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ملخص:
لم تكن الطبيعة القانونية لعقد استغالل العقارات الوقفية املوجهة لالستثمار واضحة املعالم
وإنما تحتمل عدة تكييفات ،ورغم ذلك ،غلبت على العقد عناصر عقد اإليجار لكنه يبقى ذا طبيعة
خاصة ،كما أنه عقد يجمع ما بين عقارات الوقف وعملية االستثمار قصد إقامة مشاريع كبيرة ،تحقق
فائض قيمة من شأنها تثمين أمالك الوقف ،واملاساممة ي تحقيق التنمية املحلية.
وقد ثبت على مذا العقد  -طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  -213/18وجود بعض األحكام القانونية
التي تحتاج إلى إعادة نظر ،تحقيقا لجومر العقد ،ي إطار املصلحة الفضلى ألمالك الوقف ،من جهة ،وبما
يتناسب مع طبيعتها ويحقق مقاصدما ،من جهة أخرى ،وتعتبر خطوة أولية االقتراحات التي سيتم محاولة
تقديمها من خالل ماته الدراسة.
الكلمات املفتاحية :عقد استغالل؛ العقارات الوقفية؛ عملية االستثمار؛ الطبيعة القانونية؛
ذو طبيعة خاصة.
Abstract:
The legal nature of the Contract exploitation of wakfs real estate intended
for investment, is not clearly, Because it tolerates several adaptations, inspite of
that prevail on this contract the elements of a rent contract But it remains of a
particular nature, and also it is a contract integrate between the wakfs real estate
and the investment operation, to realize a big projects generate a high value that
would valuation of wakfs property, and contribute to local development.
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It has been proven on this contract according to the executive decree n.
18/213, the existence of some legal provisions which need to be redress or review,
in order to achieve or generate the essence of the contract, in the best interest of
wakfs property, on the one hand, and commensurate with its nature and achieve its
objectives, on the other hand, We have tried through this study Provide a
Proposals as an initial step.
;key words: Contract exploitation; wakfs real estate; investment operation
legal nature; particular nature.

مقدمة:
لقد عرف قطاع األوقاف ي الجزائر ي إطار مرحلة اإلصالحات محاوالت تشريعية تاستهدف
تطويره ،وذلك منذ صدور قانون األوقاف إلى غاية تعديله ،فقد حاول املشرع تفعيل املؤساسة الوقفية
تحقيقا للدور الذي تؤديه على الصعيد االجتماع واالقتصادي والتنموي بصفة عامة ،وتجاسد ذلك على
وجه الخصوص بتنويع الاسبل القانونية التنموية لألوقاف ال سيما مع أول تعديل لهذا القانون.
ومنذ ذلك الحين ،عرفت املؤساسة الوقفية ركودا ملحوظا ي ظل غياب اإلطار التشريع الواضح،
الذي ياسمح بتحرير األوقاف سيرا بها نحو حركية اقتصادية تنموية من باب االستثمار ،واملقصود بذلك
االستثمار الحقيقي الذي يتعدى االستغالل الذاتي املحدودُ ،ويدخل األوقاف ي دورة اقتصادية أساسها
التمويل الكاي  ،وذلك عبر آلية مناسبة أساسها الناسق القانوني الواضح املعالم.
ويعتبر عقد استغالل العقارات الوقفية املوجهة لالستثمار آخر آلية وصلت إليها املؤساسة
التشريعية الوقفية ي الجزائر ،إذ تم توضيح مختلف أحكامه وبيان كيفيات تطبيقه ،ومن أبرز ما يثار
حول مذا العقد طبيعته القانونية ،وتظهر أممية ذلك خصوصا ي النقاط التالية:
 اآلثار املترتبة على الطبيعة القانونية لعقد استغالل العقارات الوقفية املوجهة لالستثمار ،والسيما على املركز القانوني لطرفيه،
 التركيبة القانونية الخاصة لهذا العقد ومالباساته املتداخلة، الخصوصية القانونية ألمالك الوقف وطبيعتها املاستمدة من أحكام الشريعة االسالمية، ضرورة أن تاستجيب الطبيعة القانونية للعقد املاستحدث وتتناسب مع تلك الخصوصيةوالطبيعة ألمالك الوقف،
 القيمة املضافة التي يحققها مذا العقد على أمالك الوقف من باب أولى، مقام الصيغ التنموية االستثمارية الاسابقة ألمالك الوقف من العقد املاستحدث،وبالنظر إلى أممية املوضوع تأتي مذه الدراسة تحليال ملختلف األحكام القانونية املتعلقة بعقد
استغالل العقارات الوقفية املوجهة لالستثمار ،قصد بلوع عدة أمداف يمكن إجمالها فيما يل :
 دراسة العناصر الجومرية التي يقوم عليها العقد مع التحليل القانوني ملختلف أحكامها، بيان مدى الاسالسة القانونية للصيغ املعتمدة ي إبرام العقد،1485
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 بيان وشرح املركز القانوني الذي يخوله مذا العقد لطرفيه، مقاربة األحكام القانونية لهذا العقد مع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، بيان مدى توافق أحكام مذا العقد مع خصائص وطبيعة أمالك الوقف، استنتاج التكييف القانوني لهذا العقد، بيان مدى فاعلية مذا العقد ي تحقيق التنمية والتثمين الوقفي ي إطار املصلحة الفضلىللوقف.
وال شك أن بلوغ ماته األمداف يتطلب من جهة ،االعتماد على منهج مناسب ،فاعتمدت دراسة
الحال املنهج التحليل املنصب على النص املنظم ألحكام العقد املاستحدث ،ومن جهة أخرى االنطالق من
إشكالية يثيرما مثل مذا املوضوع تتاساءل عن الطبيعة القانونية لعقد استغالل العقارات الوقفية املوجهة
لالستثمار ،ومدى فاعلية مذا العقد ي تثمين وتنمية األمالك الوقفية بما يتوافق مع طبيعتها؟
واألكيد أنه ال يمكن استنتاج الطبيعة القانونية لهذا العقد املاستحدث من قبل املشرع ومدى
فاعليته ،إال بعد دراسة وتحليل مختلف أحكامه ،سواء تعلق األمر بعناصره أو بكيفيات إبرامه ،وكذا
املركز القانوني الذي يخوله لطرفيه فضال على األسباب املؤدية النقضائه ،ويمكن توضيح كل ماته األحكام
عن طريق تناولها ي مبحثين ،حيث يخصص األول لدراسة أركان عقد استغالل العقارات الوقفية املوجهة
لالستثمار وإجراءات إبرامه ،ي حين يخصص املبحث الثاني لدراسة آثار عقد استغالل العقارات الوقفية
املوجهة إلى االستثمار وانقضائه.

املبحث األول
أركان عقد استغالل العقارات الوقفية املوجهة إلى االستثمار وإجراءات إبرامه
جاء ي قانون األوقاف رقم  10/91املعدل واملتمم ما يل  « :للاسلطة املكلفة باألوقاف حق إبرام
عقود ي إطار أحكام املادة  08أعاله ،تحدد كيفيات تطبيق مذه املادة عن طريق التنظيم» ( ،)1وتطبيقا
لهاته املادة أصدر املشرع الجزائري مرسوما خاصا سنة  )2( 2018تولى بالتنظيم أحد العقود التي يحق
لاسلطة الوقف إبرامها ي إطار أمالك الوقف العامة ويظهر ذلك من مادته األولى« :تطبيقا ألحكام املادة 26
مكرر 11وطبقا ألحكام املادة  45من القانون رقم  10-91املؤرخ ي  12شوال عام  1411املوافق لـ 27
أفريل سنة  1991واملتعلق باألوقاف املعدل واملتمم واملذكور أعاله ،يهدف مذا املرسوم لتحديد شروط
وكيفيات استغالل العقارات الوقفية املوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية» ،وتجاسيدا لهدفه بين مذا
املرسوم أحكاما مختلفة من بينها ما يعتبر ي أساسه أركانا للعقد (املطلب األول) ،وإجراءات إلبرامه
(املطلب الثاني).
