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 الملخص:           

مصطلح مناطق ظهور ساهمت في  يالتظروف الاسة إلى ذه الدرهنتطرق في 

تم ، فيوطني انشغالالظل على الساحة السياسية واإلعالمية الجزائرية، ثم تحوله إلى 

 ميتهاوالعوائق التي تحول دون تن إبراز أهم مسببات بروز مناطق الظل في الجزائر،

يجاد لة إلوكيف تسعى الدووترقية مستوى الحياة فيها لتصل إلى مستوى الحياة الكريمة، 

ف ختلمبراز هدف الدراسة إلى إمصادر تمويلية غير تقليدية لتحقيق هذا الهدف، كما ت

، نونيةوالقا والمتوافقة مع الضوابط الشرعيةاألمالك الوقفية،  الستغاللالصيغ التنموية 

 ما يسهممة، يثعلى مستوى هذه المناطق، سواء التقليدية منها أو الحد اعتمادهاالتي يمكن و

ن أدال من بية، ل هذه المناطق لتصبح مصدرا للحلول التنموو   حفي الدفع بعجلة التنمية، وي  

 . تبقى عامال مثبطا للعجلة التنموية الوطنية

ا للقطاع الخيري عمومالدولة  إغفالنتائج لعل أبرزها هو أن  إلىونتوصل 

 ب مهمفعال، يمكنه تغطية جانفي األمالك الوقفية خصوصا كشريك تمويلي  ستثمارولال

ية في لتنمو، يحول دون تحقيقها ألهدافها ااالجتماعيمن عجز الميزانية الخاصة بالتكفل 

 .المدى القصيرعلى هذه المناطق 

 .التنمية، يلالتمو، األمالك الوقفية، ستثماراال ،مناطق الظل: لكلمات المفتاحيةا       
  

         Abstract:  

This study deals with how the term shadow areas emerged on 

the Algerian political and media scene, then became a national 

concern, and it will highlight the most important causes of the 

emergence of shadow areas in Algeria. and the obstacles that 

prevent their development and improvement of the standard of 

living to achieve the standard of a decent living, and how the state 

seeks to find unconventional sources of financing to achieve this 
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goal. However, its neglect of the charitable sector in general, and of 

investing in waqfs goods in particular, as an effective financial 

partner, can cover a significant part of the budget deficit linked to 

the social field. 

It also highlights the different formulas for the exploitation and 

development of waqfs properties, which can be adopted at the level 

of these areas, compatible with Sharia and the laws, which helps to 

advance development, these areas. 

         Keywords: Shadow areas, Investment, Waqf, Financing, 

Development. 

 : مقدمة         

البدايات األولى  معتنامى التداول السياسي واإلعالمي لمصطلح مناطق الظل، 

والذي عرف انتشارا كبيرا إلى ، 2020مصطلح '' مناطق الظل'' في فيفري  ستعمالال

درجة إلحاق جزء من متابعة هذا الملف برئاسة الجمهورية، عبر تعيين مستشار مكلف 

 بمهمة متابعة مناطق الظل.

ت آلياكفل بانشغاالت هذه المناطق، تعمل الدولة على إيجاد صيغ مختلفة ووللت

ياة حوفير في هذه المناطق للنهوض بها على كافة األصعدة، من أجل ت ستثمارلالتمويلية 

 ليس فقط على يةستثماراالكريمة للمواطن، من خالل توزيع عادل لحجم المشاريع 

سيير دى إلى مختلف جهات الوطن من خالل ت، بل ليتعالكبرىمستوى المناطق الحضرية 

 التوازن بين المناطق. المركزي يتيح للجماعات المحلية بتحقيق إعادة

ظل، في مناطق ال ستثمارلالصور التمويل المعتمدة من طرف الدولة  توقد تعدد

ر التي تمية وغير أنها ال تكاد تخرج عن الصيغ تمويلية المعتمدة لمختلف المشاريع التنمو

تشمل لصيغ ساسا عبر قنوات الصفقات العمومية، غير أنه يمكن التفكير في توسيع هذه الأ

حة المتا يةستثماراالالصيغ  استعمالأخرى، والتي نخص منها بالدراسة،  يةاستثمارصيغا 

 . ةفي األمالك الوقفي

سهم يكيف يمكن أن من خالل ما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية: البحث:  إشكالية

 ؟زائرفي األمالك الوقفية بالدفع بعجلة التنمية في مناطق الظل في الج ستثمارالا

الظل  لمناطق واالصطالحيتحديد اإلطار القانوني  تهدف الدراسة إلى: الدراسةأهداف 

بذلها تلتي إبراز حجم الجهود التنموية ا، وفي األمالك الوقفية ستثمارفي الجزائر ولال

 مختلف الصعوبات التي تعاني منها، ومناطق الظلفي لمعيشي الدولة لترقية المستوى ا

لى ائر عالجز اعتمادالتعرف على إمكانية ، وكذا المصادر التمويلية التقليدية للدولة

 الوقفي كآلية تمويلية مساعدة لتجسيد سياسة التكفل بمناطق الظل. ستثماراال

حليل لتحليلي، في وصف وتاعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي االدراسة:  منهج

الوقفي، على ضوء مختلف اآلراء الفقهية  ستثمارمصطلحي مناطق الظل وكذا اال

ي فألوقاف ومة االمنهج التاريخي لتبيان التطور التاريخي لمنظ استعمالوالقانونية. كما تم 

 الجزائر. 
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طة الخ فقا، وباحثبالموضوع، تم تقسيم الدراسة إلى أربعة م لإلحاطةمحاور الدراسة: 

 التالية:

 في.الوق ستثماراألول: اإلطار المفاهيمي والقانوني لمناطق الظل واال بحثالم 

 الثاني: أسباب بروز مناطق الظل في الجزائر، وعوائق تنميتها. بحثالم 

 ق الظلات نوعية في مناطاستثمارالثالث: جهود الدولة الجزائرية لتحقيق بحث الم. 

 لظلمناطق افي األمالك الوقفية  ستثمارالحديثة الأهم الصيغ الرابع: بحث الم. 

 

 الوقفي. ارستثماألول: اإلطار المفاهيمي والقانوني لمناطق الظل واالبحث الم          
 تعمالاسة ية التي يمكن تطبيقها بمناسبستثمارقبل الوصول للحديث عن اآلليات اال

ية لناحا لكال المفهومين من األمالك الوقفية في مناطق الظل، البد لنا للتعرج أوال

 الت كالمدلوالتأصيلية ثم الناحية القانونية، بما يتيح لنا تكوين نظرة شاملة ودقيقة ل

 المصطلحين.

