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مقدمه

از دیرباز سنت حسنه وقف در همه ادیان آسمانی و جوامع بشری مورد توجه و اهتمام 
یژه ای به  وافر قرار داشـــته اســـت. دین مبین اسالم نیز همچون ســـایر ادیان الهی اهتمام و
که پیشـــوایان اســـالم ناب همگی از جمله  گونه ای  یج وقف در بین مســـلمین دارد، به  ترو
واقفیـــن و متولیـــان موقوفـــات بوده انـــد. در طـــی قـــرون متمادی نهـــاد وقف نقطـــه اتکاء و 
کلیدی فرهنگی، اقتصادی و  یرســـاخت های  مهمترین بســـتر تعالی نهاد دین و یکی از ز
اجتماعی اداره جوامع اســـالمی بوده اســـت. با توجه به اهداف بلند انقالب اســـالمی در 
راســـتای ایجاد جامعه اســـالمی ایرانـــی و تمدن بین الملل اســـالمی، احیـــاء نهاد وقف و 
کید مکرر مقام  که مورد تا یات اساسی ای است  ر شکوفایی هر چه بیشتر موقوفات از ضرو

معظم رهبری قرار دارد.
در این راســـتا ســـازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان حکمران نهاد وقف بر آن شد تا با 
کشورها، مقدمات آشنایی و بهره گیری از  مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر 
ظرفیت ها و توانمندی های ســـایر ملل، و توســـعه ارتباطات بین المللی در حوزه وقف، به 
یژه ارتباطات با کشورها و ملت های مسلمان را فراهم نماید. لذا از سال گذشته معاونت  و
ژه پژوهشی »شناخت  توســـعه مدیریت و پشتیبانی ســـازمان اقدام به تعریف و راهبری پرو
وضعیت نظام مدیریت وقف و امور خیریه پانزده کشور اسالمی و پانزده کشور غیراسالمی« 
نمود که نتایج آن در قالب بیش از سی کتاب مستقل منتشر شد و در همایش هفته وقف 
یـــر محترم فرهنگ و ارشـــاد  ز ســـال جاری توســـط جنـــاب آقای دکتـــر صالحی امیـــری، و
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یاســـت جمهوری و  ری ر اســـالمی، جناب آقای دکتر ســـتاری، معاون محترم علم و فناو
یاســـت محترم ســـازمان  حجـــت االســـالم و المســـلمین محمـــدی، نماینده ولی فقیه و ر

گردید. اوقاف و امورخیریه رونمایی 
ژه مرهون تالش افراد متعددی است که در اینجا الزم می دانم از زحمات  اجرای این پرو
یژه مدیـــرکل دفتر نوســـازی و تحـــول اداری، جناب آقای دکتـــر غالمعلی  همـــه آن هـــا به و
که نقش  کارشناســـان این دفتر، آقایان اسماعیل خارستانی و علی عالءالدینی  رحیمی و 
که  کارفرمایـــی ایـــن مطالعات را برعهده داشـــتند، و جناب آقای محمدمهـــدی جعفری 
ژه را برعهده داشت، و همکار ایشان، آقای علیرضا رحیمی تشکر  مدیریت اجرای این پرو

و قدردانی نمایم.
یغ جناب آقای حسین آب نیکی__ همچنین مراتب ســـپاس خود را از زحمات بی در
ژه را بر عهده  کـــه نظارت براین پـــرو یاســـت ســـازمان اوقاف و امور خیریه__  ر عالی ر مشـــاو

کیفی آن تالش نمود اعالم می دارم. گرفت و در جهت ارتقاء 

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
سازمان اوقاف و امور خیریه 

زمستان 1395



پیشگفتار

کشـــورهای جهان از شهریورماه سال 1394  مطالعه نظام مدیریت وقف و امور خیریه 
کشورها در این حوزه،  به منظور آشنایی با بیشینه، روند توسعه وضعیت و عملکرد فعلی 
نگاشت نهادی مجموعه های فعال در بخش وقف )شامل معرفی نهادها و روابط ما بین 
آن هـــا( و برنامه هـــای آتـــی این کشـــورها بـــا هدف اســـتفاده از تجربیـــات موفـــق و پرهیز از 
کشـــورهای مورد مطالعه، در دستور  تجربیات ناموفق، با لحاظ اقتضائات منحصربه فرد 

گردید. گرفت و عملیاتی  کار قرار 
ژه در قالب چهـــار فاز ذیل  بـــه منظـــور تحقق اهداف مدنظر، شـــرح خدمـــات این پـــرو

گردید: طراحی و اجرا 
ین طرح و چارچوب اولیه	  فاز صفر: تدو
کشــورهای مدنظــر و انتخــاب و نهایــی ســازی 	  فــاز اول: تعییــن شــاخص های انتخــاب 

کشورها
گزارش مطالعات انجام شده مرتبط	  ری، تحلیل و جمع بندی  گردآو فاز دوم: 
کشورهای مدنظر	  ری و تجزیه وتحلیل اطالعات هر یک از  فاز سوم: جمع آو
کلی مطالعه	  فاز چهارم: جمع بندی و نتیجه گیری 

ژه و جزئیات هر یک از  ین چهارچوب کالن، تفصیلی و محدوده پـــرو فـــاز صفر بـــه تدو
مراحـــل و فعالیت هـــا اختصـــاص یافـــت. در فـــاز اول شـــاخص هایی جهـــت انتخـــاب 
کشـــورهای مدنظر  گردید و مبتنی بر این شـــاخص ها،  کشـــورهای هدف مطالعه، تعیین 
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کشورهای  که  جهت مطالعه، مشخص شدند. این شاخص ها به گونه ای انتخاب شدند 
کشورهای موفق در حوزه  کشورهای اسالمی فعال در حوزه وقف و امور خیریه،  همسایه، 
یـــه در دنیا و نیز کشـــورهای مشـــابه جمهوری اســـالمی ایـــران از جهت  وقـــف و امـــور خیر

گیرند. وضعیت فرهنگی، اجتماعی و دینی مورد مطالعه قرار 
ری  ری، تحلیل و جمع بندی مطالعات انجام شده« به جمع آو فاز دوم با عنوان »گردآو
و تحلیل مطالعات موجود در کشـــور در خصوص نظام مدیریت وقف و امور خیریه ســـایر 
کشـــورها اختصاص یافت. هدف این فاز بهره بـــرداری از اطالعات و پژوهش های مرتبط 

گرفتن مطالعات پیشین  بود.   کشور و همچنین پرهیز از نادیده  انجام شده موجود در 
ری اطالعـــات پیرامون نظـــام وقف و امـــور خیریه  فـــاز ســـوم نیز بـــه ترتیب بـــه جمـــع آو
کشورهای منتخب از منابع مکتوب، اینترنتی و سایر منابع در دسترس، و تجزیه وتحلیل 
اطالعات و جمع بندی مطالب اختصاص یافت. در نهایت طی فاز چهارم جمع بندی و 

گردید. کلی مطالعه انجام و ارائه  کشورها و نتیجه گیری  نتایج حاصل از مطالعه همه 
کشـــور  گرفتند شـــامل پانزده  ژه هدف مطالعه قرار  که در این پرو کشـــورهایی  مجموعه 
که با توجه به شاخص های مدنظر سازمان،  اســـالمی و پانزده کشور غیر اسالمی می باشد 
یژگی های اجتماعی و فرهنگی مشابه با جمهوری اسالمی ایران،  همچون همسایگی و و
یـــت و فعالیت های درخـــور تامل در حوزه وقـــف و امور خیریه،  برخـــورداری از نظـــام مدیر
وجـــود ارتباطـــات بخـــش وقف و امـــور خیریه بین جمهوری اســـالمی ایران و کشـــور مورد 

مطالعه و مواردی ازاین دست، انتخاب شدند.
کشـــورهای اســـالمی منتخب، الجزایر اســـت. ارتباطات سیاســـی جمهوری  یکی از 
اسالمی ایران با کشور الجزایر و همچنین قرابت دینی و مذهبی بین آن کشور با کشور ما، 

کشورهای هدف مطالعه می باشد. ئل انتخاب الجزایر به عنوان یکی از  از جمله دال
گزارش بررســـی ســـاختار و وضعیت نظام وقـــف و امور خیریه  پژوهـــش حاضرحاصـــل 
کشـــور الجزایـــر می باشـــد و در آن وضعیت جغرافیایی، سیاســـی، اجتماعـــی، فرهنگی و 
کشـــور الجزایر، مفهوم وقف و امور خیریه، روند توســـعه و وضعیت موجود بخش  یخی  تار
وقف و امور خیریه، نگاشت نهادی بخش وقف و امور خیریه و برنامه های توسعه ای این 
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کشور الجزایر طی فصول یک الی پنج به اجمال بررسی شده است. بخش در 
که  کتاب در ابتدا به جســـتجوی مطالب در منابع فارســـی اقدام شـــد  یـــن این  در تدو
متأســـفانه مطلب قابل تأملی یافت نشد. سپس وضعیت و اطالعات کلی کشور الجزایر 
یکی پدیا احصاء  را با اســـتفاده از منابع و ســـایت های خارجی همچون بانک جهانی و و
که مسئولیت امور وقفی، مساجد و قرآن را در  زارت شئون دینی و اوقاف  گردید. در ادامه و
یف وقف، ساختار  زارتخانه، تعار الجزایر دارد شناســـایی شد. پس از بررسی ســـایت این و
گردید. سپس برای  ری  زارتخانه و وضعیت موجود موضوعات مربوطه جمع آو کاری این و
زارت امور داخلی مراجعه شـــد و شرح مختصری از  بررســـی مؤسسات خیریه به ســـایت و

گرفت. کتاب مورد استفاده قرار  ین  ری و در تدو مؤسسات خیریه جمع آو
کشـــور هیچ مطالعه ای در خصوص نظام  کنون در داخل  در مجمـــوع علیرغم اینکه تا
وقف و امور خیریه الجزایر انجام نشـــده اســـت و اطالعات موجود در پایگاه های اینترنتی 
کشـــور نیز حـــاوی محتوای قابل توجهی  نهادهـــای مرتبط با بخش وقف و امور خیریه این 
گزارش های مطالعات بین المللی نیز مطالب قابل توجهی مرتبط با نظام وقف و  نیست و 
ژه تالش نمود تا همین اطالعات اندک  کشـــور الجزایر ارائه نمی کنند، تیم پرو امور خیریه 
ری و منتشـــر نماید تا در همین حد مورد اســـتفاده محققان و  را در قالب یک گزارش گردآو
کارشناســـان مرتبط و  گرفته و انشـــاء اهلل با نقـــد و نظرات متخصصین و  پژوهشـــگران قرار 

گردد. تعریف و اجرای مطالعات و پژوهش های بعدی تکمیل 
در پایان الزم می دانم از محضر همه خوانندگان گرامی استدعا نمایم تا با ارائه دیدگاه های 

ارزشمندشان ما را در ادامه این روند و تکمیل مطالعات انجام شده یاری فرمایند.

مشاور عالی سازمان اوقاف و امور خیریه
 و ناظر پروژه





| فصل اول |

کشور الجزایر کلی  اطالعات 





کشور الجزایر- 1 کلی  اطالعات 

مقدمه- 1-1
یکی از گام های مطالعات تطبیقی، آشنایی مختصر با موقعیت جغرافیایی، سیاسی 
کشـــور موردمطالعه است؛ بنابراین در این فصل برای درک بهتر فصول بعدی  و اقتصادی 
اطالعات کلی دربارۀ کشور الجزایر در حوزه های تقسیمات کشوری، سیاسی، اقتصادی 

و اجتماعی شرح داده می شود.
کشـــور،  به منظـــور آشـــنایی و مطالعـــه روندهـــای اجتماعی و فرهنگـــی مربوط به یک 
که  گـــزارش همان طور  ری اســـت؛ در ایـــن  کشـــور ضـــرو کلی آن  یژگی هـــای  آشـــنایی بـــا و
کمک های خیریه و وقف و ســـازوکارهای  گردید، به بررســـی روند تغییر  پیش ازاین اشـــاره 
مربـــوط بـــه آن پرداخته می شـــود. مطالعات گســـترده ای در زمینه مؤلفه هـــای تأثیرگذار در 
که از آن  زمینه کمک های خیریه و وقف در کشـــورهای مختلف دنیا انجام شـــده اســـت 

میان می توان به مذهب، سن افراد و درآمد آن ها اشاره نمود.
بنابراین در این فصل برای درک بهتر فصول بعدی اطالعات کلی دربارۀ کشـــور الجزایر 

در حوزه های تقسیمات کشوری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شرح داده می شود.

معرفی- 1-1
کشوری است در شمال قاره آفریقا، میان مراکش و تونس.  َالَجزایر )به عربی: الجزایر( 
پایتختش الجزیره نام دارد. مردم الجزایر عرب و بربر هســـتند و دین رسمی شـــان اســـالم و 
کیلومترمربـــع و در آمار ســـال 2015  مذهبشـــان ســـنی اســـت. مســـاحت آن 2.138.147 
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)میالدی( جمعیت آن 39.67 میلیون نفر بوده اســـت. زبان رســـمی الجزایر عربی است 
ولی به زبان فرانسوی و بربر نیز صحبت می کنند.

کرد و از استعمار  در ژوئیه سال 1962 الجزایر پس از 132 سال، استقالل خود را اعالم 
کشته. سایه  فرانســـه رها شد. پیش درآمد این رهایی هشت سال جنگ بود با صدها هزار 

گذشته بر مناسبات فرانسه و الجزایر همچنان سنگینی می کند. این 
که بخش هایی از  الجزایر تحت تأثیر ناآرامی های سیاســـی موســـوم به بیداری اسالمی 
گرفـــت، واقع نشـــد و عمدتـــًا از آن مصون مانـــد. ناظران  رمیانـــه و شـــمال آفریقـــا را فرا خاو
که مردم این  معتقدند علت عدم ســـرایت بیداری اســـالمی به الجزایر، تجربه تلخـــی بود 

کشتارهای خونین دهه 1990 داشتند. کشور از 

شکل 1-1: موقعیت جغرافیایی الجزایر

تاریخ- 1-3
ر در این سرزمین سکونت داشتند.  زگار خیلی دو بربرها نخســـتین کسانی بودند که از رو
ردنـــد و  اولیـــن بـــار فنیقی هـــا در ســـده دوازدهـــم پیـــش از میـــالد بـــه آن کشـــور هجـــوم آو
ردند. سپس کارتاژی ها به آنجا وارد شدند  مهاجرنشین هایی در کرانه های شمالی آن پدید آو
ردنـــد. رومی ها، پس از برانداختن دولـــت کارتاژ، به این  و نواحـــی شـــرقی آن را به تصرف درآو
ســـرزمین دســـت یافتند و چندی بر ســـواحل شمالی آفریقا و ســـرزمین های ساحلی الجزایر 

حکومت کردند. واندال ها در 430 بعد از میالد، دست رومی ها را از الجزایر کوتاه کردند.
مـــردم الجزایـــر در آغاز قرن هشـــتم میـــالدی با آمدن اعراب به این ســـرزمین به اســـالم 
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ید، »ســـاللة  گرو که به اســـالم  یدنـــد. از ســـال 644 تا 656، اولین قبیله بربر الجزایری  گرو
زمار بن ســـکلب« رهبر  یون« بودند. به نوشـــته ابن خلدون، مورخ قرون وســـطی، »او المغراو
یـــون نیز با  رد. مغراو یـــون بـــه درخواســـت عثمان بـــن عفان، خلیفه ســـوم، اســـالم آو مغراو
یدند. به ســـال 665، حکومت بنی امیه  گرو بازگشـــت رهبر خود، دسته جمعی، به اسالم 
گردید.  کرد. ســـال 683، فتوحات عقبة ابن نافع آغاز  اولیـــن حمله خود به مغرب را آغاز 
کوتاه نیامدند. از سوی  اگرچه مقاومت های بیزانســـی ها اندکی مانع آن ها شـــد، اما بربرها 

که از ابتدای جنگ به بنی امیه پیوستند. یون بودند  دیگر، این مغراو
ره پیشا-اسالم در این  سال 708، بنی امیه همچنان الجزایر را در دست داشتند و دو
تین و فینیقـــی از یادها می رفتنـــد، الجزایر  کشـــور پایـــان یافـــت. همچنان که زبان هـــای ال
رفته رفته به اســـالم پیوست. پس از فتح الجزایر توسط مسلمانان، اندک اندک زبان عربی 

رد. در میان شهرنشینان جایگاه خود را به دست آو
یان حکومت را در ســـال 747 میالدی در این منطقه به  ابوالمهاجر دینار از ســـوی امو
کار آمدن فاطمیان در مصر، الجزایر در زمره خراج گزاران آنان درآمد،  گرفت. با روی  دست 
که به نیابت از آنان در الجزایر و تونس حکومت می کرد بر ضد آنان  یریون(  امـــا دودمانی )ز
کرد. فاطمیان نیز برای مقابله با آن سلسله قبیله بنوهالل  ید و مذهب تسنن اختیار  شور
که بســـیار پرجمعیت بود، به منطقه فرستادند تا موجبات تضعیف آن سلسله را فراهم  را 
کار آمدن دو سلسله بربر مرابطون  کنند و این آغاز عربی کردن منطقه بود. پس ازآن، با روی 
کـــه از غرب برخاســـته بودند، منطقـــه مدتـــی روی آرامش دید، اما با ســـقوط  و موحـــدون 
یانیون الجزایر، حفصیون تونس و  موحدون، الجزایر به صحنه نبرد ســـه دولت جانشـــین ز
مرینیون مراکش تبدیل شـــد. در قرون پانزدهم و شـــانزدهم، اســـپانیا به تاخت وتازهایی در 
کرد. در ســـال 1517، الجزایر توســـط  الجزایر پرداخت و در ســـواحل آن چند آبادی ایجاد 

خیرالدین و برادرش تحت سلطه امپراتوری عثمانی درآمد.
الجزایر پیش از چیرگی فرانسه، کشوری مستقل به شمار می رفت و اداره کشور به دست 
یک شـــخص که با لقب )داعی( نامیده می شد اداره می گردید. به سه استان بزرگ تقسیم 
شده بود و اداره هر استان به دست یک نفر که به عنوان )بای( خوانده می شد قرار داشت. 
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پـــس ازآن افکار اســـتقالل طلبانه در آنجـــا رواج یافت و مردم الجزایر حکومتی آزاد تشـــکیل 
داده و با دولت فرانسه جنگیدند. پیکار آنان به استقالل الجزایر انجامید )1962م(

تین، فرانســـه، اســـپانیایی و ترکی نوعی  یـــخ الجزایر زبان های بربری، فینیقی، ال در تار
کـــه نتیجه آن یک زبان عربی الجزایری بســـیار  رده  آمیختگـــی زبان شـــناختی را به وجود آو
کـــه در مناطق مختلف الجزایر شـــکل های متفاوتـــی را به خود  نامتجانـــس اســـت؛ زبانی 

ز نیز به همین شکل ادامه داشته است. گرفته و تا امرو

اطالعات جغرافیایی- 1-1
که از سمت شرق به تونس و لیبی از سمت غرب  الجزایر در شمال قاره آفریقا قرار دارد 
یای مدیترانه و از  یتانی، از ســـمت شـــمال به در به مراکش و صحرا، از جنوب غربی به مور
سمت جنوب به نیجر و مالی محدود است. مساحت آن حدود 2.138.147 کیلومترمربع 
یعنـــی تقریبًا ســـه برابر فرانســـه و در حدود یـــک برابر و نیم ایران اســـت. از شـــهرهای بزرگ 

کشور و وهران و قسنطینه و عنابه و باتنه را باید نام برد. الجزایر، الجزیره پایتخت 
کشـــور بزرگ در آفریقا به لحاظ مســـاحت است. قسمت اعظم مناطق  الجزایر دومین 
که از ســـاحل  کوهســـتانی اســـت و بنادر طبیعی اندکی دارد. منطقه ای  ســـاحلی الجزایر 
شـــروع می شـــود و تا تل اطلس امتداد می یابد، حاصلخیز می باشـــد. در جنوب تل اطلس 
کـــه تا اطلس صحرایی امتداد پیـــدا می کنند، صحرا در مناطق  اســـتپ هایی وجود دارند 
جنوبی تر قرار دارد. جبال هقار منطقه ای مرتفع در مرکز صحرا و در جنوب الجزایر اســـت. 
ران، قســـنطینه و عنابه می باشـــند. شـــمال الجزایر  شـــهرهای مهـــم الجزایـــر، الجزیـــره، آو
آب وهـــوای معتـــدل مدیترانه ای دارد. در تـــل اطلس، دمای هوا در تابســـتان بین 21 تا 24 
یاد  درجـــه ســـانتی گراد و در زمســـتان بین 10 تا 12 درجه ســـانتی گراد اســـت و رطوبت هوا ز
اســـت. در شـــرق الجزایر هوا اندکی ســـردتر است. از مشـــخصه های آب و هوایی الجزایر، 
که در مدار رأس السرطان قرار  ز طوفان های شن است. در الجزایر تنها بخشی از صحرا  برو
یاد بوده و ســـاالنه بین 400 تا  گرم اســـت. میزان بارندگی در طول ســـواحل ز می گیرد بســـیار 
که  رد می شود. بیشترین بارندگی در بخش مالی شرق الجزایر وجود دارد  670 میلی متر برآو

به 1000 میلی متر در سال می رسد.
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کشوری- 1-1-1 تقسیمات 
کز استان  که همه استان های آن با شهرهای مرا کشـــور الجزایر دارای 48 استان است 

یر است: خود هم نامند. نام استان های الجزایر به قرار ز

شکل  1-2: نقشه استان های الجزایر

6. بجایه5. باطنه4. ام البواقی3. االغواط2. الشلف1. أدرار

یره9. البلیده8. بشار7. بسکره 12. تبسه11. تمنراست10. البو

18. جیجل17. الجفله16. الجزائر15. تیزی وزو14. تیارت13. تلمسان

24. قالمه23. عنابه22. سیدی بلعباس21. سکیکده20. سعیده19. سطیف

30. ورقله29. معسکر28. المسیله27. مستغانم26. مدیه25. قسنطینه

36. الطارف35. بومرداس34. برج بوعریریج33. یزی32. بیض31. وهران

42. تی پازه41. سوق اهراس40. خنشله39. الوادی38. تسمسیلت37. تندوف

48. غلیزان47. غردایه46. عین تموشنت45. النعامه44. عین الدفلی43. میله



کشور الجزایر   26  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

اطالعات اقتصادی- 1-5
گندم و جو  رزی می پرداختند. در بخش شمالی  کشاو بیشـــتر مردم الجزایر از دیرباز به 
کشـــور  ز رونق می گیرد. در این  زبه رو کاشـــته می شـــود. غرس میوه و مرکبات در الجزایـــر رو
زی عربـــی، فـــرش الجزایری، چرم ســـازی، منبـــت کاری،  صنایع دســـتی ماننـــد ســـوزن دو
کشـــور ســـاالنه 30٬000٬000 تـــن آهـــن 705٬000 تن  کاشی ســـازی و غیـــره رواج دارد. در ایـــن 
گسترده نفت نیز در جنوب و جنوب  فســـفات 280٬000 تن زغال به دست می آید و ذخایر 

شرقی آن وجود دارد.
باوجـــود آنکه الجزایـــر دارای معادن بســـیار و درآمد بـــاالی حاصل از فـــروش گاز طبیعی 
یاد اســـت. وضـــع صنعت و  اســـت، امـــا فاصله میان قشـــرهای غنی و فقیر در این کشـــور ز
رزی در الجزایـــر خوب نیســـت و ظرفیـــت چندانی برای اشـــتغال ایجـــاد نمی  کنند.  کشـــاو
گردشـــگری هم برخالف تونس و مصر، به دلیل محافظه کاری و انزوای سیاســـی و فرهنگی 
یم هواری بومدین در ســـال های پس از انقالب 1962، به حاشـــیه رانده شـــده و نقشـــی در  رژ
یژه در میان جوانان گســـترده اســـت و مشکل  اقتصاد این کشـــور بازی نمی  کند. بیکاری به و
گرانی و کمبود مسکن هم از قشر متوسط تا قشرهای ضعیف تر را تحت فشار قرار داده است.
الجزایر پس از اســـتقالل با توجه به تنگناهای موجود و شـــرایط پس از رهایی از استعمار 
فرانسه، از سیستم سوسیالیستی پیروی می کرد؛ اما در سال های اخیر با خصوصی سازی های 
به عمل آمده و برداشتن برخی محدودیت ها، از این سیاست اقتصادی فاصله گرفته است. 
نفت و گاز نیز به عنوان اصلی ترین منابع درآمدی کشـــور حدود 97 درصد صادرات الجزایر 
یی، فوالد و صنایع معدنی  را تشـــکیل می دهد. صنایع غذایی، صنایع ســـبک، صنایع دارو
یتون، انواع  رزی تولید گندم، جو، ز از مهم ترین فعالیت های صنعتی است. در بخش کشاو
رزی الجزایر را تشکیل می دهد. صادرات غیرنفتی  میوه و دامداری مهم ترین تولیدات کشاو
الجزایر در ســـال 2011 به نســـبت ســـال قبل 40 درصد افزایش یافت و بـــه 2/15 میلیارد دالر 
رســـید. به نقل از آمار گمرک این کشـــور مهم ترین محصوالت صادراتی غیرنفتی الجزایر را در 
این ســـال مشـــتقات نفتی و صنایع غذایی تشـــکیل داده اســـت. واحد پول این کشور دینار 
الجزایر است که در نرخ تبدیل دولتی هر یورو برابر با 107 دینار و هر دالر برابر 78 دینار است.
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سهم بخش های مختلف در اقتصاد الجزایر عبارت اند از:
رزی: 9 درصد	  کشاو
صنعت: 61 درصد	 
خدمات: 30 درصد )1(	 

گزارش بانک جهانی )شـــکل 1-3(، رشـــد تولید ناخالص داخلی1 کشور الجزایر  بنا بر 
برای ســـال های 2014 و 2015 به ترتیب 3.8% و 3.9% اســـت رشد تولید ناخالص داخلی 
ایران در سال 2015 در سایت بانک جهانی اعالم نشده است. بنابراین جهت مقایسه سه 
گرفته است. در سال 2014، میزان رشد تولید ناخالص  نمودار، سال 2014 موردبررسی قرار 
تر اســـت و از ایران )4.3%( پایین تر می باشد  داخلی الجزایر )3.8%( از جهان )2.6%( باال

.]23[

شکل 1-3: نمودار رشد تولید ناخالص داخلی الجزایر، ایران و جهان از سال 2000 تا 2015 

گزارش بانک جهانی )شـــکل 1-4( میزان تولید ناخالص الجزایر بر اساس سرانه  بنا بر 
یال( و $4.206  جمعیت2 در سال های 2014 و 2015 برابر با 5.491$ )تقریبًا 178 میلیون ر
یال( می باشـــد. میـــزان تولید ناخالص داخلی ایران به ازای ســـرانه  )تقریبـــًا 136 میلیون ر

1. GDP Growth
2. GDP Per Capita
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جمعیت در سال 2015 در سایت بانک جهانی اعالم نشده است. بنابراین جهت مقایسه 
گرفته است. در سال 2014، میزان تولید ناخالص  ســـه نمودار، سال 2014 موردبررسی قرار 
داخلی الجزایر بر اســـاس ســـرانه جمعیت، از جهان کمتر و از ایران بیشـــتر است و تفاوت 

قابل مالحظه ای با ایران ندارد ]24[.