املطلب األول :أركان عقد استغالل العقارات الوقفية املوجهة لالستثمار
بالرغم من أن مذا العقد يرد على عقارات وقفية ،بل وموجهة إلنجاز مشاريع استثماريه ،وحتى
وإن أطلق عليه املشرع تاسمية العقد اإلداري كما سيتضح الحقا ،فإنه ال يخرج على تلك املاستلزمات
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الثابتة أصوال يقوم عليها أركان أي عقد من العقود ،لتتمثل أركان العقد الحال ي كل من أطرافه (الفرع
األول) ومحله (الفرع الثاني).
الفرع األول :أطراف العقد
الذي يتضح من مختلف أحكام املرسوم التنفيذي رقم  213/18أن أطراف العقد تتمثل ي كل
من ،الاسلطة املكلفة باألوقاف(أوال) ،املاستثمر (ثانيا) ،وتلك تاسمية ثابتة ي مذا املرسوم.
ا
أوال -السلطة املكلفة باألوقاف:
إن ما يتبادر إلى الذمن عند االصطالح بالاسلطة املكلفة باألوقاف ال يخرج عن احتمالين ،فإما
الوزير املكلف بالشؤون الدينية واألوقاف وإما املديرية الوالئية املكلفة بذلك ،إذ يتولى الوزير القيام بأية
دراسة أو عمل ياستهدف إدارة األوقاف ،وي إطار ذلك يضمن حاسن سير مختلف الهياكل اإلدارية املركزية
واملحلية املوضوعة تحت وصايته( ،)3بينما تتولى املديرية الوالئية تطوير وتنفيذ مختلف التدابير التي من
شأنها ترقية األوقاف ودفعها ،وي إطار ذلك تكلف بممارسة عدة صالحيات من بينها ،إبرام عقود استثمار
األمالك الوقفية ي الحدود التي يمنحها التشريع والتنظيم املعمول بهما(.)4
ومن أجل ذلك جعل املشرع الجزائري الاسلطة املكلفة باألوقاف طرفا ي العقد اإلداري الستغالل
العقارات الوقفية املوجهة لالستثمار وذلك بصريح نص املادة رقم  05من املرسوم التنفيذي رقم 213/18
التي أكدت على أنه« :تتم عمليات استغالل العقارات الوقفية املوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية بموجب
عقد إداري بين الاسلطة املكلفة باألوقاف واملاستثمر» ،كم أنه سمى الاسلطة املكلفة باألوقاف وجعلها
ممثلة بوزير القطاع عند مباشرة إجراءات إبرام مذا العقد ،وبمدير الشؤون الدينية واألوقاف عند اإلبرام
الفعل للعقد ،وي مذا تنص املادة  11من ذات املرسوم« :تختص الاسلطة املكلفة باألوقاف ممثلة ي
وزير الشؤون الدينية واألوقاف بعملية مباشرة اإلجراءات ذات الصلة الستغالل العقارات الوقفية املوجهة
إلنجاز مشاريع استثمارية» ،كما جاء ي إحدى مواد نموذج دفتر الشروط امللحق بهذا املرسوم ما يل :
«...ويتم التوقيع على العقد بين مدير الشؤون الدينية واألوقاف للوالية واملاستثمر املاستفيد»(.)5
ا
ثانيا -املستثمر:
ي البداية جعل املشرع املاستثمر ي إطار أحكام املرسوم التنفيذي رقم  213/18يتمتع بإحدى
الصفتين ،إما شخصا طبيعيا وإما شخصا معنويا ،ومو ما يتضح من نص املادة رقم  06التي حملت
الصياغة التالية« :يمكن كل األشخاص الطبيعية و/أو األشخاص املعنوية الخاضعة للقانون الجزائري
الترشح لالستفادة من العقارات الوقفية املوجهة لالستثمار قصد استغاللها» ،ويفهم من ماته املادة
ماسألتان ،أن الخضوع للقانون الجزائري يخص الشخص املعنوي الذي ينبغ أن ياستوي مذا الشرط
سواء ي قرار إنشائه أو ي عقد تأسياسه ،بينما الشخص الطبيع من املفروض أن يقيده املشرع بشرط
الجناسية على الصريح ال املضمر من قبله ،ومن جهة أخرى يتضح مبدئيا أن األشخاص املعنوية املقصودة
ه األشخاص املعنوية الخاصة على أساس أنه ال حاجة الشتراط الخضوع للقانون الجزائري بالناسبة
لألشخاص املعنوية العامة إذ أن ذلك مفترض ،غير أن نموذج دفتر الشروط جاء بحكم خاص ال مثيل له
1487
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ي القوانين االستثمارية العقارية ذات الصلة ،إذ منح للماستثمر صفة الشخص املعنوي العام أو الخاص
ولم ينص على الشخص الطبيع  ،ويتضح ذلك من مضمون النص« :يوجه العقار الوقفي موضوع دفتر
الشروط مذا إلنجاز مشروع استثماري يمول من قبل ماستثمر و/أو عدة ماستثمرين عموميين أو خواص
خاضعين للقانون الجزائري من أجل ضمان تنميته واستغالله االستغالل األمثل واملحافظة عليه»( ،)6فهذا
النص ُيحمل على الشخص املعنوي-ال الطبيع  -العام أو الخاص ،فما املقصود بالشخص املعنوي العام؟،
إذ أن مذا األخير يظهر ي شكل سلطة تمارس نشاطها على املاستوى اإلقليمي أو املرفقي ي إطار قواعد
القانون العام( )7وبالتال يفهم من إطالق النص أنه يمكن لألشخاص املعنوية العامة(الوالية والبلدية مثال)
أن تاستغل عقارات وقفية قصد إنجاز مشاريع استثمارية ،غير أن األقرب للمنطق أن الشخص املعنوي
العمومي املقصود مو مختلف الهيئات واملؤساسات العمومية الخاضعة للقانون الجزائري بغض النظر عن
طبيعتها القانونية ،اقتصادية كانت أو ذات طابع صناع وتجاري ،مثل ديوان الترقية والتاسيير العقاري
ُ
حمل املاستثمر اإلنجاز
الذي يحمل الصفتين ،صفة املرق العقاري وصفة املاسير ،ومرسوم سنة  2018ي ِّ
للمشاريع االستثمارية ابتداء ثم الاسهر على تاسييرما انتهاء ،وما تجدر اإلشارة إليه أن املشرع اشترط ي
املاستثمر املترشح سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا عاما أو خاصا أن يختار موطنا أكيدا ويكون متمتعا
بكامل حقوقه املدنية(.)8
وأخيرا فإن الذي يجب تأكيده ضرورة إعادة النظر ي صفة املاستثمر وشروطه وفقا ألحكام مذا
املرسوم ،ب اشتراط الجناسية الجزائرية صراحة ي املاستثمر الشخص الطبيع بموجب املادة  06من
املرسوم ،وتضمين املادة األولى من نموذج دفتر الشروط صفة الشخص الطبيع املتمتع بالجناسية
الجزائرية رفقة الشخص املعنوي الخاضع للقانون الجزائري.