 مناطق الظلاإلطار المفاهيمي والقانوني لالمطلب األول:          

  مفهوم مناطق الظلالفرع األول:          

ذي يورد ال” َظلَلَ “إلى الجذر اللغوي ” ظلال“تعود األصول االشتقاقية لمصطلح 

ل واًل  َظالا  ل  له ابن منظور في لسان العرب، بمعنى: ظلل: َظلَّ نهاَره يفعل كذا وكذا يَظَ  وظ 

، وال يقال ذلك إال في النهار، لكنه قد سم ْلت  شعر َظلَّ بعض ال ع فيوَظل ْلت  أَنا وَظْلت  وظ 

ْلته بالنهارلَْيلَه، وَظل ْلت أَْعَمل  كذا، ب ل والً إ ذا َعم  ويذكر القرآن ، (1) الليل دون الكسر، ظ 

 :محددة ألنواع الظل، فنجد االكريم صور

نا عليهم كقوله تعالى: ﴿وظللنا عليهم الغمام وأنزل لظل النافع )ظل الرحمة(:ا -1

لهم فيها ﴿(، والظل الظليل في قوله تعالى: 160المن والسلوى﴾ )سورة االعراف: آية 

 كثيراً (، أي ظالً عميقاً 57اج مطهرة وندخلهم ظال ظليال﴾ )سورة النساء: آية أزو

 غزيراً طيباً أنيقاً.

، الَّ  لظل الضار )ظل العذاب(:ا -2 ومٍّ ن َيْحم  ل ٍّ م   دٍّ وَ  بَ كقوله تعالى ﴿َوظ  ﴾ار  يمٍّ  اَل َكر 

ة )سحاب (، وهو ظل الدخان االسود، وعذاب يوم الظلة44، 43)سورة الواقعة: آيتين 

أََخذَه ْم َعذَاب  َيْوم  الظ   :عذاب( في قوله تعالى ﴾  َعذَاَب َيوْ ه  َكانَ لَّة  إ نَّ ﴿فَكذَّب وه  فَ يمٍّ مٍّ َعظ 

 (.189)سورة الشعراء: آية 

 اإلطار القانوني لمفهوم مناطق الظل في الجزائرالفرع الثاني:          

قاء لبعد  ريقة الفته،سياسيا، وشعبيا وإعالميا، بط” مناطق الظل“ذاع مصطلح 

يات لبلداالحكومة بوالة الجمهورية بمشاركة رؤساء المجالس الشعبية الوالئية ورؤساء 

اة ، من خالل شريط مصور بعنوان ''معان2020فيفري  17و 16بتاريخ  مقر الوالية،

مهمشة ق المناطق الظل''، أين أبرز الشريط حجم المعاناة التي يعيشها سكان بعض المناط

 تشر،المستوى الوطني، حيث أبدى رئيس الجمهورية تعجبه من حجم الغبن الذي ان على

 وأن هناك مناطقا تعيش ما هو أفظع بدون أدنى مقومات الحياة الكريمة.

ال نجد من الناحية القانونية مكانة صريحة لمصطلح مناطق الظل أو نقاط الظل، 

وزارة الداخلية والجماعات  الصادرة عن غير ماورد في بعض التعليمات والمذكرات
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، أما قبل ذلك فال نجد سوى الصادرة بعد اللقاء الحكومي، (2)المحلية والتهيئة العمراني

مصطلحات قريبة منه مثل: مشاريع التنمية في إطار معيشي ذي جودة عالية، مناطق 

 Zones)، (Zones à handicaps)تعاني عجزا في التنمية، مناطق ذات عوائق 

défavorisées) ،(Zones dégradées) ،(Zones de précarités) المناطق ،

الهشة، مناطق متدهورة، وغيرها من المصطلحات المتعلقة أساسا بالتنمية في مناطق 

 وجغرافية.  اجتماعيةة وياقتصادمحددة بمؤشرات 

 وبذلك يمكن إيراد بعض التعريفات لمصطلح مناطق الظل كالتالي: 

 لمخططالمتضمن التصديق على ا 02-10للقانون ة وفقا تعريف المناطق المحروم 

دراك : ''هي بلديات لم تعرف تنمية كافية وتتطلب استSNATالوطني لتهيئة اإلقليم 

مة ألنظانقائصها. وتقع هذه البلديات عموما في مجاالت جغرافية ذات خصوصية، أو ذات 

 .(3) د الطبيعية''البيئية الهشة، وفي الوسط المناوئ والفقيرة من حيث الموار

 يذ تعريف الوزارة االولى لمفهوم مناطق الظل ضمن حصيلة الحكومة من أجل تنف

قة ، في النقطة الرابعة والمتعل2020برنامج السيد رئيس الجمهورية بعنوان سنة 

: ''مناطق الظل هي المناطق المعزولة (4)باإلنجازات بعنوان برنامج مناطق الظل

لى دي إالخدمات والمتميزة ببعدها عن أي محور نقل رئيسي يؤوالمحرومة من الوسائل و

 ق بكثرةلمناطلى ذلك تتميز هذه اإمقر البلدية و/أو إلى القرى والمدن االخرى، باإلضافة 

ا بنقص حيانأاليد العاملة الفالحية او شبه الفالحية، ولكن مع وجود عوائق جدية مرتبطة 

 لىإؤدي ما يلموارد المادية وغياب االبتكارات، مالبنى التحتية والظروف البيئية ونقص ا

عيفة يل ضاستغالل غير مستدام للموارد الطبيعية التي تزخر بها أراضي المنطقة، ومداخ

دن لى المإلى النزوح إلى ظهور جيوب من الفقر ومن ثم الميل إللغاية لألسر، مما يفضي 

 لى االنخفاض الديمغرافي''.إو

 ضمنلجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائريةتعريف وزارة الداخلية وا ، 

ي : '' مناطق الظل ه22/02/2020المؤرخة في  2349/2020التعليمة الوزارية رقم 

شية معي المناطق البعيدة والمعزولة التي تعاني حالة هشاشة، حيث يشهد سكانها ظروفا

 الماءكروريات الحياة نعدام البنية التحتية الحيوية، وأبسط ضاصعبة ومزرية، بسبب 

هدف بية استعجالية استثماروالكهرباء والغاز وفرص العمل، والتي خصصت لها برامج 

 إحداث تغييرات ملموسة تسمح بضمان حياة كريمة وعادلة للسكان القاطنين بهذه

 ‘.المناطق'

 ضمنتعريف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية ، 

ي ه: '' مناطق الظل 05/08/2020المؤرخة في  10881/2020يمة الوزارية رقم التعل

عبة ية صالمناطق البعيدة والمعزولة التي تعاني هشاشة، حيث يشهد سكانها ظروفا معيش

رباء الكهومزير بسبب انعدام البنية التحتية الحيوية، أبسط ضروريات الحياة كالماء و

 والغاز والمدارس وفرص العمل'' 

 ترتكز مناطق الظل فقط على المناطق المعزولة، أو المناطق جبلية، أو المناطق ال

الشبه الريفية، أو المناطق السهبية، أو المناطق الصحراوية، أو المناطق الحدودية فقط، بل 

تشمل كل منطقة تشهد نمطا تنمويا ضعيفا مقارنة مع مناطق أخرى، لتشمل بذلك حتى 
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استوفت المؤشرات المحدد من ، إذا اخمة لمناطق حضريةمناطق حضرية قريبة أو مت

 طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية.

