
     
 
  

 

 مة ومفهرسةعلمية محكدولية ة مجل

 ائر الجز –ست لتامنغمنشورات المركز الجامعي 

 

سبل االستمرار في دعم الجمعيات الخيرية  •

  باألموال الوقفية

الخيرية،  الجمعيات لتمويل المقومات المالية •

  أنموذجا الجارية الصدقة

-التنمية مشاريع دور القطاع الخيري في تمويل •

 -الوقف أنموذجا

لتحقيق  كآلية الوقفيةصناديق االستثمار  •

 االستدامة المالية للجمعيات الخيرية

 الحماية الجزائية ألموال المؤسسات الخيرية  •

 في المستدام الذاتي التمويل وتطوير تعزيز آليات •

 الخيري الجمعوي العمل مجال

النشاط الجمعوى لجمعية نور اليتيم ودوره في  •

 الحد من البطالة بوالية تمنراست  

 جديدة كآلية االلكتروني اإلعالن استخدام •

 الخيرية الجمعيات وموارد مداخيل لتطوير وسبيل

 نظم ومميزات العمل الخيري والتكافل االجتماعي      •

 في مجتمع أهقار )لمحة تاريخية(           

 جمال عياشي د.  •

 جامعة المدية

  مصطفى مديانيد. •

 جامعة أدرار 

  أمحمدي بوزينة أمنةد.  •
 جامعة الشلف  

 د.بوكرديد ود. سحنون  •
 المركز الجامعي تيسمسيلت 

  لتامنغستالجامعي م  سدي عمرد. •

 عيمي ن المنعم د.عبد •

 1 الجزائر جامعة

  مرابط اليامنةود.محمد شينون ط.د  •
   2جامعة قسنطينة

تبسة  جامعة طلحي حمزة ط.د •

 3 قسنطينة جامعة ميلود د.مراد

 محمد مبارك  كديدهد. •
  لتامنغست المركز الجامعي
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  ومفهرسة سداسية ،متخصصة ،ُمحّكمة ،أكادميية ،علميةدولية جملة 

 اجلزائر -تصدر عن معهد احلقوق والعلوم السياسية باملركز اجلامعي لتامنغست

 القانونية واالقتصاديةيف الدراسات نشر البحوث تعنى ب

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 ( المجلة في النشر قواعد )
بغرض إتاحة الفرصة لإلفادة من أحباث األساتذة والباحثني من داخل الوطن وخارجه، فإن 

اسات والبحوث املتخصصة يف جمالي القانون والعلوم االقتصادية إدارة اجمللة ترحب بنشر الدر

 باللغة العربية أو الفرنسية أو االجنليزية، وفق القواعد اآلتية:

 الشروط الشكلية: 

 ذكر بيانات الباحث: ، من دون تغيري فيه، مع يكتب البحث على جهاز احلاسوب وفق النموذج املعد

)بصيغة يقدم املقال يف نسخة إلكرتونية و، والربيد اإللكرتونياسم ولقب املؤلف، العنوان املهين 

word )عشرة صفحات ، وال يقل عن (25) مخسا وعشرين صفحة ال يتجاوز عدد صفحاته

دون ترقيم من ، من كل جهة  (2)(، وفق ُبعد32-01( على افرتاض مقاس الصفحة )01)

وبني قوسني وجوبا يف املنت )يكون  بطريقة آليةيف آخر البحث واهلامش وضع أرقام ، وللصفحات

رقم اهلامش بني قوسني ومرتفعا عن سطر الكتابة يف املنت( واهلامش )يكون رقم اهلامش بني 

إعطاء سم(((، و 1.0قوسني وموازيا لسطر الكتابة يف احلاشية ويكون تنسيقه معلقا بـ:)

 .، وخط فاصل بني املنت واهلامشببليوغرافية معلوماٍت

 ملقال مبلخص مرفقا بكلمات مفتاحية يكون بلغة املقال وآخر باللغة اإلجنليزية إن مل جيب إرفاق ا