کشور الجزایر، ایران و جهان به ازای سرانه جمعیت از سال 2000 تا 2015  شکل1-4: نمودار تولید ناخالص داخلی 

گزارش بانک جهانی، میزان تولید ناخالص داخلی الجزایر بر اساس قیمت بازار1  بنا بر 
رده شده است. میزان تولید ناخالص داخلی  در ســـال های 2000 تا 2015 در شـــکل 1-5 آو
یال( می باشـــد.  الجزایر در ســـال 2015، برابـــر بـــا 166.839.000.000 $ )5 میلیون میلیارد ر
میزان تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت بازار، در ســـال 2015 در ســـایت بانک جهانی 
گرفته  اعالم نشـــده اســـت. بنابراین جهت مقایسه دو نمودار، ســـال 2014 موردبررسی قرار 
اســـت. در ســـال 2014، تولید ناخالـــص داخلـــی الجزایـــر 213.518.000.000 $ )7 میلیون 
یال( و تولیـــد ناخالص داخلی ایـــران، 425.326.000.000 $ )13 میلیون میلیارد  میلیـــارد ر
که در شـــکل نمایان اســـت، تولید ناخالص داخلی ترکیه در  یال( می باشـــد و همان طور  ر

حدود دو برابر ایران می باشد ]25[.

1. GDP at Market Prices
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کشور الجزایر و ایران به قیمت بازار )دالر آمریکا( از سال 2000 تا 2015  شکل1-5: نمودار تولید ناخالص داخلی 

گـــزارش بانـــک جهانی )شـــکل 1-6(،  درآمـــد ناخالص ملی بر اســـاس ســـرانه  بنـــا بـــر 
یال( و  جمعیـــت 1 در ســـال های 2013 و 2014 برابـــر بـــا 13.520$ )تقریبـــًا 438 میلیـــون ر
یال( می باشـــد. همچنین میـــزان درآمد ناخالص ملی بر  13.960$ )تقریبـــًا 452 میلیون ر
یال( و این  اســـاس ســـرانه جمعیت جهان در ســـال 2014، 15.011$ )تقریبًا 464 میلیون ر

یال( می باشد ]26[. شاخص برای ایران به میزان 17.400$ )تقریبًا 573 میلیون ر

1. GNI Per Capita, PPP
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کشور الجزایر، ایران و جهان از سال 2000 تا 2014  شکل 1-6: نمودار درآمد ناخالص ملی بر اساس سرانه جمعیت 

گزارش بانک جهانی، میزان درآمد ناخالص ملی1 در ســـال های 2000 تا 2015 در  بنـــا بر 
رده شـــده اســـت. میزان درآمد ناخالص ملی الجزایر در ســـال 2015، برابر با  شـــکل 1-7 آو
یال( می باشد. میزان درآمد ناخالص ملی ایران در  543 میلیارد دالر )17 میلیون میلیارد ر
ســـال 2015 در سایت بانک جهانی اعالم نشده است. بنابراین جهت مقایسه دو نمودار، 
گرفته است. در سال 2014، درآمد ناخالص ملی الجزایر 516  ســـال 2014 موردبررسی قرار 
یـــال( و درآمد ناخالص ملی ایـــران، 1360 میلیارد دالر  میلیـــارد دالر )16 میلیـــون میلیارد ر

یال( می باشد ]27[. )42 میلیون میلیارد ر

1. GNI, PPP
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کشور الجزایر و ایران از سال 2000 تا 2015  شکل 1-7: نمودار درآمد ناخالص ملی 

اطالعات سیاسی_ اجتماعی- 1-1
به موجب قانون اساسی، حکومت الجزایر بر پایه قوه مجریه و قوه مقننه )مجلس ملی 

مردمی و مجلس سنا( و قوه قضائیه اداره می شود.

قوه مجریه
در رأس قوه مجریه رئیس جمهور قرار دارد که براى مدت 5 ســـال انتخاب می شـــود. بر 
اســـاس طـــرح تعدیل قانون اساســـی طبق پیشـــنهاد رئیس جمهـــور و تأیید شـــورای قانون 
کـــه در مـــورخ 22 آبان مـــاه 1387 طی نشســـت مشـــترک مجلس ملـــی مردمی و  اساســـی 
یر  ز گذاشـــته شـــد، پســـت رئیس دولت حذف و بجای آن نخست و مجلس ســـنا به رأی 
یـــر االول( قـــرار می گیـــرد و رئیس جمهور از اختیارات بیشـــتری برخوردار شـــد، پیش از  ز )و
یر در رأس دولت قرار داشـــت لیکن در قانون اساســـی  ز اصـــالح قانون اساســـی نخســـت و
یر  ز یاست دولت را نیز در اختیار دارد اما وی می تواند آن را به نخست و جدید رئیس جمهور ر
ر و یک دبیر هیئت  زراى اصلی و مشاو یر )شامل و ز که در حال حاضر 40 و یض نماید  تفو

ى را همراهی می کنند. دولت( و
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قوه مقننه
شـــامل دو مجلس ســـنا )االمة( و مجلس ملی مردمی )مجلس الشعبی الوطنی( است. 
مجلس ســـنا 144 عضو دارد که براى مدت 6 ســـال از افراد باالى 40 ســـال انتخاب شـــده و 
یک ســـوم اعضاى آن توسط رئیس جمهور و دوسوم دیگر توســـط شوراهای استانی انتخاب 
می شوند. آقای عبدالقادر بن صالح رئیس مجلس است. طبق قانون اساسی الجزایر رئیس 
مجلس سنا به عنوان نفر دوم کشور )پس از رئیس جمهور( می باشد و درزمانی که رئیس جمهور 
بـــه هـــر دلیـــل در کشـــور حضور نداشـــته باشـــد و یا در صـــورت فـــوت وی )تا زمـــان انتخاب 

یاست جمهوری است. رئیس جمهور جدید( رئیس مجلس سنا عهده دار کفالت ر
کرســـی آن متعلق بـــه الجزایری های  که 8  کرســـی دارد  مجلـــس ملـــی مردمی نیز 462 
کشور است و بقیه بر اساس جمعیت 48 استان الجزایر و براى هر 80 هزار  مقیم خارج از 
نفـــر یـــک نماینده بارأی مســـتقیم مـــردم و برای مدت 5 ســـال انتخاب می شـــوند. آخرین 
انتخابـــات پارلمانـــی ایـــن کشـــور در 10 مـــی 2012 برگـــزار شـــد. درنتیجه انتخابـــات جبهه 

ز انتخابات بود. کرسی پیرو کسب 221  آزادی بخش ملی با 

قوه قضائیه
که توســـط  کشـــور قـــرار دارد  یـــر دادگســـتری این  ز در رأس دســـتگاه قضائـــی الجزایـــر و
رئیس جمهور تعیین و منصوب می گردد. سیســـتم قضائی الجزایر شـــبیه سیستم قضائی 

فرانسه است.

شورای قانون اساسی
که دارای نه عضو می باشـــد، رئیس و دو نفر از اعضای آن توسط  مرجع قضایی کشـــور 
رئیس جمهور انتخاب می شـــوند، ســـایر اعضا از مجلس ملی، ســـنا، دیوان عالی کشور و 
یـــران انتخـــاب می گردنـــد و وظیفه آن بر اســـاس مـــاده 163 قانون اساســـی تائید  ز هیئت و
یاســـت جمهـــوری؛ مجلس، همه پرســـی ها، قوانین و تطبیـــق قوانین با قانون  انتخابات ر

اساسی می باشد.
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احزاب
الجزایر بعد از استقالل به صورت تک حزبی و توسط جبهه آزادی بخش ملی که در جریان 
مبارزات ضد استعماری و جنگ های آزادی بخش این کشور شکل گرفته بود اداره می شد اما 
از دهه 1990 با تغییرات سیاســـی در کشـــور احزابی چند فعال شـــدند و از سال 1997 تعداد 
احزاب رو به گسترش نهاد. قانون جدید احزاب مصوب 12 ژانویه 2012 نیز بر تعداد آن ها افزود. 
یافت کرده و تعدادی دیگر در  بر اســـاس این قانون 21 حزب سیاسی جدید مجوز فعالیت در
انتظار صدور مجوز خود می باشند. در انتخابات مجلس ملی ماه مه 2012 تعداد 44 حزب 
سیاســـی که 21 حزب محصول قانون جدید می باشند شـــرکت نموده اند و با توجه به تحریم 
انتخابات توســـط حزب تجمع فرهنگ و دموکراســـی حداقل 45 حزب فعال در کشور وجود 
دارد که دارای گرایش های مختلف ملی، اسالمی و چپ می باشند که مهم ترین آن ها جبهه 
آزادی بخـــش ملی، تجمع ملی دموکراتیک، حزب کارگران، جبهه نیروهای سوسیالیســـت، 
جبهـــه ملی الجزایـــر و احزابی با گرایش اســـالمی مانند النهضه، االصـــالح، حرکت مجتمع 
صلح، جبهه عدالت و توسعه و جبهه تغییر را می توان نام برد. طبق قانون، احزاب سیاسی 

نمی  توانند بر اساس مذهب، زبان، جنسیت، قوم و.. شکل بگیرند.

الجزایر و سازمان های بین المللی
الجزایـــر به دلیل جایگاه و سیاســـت های خود درصحنه جهانـــی و منطقه ای، یکی از 
یت و حضور فعال  فعال ترین کشـــورهای منطقه در این صحنه اســـت. این کشور با عضو
در بسیاری از سازمان های بین المللی و منطقه ای توانسته است در حل مشکالت نقشی 
کتمان داشـــته باشد. این کشور در سازمان ملل متحد، یونسکو، سازمان  فعال و غیرقابل 
بهداشـــت جهانی، فائو، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان غیر متعهدها، 
اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب، ســـازمان همکاری اسالمی و بسیاری دیگر از سازمان های 
گـــروه 77 و ...  گـــروه 5+5،  منطقـــه ای ماننـــد اتحـــاد مغـــرب عربـــی، اتحـــاد مدیترانـــه، 

سازمان های دیگر به ایفای نقش بپردازد. )4(
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جمعیت و پراکندگی سنی- 1-1-1
گزارش بانک جهانی، نمودار رشـــد جمعیت الجزایر بین ســـال های 2000 تا 2015  بنا بر 
در شـــکل 1-8 نشان داده شـــده است. همان طور که در شکل مشخص است، جمعیت 
الجزایـــر در ســـال 2015، تقریبًا 39.186.135 نفر می باشـــد درحالی کـــه جمعیت ایران در 

سال 2015، در حدود 79.109.272 نفر می باشد ]28[.

شکل 1-8: نمودار رشد جمعیت الجزایر و ایران از سال 2000 تا 2015 

یـــه مذهبی تأثیرگذار باشـــد امـــا رابطه  کمک هـــای خیر ســـن افـــراد می تواند در میـــزان 
کمک های غیرمذهبی مشاهده نشده است. از جمله عواملی  مشخصی بین سن افراد و 
تر  تر افزایش یابد، باال کمک های خیریه در میان افراد با ســـن باال که ســـبب می شـــود میزان 
گرایش های مذهبی این افراد نســـبت به افراد جوان تر اســـت، از ســـوی دیگر افراد در  بودن 
کمتر نگران آینده مالی فرزندان خود هســـتند و راحت تـــر می توانند از اندوخته  ســـنین باال 
که افراد با نزدیک شدن  کمک نمایند. همچنین مطالعات نشان می دهد  خود به دیگران 
کمک به آن ها می اندیشـــند  به پایان زندگی و یاد مرگ بیشـــتر به دیگران فکر می کنند و به 

.]29[
در برخی مطالعات، مشـــاهده شـــده اســـت که زنان به دلیل حس همدلی و تمایالت 
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کمک های خیریه نشان می دهند، و درعین حال  مذهبی و اجتماعی، تمایل بیشـــتری به 
کمک های  کردن ابـــراز می کننـــد، در عمل  کمک  کمتـــری به  مـــردان باوجوداینکـــه تمایل 
بیشـــتری می کنند؛ علی رغم این مسائل جنسیت نمی تواند به عنوان یک متغیر مستقل و 
منفرد در میزان بخشـــندگی افراد ســـنجیده شـــود بلکه متغیرهایی نظیـــر درآمد افراد و نظر 

کردن نیز تأثیرگذار می باشند. کمک  سایر افراد خانواده نسبت به 
گروه های سنی مختلف در کشور الجزایر در سال 2016 مطابق جدول 1-1 بوده  درصد 

است ]30[.

گروه های مختلف سنی برحسب جنسیت     جدول 1-1: درصد 

نسبت مرد به زندرصدگروه سنی )سال(ردیف

114-029.061.05

224-1515.951.05

354-2542.881.03

464-556.611.03

655.50.87 و باالتر5

1005.03جمعیت کل6



کشور الجزایر   36  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

شکل 1-9: نمودار ساختار سنی شهروندان الجزایر در سال 2014

در کشور الجزایر  850.000 نفر فرانسوی و اسپانیایی و ایتالیایی مالتی و مابقی الجزایری 
پایی هستند )2(. کمتر از 1% ارو هستند. 99.8% جمعیت آن عرب-بربر بوده و 

اطالعات فرهنگی- مذهبی- 1-1
برد دارند. %99.1  کار کشور عربی است و زبان های فرانســـوی و بربری نیز  زبان رســـمی 
جمعیت مسلمانان سنی مذهب و 0.6% اباضیه هستند و بقیه عمدتًا مسیحی و کلیمی 

می باشند.
کثر الجزایری ها بربر یا عرب هستند، البته عرب بودن یا بربر بودن بر اساس مالحظات  ا
کلیه الجزایری ها اقوام بربر می باشند.  یشه  یتی مشـــخص می شود؛ اما منشأ و ر زبانی یاهو
یتی دارد و نوعی تمایز نژادی، یا قومی به حساب نمی آید.  مسئله عرب ـ بربر بیشتر جنبه هو
کوهســـتانی شمالی ـ  گروه قومی تقســـیم می شـــوند: قبائلی در مناطق  اقوام بربر به چندین 
یه در کوهســـتان های اطلس شرقی، مزابیه در دره مزاب و طوارق در جنوب.  مرکزی، شـــاو
تعداد اندکی آفریقایی سیاه پوســـت نیز در الجزایر زندگی می کنند. الجزایری های ترک تبار 
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که عمدتًا در شـــهرهای بزرگ زندگی  کشـــور را تشـــکیل می دهند  حدود 5% جمعیت این 
می کنند.

کثـــر الجزایری هـــا به عربـــی الجزایری تکلـــم می کنند. حـــدود 83% جمعیت به زبان  ا
یش »درجه« صحبت می کنند. بااین حال، در رســـانه ها و در مناســـبت های  گو عربی بـــا 
که تقریبًا 45% جمعیت را تشکیل  رســـمی به زبان عربی استاندارد تکلم می شـــود. بربرها 
یغـــت صحبت می کنند؛ امـــا اکثریت آنان  یش های تاماز گو می دهنـــد عمدتًا به یکـــی از 
یغت نیز  عربی الجزایری نیز می دانند. عربی تنها زبان رســـمی کشور است، اما اخیرًا تاماز
به عنوان یک زبان ملی به رســـمیت شناخته شـــده است. مســـئله زبان به لحاظ سیاسی 
یژه برای اقلیت بربر حائز اهمیت و حساســـیت اســـت. سیاست زبانی دولت مبنی بر  به و
عربی سازی عمدتًا در واکنش به 130 سال استعمار فرانسه و نیز رواج ناسیونالیسم عربی 
بـــان خارجی آموخته می شـــود و در مـــدارس به  بـــوده اســـت. فرانســـه همچنـــان به عنوان ز
کودکان آموزش داده می شود. همچنین، در رسانه ها و بخش های بازرگانی از زبان فرانسه 

استفاده می شود. )2(
که از  یغ ها یـــا بربرها بودنـــد  کنان نخســـتین شـــمال آفریقا و ازجملـــه الجزایـــر، آماز ســـا
رود اســـالم به آفریقا، چند نفر از  دوســـتداران اهل بیت به شـــمار می آمدند. اندکی پس از و
ســـرداران اســـالم ازجمله »موســـی بن نصیر« فتوحات را در این ســـرزمین و ازجمله الجزایر 

گفته اند موسی بن نصیر و پدرش از دوستداران اهل بیت بوده اند. ادامه دادند. 
منطقه افریقیه و ازجمله الجزایر به مدت پنج قرن )از اواخر قرن دوم تا اواخر قرن هفتم( 
ره حکومت رستمیه  کمیت دوســـتداران اهل بیت بوده است. در دو گاه حا منطقه نفوذ و 
)776-908 م( که توسط فردی ایرانی االصل به نام عبدالرحمان بن رستم پایه گذاری شد 
یسیان، فاطمیان  مذهب شیعه به طورجدی در الجزایر حضور داشت. حکومت های ادر

گسترش دهند. و موحدون توانستند محبت اهل بیت را در این مناطق 
یه و لبنان در این کشـــور  در دهه هـــای اخیـــر، حضـــور مهاجران شـــیعی از عراق، ســـور
سبب گسترش این مذهب میان مردم الجزایر شده است. گفته می شود با انتقال مذهب 
یه و لبنان به الجزایر  که از عراق، ســـور کشـــور از ســـوی مدرســـان و فعاالنی  شـــیعه به این 
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رفته انـــد، ایـــن مذهب در بخش های گســـترده ای از جامعه الجزایر به طـــور پنهان در حال 
گسترش است.

شیعیان در برخی شهرها و ایالت های الجزایر مانند الجزیره )پایتخت(، باتنه، تبسه، 
زو، جیجل،  خنشـــله، تیارت، سیدی بلعباس، بلکور، واد قریش، العناصر، بجادیه، تیزو

یر است: که از تعداد آن ها منتشرشده به شرح ز وهران و البلیده حضور دارند. آمارهایی 

جدول 1-2: جمعیت شیعیان در الجزایر

منبعتاریخدرصدجمعیت شیعیانجمعیت کل

دائرة المعارف امام حسین )ع(98/12000.............31،787،467

مجمع جهانی اهل بیت33،000،000165،0005/02008

2009کمتر از 34،199،000342،0001
انجمن دین وزندگی اجتماعی 

PEW  مؤسسه

یارتگاه هایی همچون مرقد "سیدی الهواری"  ز عاشورا به ز بسیاری از الجزایری ها در رو
کن به تضرع و درخواست شفاعت  و "سیدی الحسنی" در شهر وهران می روند و در این اما
کوه منقاس در شـــهر ســـطیف نیز مکانی به نام محل رد پای امام علی )ع(  می پردازند. در 
گرد هم می آیند. هیچ سندی دال بر اینکه  ز عاشـــورا در آنجا  که شـــیعیان در رو وجود دارد 

یخ در این منطقه حضور یافته است، وجود ندارد. امام علی )ع( در طول تار
ران "احمد بن بال " آغاز  ز عاشورا در الجزایر تعطیل رسمی است و این تعطیلی از دو رو
ز عاشـــورا در الجزایر نه به خاطر واقعه عاشورا بلکه به دلیل وقایع  شـــده است. تعطیلی رو
یخـــی ازجمله عبور حضرت موســـی )ع( از رود نیل، نابـــودی فرعون و یارانش و نجات  تار
ز  حضـــرت نوح )ع( و یارانش از غرق شـــدن اســـت. برخـــی از الجزایری هـــا اعتقاددارند رو
کرد و  کاالی خاصی  ز اقدام به خرید  ز اســـتثنایی اســـت و نباید در این رو عاشـــورا یک رو
ز به دیگران داد. هم اکنون  کـــه زکات و صدقه را باید در این رو برخـــی دیگر نیز اعتقاددارند 
در مناطقـــی از این کشـــور مانند شـــهرک های تابع اســـتان وهران، در مـــاه محرم، مجالس 



کشور الجزایر  /  39 کلی  فال او ر اطالعات 

حسینی برگزار می شود.
مراکز شیعی در الجزایر عبارت اند از:

مؤسسه فرهنگی الغدیر	 
مؤسسه فرهنگی البصائر	 
مؤسسه فرهنگی التواصل )3(	 





| فصل دوم |

 مفهوم وقف و امور خیریه 
کشور الجزایر در 





کشور الجزایر- 1 مفهوم وقف و امور خیریه در 

مقدمه- 1-1
رود به  کشـــور الجزایر بیان شـــد. پیـــش از و کلی درباره  در فصـــل گذشـــته، اطالعاتـــی 
یـــه در الجزایـــر، الزم اســـت مفاهیم اولیـــه در این حوزه  بررســـی ســـاختار وقـــف و امور خیر
گـــردد. در ایـــن فصل به بیان مفهوم وقـــف و امور خیریه از دید مـــردم و قانون در  مشـــخص 
کشـــور الجزایر پرداخته و زمینه را برای بیان فصول بعدی و توضیح ســـاختار وقف الجزایر 

آماده می کنیم.

مفهوم وقف- 1-1
کردن و توقف است و در اصطالح فقها عبارت است  وقف در لغت به معنای حبس 
کردن یـــک دارایی جهت اســـتفاده از منافـــع آن برای بقیه در عیـــن حفظ خود  از: حبـــس 

دارایی و همچنین قطع مالکیت آن درحالی که فروش و هبۀ آن ممنوع است.

ارکان وقف- 1-3
وقف دارای چهار رکن است: صیغه، واقف، موقوف علیه و موقوفه.

ید و دو 	  صیغـــه وقـــف عبارت اســـت از لفظی کـــه واقف برای وقـــف دارایی خـــود می گو
حالت صریح و کنایه دارد؛ و در حالتی صحیح است که واقف بااراده خود آن را بر زبان 

کند. رد و حق ندارد زمان محدودی را برای وقف تعیین  بیاو
واقـــف فردی اســـت که دارایـــی اش را وقف می کنـــد و باید عاقل، بالـــغ، ازلحاظ عقلی 	 
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کند. سالم و مالک دارایی باشد و بااراده خودش وقف 
موقوف علیه عبارت اســـت ازآن جهتی که منفعت دارایی به آن می رســـد و طبق اصول 	 

دین باید جهت صحیح بوده و معصیت نباشد.
موقوف، آن دارایی اســـت که وقف می شـــود و باید دارایی شـــرعی باشـــد و مثاًل شـــراب 	 

نباشد و باید دارایی پایدار باشد و مستهلک نگردد و به اتمام نرسد مثل غذا.
که واقف بر روی وقف می گذارد درصورتی که مخالف اصول دین  الزم است به شرطی 

نباشد عمل شود و در صورت مخالف بودن شرط با اصول دین وقف باطل است.

انواع وقف- 1-1
وقف خاص: وقفی است که سود و منفعت آن برای خانوادۀ شخص می رسد و خانوادۀ . 1

که خانه اش را  کنند.  برای مثال شـــخصی  واقـــف می توانند از همۀ منافع آن اســـتفاده 
کند یا آن را  وقف می کند برای شخصی از خانواده اش و او می تواند در این خانه زندگی 

اجاره دهد و یا ... .
کارهـــای خیریه و اعمال نیک . 2 که از عواید و درآمدهای آن در  وقـــف عام: وقفی اســـت 

که خانۀ خود را وقف می کند تا از سود اجاره آن  استفاده می شود. و برای مثال شخصی 
کارهای خیریه مشابه استفاده شود. برای ساخت مساجد، یا انفاق بر نیازمندان و یا 

که ترکیبی از دو نوع باالست.. 3 وقف مشترک: 

صیغه وقف- 1-5
که در ارتباط با وقف صادر  می شود و سندی برای ایجاد آن است. آن چیزی است 

شروط صیغه وقف- 1-1
کند.. 1 روشن و شفاف باشد و با زبانی رسا جزئیات مورد نیاز را بیان 
بسته باشد: بدین معنی که در صیغه تعلیقی برای شروط غیرموجود و یا غیرقابل دسترس . 2

تعریف نشود.
دائمی باشد و در زمان های مختلف و با نظرات مختلف دچار تغییرات نشود.. 3
کاماًل مشخص باشد.. 4 دقیق و مشخص باشد و نیت وقف در درون متن 
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که با اصل وقف منافاتی نداشته باشد و  عدم همپوشـــانی صیغه در شـــروط به گونه ای 
کننده وقف نیز در آن وجود نداشته باشد. تناقضات باطل 

وقف خیرات- 1-1
این نوع وقف شامل 3 دسته می شود:

کمک های جامعه و با توجه به اقتضای زمان(. 1 وقف خیریه عمومی )در راستای 
کاهـــش تنش های اجتماعی، ازدواج و . 2 ره و  وقف برای اصالح روابط اجتماعی )مشـــاو

طالق و...(
که به پیشـــرفت و ارتقـــاء جامعه و . 3 کتب ســـودمند )کتبی  وقـــف برای چاپ و انتشـــار 

کند(  کمک  بهبود انسانیت 

شروط صحیح بودن وقف- 1-2
تر از 18 سال باشد.. 1 واقف عاقل و بالغ باشد و سن او باال
کسی نباشد.. 2 موقوفه از نظر قانونی و شرعی برای واقف باشد و در رهن یا شراکت 
از نظر شرعی، موقوفه بر امور حرام نباشد.. 3
شک و تردیدی پس از مرگ واقف وجود نداشته باشد.. 4

نکاتی در مورد وقف- 1-9
وقف شخص مجنون، دیوانه یا غافل با اجازه قاضی صحیح است.. 1
وقـــف بدهـــکار در حیـــن قرض صحیح اســـت و طلبکار تا ســـه ســـال پـــس از آن حق . 2

اعتراض دارد.
وقف غیرمسلمان صحیح است.. 3
وقف مرتد صحیح است.. 4
گر در مالکیت مستحقان نیز نباشد صحیح است.. 5 وقف ا
گر وقف با شرط غیر صحیح همراه باشد، وقف صحیح و شرط باطل است.. 6 ا
گر بین دو شرط تعارض وجود داشته باشد، شرط آخر قبول است.. 7 ا
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اهداف وقف و نتایج آن- -1-1
که به صدقه و انفاق امر فرموده است و با توجه به این امر . 1 ردن رضایت الهی  به دست آو

که وقف صدقه جاری است.
که به آن همواره اشاره شده. 2 فعال شدن دری از درهای خیر و نوعی از انواع نیکی هایی 
کمک های بهداشتی به نیازمندان در بیمارستان ها و درمانگاه ها. 3 ارائه 
ری آن ها در جامعه. 4 کمک به حفظ عفاف فقرا با تأمین نیازهای ضرو
کمک به ایتام و مدارس آن ها برای . 5 کمک به مدارس و دانشگاه های دینی و مذهبی و 

کسب موقعیت های بهتر در جامعه  تحصیل علم و 
کن. 6 ساخت مساجد به عنوان خانه های خدا و رسیدگی به این اما
یـــج فرهنگ . 7 فعـــال شـــدن جنبش هـــا و تحـــرکات علمـــی دانشـــمندان و همچنین ترو

اسالمی در جامعه در راستای توسعه علوم
تضمین اصل مال و پایداری منافع آن در طول زمان . 8
ردن ثواب اخروی. 9 گناهان و به دست آو کفاره دادن برای  روشی برای 
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کشور الجزایر- 3 تاریخچه و وضعیت دارایی های وقف و امور خیریه در 

مقدمه- 3-1
پس از بررســـی وضعیت عمومی کشور الجزایر و آشکار شدن مفهوم وقف و امور خیریه، 
یخی توســـعه و تکامل وقف و امور خیریه در کشـــور الجزایر  در ایـــن فصـــل به بررســـی روند تار
پرداختـــه می شـــود و اطالعات به دســـت آمده مربـــوط به امـــوال و دارایی های وقـــف را ارائه 

می کنیم.

