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 جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
 ملتقى الدولي الموسوم بــ: الوقف اإلسالمي أداة تمويل وتنمية

 المحور: دور الموارد الوقفية في تمويل التنمية
 الموازنة العامة للدولةالمداخلة: دور الوقف في التخفيف من أعباء 

 األستاذ المشرف: عقبة سحنون                                        طالبة دكتوراه: فياللي نجوى

 :المقدمة
االقتصاد اإلسالمي من أهم املواضيع اليت تشغل اهتمام مراكز البحث واجلامعات يف كل أحناء  يعترب        

ية الذي يقوم على منوذج حيقق العدالة االجتماعو ، املالية واالقتصادية الراهنةمة العامل يف ظل تفاقم األز 
نظام الوقف أحد ركائز االقتصاد اإلسالمي، إذ اعترب قطاع ثالث يساهم يف دفع  واالقتصادية، حيث يعد

  عجلة التنمية وحتقيق احتياجات اجملتمع.
قد ازدهرت تنمية سواء يف الدول اإلسالمية أو الغربية، فلويلعب الوقف دورا كبريا يف متويل عمليات ال         

املؤسسات الوقفية يف دول الغرب بصفة كبرية، كما ال خيفى علينا أن التجربة التارخيية للوقف يف اإلسالم 
 حفلت بإجنازات كبرية وذلك على مر العصور.

حلد من املشاكل جتماعي واملساةمة يف اأسهم الوقف قدمياً يف ظل الدولة اإلسالمية يف حتقيق التكافل اال فقد
االجتماعية، ويف وقت ليس ببعيد يف ظل اخلالفة العثمانية يف اجلزائر ازدهرت األوقاف ووصلت إىل أوج 

 عظمتها من خالل الدور الكبري الذي كانت تلعبه يف ظل تنوع األموال الوقفية وانتشارها.
 األعباء من جزء حتمل يف أساسيا عامال يكون أن اإلسالمي التاريخ مدار على الوقف استطاع         

 وقطاع املستشفيات يشمل كان لذلك إضافة التعليمي، للنظام دعم من به قام ملا وذلك للدولة، املالية
 من جزءا عنها وخفف الدولة على وفر مما واملساكني، الفقراء بعالج األوقاف إيرادات بتكفل وذلك الصحة
 .أعبائها

إبراز الدور احلضاري والتنموي للوقف يف التاريخ اإلسالمي، وكذلك من خالل هذا البحث سنحاول          
ألعباء امللقاة ااحلاجة امللحة إلحياء دور الوقف يف اجملتمعات اإلسالمية، وإمكانية االستفادة منه لتخفيف 

ة العامة وقف في التخفيف من أعباء الموازندور ال ما هوطرح اإلشكالية التالية: على عاتق الدولة، وعليه ن
 ؟للدولة
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 وتتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:
 فيما تتمثل املوازنة العامة للدولة؟ -
 ما هو دور الوقف اقتصاديا واجتماعيا، وكيف يساهم يف ختفيف العبء عن املوازنة العامة للدولة؟ -
 اجلزائرية؟ العامة للدولة وازنةعن املساهم الوقف يف ختفيف العبء كيف ي -

 احملاور التالية: سنتناولولإلجابة عن هذه األسئلة 
 اإلطار المفاهيمي للموازنة العامة للدولة. المحور األول:
 الوقف ودوره في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة. المحور الثاني:
 الجزائرية. العامة للدولة دور الوقف في تخفيف العبء عن الموازنة المحور الثالث:
 أهداف البحث:

 التعريف باملوازنة العامة. -
 بيان دور الوقف يف ختفيف العبء عن املوازنة العامة. -
 عرض واقع الوقف يف اجلزائر وقدرته على ختفيف العبء على املوازنة العامة اجلزائرية. -
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 لمفاهيمي للموازنة العامة للدولةاألول: اإلطار االمحور 
 مفهوم الموازنة العامة:-أوال

نة مالية"، الدولة وإيراداهتا خالل س"وثيقة تقرر نفقات  هناك عدة تعاريف للموازنة العامة للدولة نذكر منها:
العامة  ار اخلطةأو هي "الربنامج املايل للخطة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف حمددة، وذلك يف إط

 .1واالجتماعية، وطبقا للسياسة العامة للدولة" للتنمية االقتصادية
 أحد العامة املوازنة تعترب إذ ،ةالتالي للسنة اتهنفقاو  الدولة عائدات لتقدير سنوي عمل العامة املوازنة إن      

 تكاد ال اليت التقليدية األداة تعترب انهإ بل املالية، اتهعمليا لتنظيم احلديثة، الدولة تستعملها اليت األدوات
 دولة
 يتعني عامة، وإرادات نفقات من تتطلبه مبا املالية سياستها تنفيذ من تتمكن وحىت انهبدو تعمل الدول من

 .2التشريعية السلطة يف ال الشعب قبل من الالزمة اإلجازة على عليها احلصول
 أسس إعداد الموازنة العامة للدولة:-ثانيا

  3خيضع إعداد املوازنة العامة إىل جمموعة من املبادئ ميكن توضيحها فيما يلي:
 تعد تقديرات امليزانية العامة للدولة لفرتة زمنية حمددة تكون غالبا سنة. مبدأ السنوية:-
 يقضي هذا املبدأ أن تكون املوازنة العامة للدولة شاملة جلميع النفقات وااليرادات. مبدأ الشمول:-
وهو أن ختلط مجيع اإليرادات اليت حتصلها اخلزانة حلساب الدولة يف جمموعة واحدة  مبدأ عدم التخصيص:-

 بني إيراد وآخر حسب مصدره.حبيث متول كافة النفقات العامة للدولة دون التمييز 
تالف قطاعاهتا خوتعين أن تكون للدولة موازنة واحدة حتتوي على كافة نفقاهتا وإيراداهتا على ا مبدأ الوحدة:-

 يف وثيقة واحدة. 
 

                                                           
م و كردودي صربينة، ترشيد اإلنفاق العام ودوره يف عالج عجز املوازنة للدولة يف االقتصاد اإلسالمي، أطروحة دكتوراه غري منشورة، يف العل  1

، ص م3102-3102االقتصادية، فرع التحليل االقتصادي، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري باخلروبة، جامعة حممد خيضر بسكرة، 
011. 

لوم عقرومي محيد، املوازنة العامة لبيت املال )دراسة مقارنة مع املوازنة العامة يف االقتصاد الوضعي(، أطروحة دكتوراه غري منشورة، يف ال 2
 .22م، ص 3112-3111االقتصادية، فرع التحليل االقتصادي، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري باخلروبة، جامعة اجلزائر، 

ال، بوسبعني تسعديت، حتليل العالقة الرتابطية بني مفهوم احلوكمة واملوازنة العامة للدولة مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر، امللتقى حوشني كم 3
 .6الدويل الثامن: دور احلوكمة يف تفعيل أداء املؤسسات االقتصادية، جامعة الشلف، د.ت، ص 
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 خصائص الموازنة العامة:-اثالث

 1يستدل من تعريف املوازنة العامة للدولة أن هلا خصائص، تتمثل مبا يأيت:
املوازنة العامة خطة مالية: ذات أهداف اقتصادية وسياسية ومالية واجتماعية يف إطار ما ترمسه  -0

الدور يعد أمرا ضروريا يف ظل األخذ بنظام التخطيط هلا اخلطة االقتصادية، وإظهار هذا 
 االقتصادي وهو ما يتطلب ضمانا لتنفيذ اخلطة.

