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 ،سااالميوالمتااابع لواقااع الوقاال فااي العااال  اإل

يلحاام ماادى الحاجااة إلااى  ،والجزائاار بصاافة  ا ااة

تشااريعات جدياادة تتجاااوي الت اايير ضااع ولجتهاااد اال

وتنقله إلاى مجاال الت ايير  ،الفردي والعائلي للوقل

ليواكااب تطااورات وتحااديات الظااروف  المؤس ااي

 الراهنة.

رأت كلية العلوم ومن هذا المنطلق 

جامعة اإلن انية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية ب

لخضر في باتنة، وبالتعاون مع ويارة الشؤون 

عقد ملتقى علمي تشارك فيه  الدينية واألوقاف،

للخروج بتصورات  والدوليةالخبرات الوطنية 

يمكن تحويلها إلى نصوص قانونية  لجعل األمالك 

ودفع الوقفية ت اه  في تحقيق النفع العام للمجتمع 

 .عجلة تنميته

 
 

 اإلشكالية العامة للملتقى
 

يعتباار الوقاال ماان أهاا  روافااد االقتصاااد  ياار 

د القتصااؤدي الوقل دورا تكميليا ليحيث  الربحي،

الربحااي فااي تحقيااق التنميااة المتكاملااة التااي ينشاادها 

وتحرياا   اإلسااالمم ماان  ااالل إنااراء  نظاا  التوييااع

مان  ،عجلة تاداول األماوال وفاتن قناوات االساتثمار

 أجل تحقيق االيدهار والتنمية. 

مظهااارا مااان   -يالا ماااو –لقاااد كاااان الوقااال 

حيااث مظاااهر الحضااارة اإلسااالمية فااي الجزائاار، 

مااع  ـ وانتقاال ،لااى مرافااق العبااادةابتاادأ باألوقاااف ع

إلاى الجواناب االجتماعياة والعلمياة  ـ توسع مفهومه

والبيئياااة، وبلاااغ تناااول أفاااكال الوقااال أن وجااادت 

أوقاااف علااى الحاارمين الشااريفين، إضااافة ألوقاااف 

 ال بيل ووقل المزارل والم اجد و يرها...

وإذا كان فقه الوقال فقهاا اجتهادياا فاي أ لاب 

ذلاا  يعنااي أن هناااك حاجااة   فاا ن جوانبااه وأحكامااه،

دائماااااااة إلاااااااى االجتهااااااااد لمواكباااااااة التطاااااااورات 

ويعنااااي أيضااااا أن هناااااك إمكانيااااة  والم ااااتجدات،

لتطاااااوير األوقااااااف لتشااااامل جواناااااب اجتماعياااااة 

 ،واقتصااااادية متعااااددة لاااا  يكاااان يشااااملها ماااان قباااال

واسااتخدام أساااليب م ااتحدنة لاا  تكاان معروفااة ماان 

 قبل.
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