 

 

 الوقفي  ستثماراإلطار المفاهيمي والقانوني لالالمطلب الثاني:           
ية من دورا مؤثرا في تاريخ الحضارة اإلسالم (وكذا الزكاة)الوقف  مؤسسةأدت 

لمجتمع ايز ، فقد تمةاالجتماعيلكثير من الهياكل التعليمية والصحية و خالل تمويل الوقف

دى وتع اإلسالمي منذ القدم بوجود مؤسسات وقفية ترعى حاجات الفقراء والمساكين، بل

فالوقف  دور هذه المؤسسات ليشمل حتى الجانب الدفاعي والحربي للمجتمعات اإلسالمية،

 ي.ختيار، ويختلف عن الزكاة في كونه اجتماعيااليعتبر أحد وسائل التضامن والتكافل 

 ي ستثمارمفهوم الوقف االالفرع األول:           

 لوقفإذا كان الوقف المباشر هو ما يستعمل أصل المال في تحقيق غرضه، فإن ا

، (5) الوقفي ما يستعمل أصله في إنتاج إيراد، وينفق اإليراد على غرض ستثماراال

 .(6) شرعاضمان ديمومته بما هو مباح بالطرق التي من شأنها 

 أموال الوقف ستثمارالضوابط الشرعية ال -1

در ن مصااألموال الوقفية مجموعة من الضوابط العامة المستنبطة م استثماريحكم 

 :  (7) اآلتيالشريعة اإلسالمية والتي تتلخص في 

ة سالمية اإلأموال الوقف مطابقة ألحكام ومبادئ الشريع استثمارأن تكون عمليات  -1

 .وفقا لسلم األولويات اإلسالمية التي سوف تعود على الموقوف عليهم

عقود عدم تعريض المال الوقفي لدرجات عالية من المخاطر مما يستوجب توثيق ال -2

 مع المتابعة والمراقبة وتقويم االداء.

فال  ات الوقفية بطريق األقرب فاألقرب وفقا لشروط الواقفستثمارأن توجه اال -3

دود حفي  مل التنمية في المناطق األقرب والمحرومة ليتم البحث عن مناطق أبعد حتىته

ن ألولى أاب ادول أخرى وتهمل التنمية الداخلية )األولويات اإلسالمية(، وبالتالي فمن ب

 مال وقفي في دول معادية ومحاربة لإلسالم والمسلمين.  استثماريحرم 

وال  ليهمع قيق النفع االكبر للجهات الموقوفات الوقفية نحو تحستثمارأن توجه اال -4

 .مع المحافظة على األموال وتنميتها، سيما الطبقات الفقيرة

لى عالمناسب لينفق  يقتصادالوقفي على تحقيق العائد اال ستثمارأن يعمل اال -5

ين زن بالجهات الموقوف عليها، بما يغطي نفقات الصيانة ألصل الوقف، فتحقيق التوا

 يبقى ضرورة شرعية. االجتماعيوالهدف  يصادقتالعائد اال

 اإلطار القانوني لألوقاف في الجزائرالفرع الثاني:           

المتضمن  25-90باألوقاف مع صدور قانون رقم  االعتناءبدأت تظهر بوادر 

اف لألوق، والذي جسد الحماية الدستورية 18/11/1990التوجيه العقاري المؤرخ في 

بفتح  كما قام هذا القانون، 23/02/1989من دستور  49جب المادة بموالمنصوص عليها 

ي إطار ة، فالمجال أمام المستحقين االصليين لألمالك الوقفية السترجاع أراضيهم المؤمم

 .08/11/1971المؤرخ في  73-71بموجب األمر  الثورة الزراعية
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ر عد صدوب، واسترجاعهارغبة المشرع في تعزيز حماية األوقاف أكثر تأكدت و

، والذي أقر الحماية (8)يتعلق باألوقاف  27/02/1991المؤرخ في  10-91قانون رقم ال

عد اف(، ويألوقوالتسيير واإلدارة إلى السلطة المكلفة باألوقاف )وزارة الشؤون الدينية وا

وقف، تشريعا أوسع من سابقيه، أين وضع المشرع فيه نظاما جديدا لل 10-91القانون 

رره قما بث االنظمة التشريعية المتعلقة بالوقف في دول المغرب العربي، يعتبر من أحد

 .تت الوقية تتماشى ومتطلبااستثمارصيغ إنشائه لحماية قانونية لألمالك الوقفية ومن 

 يتهاالثاني: أسباب بروز مناطق الظل في الجزائر، ومعوقات تنمبحث الم          

، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبونأولويات  الظليتصدر ملف تنمية مناطق 

 ن تنميةدة دوال يمكن الحديث عن الجزائر الجدي: '' والذي شدد منذ اعالئه سدة الحكم أنه

 .'' مناطق الظل

 أسباب بروز مناطق الظل في الجزائرالمطلب األول:           

 دارةمتعلقة بنمط اإل، والمباشرةالغير ومباشرة الهناك العديد من العوامل 

 والسياسة العامة للدولة، نوجزها فيما يلي:

ع لتوسارتفاع نسبة النفقات العامة، مع عدم قدرة اإلدارة على مسايرة وتيرة ا -

 في حجم التنمية. اقليميالعمراني والتطور الحضري، مما يخلق عدم توازن 

ة نتاجيد اإلالبطالة في المناطق الفقيرة لعدم قدرة المواراألمية ومعدالت  ارتفاع -

 المنطقة فضاًء خصبا لآلفات. ، مما يجعلستيعاب العمالةاعلى 

الت معدل النمو السكاني في هذه المناطق، والذي يقابله ضعف في معد ارتفاع -

 .يقتصادالنمو اال

ادر مصالمرأة في مناطق الظل من التهميش، مما يؤدي إلى إبعادهن من معاناة  -

 هن.المساهمة في التنمية أو إبعادصنع القرارات 

ضحا تمخض عن تمركز التنمية على مستوى المدن والمراكز العمرانية، خلال وا -

 ووضع مناطق الظل على هامش التنمية. اإلقليميفي التوازن 

، (لمجتمعالصورة الحقيقية لواقع )نقل ا ،الرقابي مبدوره الشعب، ممثلوقيام عدم  -

 في ةعياالجتماالظروف والتي كان من الممكن أن تترجم في قوانين تسعى إلى تحسين 

 .المناطق المهمشة

 ات نوعية في مناطق الظلاستثمارعوائق تحقيق المطلب الثاني:           

يير ت تسإن ارتفاع نسبة النفقات العامة، أجبر الدولة على إعادة مراجعة كيفيا -

 .ممتلكاتها من أجل جعلها أكثر ربحية

تحصيل وتثمين مواردها تعاني معظم مناطق الظل في الجزائر من ضعف في  -

طرف  مة منالمحلية، وهو ما يجعلها عبئا على ميزانية الدولة، رغم التوجيهات الدائ

 .(9) ومواردهااإلدارة المركزية في إطار الحوكمة المحلية إلى تثمين مقدراتها 

تها، و قلأتباين أرقام إحصاء هذه المناطق من والية إلى أخرى، ليس بسبب كثرتها  -

 وض مؤشرات تحديد هذه المناطق. وإنما لغم

مالية ة العتماد تسيير المشاريع التنموية في مناطق الظل أساسا على حجم االغلفا -

 المتبقية )المخلفات المالية(، لتحديد عدد )زيادة ونقصانا( مناطق الظل.
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ل الكثافة السكانية واتساع الرقعة الجغرافية عادة في مناطق الظ نخفاضا -