 املوازنة العامة حمدودة املدة: وهذه املدة يف الغالب سنة واليت تتمثل بقاعدة سنوية املوازنة. -3
ا قابلة للزيادة رة هباملوازنة العامة تقدير وختمني احتمايل: لنفقات وإيرادات الدولة فاألرقام املقد -2

 والنقصان، ألهنا خصصت للمستقبل.
املوازنة العامة إجازة: من السلطة التشريعية أو املخولة بالتشريع، حيث تعد هذه اإلجازة  -2

)التصديق( ملشروع املوازنة الذي تتقدم به احلكومة شرطا أساسيا لنفاذها، حيث يصبح املشروع 
 نفاق املصروفات وحتصيل اإليرادات.هبذه اإلجازة قانونا جييز للحكومة إ

حيث يظهر هدفها السياسي من خالل فرض الربملان ممثلو الشعب املوازنة العامة ذات أهداف:  -5
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية واختيار النظام املايل، وكذلك يظهر لنا هدفها من الناحية 

ة ضخم واالنكماش أما هدفها من الناحياالقتصادية من خالل مواجهة التقلبات االقتصادية والت
االجتماعية النهوض بالواقع املعاش للفرد من خالل سياسة إعادة توزيع الدخول، أما من الناحية 
املالية فإهنا توضح مركز الدولة املايل حيث توضح ماهية النفقات وأوجه صرفها وماهية اإليرادات 

 ومصادر احلصول عليها.
 العامة:أهمية الموازنة -ارابع

للموازنة العامة أةمية بالغة فهي تزاول تأثريا حمسوسا يف مناحي احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية،  
 2كاآليت:

                                                           
لدولة والرقابة على تنفيذها دراسة مقارنة، الطبعة األوىل، دار ومكتبة احلامد للنشر عبد الباسط علي جاسم الزبيدي، املوازنة العامة ل 1

 .52-50م، ص 3102والتوزيع، عمان، 
محدي بن حممد بن صاحل، توازن املوازنة العامة دراسة مقارنة بني االقتصاد اإلسالمي والوضعي، الطبعة األوىل، دار النفائس للنشر  2

 .21-31، ص م3103والتوزيع، عمان، 
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 الصعيد االقتصادي: إن املوازنة ومبا تنطوي عليه من نفقات عامة )التجهيز واالستثمار( تؤثر يف -0
حجم الطلب الكلي يف االقتصاد الوطين، لذا أصبحت تشكل أحد الدعائم األساسية يف  

 بطالة. تشكيل الوضعية االقتصادية من ركود أو انتعاش أو تضخم أو
الصعيد االجتماعي: تقوم املوازنة بدور إعادة توزيع الدخل الوطين عرب الضرائب واإلعانات  -3

ماعي يف احلالة اليت يكون عليها وضع التوازن االجت واملدفوعات التحويلية، فهي بذلك تؤثر
 والعدالة.

الصعيد السياسي: نظرا إىل التفاوت بني وجهات النظر لدى رجال احلكم واألحزاب السياسية  -2
يف األبعاد االقتصادية واالجتماعية للسياسات املالية املختلفة، فهي حترص على أن تتضمن 

 اه هذه السياسات اليت تتالءم مع قناعتها ومصاحلها.براجمها السياسية موقفا حمددا اجت
 نبذة تاريخية عن الموازنة العامة:-اخامس

ظهرت املوازنة العامة على شكل نفقات وإيرادات منذ ظهور الدولة حيث مل تكن املوازنة العامة موجودة      
األولويات  وسهولة توزيعها حسبيف اجملتمعات القبلية والعشائرية بسبب حمدودية النفقات واإليرادات 

واملفاضلة دون احلاجة إىل موازنة عامة لتبويب وتنظيم اإليرادات والنفقات، ولكن ما إن انتظمت اجملتمعات 
بشكل الدولة فرضت مث ازدادت الضرائب حىت أصبح اجملتمع يفكر يف كيفية تنظيم هذه التكاليف  البدائية

أجل ضبطها ومالئمتها مع قدرات اجملتمع وإمكانية التصرف  اليت كانت يف بعض األحيان جمحفة، من
بعائداهتا، ولقد تناولت احلضارة املصرية القدمية أول أشكال املوازنة العامة للدولة قبل غريها من احلضارات، 
إذ قام نيب اهلل يوسف عليه السالم بإعداد موازنة القمح املتوقع حصاده يف الدولة مث حدد حجم اإلنفاق 

يُق أَْفِتَنا يِف َسْبِع بَ َقرَاٍت مِسَ ستهالك بناء على ذلك. كقوله تعاىل: "واال اٍن يَْأُكُلُهنس َسْبع  يُوُسُف أَي َُّها الصِّدِّ
ة: . )سورة يوسف، اآلي1ِعَجاف  َوَسْبِع ُسْنُبالٍت ُخْضٍر َوأَُخَر يَاِبَساٍت َلَعلِّي أَْرَجُع ِإىَل النساِس َلَعلسُهْم يَ ْعَلُموْن"

26) 
 التزايد المطرد في النفقات العامة وزيادة العبء على الموازنة العامة-ساساد

 لنفقة اسم مناأنفق الرجل افتقر وذهب ماله. وأنفق الدراهم من النفقة، و النفقة يف اللغة تعين ذهاب املال، 
 زقكم الّله أي إذا قيل هلم أنفقوا مما ر اإلنفاق وما تنفقه من الدراهم وحنوها وأنفق املال صرفه ويف التنزيل و  

                                                           
 . 35عبد الباسط علي جاسم الزبيدي، املوازنة العامة للدولة والرقابة على تنفيذها دراسة مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 .1أنفقوا يف سبيل الّله وأطعموا وتصدقوا
ها سد أن يكون الغرض منخارجا من الذمة املالية للدولة و هي استعمال كم قابل للتقومي النقدي  اصطالحا:
 .2حاجة عامة

 .3إشباع حاجة عامة""النفقة العامة هي مبلغ نقدي خيرج من الذمة املالية لشخص معنوي عام بقصد 
 زيادة مع وخصوصا االقتصاديون هبا اهتم اليت االقتصادية الظواهر أهم من العامة النفقات تزايد ظاهرة تعترب

 االقتصادية، احلياة يف الدولة دور بتوسع الثانية، العاملية احلرب بعد الظاهرة هذه توسعت ولقد الوطين، الدخل
 فاجنر هو إليها أشار من وأول احلديثة، االقتصادية القطاعات جلميع مالزمة ظاهرة الظاهرة هذه فأصبحت

 اإلنفاق يف املستمر للتزايد املؤدية الرئيسية لألسباب معمقة بدراسة فقام وتفسريها، بتحليلها قام حيث
 العامة، النفقات زيادة يف كبري دور االقتصادي للنمو بأن واستخلص األوروبية البلدان من العدد يف العام

 ومنه املايل الدولة نشاط اتساع إىل ذلك أدى االقتصادي النمو من مرتفعة معدالت الدولة حققت فكلما
 الوطين. الناتج من الفرد نصيب يف احلاصلة الزيادة من أكرب بنسبة العام اإلنفاق زيادة

 بكل مرتبطة فهي ،احلديث العصر يف العامة املالية مميزات أبرز أحد من هي العام اإلنفاق تزايد فظاهرة
 ليست العام اإلنفاق يف فالزيادة االقتصادي، النشاط يف الدولة بتدخل ومتالزمة االقتصادية، القطاعات
 الظاهرية، بالزيادة الزيادة هذه تسمى احلالة هذه ففي، عليه املرتتبة العامة املنفعة يف زيادة تتبعه أن بالضرورة

 .4احلقيقية بالزيادة فتعرف منفعة الزيادةهذه  صاحبت إذا أما
 المحور الثاني: الوقف ودوره في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة. 