الفرع الثاني :محل العقد
يتمثل محل العقد املاستحدث من قبل املشرع بموجب املرسوم التنفيذي رقم  ،213/18ي
عنصرين ،ستتم دراستهما ،العين الوقفية املاستغلة ي حد ذاتها)أوال ،ومدة العقد)ثانيا(
ا
أوال -العين الوقفية املستغلة:
جاء ي نص املادة رقم  02من املرسوم املذكور أعاله ما يل  « :تاسري أحكام مذا املرسوم على
األمالك الوقفية العقارية العامة املبنية أو غير املبنية املوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية الواقعة ي
قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير كما مو محدد ي أدوات التهيئة والتعمير املنصوص عليها ي التشريع
والتنظيم املعمول بهما».
ومن ثم يكون املشرع كما فعل قد حاسم الحكم بالناسبة لألمالك الوقفية العقارية الخاصة
واستثناما من نطاق تطبيق مذا املرسوم  ،وحينئذ ال يمكن جعلها محال لعقد االستغالل قصد إقامة
مشاريع استثمارية عليها ،كما استثنى األراض ي الوقفية الفالحية العامة والتي تخضع ألحكام اإليجار وفقا
ملرسوم تنفيذي خاص( ،)9وذلك بصريح نص املادة رقم  03من املرسوم التنفيذي رقم « :213/18تاستثنى
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من مجال تطبيق مذا املرسوم األمالك الوقفية العامة ذات الطابع ألفالح الخاضعة ألحكام املرسوم
التنفيذي رقم  ،70-14املؤرخ ي  10ربيع الثاني عام  1435املوافق ل 10فبراير سنة 2014واملذكور أعاله».
ومن ناحية أخرى جعل املشرع العين الوقفية املاستغلة بموجب مذا العقد تتراوح ما بين العقارات
الوقفية املبنية وكذا األراض ي القابلة للبناء وحدد مدلولها بموجب املادة رقم  07وفقا ملا يل « :تتمثل
العقارات الوقفية املوجهة لالستثمار ي مفهوم مذا املرسوم فيما يأتي- :األراض ي غير املبنية املوجهة
الستقبال املشاريع االستثمارية- ،العقارات املبنية الجامزة الستقبال املشاريع االستثمارية- ،العقارات
املبنية التي تحتاج إلى إعادة تهيئة أو توسعة أو إدخال تحاسينات عليها أو مدم بغرض إعادة البناء أو تغيير
ي استعمالها األول الستقبال املشاريع االستثمارية ،»...،يفهم من طالقة املادة أن العقارات الوقفية املبنية
يمكن أن تكتس ي الطابع األثري( )10ومن أجل ذلك ألزم املشرع بضرورة احترام خصوصيتها بموجب عدة
نصوص ي املرسوم ،كما أن النص على التدخالت التحاسينية التغييرية للعقارات الوقفية مبرر من
الناحية القانونية(.)11
وتكتس ـ ـ ـ ـ ي العق ـ ـ ـ ــارات املنص ـ ـ ـ ــوص عليه ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـ امل ـ ـ ـ ــادة  07أع ـ ـ ـ ــاله ،الط ـ ـ ـ ــابع ال ـ ـ ـ ــوقفي الع ـ ـ ـ ــام ،وه ـ ـ ـ ـ
باألصـ ـ ــل تلـ ـ ــك األمـ ـ ــالك العقاريـ ـ ــة املحـ ـ ــددة بموجـ ـ ــب نـ ـ ــص املـ ـ ــادة  08مـ ـ ــن قـ ـ ــانون األوقـ ـ ــاف والتـ ـ ــي جعلهـ ـ ــا
املش ـ ـ ــرع مح ـ ـ ــال إلب ـ ـ ـرام عق ـ ـ ــود اس ـ ـ ــتثمارية عليه ـ ـ ــا بموج ـ ـ ــب ن ـ ـ ــص امل ـ ـ ــادة  26مك ـ ـ ـرر ،11م ـ ـ ــذه األخي ـ ـ ــرة الت ـ ـ ــي
أس ـ ــا عليهـ ـ ــا املش ـ ــرع أحكـ ـ ــام املرس ـ ــوم التنفيـ ـ ــذي رقـ ـ ــم  ،213/18علم ـ ــا بـ ـ ــأن العق ـ ــارات الوقفيـ ـ ــة العامـ ـ ــة
املبنيـ ـ ــة والقابل ـ ـ ــة للبنـ ـ ــاء تعتب ـ ـ ــر جـ ـ ــزء م ـ ـ ــن الحظيـ ـ ــرة العقاري ـ ـ ــة الوقفيـ ـ ــة الت ـ ـ ـي تـ ـ ــم حص ـ ـ ــرما إلـ ـ ــى ح ـ ـ ــد م ـ ـ ــا
بمب ـ ــادرة م ـ ــن قب ـ ــل الاس ـ ــلطة املكلف ـ ــة باألوق ـ ــاف تناس ـ ــيقا م ـ ــع مختل ـ ــف الش ـ ــركاء والف ـ ــاعلين ،وذل ـ ــك ي ـ ـ إط ـ ــار
مـ ـ ـ ــا يعـ ـ ـ ــرف بتجربـ ـ ـ ــة حصـ ـ ـ ــر األمـ ـ ـ ــالك الوقفيـ ـ ـ ــة واسـ ـ ـ ــترجاعها وتاسـ ـ ـ ــوية وضـ ـ ـ ــعيتها ،وذلـ ـ ـ ــك علـ ـ ـ ــى أسـ ـ ـ ــاس
نص ـ ـ ــوص قانوني ـ ـ ــة مث ـ ـ ــل امل ـ ـ ــواد رق ـ ـ ــم  ،39 ،38 ،37م ـ ـ ــن ق ـ ـ ــانون األوق ـ ـ ــاف ونص ـ ـ ــوص أخـ ـ ـ ـرى اكتاس ـ ـ ــت
الطابع التنظيمي النوع  ،إذ جاسدت بعدة نصوص تنظيمية مرتبطة بنوعية امللك الوقفي(.)12
وقد جعلت املادة  02أعاله من العقارات الوقفية محل العقد واقعة ضمن القطاعات املعمرة أو
القابلة للتعمير ومذه األخيرة ثابت مدلولها القانوني إذ أنه« :تشمل القطاعات املعمرة كل األراض ي حتى وإن
كانت غير مجهزة بجميع التهيئات التي تشغلها بنايات مجتمعة وماساحات فاصلة ما بينها وماستحوذات
التجهيزات والنشاطات ولو غير مبنية كاملاساحات الخضراء والحدائق والفسحات الحرة والغابات الحضرية
املوجهة إلى خدمة مذه البنايات املتجمعة ،كما تشمل القطاعات املعمرة أيضا األجزاء من املنطقة املعمرة
الواجب تجديدما وإصالحها وحمايتها»(.)13
ومدلول مذه املادة كفيل بوضع حد للمفارقة التي يمكن أن تثار باسبب جعل املشرع للعقارات
الوقفية املبنية محال للعقد رغم أن مذا األخير يتطلب انجاز مشاريع استثمارية ،بمعنى مدى التناسب ما
بين العقارات املبنية وماسألة انجاز مشاريع استثمارية أو مدى استيعابها لهاته املشاريع ،ففي ظل املحاكاة
القانونية بين نص املادة  02من املرسوم رقم  213/18وأحكام قانون التهيئة والتعمير يكون املشرع قد
أخذ باملفهوم الواسع للعقارات املبنية الواقعة ي قطاعات معمرة ،فال تقتصر درجة استيعاب املشاريع
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االستثمارية على مجرد تلك التدخالت التي تتطلبها العقارات املبنية من تجديد وإصالح وحماية ،وإنما
تتاسع لتشمل مختلف التهيئات التي تحتاج إليها البنايات الوقفية من ماساحات خضراء وحدائق ومختلف
التجهيزات التي تخدم البنايات حاسب طبيعة وجهتها االستثمارية ،بينما القطاعات القابلة للتعمير فيقصد
بها القطاعات املخصصة للتعمير على األمدين القصير واملتوسط ي آفاق عشر سنوات وكذا قطاعات
التعمير املاستقبل التي تشمل األراض ي املخصصة للتعمير على املدى البعيد ي آفاق عشرين سنة( ،)14كل
ذلك ي إطار أدوات التهيئة والتعمير "املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل األراض ي" على
ماستوى البلدية الواقعة ي نطاقها العقارات الوقفية.