کشور الجزایر- 3-1 تاریخچه وقف در 

دورۀ عثمانی- 3-1-1
ره های موفق الجزایر ازنظر مولد بودن اوقاف و توسعه زمین های  ره عثمانی یکی از دو دو
کشـــور به حســـاب می آیـــد. اموال وقفـــی شـــامل دارایی هـــای مختلف،  وقفـــی در سراســـر 
رزی، مغازه ها، هتل ها، باغ ها، آسیاب ها و... بود و بازگشت دارایی های  کشاو زمین های 
کسانی  یان، حقوق معلمان و  وقفی صرف مخارج مطالعه دانش آموزان، پژوهش دانشجو

کار می کردند و صرف تعمیر این بناها می شد. که در مساجد و عبادتگاه ها و مدارس 
کمک منابع وقفی عبارت بودند از تعمیر تعدادی از امکانات اجتماعی مانند  بهترین 
گســـترش پیدا  کانال های آب و حوزۀ فعالیت های اوقاف  خیابان هـــا و جاده ها، چاه ها، 

که به صورت های مختلف خیریه و یارانه انجام می شد. کمک به نیازمندان  کرد به 
که وضعیت دینی، شخصیت  وقف عام نیز بین مؤسســـات خیریه ای پخش می شـــد 
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که عبارت بودند از: حقوقی و ساختار اداری خاص دارند 
ادارۀ مسیرهای خیرات	 
اوقاف حرم های مطهر	 
اوقاف جداشده از آندلس	 
اوقاف زوایا، قدیسان، اشراف زادگان و ...	 

دورۀ اشغال توسط فرانسه- 3-1-1
اســـتعمار فرانسه اهتمام جدی به امر اوقاف داشت. دو ماه بعد از آغاز اشغال الجزایر 
ک  که امال گرفته شد  کلوزال تصمیم  توسط فرانسه در 8 سپتامبر سال 1830 توسط ژنرال 
ک دولت الحاق کنند که دربند 5 معاهده تســـلیم الجزایر آمد  حرم های شـــریف را به امال
یخ  و از طرف بزرگان دین و علما با آن مخالفت شد؛ و 3 ماه بعد دوباره ژنرال کلوزال در تار
کمال به  7 دســـامبر ســـال 1830 قـــرار دیگـــری را بـــرای الحـــاق اوقاف به صـــورت تمـــام و 
که قرار بود منافع اوقاف برای توســـعه دولت محلی  کرد  دارایی های دولت فرانســـه تنظیم 

برده شود. به کار
کار می کرد و به همین دلیل فرانســـه  موقوفات در جهت کاهش گســـترش اســـتعماری 
این امر را یکی از موانع توسعه می دانست و برای انتقال این دارایی ها به مدت 100 سال به 
گفته است  یق مردم می پرداخت. یک از فرانســـوی ها در همین زمینه  فرانســـوی ها به تشو
کـــه می تواند قبل از ایجـــاد اصالحات  یژگی های آن یکی از موانعی اســـت  کـــه: وقـــف و و
عمده در الجزایر، اســـلحۀ ما را از دســـتمان بگیرد؛ و به همین دلیل دولت فرانســـه خود را 

کرد. گرفتن بخش اعظمی از دارایی های وقف  قادر به در اختیار 

ل- 3-1-3 بعد از استقال
ره الجزایـــر بـــا تصرفات غیرقانونـــی دارایی هـــای وقفی مواجه شـــد که باعث  در ایـــن دو
آســـیب پذیر شـــدن این دارایی ها و اســـتفاده از آن ها بدون هیچ گونه اجـــازه قانونی از طرف 
اشخاص و گروه ها باوجود روشن و واضح بودن حکم شرعی دربارۀ دارایی های وقفی بود.

ک دولتی با مفهـــوم معاصر  ک وقفـــی قابل تصرف نیســـتند و امـــال یـــرا دارایـــی و امـــال ز
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به حساب نمی  آیند بلکه ملک تمامی مسلمانان هستند و بر دولت نظارت بر آن ها، ادارۀ 
مناســـب، تعمیـــر و محافظـــت از آن ها و مصرف آن هـــا درراه موردنظر واقف هـــا یا اهداف 
که تفســـیر حقوقی از این وضعیت می تواند منشـــأ آن در  شـــرعی اســـالمی واجب اســـت. 
که توسط  ر و اســـتفاده از قانون شـــماره 175/62 سال 1962 باشد  مفاهیم و نتیجه صدو
یب شـــده اســـت؛ و بر اســـاس آن هریک از دارایی ها و زمین هـــای خالی جزو  فرانســـه تصو

ک و مستغالت و دارایی های دولت به شمار می روند. امال
که شامل سیستم  ر دستور شماره 283/64 در سال 1964  این وضعیت به رغم صدو
یرا در آن مفاد قانونی  کلی دارایی های وقفی است آثاری منفی بر اموال وقف داشته است ز
کـــه نیـــاز به مدیریت برای حفاظـــت از موقوفات و جلوگیری از تخریب آن ها اســـت وجود 

ندارد.
کید ماده 34 برای  رزی و تأ ر قانون شماره 73/71 دربارۀ انقالب کشاو علی رغم صدو
کرد؛ و  رزی را نیز ملی  کشـــاو کردن زمین های وقفی، دولت تمام زمین های وقفی  مســـتثنا 
ر قانون شـــماره 01/81  کردند و بعد از صدو ایـــن وضعیت منفـــی و تخریب ها ادامه پیـــدا 
یرا در این قانون، دارایی های وقفی  ســـال 1981 شـــامل دارایی های محلی بدتر شـــده اند ز

مستثنا نشده اند.
کـــه فصـــل ســـوم آن بـــه تعریف مفهـــوم وقف  ر قانـــون خانـــواده شـــماره 11/84  صـــدو
کافی نبود و  اختصـــاص دارد نیز بـــرای اطمینان از محافظت قانونی و عملیاتـــی از اوقاف 
ک وقفی به صورت  یب شـــد که در مـــاده 49 خود از امـــال بعـــدازآن قانون ســـال 1989 تصو

ک حمایت می کرد. گونه های دیگر امال گانه از بقیه  جدا
که حاوی مواردی  ر قانون شماره 25/90 اتفاق افتاد  شروع وجود قانونی اوقاف با صدو
ک و مستغالت بود و به صراحت در آن طبقه بندی اوقاف در موارد کلی حقوقی  دربارۀ امال
که در ماده 23 به اهمیت موقوفات پرداخته است و  در الجزایر به رســـمیت شناخته شـــد 
مواد 31 و 32 به عنوان اســـتقالل مدیریت اداری و مالی اوقاف مطرح شـــده است و به نیاز 

برای قانون خاصی در این زمینه اشاره شده است.
بر این اســـاس و در ســـال 1991 قانون اوقاف شـــماره 10/91 دربارۀ حمایت، حفاظت و 
زارت شئون دینی و اوقاف(  مدیریت و ادارۀ اوقاف به مقامات مسئول وقف صادرشده )و
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که شامل 7 فصل است:
مقررات عمومی	 
ارکان وقف و شروط آن	 
ملزومات و شروط واقف	 
تصرف در وقف	 
کنندگان وقف	  باطل 
ناظر وقف	 

ســـپس فرمان اجرایی شـــماره 381/98 صادر شـــد و مجموعه ای از شـــرایط مدیریت 
کرد. این فرمان به طور خاص شامل موارد  ک وقف و روش های حفاظت و ... را بیان  امال

یر است: ز
کننده	  دستگاه های مدیریت 
ک وقفی	  روش های اجاره امال
محل های مصرف عواید اوقاف	 
ک وقفی	  حل وفصل های قانونی امال
ک وقفی )5(	  ایجاد یک صندوق مرکزی برای امال

تاریخچه وزارت شئون دینی و اوقاف- 3-3
که بالفاصله پس  زارتخانه ها است  زارت شـــئون دینی و اوقاف یکی از قدیمی ترین و و
که در آن ابزار دولت و دستگاه های آن  از اســـتقالل تشکیل شده است و تعجبی نیســـت 
یرا ایـــن مورد منـــدرج در  در خدمـــت زندگـــی معنـــوی و روحانـــی هموطنـــان قـــرار بگیـــرد ز
زارت شئون دینی  یخی در منشور اول نوامبر وجود دارد و و دستورها، قوانین آن و قوانین تار

گرفته است. و اوقاف اهمیت و سودمندی وجود خود را از این موارد 
زارتخانه بوده ایم: بااین حال چندین بار شاهد تغییر نام این و

زارت اوقاف به موجب قانون شـــماره 207-65 ســـال 1956 و در جهت ســـازمان دهی 	  و
اداره مرکزی اوقاف
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زارت تعلیم اصلی و شـــئون دینی به موجب قانون شماره 	  تغییر اســـم در ســـال 1971 به و
یخ 31 دسامبر سال 1971 299-71 در تار

زارت شـــئون دینی تغییر کرد و بخش تعلیم اصلی 	  این اســـم بار دیگر در ســـال 1980 به و
زارت تربیت ملحق شد  یخ 8 اکتبر 1977 به و به موجب قانون شـــماره 139-77 در تار
زارت تعلیم اصلی و شـــئون دینی  و تمـــام اختیـــارات مرتبط بـــا بخش تعلیـــم اصلـــی و

گردید. زارت تربیت منتقل  به موجب قانون شماره 31-80 سال 1980 به و
زارتخانه با این اسم تا سال 2000 حفظ شد و به دلیل اهمیت موضوع وقف و تأثیر 	  و این و

زارت و  آن در زمینه فعالیت های اجتماعی تصمیم به بازگرداندن این موضوع به دایره و
گرفته شد. زارتخانه  انتخاب اسم جدید برای و

یژگی های متفـــاوت موجب بـــه وجود آمدن تشـــکیالت مختلفـــی در این 	  وجـــود ایـــن و
زارتخانه شـــد که در ســـه بخش: موضوعات وقفی، فرهنگ اســـالمی و ارشاد دینی به  و
یرمجموعه های دیگـــری از فعالیت ها را نیز  فعالیـــت خود ادامه می دهد. ارشـــاد دینی ز

که عبارت اند از: آموزش قرآن و مراقبت و محافظت از میراث. پوشش می دهد 
ر مقررات مختلفی از جانب دولت مرکزی برای این 	  این نقاط عطف مهم موجب صدو

که آخرین فرمان آن در سال 2005 بوده است. )10( گردید  زارتخانه  و

کنونی وقف- 3-1 وضعیت دارایی های 

انواع دارایی های وقفی- 3-1-1
یر انواع دارایی های وقفی و تعداد هرکدام را در الجزایر نشان می دهد1: )6( جدول ز

کشور الجزایر کمی دارایی های وقفی در  جدول  3-1: انواع و وضعیت 

تعدادنوع ملک

1388مغازه ها

1. در زمینـــه ی وضعیت موجود اوقاف کشـــور الجزایر علیرغم جســـتجوهایی که در اینترنـــت صورت پذیرفت، به دلیـــل محدودیت های 
دسترسی منابع و همچنین عدم انتشار اطالعات مفید از طرف کشور مورد مطالعه، مطالب کاملتری یافت نگردید و تکمیل اطالعات 

موجود، نیاز به انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.
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تعدادنوع ملک

571استخرها
4020خوابگاه های اجباری

2266خوابگاه ها
656زمین های کشاورزی

750زمین های سفید
4زمین های پوشیده از درخت

1زمین های جنگلی
28درختان و نخل ها

118باغ ها
1واحه ها

37دفاتر
3کتابخانه ها

22آشیانه هواپیما
3سالن ها

8مدارس قرآنی
27کلیساها

گاراژها 9پارکینگ ها و 
25فروشگاه ها و انبارها

1کامیون ها
2آرامگاه ها
3باشگاه ها

10محل های نگهداری کودکان
5آژانس ها

6تسهیالت
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تعدادنوع ملک

1مقبره ها
1چشمه آب

1بیعت
9967مجموع

جدول 3-2 تعداد مدارس قرآنی را در استان های مختلف الجزایر نشان می دهد:)7(

کمی مدارس قرآنی در استان های مختلف الجزایر جدول  3-2: وضعیت 

اره
شم

    

استان
تعداد مدارس قرآنیتعداد مدارس قرآنیتعداد

از سال 99 تا 13-1قبل سال 99مدارس قرآنی

52243785ادرار1

37289الشلف2

206101105االغواط3

14113ام االبواقی4

26323باتنه5

642بجایه6

412021بسکره7

954بشار8

712645البلیده9

312البویره10

796316تمنراست11

1798تبسه12

14712135تلمسان13
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اره
شم

    

استان
تعداد مدارس قرآنیتعداد مدارس قرآنیتعداد

از سال 99 تا 13-1قبل سال 99مدارس قرآنی

12012تیارت14

404تیزی وزو15

341618الجزائر16

حی الکرام17

615الجلفه18

312جیجل19

1569سطیف20

1408159سعیده21

29722سکیکده22

21165س.بلعباس23

18513عنایه24

1165قالمه25

64361قسنطینه26

14410المدیه27

29218مستغانم28

21417المسیله29

1199425معسکر30

23149ورقله31

392019وهران32

321البیض33

1046الیزی34
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اره
شم

    

استان
تعداد مدارس قرآنیتعداد مدارس قرآنیتعداد

از سال 99 تا 13-1قبل سال 99مدارس قرآنی

251312ب.بوعریریج35

1459بومرداس36

505الطارف37

532تندوف38

981تسمسیلت39

21021الوادی40

202خنشله41

431سوق اهراس42

1073تیبازه43

826میله44

1192عین الدفلی45

19316النعامه46

20128عین تیموشنت47

18216غردایه48

396253143غلیزان49

236013451015مجموع



کشور الجزایر   58  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

ک وقف و وضعیت آن را در استان های مختلف نشان می دهد:)8( جدول 3-3 امال

ک وقف و وضعیت آن در استان های مختلف الجزایر جدول  3-3: امال

اره
شم

    

استان
ک تعداد امال

مجموعخالیخوابگاه اجباریاجاره

100119129ادرار1

964059195الشلف2

1034619168االغواط3

5503691ام االبواقی4

2127981372باتنه5

52273170495بجایه6

1206461245بسکره7

384724109بشار8

851057197البلیده9

2115033204البویره10

005050تمنراست11

25531896تبسه12

44838190916تلمسان13

974224163تیارت14

03330333تیزی وزو15

127541361694الجزائر16

139035174حی الکرام17

771228117الجلفه18
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اره
شم

    

استان
ک تعداد امال

مجموعخالیخوابگاه اجباریاجاره

625934155جیجل19

5436598517سطیف20

8631384سعیده21

986935202سکیکده22

4610720173س.بلعباس23

41912134عنایه24

1863283قالمه25

1336036229قسنطینه26

654410119المدیه27

2012238180مستغانم28

2115266239المسیله29

678662215معسکر30

40282997ورقله31

15627183وهران32

343776147البیض33

39214الیزی34

596047166ب.بوعریریج35

2012724171بومرداس36

266214102الطارف37

22610تندوف38

025833تسمسیلت39
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اره
شم

    

استان
ک تعداد امال

مجموعخالیخوابگاه اجباریاجاره

475217116الوادی40

55222097خنشله41

611273سوق اهراس42

30261470تیبازه43

2245471میله44

96821125عین الدفلی45

3160697النعامه46

4211527184عین تیموشنت47

750681غردایه48

2323349غلیزان49

4308402016399967مجموع

گذرا بر وضعیت موجود مساجد الجزایر- 3-5  نگاهی 
گذاری ثابت و روشـــن در امور مربـــوط به علمای دینی  بـــه دلیل عدم وجود سیاســـت 
که وهابیون افراطی  کردند  کید  زارت امور دینی الجزایر، برخی از مسووالن این وازتخانه تا و

بر 80 درصد از مساجد الجزایر تسلط دارند.1
وهابیون افراطی به مرجعیت دینی الجزایر اهمیتی نمی دهند و نمی خواهند قوانین آن 
زارت امور دینی  که علیه قوانین و را به رســـمیت بشناســـند. آنان بیش از 40 ســـال اســـت 
که  گســـترش دهند  گونه ای در جامعه  عمل می کنند و ســـعی دارنـــد وهابیت افراطی را به 

همچون قانون اساسی ثابت و پا بر جا بماند.

1. در زمینه ی وضعیت موجود مســـاجد و اماکن مذهبی کشـــورالجزایرر،علیرغم جســـتجوهایی که در اینترنت صـــورت پذیرفت، به دلیل 
محدودیت های دسترســـی منابع و همچنین عدم انتشار اطالعات مفید از طرف کشور مورد مطالعه، مطالب کاملتری یافت نگردید و 

تکمیل اطالعات موجود، نیاز به انجام تحقیقات میدانی و مطالعات تکمیلی در این زمینه دارد.
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گروه هایی، جامعه الجزایری با تهدیدات بزرگی رو به رو خواهد بود       بـــا وجـــود چنین 
گسترش دهند. گرایی را در میان مسلمانان  کرد، فرقه  و آنان سعی خواهند 

زارتخانه در برخورد با ائمه دینی نه به آن ها فشار وارد می کند، نه فعالیت های  مسووالن و
کامل از اسم های آن ها را در اختیار مسوولین مربوطه  شان را محدود می نماید و نه لیستی 

قرار می دهند.
کشور حرکت می کنند  تنها 20 درصد از مساجد در الجزایر همگام با قوانین موجود در 
و علمـــای دینـــی و موذن ها وظیفه خـــود را به طور کامل انجام می دهنـــد، در حالی که 80 
کـــرده و از جایگاه خود بـــه عنوان امام  درصـــد از ان هـــا خارج از چارچـــوب قانون فعالیت 

مسجد برای نشر تفکر وهابیت افراطی استفاده می کنند.

مسجد بزرگ الجزایر- 3-5-1
که ســـاخت سومین مسجد بزرگ دنیا را برای مسلمانان کشور الجزایر  کرد  چین اعالم 

تا پایان سال جاری میالدی )2016( تکمیل می کند.
شرکت مهندسی و ساخت و ساز چین ساخت این بنا را بر عهده دارد و 85 درصد از 
کار اجرای طرح مسجد اعظم الجزایر در شهر الجزیره پایتخت این کشور را به پایان رسانده 

است.
یبای آن به پایان برسد  کار ساخت بنا با معماری ز که وقتی  این شـــرکت افزوده اســـت 
مســـلمانان برای مدت 400 تا 500 ســـال می توانند از این مسجد برای انجام امور عبادی و 

کنند. مذهبی استفاده 
کار ســـاخت این مســـجد، این اولین مســـجد بزرگ قاره آفریقا و سومین  با پایان یافتن 

مسجد بزرگ جهان پس از مساجد مکه و مدینه در عربستان سعودی خواهد بود.
گذاری یک میلیارد و 300 میلیون دالری در مساحتی به وسعت  این مسجد با سرمایه 
کـــه بلندترین منازه جهان اســـت 270 متر  400 هـــزار متر مربع ســـاخته می شـــود و مناره آن 

ارتفاع دارد.
گنجایش 120 هزار نفر را داشـــته باشد و با توجه به در  این مســـجد می تواند در آن واحد 
کتاب را دارد، 2  گنجایش یک میلیون نســـخه  که  کتابخانه بزرگ برای آن  گرفتن یک  نظر 
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کتاب شوند. هزار نفر می توانند در آن مشغول مطالعه 
همچنین برای این مسجد یک موزه و یک مرکز تحقیقاتی نیز در نظر گرفته شده است.

شکل 3-1: مسجد بزرگ الجزایر

کچوانا- 3-5-1 مسجد 
که سال تاسیس آن به 1612 می رسد؛ این مسجد جزء  مسجد کچوانا در الجزایر است 

شناخته شده ترین مساجد جهان می باشد.
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کچوانا الجزایر شکل 3-2: مسجد 





| فصل چهارم |

 نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف 
کشور الجزایر و امور خیریه در 





کشور الجزایر- 1 نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

مقدمه- 1-1
کشـــورهای  یکـــی از موضوعات مهم برای شـــناخت وضعیـــت وقف و امور خیریه در 
یگران فعال در این حوزه است. این موضوع ازآن جهت  مختلف شـــناخت ســـاختار و باز
یگران فعال در زمینه های مختلف و بررسی و  که با شناخت انواع باز مورد اهمیت اســـت 
ردهای هـــر یک از این  که انجـــام می دهند، می توان از دســـتاو تحلیـــل نـــوع فعالیت هایی 

ری جست. کرد و از تجربیات ناموفق آن ها دو یگران استفاده  باز
  در ایـــن فصـــل پس از معرفی انواع کنشـــگران فعال در دو بخـــش وقف وامور خیریه، و 
یگران مختلف با توجه  کن و فعالیت های مذهبی به شناسایی و تحلیل باز مساجد و اما
به نقشـــی که در این دو بخش در کشـــور الجزایر ایفا می کنند، پرداخته شده است. سپس 
یگران به همراه نوع ارتباطات آن   ها ترسیم شـــده اســـت و  نگاشـــت نهادی تمامی ایـــن باز
یت، چشـــم انداز،  یگران و مجموعه فعالیت ها، اهداف، مأمور پس ازآن، هر یک از این باز

ساختار و ... آن ها مورد تحلیل قرار می گیرد.

کنشگران فعال در حوزۀ وقف و امور خیریه- 1-1 انواع 
رودی ها )منابع( و یا  که می تواند بر و گروه و یا سازمانی  کنشـــگر، عبارت اســـت از فرد، 
بروندادهـــای یک سیســـتم تأثیـــر بگذارد و یـــا از خروجی هـــا و بروندادهـــای آن )خدمات، 
کنشـــگران به چهار دســـته اصلی  گزارش  محصـــوالت، پیامدها و ...( تأثیر پذیرد. در این 

تقسیم می شوند:
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سیاست گذار- 1-1-1
سیاســـت گذار نهادی اســـت که برنامه هایی را که باید توســـط دولت، کســـب وکارها و 

غیره دنبال شود تعیین می کند.
که به واسطه آن دولت به منظور  سیاست گذاری به صورت فرآیندی تعریف شده است 
ارائـــه پیامد )تغییرات مطلوب در دنیای واقعی(، چشـــم انداز سیاســـی خـــود را به برنامه و 
کل،  کارکـــرد اصلی هر دولت اســـت. به طور  عمـــل تبدیل می کند. لذا سیاســـت گذاری، 
سیاست می تواند شکل های مختلفی به خود بگیرد مانند سیاست های غیر مداخله ای، 

کمک های مالی( و ارائه خدمات عمومی. یق تغییرات داوطلبانه )مانند  تنظیم، تشو

تنظیم گر- 1-1-1
کـــه به واســـطه آن دولـــت نیازمندی های  گونـــی از ابزارهاســـت  گونا تنظیـــم مجموعـــه 
گونی به وجود  گونا کارکردهای تنظیم گر بنا به دالیـــل  شـــرکت ها و مـــردم را تنظیم می کنـــد. 

آمده اند از جمله:
تعییـــن حقـــوق و مســـئولیت های هر یـــک از موجودیت هـــای جامعه به منظـــور تحقق 	 

اهداف توسعه پایدار
تنظیم استانداردهای صنعتی	 
ری مالیات ها و دیگر درآمدها و ...	  جمع آو

کارکردهای تنظیم گر، بررسی انواع روش های تنظیمی مفید خواهد  به منظور درک بهتر 
کلی انواع تنظیمات عبارت اند از: بود. به صورت 

فرمان و کنترل1: تنظیم دستور و کنترل نوعًا وضع/ تحمیل استانداردهای حمایت شده 	 
توســـط مصوبات قانونی اســـت، هرگاه اســـتانداردها ســـازگار نباشـــند. بنابراین، قانون 
به عنوان منع یا اجبار فعالیت های معینی به کار می رود. استانداردها می تواند از طریق 
قانون گذاری یا تنظیم کنندگانی که به واسطه فرآیند تنظیم برای تعریف قانون مشروعیت 

دارند، تنظیم شود.

1. command and control
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یکرد 	  یکرد می تواند به عنوان نوعی از نســـخه خـــود انجامی2 رو خـــود- تنظیمی1: ایـــن رو
دســـتور و کنتـــرل تلقی شـــود. در ایـــن بـــاره، اغلب انجمن هـــای تجاری یا کســـب وکار 
تشکیل شـــده که قوانین عملکرد را ایجاد، کنترل و اجـــرا می کنند. به عنوان یک قانون، 
خودتنظیمـــی اغلب به عنوان یک روش کســـب وکار دیده می شـــود که اقدام انحصاری 
یکرد شـــامل ســـطح  به منظـــور جلوگیری از مداخله دولت انجام می دهد. مزایای این رو
بـــاالی تعهـــد کســـب وکارها و ماهیت جامع قوانین تنظیم شـــده اســـت. به عـــالوه، این 
یکرد دســـتور و کنترل بوده چراکه به قانون گذاری نیازی ندارد. از  یکرد منعطف تر از رو رو
یکرد غیر دموکراتیک، محدود به  یی دیگر، خودتنظیمی می تواند به صورت یـــک رو ســـو
بررســـی دقیق بیرونی و در معرض سوءاســـتفاده توســـط کســـانی که با اهداف مختلف 
قوانین را تنظیم می کنند، دیده شود. در کمترین سطح،  خودتنظیمی همواره در معرض 
چالش هـــای منتج شـــده از عالقه های بیرونی کســـانی که فکر می کنند اســـتانداردها و 

کاهش تأثیر فعالیت های غیر مطلوب تنظیم نشده است، قرار دارد. قوانین به سمت 
یه ای 	  یق، سیاســـت، قانون، مکانیسم قیمت، یا رو یق3: یک تشو تنظیم مبتنی بر تشـــو

که به دنبال تعدیل رفتار افراد یا شرکت ها به واسطه تغییر در هزینه ها یا سود های  است 
حاشـــیه ای مرتبـــط با تصمیم یا فعالیت خاص اســـت. از یک ســـو، می تـــوان گفت که 
یق است چراکه تنظیم از طریق مفهوم پایه جریمه برای  تمامی تنظیمات بر مبنای تشو
یق  رفتارهای "بد " و پاداش برای رفتارهای "خوب " عمل می کند. تنظیم مبتنی بر تشو
یاد  ســـعی دارد به منظور کاهش هزینه ها و بهبود خدمات، برنامه سودمند با سودهای ز
را پاداش دهد. هدف عمده این است که تنظیم شده فعالیت های غیر مطلوب خود را 
کنـــد. برای  از طریـــق تحمیـــل/ وضع مالیـــات و کمک هـــای مالی محـــدود یا متوقف 
گام های اصلی شـــامل انتخاب واحدهای اندازه گیری، تعیین  یکرد،  به کارگیری این رو
یق ها و  خـــط مبنا، انتخـــاب اهداف بـــرای بهبود و/ یا نگهداری و ســـپس اجرای تشـــو
یق، تنظیـــم مبتنی بر عملکرد4  جریمه ها اســـت. یکی از انواع تنظیمات مبتنی بر تشـــو

1. self-regulation
2. do-it-yourself
3. incentive-based regulation
4. Performance-based regulation
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یق ها ملزم به بهبود در عملکرد مطلوب، کاهش قیمت و بهبود  که تشو )PBR( اســـت 
کیفیت خدمات اســـت. به عالوه، PBR بیشتر به اســـتانداردهای عملکرد خارجی  در 
متکی اســـت و کمتر به فعالیت های خاص شـــرکت حســـاس است. مزایای PBR این 
اســـت که به بهبود در بهره برداری شرکت ها، کاهش هزینه های نگهداری و عملیات و 
یق به صورت مکانیکی عمل  بهبود در پایایی سیســـتم کمک می کند. طرح تنبیه و تشو
می کنـــد. بنابرایـــن کاهـــش در حـــوزه صالحدید تنظیمـــی، در مقابل امکان تســـخیر در 
یکرد، انعطاف پذیری در تصمیم گیری  فرآیند تنظیـــم را کاهش می دهد. به عالوه این رو
کند یا جریمه بپردازد،  را فراهم می کند. اگرچه به عنوان  که آیا از قانون تبعیت  شـــرکت، 
یکـــی از معایـــب این روش، می توان به ایجاد قوانین بســـیار پیچیـــده و غیر منعطف که 
یکرد، عقالنیت  واقعیت های بازار در آن لحاظ نشده است. از مفروضات اصلی این رو
کـــه لزومًا در همـــه موارد یافـــت نمی شـــود. همچنین، گاهـــی اوقات  اقتصـــادی اســـت 
یکرد مشکل است. به عنوان مثال، رفتار "بد "، مانند آلودگی__  پیش بینی تأثیر این نوع رو

که قوانین به طور صحیح تنظیم نشده باشند__ می تواند پاداش بگیرد. گر  ا

تسهیل گر- 1-1-3
 توســـط دولت ســـرمایه گذاری 

ً
ســـازمان های محلـــی یا بین المللی هســـتند که معموال

می شـــوند و هدف آن توســـعه و بهبود بازار خدمات است. یک تسهیل گر، تأمین کنندگان 
خدمـــات را از طریق انجـــام فعالیت های خدماتی جدید، ارتقای تجـــارب مفید و ایجاد 
یابـــی خارجی تأثیر  کارکرد های دیگر یک تســـهیل گر شـــامل ارز ظرفیـــت حمایت می کند. 
تأمین کنندگان خدمات، تضمین خدمات و حمایت برای محیط سیاســـی بهتر اســـت. 
که به طورمعمول توسط سازمان های توسعه گرا انجام شده  کارکردی است  عمل تســـهیل، 
کارفرمایان و عامل های دولتی باشد. عالوه بر  و می تواند شامل ســـازمان های غیردولتی و 
ردن اطالعـــات پایـــه ای از مجموعه  مـــوارد مذکـــور در حـــوزه وقف و امـــور خیریه فراهـــم آو
یـــه نیز می توانـــد به عنوان  ره ای برای مؤسســـات خیر خیریه هـــا و یـــا انجام خدمات مشـــاو

گرفت. کارکردهای تسهیل کنندگان در نظر 
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ارائه دهنده خدمات- 1-1-1
تأمین کننده خدمات آموزشی و پژوهشی شامل دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مؤسساتی 
یـــه فعالیت می کنند.  کـــه در زمینه آمـــوزش و پژوهش در حوزه وقـــف و امور خیر هســـتند 
ری کمک های مردمی و صرف این کمک ها  ضمنًا مؤسسات خیریه ای که وظیفه جمع آو

در میان افراد هدف را دارند نیز به عنوان ارائه کنندگان خدمات شناخته می شوند]31[.
یگران فعال در  کنشگران فعال مطرح شده است، باز که درباره انواع  با توجه به ادبیاتی 
کن و فعالیت های مذهبی  کشـــور الجزایر در دو حوزۀ وقف و امورخیریه، و مســـاجد و اما

ایفای نقش می نمایند.