أن يكون عنوان البحث وامللخص والكلمات ، وتكن لغة املقال ال يتجاوز الصفحة الواحدة

، املفتاحية مكتوبا بلغتني إحداهما لغة املقال واألخرى باللغة اإلجنليزية إن مل تكن لغة املقال

أو يف مكانها يف املقال ويكون عنوان اجلدول أو ألشكال واجلداول توضع يف آخر الصفحة اوتكون 

 الشكل يف األعلى واملصدر يف األسفل.

 الشروط املوضوعية: 

  املقال قدم يأن جمللة مسؤولية اإلخالل بها، و، وال تتحمل اقواعد األمانة العلميةجيب احرتام

بوضوح خلفية املقال صف يأن ، ومن األخطاء، وخاليا نحويةاإلمالئية وال بعناية وتدقيق للمواد

عنوان املوضوع، والغرض من كتابته، مبا يف ذلك الطرق املستخدمة، واملناقشة اخلتامية على 

االختصارات  وأن تكون، وتفسري املصطلحات التقنية واالختصارات العلمية، أهمية العمل

البحث بالعمق واألصالة واإلسهام العلمي، وفق أن يتسم ، ومكتوبة وواضحة يف أول ظهور هلا

أن يكون البحث ا، وأن خيدم البحث السياسة العامة للمجلة، وأهدافه، واملنهج العلمي واملوضوع

خيضع املقال للتحكيم وجوبًا، و، يكون قد ُأرسل للنشر يف جملة أخرى الجديدًا مل ُيسبق نشره، وأ

 ترد البحوث ال ي تعذرر نشرها، وقحق إلدارة اجمللة تغيري ما وُيخطر صاحبه برأي اهليئة العلمية، وال

 .تراه مناسبا من دون املساس باملوضوع

                  المجلة رأي عن بالضرورة تعبر ال المنشورة بحا األ 

 العلمية األمانة بقواعد اإلخالل ةيمسؤول المجلة تتحمل ال



       
 ومفهرسة سداسية ،متخصصة ،ُمحّكمة ،أكادميية ،علميةدولية جملة 

 اجلزائر -تصدر عن معهد احلقوق والعلوم السياسية باملركز اجلامعي لتامنغست

 القانونية واالقتصاديةيف الدراسات نشر البحوث تعنى ب

 دراسات القانونية واالقتصاديةلل (1) 1018 أكتوبر  –(16)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         للمجلة( الشرفي )الرئيس
 مدير املركز اجلامعي لتامنغست     لغينشوشة عبد ا دأ.

 املركز اجلامعي لتامنغست أ.د زهرية كيسي المجلة( )مديرة

                          (لها االلكتروني الموقع على )والمشرف        (التحرير )رئيــــس

 املركز اجلامعي لتامنغست          د.شـــوقي نذيــــــر

 المساعدون( )المحررون

 علي فيالليأ.د 

 10جامعة اجلزائر 

 يــاحلق مرسل .عبدد

 املركز اجلامعي لتامنغست

 املساعيدأمحد فرحان نزال أ.د 

 األردنآل البيت جامعة 

 د.سائحي يوسف

 املركز اجلامعي لتامنغست

 يه السمالليقحضأ.د 

اململكة  جامعة امللك فيصل

 العربية السعودية

 د.مجال قتال

 منغستاملركز اجلامعي لتا

 .جوادي إلياسد

 املركز اجلامعي لتامنغست 

 ارك قرقبــ.مبد

 املركز اجلامعي لتامنغست

 

 

 (مراجعة)
 د.شـــوقي نذيــــــر                        ي   احلق مرسل .عبدد

 



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (5)  1018أكتوبر  –(16)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهمعهــد الحقوق: 

 العلمية( )الهيئة
 ن خارج الوطنم

 جامعة ويار الدجلوالصبد عب دأمح دأ.