ما تجدر اإلشارة إليه أن العقارات الوقفية املبنية والقابلة للبناء تاستغل بموجب عقود قانونية
ثابتة قبل صدور املرسوم التنفيذي رقم  ،213/18وه عقد املرصد املطبق على األراض ي الوقفية القابلة
للبناء ،وذلك ما يتضح من قانون األوقاف املعدل واملتمم« :يمكن أن تاستغل وتاستثمر وتنمى األرض
املوقوفة بعقد املرصد الذي ياسمح بموجبه ملاستأجر األرض بالبناء فوقها مقابل استغالل إيرادات البناء
وله حق التنازل عنه باتفاق ماسبق طيلة مدة استهالك قيمة االستثمار مع مراعاة أحكام املادة  25من
القانون رقم  ،10/91املؤرخ ي 12شوال عام  1411املوافق  27أفريل سنة 1991واملذكور أعاله»( ،)15وكذا
عقد املقاولة الذي ينطبق مو اآلخر على أرض الوقف القابلة للبناء « :يمكن أن تاستغل وتاستثمر وتنمى
العقارات الوقفية حاسب ما يأتي -1:بعقد املقاولة سواء كان الثمن حاضرا كلية أو جزئيا ي إطار أحكام
املادة  549وما بعدما من األمر رقم ،58-75املؤرخ ي  1975/09/26واملتضمن القانون
املدني )16(» ،...،وعقد الترميم أو التعمير املطبق على العقارات الوقفية املبنية وذلك ما يتضح من حقيقة
قانون األوقاف املعدل واملتمم« :يمكن أن تاستغل وتاستثمر وتنمى العقارات الوقفية املبنية املعرضة
للخراب واالندثار بعقد الترميم أو التعمير ،الذي يدفع املاستأجر بموجبه ما يقارب قيمة الترميم أو التعمير
مع خصمها من مبلغ اإليجار ماستقبال»( )17ومن منا فإن الاسؤال الذي يجب أن يطرح ما مصير مذين
العقدين بصدور املرسوم التنفيذي رقم .213/18
إن التحليل املنطقي يفض ي إلى احتمالين أولهما أن مذه العقود قد ألغيت ،وثانيهما أنها ال تزال
سارية املفعول باملوازاة مع عقد االستغالل املاستحدث سنة ،2018وسيتم التطرق لالحتمالين والترجيح ي
نهاية املطاف.
فبالناسبة الحتمال كون العقود قد ألغيت فإن حجة صحته تتناقص ي ظل غياب النص الصريح
باإللغاء ضمن أحكام املرسوم التنفيذي رقم  213/18وال حتى النص املضمر الذي يفهم من خالله أن
النصوص املنظمة للعقدين قد ألغيت ،طاملا أن املرسوم لم ينص على إلغاء النصوص املخالفة ألحكامه،
غير أن حجة االحتمال تعود لتظهر إذا تم تذكر نص املادة  02من القانون املدني التي جاء فيها..« :وقد
يكون اإللغاء ضمنيا ،إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم ،أو نظم من
جديد ،موضوعا سبق وأن قرر قواعده ذلك القانون القديم» ،غير أن مذه الحجة تتضاءل على أساس أن
أحكام املرسوم التنفيذي رقم  213/18ال تتعارض مع أحكام املادتين رقم  26مكرر  05و  26مكرر 06
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و 26مكرر  ،07من قانون األوقاف ،وإنما بالعكا جاء املرسوم بأحكام تتشابه ي جزء منها مع أحكام
ُ
املادتين ال سيما نص املادتين  26مكرر  05ومكرر  06املتعلقتين بعقدي املرصد واملقاولة ،ومن منا ال
تعتبر أحكام املرسوم بمثابة تنظيم جديد للعقارات الوقفية املبنية والقابلة للبناء والتي سبق وأن حدد
قواعدما قانون األوقاف بموجب املواد املذكورة ،وإنما جعل املرسوم للعقد املاستحدث أحكاما جديدة
تختلف اختالفا شبه فاصل عن األحكام الاسابقة ،وما صفة املاستثمر ومدة العقد ومراحل تنفيذه وما
يفرضه من التزامات خاصة إال دليل على ذلك ،كما أن الربط القانوني للعقارات الوقفية ألول مرة
باملشاريع االستثمارية تعتبر حكما جديدا لم ياسبق تقريره ي النصوص الاسابقة.
وعلى مذا األساس يعود االحتمال الثاني ليظهر بقوة ،انطالقا من معيار مفاده ،حجم القيمة
االقتصادية للمشاريع الوقفية أو املردودية املحققة أو القيمة التنموية املضافة جراء العمل بالعقد
املاستحدث أو العقود الاسابقة ،إذ إن العقد املاستحدث يتطلع إلنجاز مشاريع استثمارية بما تحمله ماته
الكلمة من معان تنعكا لتظهر ي شكل آثار يتم تحقيقها تنصب ي صميم مصلحة الوقف ،ولخص
املشرع ذلك بموجب نص املادة  04من مذا املرسوم «تهدف عملية استغالل العقارات الوقفية إلنجاز
مشاريع استثمارية ي مفهوم مذا املرسوم إلى ضمان تثمين مذه األمالك وتنميتها وفقا إلرادة الواقف
وطبقا ملقاصد الشريعة اإلسالمية ي مجال األوقاف وللتشريع والتنظيم املعمول بهما» ،إذ إن مذا املرسوم
جاء قصد دمج العقارات الوقفية ي عملية االستثمار الحقيقي القائم على جملة من املرتكزات أساسها
التمويل ،األمر الذي ياسمح بتحقيق عدة مخرجات ظامرما مشاريع وقفية ضخمة ذات أثر إيجابي على
التنمية املحلية والوطنية بمختلف أوجهها اجتماعية واقتصادية ومادية عينية ،وقد جعل املشرع ذلك
ميزة قوية للعقد ومو ما يظهر من عدة عالمات كرسها املرسوم ،بينما ما تحققه العقود الاسابقة يتراوح ما
بين القيمة واملردودية االقتصادية والتنموية الباسيطة واملتوسطة دون أن تتجاوز مذا الاسقف األخير،
خاص ة وأن من ماته العقود(عقد الترميم واملرصد) ال يعمل بها إال استثناء عند تحقق مقتضياتها الثابتة
قانونا وشرعا ،ونتيجة لذلك فإن ماته العقود لم تلغ ضمنيا وإنما تبقى سارية املفعول باملوازاة مع العقد
اإلداري املاستحدث من قبل املشرع سنة  ،2018والذي جاء لتطبيق نص قانوني ماستقل (املادة  26مكرر
 )11صدر ي نفا وقت صدور النصوص املنظمة للعقود األخرى ،وأن الفيصل ي العمل بأي من ماته
العقود مو قيمة ما تتطلع اليه سلطة الوقف وما تكشف عليه الدراسات املاسبقة ي مذا اإلطار (مشاريع
وقفية صغيرة ومتوسطة وضخمة) ،بمعنى أصبحت الاسلطة املكلفة باألوقاف ي الجزائر مخيرة ال ماسيرة،
ي توزيع جهدما الرامي الستثمار عقارات الوقف.