1. وزارات شئون دینی و اوقاف
که بالفاصله پس از  زاتخانه ها است  زارت شئون دینی و اوقاف یکی از قدیمی ترین و و
گســـترش وقف  زارتخانه،  اســـتقالل تشـــکیل شـــده اســـت. از جمله اهداف اصلی این و

یب رسیده است: یر به تصو که از طریق شش مرحلۀ ز می باشد 
ارتقا روش های مدیریت مالی و اداری	 
ک وقفی	  تعیین ارزش اجاره امال
ک وقفی	  حصر و ذخیره امال
ک وقفی	  جستجوی امال
حل و فصل قانونی دارایی های وقفی	 
گذاری وقفی	  سرمایه 

1. اداره شئون دینی
زارت شـــئون دینی و اوقاف  یـــک ادارۀ عمومی الجزایری تحت سرپرســـتی و نظارت و
که مکلف به ادارۀ مساجد در الجزایر است. این اداره همچنین مسئولیت نظارت  است 
بـــر مســـاجد و امور دینـــی ایالت ها را برعهـــده دارد. بودجۀ این اداره از طریـــق دولت تأمین 

می شود.
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گروه های محلی 3. وزارت امور داخلی و 
زارت امـــور داخلی مســـئول دادن مجوز به مؤسســـات مختلف از جملـــه خیریه ها و  و

گروه های مختلف دیگر برای فعالیت و نظارت بر آن ها است.

1. نهادهای ارائه دهنده خدمات
نهادهـــای ارائه دهنده خدمات در دو حوزۀ مذکور شـــامل جمعیت خیریه شـــهرداری 
یغود، انجمن یتیمان عموشه، مرکز سبل الخیرات عین الترک و وهران، جمعیت خیریه  ز
یزیون و ســـینمای جیجـــل، جمعیت خیریه امـــور اجتماعی الریان، و  فرهنگـــی تئاتر، تلو

جمعیت خیریه فرهنگی الوادی می باشند.

نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه- 1-3
که در بخش پیشـــین اشاره شد، نهادهای مختلفی با نقش های متفاوت در  همانطور 
کن متبرکه، قـــرآن و فعالیت های مذهبی در  ســـه بخش وقف وامور خیریه، مســـاجد و اما
کشـــور الجزایـــر فعالیـــت می نماینـــد؛ در این بخش، ابتدا نگاشـــت نهادی مربـــوط به این 
کنشـــگران در شـــکل )4-1( نشـــان داده شـــده اســـت و ســـپس نهادهای سیاست گذار، 
تنظیم گـــر، تســـهیل گر و ارائه دهنده خدمات در موضوعات مختلف در ســـه بخش وقف 
کـــن متبرکـــه، قـــرآن و فعالیت هـــای مذهبـــی مـــورد تحلیل  یـــه، مســـاجد و اما وامـــور خیر

قرارگرفته اند.
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کشور الجزایر شکل  4-1: نگاشت نهادی نظام مدیریت وقف و امور خیریه، قرآن و مساجد در 

وزارت شئون دینی و اوقاف- 1-3-1
که بالفاصله پس  زارتخانه ها است  زارت شـــئون دینی و اوقاف یکی از قدیمی ترین و و
زارتخانه در ســـه بخش:  از اســـتقالل تشکیل شـــده اســـت. تشـــکیالت مختلفی در این و
که بخش ارشاد دینی  موضوعات وقفی، فرهنگ اسالمی و ارشاد دینی ایجاد شده است 
که عبارت اند از: آموزش قرآن و  یرمجموعه های دیگری از فعالیت ها را پوشـــش می دهد  ز

مراقبت و محافظت از میراث.
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ساختار سازمانی وزارت شئون دینی و اوقاف- 1-3-1-1
زارتخانه را نشان می دهد: )11( شکل 4-2 ساختار سازمانی این و  

 الجزایرکشور  بررسی وضعیت وقف و امور خیریه 
 

 صفحه کد گزارش فاز عنوان پروژه

 T.IS.Faz2.C10.Ver01 84 دوم یمذهب های یته، مساجد، اماکن و فعالبقاع متبرک یریه،وقف و امور خ ینهدر زم یاسالم یکشورها یقیمطالعات تطب

 

 
 : ساختار سازمانی وزارت شئون دینی و اوقاف2-4 شکل 

 وزارتخانه یها تیفعال -4-4-1-3

 وقف گسترشوزارت خانه برای  یها تالشلف: ا

از ایجاد پایه و اساس قانونی که توسط وزارت شئون دینی و اوقااف بارای مقاب اه باا مسایر       نظر صرف
مواجه بود کاه بباارت باود از ج اات اداری، دارایای و ماالی،        آنکه اوقاف با  یا شکنندهضعیت و واشتباه 

یک پایه محکم برای توساعه مادیریت ماالی و اداری اوقااف نوشاته      ایجاد  منظور بهوزارت اهداف پایین را 
 است:

وقف از طریق چند مرح ه به تصاوی  رساید کاه باه      گسترشبر این اساس تالش این وزارتخانه برای 
 :کنیم یممواردی اشاره 

 وزیر

 دیوان بازرسی کل

 موسسه العصر
موسسه تکمیل و ب ره برداری مساجد 

 الجزائر

 دبیرخانه بمومی
 بازرسان مرکزی

 اداره پست و اتصال

امتحاناااااات و  
 مسابقات

پیکربنااااادی و 
 تنطیم برنامه ها

 هبی ومدیریت آموزش مذ
 قرآنی

 حفظ شعائر دینی

 آموزش قرآنی

ی و فعالیت های توجیه دین
 مسجدی

مدیریت اوقاف و زکات 
 و حج و بمره

جسااتجوی امااالف وقفاای و 
 حل منازبات

 سرمایه گذاری امالف وقفی

 حج و بمره

 کاتز

مدیریت فرهنگ 
 اسالمی

 مطبوبات

فعالیاااات هااااای  
 فرهنگی

مرکااااز فرهنااااگ 
اساااالمی و ادارات 

 آن در ایالت ها

 حسابداری و بودجه

 روابط بمومی

مطالعااااااااااات و 
 دستاوردها

 کاربران

مدیریت اداره 
 بمومی

اداره همکاری و مطالعات 
 حقوقی

قااانون گااذاری و حاال 
 منازبات

 همکاری

 آرشیو

 دینیم ی آموزش های  مدارس دینیم ی آموزش های  آکادمی های مدرسه قرائت

 

 مدیریت برنامه ریزی

 بخش اداری

 بخش اداری

 

شکل  4-2: ساختار سازمانی وزارت شئون دینی و اوقاف

فعالیت های وزارتخانه- 1-3-1-1

گسترش وقف الف( تالش های وزارتخانه برای 
زارت شـــئون دینی و اوقاف برای  که توســـط و صرف نظر از ایجاد پایه و اســـاس قانونی 
که عبارت بود از  که اوقاف با آن مواجه بود  مقابله با مســـیر اشتباه و وضعیت شکننده ای 
زارت اهـــداف پایین را به منظور ایجـــاد یک پایه محکم  جهـــات اداری، دارایـــی و مالی، و

برای توسعه مدیریت مالی و اداری اوقاف نوشته است:
یب  زارتخانه برای گسترش وقف از طریق چند مرحله به تصو بر این اساس تالش این و

که به مواردی اشاره می کنیم: رسید 
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1. ارتقای روش های مدیریت مالی و اداری
و  یادداشـــت ها  آماده ســـازی  طریـــق  از  اهـــداف  ایـــن  بـــه  رســـیدن  بـــرای  زارتخانـــه  و
کـــه به طور خاص  کرده اســـت  یـــت مالـــی و اداری عمـــل  دســـتورالعمل ها در زمینـــه مدیر

عبارت اند از:
کردن اسناد اداری خاص هر 	  آماده ســـازی فایل هایی برای دارایی های وقفی و یکپارچه 

دارایی )منشور دارایی وقفی و سند دارایی وقفی(
یابی اجاره، اصالح 	  مراحل اداری اجاره و تمام مسائل مربوط به آن )اجاره نامه، روش ارز

و تغییر آن(
گانه	  گزارش های مالی سه  تنظیم و ثبت موقعیت مالی از طریق 

ک وقفی 1. تعیین ارزش اجاره امال
ک وقفـــی باقیمت های  زارتخانـــه تالش هایـــی را برای تطبیـــق قیمت های اجاره امال و
رزی رفته است. همچنین  کشاو کرده و در ابتدا به ســـراغ مغازه ها و زمین های  بازارشـــروع 
که تمرکز بیشـــتر بر عقد قـــرارداد با  بـــارۀ خوابگاه هـــای وقفی انجام داده اســـت  اعمالـــی در
مستأجران بوده است که غالبًا از افراد مذهبی هستند، افزایش اجاره بها با رضایت طرفین 

و پرداخت باقی مانده اجاره توسط مستاجران بوده است.

ک وقفی 3. حصر و ذخیره امال
کار را بیشـــتر بـــرای مســـاجد و مـــدارس قرآنـــی از طریـــق ایجـــاد ســـند و  زارتخانـــه آن  و

ک انجام داده است. شناسنامه های ملی برای این امال

ک وقفی 1. جستجوی امال
که  کرده اســـت  ک وقفی ای معطوف  زارت تمرکز جدیدی را بر فرآیند جســـتجوی امال و
یابی آن ها می گذرد؛ حل وفصل مســـائل مربوط به بســـیاری از  کشـــف و باز یادی از  مدت ز
ک شناخته شده کنونی  ک وقفی بسیار بیشتر از امال یرا حجم امال آن ها را آغاز کرده است ز
ک و مستغالت اخذشده  زارتخانه مبنا را اعتماد بر حرف خبرگان امال است؛ و در این راه و
ک و مســـتغالت  ک دولت و حفاظت از امال زارت امور مالی )امال و هماهنگی با منافع و
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و نقشه برداری زمینی( و همکاری با بانک توسعه اسالمی قرار داده اند.

5. حل وفصل قانونی دارایی های وقفی
یرا قبـــل از فرایند  حل وفصـــل قانونـــی دارایی هـــای وقفی مرحله بســـیار مهمی اســـت ز
راق قرضه رسمی زمین وقف  سرمایه گذاری وقف انجام می گردد و بدون اخذ قراردادها و او
زارت مالی و برخی  امکان پذیر نیست؛ پایه این حل وفصل قانونی بر مبنای هماهنگی با و

زارتخانه های مربوط قرارگرفته است. از و

1. سرمایه گذاری وقفی
عملیـــات ســـرمایه گذاری وقفی بعد از اتمام مراحل پیشـــین و شناســـایی دارایی های 
یه وضعیت قانونی شان توسط سندهای رسمی  وقفی و جستجو و بازگرداندن آن ها و تسو
شـــروع می گردد و در این راســـتا برای تعدیل قانون وقف شماره 10/91، قانون شماره 07/01 
کردن راه برای توسعه و سرمایه گذاری اموال وقف  که موجب باز  یب شده  سال 1422 تصو
یژه پـــس از افزایـــش درآمد  حتـــی به صـــورت تأمیـــن مالی توســـط حســـاب موقوفـــات )به و
موقوفات( و یا تأمین مالی با تبدیل وجوه به ســـرمایه گذاری مولد با اســـتفاده از روش های 

مدرن و جدید می گردد.
یر را انجام داده است: کارهای ز زارتخانه  و در این راستا و

ژه ساخت یک مرکز خرید و یک مرکز فرهنگی	  پرو
ژه توســـط یـــک ســـرمایه گذار خصوصی در زمیـــن وقف تأمین مالی می شـــود و   ایـــن پرو
شـــامل مرکز با 40 اتاق – مرکز تجاری – مرکز فرهنگی اسالمی – پارکینگ است و نرخ 

بازگشت سود آن 90 درصد است.
ساخت 42 محل تجاری در ایالت تیارت	 

ک و مستغالت در محیط شهری در تمام ایاالت و  ژه شـــامل بهره برداری از امال  این پرو
که توسط صندوق وقف تأمین می شود. به نفع جوانان آن ایالت ها است 

ژه های سرمایه گذاری در منطقه سید یحیی در ایالت الجزائر:	  پرو
کـــز تجـــاری و اداری در زمین هـــای وقفـــی از طرف ســـرمایه گذاران   شـــامل احـــداث مرا

یژه در مقابل مبالغ سرمایه گذاری شده است. خصوصی با امتیازهای و
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ژه سرمایه گذاری در حی الکرام ایالت الجزائر:	  پرو
 عبـــارت اســـت از یـــک مـــدل ســـرمایه گذاری وقف بـــا توجه بـــه امکانـــات و خدمات 

یر است: که شامل موارد ز اجتماعی 
 مسجد، 150 خانه، 170 مغازه، یک کلینیک درمانی، هتل، بانک، یتیم خانه و افزایش 

فضای سبز.
ییس جمهور از عالقه ایشـــان به نقش مؤسســـات   این فعالیت ها بر طبق دســـتورات ر

اوقاف در توسعه اجتماعی و اقتصادی ناشی می شود.
کسی وقفی:	  ژه ایجاد شرکت تا پرو

که به منظـــور مطالعه و   کـــه شـــامل اجرای آن به مـــدت 8 ماه بـــا 30 اتومبیل می باشـــد 
اجرای آن در ایالت های دیگر اتفاق افتاده است. )9(

ب( تالش در ارتقای خدمت عمومی
یر شـــئون  ز زارت شـــئون دینـــی و اوقاف در ارتقـــای خدمت عمومی تالش می کند. و و
یدن به اسالم بالفاصله  گرو گواهی  ر  دینی و اوقاف، دکتر محمد عیســـی، دستور به صدو
که این عمل در جهت ساده ســـازی  زارتخانـــه داد  کز این و پـــس از انجـــام اعمـــال آن در مرا
زارتخانه ها برای  مراحـــل اداری در تـــالش دولت برای ارتقـــای خدمات عمومی و تـــالش و

کیفی در سازمان خود و سیر اداری شان انجام می گردد. )12( رسیدن به یک بهبود 
زارتخانـــه و مطالعه و بهبـــود نگرانی هـــای عمومی و اجرای  به منظـــور بهبـــود عملکرد و

که عبارت اند از: گیرد  پیشنهاد های رئیس جمهور، اقداماتی باید صورت 
کارمندی موظف به رعایت آن ها و بازنشر آن ها برای دیگران است. 1. هر 

کار بخش و بهبود  2. تـــالش همه جانبـــه به صورت مرکزی و محلی برای توســـعه و ارتقای 
عملکرد آن.

اتحاد و  برای حفـــظ  و تحکیـــم مرجعیت دینـــی ملی  یـــت  تقو ادامـــه کار در جهـــت   .3
استقرار جامعه.

یت مســـجد جامع  4. تـــالش بـــرای ایجاد شـــبکه ملی مســـاجد در حین تـــالش برای تقو
کشور و رمز استقالل آن و به نوعی قطب اصلی مساجد است. که افتخار این  الجزایر 
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کارهای مـــدارس قرآنی و مذهبی و  5. بررســـی سیســـتم آموزش قرآن و افزایش تالش ها در 
کار بر اساس اصول مشخص شده.

یزی برای اطمینان از عملکرد مؤثر و مطلوب آن. گسترش و بررسی سیستم برنامه ر  .6
کـــردن اوقـــاف در حمایت از توســـعه ملی و تالش هـــای دولت در  7. نوســـازی و نهادینـــه 

همبستگی اجتماعی.
یخی و مذهبی برای جوانان. یت تار 8. تعمیق هو

زارتخانه. 9. تکمیل موارد قانونی و
ین ارتباطی. 10. پیگیری عملکرد بخش از طریق وسایل نو

یـــت عوامل خانواده مســـجد شـــامل امامـــان جماعت و عوامـــل مذهبی در جهت  11. تقو
یت امنیت فکـــری برای جلوگیـــری از انحرافـــات اخالقی و  حفـــظ ثبـــات جامعـــه و تقو

فکری )13(.

ج( توافقنامه بین وزارت شئون دینی و اوقاف و وزارت توسعه شهری، گردشگری و صنایع دستی

زارت توســـعه شـــهری،  زارت شـــئون دینی و اوقاف و و همچنیـــن توافقنامـــه ای بیـــن و
که اهداف آن عبارت اند از: گردشگری و صنایع دستی امضا شده است 

گردشگری مذهبی و ارتقای آن	  توسعه 
یارتگاه ها و معرفی 	  یخی و مکان هـــای معنـــوی، ز کن مذهبـــی و بناهای تار احیـــای اما

آن ها و محافظت از آن ها
یخی به خصوص مســـاجد و 	  گســـترش فرهنگ توجه به مکان های مذهبی و بناهای تار

زرسانی و توانمندسازی  یارتگاه ها و ایجاد فضای مناســـب برای بازدیدکنندگان و به رو ز
کیفیت خدمات

یج و 	  یخی و ترو توســـعه صنایع دســـتی و فروش آن ها در مکان های مذهبی و بناهای تار
ارزش گذاری این گونه فعالیت ها

یق سرمایه گذاری در زمینه گردشگری و صنعت سنتی صنایع دستی و اطمینان از 	  تشو
استفاده بهینه آن
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تشـــکیل منابع انســـانی در زمینه گردشـــگری مذهبی و صنایع ســـنتی و صنایع دســـتی 	 
زرسانی آن مربوطه و حصول اطمینان از به رو

یت و حفظ معماری غرب اسالمی و لباس های سنتی )14(	  تقو

گردشگری و صنایع دستی شکل  4-3: امضای توافقنامه بین وزارت شئون دینی و اوقاف و وزارت توسعه شهری، 

د(  توافقنامـــه بیـــن وزارت شـــئون دینـــی و اوقـــاف و وزارت بهداشـــت، جمعیـــت و اصـــالح 
بیمارستان ها

زارت  زارت شـــئون دینی و اوقـــاف و و همچنیـــن توافقنامـــه ای در زمینه بهداشـــت بین و
یر را شامل می شود: بهداشت، جمعیت و اصالح بیمارستان ها امضا گردید. که زمینه های ز

کمک مالی 1. زمینه 
ارتقای عمل اهدای خون و اهدای عضو و بافت ها و سلول های انسانی	 
کردن فعالیت های اهدای مربوطه به طورکلی	  فعال 

1. زمینه پیشگیری از بیماری ها
اتخاذ تدابیر مشترک برای اقدامات پیشگیرانه از بیماری های واگیردار	 
هماهنگی و تالش در زمینه پیشگیری از بیماری های قابل انتقال و غیرقابل انتقال	 

کودک 3. زمینه حفاظت از مادر و 
ارتقای همکاری برای ایمنی مادران	 
کودکان	  پشتیبانی از تمام تالش ها برای مراقبت از 
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1. زمینه ایجاد عملکرد پزشکی و انسانی
کار بر روی تحکیم ارزش های معنوی برای دستیابی به عملکرد پزشکی مؤثر	 
ایجاد شرایط مطلوب برای تجسم مفاهیم انسانیت در عملکرد پزشکی	 
گاهی معنوی در پزشکی	  باال بردن سطح آ

5. زمینه بهبود بهره وری منابع انسانی
کیفیت منابع انسانی	  توسعه 
ره های آموزشی برای بهبود و افزایش سطح شایستگی به طور مشترک )15(	  برگزاری دو

 شکل  4-4: امضای توافقنامه در زمینه بهداشت بین وزارت شئون دینی و اوقاف و وزارت بهداشت، جمعیت 
و اصالح بیمارستان ها

ن( پروژه به اتمام رساندن مسجد جامع الجزایر
ژه به اتمام رساندن مســـجد جامع الجزایر  یر شـــئون دینی و اوقاف از شـــرکت در پرو ز و
کردن مکانیسم های  کرد. ایشان در جلسه ای با شرکت آلمانی مربوطه برای پیدا  استقبال 
یر  ز گرفته شـــده به تبادل نظـــر پرداخت. و جدیـــد جهت حصـــول اطمینان از تضمین های 
نامه ای را برای شرکت آلمانی ارسال کرده است که حاوی مشکالت ثبت شده در نظارت 
کامـــل خود را برای رفـــع کمبودها  ژه اســـت و آمادگی  و مکانیســـم پیگیـــری و پـــردازش پرو

کرده است. )16( به منظور ایجاد انگیزه ای جدید برای به پایان رساندن اعالم 
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شکل  4-5: دیدار وزیر شئون دینی و اوقاف با پیمانکار آلمانی اتمام مسجد الجزایر

زارتخانه برای دانش آموزان مدارس قرآنی  همچنین در چارچوب برنامه های فرهنگی و
رزش و جوانان اردوهای تابستانی برگزار می گردد. )17( زارت و با هماهنگی و

انجمن ها، همایش ها و مسابقات برگزارشده توسط این وزارتخانه- 1-3-1-3
زارتخانه تشکیل یا برگزار می شوند  که توســـط این و انجمن ها، همایش ها و مســـابقاتی 

عبارت اند از:
انجمن مالکی	 
مسابقه بین المللی احیای میراث اسالمی	 
کریم	  هفته ملی قرآن 
کریم	  جایزه بین المللی حفظ قرآن 
کریم به ترتیب سوره ها و آیات	  سمینار پیرامون عظمت قرآن 
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شکل  4-6: لوگوی مسابقه بین المللی احیای میراث اسالمی

کریم شکل  4-7: لوگوی هفته ملی قرآن   

کریم شکل  4-8: لوگوی جایزه بین المللی حفظ قران   

خدمات سایت وزارتخانه- 1-3-1-1
زارتخانه همچنین در ســـایت خود در بخش تعلیم دینی قســـمت های مختلفی  این و

که عبارت اند از: دارد 
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بانک فتوا	 
اطالعات مربوط به نماز جمعه و خطبه های آن	 
آموزش های قرآنی و برنامه های درسی مربوطه در سطوح مختلف	 
برنامه های درسی مربوطه برای استادان قرانی و نمایندگان اوقاف در سطوح مختلف	 
مقاالت و درسنامه های مختلف )18(	 

که تمامی  زارتخانه بخشی به نام صندوق زکات وجود دارد  همچنین در ســـایت این و
موضوعات مربوط به این امر را از تعریف لغوی تا ساختار صندوق زکات و آمارهای آن را 

پوشش می دهد. )19(
زارتخانه، نسخه های مختلف مجله های  در بخش دیگر این سایت با نام منتشرات و

که عبارت اند از: که به چاپ می رسند قرار داده شده است  زارتخانه  این و
مجله رسالت مسجد	 
مجله فرهنگ اسالمی	 
کتب منتشرشده )20(	  دیگر 

اداره شئون دینی و اوقاف- 1-3-1
زارت شـــئون دینی و اوقاف  یـــک اداره عمومی الجزایری تحت سرپرســـتی و نظارت و
که مکلف به اداره مساجد در الجزایر است. مقر اصلی آن در شهر الجزایر قرار دارد. است 
این اداره بعد از استقالل ملی و طی چند مرحله در 5 جوالی سال 1962 تأسیس شد. 
روال کار این اداره از سال 1962 به طریق صوفیانه مانند الرحمانیه و التیجانیه بوده است. 

این اداره مسئول نظارت بر مساجد و امور دینی ایالت ها است.
یرا این اسم،  این اداره از سال 2002 نام اداره شئون دینی و اوقاف را به یدک می کشد. ز
یخ 26 جوالی 2000 که شامل  که بعد از دستور شـــماره 200-2000 تار اســـم جدیدی اســـت 

کل ایالت است آمده است. قواعد تنظیم و اداره امور و مصالح دینی و اوقاف در 

ساختار اداری اداره شئون دینی و اوقاف- 1-3-1-1
ساختار اداری این اداره شامل 5 بخش است:
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بخش روابط عمومی	 
بخش حل منازعات	 
کنفرانس ها	  بخش فعالیت های فرهنگی و 
ک وقفی و مراسمات	  بخش امال
بخش آموزش، هدایت و فرهنگ اسالمی	 

وظایف اداره شئون دینی و اوقاف- 1-3-1-1
وظیفه مدیر این اداره عبارت اســـت از نظارت بر موضوعات انســـانی، مادی و مالی در 
کـــردن بودجه در حل این مســـائل. این مدیـــر از طریق فرمان  بخش هـــای مربوطـــه و هزینه 

یر شئون دینی و اوقاف منصوب می شود. ز اجرایی و پیشنهاد و
کارکنان فنی این اداره عبارت اند از:

مؤذن	 
امام جماعت	 
خطیب جمعه	 
مفتی	 
بازرس	 
طبیب قرآنی	 
ر	  مشاو

عمده وظایف این اداره عبارت اند از:
مسجد: مدیریت مسجد از چند حیث حفظ و نگهداری آن	 
که عـــالوه بر فعالیت هـــای داخل مســـجد، فعالیت های دیگـــر در جهت 	  فعالیت هـــا: 

رش روحی، تربیتی، علمی، فرهنگی و اجتماعی را شامل می شود. پرو
فرهنـــگ: برگزاری نمایشـــگاه ها و ســـمینارهای مختلف برای احیـــا و معرفی فرهنگ و 	 

کتب اسالمی
اطالع رســـانی و ارشـــاد: اجرای وظایـــف امربه معروف و نهی از منکر و همبســـتگی های 	 

اجتماعی
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فعالیت های اجتماعی: که عبارت است از اصالح روابط انسان ها، حمایت جامعه از 	 
آفات اجتماعی، عمل زکات و حرکات وقفی

ری و معرفی می کنند.	  که رسالت مسجد را یادآو زنامه و مجالتی  انتشارات: نشر رو
فن معماری: نظارت بر ساخت مساجد و معماری آن ها و محراب هایشان و ...	 
یم دینی	  تنظیم تقو
برگزاری اذان	 
برگزاری نماز	 
یع قرآن در مساجد	  تالوت قرآن و جلسات آن و توز
برگزاری نماز جمعه	 
مراسم ایام ماه رمضان	 
ر فتوا	  صدو
یبایی، نظافت و مراقبت از آن ها	  مدیریت قبرستان ها، ز

بودجه این اداره از طریق دولت تأمین می گردد.