 العربية مصر مجهورية أسيوط

 القحطاني عبد القادر بن محودأ.د 

 جامعة قطر

 أ.د فخري صربي راضي جامعة غزة

 فلسطني
آل أ.د فرحان نزال املساعيد جامعة 

 األردنالبيت 
 جامعة تكريت مثنى فائق العبيدي دأ.

 العراق

امللك فيصل جامعة  ييه السماللضخيأ.د 

 السعوديةاململكة العربية 
، أكادير، جامعة ابن زهرد جواد الرباع 

 املغرب

 فلسطنيشريف أمحد بعلوشة د 

د عماد فوزي ملوخية جامعة 

 اإلسكندرية مجهورية مصر العربية

د عمار أوكيل جامعة السلطان قابوس، 

 عمان

 جامعة ظفار حممد املدني صاحل الشريفد 

 عمان

 م القوصي سورياد هما

 من داخل الوطن

 10 جامعة اجلزائرأ.د أمحية سليمان 

 جامعة اجلزائر أ.د أورمحون حممد الطاهر
 أ.د بلحيمر إبراهيم املركز اجلامعي تيبازة

 أ.د بن عبد الفتاح دمحان جامعة أدرار

 جامعة بسكرةأ.د بن مشري عبد احلليم 

 أ.د بومدين حممد جامعة أدرار
 10 لدين جامعة اجلزائرأ.د حاروش نور ا

  جامعة بسكرةأ. د حسينة شرون 

 أ.د رمحاني إبراهيم جامعة الوادي

د زهرية كيسي املركز اجلامعي أ.

  لتامنغست

 د عرابة احلاج جامعة ورقلة أ.

 10 جامعة اجلزائرأ.د علي فياللي 

 10 جامعة اجلزائرأ.د قدي عبد اجمليد 

 أ.د قحياوي مفيدة جامعة بسكرة

 جامعة بسكرة وسيلة د السب ي

املركز اجلامعي د العمودي حممد الطاهر 

 لتامنغست

 بن يوسف جامعة املدية القينعيد 

 د أوشان حنان جامعة خنشلة

جامعة مخيس د آيت عبد املالك نادية 

 مليانة

 جامعة أدرار د باخويا إدريس

 املركز اجلامعي لتامنغستد برادي أمحد 

 د بالل بومجعة جامعة أدرار

 لعياء حممد جامعة تلمساند ب

 د بلواضح الطيب جامعة املسيلة

 د بن جديد فتحي املركز اجلامعي غليزان

 جامعة أدرارد بن الدين احممد 
 د بن بوعبد اهلل نورة جامعة باتنة

 د بن سديرة عمر جامعة سطيف

 جامعة معسكرد بن عاتق حنان 

 د بن عمارة حممد جامعة تيارت

 ورقلة د بن قانة إمساعيل جامعة

املركز اجلامعي  د بن قدور أشواق

 .لتامنغست

 أمحد جامعة األغواط بن مويزةد 

  جامعة البليدةد بوخضرة إبراهيم 

 جامعة أدرار د بوعزة عبد القادر

 املركز اجلامعي مليلةد بوفنش وسيلة 

 جامعة خنشلةد بوكماش حممد 

 جامعة مخيس مليانةد تومي هجرية 



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 دراسات القانونية واالقتصاديةلل (6) 1018 أكتوبر  –(16)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 د مجال جعيل جامعة باتنة