ا
ثانيا -مدة العقد:
لقد بين املشرع حكم مدة العقد بموجب نص املادة رقم  08من املرسوم« :تاستغل العقارات
الوقفية املوجهة لالستثمار كما مو محدد ي املادة  4أعاله ملدة أدناما خما عشرة ( )15سنة وأقصاما
ثالثون( )30سنة قابلة للتجديد على أساس املردودية االقتصادية للمشروع االستثماري ،يتم التجديد
لفائدة املاستثمر أو لذوي حقوقه».
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ومن منا يكون املشرع قد جعل العقد من العقود املحددة املدة ،ولم يضرب املشرع مدة واحدة
فاصلة ،وإنما َّبين املدى الزمني الذي ياسري ي إطاره العقد ،إذ جعل له حدا أدنى ( )15سنة وحدا أقص ى
( )30سنة ،على عكا بعض العقود األخرى التي حدد لها املشرع مدة واحدة مثل عقد ايجار األراض ي
الوقفية الفالحية املحددة مدته بـ  40سنة قابلة للتجديد ،وتبدو الحكمة جلية من عدم تحديد مدة
واحدة ثابتة ،إذ ال يمكن لاسلطة الوقف أن تتوقع بالتحديد املدة التي تتطلبها عملية إنجاز املشروع
االستثماري بالنظر لصعوبة ضبط املتغيرات املتحكمة ي ذلك (مالباسات وظروف اإلنجاز) ،فقد تطول
املدة وقد تقصر دون أن تتجاوز الحدود التي وضعها املشرع.
وإذا كان املشرع قد ربط حق التجديد للعقد بمتغير املردودية االقتصادية للمشروع ،فإن مذا
األخير متغير متحكم ي املدة األصلية أيضا(،إذ تحدد مدة العقد حاسب طبيعة االستثمار وحجمه وتاسري
ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد)( )18فعلى أساس مردودية املشروع قد تقرب مدة العقد من الحد
األدنى فتكون قصيرة أو من الحد األقص ى فتكون طويلة ،وذلك بحاسب ارتفاع قيمة مردودية املشروع أو
انخفاضها ،فكلما ارتفعت قصرت املدة والعكا صحيح ،وسبب مذا االرتباط راجع إلى كون أن املصدر
الوحيد الستعادة قيمة ما انفقه املاستثمر ي سبيل انجاز املشروع مو املردودية املحققة ي حد ذاتها
الناتجة عن حقه ي استغالل املشروع ،ألجل ذلك قيل إن ارتفاعها أو انخفاضها مؤثر حقيقي ي املدة،
فإذا ارتفعت لن تطول املدة التي ياستعيد خاللها املاستثمر قيمة ما أنفقه وقد ال تكون مناك حاجة
لتجديد العقد أصال ،والعكا صحيح ،من ناحية أخرى يكون من الحق التاساؤل عن طبيعة املدة التي
قررما املشرع ( 15سنة كحد أدنى و 30سنة كحد أقص ى)؟
الراجح أن ذلك ٌ
أجل تم تقديره لاسببين مباشر وغير مباشر ،الاسبب املباشر يتمثل ي طبيعة
املقصد العقدي ،ومو إقامة مشروع استثماري بمالباساته خصوصا املدة التي يتطلبها بارتباطاتها املذكورة
أعاله ،فاملشرع قدر أن ذلك أجل كفيل بتحقيق املقصد العقدي ،أما الاسبب غير املباشر فأساسه طبيعة
أمالك الوقف ي حد ذاتها فهي غير قابلة للتملك بالتقادم وال للتصرف وال للحجز( ،)19فاملشرع لم يجعل
من املدة قصيرة بحيث ال ياستقيم معها املقصد العقدي ،وال طويلة تشكل عبئا ثقيال لألعيان الوقفية،
وإنما أخذ باألجل املتوسط ،وذلك حتى ال يكتاسب املاستثمر شعورا آليا بتملكه للعقارات الوقفية
املوضوعة تحت يده ،شعور قد يؤدي به إلى خرق الخصائص املذكورة للوقف.
املطلب الثاني :إجراءات إبرام عقد استغالل العقارات الوقفية املوجهة لالستثمار
عمال بنص املادة  11من املرسوم ،تخول الاسلطة املكلفة باألوقاف ممثلة ي وزير الشؤون الدينية
واألوقاف مباشرة إجراءات إبرام عقد استغالل العقارات الوقفية املوجهة لالستثمار ،وعمال بنص املادة
 12يتم اعتماد صيغتين ي إبرام العقد ،صيغة تقديم العروض كقاعدة عامة(الفرع األول) وصيغة
التراض ي كاستثناء (الفرع الثاني).
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الفرع األول :اعتماد صيغة تقديم العروض كقاعدة عامة
نص املشرع على صيغة تقديم العروض إطار أحكام املرسوم ،كما أكد بموجب املادة  19على
تخصيص نموذج دفتر الشروط لهذه الصيغة فتم إلحاقه باملرسوم وتضمينه جملة من األحكام املتعلقة
بالصيغة وإجراءاتها ،ويمكن تناول ذلك ي نقطتين ،مباشرة صيغة تقديم العروض(أوال) ،ثم فتح
العروض واستكمال شكليات العقد(ثانيا)
ا
أوال -مباشرة صيغة تقديم العروض:
تعتبر صيغة تقديم العروض إحدى طرق إبرام الصفقات العمومية ،إذ يعتبر إجراء ياستهدف
تقديم عروض من عدة متعهدين متنافاسين مع تخصيص الصفقة من دون مفاوضات للمتعهد الذي
يقدم أحاسن عرض من حيث املزايا االقتصادية( ،)20وتمر مذ الصيغة وفقا ألحكام املرسوم التنفيذي رقم
 213/18بمرحلتين ،مرحلة اإلعالن عن املشروع وسحب دفتر الشروط ،ثم مرحلة ايداع العروض ،إذ
يتم اإلعالن عن املشروع ي صحيفتين وطنيتين على األقل وعن طريق امللصقات ي األماكن املخصصة
لهذا الغرض ،وذلك وفق النموذج املحدد من قبل مديرية الشؤون الدينية واألوقاف ،كما أجاز املشرع
اإلعالن بكل وسيلة أخرى تحقق الغرض ،وذلك يحمل على أية وسيلة من وسائل النشر ،وحبذا لو نص
املشرع صراحة على النشر عبر املوقع االلكتروني للوزارة وعبر وسائل اإلعالم املاسموعة واملرئية ،لكي يتاسع
حظ الوقف ي استقطاب أكبر قدر من العروض وانتقاء أحاسنها ،ويتم سحب دفتر الشروط من مقر
مديرية الشؤون الدينية واألوقاف للوالية املعنية باملشروع مقابل دفع مبلغ يتم تحديده يصب ي حاساب
إيرادات األوقاف املفتوح لدى البنك(مفتوح مذا الحاساب عمليا لدى فرع البنك الوطني الجزائري على
ماستوى الوالية) كما يتم االطالع على امللف التقني املعد رفقة دفتر الشروط واملتضمن خصوصا مختلف
املخططات الواجب التقيد بها ،مع العلم أن تقديم العروض يكون عن طريق تعهدات مختومة تحمل
عبارة "عرض خاص باستغالل العقار الوقفي...املوجه إلنجاز مشروع استثماري...ال يفتح" ،ويحتوي امللف
املودع على نوعين من الوثائق ،وثائق تخص املاستثمر تتمثل ي -( :تعهد وفق النموذج املرفق باملرسوم،
وصل سحب دفتر الشروط ،نسخة من بطاقة الهوية ،دفتر الشروط موقعا ومؤشرا عليه من طرف
املاستثمر ،نسخة من القانون األساس ي بالناسبة إلى الشخص املعنوي ،نسخة من السجل التجاري أو
االعتماد أو شهادة تعليم أو تكوين تؤمله ملمارسة النشاط) ،ووثائق أخرى تتعلق باملشروع االستثماري
تتمثل ي -(:بطاقة تقنية تتضمن وصف املشروع املزمع إنجازه ومحتوياته وتصميمه األول  ،التكلفة