گروه های محلی - 1-3-3 وزارت امور داخلی و 
زارت امور داخلی مســـئولیت ارائه مجوز به مؤسســـات مختلـــف ازجمله خیریه ها و  و
یر  گروه های مختلف دیگر برای فعالیت و نظارت بر آن ها را بر عهده دارد. شکل 4-9 تصو

ابتدایی سایت این مؤسسه را نشان می دهد:
 

گروه های محلی شکل  4-9: تصویر ابتدایی سایت وزارت امور داخلی و 
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گروه های  زارتخانه در ارتباط با مؤسســـات و  کـــه این و عمـــده وظایف و فعالیت هایی 
مختلف انجام می دهد عبارت است از:

گروه های محلی و مؤسسات	  سازماندهی 
گروه های محلی و مؤسسات	  کمک به  یزی و  برنامه ر
گروه های محلی و مؤسسات	  سرمایه گذاری در 
گروه های مالی و مؤسسات	  تنظیم و نظارت مالی بر 
گروه های محلی و مؤسسات	  ترغیب جامعه برای مشارکت در این 
زارتخانه	  گروه ها در سایت این و قابلیت جستجوی این مؤسسات و 

جمعیت خیریه شهرداری زیغود یوسف- 1-3-1
بـــه خانواده های نیازمند،  یغود یوســـف بـــا هدف کمک  جمعیت خیریه شـــهرداری ز

تأسیس شده است. کم درآمد  اقشار  و  ایتام  بیوه،  زنان 

شکل  4-10: جمعیت خیریه شهرداری زیغود یوسف

انجمن یتیمان عموشه- 1-3-1-1
که این انجمن با  یکی دیگر از جمعیت های خیریه، انجمن یتیمان عموشه می باشد 

کمک به زنان بیوه و ایتام تأسیس شده است. هدف 
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شکل  4-11: انجمن یتیمان عموشه

مرکز سبل الخیرات عین الترک و وهران- 1-3-1-1
کمک به  که با هدف  مرکز ســـبل الخیرات عین الترک اولین مرکز در سطح ملی است 
کردن ناهـــار، دارو، درمان و لباس  یتیمـــان، بیوه ها، مطلقه هـــا و رفع نیازهای فقرا و فراهم 

برای این دسته از افراد در طول سال، تأسیس شده است.

شکل  4-12: مرکز سبل الخیرات عین الترک و وهران

جمعیت خیریه فرهنگی تئاتر، تلویزیون و سینمای جیجل- 1-3-1-3
یزیون و ســـینمای  از دیگـــر جمعیت های خیریه، جمعیـــت خیریه فرهنگی تئاتر، تلو
یزیون  جیجـــل می باشـــد. این جمعیت در مســـائل فرهنگی همچون ســـینما، تئاتـــر و تلو
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فعالیت می کند.

شکل  4-13: جمعیت خیریه فرهنگی تئاتر، تلویزیون و سینمای جیجل

جمعیت خیریه امور اجتماعی الریان سطیف- 1-3-1-1
ایـــن جمعیـــت آمبوالنس رایـــگان بـــرای حمل ونقل بیماران بـــا تمام تجهیـــزات الزم در 

اختیار آن ها قرار می دهد. و در سراسر الجزایر فعالیت می کند.
کشـــور الجزایـــر فعالیت  جمعیـــت خیریه امـــور اجتماعی الریان ســـطیف در سراســـر 
می کند. این جمعیت، آمبوالنس رایگان با تمام تجهیزات الزم را در اختیار بیماران و افراد 

نیازمند قرار می دهد.

شکل  4-14: جمعیت خیریه امور اجتماعی الریان سطیف
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جمعیت خیریه فرهنگی الوادی- 1-3-1-5
جمعیت خیریه فرهنگی الوادی با هدف باال بردن سطح فرهنگی و اجتماعی جوانان 
منطقـــه تأســـیس شـــده اســـت. فعالیت هـــای ایـــن انجمن شـــامل برگـــزاری ســـمینارها، 
کالس ها، نمایشگاه ها و اردوهای مختلف می باشد و از این طریق محیط سالمی را برای 

رده است. )22( جوانان منطقه فراهم آو

شکل  4-15: جمعیت خیریه فرهنگی الوادی
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کشوری است در شمال قاره آفریقا، میان مراکش و تونس.  َالَجزایر )به عربی: الجزایر( 
پایتختش الجزیره نام دارد. مردم الجزایر عرب و بربر هســـتند و دین رسمی شـــان اســـالم و 
کیلومترمربـــع و در آمار ســـال 2015  مذهبشـــان ســـنی اســـت. مســـاحت آن 2.138.147 
)میالدی( جمعیت آن 39.67 میلیون نفر بوده اســـت. زبان رســـمی الجزایر عربی است 

ولی به زبان فرانسوی و بربر نیز صحبت می کنند.
کرد و از استعمار  در ژوئیه سال 1962 الجزایر پس از 132 سال، استقالل خود را اعالم 
کشته. سایه  فرانســـه رها شد. پیش درآمد این رهایی هشت سال جنگ بود با صدها هزار 

گذشته بر مناسبات فرانسه و الجزایر همچنان سنگینی می کند. این 
که بخش هایی از  الجزایر تحت تأثیر ناآرامی های سیاســـی موســـوم به بیداری اسالمی 
گرفـــت، واقع نشـــد و عمدتـــًا از آن مصون مانـــد. ناظران  رمیانـــه و شـــمال آفریقـــا را فرا خاو
که مردم این  معتقدند علت عدم ســـرایت بیداری اســـالمی به الجزایر، تجربه تلخـــی بود 

کشتارهای خونین دهه 1990 داشتند. کشور از 
که از سمت شرق به تونس و لیبی از سمت غرب  الجزایر در شمال قاره آفریقا قرار دارد 
یـــای مدیترانه و از  یتانی، از ســـمت شـــمال به در بـــه مراکش و صحرا، از جنوب غربی مور
سمت جنوب به نیجر و مالی محدود است. مساحت آن حدود 2.138.147 کیلومترمربع 
یعنـــی تقریبًا ســـه برابر فرانســـه و در حدود یـــک برابر و نیم ایران اســـت. از شـــهرهای بزرگ 

کشور و وهران و قسنطینه و عنابه و باتنه را باید نام برد. الجزایر، الجزیره پایتخت 
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کشـــور بزرگ در آفریقا به لحاظ مســـاحت است. قسمت اعظم مناطق  الجزایر دومین 
که از ســـاحل  کوهســـتانی اســـت و بنادر طبیعی اندکی دارد. منطقه ای  ســـاحلی الجزایر 

شروع می شود و تا تل اطلس امتداد می یابد، حاصلخیز می باشد.
گندم و جو  رزی می پرداختند. در بخش شمالی  کشاو بیشـــتر مردم الجزایر از دیرباز به 
کشـــور  ز رونق می گیرد. در این  زبه رو کاشـــته می شـــود. غرس میوه و مرکبات در الجزایـــر رو
زی عربـــی، فـــرش الجزایری، چرم ســـازی، منبـــت کاری،  صنایع دســـتی ماننـــد ســـوزن دو
کاشی ســـازی و غیـــره رواج دارد. در ایـــن کشـــور ســـالیانه 30٬000٬000 تن آهـــن 705٬000 تن 
گسترده نفت نیز در جنوب و جنوب  فســـفات 280٬000 تن زغال به دست می آید و ذخایر 

شرقی آن وجود دارد.
گاز طبیعی  باوجودآنکـــه الجزایـــر دارای معادن بســـیار و درآمد باالی حاصل از فـــروش 
یاد اســـت. وضع صنعت و  کشـــور ز اســـت، اما فاصله میان قشـــرهای غنی و فقیر در این 
کســـاد اســـت و ظرفیـــت چندانی برای اشـــتغال ایجـــاد نمی کنند.  رزی در الجزایر  کشـــاو
گردشگری هم برخالف تونس و مصر، به دلیل محافظه کاری و انزوای سیاسی و فرهنگی 
یم هواری بومدین در ســـال های پس از انقالب 1962، به حاشـــیه رانده شده و نقشی در  رژ
گسترده است و مشکل  یژه در میان جوانان  کشور بازی نمی کند. بیکاری به و اقتصاد این 
گرانی و کمبود مسکن هم از قشر متوسط تا قشرها ضعیف تر را تحت فشار قرار داده است.

برد دارند. %99.1  کار کشور عربی است و زبان های فرانســـوی و بربری نیز  زبان رســـمی 
جمعیت مسلمانان سنی مذهب و 0.6% اباضیه هستند و بقیه عمدتًا مسیحی و کلیمی

اکثر الجزایری ها بربر یا عرب هستند، البته عرب بودن یا بربر بودن بر اساس مالحظات 
زبانی یاهویتی مشـــخص می شـــود؛ اما منشأ و ریشـــه کلیه الجزایری ها اقوام بربر می باشند. 
مسئله عرب ـ بربر بیشتر جنبه هویتی دارد و نوعی تمایز نژادی، یا قومی به حساب نمی آید. 
اقوام بربر به چندین گروه قومی تقسیم می شوند: قبائلی در مناطق کوهستانی شمالیـ  مرکزی، 
شاویه در کوهستان های اطلس شرقی، مزابیه در دره مزاب و طوارق در جنوب. تعداد اندکی 
آفریقایی سیاه پوســـت نیـــز در الجزایـــر زندگی می کننـــد. الجزایری های ترک تبـــار حدود %5 

جمعیت این کشور را تشکیل می دهند که عمدتًا در شهرهای بزرگ زندگی می کنند.
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به موجب قانون اساسی، حکومت الجزایر بر پایه قوه مجریه و قوه مقننه )مجلس ملي 
مردمي و مجلس سنا( و قوه قضائیه اداره می شود.

ره های موفق الجزایر ازنظر مولد بودن اوقاف و توسعه زمین های  ره عثمانی یکی از دو دو
کشـــور به حســـاب می آیـــد. اموال وقفـــی شـــامل دارایی هـــای مختلف،  وقفـــی در سراســـر 
رزی، مغازه ها، هتل ها، باغ ها، آسیاب ها و... بود و بازگشت دارایی های  کشاو زمین های 
کسانی  یان، حقوق معلمان و  وقفی صرف مخارج مطالعه دانش آموزان، پژوهش دانشجو

کار می کردند و صرف تعمیر این بناها می شد. که در مساجد و عبادتگاه ها و مدارس 
کمک منابع وقفی عبارت بودند از تعمیر تعدادی از امکانات اجتماعی مانند  بهترین 
گسترش پیدا  کانال های آب و حوزه ی فعالیت های اوقاف  خیابان ها و جاده ها، چاه ها، 

که به صورت های مختلف خیریه و یارانه انجام می شد. کمک به نیازمندان  کرد به 
اســـتعمار فرانسه اهتمام جدی به امر اوقاف داشت. دو ماه بعد از آغاز اشغال الجزایر 
ک  که امال گرفته شد  کلوزال تصمیم  توسط فرانسه در 8 سپتامبر سال 1830 توسط ژنرال 
ک دولت الحاق کنند که دربند 5 معاهده تســـلیم الجزایر آمد  حرم های شـــریف را به امال
کلوزال در  کـــه از طرف بـــزرگان دین و علما با آن مخالفت شـــد؛ و 3 ماه بعد دوبـــاره ژنرال 
کمال به  یخ 7 دســـامبر ســـال 1830 قرار دیگری را برای الحاق اوقاف به صورت تمام و  تار
که قرار بود منافع اوقاف برای توســـعه دولت محلی  کرد  دارایی های دولت فرانســـه تنظیم 

برده شود. به کار
کار می کرد و به همین دلیل فرانســـه  موقوفات در جهت کاهش گســـترش اســـتعماری 
یق مردم برای انتقال این دارایی ها به  کی از موانع توســـعه می دانســـت و به تشـــو این امر را 
گفته است  مدت 100 سال به فرانسوی ها می پرداخت. یک از فرانسوی ها در همین زمینه 
کـــه می تواند قبل از ایجـــاد اصالحات  یژگی های آن یکی از موانعی اســـت  کـــه: وقـــف و و
عمده در الجزایر، اسلحه ی ما را از دستمان بگیرد؛ و به همین دلیل دولت فرانسه خود را 

کرد. گرفتن بخش اعظمی از دارایی های وقف  قادر به در اختیار 
که باعث  بعد از اســـتقالل الجزایر با تصرفات غیرقانونی دارایی های وقفی مواجه شد 
آســـیب پذیر شـــدن این دارایی ها و اســـتفاده از آن ها بدون هیچ گونه اجازه قانونی از طرف 



کشور الجزایر   96  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

گروه ها باوجود روشـــن و واضح بودن حکم شـــرعی در مورد دارایی های وقفی  اشـــخاص و 
بود.

ک دولتی با مفهـــوم معاصر  ک وقفـــی قابل تصرف نیســـتند و امـــال یـــرا دارایـــی و امـــال ز
به حســـاب نمی آیند بلکـــه ملک تمامی مســـلمانان هســـتند و بر دولت نظـــارت بر آن ها، 
اداره ی مناســـب، تعمیـــر و محافظـــت از آن هـــا و مصرف آن هـــا درراه موردنظـــر واقف ها و 
که تفسیر حقوقی از این وضعیت می تواند منشأ آن  اهداف شرعی اسالمی واجب است. 
که توســـط  ر و اســـتفاده از قانون شـــماره 175/62 ســـال 1962  در مفاهیـــم و نتیجه صدو
که بر اســـاس آن هریک از دارایی ها و زمین های خالی  یب شده است باشد؛  فرانســـه تصو

ک و مستغالت و دارایی های دولت به شمار می روند. جزو امال
که بالفاصله پس  زارتخانه ها است  زارت شـــئون دینی و اوقاف یکی از قدیمی ترین و و
که در آن ابزار دولت و دستگاه های آن  از اســـتقالل تشکیل شده است و تعجبی نیســـت 
یرا این مورد مندرج در دستورها،  در خدمت زندگی معنوی و روحانی هم وطنان قرار بگیرد ز
زارت شـــئون دینی و اوقاف  یخی در منشـــور اول نوامبر وجود دارد و و قوانین آن و قوانین تار

گرفته است. اهمیت و سودمندی وجود خود را از این موارد 
اداره شـــئون دینـــی و اوقاف یـــک اداره عمومـــی الجزایری تحت سرپرســـتی و نظارت 
که مکلف به اداره مساجد در الجزایر است. مقر اصلی  زارت شئون دینی و اوقاف است  و

آن در شهر الجزایر قرار دارد.
این اداره بعد از استقالل ملی و طی چند مرحله در 5 جوالی سال 1962 تأسیس شد. 
روال کار این اداره از سال 1962 به طریق صوفیانه مانند الرحمانیه و التیجانیه بوده است. 

این اداره مسئول نظارت بر مساجد و امور دینی ایالت ها است.
یرا این اسم،  این اداره از سال 2002 نام اداره شئون دینی و اوقاف را به یدک می کشد. ز
یخ 26 جوالی 2000 که شامل  که بعد از دستور شـــماره 200-2000 تار اســـم جدیدی اســـت 

کل ایالت است آمده است. قواعد تنظیم و اداره امور و مصالح دینی و اوقاف در 
زارت امـــور داخلـــی مســـئول دادن مجوز به مؤسســـات مختلف ازجملـــه خیریه ها و  و

گروه های مختلف دیگر برای فعالیت و نظارت بر آن ها است.
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که در حوزه های مختلف  جمعیت های خیریه بســـیاری در الجزایر فعالیت می کنند 
به خصوص در حوزه ایتام و فقرا فعالیت می کنند.
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پیوست





پیوست ها

ک وقف در الجزایر و راههای توسعه مدیریت امال

تسییر األمالك الوقفیة في الجزائر وطرق تنمیتها
الملخص

یة التي تســـاعد في تحقیق التنمیة المتوازنة   تمثل األوقاف إحدى أهم األدوات التنمو
کان  وتحقیـــق أعلـــی عائـــد اقتصـــادي للمجتمـــع إذا أحســـن تنظیمهـــا وتســـییرها. وقـــد 
کانت في العصور المتعاقبة من أدوات التنمیة التي  المسلمون رواد هذه الصناعة والتي 
اعتمـــدت علیهـــا الـــدول اإلســـالمیة لتلبیة احتیاجـــات المجتمـــع وجزء مـــن الحضارة 

اإلسالمیة المشرقة.
ترمي هذه الدارسة لعرض واقع األمالك الوقفیة في الجزائر، بالترکیز علی سبل تسییرها 

وتنمیتها.
              الکلمات المفتاحیة: الوقف، األمالك الوقفیة، تنمیة الوقف، تسییر الوقف

مقدمة
قتصادیة واالجتماعیة التي ســـاهمت   تعتبـــر مؤسســـة الوقف من أهم المؤسســـات اال
قطـــار في بنـــاء الحضـــارة اإلنســـانیة واالجتماعیة فـــي المجتمعات  علـــی مـــر العصور واأل
قتصادیة  یخ األوقاف وما کانت تلعبه من أدوار في الحیاة اال اإلسالمیة، إذ أن المتأمل في تار
رهـــا في الحیاة الدینیـــة والثقافیة؛ یجد أنها  یادة علی دو للمجتمـــع والدولة اإلســـالمیة، ز
یا متجددا ال یمکن االســـتهانة به، فهـــذا الکم الهائل من  تشـــکل ثروة هائلة وموروثا حضار
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یة والســـکنیة یمکن أن یشـــکل موردا  األراضـــي و العقـــارات والمبانـــي والمحـــالت التجار
قتصادیة والقطاعات الخدمیة. یع اال یل الکثیر من المشار أساسیا ذاتیا لتمو

رة  وعلیـــه إن الوضعیـــة التي وصلت إلیها األوقـــاف في الوقت الحاضر یدعـــو إلی ضرو
قتصادیة واالجتماعیة وهذا  کیفیة االستفادة منها في دعم التنمیة اال إحیائها والتفکیر في 
ال یتأتی إال عن طریق إعادة هذه المؤسسة إلی ساحة االهتمام والعمل وذلك باستغاللها 
کثر  إخراجها من حالـــة الرکود وحیز العمل الخیري إلی آفـــاق تکون فیها أ وتثمیـــر أموالها و

نفعا وخدمة للصالح العام.
لـــذا نجـــد الجزائر منذ بدایة التســـعینیات اهتمت بهـــذه الثروة الوقفیـــة الهائلة وذلك 
ر القانـــون )91-10( المؤرخ في 12 شـــوال عـــام 1410 الموافق 27 أبریل لســـنة 1991  بصـــدو
یتعلـــق باألوقاف، وهذا بعـــد ما عانی هذا القطـــاع من اإلهمال والتهمیـــش وغیاب اإلطار 
زارة  کما توج ذلك االهتمام بضم قطاع األوقاف إلی صالحیات و یلة،  التشـــریعي لفترة طو
الشؤون الدینیة، حیث تم إنشاء مدیریة مکلفة باألوقاف بموجب المرسوم التنفیذي رقم: 
470/94 في 1995/12/25م و التي تضم مدیریة فرعیة مکلفة باستثمار األموال الوقفیة.

ر المراد  وال شـــك أن األوقاف في الجزائر علی ما هي علیـــه الیوم ال یمکن أن تقوم بالدو
منها في عملیة التنمیة المنشـــودة ألن البقیة المتبقیة منهـــا عاجزة عن تلبیة الحاجات 
یعها،  ري العمل علی إنمائها، واســـتغاللها و تعظیم ر العامـــة المتزایدة، وعلیـــه من الضرو
ولکونهـــا فـــي األصل تعامال دینیـــا، لذا یتطلب ضبـــط العمل الوقفي بأحکام الشـــرع، ألن 
االســـتثمار الوقفي یعتبر من أهم وأدق التصرفات التي تحتاج إلی تأصیل شـــرعي ومراعاة 
لحکم الدین والتزاما بأغراض الوقف وأخذا في الحســـبان مصلحة المستحقین، وشروط 

الواقفین.
وبناء علی ما ســـبق، تتمحور إشـــکالیة البحث في الســـؤال الجوهـــري التالي:  ما هو 

مضمون تسییر األمالك الوقفیة في الجزائر وکیفیة تنظیمها ؟
إن هذا التساؤل یؤدي بنا إلی طرح عدد من التساؤالت الفرعیة والمتمثلة فیما یلي:

       ماهیة الوقف وخصائصه، وما هي مراحل تطوره في الجزائر؟	 
      ما هي مختلف األجهزة التي خولها القانون الجزائري لتسییر األمالك الوقفیة؟	 
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      ما هي مختلف الصیغ المعتمدة بغیة التوصل إلی استغاللها وتنمیتها؟	 
فرضیات البحث: لإلجابة علی هذه التســـاؤالت اعتمدنا في تحلیلنا لهذا الموضوع 

علی الفرضیات التالیة:
یة یراد بها التقرب إلی اهلل عز وجل.	      الوقف هو عمل خیري تبرعي وصدقة جار
    االســـتثمار هو سلســـلة من المصروفـــات والمداخیـــل انطالقا من نفقـــة ابتدائیة تبتع 	 

بتکالیف من أجل الحصول علی ایرادات مستقبلیة.
یـــر االســـتثمار الوقفي مـــن صیغ تقلیدیـــة وصیغ 	  تجاهـــات المعاصـــرة فـــي تطو     إن اال

کفیلة باستغالل أمثل لألمالك الوقفیة في ترقیة االستثمار. مستحدثة 
2. أسباب اختیار الموضوع:

    علـــی اعتبـــار أن الجزائـــر في اآلونـــة األخیرة بـــدأت تفکر في اســـترجاع مکانـــة الوقف 	 
واستغالله استغالال أمثل.

قتصاد باإلسالم. 	  قتصادیة العالمیة وتوضیح عالقة اال      محاولة إیجاد بدیل لألنظمة اال
قتصادیة 	  کبـــر للموضـــوع من خـــالل تحســـیس القـــارئ بجوانبـــه اال      إعطـــاء أهمیـــة أ

واالجتماعیة واالنسانیة.
     تصنیف األمالك الوقفیة وتبیان خصوصیاتها مقارنة بباقي األمالك.	 

3. أهمیة الموضوع :
یمکـــن القـــول أن الوقف هو المـــرآة التي تعکس حجـــم التضامن بین أفـــراد المجتمع 
اإلســـالمي ومدى مشـــارکة کل فـــرد فیه بأعمال الخیـــر والبر، کما یســـاهم الوقف في ترقیة 
کثر لإلقتصاد  یة أ االســـتثمار مســـاهمة فعالة من خالل خلق حرکیة ناجعة ومستمرة وحیو

الوطني.
کفیلة بتقلیل العبء المالي علی الدولة من خالل مداخیلها  کمـــا أن األمالك الوقفیة 

الخاصة وما یمکن لها أن توفره من مناصب شغل ومکاسب أخرى.
4. منهج الدراسة:

اســـتنادا إلـــی الموضوع المـــدروس ومن اجـــل اإلجابة علی التســـاؤل المطـــروح اخترنا 
المنهج الوصفي، فیما یتعلق بالمفاهیم العامة کتعریف الوقف وشروطه وأرکانه وأقسامه، 
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کما عمدنا إلی توضیح  یخي تطرقنا الســـتعراض مراحل تطور الوقف في الجزائر  ومنهج تار
مختلف األجهزة التي تقوم بتســـییر األمالك الوقفیة في الجزائر وطرق تنمیتها، وعمدنا في 

خاتمة البحث أن نعطي بعض التوصیات المقترحة من أجل إثراء هذا الموضوع.
صعوبات البحث:

ال یخلو بحث من صعوبة إن جد وعمل الباحث علی إثراء موضوعه، فرغم خلو بحثنا 
من الجانب التطبیقـــي والذي عادة ما یکون حجر اإلعاقة للباحث، إال أننا حاولنا إعطاء 
کثر في موضوع البحث من  بعـــد جدید ومفهوم إضافـــي للوقف من خالله یمکن التعمق أ
طـــرف باحثین آخرین حتی نصـــل إلی الهدف المتوخی من هـــذا البحث أال وهو هیکلة 

قتصاد الوطني. وتأطیر األمالك الوقفیة وجعلها تساهم في النهوض باال
6. تقسیمات البحث:

ر، األول تناولنا فیه تعریف الوقف لغة واصطالحا،  قســـمنا بحثنا هذا إلی ثالث محاو
یخي لألمالك الوقفیة في الجزائر  أنواعه، أرکانه وخصائصه، والثاني تناولنا فیه التطور التار
را بالعهد االســـتعمار الفرنســـي وما وضعه من  منذ عهد العثماني إلی عهد االســـتقالل مرو
قوانین ومراســـیم من أجـــل القضاء علی الوقف فـــي الجزائر، الثالـــث تناولنا فیه مختلف 
األجهزة التي خولها القانون الجزائري لتســـییر األمالك الوقفیة في الجزائر وطرق استغاللها 

وتنمیتها.
وفـــي األخیر قدمنـــا خاتمة هي عبـــارة عن خالصة عامة حول الدراســـة وأهـــم النتائج 

قتراحات الممکنة. المتوصل إلیها وبعض التوصیات واال
 أوال: ماهیة الوقف وخصائصه:

سنتطرق بدایة لماهیة الوقف وخصائصه علی النحو التالي:
1. تعریف الوقف: نذکر فیما یلي تعریف الوقف لغة واصطالحا

1.1. تعریف الوقف لغة: الوقف بفتح الواو وسکون القاف، مصدر وقف الشيء وأوقفه 
بمعنی حبســـه وأحبســـه، وتجمع علی أوقاف ووقوف)1(،وســـمي وقفًا لما فیه من حبس 

المال في سبیل اهلل علی الجهة المعینة.
کین، أي حبسها وجعلها قي باب البر واإلحسان. لذا نقول وقف األرض علی المسا
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یـــف الوقـــف اصطالحا: ذکـــر الفقهاء تعریفـــات مختلفـــة للوقف تبعـــًا آلرائهم في  تعر
مسائله الجزئیة، نذکرها فیما یلي)2(:

أ .       تعریف الوقف عند الحنفیة: عرف الوقف في المذهب الحنفي علی أنه حبس 
العین علی حکم ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة علی جهة الخیر)3(.