  دنيا. ما تكون مناطق شبه ريفية، يجعل مستوى التنمية فيها متباعتبارها غالبا 

ن سنة حصيلة الحكومة من أجل تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية بعنوا :1الجدول 

2020  

عدد 

مناطق 

الظل على 

المستوى 

 الوطني

التواجد 

السكني في 

 مناطق الظل

عدد 

المشاريع 

المحدد 

 للترقية

التقييم 

 المالي

 

اريع عدد المش

بغالف مالي 

 مرصود

عدد المشاريع 

التي ال تتوفر 

 على المال

 480.42 32700 مليون 8.5 13587

 مليار دج

بإجمالي  12841

 مليار دج 188.42

19859 

 292بإجمالي 

 مليار دج

مة من لحكواالوزارة األولى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حصيلة  المصدر:

  .51ص، 2021، 2020سيد رئيس الجمهورية بعنوان سنة أجل تنفيذ برنامج ال

 

 مستشار الجمهورية المكلف بمناطق الظللإحصائيات : 2الجدول 

عدد مناطق 

الظل على 

المستوى 

 الوطني

التواجد 

السكني 

في 

مناطق 

 الظل

عدد 

المشاريع 

 المسطرة

مجاالت 

 التنمية

عدد 

المشاريع 

 المستلمة

التقييم 

 المالي

)مليار 

 دج(

عدد 

المشاريع 

 الممولة

غالف 

مالي 

 مرصود

)مليار 

 دج(

15044 

 1357في 

 بلدية

08 

مليون 

 نسمة

43198 15 11208 590  13.342 323 

 (10) (2021)مراد، إحصائيات مناطق الظل،  المصدر:
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 مناطق الظلحصائيات بعض اإل :3الجدول 

عدد مناطق الظل  الوالية

 المحصاة

عدد المشاريع 

 المسطرة

 الغالف المالي

 مليون دج 977 101 بلدية 15في  57 االغواط

 مليار دج 01 40 بلديات 06في  30 إيليزي

 مليار دج 13 1574 383 البليدة

 مليار دج 03 600 بلدية 34في  299 الجزائر العاصمة

 مليار دج 9.4 522 351 أدرار

 مليار دج 26 1536 456 تبسة

 مليار دج 06 390 بلدية 42في  615 تيارت

 مليار دج 3.8 737 بلدية 64في  825 المدية

 مليار دج 1.5 95 بلدية 15في  64 وهران

 مليار دج 13.4 508 بلدية 47في  706 المسيلة

 مليار دج 8.7 2031 بلدية 61في  549 باتنة

 مليار دج 2.15 224 462 مستغانم

 مليار دج 03 190 359 تيسمسيلت

 .معة من طرف الباحثينمجإحصائيات : المصدر

 

 ناطق الظلمات نوعية في استثمارالثالث: جهود الدولة الجزائرية لتحقيق بحث الم       

ق قد أعطى السيد رئيس الجمهورية تعليماته بوجوب إجراء مسح شامل لمناطل

 صة فيعانيه سكان بعض مناطق البالد "وضعا مرفوضا تماما" خاحيث اعتبر ما يالظل، 

لطبقة ل بامكانيات الالزمة لتحسينه، ليدعو المسؤولين المحليين إلى التكفظل توفر اال

ة ساكنلالمعوزة وجعلها "شغلهم الشاغل"، ليشدد كذلك على توفير ظروف العيش الكريم 

مناطق الظل، ومحذرا من أن الدولة ستقف بالمرصاد ضد المسؤولين المتهاونين 

هام عدة اشهر( تم إنهاء م 06أشهر قليلة )والمخربين، وهو ما لمس في الميدان، فبعد 

ئيس رمسؤولين )رؤساء بلديات ورؤساء دوائر(، مع المتابعات القضائية، فيما وصفه 

 لظل''.ااطق الجمهورية عبد المجيد تبون بـ ''خيانة األمانة وتالعبات في مشاريع تخص من

لمحلية والجماعات اجهود اإلدارة المركزية )وزارة الداخلية المطلب األول:         

 والتهيئة العمرانية( لتنمية مناطق الظل
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تسعى الجزائر من خالل مقاربة تنموية لمناطق الظل، تهدف إلى إحداث 

ف لظروات سريعة، ترتقي بالفرد نحو مستويات معيشية أحسن، من خالل تهيئة ااستثمار

 ، نذكر منها:مالمالئمة لتحقيق العيش الكري

 من طرف وزارة الداخلية لترتيب األولويات وتسجيل تطوير تطبيق معلوماتي .1

ست  عتماد علىعن طريق االمناطق الظل، العمليات منذ البداية، والذي سمح بإحصاء 

 :منها، (11) للتقييم( مؤشرا 16عشرة )

 ة حتياجات األساسيالحرمان من اال، ومؤشر غياب البنى التحتية األساسية

 حية، التعليمية...(اإلنسانية )فرص العمل، الخدمات الص

  مؤشر غياب بعض الضروريات األقل درجة: االطعام المدرسي، التدفئة

  ..الخالمدرسية، اكتظاظ االقسام، المالعب الجوارية، أخطار طبيعية قريبة..

  :ضمن المنطقة الشبه حضرية، خارج النسيجالتواجد المؤشر الجغرافي 

 ق. سواالمراكز الصحية واألالحضري، بعدها عن مقر البلدية، وعن المدارس و

  ق مناطلالمؤشر الزمني لتنفيذ المشاريع: حيث يجب أن تتسم المشاريع الموجهة

 وي.واآلجال القصيرة، مع تحقيقها للطابع التنموالمستعجلة الظل بالسرعة 

بني ت، مع تعزيز السياسة الوطنية لتنمية مناطق الظل، ضمن مخطط عمل الحكومة .2

 .اربة تنموية مستدامةإستراتيجية وطنية بمق

 (.2024-2020) يقتصاداالضمن مخطط برنامج االنعاش  مناطق الظل إدراج .3

 .2021تنمية مناطق الظل، ضمن قانون المالية لتخصيص أغلفة مالية  .4

 جهود الجماعات المحلية لتنمية مناطق الظلالمطلب الثاني:          

اريع لى إحصاء وتفقد المشإ ،بعد لقاء الحكومة سارع والة الجمهورية مباشرة

كلفة الم التنموية في المناطق التي يتم تصنيفها كمناطق ظل، من طرف اللجان الوالئية

ذه ة لهبمناطق الظل، والتي أنشئت خصيصا إلحصاء وتحديد الحاجيات التنموية الضروري

 يرياتمدوال ، والمرفقة بلجان تقنية مشكلة من إطارات تقنية تمثل مختلف الهيئاتالمناطق

 على مستوى كل والية، نذكر منها:

 .ةظروف المعيشيية صغيرة لها أثر فوري على تحسين الاستثمارتسجيل عمليات  .1

ية في الطاقة الشمس استعمالوبناء وترميم قاعات العالج، والمنشآت التربوية،  .2

بع المنا تهيئة، صيانة مختلف الشبكات المائية، مع االنارة المنزلية أو العمومية

 مائية في شكل عين عمومية، وإنجاز خزانات صغيرة.ال

 تلك في يقتصادقالع االسعي الدولة نحو تجسيد مفهوم الريف المنتج، لضمان اإل .3

 المناطق.