 د مجال قتال املركز اجلامعي لتامنغست

د جوادي إلياس املركز اجلامعي 

 .لتامنغست

 جامعة برج بوعريريجحاجي فطيمة د 
 د حاروش رفيقة جامعة اجلزائر

 املركز اجلامعي تندوفحممد  محودي د

 د حوبة عبد القادر جامعة الوادي

د خويلدات صاحل املركز اجلامعي 

 لتامنغست

 معة سوق أهراسد دغمان زوبري جا

 جامعة أدرارد رمحوني حممد 

 د رقية شرون جامعة بسكرة

 جامعة شلف فريوز زروخيد 

 د ساوس الشيخ جامعة أدرار

 د ساقحي يوسف املركز اجلامعي لتامنغست

  جامعة املسيلة د سعودي عبد الصمد

 د سلطاني آمنة جامعة الوادي

 د سلكة أمساء املركز اجلامعي لتامنغست

 ير املركز اجلامعي لتامنغستد شوقي نذ

 د صونيا كيالني جامعة باتنة

 د طويطي مصطفى جامعة البويرة

 د عبد الرمحان عبد القادر جامعة أدرار

املركز اجلامعي  د عبد الرحيم وهيبة

 لتامنغست

 جامعة اجلزائرد عبد املنعم نعيمي 

 عبد اجمليد صغري بريم جامعة املسيلة د

 معي أفلود عثماني علي املركز اجلا
 10د عماد بن عامر جامعة البليدة 

 د عمر سدي املركز اجلامعي لتامنغست

 د عمران عبد احلكيم جامعة املسيلة

 عياشي مجال جامعة املديةد 

 د عيساني عامر املركز اجلامعي بريكة

 د عيسى معيزة جامعة اجللفة

 جامعة مخيس مليانةد غيدة فلة 

 د فتيحة بوحرود جامعة سطيف

  جامعة تبسة ة بوطورةد فضيل

 د قرقب مبارك املركز اجلامعي لتامنغست

 د قريد مصطفى جامعة املسيلة

 شلفالجامعة  نصرية قوريشد 
 جامعة مخيس مليانةد كرمية خنوسي 

كوديد سفيان املركز اجلامعي عني  د

 متوشنت

 د مربوك كاهي جامعة ورقلة
 د حمبوب مراد جامعة بسكرة

 فة جامعة اجللحمديد محيد د 

املركز اجلامعي  د مرسلي عبد احلق

 لتامنغست

 10 جامعة اجلزائرد معبوط أمحد 

 د معيوف هدى جامعة سوق أهراس

املركز اجلامعي د منصوري املربوك 

 لتامنغست

د موراد حطاب املركز اجلامعي 

 لتامنغست

 د هيفاء رشيدة تكاري جامعة البليدة

 جامعة أدرارد يامة إبراهيم 

 عة سكيكدة.د يوب أمال جام

 جامعة اجللفة د يوسف زروق

 



(7) 

 زائرــالج – ستغمناتلالجامعي المركز /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 
 01 رئيس التحريراستهاللية 