 اإلطار المفاهيمي للوقف-أوال
 مفهوم الوقف-1

 لغة: استعمل الفقهاء ماديت "حبس" و"وقف" يف التعبري عن الوقف. قال ابن فارس يف مادة حبس: "احلبس 

                                                           
اإلسكندرية،  ،اسة مقارنة"، مؤسسة شباب اجلامعةيف الفكر املايل احلديث "در ياسة اإلنفاق العام يف اإلسالم و ، سعوف حممود الكفراوي 1

 .5ص  م،0212
-لطباعة، عمانادار املسرية للنشر والتوزيع و النظام املايل يف اإلسالم، الطبعة األوىل، املالية العامة و حممود حسني الوادي، زكريا أمحد عّزام،  2

 .360م، ص3111األردن، 
 .00، ص3110حسن مصطفى حسني، املالية العامة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 3
 العلوم تونس، أطروحة دكتوراه غري منشورة يف-سياسة امليزانية يف عالج عجز املوازنة العامة للدولة، دراسة مقارنة اجلزائرحلسن دردوري،  4

 .21-24م، ص 3102-3102االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، 
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أحباس، وقال يف مادة وقف: إهنا أصل واحد يدل "على متكث يف شيء". وأضاف صاحب ما وقف" واجلمع 
 .1اللسان يف مادة وقف: وقف األرض على املساكني، ويف الصحاح: للمساكني وقفا: حبسه

اصطالحا: يقصد بالوقف: "إخراج الشيء من تصرف صاحبه وختصيص منافعه للموقوف عليهم، فاملال 
 .2ملصلحة اجلهة املنتفعة سواء كانت جهة خريية أو علمية أو اجتماعية"املوقوف هو مال يدار 

 مشروعية الوقف-2
نظرا لشمولية كتاب اهلل عز وجل وما تضمنه من تنظيم حمكم يف جمال املعامالت وتنظيم شؤون احلياة،       

باره وسيلة من خاصة باعتخص الوقف باعتباره باب من أبواب الرب واخلري والتقرب من اهلل عز وجل مبكانة 
: "يَا أَي َُّها الّذيْن آَمُنوا أَنْ َفُقوا ِمْن 366 وسائل اإلنفاق اخلريية والربية كذلك، حيث ورد يف سورة البقرة اآلية

َر َلَعلسُكْم : "َوفْ َعُلوا اخلَ 45ِمْن اأَلْرِض"، كما ورد يف سورة احلج اآلية  طَيَِّباِت َما َكَسْبُتْم، َوممسا َأْخَرْجَنا َلُكمْ  ي ْ
 .3تُ ْفِلُحوْن"، أيضا ورد يف سورة آل عمران "َلْن تَ َناُلوا الرِبس َحىَت تُ ْنِفُقوا ممسا حتُِبُّوْن"

 حكمة مشروعية الوقف-3
الوقف من خصائص اإلسالم، قال النووي: وهو مما اختص به املسلمون، قال الشافعي: مل حيبس أهل 

علمت. وحكمة الوقف أو سببه: يف الدنيا بر األحباب، ويف اآلخرة حتصيل اجلاهلية دارا وال أرضا فيما 
 .4الثواب، بنية من أهله

 مساهمة الوقف في التخفيف من عبء الموازنة العامة-ثالثا
 يف كبري وبشكل سابًقا اإلسالمية الدولة ساعدت يوفرها اليت واملداخيل واملنافع الوقف ريع أن خيفي ال
 العامة، خزينتها الراهن الوقت يف أثقلت اليت عاتقها، على امللقاة االقتصادية املسؤوليات من التخفيف 

 .القومي دخلها حصيلة معظم تستنفد وأصبحت
 واالقتصادية والصحية واالجتماعية التعليمية القطاعات متويل يف حاسم دور املاضي يف للوقف كان حيث
 .عليهم باإلنفاق تمهت العامة اخلزينة تكن مل اليت والقطاعات املصاحل من وغريها

                                                           
 .55-52م، ص 3111ارته، تنميته، الطبعة األوىل، دار الفكر دمشق، منذر قحف، الوقف اإلسالمي: تطوره، إد 1
، جملة الشريعة واالقتصاد، كلية الشريعة 01أمحد ذيب، ماذا ميكن للوقف أن يقدمه للموازنة العامة يف اجلزائر: األسس واحملددات، العدد  2

 .216واالقتصاد، جامعة األمري عبد القادر، ص 
خالد، اإلطار القانوين والتنظيمي ألمالك الوقف يف اجلزائر دراسة مقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية مدعمة بأحدث النصوص  رمول 3

 .1م، ص 3116القانونية واالجتهادات القضائية، الطبعة الثانية، دار هومة، اجلزائر، 
 .024-026م، ص 0226ة، دار الفكر، دمشق، وهبة الزحيلي، الوصايا والوقف يف الفقه اإلسالمي، الطبعة الثاني 4
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 التمويل مصادر من كونه يف الدولة موارد عن العبء ختفيف يف الوقف إسهام أةمية من يزيد مما ولعله
 بسياسات وال الداخلية الرمسية بالسياسات وال الدولية باألوضاع تتأثر ال اليت واملستقرة، املستمرة اإلسالمية

 .اخلاص القطاع
 سلبية نتائج له يكون ما وغالًبا السياسية، بالتقلبات يتأثر قد الذي الدويل التمويل نقيض على حبق أنه كما

 قد األول إن حيث واخلاص، العام القطاعني يف التمويل نقيض على أنه كما فيها، مرغوب غري وأهداف
 الطوارئ بسبب اإلنفاق؛ يف زيادة أو التقليدية اإليرادات يف نقص عن ناجتة وأزمات، النكماش يتعرض

 أوقات يف مواتية غري لظروف لالخنفاض تربعاته تتعرض وقد الربح، بسياسات الثاين يتأثر وقد واألزمات،
 .االقتصادي الكساد

 من لعدد املايل االستقرار من أدىن حد توفري يف يسهم أن بإمكانه حيث االقتصادية الوقف أةمية تربز وهنا
 ميثل فهو املختلفة، بأنواعه التمويل تقلبات من بالتايل فيحميها واالجتماعية، االقتصادية التنمية جماالت
 .االقتصادية والعواصف التقلبات هذه من األمان وساتر احلماية مظلة الواقفني بفضل مث اهلل بفضل

 حنو واملوجهة املوقوفة موارده حجم مبقدار يتعاظم العامة املوارد عن التخفيف يف الوقف دور أن ريب وال
 العام النفع جمال يف اإلجيابية مساةمته ارتفعت كلما إنه حيث الكبري، االجتماعي العائد ذات النشاطات
 احلايل الدولة دور معها بالتايل وخيف -الوقت هذا يف ملحة ضرورة أصبحت اليت-العامة النفقات اخنفضت

 التضخمي التمويل عن الناجتة وتكاليفه الدور هلذا السلبية االنعكاسات تقل مث ومن األنشطة، هذه تغطية يف
 عند للدولة العامة امليزانية تتحملها وال للصفر مساوية التكاليف هذه تصبح حيث ،وإدارهتا املوارد وتعبئة