 . (12) ة"لمنتجفي المرأة الريفية الماكثة في البيت، ضمن مفهوم ''المرأة ا ستثماراال .4

 ققت"ناطق الظل قد ''حوبناء على الدراسات، فإن إستراتيجية تنمية وإنعاش م

 .(13) هدفها األول بعد عام من انطالق برامج تنمية مناطق الظل

 ظلي مناطق الفالصيغ التقليدية المعتمدة لتمويل المشاريع التنموية المطلب الثاني:      

أكد السيد إبراهيم مراد، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل، بأن 

د غالف مالي في ميزانية استكون سنة مناطق الظل ب 2021سنة  ص   2021متياز، أين ر 
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 50مليار دج للمخططات البلدية للتنمية، من ضمنها  100بعنوان وزارة الداخلية يقدر بـ 

عتمادات المالية المسجلة ضاف إلى هذا المبلغ االمليار دج لتنمية مناطق الظل، وي

 40ة(، حيث يقدر المبلغ بـ يقتصادواال ةاالجتماعيوالمحولة من الميزانيات القطاعية )

مليار دج، لفتح المسالك والطرقات في إطار برنامج وزارة االشغال العمومية، وغالف 

عتمادات مالية ضمن ا ناهيك عن تخصيص، مليار دج للتحسين الحضري 20مالي بقيمة 

 ميزانيات محلية، وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية وغيرها من المصادر
 ، وتتمثل أغلب الصيغ التقليدية المعتمدة، فيما يلي :(14)

ولة ميزانية الد: ات في مناطق الظل في إطار أغلفة مرصودة منستثمارتمويل اال .1

وق صند، كزة والمخططات البلدية للتنمية()المخططات القطاعية للتنمية غير الممر

 ة.لواليللبلدية وامساهمات الميزانيات المحلية ، الضمان والتضامن الجماعات المحلية

 ات عن طريق المشاريع التطوعية للخواص )اإلعانات(.ستثمارتمويل اال .2

تمويل مشاريع مناطق الظل من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  .3

 ةجتماعياالة وكالة التنميوالوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية )أناد( و ،)أونجام(

 )أدس(.

، الدكتور صالح صالحي توسيع صيغ التمويل التقليدية المعتمدة اقترحكما 

ثالث ثالثي القطاعات، يرتكز بداية على القطاع ال اقتصادباالنتقال الضروري نحو 

 إطار في حدوده، والقطاع الخاص في العاملقطاع )الزكاة واألوقاف( باإلضافة إلى ا

ح ال تفت ائريالجز قتصادالحقيقي، بما أن الوضعية الحالية لالاالقتصاد ضوابطه المتعلقة ب

 .(15) آفاقا نحو تمويالت جديدة، دون الصيغة الجديدة

 : عالقة القطاعات الثالثة01 الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قاف ظامي المستدام لمأسسة الزكاة واألوصالح صالحي، أسس االنتقال النالمصدر: 

 .29/05/2021، 21/179واالفاق التطبيقية للمرسوم 

 

لجمهورية االجهود الحكومية من أجل تنفيذ برنامج السيد رئيس المطلب الثالث:         

 2020)مناطق الظل( بعنوان سنة 
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 2020نة الجهود الحكومية من أجل ترقية مناطق الظل بعنوان س :04الجدول    

 تحسين ظروف المعيشة في مناطق الظل

 ئريةلجزااالوزارة المشرفة: وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 

المشاريع التي تفتقر إلى  المشاريع التي تم تمويلها القطاعات الفرعية

 التمويالت

 المبالغ  العدد

 )مليار دج(

 المبالغ  العدد

 )مليار دج(

 39.31 3258 30.66 2465 ويد بمياه الشربالتز

 26.25 2311 24.69 1737 الصرف الصحي

 47.97 2543 16.77 1352 الربط بالكهرباء

 43.57 1696 23.96 998 التزويد بالغاز

 19.41 1915 11.49 1436 تحسين ظروف التمدرس

 0.52 47 0.39 41 النقل العمومي

 91.63 5258 67.73 3216 فك العزلة

 6.35 1261 4.75 693 االنارة العمومية

 6.98 580 2.76 364 الصحة الجوارية

 6.8 759 3.27 356 فضاءات األلعاب

 0.24 35 0.058 03 مكافحة زحف الرمال

 0.4 44 0.63 66 التغطية األمنية

 2.57 152 1.26 114 المخاطر الطبيعية

 292 19859 188.42 12841 المجموع

ة من لحكومااألولى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حصيلة الوزارة  المصدر:

 .53ص، 2021، 2020أجل تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية بعنوان سنة 

ت حجم الصعوبات التي تواجه الحكومة لتوفير تموياللنا من الجدول، ويتضح 

ر من عدد هو أكب 19859 لمناطق الظل، فعدد المشاريع التي تفتقر للتمويل والمقدرة بـ

حو تأخير ، ورغم ذلك يبقى توجه الدولة ن12841المشاريع التي تم تمويلها والمقدر بـ 

نواعه بأ الوقفي ستثمارالدور المالي للقطاع الثالث في العملية مستمرا، حيث يشكل اال

نفقات لاية موردا غير مباشر من الموارد المالية التي يمكنها أن تساعد الدولة على تغط

وارد مقيمة  دراسة للدكتور صالح صالحي أنولقد أكدت والتعليمية والثقافية،  ةاالجتماعي

وفقا  ةماعياالجتالزكاة واألوقاف في الجزائر بمقدورها لوحدها أن تغطي قيمة التحويالت 

 .2023-2022وتقديرات  2021لتقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 
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 كاة والوقف في تحقيق الموازنة العامة للدولةدور موارد الز :2 الشكل

 

 

 

 

 

 

 اف صالح صالحي، أسس االنتقال النظامي المستدام لمأسسة الزكاة واألوق: المصدر

 29/05/202، 21/179واالفاق التطبيقية للمرسوم 

1. 