التقديرية للمشروع ومخطط التمويل "الهندسة املالية للمشروع" ،تقديم قائمة باإلمكانيات املادية
والبشرية املرصودة إلنجاز املشروع ،مدة إنجاز املشروع املقترحة وجدول زمني يبين مدة الدراسات املختلفة
ومراحل اإلنجاز ،ويطلب حاسب الحالة التقرير املوضح لألحكام الخاصة باملمتلكات العقارية الثقافية
الوقفية املحمية) ،ويتم إيداع العروض خالل األجل املحدد قبل الاساعة منتصف النهار بمقر املديرية،
(تراع املديرية ي تحديد أجل إيداع العروض خصوصية املشروع االستثماري ومكوناته)(.)21
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ا
ثانيا -فتح وتقييم العروض واستكمال شكليات العقد:
نص املشرع على إنشاء لجنة خاصة تكلف بعملية فتح وتقييم العروض يرأسها الوال أو ممثله
تتكون من-( :املدير الوالئي للشؤون الدينية واألوقاف عضوا ،املدير الوالئي للصناعة واملناجم عضوا،
املدير الوالئي ألمالك الدولة عضوا ،املدير الوالئي للتعمير والهندسة املعمارية والبناء عضوا ،املدير الوالئي
للثقافة عضوا ،املدير الوالئي للبيئة عضوا ،رئيا املجلا الشعبي البلدي للبلدية محل املشروع عضوا،
كما يمكن للجنة أن تاستعين بأي شخص يمكن أن ياساعدما ي أشغالها بالنظر لكفاءته) ،وتتولى مصالح
مديرية الشؤون الدينية واألوقاف أمانة اللجنة تحت سلطة الوال  ،والغريب ي األمر عدم نص املشرع على
عضوية املدير الوالئي للحفظ العقاري رغم أنه ألزم بضرورة شهر العقد االداري لالستغالل ،ومو نقص
ينبغ تداركه.
كما أكد املشرع على تحديد كيفيات سير اللجنة بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية
والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية ووزير الشؤون الدينية واألوقاف ،وعليه ينبغ اإلسراع ي إصدار مذا
القرار قصد تاسهيل عملية التطبيق امليداني للعقد املاستحدث من قبل املشرع ،وتضطلع اللجنة حاسب
املرسوم التنفيذي بالقيام بما يل -( :فتح العروض املقدمة من قبل املترشحين لالستثمار ،دراسة العروض
املقدمة وتقييمها على مرحلتين االنتقاء األول واالنتقاء النهائي ،انتقاء أحاسن عرض تقني ومال لفائدة
األوقاف على أساس املعايير والقواعد املعمول بها ي مجال االستثمار مع مراعاة انسجام طبيعة املشروع
مع خريطة االستثمار الوالئية(.)22
كما فصل نموذج دفتر الشروط ي مهام اللجنة أثناء كل مرحلة ،إذ تتولى أثناء مرحلة التقييم
األول ما يأتي-( :إثبات صحة تسجيل العروض ي سجل خاص مرقم ومؤشر عليه ،إعداد قائمة
املاستثمرين املتعهدين حاسب ترتيب تاريخ وصول العروض ،فتح العروض املقدمة من قبل املترشحين
لالستثمار ،إعداد وصف مفصل للوثائق التي يتكون منها كل عرض ،إعداد محضر فتح العروض ،تقييم
وتحليل العروض تقنيا وماليا ،وال تعتد اللجنة بالعروض غير املطابقة وغير املالئمة) ،وعلى إثر االنتقاء
األول تقوم اللجنة بدعوة املاستثمرين الثالثة األوائل الذين تم انتقاؤمم ،وذلك بشكل مكتوب ،الستكمال
ملفاتهم بالوثائق التالية-( :نسخة من حصائل وجداول الحاسابات لنتائج الاسنوات الثالثة األخيرة ،كشف
الضرائب وصحيفة الاسوابق القضائية سارية املفعول ،نسخة من رقم التعريف الجبائي ،الوثيقة املتعلقة
بالتفويض إلبرام عقود ،تصريح يبين مؤمالت املاستثمر ي مجال إنجاز املشاريع االستثمارية مرفقا بالوثائق
الثبوتية مثل شهادات حاسن اإلنجاز ،وكل وثيقة أخرى تاساعد على انتقاء أحاسن عرض لفائدة األوقاف،
كما تطلب اللجنة تقديم دراسة الجدوى التقنية االقتصادية ي أجل تتولى ضبطه حاسب طبيعة املشروع
االستثماري) ،أما ي مرحلة التقييم النهائي فتختار اللجنة املاستثمر على أساس نتائج دراسة الجدوى
ألفضل عرض ويراعى ي ذلك مدى انسجام املشروع مع خريطة االستثمار على ماستوى الوالية ،لتختم
اللجنة أعمالها بتحرير محضر تقييم العروض يوقع عليه الرئيا وأعضاء اللجنة( ،)23ويرفع الوال املقترح
املتضمن أحاسن عرض إلى وزير الشؤون الدينية واألوقاف(.)24
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ليقوم الوزير بناء على املقترح املرفوع من قبل الوال بإصدار قرار يتضمن الترخيص باستغالل
العقارات الوقفية املوجه إلنجاز مشروع استثماري ،وذلك ي نسختين ،تبلغ إحدامما إلى املاستثمر املعني
عن طريق الوال  ،وبعد ذلك يتم إعداد عقد بين مدير الشؤون الدينية واألوقاف واملاستثمر ،ويخضع مذا
العقد لشكليات التسجيل واإلشهار العقاري( ،.)25ومباشرة بعد التوقيع على العقد يتم إعداد محضر يوقعه
املدير واملاستثمر يتضمن تجاسيد حيازة العقار وبداية االنتفاع ،ومحضر آخر يوقعه الطرفان يتضمن
تحديد معالم العقار حاسب مراجع املسح إن وجدت وإال فبحدوده(.)26
وما تجدر اإلشارة إليه أخيرا أن املشرع أغفل مرحلة جد مهمة يمكن تاسميتها باملرحلة الاسابقة على
مباشرة إجراءات إبرام العقد ،كان عليه إدراجها بمادة صريحة ضمن أحكام املرسوم تحت فصل خاص
معنون مثال بـ ـ ـ"مرحلة الدراسات املاسبقة" تتضمن على وجه الخصوص كل ما من شأنه الكشف على
طبيعة املشروع االستثماري الوقفي ،ومدى إيجابيته على التنمية املحلية ومدى مردوديته االقتصادية
لصالح الوقف ،واألكيد أن ذلك يتطلب إلزام الاسلطة املكلفة باألوقاف باالستعانة بخبراء ومختصين
يتولون عملية التخطيط واالستشراف وصناعة القرار االستثماري الوقفي ،وذلك بالرغم من أن املشرع
نص على ضرورة انسجام املشروع مع الخريطة الوالئية لالستثمار وه الحكمة من اشتراط عضوية وزير
الصناعة واملناجم ضمن تشكيلة اللجنة املذكورة ،غير أن ما يتضح من مختلف النصوص أن فحص
مدى تحقق مذا الضابط يكون أثناء سير اإلجراءات ال قبلها كما مو موضح أعاله ،إذ إن املطلوب مو
ضرورة النص على إلزام الاسلطة الوالئية لألوقاف بالتناسيق مع مختلف الشركاء والفاعلين باإلعداد
املاسبق لبنك معطيات يتضمن العرض العقاري الوقفي املوجه لالستثمار( )27وياستحاسن أن يكون ذلك
عبر الطريق اإللكتروني ،من جهة ،وإعداد خريطة وقفية منسجمة مع الخريطة الوالئية تتضمن تحديد
أولويات االستثمار املاستقبل على األمدين املتوسط والبعيد من جهة أخرى( ،)28ليكون من الاسهل تجاسيد
كل ذلك عبر العقد االداري لالستغالل وفقا لإلجراءات املعمول بها.