 .1السابق بدوره الوقف قيام
 2 الدولة ميزانية تمويل في الوقفية المؤسسة دور-1

 الوقفية املؤسسة دور وسنوضح العامة داتااإلير  وجانب العامة النفقات جانب ،جانبني الدولة ميزانية تعاجل
 :يلي مافي اجلانبني هذين يف
 العام اإلنفاق في الوقفية المؤسسة انعكاسات-

                                                           
م، 3112عمر بن فيحان املرزوقي، اقتصاديات الوقف يف اإلسالم، املؤمتر الثالث لألوقاف باململكة العربية السعودية، اجلامعة اإلسالمية،  1

 .003-000ص 
رة، البلدان اإلسالمية، أطروحة دكتوراه غري منشو عز الدين شرون، مساةمة حنو حتويل دور الوقف النقدي يف التنمية دراسة حالة بعص  2

 .22-22، ص 3106-3105ختصص نقود ومتويل، كلية العلوم االقتصادية والتجارية، جامعة حممد خيضر بسكرة، 
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 بعد القادم الطويل الزمن مدى على اومستقر  ثابتا دخال وذريته للواقف يضمن األهلي الذري الوقف إن
 االجتماعي الضمان معاشات يف املتمثلة التحويلية العامة النفقات حجم على إجيابا ينعكس قد ما لزومه،

 .ءاالفقر  ملواطنيها الدولة تقدمها اليت واملنح واملساعدات
 للدولة ميكن اليت التحويلية النفقات حجم من خيفض ريعه أن حيث اخلريي، للوقف بالنسبة الشيء نفس

 جهات إحدى على خرييا الوقف كان لو أما الريع، هذا على حيصلوا مل لو فيما واملساكني للفقراء تقدمها أن
 والتحديث التجديد عمليات يف النقدي الوقف طريق عن أو عنه، الناتج الريع استخدام ميكن فإنه العام النفع

 عن الدولة يغين مبا وذلك اجلهة، هذه تسيري يف استخدامه إمكانية عن فضال عليها املوقوف للجهة والتطوير
 من التقليل أي العامة،املرافق  أو اجلهات هذه وإدارة وتسيري وصيانة لتجديد الالزمة العامة النفقاتإجراء 

 الثالث القطاع أن واملالحظ، وإدارهتا تسيريها تكاليف ختفيض وكذا املوارد، وحتصيل ومجع تعبئة تكاليف
 .العامة النفقات أعباء من التخفيف يف هامادورا  يلعب أصبح

 للدولة العامةاإليرادات  على النقدية األوقاف انعكاسات -
 قد الذي األمر وهو الدولة،يف ميزانية  فائضا سيولد مما للنفقات تقليص حيدث النقدي الوقف خالل من

 الضرائب من مزيد لفرض حاجة الدولة لدى تكون لن حيث والقومي، الفردي الضرييب العبء على ينعكس
 .اخلاص واالستثمار االدخار يف زيادة مباشر غري وبشكل عنه ينتج ما ،املتزايد العام اإلنفاق ملواجهة والرسوم

 الميزانية عبء تخفيف على النقدي الوقف انعكاسات -
 نفقاهتا بعض متويل يف حاجة الدولة لدى تكون لن فإنه العام، اإلنفاق حجم خبفض النقدي الوقف بقيام
 على أو املوارد يف فائض لديها يوجد حيث ،يف ميزانيتها عجز إحداث طريق عن أو تضخميا متويال العامة

 على مباشر غري أثر إحداث إىل يؤدي النقدي الوقف فإن احلالة هذه ويف العادية. مواردها تغطي األقل 
 .لألفراد احلقيقية الدخول زيادة واىل عاجملتم يف التضخم حدة خفض 

 الدور االقتصادي للوقف-1
 وإمنا مستجدة، فكرة ليس تغطيته العام اإلنفاق حياول الذي اخلدمي باجلانب الوقف مؤسسة اضطالع إن
 األوجه هذه من ممكن قدر أكرب تغطية ميكن حىت وهاًما، أساسًيا والروية الرؤية أصحاب يراه منهج هو

 وتتعدد ومكان، زمان كل وأحوال وظروف وقيم يتفق مبا ممكنة، فرتة ألطول ممكنة، صورة بأفضل اخلدمية
 :يلي فيما اخلدمي العام اإلنفاق من هام جانب بتغطية اخلريية األوقاف اضطالع على املرتتبة املزايا
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 1 :الدخل توزيع إعادة في المساهمة-
 اللجوء يوفر فهو واحملتاجني، القادرين غري إىل تمعجملبا القادرين من والثروات الدخول بتحويل األوقاف تقوم
 من أساسية بصفة تؤخذ اليت املباشرة، تلك وخاصة بأنواعها، كالضرائب التوزيعية اإلجراءات من العديد إىل

 متناول يف بأسعار القادرين غري إىل واخلدمات السلع وصول تضمن اليت املختلفة الدعم وأنواع القادرين،
 من غريها حساب على تتم اليت املبالغ من الكثري العامة املوازنة تكلف اليت اإلجراءات من وغريها أيديهم،
 التوزيعية اآلليات تلك تغطى خمصصات إدراج من املوازنة العامة حترير عن فضال ذلك ويعىن العامة، النفقات

 إلشباع الضرورية واخلدمات السلع وتوفري الكفاية، مستوى إىل املنخفض بفئات الدخل االرتفاع تضمن اليت
 وما السلطة تدخالت عن بعيًدا واستقرارها، التوزيع إعادة عملية استمرار ضمان والعامة، اخلاصة حاجاهتم

 أعمق له يكون مما الواقفني، بشروط بااللتزام وذلك إشباعها، أوال جيب حاجات من املصاحل مجاعات تراه
 العملية هذه أن عن فضال املنتفعني، استفادة عن بعيًدا كاملة، بشفافية التوزيع إعادة عملية إمتام يف األثر
 .ككل تمعجملا على اإلجيابية آثارها استمرار يضمن مما أخرى، بعد فرتة ومستمرة، متكررة بصورة تتم
 مساهمة الوقف في العملية اإلنتاجية-

 ذلك يُعدُّ  حيث استثمارية، مشاريع يف الوقفية األصول استغالل أو املوقوف املال استثمار على الوقف يعمل
 العملُ  ويُعترب أهدافه، وحيقق وينمو يستمرَ  حىت هبا، القيامُ  الوقف على ينبغي اليت األساسية األمور من

 الكليّ  الطّلب زيادة يف ُيساهم الوقف أنّ  حيث ،رارهواستم بقاءه أسس أحد مراينوالعُ  واإلنتاجيّ  االستثماريّ 
 .2واالستثماري االستهالكي اإلنفاق خالل من
 التجارة الداخلية والخارجيةدور الوقف في تشجيع -

اخلدمات والتسهيالت لتشجيع التجارة الداخلية، كإقامة اخلانات والتكايا على طرق يقدم الوقف العديد من 
ذه اليت كان هلا أثر كبري يف رواج النشاط االقتصادي على ه جتارية، لتقدمي العديد من اخلدمات اإلنسانية

الطرق، وكان للوقف أيضا دور يف تنشيط التجارة اخلارجية، والسيما يف إنشاء ورعاية الفنارات البحرية هلداية 

                                                           
ملكة العربية املاملؤمتر الثالث لألوقاف بنعمت عبد اللطيف مشهور، الوقف اخلريي ودوره يف تغطية أوجه اإلنفاق العام اخلدمي يف الدول،  1

 .451-454م، ص 3112ودية، اجلامعة اإلسالمية، السع
، جملة االجتهاد للدراسات 14، اجمللد 12، العدد -الوقف أمنوذجا–أحممدي بوزينة أمنة، دور القطاع اخلريي يف متويل مشاريع التنمية  2