یصح له          یتضـــح من هـــذا التعریف أنه ال یلـــزم زوال الموقوف عن ملـــك الواقف و
یجوز بیعه، ألن األصح عند أبي حنیفة أن الوقف جائز غیر الزم. الرجوع عنه، و

ب .  تعریف الوقف عند الشـــافعیة والحنابلة: عرف الشـــافعیة والحنابلة الوقف علی 
أنه حبس مال یمکن االنتفاع به مع بقاء عینه، بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغیره، 

یعه علی جهة بر وخیر تقربا إلی اهلل تعالی)4(. علی مصرف مباح موجود، أو بصرف ر
          یراعي هذا التعریف مسألة اشتراط استمرار العین الموقوفة، وخروجها من ملکیة 
یصیر حبیسا علی حکم ملك اهلل تعالی،  الواقف، أي أن المال  یخرج عن ملك الواقف، و

یلزم التبرع بریعه علی جهة الوقف. یمتنع علی الواقف تصرفه فیه، و و
یـــف الوقف عند المالکیة: عرف الوقف في المذهب المالکي علی أنه جعل  ج .   تعر
المالك منفعة مملوکة، ولو کان مملوکا بأجرة، أو جعل غلته لمستحق بصیغة مدة ما یراه 

المحبس مندوب)5(.
یتبرع بریعها           یـــرى المالکیة أن المالك یحبس العین عـــن أي تصرف تملیکي، و
یـــة، تبرعا الزما، مع بقاء العین علی ملك الواقف، مـــدة معینة من الزمان، فال  لجهـــة خیر
یشترط فیه التأبید)6(، وبالتالي یراعي هذا التعریف حق التوقیت فیه للواقف وأنه یکون 

في المنقول والعقار.
کلها جاءت متفقـــة ومجمعة علی  یف الســـابقة للوقـــف أنها           یظهـــر لنا من التعار
حبـــس المال علی جهة خیریة فـــي الحال أو المآل، في حین هنـــاك اختالفات جوهریة 
یمکن توضیح ذلك من خالل  تمس بأصل المال الموقوف، ومسألة الرجوع عن الوقف، و

الجدول التالي:
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من حیث الرجوع عن الوقفمن حیث أصل المال الموقوف )ملکیة الواقف(  

المالکیة

یبقی في ملکیة الواقف وال یخرج عنه، مع اشتراط 

المالکیة حیازة الموقوف علیه للمال الموقوف وعدم 

کان ولیا عنهم. جواز بقائه في ذمة الواقف إال إذا 

ال یجوز الرجوع عن الوقف

یبقی في ملکیة الواقف وال یخرج عنهالحنفیة

یجوز الرجوع عن الواقف متی 

شاء باستثناء عدم جواز ذلك 

في الوقف علی المساجد

الشافعیة
یخرج عن الواقف، إال أن الملکیة تنتقل إلی اهلل تعالی 

)علی حکم ملك اهلل تعالی(
ال یجوز الرجوع عن الوقف

ال یجوز الرجوع عن الوقفیخرج عن الواقف، تنتقل الملکیة إلی ذمة الموقوف علیهالحنابلة

 1.3.تعریف الوقف في التشـــریع الجزائري: لقد عرف المشرع الجزائري الوقف في المادة 
03 من قانون 10/91 المؤرخ في 12 شـــوال 1411ه الموافق 27 أفریل 1991م علی أنه:«حبس 
العیـــن عـــن التملك علی وجه التأبیـــد والتصدق بالمنفعة علی الفقـــراء أو علی وجه من 

وجوه البر والخیر«
1. أنواع الوقف: لقد أخذ المشـــرع الجزائري تقســـیم الوقف وفق معیار الجهة الموقوف 
علیها، فقسمه إلی وقف عام ووقف خاص، وهذا واضح من خالل المادة 06 من القانون 

10/91 التي نصت علی:«الوقف نوعان عام وخاص...”.
2.1.       الوقف العام: تعرف المادة 06 من قانون 10/91 الوقف العام علی أنه:«ما حبس 
یعه للمساهمة في سبل الخیرات وهو  یخصص ر علی جهات خیریة من وقت إنشـــائه، و

قسمان:
القســـم األول: یحـــدد فیه مصـــرف معین لریعه، فـــال یصح صرفه علی غیـــره من وجوه 

الخیر إال إذا أستنفذ.
یع المال الموقوف إلی الجهة التـــي حددها الواقف، مع  یقصـــد بها أن یصـــرف ر         و
جواز صرف فائض هذا الریع إلی جهات أخرى اســـتثناء، وهذا وفق إرادة الواقف وشروطه 

وترخیصه.
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القسم الثاني: ال یعرف فیه وجه الخیر الذي أراده الواقف فیسمی وقفا عاما غیر محدد 
یعه في نشر العلم وتشجیع البحث فیه وفي سبل الخیرات. یصرف ر الجهة، و

یع هذا الوقف،          لم یحدد الواقف في هذا النوع من الوقف الجهة التي یعود إلیها ر
یع هذا الوقف في مختلف أوجه الخیر، وفي مقدمتها تشـــجیع  ففي هذه الحالة یصرف ر

البحث العلمي.
        والمتتبع لألوقاف العامة في التشـــریع الجزائري یجده تحظی بالحمایة القانونیة، 
یتضـــح ذلـــك من خالل المادة 08 مـــن قانون 10/91 التي تنص علـــی أن األوقاف العامة  و

کما أن مفهوم األوقاف العامة هو مفهوم واسع. مضمونة، 
2.2.    الوقف الخاص: تعرف المادة 06 من قانون 10/91 الوقف الخاص علی أنه:«هو 
ما یحبســـه الواقف علی عقبه من الذکور واإلناث أو علی أشـــخاص معینین ثم یؤول إلی 

الجهة التي یعینها الواقف بعد انقطاع الموقوف علیهم«.
کما أوالها للوقف العام،  کبیرة للوقف الخـــاص          لم یول المشـــرع الجزائري أهمیة 

وهذا راجع لترك إدارته وتنظیمه إلرادة الواقف.
2.3. األوقاف المشـــترکة: هو ذلـــك الوقف الذي یجمع فیه الواقـــف بین الوقف العام 

کان فیه نصیب خیري عام، ونصیب أهلي خاص. والوقف الخاص، وهو ما 
یتمثل هذا النوع في أوقاف  لم ینص المشـــرع الجزائري علی هذا النوع مـــن األوقاف، و
یة، وعلی أغرض ذات  کالقرابة واألهل والذر یعها علی أشخاص معینین  الزوایا التي یعود ر

مصلحة عامة في آن واحد.
3.         خصائـــص الوقف: لقـــد امتاز الوقـــف في النظام اإلســـالمي بخصائـــص نالها 
بانتمائه إلی شـــریعة اهلل ســـبحانه وتعالی التي اختارها لعبـــاده، وتتمثل هذه الخصائص 

فیما یلي:
3.1.    الخصائـــص الشـــرعیة للوقف: تتمیز الخصائص الشـــرعیة للوقـــف في النقاط 

التالیة:
یة: من أبرز خصائص الوقـــف أن العین الموقوفـــة یبقی أثرها  أ .       الوقـــف صدقـــة جار
منتجـــة للحســـنات لصالـــح الواقـــف حتی بعـــد وفاتـــه، وهذا یقتضـــي أن یتمیـــز الوقف 
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بالدیمومـــة واالســـتمرار، وال یتحقـــق هـــذا إال بالمحافظة علیـــه وصیانتـــه وتنمیته، وذلك 
یعه علی وجوه البر والخیـــر الذي حددها الواقف، وجـــزء علی صیانته  بصـــرف جزء مـــن ر

وتثمیره.
ب .    الوقـــف ذو طابع خیري: نجد من خصائص الوقف أنه مســـتقل عمن أوقفه وعن 
یعه سوف  کم، فإذا حبس أحدنا ماال أو عقارا في إطار األوقاف العامة فإن ر یته وعن الحا ذر

یعود علی وجوه البر والخیر.
        لـــذا توجه األمـــالك الموقوفة إلی الجهة التي تســـتحق المنفعة کمســـاعدة الفقراء 
ین والتشـــجیع علی نشـــر العلم ببناء المســـاجد  کین والتکفـــل بالمرضی والمعوز والمســـا
یة لقوله تعالی:«:«لیس البر أن تولوا وجوهکم قبل المشرق  والمؤسســـات التعلیمیة والتربو
والمغـــرب ولکن البر من آمن بـــاهلل والیوم اآلخر والمالئکة والکتـــاب والنبیئین وآتی المال 
إبن الســـبیل والســـائلین وفي الرقاب وأقام  کین و علی حبه ذوي القربی والیتامی والمســـا
الصالة وآتـــی الزکاة والموفون بعهدهـــم إذا عاهدوا والصابرین في البأســـاء والضراء وحین 

البأس أولئك الذین صدقوا وأولئك هم المتقون« سورة البقرة،آیة:177
ت .     الوقـــف اختیـــاري اإلنفاق: ینبع الوقف من إرادة الواقف الحـــرة المخیرة، لکونه 

کالزکاة یؤدیها المسلم قسرا وجبرا. یا بل تطوعیا، فهي لیس  لیس إنفاقا إجبار
کل مســـلم بإمکانه أن یقف  کل مســـلم: ینفرد الوقف بخاصیة أن  ث .    الوقـــف یؤدیه 
إقباله عن  زهـــده في الدنیا و کرم الواقف وجوده و شـــيء مما أنعـــم اهلل علیه، وهذا یعکس 
کالزکاة ال یؤدیها  فعل الخیرات عن طیب نفس تقربا من اهلل ســـبحانه وتعالی، وهذا لیس 

کان لدیه ماال وبلغ النصاب. المسلم إال إذا 
قلیمیة للبلد: یمکـــن للواقف أن یقف ماله في  ج .      الوقـــف ال یقف عند الحدود اإل
أي بلد من البلدان شریطة تحقیق منفعة ألهل ذلك البلد، وهذا عکس الزکاة التي تتمیز 

بخاصیة محلیة الزکاة.
ح .      اتســـاع وعـــاء الوقـــف: إن المتتبـــع لوعاء الوقف یجده واســـعا جدا، فهو یشـــمل 
کما یشـــمل الوقف الخیري: الذي  یته،  الوقـــف األهلي: الذي یوقفه المرء علی نفســـه وذر
کما یتســـع  الوقف  کمـــا توجد أوقاف تجمع بینهما،  یوقف علی جهات البر واإلحســـان، 
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یة من مســـاجد ومکتبات ومدارس  لیشـــمل جمیع أنواع ومجاالت الخیـــر الدینیة والدنیو
ومعاهد وجامعات ومستشفیات ومقابر ومؤسسات خیریة ومنازل وغیرها.

خ .      مرونـــة الوقف: یتمیـــز الوقف بالمرونة وعـــدم الجمود، إذ یســـمح للواقف إیقاف 
رة والحاجة الملحة لتلبیة حاجیات أفراد المجتمع، مراعیا في ذلك أحوال  حسب الضرو

قتصادیة واالجتماعیة المحیطة به. المجتمع اال
یعـــه جمیع أفـــراد المجتمع، فهو ال  ر د .   منفعـــة الوقف عامة: یشـــمل منفعـــة الوقف و
یقتصر علی المسلم وحده، بل توجد أوقاف عامة تشمل المسلم وغیره، وهذا ما یدل علی 
عنایة اإلســـالم بغیر المســـلمین من جهة الوقف وأحکامه وتشریعاته، بل نجد من األوقاف 

ما شمل الحیوانات أبًضا من بهائم وطیور.
وعلـــی هذا األســـاس یعتبر الوقف ســـبب مـــن أســـباب التمکین والعزة للمســـلمین، 

کتفاء الذاتي. ووسیلة من وسائل تحقیق اال
3.2. خصائـــص الوقـــف فـــي القانـــون الجزائري: یتمیز الوقـــف وفق القانـــون الجزائري 

بخصائص هي:
أ .      الوقف عقد شـــرعي من نـــوع خاص: لقد نصت المادة 04 مـــن قانون 10/91 علی 

أن:« الوقف عقد التزام تبرع صادر عن إرادة منفردة«.
      تنـــص هذه المادة علی أن الوقف هو تصـــرف تبرعي تطوعي تنتقل بموجبه منفعة 
المـــال مـــن الواقف إلی الموقـــوف علیه علی وجه التبـــرع والتطوع االختیـــاري دون انتظار 

مقابل أو عوض، ألن الهدف من الوقف هو التقرب من اهلل سبحانه وتعالی.
ب .   خـــروج المال الموقوف عـــن ملکیـــة الواقف: یخرج المال الموقـــوف عن ملکیة 
ینتقل إلی حکم ملك اهلل تعالی، وال ینتقل إلی الموقوف علیه إال المنفعة فقط،  الواقف و

کدته المحکمة العلیا في قرارها رقم: 109957 المؤرخ في 1994/03/30. وهذا ما أ
یة: تنـــص المادة 05 من قانون 10/91 علی أن:«  ت .  الوقف یتمتع بالشـــخصیة المعنو
یة،  یتمتع بالشخصیة المعنو یین و الوقف لیس ملکا لألشـــخاص الطبیعیین وال االعتبار

وتسهر الدولة علی احترام إرادة الواقف وتنفیذها«.
نســـتخلص من هذه المادة أن الوقف مســـتقل عن شـــخصیة منشـــئیه، وبالتالي فإن 
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یة للوقف وهذا یمنحه استقاللیة وذمة مالیة تجعله  المشـــرع یعترف بالشـــخصیة المعنو
مدینا بکل مستحقاته والتي ال تسقط بزوال الهیئات القائمة علیه وال بالتقادم.

ث .  الوقـــف معفـــی من رســـوم التســـجیل: تنص المـــادة 44 مـــن قانـــون 10/91 علی 
أنه:«تعفی األمالك الوقفیة العامة من رســـوم التســـجیل والضرائب والرسوم األخرى لکونها 

عمل من أعمال البر والخیر”.
    نالحـــظ من خالل هذه المادة أن المشـــرع الجزائري أعفی الوقف العام من الرســـوم 
دون الوقف الخاص، وکأني به یشـــجع الواقفین علی وقف أموالهم في أوجه الخیر العامة 

لیستفید منها معظم أفراد المجتمع.
ج .    الوقـــف یتمتـــع بالحمایـــة القانونیة: یمتلك الوقـــف العام أهمیـــة ومکانة خاصة 
وذلك نظرا لطبیعته الدینیة و التعبدیة والذي یحتل مکانة مهمة في مجتمعنا اإلسالمي 
تکاد تعلو فیها عن األمالك العامة وهو ما جعل المشـــرع الجزائري یولیه أهمیة خاصة من 

خالل حمایته بنصوص قانونیة.
   فلقد نصت المادة 52 من التعدیل الدســـتوري لسنة 1996 علی أن«األمالك الوقفیة 
یـــة معترف بها و یحمي القانون تخصیصهـــا« وهي مادة تعتبر  و أمـــالك الجمعیات الخیر
ســـقفا للحمایـــة القانونیـــة لألمالك الوقفیة وترك المؤســـس الدســـتوري أمـــر تفصیل تلك 

الحمایة للقواعد القانونیة.
وتبرز معالم حمایة المشرع الجزائري لألمالك الوقفیة فیما یلي:

یة 	         األمالك الوقفیة غیر قابلة للتصرف فیها: مادام الوقف یتمتع بالشـــخصیة المعنو
و بذمة مالیة مستقلة فهي عناصر کفیلة بأن تجعله خارجا عن الملکیات الخاصة مما 
یعنـــي عـــدم إمکانیة التصرف فیه، وهذا ما أقره المشـــرع الجزائري من خالل المادة 23 
من قانـــون 10/91 التي تنص علی:«ال یجوز التصرف في أصـــل الملك الوقفي المنتفع 

به، بأیة صفة من صفات التصرف سواء بالبیع أو الهبة أو التنازل أو غیرها”.
       األمـــالك الوقفیة غیر قابلة للحجز: وهو عنصر مقتـــرن بالعنصر األول إذ أن المتعارف 	 

قانونـــا أن األمـــالك التي یمکن الحجز علیها هي تلك التي یصح التصرف فیها وهو ما ال 
یتوفـــر في األمالك الوقفیة ومـــا یعاب علی النص القانوني انـــه أغفل النص صراحة علی 
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عدم قابلیة األمالك الوقفیة للحجز علیها رغم إمکانیة استنتاج ذلك ضمنا.
       األمالك الوقفیة ال تکتســـب بالتقادم: لقد أغفل المشرع الجزائري في المادة 03 من 	 

المرســـوم 83-352 المـــؤرخ فـــي 21 مایـــو 1983 المتضمـــن إجراءات إثبـــات التقادم 
المکســـب و إعـــداد عقد الشـــهرة المتضمـــن االعتـــراف بالملکیة أن یســـتثني صراحة 
األمـــالك الوقفیة مـــن األمالك الجائز تملکها بالتقادم المکســـب، غیر أنـــه وبالرجوع إلی 
الشریعة اإلسالمیة نجد أن الفقهاء أقروا بأن األوقاف من حقوق اهلل تعالی والتي ال تسقط 
بالحیازة ولو طالت علیها المدة کما أن دعوى دیون الوقف ال تســـقط بتقادم الزمن وهو 
رة النص علی عدم إمـــکان تملك  مـــا یـــراه جمهور الفقهـــاء لذلك وجـــب القول بضـــرو

الملك الوقفي بالتقادم.
       الوقف العام غیر قابل للنزع وال للتخصیص: تنص المادة 24 من قانون 10/91 علی 	 

تیة: أنه:«ال یجوز أن تعوض عین موقوفة أو یستبدل بها ملك آخر إال في الحاالت اآل
حالة تعرضه للضیاع أو االندثار.	 
حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمکان إصالحه.	 
رة عامة کتوســـیع مســـجد أو مقبرة أو طریـــق عام في حدود ما تســـمح به 	  حالـــة ضرو

الشریعة اإلسالمیة.
یضه 	  حالـــة انعـــدام المنفعة في العقار الموقـــوف وانتفاء إتیانه بنفع قط، شـــریطة تعو

بعقار یکون مماثال أو أفضل منه.
تثبت الحاالت المبینة أعاله بقرار من السلطة الوصیة بعد المعاینة والخبرة.	 

        الوقـــف العام غیر قابـــل للتغییر: : تنص المـــادة 25 من قانـــون 10/91 علی أنه:«کل 	 
یبقی الوقف قائما شرعا مهما  کان أو غرسا، یلحق بالعین الموقوفة و تغییر یحدث بناء 
کان نـــوع ذلـــك التغییـــر، وتســـوى الحـــاالت المخالفة ألحـــکام هذه المـــادة عن طریق 
التراضي بین المعنیین والسلطة المکلفة باألوقاف طبقا ألحکام هذا القانون مع مراعاة 

أحکام المادة 02«
وهذا یعني أن الوقف ال یتغیر طابعه الوقفي رغم ما یمکن أن یطاله من تغییر مادي فإنه 

یبقی دائما وقفا.
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یخي لألمالك الوقفیة في الجزائر ثانیا: التطور التار
         تســـابق الجزائریون منذ الفتح اإلســـالمي لشـــمال إفریقیا علی ید الفاتح عقبة بن 
نافع الفهري جیال بعد جیل ألعمال الخیر بدءًا ببناء المساجد ثم یحبسون لها العقارات 
لتأمین خدمتها العلمیة والدراســـیة فضاًل عّما یخصص لمرافق المســـاجد وصیانتها وما 
کین وأبناء السبیل، ثم توسع الوقف لیشمل األراضي والبساتین  ینفق علی الفقراء والمســـا
یل مســـاحة هامة من  کان یدر عائدات معتبرة توجه لتمو والمحالت وشـــتی األمالك مما 
رها البارز في تمتین شبکة التضامن  النشـــاط االجتماعي والثقافي والعلمي إضافة إلی دو

والتکافل االجتماعي)7(.
         لقد مر الوقف في الجزائر بعدة مراحل نذکرها فیما یلي:

1.            الوقف في الجزائر في العهد العثماني
تمیـــزت الفتـــرة العثمانیـــة)8( بالجزائر بتکاثر األوقاف وانتشـــارها فـــي مختلف أنحاء 
البـــالد منـــذ أواخر القـــرن 15م وحتی مســـتهل القـــرن 19م. ففي هـــذه الفترة اتســـع الوعاء 
یة واألراضـــي الزراعیة،  قتصـــادي لألوقـــاف حیث أصبح یشـــتمل علی األمـــالك العقار اال
یج، هذا  کین والفنادق وأفران الخبز والعیون والسواقي والصهار إضافة إلی العدید من الدکا
کثیر من  باإلضافة إلی الکثیر من المزارع والبساتین والحدائق المحبوسة، حیث اشتهرت 

المدن بکثرة أوقافه.
ولقد توزعت األوقاف في الجزائر في العهد العثماني علی عدة مؤسســـات خیریة ذات 
طابع دیني وشخصیة قانونیة، ووضع لها جهاز إداري خاص، وهذا بیان بأهم المؤسسات 

کانت تنظم العمل الوقفي في الجزائر في العهد العثماني: التي 
1.1. مؤسسة الحرمین الشریفین: تعد مؤسسة الحرمین الشریفین من أقدم المؤسسات 
الوقفیـــة فهـــي تعود إلـــی ما قبل العهـــد العثماني، حیـــث جعلها المجتمـــع الجزائري في 
یـــة)9(  لما لها من مکانـــة خاصة في نفوســـهم، فأوقفوا علیها  طلیعـــة المؤسســـات الخیر
الکثیـــر مـــن ممتلکاتهم)10( التي تـــؤول منافعها إلی فقـــراء مکـــة والمدینة)11(،کما تقدم 

ین بها)12(. اإلعانات ألهالي الحرمین الشریفین المقیمین بالجزائر أو المار
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یفین حسب  جدول یبین عدد األمالك الوقفیة التابعة لمؤسســـة الحرمین الشـــر
مختلفة یر  تقار

تقریر 
“جانتي دو 

بوسي”

مذکرة 
“دوفو”

تقریر لوحة 
المؤسسات 

الفرنسیة بالجزائر

تقریر مصلحة 
الدومان بالجزائر 

“جیراردان”

رسالة موجهة إلی 
المدیر المالي 

“بلوندال”

تقریر 
1231/-9/-1

األمالك الوقفیة لمؤسسة 
الحرمین الشریفین

1373
ملکا

1558
ملکا

1419
ملکا

1400
ملکا

1230
ملکا

1414
ملکا

 1.2.    مؤسســـة أوقـــاف ســـبل الخیرات: تعتبر هذه المؤسســـة من أقدم المؤسســـات 
کما تمیزت  الوقفیة الخیریة التي یرجع تأسیســـها إلی شعبان خوجة الترکي سنة 1590م، 
إعانة  هـــذه المؤسســـة بکثرة أوقافهـــا المتمثلة فـــي إصالح الطرقـــات ومد قنوات الـــري و
المنکوبین وذوي العاهات وتشـــیید المســـاجد والمعاهد العلمیة وشـــراء الکتب ووقفها 
کانت مکلفة بـــإدارة وصیانة أمالك ثمانیة مســـاجد أهمها  کما  علـــی طلبة العلم وأهلـــه، 
یعود الفضل في ذلك إلی الطوائف الترکیة والکراغلة المنتسبین إلی  »الجامع الجدید«، و

المذهب الحنفي.
کما تتجلی أهمیة هذه المؤسسة في وفرة مداخیلها، حیث کانت تبلغ مائة وخمسین 
یا)13(، والتي کانت مصدرها استغالل األمالك الموقوفة عن طریق الکراء  ألف فرنك سنو

والتأجیر)14(.
1.3.  مؤسســـة أوقـــاف األندلســـیین: لمـــا تعـــرض المســـلمین مـــن أهـــل األندلس إلی 
االضطهاد والتقتیل ونهب أموالهم، لجؤو إلی أرض الجزائر التي احتضنتهم بصدر رحب، 
فقاموا حین ذاك بتأســـیس عدة مؤسسات خیریة لیتضامنوا فیما بینهم من جهة، ولدعم 

فقرائهم من جهة أخرى.
 »››Devoulx لذا ترجع أولی تأسیس هذه المؤسسة حسب المؤرخ الفرنسي دیفوکس  
إلی سنة 980هـ/1572م، فقد کان أغنیاء الجالیة األندلسیة یوقفون األمالك علی إخوانهم 
یین من جحیم األندلســـیین إلی ســـواحل مدن المغرب العربي، وقد تعززت مؤسسة  الفار
یة األندلسسین، ثم  أوقاف األندلســـیین بتأسیس مرکب ثقافي وتعلیمي ودیني ســـمي بزاو
یعهم الخیریة حتی بلغت بالفرنك الذهبي 408072 في سنة 1837)15(. تکاثرت مشار
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1.4.    مؤسســـة أوقـــاف الجامـــع الکبیر )الجامـــع األعظـــم( وباقي مســـاجد المذهب 
المالکي: تحتـــل مؤسســـة أوقـــاف الجامـــع الکبیـــر الرتبـــة الثانیـــة بعـــد أوقـــاف الحرمین 
الشـــریفین، لمـــا یلعبـــه هـــذا الوقف من أهمیـــة بالغة فـــي الحیـــاة االجتماعیـــة والثقافیة 
والدینیة)16(، ولقـــد قدر أوقاف الجامع الکبیر بمدینة الجزائر بحوالي 157 وقفا، تحتوي 
یة بلغت ســـنة  علی المنـــازل والحوانیت والضیعات وغیرها)17(، تحقق مداخیل ســـنو
ئمـــة والمدرســـین والمؤذنین  1837 حوالـــي 12000فرنـــك، التـــي تصـــرف عوائدها علی األ

والقیمین إضافة إلی أعمال الصیانة وسیر الخدمات)18(.
1.5.    أوقاف مؤسســـة بیت المال: تعتبر مؤسسة بیت المال)19( من التقالید العریقة 
لإلدارة اإلســـالمیة بالجزائر التي تدعمت في العهد العثماني وأصبحت تتولی إعانة أبناء 
کما تهتم بشـــؤون الخراج وشـــراء العتاد، وتشـــرف علی إقامة  الســـبیل والیتامـــی والفقراء، 
کمـــا تتولی تصفیـــة الترکات  کـــن العبادة،  المرافـــق العامة من طرق وجســـور وتشـــیید أما
کما تقـــوم ببعض األعمـــال الخیریة مثل دفن  کهم،  وتحافـــظ علـــی ثروات الغائبیـــن وأمال
الموتـــی من الفقراء وأبناء الســـبیل ومنـــح الصدقات للمحتاجین)20(، أمـــا مصدر أموال 

هذه المؤسسة فتتمثل في األمالك والترکات التي ال مالك لها.
یعها  کثیـــرة ینفق ر کا  1.6. أوقـــاف الزوایا واألولیاء واألشـــراف: أوقف األشـــراف)21( أمال
کانت تقدم  کما  یة التابعة لهم، وفي تســـدید تکالیف المؤسســـات التعلیمیة،  علی الزاو
لها الهدایا والهبات وتحبس علیها األمالك فتکونت بذلك لکل منها ملکیة، وأشهر هذه 
المؤسســـات تلك التـــي ترجع إلی ضریح ســـیدي عبـــد الرحمان الثعالبـــي والتي بلغت 

أوقافها 72 عقارا، وقدرت مداخیلها بحوالي 6000 فرنك فرنسي سنة 1937)22(.
1.7.  أوقاف المرافق العامة: الطرق والعیون والســـواقي: لقد أوقف أفراد المجتمع عدة 
کالطرقات والســـواقي  أمالك داخـــل مدینة الجزائر وخارجها لإلنفـــاق علی المرافق العامة 
کانت تحظـــی باالعتناء من قبل وکالء یعرفـــون بأمناء الطرق  قنیـــة، وکل هذه المرافق  واأل

والعیون والسواقي)23(. 
 2. الوقف في الجزائر خالل االحتالل الفرنسي

قام المستعمر الفرنسي منذ الوهلة األولی الحتالله أرض الجزائر باإلستالء علی األمالك 
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یة التي یقوم علیها  الوقفیـــة وهدم معالمها ألنها تتعارض مع مبادئ السیاســـة االســـتعمار
اإلســـتطان االستعماري الفرنســـي في الجزائر، رغم أنه جاء في البند الخامس من معاهدة 
یلیة 1830 الخاصة بتســـلیم مدینة الجزائر، المحافظـــة علی أموال األوقاف، وعدم  05 جو
التعرض إلیها بســـوء من طرف فرنســـا، ولکن اإلدارة الفرنسیة من خالل مراسیمها وقراراتها 
المتتالیـــة، عملت عکس ما اتفق علیه، حیث قامت بتصفیة مؤسســـات األوقاف حتی 
یمکن إیضـــاح ذلك من خـــالل جملة مـــن القرارات  کهـــا، و بیین امتال ر یســـهل علـــی األو

والمراسیم التي نفذتها، ونذکر منها ما یلي:
2.1.  قرار »دي برمون« في 08 سبتمبر 1830: لقد أصدره أونشاف وجاء فیه:«للسلطات 
العسکریة الفرنسیة الحق في االستحواذ علی أمالك موظفي اإلدارة الترکیة السابقة وبعض 
األعیـــان مـــن الکراغلـــة والحضـــر باإلضافة إلـــی بعـــض األوقـــاف التابعة لمؤسســـة أوقاف 