الفرع الثاني :اعتماد صيغة التراض ي كاستثناء
تعتبر صيغة التراض ي إجراء إلبرام الصفقة العمومية ياسمح بتخصيصها ملتعاقد واحد دون
الدعوة للمنافاسة( ،)29وي إطار أحكام املرسوم رقم ،213/18نص املشرع على اعتماد صيغة التراض ي ي
إبرام العقد كاستثناء على القاعدة العامة املتمثلة ي إجراء تقديم العروض ،وال شك أن ذلك مرتبط
بحاالت توجب اعتماد مذه الصيغة ،وقد ذكر املشرع حالتين ،حالة عدم جدوى املشروع االستثماري عن
طريق تقديم العروض (أوال) ،وحالة املشاريع االستثمارية ذات القيمة الكبرى املتنوعة وتلك املوجهة
للشباب (ثانيا).
ا
أوال -حالة عدم جدوى املشروع االستثماري عن طريق تقديم العروض:
نص املشرع على ماته الحالة ي إطار أحكام املرسوم وفقا ملا يل  « :يمنح استغالل األمالك الوقفية
بالتراض ي ي إطار االستثمار بعد استيفاء تنظيم عمليتين متتاليتين عن طريق تقديم العروض أثبتتا عدم
الجدوى بالناسبة للمعايير والقواعد املعمول بها ي مجال االستثمار»(.)30
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وعلى مذا األساس فإن مناط اعتماد أسلوب التراض ي وفقا لهذه الحالة يتحقق عند عدم جدوى
منح العقد وفقا ألسلوب تقديم العروض ،وذلك بتنظيم عملية أولى ثم إجراء محاولة ثانية إلبرام عقد
االستغالل عن طريق أسلوب تقديم العروض  ،ثم إن األساس الذي يجب أن تاستند عليه سلطة الوقف
لتقدير عدم الجدوى بمضمونها املذكور أعاله ،مو املعايير والقواعد املعمول بها ي مجال االستثمار ،فماه
ماته املعايير والقواعد التي بناء عليها يتم التقرير بعدم جدوى املشاريع االستثمارية؟
إذا كان االستثمار يقتض ي توظيف أحد األصول قصد الحصول على عائد اقتصادي ي
املاستقبل( ،)31فإن عدم بلوغ مذا الهدف يدفع للحكم بعدم جدوى املشروع االستثماري ،وبالرجوع إلى
قانون االستثمار والذي يفترض أنه بين تلك املعايير وقواعد عدم جدوى املشاريع ،وبتفحص أحكامه،
يتضح أن املشرع ربط تلك املعايير بضابط مفاده "األثر االقتصادي للمشروع االستثماري" وذكر تلك
املعايير التي ياستجيب معها املشروع االستثماري لهذا الضابط ،لكنه أحال تحديدما إلى التنظيم( ،)32ولحد
الاساعة لم بصدر التنظيم املحال إليه،
ثانيا -حالة املشاريع االستثمارية ذات القيمة الكبرى املتنوعة وتلك املوجهة للشباب:
ذكر املشرع ماته الحالة وفقا ملا يل  « :يمكن اللجوء بصفة استثنائية إلى صيغة التراض ي عندما
يتعلق األمر بتشجيع مشاريع استثمارية ذات أممية ومردودية كبرى لألمالك الوقفية أو ذات بعد وطني أو
تلك التي تحقق قيمة مضافة عالية ي الجانب االجتماع .
كما يمكن منح االستغالل بالتراض ي لفائدة الشباب الحاصلين على مؤمالت علمية أو مهنية على
عقارات وقفية تتناسب مع انجاز مشاريع استثمارية مصغرة »(.)33
ومن منا وعلى أساس الفقرة األولى للمادة ،إذا تبين أن املشروع االستثماري املزمع إنجازه سيدعم
ذمة الوقف بمردودية عالية ،أو بعبارة أخرى ُيكاسب الوقف ريعا ماليا معتبرا ،فإنه يتحقق مفهوم
االقتصاد الحقيقي للوقف ي إطار مصلحته الفضلى ،أو إذا تبين أن املشروع يكتس ي الطابع الوطني
ومقصود ذلك ،من حيث آثاره فتاستفيد منه كافة شرائح املجتمع على الصعيد الوطني ،كإقامة ماستشفى
ضخم يقدم خدمة اجتماعية ي جميع التخصصات الطبية مثال ،أو إذا تبين أن املشروع سيحقق قيمة
مضافة عالية ي الجانب االجتماع ويحمل مذا األخير على املعنى الواسع له ،ليظهر من خالل أي مشروع
ياسد الحاجة االجتماعية وياسهم ي معالجة مختلف اختالالت املجتمع ،كإنجاز مصنع ضخم لصناعة
وتركيب الاسيارات أو للصناعات الغذائية أو لصناعة الناسيج ،فيوفر حاجة الاسوق املحلية لهذه الاسلعة،
وياسمح بالحد من البطالة والفقر ،من خالل تشغيل عدد كبير من شرائح املجتمع وتحاسين ظروفها
املعيشية ،أو كإقامة مدينة وقفية جديدة بمختلف مرافقها وتجهيزاتها(،مؤساسة تعليمية ،مكتب للبريد،
ماستوصف ،فروع مختلف املؤساسات والهيئات اإلدارية التي تقدم خدمة عمومية)،فإن عقد استغالل
العقار الوقفي يبرم عن طريق صيغة التراض ي ،مع العلم أن الاسلطة املكلفة باألوقاف تكون املعني املباشر
بتقدير مدى توافر مقتضيات مذه الحالة املوجبة العتماد صيغة التراض ي ،ومو ما يدعم الفكرة التي
مفادما ضرورة الدراسة والتخطيط واالستشراف املاسبق املؤسا.
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كما ذكر املشرع بموجب الفقرة الثانية للمادة الحالة األخرى املوجبة العتماد صيغة التراض ي،
وذلك بالناسبة للمشاريع التي تمنح لفائدة الشباب الحاصل على مؤمالت علمية ومهنية مناسبة إلقامة
مشروع استثماري مصغر ،والاسؤال الذي تاسوق إليه ماته الحالة مو مدى تبرير اعتماد صيغة التراض ي
معها ومدى تناسبها مع الحالة األولى املوجبة العتماد صيغة التراض ي وذلك من حيث القيمة املضافة
املحقة لصالح الوقف من باب أولى؟
إن كون املاستثمر شابا حاصال على مؤمل علمي أو منهي ال يبرر منحه عقد االستغالل بصيغة
التراض ي وصفته مذه ال تعادل بتاتا حالة املاستثمر الذي يقيم مشروعا ذا مردودية وبعد وطني وقيمة
اجتماعية عالية ،ثم إن ماته الحالة تعتبر منحا ملزية قانونية تتنايى ي حقيقتها مع جومر حالة املبادرة
بمشروع ذي بعد وطني وتقتل مثل ماته املبادرات ،فيكفي أن يكون املاستثمر شابا حاصال على مؤمل علمي
أو منهي (يمكن أن يكون باسيطا ي ظل عدم تحديد الحد األدنى له) ،لكي يحصل على العقد بالتراض ي ،من
جهة أخرى مثل ماته الحالة تعتبر فخا وحيلة يمكن استغاللها من قبل أولئك املاستثمرين الذين ال يهمهم
سوى الحصول على صفقة العقد زيادة لرأس مالهم بغض النظر على ما تؤتيه من أثر إيجابي على التنمية
املحلية والجانب االجتماع  ،إذ يمكن لهؤالء  -ولتجنب الدخول ي مالباسات الترشح عن طريق تقديم
العروض -االتصال بأحد الشباب الهاوي الذي له مؤمل علمي أو منهي فيعقد معه اتفاقية على جعله ي
واجهة الترشح لالستثمار عن طريق التراض ي فيتحمل الشاب كافة االلتزامات من الناحية القانونية واآلخر
يكون مموال ،مما قد ينجر عليه منازعات بين الشاب واملمول والدخول ي عمليات تدلياسية احتيالية ال
تعود بالنفع على الوقف وتتنايى ومقاصده الشرعية.