 .42م، ص3101القانونية واالقتصادية، 
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املسافرين، كما أسهمت األوقاف يف توفري األسواق املناسبة لعرض املنتجات املختلفة. وميكن للوقف يف 
 .1ت املعاصر أن يسهم يف ذلك مبا يتالءم مع الظروف االقتصادية املعاصرةالوق
 الوقف واالستثمار-

مل يكن مصطلح االستثمار متداوال خالل فرتة ازدهار األوقاف اإلسالمية، وهو يعين استخدام األموال يف 
رؤوس  ألسهم. ويؤدي وقفاإلنتاج، إما بصورة مباشرة بشراء اآلالت واملعدات أو بصورة غري مباشرة كشراء ا

األموال العقارية والنقدية كي تستثمر يف جماالت اقتصادية واجتماعية ذات نفع عام إىل إخراج هذه األموال 
الزائدة عن كفاية أصحاهبا من االكتناز أو االستخدامات ذات العائد الفردي، وحتويلها إىل استثمارات ذات 

وسع يف طاقة االقتصاد واإلنتاجية، كما أن الوقف يسهم يف عائد اجتماعي اقتصادي طويل املدى، والت
 . 2اإلنفاق االستثماري من خالل تنمية موارد الوقف باستثمار جزء منها يف التجارة والصناعة والزراعة

 الدور التمويلي للوقف-
 اقتصادية مشروعات من إقامته ميكن ما خالل منمتميزا  مكانا حتتل أن الوقف ملؤسسة ميكن وهنا

 والقناديل والعطور السجاد صناعة شهدهتا اليتالرائعة  النهضة يف البارز أثره قدميا للوقف كان فقد إنتاجية،
 يف تنحصر ال الوقفية فاملشروعات وغريها. واملالبس واألغذية والزجاجية اخلشبية واملنتجات والورق

 املكملة، املشروعات من العديد إقامة بدورها تتطلب خدمية مشروعات إقامة إن بل ،اخلدمية املشروعات
 من املزيد وتطوير القومي الناتج مستوى رفع يف مفعوال حتدث املتنوعة الصناعات يف النهضة أن ومعلوم
  ت.واملرتبا األجور وزيادة العمل فرص
 لطبيعةنظرا  ضخم، متويل إىل حتتاج اليت األساسية البنية متويل يفدورا  النقدي للوقف أن كما

 أن ميكن إذ والسريعة. املرتفعة العوائدوراء  جيري الذي اخلاص القطاع اهتمام حمل ليست أهنا كما مشروعاهتا
 شبكات إنشاء طريق عن وذلك قبل، من بذلك قام مثلما احلاضر وقتنا يفرائد  بدور النقدي الوقف يقوم

 الطرق يف اآلبار وحفرت والتجارالفقراء  من املسافرين إيواء وأماكن ،والدولية احمللية الطرق من واسعة
 حمطات إلقامة اآلن مستعد وهو .اخلري جهات على ووقفها املوات األرض بإحياء وقيامهالصحراوية 

                                                           
أمحد عبد الصبور عبد الكرمي أمحد، دور الوقف يف ختفيف العبء على املوازنة العامة دراسة مطبقة على املوازنة املصرية، العدد الثالث  1

 .232، ص 3102عشر، جملة أحباث اقتصادية وإدارية، جامعة البحرين، جوان 
فس املرجع، ص ن املوازنة العامة دراسة مطبقة على املوازنة املصرية، أمحد عبد الصبور عبد الكرمي أمحد، دور الوقف يف ختفيف العبء على 2

232. 
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 .1البيئة حلماية مؤسسات وإقامة ،املياه تنقية وحمطات كهربائية 
 الوقف والمرافق العامة والبنية األساسية-

كبريا يف بناء الطرق وتوفري اخلدمات واحملطات للمسافرين، كما يعد وقف لقد أسهمت األوقاف إسهاما  
 .2اآلبار للشرب والسقي من أقدم أنواع الوقف

 دور الوقف في التقليل من البطالة-
إن الوقف يعني كل من هو قادر على اإلنتاج، فهو بذلك خيلق طاقات إنتاجية، مع تشغيل الطاقات العاطلة، 

 .3تدرجييا على البطالة، حبيث يصبح مجيع أفراد اجملتمع من املنتجنيوبذلك يتم القضاء 
 الدور االجتماعي للوقف-2
 دور الوقف في التقليل من الفوارق بين الطبقات -

 إىل وحتوهّلم حاجاهتم، لسدّ  ُمعّينة اجتماعية طبقات على املوارد توزيع يف الوقف إسهام خالل من وذلك
 .4الطبقات بني الفجوة وتتقارب واملساكني ،الفقراء معيشة مستويات وترتفع تتحّسن، حيث إنتاجية؛ طاقة

 دور الوقف في تنمية وتطوير التعليم -
 5العلم مقياس رقي األمم، وقد ساهم الوقف هبذا الرقي مساةمة كبرية من خالل:

متويل املدارس: من خالل إنشاء الكتاتيب، والزوايا، واملساجد، واملدارس، وملتقى العلماء واملفكرين،  -
وتأمني عيش الطالب يف تلك املدارس، حىت أصبحت تلك املدارس جامعات يؤمها آالف الطالب، مثل: 

 جامع األزهر، وجامع القرويني.
 قراء العاجزين تشار الثقافة بني مجيع فئات الشعب، مبا فيها الفتوفري الكتب وبناء املكتبات: مما أدى إىل ان-

 عن اقتناء الكتب النفيسة غالية الثمن، مثل: األيتام، الذين بفضل توافر الكتب بني أيديهم أضحوا علماء 
 كبار.

                                                           
 .25عز الدين شرون، مساةمة حنو حتويل دور الوقف النقدي يف التنمية دراسة حالة بعص البلدان اإلسالمية، مرجع سبق ذكره، ص  1
 ،أمحد عبد الصبور عبد الكرمي أمحد، دور الوقف يف ختفيف العبء على املوازنة العامة دراسة مطبقة على املوازنة املصرية، مرجع سبق ذكره 2

 .221ص 
التوزيع و أمحد حممد عبد العظيم، دور نظام الوقف اإلسالمي يف التنمية االقتصادية املعاصرة، الطبعة األوىل، دار السالم للطباعة والنشر  3

 .064-066م، ص 3116والرتمجة، القاهرة، 
 .11، مرجع سبق ذكره، ص -الوقف أمنوذجا–أحممدي بوزينة أمنة، دور القطاع اخلريي يف متويل مشاريع التنمية  4
 .56-55م، ص 3103عبد املنعم زين الدين، ضوابط املال املوقوف دراسة فقهية تطبيقية مقارنة، الطبعة األوىل، دار النوادر، سورية،  5
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 دور الوقف في المجال الصحي-
ال، ويربز لوقف ليقوم بدوره يف هذا اجملالعناية بالصحة ومعاجلة األمراض عرفته األمة منذ زمن بعيد، ويأيت ا

 دوره يف النواحي اآلتية:
 انتشار املستشفيات: اليت ينفق عليها من غلة الوقف، وهي كثرية ومتعددة، تتناول مجيع االختصاصات،  -

 العضوية والعقلية، والعصبية.
 توفري التمويل لتأليف كتب الصيدلة والطب: مما ساعد على كثرهتا ووفرهتا. -
ختفيف العبء عن الدولة: فيما تتحمله األوقاف من مساةمات تؤدي إىل التقليل من اإلنفاق احلكومي  -