الحرمین«.
        قضی هذا القرار بمصادرة األوقاف اإلســـالمیة واالســـتیالء علیها، وفي الیوم التالي 
أصدر قرار آخر یمنح فیه »دي برمون« لنفسه حق وصالحیة التسییر والتصرف في األمالك 
یعها علی المستحقین، مرتکزا في هذا علی قوله بحق الحکومة  یع ر الدینیة بالتأجیر، وتوز
الفرنســـیة في إدارة األوقاف بحلولها محل الحکومة الجزائریة في تسییر شؤون البالد، ومن 
المعلوم أن هذه العملیة تمت لحساب الحکومة الفرنسیة التي نهبت ممتلکات األوقاف 

وصرفتها في غیر موضعها.
یل وجاء فیـــه:«کل المنازل والمتاجر  کلوز کم  2.2.  قرار 7 دیســـمبر 1830: أصدره الحا
کان نوعها والمشـــغولة من طرف  کیـــن والبســـاتین والمحالت والمؤسســـات مهما  والدکا
کانت مسیرة لحسابهم، وکذلك  تراك الذین خرجوا من الجزائر أو التي  الداي والبایات واأل

کانت موجهة للحرمین الشریفین تضم إلی أمالك الدومین العام«. تلك التي 
وعلیـــه یقضـــي هـــذا القرار بفســـخ أحبـــاس مؤسســـة الحرمیـــن الشـــریفین بدعوى أن 
کما تضمـــن القرار انتزاع أوقاف الجامـــع الکبیر، ونصت  مداخیلهـــا تنفق علی األجانب، 
بهذا یهدف هذا القرار  مادته السادسة علی تغریم  کل من ال یدلي بما عنده من أحباس، و

بین من تملکهم لألمالك الوقفیة دون قید أو شرط. إلی تمکین المعمرین األرو
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کتوبر 1838: أصبح المســـتعمر الفرنســـي یتحکـــم بجمیع األوقاف مع  2.3.  قرار 31 أ
ر المنشـــور الملکـــي المؤرخ فـــي 24 أوت 1839 قســـم  ر هـــذا القـــرار، وعند صـــدو صـــدو
کل العقارات المحولـــة، التي توجه  المســـتعمر األمـــالك إلی أمالك الدولـــة: وهي تخـــص 
للمصلحـــة العمومیـــة عن طریق قـــرارات تشـــریعیة، وکان من ضمنها األوقـــاف، واألمالك 

المستعمرة، واألمالك المحتجزة.
یر الحربیة الفرنســـي المؤرخ في 23  ز 2.4. قـــرار 23 مـــارس 1843: لقد جاء في تقریر و
یف ومداخیل المؤسســـات الدینیة تضم إلـــی میزانیة الحکومة  مـــارس 1843 » أن مصار

الفرنسیة«)24(.
کتوبـــر 1844: ینص هذا قـــرار علی أن الوقف لم یعـــد یتمتع بالحصانة،  2.5. قـــرار 01 أ
یـــة، األمر الذي ســـمح  وأصبـــح یخضـــع ألحـــکام المعامـــالت المتعلقـــة باألمـــالك العقار
کانت تشـــکل 50 % من األراضي  کثیر من أراضي الوقفیة التي  بیین باالســـتیالء علی  ر لألو
ز 293 وقفا منها 125  الزراعیـــة وبذلك تناقصت األوقـــاف وقلت مواردها، فلم تعد تتجـــاو
منزال و39 دکانا و 3 أفران و 19 بستانا و 107 عناء عام 1843م، وکانت قبل االحتالل 550 

وقفا)25(.  
کتوبـــر 1848: ینـــص هـــذا القـــرار علـــی إخضاع أمـــالك الدولـــة التابعة  2.6. قـــرار 03 أ
للمؤسســـات الدینیة المتبقیة، والتي ال تزال تحت إدارة الوکالء، وما یلحقها من المباني 

لمساجد المرابطین والزوایا لإلدارة الفرنسیة نهائیا.
کتوبر 1858: وســـع هذا القـــرار صالحیات القرار الســـابق في 16 جوان  2.7.  قـــرار 30 أ
یة المطبقة في فرنسا وسمح بامتالك  1851، حیث أخضع األوقاف لقوانین الملکیة العقار
یثهـــا، وهذا ما فتح البـــاب للمعمرین وحتی الیهود علـــی مصراعیه لتملك  األوقـــاف وتور

العقارات الموقوفة.
یلیـــة 1873: قام بتصفیـــة األمالك الوقفیة وفرنســـتها، وتم بموجبه  2.8. قانـــون 26 جو
کانت تســـود المعامـــالت في الجزائر، وبذلك  کل القوانین واألعراف الجزائریة التي  إلغـــاء 
بي فـــي الجزائر  ر کل المؤسســـات الدینیة لصالح التوســـع االســـتیطاني األو قضـــت علـــی 

قتصادیة واألسس االجتماعیة للشعب الجزائري)26(. والقضاء علی المقومات اال
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3. الوقف في الجزائر في عهد االستقالل
کل معالم األوقاف في الجزائر)27(، لذا عمل المشرع  لقد طمس المســـتعمر الفرنسي 
الجزائري غداة االســـتقالل إلی التفکیر في تنظیمها وضبط التشریعات الالزمة لتسییرها 
یتجـــاوب مع األهداف  إداري یســـتجیب لطبیعـــة هذه الممتلکات و وفـــق نظام قانوني و
التي أنشـــأت من أجلها)28(،  فوضعت مجموعة من القوانین بغیة ضمان السیر الحسن 
یمکن تتبع أوضـــاع األمالك الوقفیة في الجزائر من  لعمـــل إدارة األوقاف في الجزائر)29(، و

خالل فترتین هما)30(:
الفتـــرة األولی: منذ االســـتقالل إلی غایة 1990: نظرا لغیـــاب الحمایة القانونیة لألوقاف 
کما  إدعـــاء ملکیتها،  بعد االســـتقالل أدى بالعدید من أفراد المجتمع اإلســـتالء علیها  و
کا  اعتبـــرت المؤسســـات العمومیـــة األمـــالك الوقفیة ملـــکا عمومیا علی أســـاس أنها أمال
کتا  یة، إال أن المشرع الجزائري لم یبقی سا زار شـــاغرة وذلك بموجب قرارات وتعلیمات و
أمـــام هذه التصرفات المرفوضة، فقد قام بوضع قوانین ومراســـیم لحمایة واســـترجاع هذه 

األمالك الوقفیة نذکر منها:
أ .   ســـنة 1963: اقتصـــرت إدارة األوقـــاف علی المســـتوى الوطني في هذه الســـنة في 
زارة الشؤون الدینیة غیر أن اإلهمال والتهمیش وغیاب سیاسة  شکل مدیریة فرعیة لدى و
وطنیـــة للتکفـــل باألوقـــاف أدى إلی اندثـــار نظـــام الوقف وتغییـــب ثقافته فـــي المجتمع 

الجزائري.
ب .   مرســـوم رقـــم 64/283: یعتبر أول قانون في مجال األوقاف فـــي الجزائر، وتضمن 
هـــذا المرســـوم 11 مادة، حاول المشـــرع مـــن خالله تنظیم األمـــالك الوقفیـــة، حیث عمد 
کما اشـــترط أن  المشـــرع من خالل مواده إلـــی بیان أنواع الوقـــف، وتعداد األوقاف العامة، 

یکون الوقف یخدم الصالح العام وغیرها من المواد.
ت .   ســـنة 1965: أصبحـــت األوقاف ســـنة 1965م تحت إشـــراف مفتشـــیة رئیســـیة 
لألوقـــاف المرتبطة مباشـــرة بالکتابة العامة بالوزارة، وأما تســـییرها فتکفلـــت به المدیریة 

الفرعیة لألموال الوقفیة التابعة لمدیریة الشؤون الدینیة.
ث .   سنة 1968: لقد إزداد وضع إدارة األوقاف سوء سنة 1968 حین تقلصت هیکلة 
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األوقاف لتصبح مسیرة من قبل مدیریة فرعیة تابعة لمدیریة الشؤون الدینیة.
ر قانون  ج .   قانـــون 08نوفمبر1971: مما زاد من تدهور أوضاع األمـــالك الوقفیة هو صدو
الثورة الزراعیة بموجب األمر 71/73 المؤرخ في 08 نوفمبر 1971 والذي تم بموجبه تأمیم 
الکثیر من األوقاف بإدخالها في صندوق الثورة الزراعیة، رغم أنه استثنی من ذلك األوقاف 

غیر المستغلة.
ح .   األمر رقم 74/26: لقد اســـتمر تدهور وضعیة األمالك الوقفیة بإلحاق العدید منها 
یة للبلدیات واســـتغاللها  إلـــی البلدیات بموجب هذا األمر المتضمن اإلحتیاطات العقار
فـــي إنجـــاز العدید مـــن المؤسســـات والمرافق العمومیـــة والبعض منها بیعـــت للخواص 

یة. وأنجزت علیها بنایات فوضو
      باإلضافة إلی قانون التنازل عن أمالك الدولة الذي لم یســـتثني األمالك الوقفیة من 

یة التابعة لها. عملیة البیع خاصة منها السکنات والمحالت التجار
ر األمر رقم  یة إلـــی غایة صدو خ .   قانـــون 09 جوان 1984: لقد اســـتمرت الوضعیة المزر
84/11 المـــؤرخ فـــي 09 جوان 1984 المتضمن قانون األســـرة، والذي ســـعی المشـــرع من 
خاللـــه إلی تنظیـــم إدارة األوقاف، حیث نظم الوقف في الفصل الثالث من الکتاب الرابع 

تحت عنوان التبرعات من المادة 213إلی المادة 220.
      لم یتعرض قانون األســـرة في حقیقـــة األمر إلی الکثیر من المســـائل التفصیلیة مثل 

تسییر الوقف وطرق استغالله، واکتفی فقط بوضع القواعد العامة.
ر دستور23 فیفري 1989 حمایة األمالك الوقفیة و عدلت  د . سنة 1989: لقد أقر صدو
التســـمیة إلی«مدیریة األوقاف والشعائر الدینیة«، حیث کان نصیب األوقاف منها مدیریة 

کانت تقوم بمهمة التسییر اإلداري والمالي لألوقاف عبر 48 والیة. فرعیة لألوقاف 
ر دستور 1989 تم تکریس األعراف الوقفیة وحمایتها  الفترة الثانیة: ما بعد 1990: بصدو
وذلـــك مـــن خالل المادة 49 من الدســـتور، کما دعم المشـــرع الجزائـــري وضعیة األوقاف 

ر قوانین أخرى نذکر منها: بصدو
ر قانون رقم 90/25 المؤرخ  أ .  قانون 18 نوفمبر 1990: لقد تعززت وضعیة األوقاف بصدو
یة  في 18 نوفمبـــر 1990 المتضمن التوجیه العقاري، والذي أعـــاد االعتبار للملکیة العقار
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بما فیها الوقفیة، والذي فتح المجال السترجاع المستحقین األصلیین ألرضیهم المؤممة 
في إطار الثورة الزراعیة.

ب .   قانـــون األوقاف 10/91: یعد بدایة عهد جدید ونقطة انطالق جادة لقطاع األوقاف  
ر المرســـوم التنفیذي 490/94 المؤرخ فـــي 21 رجب1415  فـــي الجزائر، حیـــث بعد صدو
یـــة لـــوزارة الشـــؤون الدینیة، فاســـتقلت بذلـــك األوقاف  والمتضمـــن تنظیـــم اإلدارة المرکز
لتصبح مدیریة قائمة بذاتها، وهذا راجع لتزاید االهتمام الرســـمي والتوسع في النشاطات 
الوقفیة من خالل عملیة اســـترجاع األمالك الوقفیة المؤممة والبحث عن األمالك الوقفیة 

المندثرة والمستولی علیها من طرف األفراد والمؤسسات.
    لـــذا لقد أحاط هذا القانون الوقف بالکثیر من المســـائل التفصیلیة، وقد تضمن 50 
مادة مقســـمة إلی سبعة فصول) أحکام عامة، أرکان الوقف وشروطه، اشتراطات الواقف، 

التصرف في الوقف، مبطالت الوقف، ناظر الوقف، أحکام مختلفة(.
زاري  ت .      قرار 02 مارس 1999: تم إنشاء الصندوق المرکزي لألوقاف بناء علی قرار و
یحمل رقم 31 وهـــو مؤرخ في 2 مارس  زارة الشـــؤون الدینیة و زارة المالیة وو مشـــترك بیـــن و
1999م، إال أن الموارد واإلیرادات المحصلة تصب في الحساب المرکزي لألوقاف،، وهذا 

بعد خصم النفقات المرخص بها.
ث .      قـــرار22 مایـــو 2001: لقد أدخل المشـــرع الجزائـــري علی قانـــون 10/91 تعدیالت 
یـــخ 22 مایـــو 2001 بموجب القانون 01/07 المعدل والمتمـــم الذي مس تعدیله بعض  بتار

جوانب الوقف.
ج .       قـــرار 14 دیســـمبر 2002: لقد تـــم تعدیل القانون الســـابق بموجـــب القانون 10/02 
المـــؤرخ في 14 دیســـمبر 2002 والـــذي أصبح بموجبـــه الوقف الخـــاص یخضع لألحکام 

التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها.
زارة األوقاف العدید من األمالك الوقفیة  وبفضل تطبیق هذه القوانین فقد استرجعت و

یمکن تلخیصها في الجدول التالي:



کشور الجزایر   122  /  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در 

جدول یبین األمالك الوقفیة لسنة 2010

المحالت نوع الوقف
مکاتب بساتینأراضيسکناتحماماتمرشاتالمساجدالتجاریة

إداریة
منبع مائي 

معدني

14171355234912357413071480401العدد

ثالثا: أجهزة تسییر األمالك الوقفیة في الجزائر وطرق تنمیته
یلة تسیرا ذاتیا،  1.  أجهزة تســـییر األمالك الوقفیة في الجزائر: ســـیرت األوقاف ولفترة طو
إذ یشرف علیها شخص معین إما من طرف الواقف أو بموجب حکم قضائي، إال أنها نظرا 
رها الفعال فقد وضع المشـــرع الجزائـــري اإلطار القانونـــي التنظیمي إلدارتها  ألهمیتهـــا ودو

واإلشراف علیها.
1.1. التسییر المباشر ـ ناظر الوقف: خولت المادة 12 من المرسوم التنفیذي 381/98 
المؤرخ في 12/01/ 1998 الحق في إدارة األمالك الوقفیة واإلشـــراف علیها شخص یسمی 
ناظـــر الوقف، والتي نصت علی: تســـند رعایة التســـییر المباشـــر للملـــك الوقفي إلی ناظر 

الملك الوقفي في إطار أحکام القانون رقم 10/91 المؤرخ في 04/27/ 1991.
یجـــب أن تتوفر شـــروطا في ناظـــر الوقف حددتها المـــادة 17 من المرســـوم التنفیذي  و

381/98 وهي:
أ .         اإلســـالم: یعتبر الوقف من أرقی خصائص الشـــریعة اإلسالمیة فمن البدیهي أن 
یتولـــی الملـــك الوقفي مســـلما وال یجوز تولیـــه غیر المســـلم لقوله تعالی:«ولـــن یجعل اهلل 

للکافرین علی المؤمنین سبیال«.
ب .  الجنسیة: اشـــترط المشـــرع في ناظـــر الملك الوقفـــي أن یکون حامال للجنســـیة 

الجزائریة.
ت .  بلوغ ســـن الرشـــد: ال یوجد اختالف بین الشـــرع والقانون بتصریح نص المادة 16 

و17 من المرسوم 381/98.
ث .  ســـالمة العقل والبدن: یشـــترط في الناظر ســـالمة العقل ونعني بها القدرة التامة 
کما  علی حســـن التصـــرف والتي عبر عنها فقهاء الشـــریعة االســـالمیة بالکفایـــة الالزمة، 
کالصم والبکم والعمی أو أیة عاهة أخرى تحول  کل عاهة  یشـــترط فیه ســـالمة البدن من 
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کمل وجه وبالشکل الالزم. دون تولیه الملك الوقفي علی أ
ج .    العدل واألمانة: حرص المشرع الجزائري علی هذا الشرط من خالل المادة 16 من 

المرسوم 381/98 ما یؤکد مدى وجوب توافر صفة العدل واألمانة في ناظر الوقف.
ح .    الکفاءة والقدرة علی حسن التصرف: وهذا یعني أن یکون ناظر الوقف علی درایة 
تامة بشؤون الملك الوقفي، وفي هذا المجال أنشئت معاهد إسالمیة متخصصة بموجب 
المرسوم 102/81 المؤرخ في1981/05/23 المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي 
یـــن اإلطارات  03/02 المـــؤرخ 2002/09/03 المتضمـــن إنشـــاء المعاهد اإلســـالمیة لتکو

الدینیة)31(.
کما نصت علیها المادة 13 من القانون 381/98  کما یمکن حصر مهـــام ناظر الوقف 

في النقاط التالیة:
    السهر علی سالمة الملك الوقفي وصیانته وترمیمه.	 
یا.	      البحث عن األمالك الوقفیة وتوثیقها إدار
یع الالزمة وکل أعمال االستصالح والتشجیر.	      الحرص علی إنجاز المشار

1.2     التسییر المرکزي لألمالك الوقفیة في الجزائر: في إطار تسییر الوقف علی الصعید 
زارة الشـــؤون الدینیة واألوقاف  المرکزي، فقد أحدث المشـــرع أجهزة مرکزیة تتجســـد في و

یرها المکلف باألوقاف وکذا اللجنة الوطنیة لألوقاف. ز الممثلة في شخص و
کل جدیدة وکلفها بمهام محددة  علی هذا األساس استحدث المشـــرع الجزائري هیا
زارة  بموجب المرســـوم التنفیذي رقـــم 146/2000 المـــؤرخ في 2000/06/28 تتمثـــل في و
زارة األوقاف وقبلها ســـمیت  کانت في ما مضی تســـمی و الشـــؤون الدینیـــة واألوقاف التي 

زارة التعلیم األصلي والشؤون الدینیة. و
زارة الشؤون الدینیة واألوقاف من عدة أجهزة هي: وتتکون و

یلحق به  أ .     األمانة العامة: یشـــرف علیها األمین العام بمســـاعدة مدیران للدراسات و
تصال. مکتب البرید واال

ب .    الدیوان: یرأســـه رئیس الدیوان بمساعدة خمســـة مکلفین بالدراسة والتخلیص 
لحصیلة نشاط الوزارة ومتابعة النشاط القانوني لها بمساعدة أربعة ملحقین بالدیوان.
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ت .  المفتشیة العامة: لقد نظمها المرسوم 146/2000 المؤرخ في 2000/06/28 والذي 
أحال تنظیمها علی المرسوم التنفیذي رقم 2000/371 المؤرخ في 2000/11/18 المتضمن 
زارة الشـــؤون الدینیة واألوقاف وتنظیمها وتســـییرها، وتقوم  إحداث المفتشـــیة العامة في و

هذه المفتشیة ب:
کل والمؤسســـات 	  کد من الســـیر الحســـن للهیا یـــارات مراقبـــة وتفتیش للتأ     القیـــام بز

والهیئات التابعة للوصایة.
کل التابعة 	      االســـتثمار الرشید واألمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهیا

لوزارة الشؤون الدینیة واألوقاف.
یر الشـــؤون الدینیة 	  ز     التحقـــق من تنفیـــذ القرارات والتوجیهات التـــي یصدرها إلیها و

کل المرکزیة. واألوقاف أو الهیا
یة عن ذلك.	  ر یر دو إعداد تقار یع استغالل األمالك الوقفیة وتفقدها و     متابعة مشار
زارة الشـــؤون الدینیة 	  یـــة األوقـــاف والحج: في إطار تنظیـــم اإلدارة المرکزیة في و ث .مدیر

واألوقـــاف، لقد اســـتحدث المشـــرع مدیریة األوقـــاف والحج والتي کانت تســـمی فیما 
مضی بنظارة األوقاف، وتتمثل مهامها فیما یلي:

    وضع البرامج المتعلقة بالبحث عن األمالك الوقفیة وتنمیتها وتسییرها واستثمارها.	 
    القیـــام بأمانة لجنة األمالك الوقفیة، إلی جانب متابعتها للحج والقیام بأمانة اللجنة 	 

الوطنیة للحج.
1.3.   التســـییر المحلي لألمالك الوقفیة في الجزائر: لقد أنشـــأ المشرع الجزائري علی 
کل والیة مدیریة تابعة للشؤون الدینیة واألوقاف بموجب المرسوم التنفیذي رقم  مســـتوى 
91/83 المـــؤرخ فـــي 1991/03/23 المتضمن إنشـــاء نظارات الشـــؤون الدینیة واألوقاف 
تسند لها تسییر األوقاف بموجب المادة 10 من المرسوم 381/98 المؤرخ في 1998/12/01 
التـــي تنص علی: تســـهر نظـــارة الشـــؤون الدینیة واألوقاف فـــي الوالیة علی تســـییر األمالك 

یا طبقا للتنظیم المعمول به. الوقفیة وحمایتها والبحث عنها وجردها وتوثیقها إدار
کما تضم هذه المدیریة ثالثة مصالح تتمثل في:

    مصلحة المستخدمین والوسائل والمحاسبة.	 
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ین والثقافة اإلسالمیة.	      مصلحة التعلیم القرآني والتکو
    مصلحة اإلرشاد والشعائر واألوقاف: هذه األخیرة توکل إلیها مهمة مراقبة تسییر األمالك 	 

الوقفیة.
کما أحدث المشرع مؤسسة المسجد بموجب المرسوم التنفیذي رقم 82/91 المؤرخ 
في 1991/03/23 التي نشـــط في مجال التعلیم القرآني وفي ســـبل الخیر عموما، أما في 

مجال األوقاف فإن المؤسسة تقوم ب:
  العنایة ببناء المساجد والمدارس القرآنیة والمساهمة في تجهیزها وصیانتها.	 
کها,	    الحفاظ علی المساجد وحمایة أمال
  تنشیط الحرکة الوقفیة وترشید استثمار األوقاف.	 

قتصادي واالجتماعي  وفي األخیر یمکن القول، إذا استوعب جمهور الواقفین البعد اال
ر الوسیط المالي بین وحدات العجز المالي  للوقف فإن مؤسسة الوقف قادرة أن تلعب دو
ووحـــدات الفائض المالي وذلك باالســـتفادة مـــن التعامالت التي تقوم بها المؤسســـات 
المالیـــة اإلســـالمیة، بل یمکن أن تنافســـها في اســـتحداث صیـــغ أخرى بمـــا یضمن لها 
ره التنمـــوي علی النحو  یتها، وحینها ســـیکون الوقـــف النامي حقیقة یـــؤدي دو إســـتمرار

یمکن تلخیص هذا من خالل الرسم التالي: المرغوب، و
 شکل یبین العالقة بین مؤسسة الوقف مع جمهور الواقفین من جهة ووحدات العجز 

من جهة أخرى
یة وطرق تنمیتها: 2.       استغالل األراضي الوقفیة العامة العقار

یـــب والنهب بقصد  لقـــد تعرضت األمالك الوقفیة بعد االســـتقالل لالســـتیالء والتخر
ین علی دینهم ووطنهم إلی حمایتها  وبدون قصد، وهذا ما دفع بمؤسســـة األوقاف والغیور
واســـتغاللها وتنمیتها لتـــدر منافع علی الموقوف علیهم، وفي هذا الصدد أوجد المشـــرع 
قتصادي، ومن  یة في مجال النشاط اال الجزائري العدید من الصیغ واألســـالیب االستثمار

أهمها ما تعارف علیه المستثمرون من عقود متنوعة وفقا ما أقره الفقه اإلسالمي.
2.1.  اســـتغالل األراضي الوقفیة العامة الزراعیة أو المشـــجرة: تطبیقا لنص المادة 26 
مکرر1 من القانون رقم 07/01 المعدل للقانون 10/91 فإنه یمکن أن تستغل وتستثمر وتنمی 
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کانت زراعیة أو مشجرة بأحد العقود التالیة: األمالك الوقفیة إذا 
یستهدف التنمیة واالنتفاع عن  أ .    عقد المزارعة: یشبه عقد المزارعة عقود الشرکات و
طریق االســـتنبات وقد نص المشـــرع الجزائري في المادة 26 مکرر1 من قانون 07/01 علی 
أنه:«یقصد بالمزارعة إعطاء األرض للمزارع لالســـتغالل مقابل حصة من المحصول یتفق 

علیها عند إبرام العقد«)32(.
وعلی هذا األســـاس یقوم القائمین علی الوقف )الناظر أو الســـلطة المکلفة باألوقاف( 
علـــی تقدیم أرضا زراعیة غیر مســـتغلة لجهة أخرى تقوم باســـتثمارها عـــن طریق زراعتها 
ر والمعـــدات وأجور العمال، علـــی أن یتم اقتســـام الناتج بین  بإنفـــاق ما یلزم علـــی البذو
یل االســـتثمار الفالحي بنســـبة یتم  الهیئـــة المکلفـــة باألوقـــاف والجهة التي قامـــت بتمو

تفاق علیها مسبقا)33(. اال
ب .  عقد المساقاة: یسمی هذا العقد مساقاة ألن صاحب األشجار یستعمل رجال في 
إصالحها علی أن یکون له ســـهم معلوم ممـــا تغله، ولقد  کـــروم لیقوم بســـقیها و نخیـــل أو 
عرفها المشـــرع الجزائري في المادة 26 مکرر1 من قانون 07/01 علی أن عقد المســـاقاة هو 

إعطاء الشجر لالستغالل لمن یصلحه مقابل جزء معین من ثمرة.
وعلـــی هذا األســـاس یقوم الناظر أو الســـلطة المکلفـــة باألوقاف بتقدیـــم أرض فالحیة 
تکون مغروسة بأشجار مثمرة إلی جهة أخرى تقوم بإستثمارها عن طریق سقیها واالعتناء 

تفاق علیها)34(. بها مع اقتسام الناتج من الریع بنسبة معینة یتم اال
رضی ســـلیم  کمـــا تنعقد المســـاقاة بإیجاب وقبول من قبل طرفي العقد بأهلیة و           
کالزیتون والتفاح والنخیل والرمان  خالي من العیوب، محله أرض زراعیة مشـــجرة موقوفة 
یکون العقد الزما بمجرد التعاقد ولیس بالشروع في العمل وهي من العقود  وما أشبه ذلك و

الموروثة التي ال تنتهي بموت المتعاقدین)35(.
ونظـــرا لکون هذه الطریقـــة حققت نتائج مرضیـــة، فقد عملت الوزارة علی إســـتغالل 

یمکن تلخیص ذلك في الجدول التالي: إیجارها، و األنواع األخرى للوقف و
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جدول یبین األمالك الوقفیة المستغلة بإیجار

یةمرشاتحماماتسکناتنوع الملك القفي محالت تجار

04010101حالته )سیئة(

2.2.  اســـتغالل األراضي الوقفیة العامـــة العاطلة أو البور: یقصد بها تلك األراضي التي 
یحتـــاج إنمائها أمواال  لـــم تعد صالحـــة للزراعة والغـــرس، أي أنها معطلـــة علی اإلنتـــاج، و
کبیـــرة، لـــذا أوجد المشـــرع الجزائـــري أســـلوبا الســـتغالل وتنمیة مثـــل هـــذه األوقاف في 
شـــکل عقد الحکر ونص علیهـــا في المادة 26 مکـــرر2 من القانون رقـــم 07/01 »یمکن أن 
قتضاء األرض الموقوفة المعطلة بعقد الحکر الذي یخصص بموجبه جزء  تستثمر عند اال
مـــن األرض العاطلـــة للبناء أو للغرس لمـــدة معینة مقابل دفع مبلغ یقـــارب قیمة األرض 
الموقوفة وقت إبرام العقد، ومع إلتزام المستثمر بدفع إیجار سنوي یحدد في العقد مقابل 

