جتاري ، و مركز ثقايف        وقفية 

 إلضافة إىل موقف للسيارات .اسالمي اب

، و قد اجنز هذا املشروع فوق أرض وقفية ، و املشروع  " تيارت "حمال جتاراي بوالية  42مشروع بناء  -
 ممول من طرف صندوق األوقاف ، و قد رصد هذا املشروع لفائدة الشباب العاطل عن العمل .
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، و يتمثل هذا املشروع يف اجناز مراكز جتارية و وقفية  "والية اجلزائر" مشاريع استثمارية بسيدي حيي   -
 . االمتيازعلى أرض وقفية ، و مت متويل املشروع من طرف اخلواص يف اطار عقود 

، و يعترب هذا املشروع مشروعا استثماراي متكامال اذ  "الكرام بوالية اجلزائر" حبي  استثماريمشروع   -
حمال جتاراي ، ابإلضافة إىل عيادة متعددة اخلدمات و  170سكن ، و  150يتضمن تشييد مسجد ، و 

 و بنك و دار لأليتام ، ابإلضافة إىل اماكن للرتفيه و التنزه . و فندق     التخصصات

 30و هو مشروع جترييب إذ سيسمح بوضع  -طاكسي الوقف   -األجرة الوقفية ات ار يمشروع س  -
شخصا ، و يف حالة جناح املشروع سيتم تعمميه يف والايت أهرى  40و سيتم تشغيل  ،سيارة يف اخلدمة 
 من أرض الوكن .

و من خالل ما مت التطرق إليه فإننا نصل إىل نتيجة ، و هي أن الوقف كنظام مايل إسالمي يساهم     
بعض الدول إىل بشكل كبري يف مواجهة ظاهرة البطالة سواء بشكل مباشر أو غري مباشر ، فقد اجتهت 

البطالة تصرف على العاطلني على العمل ، و كذلك ميكن إنشاء صناديق خاصة الغرض منها توفري اعاانت 
أن يستخدم ريع الوقف يف اإلنفاق على املتدربني ، و كذلك يساهم يف توفري فرص عمل ، أو املسامهة يف 

 خلق فرص عمل ، من خالل انشاء وقفيات هلذا الغرض .

مل يشر بصريح العبارة إىل استخدام ريع الوقف يف  1991ريا فإذا كان قانون األوقاف لسنة و أخ    
مواجهة البطالة إال أنه يف الواقع يعترب من بني اآلليات القانونية و االقتصادية لتحقيق ذلك ، و ابلتايل نرى 

على خلق فرص عمل ضرورة أن يتم إدخال تعديالت على قانون األوقاف حبيث ختصص بعض من موارده 
شباب من أجل خلق للعاطلني عن العمل ، و كذلك انشاء بنك األوقاف يعين بتدعيم استثمارات ال

 مؤسسات صغرية و متوسطة و ابلتايل املسامهة بشكل مباشر يف مواجهة ظاهرة البطالة .

التجارب الرتكية جتربة مشروع ن أجنح و م التجربة الرتكيةو أخر ما اختم به هذه املداخلة ، هو اإلشارة إىل 
اخلدمة لفتح هللا كولن الذي رىب جيال على التضحية ليقوم بنهضة تركيا والعامل. إبنشائه كثريا من االوقاف 

 اليت تقدم خدمات جليلة للمجتمع يف اجلوانب االجتماعية والصحية والتعليمية وغريها.

اب رؤوس ، اليت تقوم على أكتاف أصح التشييد مرحلة االنشاء و : املشروع ينبين على مرحلتني و    
، والتميز واجلودة العالية يف  مرحلة التخصص والتفرغ، و أما املرحلة الثانية ، فهي  األموال حبثهم على البذل



Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2015)  
(e-ISBN 978-967-13087-0-7). 1-2 December 2015, Shah Alam, Selangor, MALAYSIA. Page 10 

 

مث ينشأ مشروع آخر بريع املشروع السابق  ، أداء اخلدمة الذي يؤدي إىل إجناح املشروع على أرض الواقع
 امعة واملستشفى ينشأ آخر وهكذا.فاجلامعة تنتج ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهلوامش 
املتضمن قانون التوجيه العقاري ، املنشور يف  1990.11.18املؤرخ ففي  25-90القانون رقم  -( 1)

 . 1990، املؤرخة يف  49اجلريدة الرمسية العدد 
 . www.dorar-aldjazair.netمقال منشور على املوقع اإللكرتوين :  -( 2)

http://www.dorar-aldjazair.net/
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األستاذ رمول خالد ، اإلطار القانوين و التنظيمي ألمالك الوقف يف اجلزائر ، دراسة مقارنة أبحكام  -( 3)
عة الثانية الشريعة اإلسالمية مدعمة أبحدث النصوص القانونية و اإلجتهادات القضائية ، دار هومة ، الطب

 . 13، ص  2006
، املتضمن األمالك احلبسية العامة  1964.10.07املؤرخ يف  283-64املرسوم التنفيذي رقم  -( 4)

 . 77، اجلريدة الرمسية رقم 
، اجلريدة الرمسية رقم  و املتضمن الثورة الزراعية 1971.11.08املؤرخ يف  73-71األمر رقم  -( 5)

97 .  
 . 29املتعلق ابألوقاف ، اجلريدة الرمسية عدد  1991افريل  27املؤرخ يف  10-91لقانون رقم  -( 6)
، ص  2004محدي ابشا عمر ، عقود التربعات ، اهلبة ، الوصية ، الوقف ، دار هومة ، طبعة   -( 7)

75 . 
 من قانون األوقاف . 07إىل  02من  راجع املواد -( 8)
 . 132نفس املرجع ، ص  -( 9)
د نصر سلمان ، سعاد سطحي ، فقه املعامالت املالية و أدلته عند املالكية ، املطبعة العربية ،  -( 10)

 .  208ص   2002اجلزائر ، طبعة 
 .  290د بزيل ابراهيم سعد ، احلقوق العينية األصلية ، منشورات احلليب احلقوقية ، لبنان ، ص  -( 11)
 1975.09.26املرؤخ يف  58-75من األمر رقم  570إىل املادة  549راجع املواد  -( 12)

 املتضمن القانون املدين .
 . 147األستاذ رامول خالد ، املرجع السابق ، ص  -( 13)
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