 .1يف جمال الصحة، لينصرف اهتمامها إىل نشاطات أخرى
 دور الوقف في القضاء على الفقر-

 دون يف من خالل توفر احلاجات األساسية للفقراء واملساكني، ورعايتهم صحيا وتعليميا، فقد كانوا جي
 التكايا والزوايا ما يقيهم من اجلوع والعري، ويعاجل ما هبم من أمراض، وهذه املؤسسات الوقفية مل يكن هلا 

إدارة واحدة مركزية، كما مل تقتصر على فئة دون أخرى، بل انتشرت على نطاق واسع، وطالت مجيع فئات 
 .  2اجملتمع

 الموازنة العامة للدولة الجزائرية. المحور الثالث: دور الوقف في تخفيف العبء عن
 3وضعية األوقـاف في الجزائـر-أوال

 نبذة تاريخية حول الوقف في الجزائر
 :العثمانيةخالل الفترة -0

، حبيث أصبحت لدساع رقعتها يف خمتلف أحناء الباتنية يف اجلزائر بتكاثر األوقاف و لقد متيزت الفرتة العثما
العقارية واألراضي الزراعية وتضم العديد من الدكاكني والفنادق واألفران اف تشتمل على األمالك األوق

قات الدراسة ف كانت تساهم يف نف، أما عوائد األوقاوالضيعات واملزارع والبساتني والسواقي والعيون واملطاحن
 املدارس و  مني على شؤون العبادة باملساجد والزواياالقائوسد حاجة طلبة العلم وتتكفل بأجور املدرسني و 

                                                           
 .55-52عبد املنعم زين الدين، ضوابط املال املوقوف دراسة فقهية تطبيقية مقارنة، نفس املرجع، ص  1
 .51وف دراسة فقهية تطبيقية مقارنة، مرجع سبق ذكره، ص عبد املنعم زين الدين، ضوابط املال املوق 2
 http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-:موقع وزارة الشؤون الدينية، وآفاق واقع األوقاف: 3

23/105-2010-02-16-16-28-19.html ،35-13-3102 ،01:02. 

http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-23/105-2010-02-16-16-28-19.html
http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-23/105-2010-02-16-16-28-19.html
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 .األماكنتوفر وسائل الصيانة هلذه و 
 :الفرنسيخالل فترة االحتالل -2

تمثل ذلك يائر و بدأ اهتمام االستعمار الفرنسي باألوقاف مبكرا جدا، أي شهرين من بداية االحتالل للجز 
األوقاف  الذي أراد من خالله إحلاق من طرف اجلنرال كلوزال 0121تمرب سب 11يف صدور القرار املؤرخ يف 

ديسمرب  14بعد ثالثة أشهر أصدر كلوزال قرار آخر مؤرخ يف و ، احلرمني الشريفني بأمالك الدولة احملبسة على
 .لدولةامنحت التسيري ملصلحة أمالك ف مجيعها بأمالك الدولة الفرنسية، و أدى إىل إحلاق األوقا 0121

لت هلذا رأى فيها الفرنسيون إحدى العوائق اليت حا، و ف على احلد من التوسع االستعماريقد عملت األوقاو 
جلزائريني إىل من أيدي ادون تطور االستعمار الفرنسي باجلزائر الذي يقوم على مبدأ تشجيع انتقال األمالك 

 .الوقفيةمتكنت اإلدارة الفرنسية من االستالء على جل األمالك  وبذلك .املعمرين
 :االستقاللاألوقاف بعد -2

 ، مما جعل هذه األخرية عرضة لكل أنواعيف جمال األمالك الوقفية قانوين فراغ ئر نفسها أماموجدت اجلزا
أن  ، ميكنن التفسري القانوين هلذه الوضعيةإ .اوزات واالستيالء بدون وجه شرعي من األفراد واجلماعاتالتج

م 20/03/0263املؤرخ يف  63/054تطبيق املرسوم رقم و  اآلثار املرتتبة من جراء صدورجيد مصدره يف 
 .ةالوطنياملتضمن متديد سريان القوانني الفرنسية يف اجلزائر ما عدا تلك اليت متس السيادة 

املؤرخ يف  312/62إن هذه احلالة أفرزت أثار سلبية على األمالك الوقفية بالرغم من صدور املرسوم رقم 
زائرية، تطبيقا من طرف اإلدارة اجلوهو نص مل يلق  مالك احلبسية العامة،م املتضمن نظام األ 04/12/0262

 ضياع دارة محاية األوقاف من ال، مل حيدد فيه األحكام القانونية اليت تلزم اإلولقد وضع يف ظروف خاصة
 .االندثارو 
 منه، 22 م الذي اقر احلماية على األمالك الوقفية يف أحكام املادة32/13/0212عليه جاء دستور و 

ه  0200شوال  03وعلى هذا األساس وبتاريخ  .األخرىبواسطة قانون مستقل عن باقي أصناف امللكية 
اإلدارة إىل  تسيريالذي اقر احلماية و  20/01ت رقم م صدر قانون األوقاف حت0220 أفريل 34املوافق ل  

 21/210ر املرسوم التنفيذي رقم بعدها صد. السلطة املكلفة باألوقاف )وزارة الشؤون الدينية واألوقاف(
 .كيفيات ذلكمحايتها و تسيريها و واحملدد لشروط إدارة األمالك الوقفية و 
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 1واألوقاف الدينية الشؤون وزارة عن تاريخية نبذة-ثانيا
 ذلك يف غرابة الو  مباشرة، االستقالل بعد احملدثة الوزارات أقدم إحدى واألوقاف الدينية الشؤون وزارة تعترب 

 يةالوزار  الدائرة تسمية تغيري هو املالحظ أن غري .للمواطن الروحية احلياة خدمة يف ووسيلتها الدولة أداة فهي
 :عديدة مرات

 اإلدارة تنظيم واملتضمن 0265 عام الصادر 314-65 رقم املرسوم أحكام مبوجب األوقاف وزارة-
 .األوقاف لوزارة املركزية 
-40 رقم املرسوم أحكام مبوجب الدينية والشؤون األصلي التعليم وزارة لتصبح 0240 عام التسمية لتتغري-

 .0240 سنة ديسمرب 20 يف املؤرخ 322
 يمالتعل بإحلاق وذلك فقط الدينية الشؤون وزارة لتصبح ،0211 عام ثانية تغريت التسمية هذه أن إال-

 0244 أكتوبر 11 املوافق 0224 شوال 32 يف مؤرخ 022-44 رقم مرسوم مبوجب الرتبية بوزارة األصلي
 متارسها كانت اليت الصالحيات مجيع الرتبية وزارة إىل تعهد." الرتبية بوزارة األصلي التعليم إحلاق املتضمن

-11 رقم رسومامل أحكام مبوجب وذلك" األصلي التعليم خيص فيما الدينية والشؤون األصلي التعليم وزارة
 .0211 عام الصادر 20

 للتسمية جديد من «األوقاف» هلا أضيفت حيث 3111 سنة غاية إىل االسم هبذا الوزارة واحتفظت-
 لوزارةل االجتماعي النشاط يف الوقفي اجملال أةمية هو والسبب سنة 25 ملدة حذفها بعد الوزارية للدائرة الرمسية

 .للواجهة جديد من االسم إعادة استلزم مما
 :باألوقـافمجهـودات الـوزارة للنهـوض -اثاني
 :بينها، نذكر من هوض باألوقاف قد مرت مبراحل عّدةجهود الوزارة للنإن 
اهلدف من خالل إعداد  وقد عملت الوزارة على حتقيق هذا :واإلداريترقية أساليب التسيير المالي -0