 00 إشكالية امللتقى

 04 توصيات امللتقى

 سبل االستمرار يف دعم اجلمعيات اخلريية باألموال الوقفية            

 د.مجال عياشي جامعة املدية 
01 

 أمنوذجا   اريةاجل اخلريية، الصدقة اجلمعيات لتمويل املقومات املالية

  جامعة أدرار مصطفى مديانيد.
41 

 -الوقف أمنوذجا-التنمية مشاريع دور القطاع اخلريي يف متويل

  جامعة الشلف  أحممدي بوزينة أمنةد. 
60 

لتحقيق االستدامة املالية للجمعيات  كآلية الوقفيةصناديق االستثمار 

 اخلريية

 سمسيلتاملركز اجلامعي تيد.بوكرديد عبد القادر 

 د. سحنون مجال الدين املركز اجلامعي تيسمسيلت

14 

  اخلريية اجلمعيات عمل تنمية يف الوقف إسهام
 10اجلزائر  جامعةاحلمصي  فريدة /د.ط

 10اجلزائر  الديب جامعة د.مجال

004 

 اخلريية  اجلمعيات متويل يف العام الوقف دور

     أدرار جامعة الصاحل حممد عومر ود.بن القادر عبد عثماني /د.ط
041 

 وأوجه الرقابة عليها  يف القانون اجلزائري لجمعيات اخلرييةل املوارد املالية

 10جامعة اجلزائر  العمراني حممد ملنيالباحث 
041 

 املوارد املالية للجمعيات اخلريية يف التشريع اجلزائري

 024 أدرارجامعة  حاج سودي حممدود. حممد إيسغلي

لشكل اإلعانات املالية املمنوحة للجمعيات من طرف الدولة  دراسة قانونية

 واجلماعات احمللية

 0الباحث إيدابري عبد القادر والباحث زنقيلة سلطان جامعة اجلزائر 

088 

  احلماية اجلزائية ألموال املؤسسات اخلريية
 لتامنغستاملركز اجلامعي  سدي عمرد.

111 

 التربعات دراسة مقارنة  مجع جرمية

 املركز اجلامعي لتامنغست.د/ العزاوي أمحد ط

 د. منصوري املربوك املركز اجلامعي لتامنغست

111 



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 دراسات القانونية واالقتصاديةلل (8) 1018 أكتوبر  –(16)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 جرامالرقابة الدولية على استغالل اجلمعيات اخلريية يف متويل اإل

 لتامنغستاملركز اجلامعي د.مرسلي عبد احلق 
141 

 اجلمعيات اخلريية وسبل تطويرها )املوارد واألهداف(     

 لتامنغستاملركز اجلامعي ة باحممد رمحة الباحث
118 

 اخلريي اجلمعوي العمل جمال يف املستدام الذاتي التمويل وتطوير تعزيز آليات

 10 اجلزائر نعيمي جامعة املنعم د.عبد
121 

اجلمعيات الدينية اخلاصة ببناء املساجد، وآليات متويلها وفق التشريع 

  اجلزائري

 لتامنغستامعي املركز اجلد. برادي أمحد 

118 

 دور مؤسس ي الوقف والزكاة يف متويل اجلمعيات اخلريية الناجحة 

 )مجعية كافل اليتيم بريكة أمنوذًجا( 
 الباحث اجلمعي سايب جامعة جيجل

 الباحث عبد الرمحن هيباوي جامعة أدرار

404 

           التطوعي والعمل الوقف بني العالقة
 أدرار حبماوي جامعة اهلل التوجي ود.عبد حممد /د.ط

446 

 اخلريية اجلمعيات موارد زيادة يف ودوره اخلريي التسويق

 لتامنغست اجلامعي املركز أمساء سلكة. ود زينب محدي ط.د/
410 

 وموارد مداخيل لتطوير وسبيل جديدة كآلية االلكرتوني اإلعالن استخدام

  االجتماعي التواصل مواقع على اخلريية باالعتماد اجلمعيات

 بوالية السراج مجعية حول وحتليلية أثنوغرافية دراسة-الفايسبوك موقع-

 كنموذج قسنطينة

 4 قسنطينة جامعة ميلود تبسة د.مراد جامعة طلحي محزة ط.د/

420 

 وسائل اإلعالم االجتماعي كآلية لزيادة مداخيل اجلمعيات اخلريية

 لتامنغستمعي املركز اجلاد. أم اخلري محدي ود. كلثوم محدي 
401 

حالة الوقف يف  الدور االقتصادي واالجتماعي للعمل اخلريي التطوعي

  ماليزيا أمنوذجًا

 ط.د/ زنقي عائشة ود. حممداتين شهرزاد جامعة أدرار

441 

النشاط اجلمعوي للجمعيات اخلريية ودوره يف بناء روح التكافل االجتماعي 

 وذجا"يف املنطقة "مجعية اإلرشاد واإلصالح من

                                                     1جامعة قسنطينة وأ.د غليط شافية عمرأ شينون سيدط.د/ 

446 

النشاط اجلمعوى جلمعية نور اليتيم ودوره يف احلد من البطالة بوالية 

  متنراست 

                                                  11جامعة قسنطينةحممد شينون ط.د/ 
461 
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                                                  11جامعة قسنطينة د.مرابط اليامنة
 نظم ومميزات العمل اخلريي والتكافل االجتماعي يف جمتمع أهقار )حملة تارخيية(