 

طق األمالك الوقفية في منا ستثمارالوبالتالي فإن وضع إستراتيجية واضحة 

واء س ،هاستلعب دورا مهما في تحريك جملة من األنشطة المرتبطة بين تحتاج إلى تنمية،

 ستثمارل االخصوصا على المدى البعيد، مما يجع ،ةاالجتماعية، أو الثقافية أو يقتصاداال

، قطالوقفي كأداة تنمية تدخل ضمن مخططات الدولة، عوضا أن يبقى كمصدر تكافلي ف

 .مدارس الدينيةتتجه فيه أغلب األوقاف نحو المساجد وال

 

 ناطق الظلماألمالك الوقفية في  ستثمارالصيغ الحديثة الأهم الرابع:  بحثالم         

ى ها علاألوقاف، والتي يمكن تطبيق استثمارباإلضافة إلى الطرق التقليدية في 

المشرع الجزائري عدة صيغ أخرى في مجال النشاط ين أدرج أمناطق الظل، 

رسوم ، والم07-01القانون ، 381-98المرسوم التنفيذي ، 10-91القانون )، يقتصاداال

وفقا لما ومن أهمها ما تعارف عليه المستثمرون من عقود متنوعة، و(، 213-18 التنفيذي

لف بمخت وتنمية األوقاف استثمارحول كيفية  ستثمارأقره الفقه اإلسالمي في مجال اال

ناطق األوقاف فيها في م ستثمارستغاللها الايمكن  ،حديثة اظهرت صيغحيث ، أنواعه

ظ بما يحفوتمع الظل بما يتوافق والشريعة اإلسالمية، ثم بما يعود بالنفع على الفرد والمج

 فيما يلي:   أهمها،أصل الوقف، نوجز 

رب )وهي صورة من صور الشراكة بين طرف يقدم الرأس المال  المضاربة الوقفية: .1

قف في جزء من ريع الو استعمالأين يتم  المال(، وطرف آخر يقدم العمل )مضارب(،

 .التعامل المصرفي والتجاري من قبل الهيئة المكلفة بتسيير األوقاف

المجاالت الخيرية عن رقية : تنشؤها المؤسسة الوقفية من أجل تالشركات الوقفية .2

ها من أجل تحقيق عوائد استثمارطريق االكتتاب العام لتجميع األصول الوقفية و

تسليمها لألطراف المستحقة، وقد تكون شركة مساهمة مغلقة أو شركة  وارباح، يتم
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عمال كافة الضوابط إالشخص الوحيد أو شركة ذات المسؤولية المحدودة في إطار 

، 140الشرعية المتعلقة باألوقاف الواردة في قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم 

 .(16) هفي الوقف وفي ريعه وغالت ستثمار(، بشأن اال5/6)

 وهو وقف يقوم باإلقراض الحسن في ضروريات الحياة، وفقعقد القرض الحسن:  .3

ضوابط وشروط شرعية، مع المتابعة الجادة في تحصيل القروض وفق منهجية 

د  تعونها الية، ألاستثمارمؤسسية، ورغم أن هذه الصيغة في األصل ال تعتبر صيغة 

في ف، 07-01من القانون  10مكرر 26على الوقف بشيء، إال أنها وردت في المادة 

اء م إنشتإطار البرنامج استغالل األوقاف لعام لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف، 

مؤسسة مصغرة وهي مؤسسة أرجعت ديونها وخرجت من دائرة  8000حوالي 

 .(17) دعامل، وبالتالي هي ثروة مضافة للبالألف  24زيد عن ما يشغل الفقر، وهي ت

 لنقود(اية الوقفية )وقف ستثماروهي صورة حديثة للصناديق االفية: الصناديق الوق .4

كون المألوفة حاليا ويمارسها الكثيرون في إنشاء المشروعات الوقفية، بحيث ي

 و نفسههمستمرا يقوم بتغذية الغرض الوقفي الذي حدد له، ويتغذى والصندوق دائما 

 .(18) صندوقبعوائد النقود التي يوقفها المحسنون للمشروع أو ال

وهي صكوك محدد القيمة تصدر بأسماء مالكيها )المكتتبين : (19) الصكوك الوقفية .5

للجهة  دموهاقوهم الواقف(، مقابل األموال )المال المكتتب يمثل المال الموقوف( التي 

ة ة ناجعوهي طريق، وذلك بقصد تنفيذ المشروع الوقفي، الموقوف عليها أو من يمثلها

فع على في مشاريع تعود بالنها لدى الراغبين في وقفموال األ ومستحدثة في تجميع

 المجتمع. 

وذلك بأن يعطي الممول للشريك الحق في الحلول : (20) المشاركة المنتهية بالتمليك .6

دفع  ذا تممحله في ملكية المشروع، سواء مشاركة كلية أو جزئية تكون على دفعات، فإ

 ليها.عوبقي الريع على الجهة الموقوفة جميع االقساط صار العقار كامال للوقف، 

سبيل  هي آلية وقف خدمة معينة ألشخاص بأعيانهم أو بأوصافهم علىوقف الخدمات:  .7

تام التأبيد أو التأقيت، كخدمة نقل أشخاص محددون بأوصافهم كالمعوزين واالي

ز لمراكاوالتالميذ والمعاقين والشيوخ والحوامل وغيرهم، ووقف خدمة االشتراك في 

امعة ى أو جالرياضية، أو وقف الخدمات السلكية والالسلكية، لصالح مستشفوالتعليمية 

، وكلها خدمات وقفية (21) أو مركز تعليمي أو مهني أو مكتبة أو دار لأليتام وغيرها

 لمناطقاوالتعليمية في  ةاالجتماعييمكن أن تسهم بصورة مباشرة في ترقية الحياة 

 المحرومة والهشة.

ستصناع أو هو أحد صور عقد اال: (B.O.T)والتشغيل واإلعادة  عقد البوت .8

المقاولة، وقد أصبحت تطبيقاته بديال عن التمويل عن طريق الموازنة العامة، أو من 

، عن طريق إسهام قطاع األوقاف بما يتطلب (22) خالل القروض الخارجة واإلعانات

دة في قرار مجمع الفقه من ضمانات وضوابط شرعية متعلقة باألوقاف السيما الوار

(، المتعلق بتعمير األوقاف والمرافق العامة من 8/19) 182اإلسالمي الدولي رقم 

 خالل تطبيق نظام البناء والتشغيل واالعادة.
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ؤلف ستغالل الملك المعنوي بتصريح الما: يمكن تحبيس حق وقف الحقوق المعنوية .9

ق السو ؤلف، وهو ما يتحدد فيلى إلى إيراد حق الماالواقف، فتصرف الصدقة هلل تع

 لناشرلمن ثمن لهذا الحق لطبعة واحدة أو أكثر، أو لجميع الطبعات، وبهذا يمكن 

 لعامةاالسترباح بنشر الكتاب شريطة أن يتصدق بغلة حق المؤلف في وجوه الخير ا

 .(23) بالوصفأو بما حدده المؤلف من وجوه الخير، إن كان قد حدد شيئا منا 

 اتمةالخ          

ين ني، أوالتضامن اإلنسا االجتماعييجسد الوقف نموذجا من أجمل نماذج التكافل 

لى ه إنتفاع بيسعى أرباب المال والمسارعين نحو فعل الخيرات، إلى نقل فائدته واال

نطالق اكتسبت الجزائر بمرور أكثر من سنتين من اولقد المحتاجين من فئات المجتمع، 

، (24) تجربة وصلت إلى حد تصديرها إلى الدول المجاورةمشروع تنمية مناطق الظل، 

تغطية ية لغير أن العملية تبقى تحتاج إلى الكثير من العمل، خصوصا في إيجاد حلول مال

قية أن بشة التي تعيشها الجزائر شأنها يقتصادعجز ميزانية الدولة، في ظل الظروف اال

صادر سلطات العليا البحث عن م، مما يحتم على ال19دول العالم، جراء أزمة كوفيد 

ن ات الوقفية، والتي إن أ حستثمارتمويلية جديدة غير تقليدية، منها صيغة اال ا ستغاللهاس 

، اإلداريبي وفإنها وال شك ستدعم الموازنة العامة للدولة، ناهيك عن توفير الجانب الرقا

ثمين تعمليات م بح له القيابما يتوافر للنظام الوقفي من آليات رقابية وإدارية خاصة به، تتي

 األمالك الوقفية دون اهتالكه وزواله.