 :سيماالتعليمات يف جمال التسيري املايل واإلداري ال املذكرات و 
  .توحيد الوثائق اإلدارية اخلاصة بتسيريهاالوقفية و إعداد امللفات لألمالك -
 .(تسيري اإلجيار وكل املسائل املرتبطة به )عقود اإلجيار، طرق تقييم اإلجيار، الرتميم واإلصالح-
 .الثالثيةضبط الوضعية املالية من خالل التقارير املالية -

                                                           
http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-12-تصنيف األمالك الوقفية، وزارة الشؤون الدينية واألوقاف،  1

01-30/2015-03-24-12-33-34.html، 35-13-3102 ،03:15. 
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لقد شرعت الوزارة يف مراجعة قيم إجيار األمالك الوقفية مع حماولة  :الوقفيةتحيين قيمة إيجار األمالك -2
ألراضي االبداية على احملالت التجارية واملرشات و  قد ركزت يفو  اإلمكان،تطبيق إجيار املثل )السوق( عند 

 ،ستأجرينحول إبرام العقود مع امل الفالحية، أما بالنسبة للسكنات الوقفية الوظيفية فان جهودنا تركزت
 .اإلجيارالعمل على زيادة اإلجيار بالرتاضي وبنسب متدرجة وكذلك على تسديد خملفات و 

ذلك بإعداد جرد عام من خالل إنشاء بطاقية وطنية وسجالت اجلرد لألمالك و  :الوقفيةحصر األمالك -2
 .القرآنيةاملدارس ستغلة وكذلك بالنسبة للمساجد و الوقفية امل

لقد متكنت الوزارة من خالل عملية البحث عن األمالك الوقفية اليت  :الوقفيةالبحث عن األمالك -2
م ، وإن حجم األوقاف يفوق بكثري حجاسرتجاع وتسوية الكثري منهاف و شرعت فيها منذ مدة من اكتشا

 وفيما يلي تصنيف لألمالك الوقفية: .الوزاريةاألمالك املعروفة اليت تسهر على تسيريها دائرتنا 
 يوضح توزيع األمالك الوقفية حسب طبيعتها: 11 الجدول رقم

نوع 
 الملك

محالت 
 تجارية

مرشات 
 وحمامات

سكنات 
 إلزامية

اراضي  سكنات
 فالحية

أراضي 
 بيضاء

أراضي 
 غابية

أراضي 
 مشجرة

أشجار 
 ونخيل

مستودعات 
 مخازنو 

 المجموع حضانات نوادي أضرحة شاحنات

 01 2 3 0 35 31 2 0 451 656 3366 2131 571 1388 العدد
نوع 

 الملك 
مدارس  قاعات حظائر مكتبات مكاتب واحات بساتني

 قرآنية
حشيش  ملحقات كاالتو  مرائب كنائس

 مقربة
 ينبوع
 مائي

 2264 بيعة

 0 0 0 6 5 2 34 1 2 33 2 24 0 001 العدد

-http://www.marw.dz/index.php/2015-03تصنيف األمالك الوقفية، وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، املصدر: 
24-13-20-23/1369-2015-04-12-15-50-57.html ،35-13-3102 ،01:21. 

اليت استطاعت وزارة الشؤون م، 3106إىل غاية يتضمن اجلدول أعاله إحصائيات حول األمالك الوقفية 
 الدينة واألوقاف حتصيلها بعد حبث طويل، وال يزال هذا البحث يف تواصل.

لقد عملت الوزارة على االستفادة من التشريعات العقارية السارية  :الوقفيةالتسوية القانونية لألمالك -5 
ف لى الدفاتر العقارية لألوقا، كعملية إعداد املسح العام لألراضي حيث حصلت عر اإلمكاناملفعول قد

قد مت اختاذ األساس القانوين للتسوية القانونية لألمالك الوقفية و  .املسحالواقعة يف املناطق اليت يتم فيها عملية 
بالتنسيق مع وزارة املالية، وبعض الوزارات املعنية يف صيغة تعليمات وزارية مشرتكة أدت كلها إىل تسارع وترية 

 .الوقفيةالتسوية القانونية لألمالك 

http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-23/1369-2015-04-12-15-50-57.html
http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-23/1369-2015-04-12-15-50-57.html
http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-20-23/1369-2015-04-12-15-50-57.html
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 1ي:الوقفاالستثمار -6
املوافق ل   0233ر صف 31املؤرخ يف  10/14مبوجب القانون رقم  20/01تعديل قانون األوقاف رقم مت 

، األوقاف واء بتمويل ذايت من حساباستثمار األمالك الوقفية سوذلك لفتح اجملال لتنمية و  3110ماي  33
أو بتمويل وطين عن طريق حتويل األموال اجملمعة إىل استثمارات منتجة باستعمال خمتلف أساليب التوظيف 

 :بينهاعملت الوزارة على بعث مشاريع وقفية نذكر من  وقد احلديثة.
يتم متويله من طرف مستثمر خاص على أرض وقفية، ويشتمل  :بوهرانمشروع بناء مركز تجاري وثقافي -أ

سبة االجناز موقف للسيارات وبلغت ن-مركز ثقايف إسالمي- مركز جتاري-املشروع على مرش به أربعني غرفة
 .%21به نسبة 

 يدخل هذا املشروع يف إطار عملية استغالل اجليوب :تيارتمحال تجاريا بوالية  22مشروع بناء -ب
 .األوقافدوق ، وقد مت متويله من صناحل فئة الشبابلصو  الوالياتالعقارية الواقعة باحمليط العمراين بكل  

ية رض وقفأإدارية على جتارية و تتمثل يف اجناز مراكز  :الجزائرمشاريع استثمارية بسيدي يحيى والية -ج
 .دممقابل مبالغ مالية قّدرها اخلبري العقاري املعت ممولة كلها من طرف مستثمرين خواص بصيغة االمتياز

به  ملا متيز، يعترب منوذجا لالستثمار الوقفي :الجزائرمشروع استثماري بحي الكرام )مكايسي( والية –و
حمال جتاريا، عيادة متعددة  041سكن،  051مسجد، : خدمات تتمثل يفمن مرافق اجتماعية و 

 . التخصصات، فندق، بنك، دار األيتام، زيادة على املساحات اخلضراء
جتري هذه األعمال طبقا لتوجيهات فخامة السيد رئيس اجلمهورية املنبثقة من حرصه على بعث مؤسسة 

 .واالقتصاديةة األوقاف من جديد لتؤدي دورها املنوط هبا يف التنمية االجتماعي
مواطنا  21سيارة مسح بتشغيل  21( أشهر ب  11الذي انطلق منذ مثانية ) :وقفمشروع شركة طاكسي –ز
 .أخرىالدراسة جارية بغرض توسعته لواليات و 

 مساهمة الوقف في تخفيف عبء الموازنة العامة في الجزائر:-رابعا
 :2112 سنة غاية لىإ الوقفية لألمالك عامة حوصلة-1

 والية(، اليت قامت وزارة الشؤون الدينية  21عدد األمالك الوقفية يف خمتلف ربوع الوطن )ميثل اجلدول أدناه 
 م، كاآليت:3102واألوقاف بإحصائها بعد عملية البحث والتسوية إىل غاية سنة 