 حممد مبارك املركز اجلامعي لتامنغست كديدهد.
484 

 باجلزائر دور الوقف يف دعم املؤسسات اخلريية 

   11ود. كمال حلمر جامعة سطيف  أبوبكر حبوسةط.د/ 
111 

 الوقف سلوك حضاري للعمل اإلنساني الدائم اجلمعيات اخلريية منوذجا 

 د.حممد هقاري املركز اجلامعي لتامنغست
106 

 

 

  



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (10)  1018أكتوبر  –(16)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهمعهــد الحقوق: 

 

         

 ( حمدا وصالة وسالما) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                     

                                          

 

                         

                      

 

 شوقي نذير.د                                                                    

 التحرير رئيس                                                                             

 رئيس اهليئة العلمية للملتقى

 استهــــــاللية

لمركز التابع ل خمرب املوروث العلمي والثقايف ملنطقة متنراستم نّظ

بالتعاون  لتامنغستالعقال احلاج موسى أق أمخوك  أمنياجلامعي 

مع مجعية نور اليتيم للتكفل باليتامى والطفولة املسعفة لوالية 

واستمرار حول أثر الوقف والزكاة يف دعم متنراست ملتقى دوليا 

من احملاسن ال ي تكتب ملركزنا اجلامعي، هو و .اجلمعيات اخلريية

هو عنصر من مكوناته، من انفتاحه على احمليط اخلارجي الذي 

وإنر إحدى صور هذا االنفتاح  أجل املشاركة يف مشروع التنمية.

والتفاعل مع احمليط اخلارجي تأطريه ملختلف التظاهرات العلمية 

ال ي طرحتها خمتلف تشكيالت اجملتمع املدني، من أجل دراسة 

وقد جتسد هذا  مشكلة ما، تبغي من خالهلا تطوير اجملتمع.

الذي قحمل طابعا دوليا العلمي والتفاعل يف هذا امللتقى  االنفتاح

نظمه املخرب التابع للمركز بالتعاون مع  ،علميا حبثيا وتكوينيا

ف ملختلف اجلمعيات اخلريية وحضور مكثرمجعية نور اليتيم، 

ومساهمة ، من خمتلف أرجاء الوطنمن الوالية والناشطة يف اجملال 

مؤسسة واالقتصادية، منها: ومية املؤسسات العممادية من خمتلف 

احلاج حممد مخوين، مؤسسة احلاج بوحجر ملني، مؤسسة احلاج 

خنيفر، إدارة خميم أدريان التابع ملديرية الشباب اهلامشي 

والرياضة لوالية متنراست، مديرية اخلدمات اجلامعية لوالية 

 نقل، الوكالة السياحية أكار أكار.متنراست، مؤسسة براوني لل
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 إشكالية امللتقى:

إنر وجود وانتشار اجلمعيات عمومًا يف جمتمع ما يعكس وْعي اجملتمع 

ومتاسكه، وحسن تنظيمه وتكافله، ومنو حسره احلضاري. وإنر أنبل 

اجلماعي هي الصورة ال ي تقدمها اجلمعيات االجتماعي صور التكافل 

غري الرحبي عمومًا، ألنرها تعطي أمنوذجا إنسانيرًا  اخلريية ذات الطابع

والتنمية، ويشعرهم باملشاركة للجميع ، يسمح العطاء والبذل، قحب راقيًّا

 باملسؤولية. 