یثه خالل مدة العقد«. حقه في االنتفاع بالبناء أو الغرس وتور
یقوم علی إعمارها وتنمیتها  فالحکر إذن هو إعطاء األرض الموقوفة البور لمن یغرسها و
یقدم فـــي المقابل مبلغـــا معلوما للجهة  علـــی وجـــه التأبید مادام فیهـــا بناؤه أو غرســـه، و
یکون للمنتفع بعقد الحکر التصرف في المباني أو  الموقوفـــة)36( علیها یؤدیه کل عـــام و

األشجار)37(.
کلل عمـــل الوزارة في البحـــث عن األمالك الوقفیة غیر مســـتغلة مـــن أجل إعادة  کمـــا 

تفعیلها، فاسترجعت األمالك المبینة في الجدول التالي:

جدول یبین األمالك الوقفیة غیر المستغلة )شاغرة(

یةسکناتنوع الملك الوقفي محالت تجار

0502حالة جیدة

09حالة متوسطة

03حالة سیئة

1702المجموع
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 3. إستغالل األراضي الوقفیة العامة المبنیة أو القابلة للبناء وطرق تنمیتها:
 نقصـــد بهـــذا النوع من األمـــالك الوقفیـــة ذات الطابع العمراني ســـواء منهـــا المبنیة أو 
القابلـــة للبناء والتعمیر، باإلضافة إلی بعض األوقاف المبنیة المعرضة لإلندثار والخراب، 

لذا أوجد المشرع الجزائري عدة أسالیب لتنمیتها.
3.1. استغالل وتنمیة األراضي الوقفیة العامة المبینة أو القابلة للبناء: نظر لعدم وجود 
مـــال لدى مؤسســـة األوقاف لتصلـــح به مثل هذه األمـــالك، تمکن المشـــرع الجزائري من 
کما  إیجاد أسالیب تناولتها المادة 26 مکرر5 من القانون رقم 07/01 لتنمیتها واستغاللها 

یلي:
یلة التي تقع علی  أ .               عقـــد المرصد: یعتبر عقـــد المرصد من عقود اإلیجـــار الطو
الوقف، یخول بمقتضاه لمســـتأجر األرض البناء فوقها مقابل استغالل إیرادات البناء وله 
حق التنازل عنه باتفاق مســـبق طیلة مدة استهالك قیمة االستثمار، إال أن البناء المنجز 

یرجع وقفا یعود للموقوف علیهم بانتهاء المدة المحددة في العقد.
وهـــذا ما نصت علیه المادة 25 مـــن قانون 91/10 والمادة 26 مکرر 5 من قانون 01/ 07 
والذي اعتبـــار عقد المرصد نوعا من اإلیجار ذو طبیعة خاصة ومتمیزة حیث أن المنتفع 
هنا له حق اســـتغالل إیـــرادات البناء الذي أقامه بمال اســـتثماره منه فقط، وذلك مقابل 

یة یدفعها للجهة الموقوف علیها بانتظام. أجرة سنو
  والمشـــرع لـــم یعطي تعریفـــا لعقد المرصد، حیث نـــص علیه في المـــادة 26 مکرر 5 
یمکن أن تســـتغل وتســـتثمر وتنمي األمالك الوقفیـــة بعقد المرصد الذي یســـمح بموجبه 

لمستأجر األرض بالبناء فوقها مقابل استغالل إیرادات البناء.
  نظـــرا لما للمرصد من خطورة علی الوقف باعتباره دینـــا علیه، ذهب الفقهاء إلی أن 
المرصد ال یمکن أن یرتب علی الوقف، إال إذا لم یوجد مال حاصل في غلة الوقف سابقا 
یمکن تعمیره بها وکذلك عدم وجود من یستأجره بأجرة معجلة یمکن تعمیره بها)38(، 

فعقد المرصد ال یترتب علی الوقف إال إذا:
    لـــم یوجد مـــال حاصل من الوقف: فإذا وجد مال حاصل من الوقف فال یمکن تأجیره 	 

یثبت ذلك من قبل الســـلطة الوصیة بعد الخبرة والمعاینة، بأن هناك  بطریق المرصد و
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مصلحة للوقف في تأجیره بطریق المرصد)39(.
یا حیث أنه إذا وجد 	  ر       عدم وجود من یســـتأجره بأجرة معجلة: وهذا الشرط یعتبر ضرو

کان ذلك أولی من إیجاره بعقد  من یستأجره بأجرة معجلة تعمر بها عین الوقف الخربة 
المرصد.

  فالمرصـــد یشـــترط لترتیبـــه أن یکون الوقف أرضـــا قابلة للبناء وذلـــك بإلزام صاحب 
األرض بالبناء فوقها مقابل إستغالل إیرادات البناء، علی عکس فقهاء الشریعة اإلسالمیة 
فهم یقـــررون عقد المرصد علـــی العقارات الوقفیـــة بصفة عامة وذلـــك تحقیقا لمصلحة 

الوقف.
ب .     عقـــد المقاولة: لقد نص المشـــرع الجزائري علـــی عقد المقاولة فـــي المادة 26 
مکـــرر 6 من قانون 01/ 07 وفـــي المادة 549 من القانون المدني علـــی أنه:«هو عقد یتعهد 
بمقتضـــاه أحد المتعاقدین أن یضع شـــیئا أو یـــؤدي عمال مقابل أجر یتعهـــد به المتعاقد 
تفاق المبـــرم بینهما،  کلیا أو مجزئا علی أقســـاط حســـب اال یکون الثمـــن حاضرا  اآلخـــر و
یجوز للموقوف علیه أو للســـلطة القائمة علی الوقف أو الناظر التحلل من عقد المقاولة  و
یـــض المقاول عن  المبـــرم ووقـــف التنفیذ فـــي أي وقت قبل إتمـــام العقد علی أن یتم تعو
کسب ولحقه من خسارة  یف وما أنجزه من أعمال وما فاته من  جمیع ما أنفقه من المصار

بمقتضی عقد المقاولة.
کما عملت الوزارة عل اســـتغالل وایجار جمیع األمـــالك الوقفیة األخرى بما یؤدي إلی 

یمکن توضیح ذلك من خالل الجدول التالي: ر التنموي المنوطة بها، و تحقیق الدو

جدول یبین األمالك الوقفیة المستغلة بغیر ایجار

یةمرشاتسکناتنوع الملك الوقفي محالت تجار

200508حالة جیدة

 7902حالة متوسطة

  29حالة سیئة

1280708المجموع
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3.2. استغالل وتنمیة األراضي الوقفیة العامة المعرضة لالندثار أو الخراب:
    حفاظـــا علی دیمومة األمـــالك الوقفیة بما یجعلها دائما تؤدي الغرض الذي وضعت 
من أجله، وهو التصدق بمنفعتها للفقراء والمحتاجین، لقد أقر المشرع الجزائري إمکانیة 
اســـتغالل وتنمیة العقـــارات الوقفیة المبنیـــة المعرضة لالندثار والخراب بالشـــکل الذي 
یجعلها صالحة)40(، وقد نص في المادة 26 مکرر07 من القانون رقم 07/01 أنه یمکن أن 
تستغل وتستثمر وتنمی العقارات الوقفیة المبنیة المعرضة للخراب واالندثار بعقد الترمیم 

کما یلي: أو التعمیر 
أ .   عقد الترمیم: عقد الترمیم یقصد به إعادة بناء وتصلیح البنایات الموقوفة التي في 
طریقها للخراب واالندثار، وتطبیقـــا لقواعد التهیئة والتعمیر فإن الترمیمات الکبرى التي 
تقع علی الواجهات الخاصة بالمحالت والسکنات فإنها بحاجة إلی رخصة صریحة من 
کدته نص المـــادة 26 مکرر07 من قانون  طرف الســـلطات المختصة المحلیـــة، وهذا ما أ
07/01علی أن عقد الترمیم من العقود التي تســـتغل وتنمی وتســـتثمر بها األراضي الوقفیة 
یدفع المســـتأجر بموجبه ما یقارب  المبنیـــة المعرضة لالندثار والخراب وقصد ترمیمها،و

قیمة الترمیم مع خصمها من مبلغ اإلیجار مستقبال.
ب .    عقـــد التعمیر: لقد نصـــت المادة 51 من القانـــون 29/90 المعدل والمتمم التي 
تنص أنه ›‹یمکن لکل شـــخص طبیعي أو معنوي قبل الشـــروع في الدراسات أن یطلب 
تفاقات التي تخضع لها األرض المعینة‹‹  شـــهادة للتعمیر وأن تعین حقوقه في البناء واال

وهذه األخیرة ال تسلم إال علی األراضي الغیر المبنیة.
 ال یمنـــح عقـــد الترمیم والتعمیـــر صاحبه أي حق علی ما قام به مـــن ترمیم وتعمیر، إال 
حقا شخصیا، أي حق الدائنیة فیمکنه المطالبة بما صرفه في إصالح الوقف، فإذا فسخ 
یا لمـــا زاد في ثمـــن العقار الموقـــوف التي قام  العقـــد یلتـــزم الناظر بـــأن یدفع مبلغا مســـاو

بإصالحها)41(.
لتزام بها هي: کما یجعل عقد الترمیم أو التعمیر علی عاتق المستأجر التزامات یجب اال

لتزام بدفع قیمة الترمیم والتعمیر: یلتزم المستأجر بدفع مبلغ یساوي قیمة الترمیم 	      اال
أو التعمیـــر أو ما یقاربه وذلـــك ألجل إصالح العین الموقوفة التي یشـــترط فیها أن تکون 
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خربـــا أو فـــي طریق االندثـــار وتعیـــن قیمته حســـب طبیعة عقـــار الوقف ودرجـــة تخربه 
یلتزم  واندثـــاره)42(، وتحـــدد هذه القیمة بالتراضي بعد اســـتطالع رأي خبیـــر عقاري و
المســـتأجر بدفـــع ذلـــك المبلغ إلـــی الناظر الذي یقـــوم بإصالح الوقف العـــام من ذلك 

المبلغ.
        التزام المســـتأجر بدفع األجرة: وهو التـــزام منطقي باعتبار العقـــد، عقد إیجار فیلزم 	 

یکون إیجارا شهریا کما في الحکر، علی أن یخصم منه قیمة الترمیم  بدفع مبلغ اإلیجار و
کما أن األجرة تکون  والتعمیر الذي قدمه المستأجر أي أن یقبض قیمة ما قدمه مقدما، 

في هذا النوع من العقود ثابتة ال تتغیر عکس الحکر.
و ینتهـــي عقد الترمیـــم والتعمیر بانتهاء مدة اســـتهالك اإلصالح وقد ینتهي بتســـدید 

الدین الذي علی الوقف العام من قبل الناظر)43(.
ري جـــدا أن ینظر لألوقـــاف النامیة علی أنها حرکة مســـتمرة  وفـــي الختـــام فمن الضرو

یلها إلی استثمارات تدر عوائد مجزیة تحقق ثالثة أغراض: لتجمیع األموال ثم تحو
بـــاح المحتجزة 	      تراکم رأســـمالي مـــع المحافظة علی األصل عبـــر آلیة االحتیاطي واألر

وبمعرفة الواقفین.
    مکافـــأة الناظـــر علـــی إدارة هـــذه األوقـــاف بصفته هیئـــة متخصصة فـــي إدارة األموال 	 

واستثمارها بما یتفق وأحکام الشریعة اإلسالمیة.
رغبة الواقفین، 	  یـــة بما یتفق و یة أو الخیر یـــع جـــزء من الریع علی جهات الخیر الذر     توز

یمکن  یـــع الثروة وتحقیـــق العدالـــة االجتماعیة، و ر الوقف فـــي إعادة توز وترســـیخا لدو
توضیح ذلك من خالل الشکل التالي:

 رسم یمثل تدفقات األموال الوقفیة
الخاتمة

لقـــد کان الوقـــف وما یـــزال من أهم النظم األولی في الشـــریعة اإلســـالمیة، فقد ســـاهم 
قتصادیة واالجتماعیة، وشـــّکل من خالل خصائصه، ومرونة  بجالء في تحقیق التنمیة اال
أحکامـــه حقـــال خصبا لإلبداع اإلنســـاني فـــي مجال توفیـــر المنافع والخدمـــات واألعمال 
ر  کان مموال هاما للحضارة اإلســـالمیة ومقوم من مقوماتهـــا، إال أن هذا الدو یـــة، بـــل  الخیر
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کبیر نتیجة للممارســـات الخاطئة علـــی األوقاف من قبـــل العاملین علی  تراجـــع بشـــکل 
الوقـــف أو مـــن الذیـــن اســـتغلوه لمصالحهم الشـــخصیة فـــأدى بـــه إلی ضعـــف التراکم 
ره االجتماعي  رة االهتمـــام بـــه إلعـــادة دو الرأســـمالي الوقفـــي، ممـــا یســـتدعي إلـــی ضـــرو
قتصـــادي لیحقـــق ما هو مطلـــوب منه، لذا لقـــد توصلنا من خالل هذه الدراســـة إلی  واال

النتائج التالیة:
قتصادیة، بتبیان المعالم الوقفیة . 1  إبراز أهمیة الوقف في الحیاة الدینیة واالجتماعیة واال

یره  کانت موجودة في الجزائر لمحاولة بعثها من جدید، من خالل الّتفکیر في تطو التي 
إدخالـــه الّدائرة  إشـــراکه فـــي عملیـــة التنمیة الشـــاملة و واســـتغالل ثرواتـــه وتثمیرها، و

قتصادیة حتی ال تبقی أعیانه وممتلکاته عرضة لإلهتالك. اال
یة التي یستمد معظمها . 2 یلیة والعقود واألسالیب االستثمار لیات التمو  إبراز جملة من اآل

من الشـــریعة اإلســـالمیة، باعتبارها روح العمل الوقفي ومصدره الماّدي، وقد لوحظ أّن 
معظم تلك الّصیغ واألســـالیب لم تعط نتائـــج إیجابیة لعدم إمکان تطبیقها علی أرض 
یـــل في هذا  الواقـــع بســـبب عدم توّفـــر منظومة مالیة، وبنکیة تشـــّجع االســـتثمار والتمو

المجال.
صـــارت الّدولة الیوم عاجزة عن تغطیة جمیـــع القطاعات وتلبیة کل الحاجیات التي . 3

یحتـــاج إلیهـــا أفراد المجتمـــع، کما أن القطاع الخاص لم یعد مســـتعدا للمشـــارکة في 
المجاالت الخدمیة التي ال تعود علیه بالّربح بسبب نقص المبادرات الخاصة، لذا من 
واجب الدولة اســـتغالل واســـتثمار األمالك الوقفیة إلمکانیة تخفیف بعض األعباء عن 
میزانیتهـــا المالیـــة، ألن الوقف یعمل علی تغطیة بعض األنشـــطة والقطاعات الخدمیة 

ین وقطاع الّصحة. کالتعلیم األساسي والجامعي والتکو
کما نحاول من خالل هذه الدراسة تقدیم التوصیات التالیة:                    

إیجـــاد منظومـــة قوانین وتشـــریعات فاعلة لتســـییر وحمایة األمالك الوقفـــي، وذلك من . 1
ینیة مســـتمرة لوکالء األوقاف لتعریفهم بمســـتجدات موضوع  رات تکو خـــالل إعداد دو
الوقف في جانبه اإلداري والقانوني والتســـییري، وذلك باالســـتعانة بأساتذة مختصین، 
وکـــذا تهیئة الظروف المناســـبة أمام األســـاتذة المتخصصین إلجراء دراســـات وأبحاث 
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قتصادیة. مثمرة في موضوع الوقف وأهمیته االجتماعیة واال
ر وســـائل اإلعالم الســـتقطاب أوقاف . 2 إشـــاعة ثقافـــة وقفیة متمیزة مـــن خالل تفعیل دو

جدیدة.
إیجاد أسالیب حدیثة الستثمار الوقف واستغالله في حل مشکلة الفقر.. 3
ینیة لوکالء . 4 رات تکو إقامـــة دو وجـــوب توفر اإلرادة السیاســـیة المدرکة ألهمیة الوقف، و

والقانونـــي  اإلداري  مـــن جانبهـــا  األوقـــاف   لتعریفهـــم بمســـتجدات موضـــوع  األوقـــاف 
والتسییري، وذلك باالستعانة بأساتذة متخصصین في هذا الموضوع.

عنـــد وضـــع الدولة أي خطـــة للنهوض باألوقاف اإلســـالمیة، یجب أن تناســـب تنمیة . 5
األمـــالك والممتلـــکات الوقفیة القائمة، والتشـــجیع علی قیام أوقـــاف جدیدة من أجل 

استئناف عملیة التراکمات الوقفیة.
زارة الشـــؤون         بعد عرضنا لألمالك الوقفیة في الجزائر وألهم األجهزة التســـییریة في و
الدینیـــة واألوقاف والتي ســـعی المشـــرع جاهـــدا من خـــالل إحداثها إلـــی تفعیلها وضبط 
تســـییرها، إال أن تلـــك الجهـــود التي بذلها المشـــرع الجزائري لم توفق إلی حد ما بســـبب 
زات التي  صعوبة الحصر الشـــامل لألوقاف وتســـجیلها، وکذا بســـبب العدید مـــن التجاو
کثر بالممتلکات الوقفیة  تتعرض لها األوقاف من نهب وتخریب مما یســـتدعي االهتمام أ

في الجزائر.
الهوامش

1. ابـــن منظور-أبـــو الفضـــل جمـــال الدیـــن محمد أبـــو المکارم-: لســـان العـــرب، دار 
المعارف، مصر، القاهرة، 1989، ص: 360

2. اختلف الفقهاء في حق التصرف في الوقف، واسترجاعه، ومدة الوقف.
3. وهبة الزحیلي: الفقه اإلســـالمي وأدلتـــه، دار الفکر، الجزائـــر، الطبعة األولی، الجزء 

الثامن، 1991، ص: 153
4. وهبة الزحیلي: مرجع سبق ذکره، ص: 155

5. نفس المرجع، ص: 156
6. مثل المملوك بأجرة: أن یستأجر دارا مملوکة أو أرضا مدة معلومة، ثم یقف منفعتها 
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لمستحق أخر غیره في تلك المدة، وبه یکون المراد من المملوك إما ملك الذات أو ملك 
إنما یقطع  المنفعـــة، فالوقف عنـــد المالکیة ال یقطع حق الملکیة في العیـــن الموقوفة، و

حق التصرف فیها.
ره  قتصادي لنظام الوقف الجزائري ودو ین اال 7. محمد البشیر الهاشمي مغلي، التکو
المقاوم لالحتالل الفرنسي، مجلة المصادر، العدد السادس، مارس 2002، المرکز الوطني 

للدراسات والبحث من الحرکة الوطنیة وثورة نوفمبر 1954، الجزائر، ص161.
8. لقد تبنی العدید من الجزائریین المذهب الحنفي في العهد العثماني وهذا راجع 
لمرونتـــه، حیـــث یجیز حل األحبـــاس إذا دعت الحاجـــة أو المصلحة العامـــة إلی ذلك، 

کم نفسه. خالفا للمذهب المالکي الذي ال یجیز فسخ الوقف حتی ولو صدر من الحا
9. تمثل مؤسسة الحرمین الشریفین ثالثة أرباع )¾( األوقاف العامة.
بلغ صندوق األوقاف سنة 1830 بعد طرح النفقات 7170305فرنکا.

11.حیـــث توجه األوقـــاف تارة عن طریق البر مـــع قافلة الحجاج وتارة بحـــرا إلی الوکالة 
یة في سفن إسالمیة أو نصرانیة، ومنها إلی الحرمین الشریفین، أنظر:  الجزائریة باإلسکندر
ره  قتصـــادي لنظـــام الوقف الجزائـــري ودو ین اال محمـــد البشـــیر الهاشـــمي مغلـــي: التکو

المقاومة لالحتالل الفرنسي، مرجع سبق ذکره، ص:163
یر الفرنســـیة التي تعود إلی الســـنوات األولی لالحتالل،  12.هـــذا ما تثبتـــه بعض التقار
کبر من األوقاف،  کانت تســـتحوذ علی الشطر األ حیث تؤکد بأن أوقاف مؤسســـة الحرمین 
کانت تقدر بـ 1419  رده »Genty de bussy« من أن أوقاف الحرمین  یر ما أو فمـــن هذه التقار
ملکیة منها 70 ضیعة یشرف علیها مباشرة وکالء الحرمین. أما قنصل فرنسا Valiard فقد 
ذکـــر أن کل بیوت الجزائر وما یحیط بهـــا من أراضي فتعود ألحباس الحرمین. حیث توجه 
یة  األوقاف تارة عن طریق البر مع قافلة الحجاج وتارة بحرا إلی الوکالة الجزائریة باإلسکندر
في سفن إسالمیة أو نصرانیة، ومنها إلی الحرمین الشریفین، أنظر: ناصرالدین سعیدوني: 

یة، المؤسسة الوطنیة للکتاب،الجزائر،1986،ص:84 دراسات في الملکیة العقار
کد التقریر الذي قدمه Aubignose إلی Debourmont قائد الحملة الفرنســـیة . 13 هذا ما أ

علی الجزائر سنة 25 أوت 1830.
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کانت مستغلة . 14  لقد تم إحصاء 92 حانوتا یعود لمؤسســـة سبل الخیرات، ثمانیة منها 
یة  من قبل الیهود، وهذه إشـــارة لســـماحة اإلســـالم وعدالته بین مواطنیه، وغلتها السنو
کان لمؤسســـة سبل الخیرات  یاال، یضاف إلی ذلك أنه  االجمالیة قدرت بنحو 4455 ر
یـــال إضافة إلـــی حمامین غلتها  یة 156 ر بـــع مخـــازن ملحقة بالفنـــادق غلتها الســـنو أر

یال.  یة 165 ر السنو
 محمد البشیر الهاشمي مغلي: مرجع سبق ذکره، ص: 164. 15
تزخر الجزائر ببیوت اهلل، حیث بلغت عدد المساجد في مدینة الجزائر وحدها فقط في . 16

أواخر العهد العثماني 106 مسجدا.
الوطنیـــة . 17 المؤسســـة  یـــة،  العقار الملکیـــة  فـــي  دراســـات  ســـعیدوني:  ناصرالدیـــن 

للکتاب،الجزائر،1986،ص:150
نفس المرجع، ص: 90. 18
اعتبـــر عبدالرحمان بن خلدون بیت المال إحـــدى أرکان الملك المتمثلة في الجند . 19

والمال والمخاطبة )اإلعالم(.
ناصرالدین سعیدوني مرجع سبق ذکره، ص: 95. 20
کما یرأس جماعة األشـــراف . 21 األشـــراف هي الفئة التي تنســـب نســـبها إلی آل البیت، 

شخص یعرف بنقیب األشراف الذي یساهم في إدارة السلطة السیاسیة، کما أن مبایعة 
الباشا ال تتم إال بحضوره إلی جانب العلماء.

مصطفـــی أحمد بن حموش، الوقف وتنمیة المدن مـــن التراث إلی التحدیث، ندوة . 22
الوقـــف اإلســـالمي، 6-7 دیســـمبر 1997، جامعة اإلمـــارات العربیة المتحـــدة، العین، 

ص:6
 ناصر الدین سعیدوني: مرجع سبق ذکره، ص:100. 23
 محمد البشیر الهاشمي مغلي: مرجع سبق ذکره، ص: 166. 24
 ناصر الدین سعیدوني: مرجع سبق ذکره، ص:167. 25
 نفس المرجع، ص: 168. 26
 رغم اإلجراءات التي قامت بها اإلدارة الفرنسیة من أجل القضاء علی الوقف ومؤسساته . 27
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إال أن األمالك الوقفیة بقیت متواجدة، وکانت تتوزع علی أوقاف حبست علی المدارس 
والزوایا والمساجد والکتاتیب باإلضافة إلی األوقاف األهلیة.

 محجوبـــي میســـوم: نظام األمـــالك الوقفیة فـــي الجزائر، دراســـة مقارنة بین الشـــریعة . 28
والقانون، مذکرة الدراسات العلیا في المالیة، المعهد الوطني للمالیة، الجزائر، 1993، 

ص: 76
زارة الشـــؤون الدینیة واألوقاف، فهـــي مدمجة مع مدیریة . 29  تعتبـــر هذه اإلدارة جزء من و

الحج، حیث أن تسمیة اإلدارة األصلي هو مدیریة األوقاف والحج.
یلیة . 30 أنظـــر المـــادة 1،3 مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم2000/146 المـــؤرخ فـــي 28 جو

زارة الشؤون الدینیة واألوقاف 2000المتضمن تنظیم اإلدارة المرکزیة في و
لکي یتم اختیار نظار األوقاف بصفة موضوعیة، یتم ذلك عن طریق إجراء مسابقات . 31

وامتحانات لاللتحاق باألســـالك الخاصة بقطاع الشـــؤون الدینیـــة واألوقاف وکذا إجراء 
ین والتربص. فترات للتکو

یـــف مطابق لتعریف المذهـــب الحنفي ألنه اعتبر المزارعـــة عقد علی الزرع . 32 هذا تعر
ببعض الخارج.

یحتوي عقد المزارعة علی شروطا بینتها المادة 26 مکرر من قانون األوقاف والمتمثلة . 33
في: تحدید طرفین العقد، تحدید األرض الموقوفة، تحدید مدة العقد، تحدید األجرة أو 

الحصة في عقد المزارعة، انتهاء عقد المزارعة.
یجب احترام الشروط العامة عند إبرام عقد المساقاة والمتمثلة في: أن یکون الشجر . 34

معلومـــا عند إبرام العقد، أن یکون نصیب العامل في الشـــجر معلوما بالنصاب، البد أن 
یبذل العامل عنایة الرجل العادي في أرضه، المدة محددة في عقد المساقاة. 

نصر سلمان وسعاد سطحي: فقه المعامالت المالیة وأدلته عند المالکیة، المطبعة . 35
العربیة، غردایة، الجزائر، سنة 2002، ص217 

قتصادیة . 36 تفاق األول، ألنها تخضع للظروف اال ال یمکن أن تبقی أجرة التحکیر رهینة اال
المحیطة بها )کالتضخم مثال( وهو ما یســـمی في الشـــریعة اإلسالمیة بتصقیع الحکر، 
مع ذلك لم ینص المشرع الجزائري علی تجدید أجرة الحکر لکن وبالرجوع إلی أحکام 
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الشـــریعة اإلســـالمیة حســـب نص المـــادة 02 من قانون الوقـــف العام فـــإن األجرة تصقع 
کانت اقتصادیة أو اجتماعیة أو غیر ذلك.   وتخضع للتغیرات المحتملة سواء 

یجب احترام الشـــروط التالیـــة عند إبرام هذا العقد والمتمثلـــة في: المدة في عقد . 37 و
الحکر، األجرة في عقد الحکر، حصول التراضي.

 زهدي یکن:أحکام الوقف، دار النهضة العربیة للطباعة والنشـــر الطبعة األولی سنة . 38
1388 ه، ص: 108

نفس المرجع، ص179 . 39
رامـــول خالد:اإلطـــار القانونـــي والتنظیمي لألمـــالك الوقفیة، دار هومة، الجزائر، ســـنة . 40

2004، ص145.
یة، المجلد الثاني الجزء السادس، . 41 عبد الرزاق أحمد الســـنهوري: عقد اإلیجار والعار

منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت- لبنان، سنة 2000، ص:21
ولن یکون هذا إال بواسطة خبیر عقاري یثبت حالة األرض.. 42
ینته وفقا النتهاء عقود اإلیجار العامة والخاصة. 43 و
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