                                                           
 .15-12، مرجع سبق ذكره، ص -الوقف أمنوذجا–بوزينة أمنة، دور القطاع اخلريي يف متويل مشاريع التنمية  أحممدي 1
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 2112مجموع األمالك الوقفية في الجزائر إلى غاية سنة : 12الجدول رقم 
 االمالك عدد الوالية الرقم

 شاغرة سكنات وظيفية بإيجار
 002 1 01 ادرار 1
 52 21 26 الشلف 2
 02 26 012 االغواط 3
 26 1 55 ام االبواقي 2
 10 42 303 باتنة 5
 041 342 53 جباية 6
 60 62 031 بسكرة 7
 32 24 21 بشار 8
 4 015 15 البليدة 9

 22 051 30 البويرة 11
 51 1 1 متنراست 11
 01 52 35 تبسة 12
 21 210 221 تلمسان 13
 32 23 24 تيارت 12
 1 222 1 تيزي وزو 15
 6 202 0345 اجلزائر 16

 25 1 022 حي الكرام /
 31 03 44 اجللفة 17
 22 52 63 جيجل 18
 21 265 52 سطيف 19
 02 62 1 سعيدة 21
 25 62 21 سكيكدة 21
 31 014 26 س.بلعباس 22
 3 20 20 عنابة 23
 3 62 01 قاملة 22
 26 61 022 قسنطينة 25
 01 22 65 املدية 26
 21 033 31 مستغامن 27
 66 053 30 املسيلة 28
 63 16 64 معسكر 29
 32 31 21 ورقلة 31
 34 - 056 وهران 31
 46 24 22 البيض 32
 3 2 2 ليزييا 33
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 24 61 52 ب.بوعريريج 32
 32 034 31 بومرداس 35
 02 63 36 الطارف 36
 6 3 3 تندوف 37
 1 35 1 تسمسيلت 38
 04 53 24 الوادي 39
 31 33 55 خنشلة 21
 03 - 60 سوق أهراس 21
 02 36 21 تيبازة 22
 2 25 33 ميلة 23
 30 1 26 عني الدفلى 22
 6 61 20 النعامة 25
 34 005 23 عني تيموشنت 26
 6 1 45 غرداية 27
 2 32 32 غليزان 28

 1639 2121 2318 المجموع
-http://www.marw.dz/index.php/2015تصنيف األمالك الوقفية، وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، المصدر: 

03-24-13-20-23/1368-2014.html ،35-13-3102 ،00:34. 
 م:2116-2111اإليرادات الوقفية في الجزائر خالل الفترة -2

لقد مت رفع إجيار األمالك الوقفية للسنوات األخرية يف اجلزائر، وهي أهم اإلصالحات املالية اليت مست     
 م:3106-3101املؤسسة الوقفية، واجلدول التايل يوضح مداخيل املوارد املالية ألوقاف احملصلة خالل الفرتة 

 (2116-2111مداخيل اإليرادات الوقفية:): 13الجدول رقم 
 2116 2115 2112 2113 2112 2111 2111 السنة
 88211661.59 86721199.53 77129786.15 178891359.89 112385219.52 82632128 75221198.11 المبلغ

(، أطروحة دكتوراه غير منشورة، 2116-2111عمر، أثر تطبيق الوقف والزكاة على المالية العامة في الجزائر خالل الفترة ) المصدر: قشيوش
، ص 2118-2117في علوم االقتصاد النقدي والمالي، كلية علوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

222. 

 م:2116-2111في الجزائر خالل الفترة  الموازنة العامة-3
إن اجلزائر على غرار العديد من الدول تعتمد اعتمادا شبه كلي على صادرات احملروقات، ويف املقابل تشهد 
ارتفاعا ملحوظا يف اإلنفاق احلكومي والذي يزيد بوترية أكرب من زيادة مواردها العامة، مما قد يسبب عجزا 

 حه اجلدول التايل:يف ميزانيتها، وهو ما يوض
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 :م2116-2111خالل الفترة  بالجزائر اإليرادات والنفقات العامة: 12الجدول رقم 
 الوحدة: مليون دينار جزائري                                                                                                       

 2116 2115 2112 2113 2112 2111 2111 السنة
 2727.23 2952.7 2218.18 3821 3269.18 3198.21 2923.21 اإليرادات العامة
 6711.53 8219.51 7258.76 6575.77 7725.52 6618.22 6268.86 النفقات العامة
 -1952.11 -3266.81 -3221.58 -2755.77 -2276.22 -3221.12 -3252.26 العجز الموازني

(، مرجع سبق ذكره، 2116-2111عمر، أثر تطبيق الوقف والزكاة على المالية العامة في الجزائر خالل الفترة ) المصدر: قشيوش المصدر:
 .278ص 

م ال 3106م إىل غاية 3101من خالل اجلدول نالحظ أن اإليرادات العامة للدولة يف اجلزائر من سنة 
 تغطي النفقات العامة هلا، وهو ما نتج عنه عجز موازين.

 :2116-2111زنة العامة خالل الفترة الوقف في حالة إدراجه كبند في المو المباشر ل ثراأل-2
يعمل الوقف على ختفيف العبء على موارد الدولة بعدة أساليب وآليات لتفعيل دوره يف اجملتمع، لكن      

يف العبء عن يف ختف ماذا لو مت إدراجه كبند من بنود املوازنة العامة للدولة؟ أي دراسة األثر املباشر للوقف
 املوازنة، وهو ما يوضحه اجلدول التايل:

 أثر اإليرادات الوقفية على العجز الموازني بالجزائر:: 15الجدول رقم 
 2116 2115 2112 2113 2112 2111 2111 السنة

 2727.23 2952.7 2218.18 3821 3269.18 3198.21 2923.21 اإليرادات العامة
 161812.63 169816.52 115176.69 17889.13 112385.21 82632.12 75221.19 اإليرادات الوقفية

 165552.16 172769.22 119292.87 21719.13 117852.29 83832.22 78322.59 اإليرادات العامة الجديدة
 6711.53 8219.51 7258.76 6575.77 7725.52 6618.22 6268.86 النفقات العامة

 -1793.31 -3296.99 -3135.51 -2576.88 -2162.16 -3337.39 -3271.13 العجز الموازني الجديد
(، مرجع سبق ذكره، 2116-2111المصدر: قشيوش عمر، أثر تطبيق الوقف والزكاة على المالية العامة في الجزائر خالل الفترة ) المصدر:

 .278ص 

يتضح لنا جليا من خالل أرقام اجلدول وإحصاءاته الدور الفعال الذي لعبه الوقف يف تقليص العجز     
حيث سجلت املوازنة بعد إدراج املوارد الوقفية ضمن املوارد م.  3106-3101املوازين احلادث خالل الفرتة 

 فية يف املوازنة.املوارد الوق العجز املسجل قبل إدماجتغطية إضافية للنفقات، واخنفاضا حمسوسا يف  الكلية
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 خاتمة:
إن إدارة الوقف بشكل فعال وصحيح يف تنظيم الكمية الكبرية من الثروة اليت ميكن مجعها من القطاع        

اخلاص ألجل أغراض عامة، فإنه ميكن هلذه املساةمة التطوعية خفض وتقليل حجم اإلنفاق احلكومي والذي 
كومة ل حمل احلينتهي بتخفيف العبء على الدولة، هذا من جهة ومن جهة أخرى ميكن لألوقاف أن حت

 بتوفريها لبعض اخلدمات العامة والسلع اإلنتاجية، سواء اليت تستعمل مباشرة لالستهالك النهائي أو يف التصنيع
 وبذلك حتمل جزء معني من املسؤولية عنها. 
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