ولقد وردت األحكام يف تراثنا الفقهي مدعرمة بالنصوص من الكتاب 

والسنة، احلاضرة على العمل اخلريي اجلماعي، والداّلة على أنر ديننا 

وحضارتنا مبنية على الشعور بالغري واإلحساس به. وإنر من أهمر 

املوارد املالية األصيلة يف الفقه اإلسالمي ال ي ترتجم هذه امليزة هي 

الزكاة والوقف، إذ يعكسان بصورة واضحة مقاصدهما النبيلة، 

؛ ويشهد هذا. مستحقيهما ومصارفهماوأهدافهما واجلليلة، من خالل 

ي عمومًا واجلزائري خصوصًا هبرة تضامنية، وقفزة اجملتمع اإلسالم

نوعية يف جمال العمل اخلريي املنظم بكلر أشكاله، ما جعل املشرع 

اجلزائري ينّظم عمل هذه اجلمعيات ويضبط مواردها املالية حتى ال 

 تزيع عن اهلدف املنشود. 

وملا كان الوقف والزكاة من أهمر املوارد املالية ال ي حتقق مفهوم 

، فما هو دورهما يف دعم واستمرار اجلمعيات التطوعيلعمل اخلريي ا

جزء من مصارف الوقف والزكاة لفائدة ختصيص اخلريية؟ وهل جيوز 

اجلمعيات اخلريية؟ وما هو اإلطار القانوني للموارد املالية للجمعيات 

اخلرية يف القانون اجلزائري والقوانني املختلفة؟ وما هي سبل وآليات 

 ؟اجلزائرياإلسالمي والقانون اخلريية يف الفقه اجلمعيات وارد تطوير م
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 أهداف امللتقى:

يهدف هذا امللتقى الدولي يف طبعته األوىل واخلامس يف تسلسله إىل 

العاملني يف هذا اجملال باخلدمات ال ي تقدمها مثل هذه تعريف 

ات اجلمعيات، وكيفية دعمها وضمان بقائها واستمرارها، وإبراز اآللي

موارد اجلمعيات اخلريية يف واخلطط املستقبلية املتبعة لتطوير 

 اجلزائر خصوصا.

 حماور امللتقى:

 : الزكاة ودورها يف دعم واستمرار اجلمعيات اخلريية. احملور األول -

 : الوقف ودوره يف دعم واستمرار اجلمعيات اخلريية.احملور الثاني -

ملالية للجمعيات اخلريية : اإلطار القانوني للموارد ااحملور الثالث -

 يف القانون اجلزائري والقوانني املختلفة.

: آليات وسبل تطوير مداخيل وموارد اجلمعيات احملور الرابع -

 اخلريية 

: مناذج ناجحة جلمعيات خريية مستفيدة من احملور اخلامس -

 هذه الصيغ التمويلية، وأخرى ذات متويل ذاتي.

 :أساسيةمالحظة 

ت مقااليف غالبية  يظهر قصر املدة بني إرسال املقال وبني معاجلتهقد 

ال ي شارك أصحابها يف البحوث فغالبية ، العدد، واحلقيقة خالف ذلك

، (انوجماي / شهر ) عرب املنصة يف اآلجال احملددةأرسلت ري امللتقى تأط

 :على قسمنيوبعد معاجلتها كانت 

مل يراع أصحابها الشروط الشكلية وكانت األمور املطلوبة من منها  -

املالحظات بضرورة مراعاة أصحابها راسلنا ف ،يف التعديل معتربة

منهم إعادة إرساهلا وفق املطلوب، ال ي رصدت على حبوثهم، طالبني 

يقم ومنهم من مل  ،تروقد نش رساهلا وفق املطلوبإفمنهم من أعاد 

 .رفأسقطت من النش مبا طلب منه
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، بسيطة على املقاالتاملطلوب مراعاتها الحظات ومنها من كانت امل -