 الدراسة: نتائج

ي ها فلاستعمااألمالك الوقفية في الجزائر، يقف عائقا نحو  استثمارحداثة موضوع  -

 تنمية مناطق الظل.

 ،ة هامةمالي األمالك الوقفية في إحداث توازنات استثمارغفال الدولة ألهمية عائدات إ -

 ة.الدول عتماد الكبير للدولة على الصيغ التمويلية التقليدية، يضعف ميزانيةاالمع 

مناطق  ي فيية لألمالك الوقفية من شأنها ترقية اإلطار المعيشستثمارتعدد الصيغ اال -

 الظل على المدى القصير.

 :التوصيات

ب أغل  أنرغم كل جهود الدولة، ومنذ انطالق العمليات التنموية بمناطق الظل، اال

ريع مشا هذه المناطق لم تشهد نقالت تنموية نوعية، على اعتبار أن أغلب المشاريع هي

ذي ألمر الة، اصغيرة استعجالية قصيرة المدة، ال يمكنها تغيير عقودا من التأخر في التنمي

 نوجزها فيما يلي:  ، يدفعنا لتقديم جملة من التوصيات

عادة النظر في مؤشرات تحديد إحصاء واضح لمناطق الظل، مع إ اعتمادضرورة  .1

 مناطق الظل وفق معايير موحدة وثابتة وغير خاضعة لمخلفات الميزانيات المختلفة.

 عليميفي األمالك الوقفية لتتعدى المجال الديني والت ستثمارتوسعة مجاالت اال .2

 إلى مجاالت البنى التحتية. االجتماعيو

 لصناديق الوقفية المخصصةتخصيص صندوق وقفي خاص بمناطق الظل، مع تعميم ا .3

 لتمويل المشاريع الصغيرة.
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اطق ي منالوقفي ف ستثمارتشجيع النشاط الجمعوي للجمعيات الخيرية في بناء روح اال .4

 الظل.

 .ورة إنشاء إطار قانوني واضح لتسيير وتنمية مناطق الظلضر .5

ة هممساتحسيس كامل القطاعات بما فيها قطاع الشؤون الدينية واألوقاف بضرورة ال .6

 ية في مناطق الظل.ستثمارفي العملية اال

طق ة وحرفية في هذه المناطق ال سيما عن طريق إنشاء مناياقتصادخلق نشاطات  .7

 .نشاطات مصغرة على مستوى مناطق الظل

ي كوية ف، مبنيا خاصة على الموارد الوقفية والزفي التنميةإشراك القطاع الثالث  .8

 العملية التمويلية للدولة. 

 جل وطني رقمي )بطاقية موحدة( لرصد احتياجات مناطق الظل والفئاتإنشاء س .9

 الهشة.

 التهميش:
                                                           

(. لسان العرب 1993بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور. )محمد  - 1

 .390ص  (. بيروت لبنان: دار صادر.11، المجلد 03)اإلصدار 

-08-05، 2020-02-22وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. ) - 2

 . الجزائر.1253، 10881، 2349(. التعليمات الوزارية رقم 2020-08-13و 2020

(. يتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة 2010, 06 09. )02-10القانون  - 3

جمهورية (. الجزائر: الجريدة الرسمية لل21/10/2010، الصادر في 61اإلقليم. )العدد 

 .102-101ص الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

(. حصيلة الحكومة من أجل تنفيذ 2021رية . )الوزارة األولى للجمهورية الجزائ - 4

 .51ص  . الجزائر.2020برنامج السيد رئيس الجمهورية بعنوان سنة 

(. 01(. الوقف اإلسالمي تطوره إدارته وتنميته )اإلصدار 2000قحف منذر. ) - 5

 .  159ص سوريا: دار الفكر. -دمشق

مجلة  ليات والضوابط الشرعية.(. استثمار األموال الوقفية: اآل2017مالك براح. ) - 6

 .182ص .190-179(، الصفحات 05) مجاميع المعرفة

(. ضوابط استثمار أموال الوقف ومخاطره 2013محمد عبد الحليم جيهان الطاهر. ) - 7

(، 34)09ية، في المجتمع االسالمي. )جامعة األنبار( مجلة جامعة األنبار للعلوم االسالم

 .531- 526 ص .542-502الصفحات 

 21. )عدد المعدل والمتمم(. يتعلق باألوقاف 1991, 04 27. )10-91القانون  - 8

ة (. )الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي1991-05-08الصادر في 

 .690ص  ( الجزائر. الشعبية
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(. مذكرة رقم 2016, 03 10وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. ) - 9

 .. تثمين أمالك الجماعات المحلية. الجزائر096

(. إحصائيات مناطق الظل. )وكالة األنباء 2021, 07 12إبراهيم مراد. ) - 10

، من 2021, 08 05الجزائرية( تاريخ االسترداد 

https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20210712/214573.htm 

(. التعليمة 2020, 08 13والتهيئة العمراني. ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية - 11

 . الجزائر.1253/2020الوزارية رقم 

(. مداخلة في أشغال اليوم الدراسي '' تطوير 08/04/2021و 07إبراهيم مراد. ) - 12

. ديدةالسد األخضر، فرص استراتيجية تنمية مستدامة في ظل الجزائر الج-مناطق الظل

 الجزائر. االستراتيجية الشاملة. تأليف المعهد الوطني للدراسات

أشغال (. 08/04/2021و 07الشاملة. )المعهد الوطني للدراسات اإلستراتيجية  - 13

نمية السد األخضر، فرص إستراتيجية ت -اليومين الدراسيين حول تطوير مناطق الظل 

 الجزائر. مستدامة في ظل الجزائر الجديدة.