أخذنا ف، املقال عرب املنصة يف طريق إرسالأصحابها أخطأ كان أو 

 .أخرى مرةاملنصة اجمللة عرب وإرساهلا إىل بطها ضإعادة نا عاتقعلى 

 توصيات ال

 م03/13/7102، املوافق لـ: ـه0341رجب  72ه يف يومه السبت إنر

اجتمعت جلنة التوصيات املقررة للملتقى الدولي املوسوم بـــــ: أثر 

 72/72الوقف والزكاة يف دعم واستمرار اجلمعيات اخلريية ليومي 

باملركز اجلامعي  7102أفريل  04/03املوافق لـــــ:  ـه0341رجب 

 نغست تاملمخوك أأمني العقال احلاج موسى أق 

 :اآلتيةومت االتفاق على صياغة التوصيات 

ضرورة توسيع نشر التصورات الصحيحة والفتاوى ال ي حتقق  -

مقاصد الزكاة، يف جمال مصارفها، وأماكن توزيعها، مستجداتها 

 مجيعا.

ضرورة الفصل الفقهي يف املستجدات املعاصرة للوقف والزكاة  -

ذات باألموال وكيفية صرفها يف أوجه اخلري سيما ما تعلق 

 األصل احملرم.

االهتمام مبجال الوقف مبشاريع حقيقية لكون الوقف قطاعا ثالثا  -

 وبديال اقتصاديا إىل جانب القطاع العام واخلاص.

العمل على نقل تفكري احملتاجني من مركز املستهلك إىل مركز  -

 املستثمر. 

 إعادة تنظيم الوقف اخلاص. -

آلية لالستثمار يف األموال تفعيل فكرة السهم الوقفي اخلريي ك -

 الوقفية.

تفعيل املفهوم القانوني لفكرة الوقف املؤقت، كنوع من أدوات  -

 املساهمة يف استغالل أموال الوقف.
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 دراسات القانونية واالقتصاديةلل (11) 1018 أكتوبر  –(16)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 االهتمام بالوقف التعليمي.  -

 استحداث األكادميية الوقفية لرتقية القطاع الثالث.   -

ى ضرورة تطوير فكرة احلاضنات الوقفية لرتقية كفالة اليتام -

 كفالة استثمارية.

التسويق االلكرتوني خلدمات اجلمعيات كمدخل للتعاون  -

 واالستثمار يف اجملال اخلريي.

إعادة النظر يف قانون اجلمعيات وخباصة ما يتعلق بالتمويل مبا  -

 يتماشى وشرعية األغراض.

ضرورة املوائمة القانونية الداخلية جملموع قوانني اجلمعيات مع  -

لدولية يف منع استغالل موارد اجلمعيات يف اآلليات والنصوص ا

األغراض اإلجرامية وتشديد العقوبات يف حالة احلياد عن املسار 

 احملدد هلا.

 طبع أعمال امللتقى يف جملة حمكمة. -

هذا؛ ويرفع املشاركون يف امللتقى أصدق التعازي وأخلصها إىل 

عائالت شهداء الواجب الوطين ضحايا سقوط الطائرة العسكرية 

وإىل الشعب اجلزائري عموما، سائلني املوىل عز وجل أن يتغمدهم 

ه ولي ذلك والقادر بواسع رمحته، وأن يلهم ذويهم الصرب والسلوان إنر

 ا إليه راجعون.ا هلل وإنرعليه، إنر

كما ال يفوت املشاركني يف أعمال هذا امللتقى أن جيزلوا شكرهم 

ة متنراست وعلى رأسهم لطاقم خمرب املوروث العلمي والثقايف ملنطق

األستاذ الدكتور شوشة  السيد مدير املركز اجلامعي لتامنغست

، وإىل مجيع أعضاء مجعية نور اليتيم للتكفل باليتامى عبد الغين

والطفولة املسعفة، وإىل مجيع املساهمني يف هذا امللتقى وإىل رجال 

 قى.اإلعالم واألمن، ومجيع من ساهم يف إجناح فعاليات هذا امللت

 والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.