 (08/04/2021و 07)مراد،  - 14

(. أسس االنتقال النظامي المستدام لمأسسة الزكاة 2021, 05 29صالحي. )صالح  - 15

ف. . تأليف جامعة فرحات عباس، سطي21/179واألوقاف واالفاق التطبيقية للمرسوم 

ية لتنمامداخلة في إطارالمؤتمر الدولي ''دور القطاع الثالث والمؤسسات الوقفية في 

 ئر.لجزااجارب الحديثة''، الجلسة األولى. االقتصادية واالجتماعية المستدامة في الت

(. التكامل الوظيفي بين مؤسسة األوقاف ومؤسسة 2020, 06صالح صالحي. ) - 16

جلة ي. مالزكاة لضمان حد الكفاية المجتمعية في الجزائر وفي منظمة التعاون االسالم

 .33ص. 42-08(، الصفحات 01)05التمويل واالستثمار والتنمية المستدامة، 

لندوة الجهوية لألوقاف والزكاة مداخلة في ا(. 2021, 05 15يوسف بلمهدي. ) - 17

 الجزائر. -لواليات الشرق الجزائري. والية برج بوعريريج 

  (. 196، ص2000)منذر،  - 18

(. مجاالت وقفية مقترحة غير تقليدية لتنمية مستدامة. 2006أحمد محمد هليل. ) - 19

مكة  -رى التنموية والرؤى المستقبلية( جامعة أم الق )المؤتمر الثاني لألوقاف الصيغ

 .10ص  المملكة العربية السعودية. -المكرمة

 .  (189، ص2017)براح، - 20

 .  (189ص، 2000)منذر،  - 21



ISSN: 2335-1039 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

.169 - 151 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

167 

 

 

( B.O.T(. عقد البناء والتشغيل واإلعادة )2009, 04أبو غدة عبد الستار. ) - 22

سالمي( (. )مجمع الفقه اال19)الدورة  وتطبيقه في تعمير األوقاف والمرافق العامة.

 .01صاإلمارات العربية المتحدة. 

   (. 184، ص2000)منذر،  - 23

زيارة وفد من المعهد الوطني للدراسات السياسية واإلستراتيجية لدولة نيجيريا إلى  - 24

طق ، لالطالع على تجربة الجزائر في تنمية منا28/08/2021والية سوق أهراس يوم 

 .  تكفل بانشغاالت القاطنين بهاالظل وال

 ةالببليوغرافيالمراجع   

 قوانين وتعليمات:

مية الجريدة الرس، يتعلق باألوقاف، 27/04/1991المؤرخ في  10-91القانون رقم  (1

، 08/05/1991، الصادر في 21عدد ال، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 المعدل والمتمم.

يتضمن المصادقة على المخطط ، 09/06/2010خ في المؤر 02-10القانون رقم  (2

عدد ال، بيةة الشعالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي، الوطني لتهيئة اإلقليم

 .21/10/2010، الصادر في 61

رية الوزات اليموزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية، التع (3

المؤرخة في  10881/2020رقم ، 13/08/2020رخة في المؤ 1253/2020 رقم:

 .22/02/2020المؤرخة في  2349رقم ، 05/08/2020

تتعلق  ،096وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مذكرة رقم  (4

 .10/03/2016بتثمين أمالك الجماعات المحلية، المؤرخة في 

 كتب:

 -ر، دمشق، دار الفك01ارته، تنميته، الطبعة منذر قحف، الوقف اإلسالمي تطوره، إد (5

 .2000سوريا، سنة 

 محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري، لسان (6

 .1993لبنان، سنة  -، دار صادر، بيروت 03العرب، الجزء الحادي عشر، الطبعة 

 :ندوات وملتقياتمؤتمرات و

ل ن حوية الشاملة، أشغال اليومين الدراسييالمعهد الوطني للدراسات اإلستراتيج (7

ي فالسد األخضر، فرص إستراتيجية تنمية مستدامة  -موضوع " تطوير مناطق الظل 

 .2021أفريل 08و 07الجزائر، ، "ظل الجزائر الجديدة
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ي فخلة أحمد محمد هليل، مجاالت وقفية مقترحة غير تقليدية لتنمية مستدامة، مدا (8

 رى، مكةم القوقاف الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية، جامعة أإطار المؤتمر الثاني لأل

 .2006المملكة العربية السعودية، سنة  –المكرمة 

وير مراد، مداخلة في إطار أشغال اليومين الدراسيين حول موضوع " تط إبراهيم (9

السد األخضر، فرص إستراتيجية تنمية مستدامة في ظل الجزائر  -مناطق الظل 

 07الجزائر، المعهد الوطني للدراسات اإلستراتيجية الشاملة، ، "الجديدة

 .08/04/2021و

تعمير  وتطبيقه في (B.O.T)عقد البناء والتشغيل واإلعادة عبد الستار أبو غدة،  (10

اإلمارات  ،19األوقاف والمرافق العامة، اشغال مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، الدورة 

 .2009العربية المتحدة، أفريل 

اق االفصالحي، أسس االنتقال النظامي المستدام لمأسسة الزكاة واألوقاف و صالح (11

لثالث ا، مداخلة في إطار المؤتمر الدولي ''دور القطاع 21/179التطبيقية للمرسوم 

 ديثة''،ارب الحالمستدامة في التج واالجتماعية االقتصاديةوالمؤسسات الوقفية في التنمية 

 .29/05/2021الجزائر، -عباس سطيفالجلسة األولى، جامعة فرحات 

بلمهدي يوسف، كلمة افتتاحية للندوة الجهوية لألوقاف والزكاة لواليات الشرق  (12

، الموقع اإللكتروني: 15/05/2021الجزائر،  -الجزائري بوالية برج بوعريريج 

https://www.facebook.com/MARWDZAIR/videos/6502463691813

00/?redirect=false :20/09/2021، تاريخ االسترداد. 

 مجالت:

د حصالح صالحي، التكامل الوظيفي بين مؤسسة األوقاف ومؤسسة الزكاة لضمان  (13

تثمار ساالول الكفاية المجتمعية في الجزائر وفي منظمة التعاون اإلسالمي، مجلة التموي

ر، جوان الجزائ -، جامعة فرحات عباس سطيف01، العدد 05والتنمية المستدامة، المجلد 

2020. 

يع مجام ستثمار األموال الوقفية: اآلليات والضوابط الشرعية، مجلةامالك براح،  (14

ي ركز الجامعقتصادية التسيير والعلوم التجارية، الممعهد العلوم اال، 05رقم المعرفة، 

 .2017ف، الجزائر، سنة تندو

 ستثمار أموال الوقف ومخاطره فياجيهان الطاهر محمد عبد الحليم، ضوابط  (15

، العراق، 34دد ، الع09المجتمع اإلسالمي، مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية، المجلد 

 .2013سنة 

 :التقارير

https://www.facebook.com/MARWDZAIR/videos/650246369181300/?redirect=false
https://www.facebook.com/MARWDZAIR/videos/650246369181300/?redirect=false
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ء الجزائرية( (. إحصائيات مناطق الظل. )وكالة األنبا2021, 07 12. )مرادإبراهيم  (16

، من 2021, 08 05 :تاريخ االسترداد

https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20210712/214573.html 

حكومة من الوزارة األولى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حصيلة ال (17

، تحميل من الموقع 2020أجل تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية بعنوان سنة 

-http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/documents/textesاإللكتروني: 

de-references/plans-d-actions :2021-09-01، تاريخ االسترداد. 

https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20210712/214573.html
http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/documents/textes-de-references/plans-d-actions
http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/documents/textes-de-references/plans-d-actions
http://www.premier-ministre.gov.dz/ar/documents/textes-de-references/plans-d-actions