وم ـ ــن ث ـ ــم ك ـ ــان املفتـ ـ ـرض أن يجع ـ ــل املش ـ ــرع ص ـ ــفة ك ـ ــون الش ـ ــاب الحاص ـ ــل عل ـ ــى مؤم ـ ــل علم ـ ــي أو
منهـ ـ ـ ــي فيصـ ـ ـ ــال ي ـ ـ ـ ـ تفضـ ـ ـ ــيله علـ ـ ـ ــى املاسـ ـ ـ ــتثمر العـ ـ ـ ــادي ،شـ ـ ـ ــريطة كـ ـ ـ ــون املشـ ـ ـ ــروع ذا بعـ ـ ـ ــد وطنـ ـ ـ ــي وقيمـ ـ ـ ــة
اجتماعي ـ ـ ــة عالي ـ ـ ــة ومردودي ـ ـ ـة كب ـ ـ ـرى للوق ـ ـ ــف ،ف ـ ـ ــالراجح أن ملث ـ ـ ــل م ـ ـ ــذه املش ـ ـ ــاريع أولوي ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى مش ـ ـ ــروع
مص ـ ـ ــغر ،ف ـ ـ ــال مب ـ ـ ــرر يق ـ ـ ــف أم ـ ـ ــام مص ـ ـ ــلحة الوق ـ ـ ــف الفض ـ ـ ــلى ،حت ـ ـ ــى قي ـ ـ ــل أن الوق ـ ـ ــف تص ـ ـ ــرف مص ـ ـ ــل
الغ ـ ـ ـ ــرض ياس ـ ـ ـ ــتوجب اس ـ ـ ـ ــتغالال أمث ـ ـ ـ ــل وأش ـ ـ ـ ــمل وأفض ـ ـ ـ ــل( )34ال س ـ ـ ـ ــيما بمقاص ـ ـ ـ ــده الش ـ ـ ـ ــرعية ومقتض ـ ـ ـ ـ ى
مراع ـ ــاة إرادة واقف ـ ــه ،ول ـ ــو تمث ـ ــل املب ـ ــرر يـ ـ ـ ك ـ ــون املاس ـ ــتثمر ش ـ ــابا ،ف ـ ــاملنطق سيقضـ ـ ـ ي بتفض ـ ــيل مش ـ ــروع
ذي بعـ ـ ـ ــد وطنـ ـ ـ ــي ياسـ ـ ـ ــتفيد منـ ـ ـ ــه آالف الشـ ـ ـ ــباب عـ ـ ـ ــوض مشـ ـ ـ ــروع مصـ ـ ـ ــغر يمـ ـ ـ ــنح لشـ ـ ـ ــاب واحـ ـ ـ ــد وتكـ ـ ـ ــون
االسـ ـ ــتفادة منـ ـ ــه محـ ـ ــدودة النطـ ـ ــاق ،وعليـ ـ ــه ياستحاسـ ـ ــن علـ ـ ــى املشـ ـ ــرع إعـ ـ ــادة النظـ ـ ــر ي ـ ـ ـ الفقـ ـ ــرة الثانيـ ـ ــة
للمـ ـ ــادة املـ ـ ــذكورة أعـ ـ ــاله ،وال مـ ـ ــانع مـ ـ ــن اقت ـ ـ ـراح الصـ ـ ــياغة التاليـ ـ ــة« :كمـ ـ ــا تعطـ ـ ــى األولويـ ـ ــة ي ـ ـ ـ االسـ ـ ــتفادة
م ـ ـ ــن االس ـ ـ ــتغالل بالتراضـ ـ ـ ـ ي لفائ ـ ـ ــدة الش ـ ـ ــباب الحاص ـ ـ ــل عل ـ ـ ــى م ـ ـ ــؤمالت علمي ـ ـ ــة أو مهني ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى عق ـ ـ ــارات
وقفية تتناسب مع إنجاز مشاريع استثمارية تاستجيب للمقتض ى املذكور ي الفقرة أعاله».
وقد نص املشرع على نموذج دفتر شروط يبين كيفيات منح العقد عن طريق التراض ي( ،)35وحدد
فيه اإلجراءات الالزمة الستكمال إبرام العقد ،من حيث امللف املقدم من قبل املاستثمر وكيفيات
الترخيص بمنح العقد بعد اقتراح من الوال وترخيص من وزير الشؤون الدينية واألوقاف إلى غاية إبرام
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العقد بين مديرية الشؤون الدينية واألوقاف واملاستثمر وتسجيله وشهره بنفا اإلجراءات املعتمدة ي
صيغة تقديم العروض(.)36
وما تجدر اإلشارة إليه أخيرا أن مناك أسلوبين آخرين يتم العمل بهما ي إطار استغالل امالك
الوقف عن طريق اإليجار ،ومما أسلوب املزاد العلني وأسلوب التراض ي بحاالت مخصوصة تختلف عن
حاالت التراض ي وفقا للعقد املاستحدث(حالتي نشر العلم وتشجيع البحث فيه ،ومختلف سبل
الخيرات)( ، )37وال تعتبر أحكام العقد املاستحدث بمثابة إلغاء ضمني أو تناقض أصل مع األسلوبين
املنصوص عليهما ي املرسوم التنفيذي رقم  ،381/98وإنما اعتمد املشرع صيغة تقديم العروض ونص
على حاالت جديدة لصيغة التراض ي مراعاة منه لصفة املشاريع املنجزة على العقارات الوقفية والتي
تكتس ي الطابع االستثماري ووقوفا عند خصوصية العقد الذي يتم من خالله طرح ماته العقارات
لالستغالل ،وتوافقا مع اإلجراءات املطبقة ي القانون الجديد للصفقات العمومية بخصوص الصيغة
األصلية.

املبحث الثاني
آثار عقد استغالل العقارات الوقفية املوجهة لالستثمار وانقضائه
يترتب على عقد استغالل العقارات الوقفية مركزا قانونيا ثابتا لطرفيه ،يجاسد ي جملة من اآلثار
القانونية (املطلب األول) ،كمأن مذا املركز غير مقرر على وجه الدوام وإنما ينتهي ألسباب قانونية ينقض ي
عندما العقد (املطلب الثاني).
املطلب األول :آثار عقد استغالل العقارات الوقفية املوجهة لالستثمار
ماسألتان جومريتان تجاسدان آثار عقد استغالل العقارات الوقفية املوجهة لالستثمار حقوق
والتزامات املاستثمر(الفرع األول) ،حقوق والتزامات الاسلطة املكلفة باألوقاف (الفرع الثاني).
الفرع األول :حقوق والتزامات املستثمر
جعل املشرع من حقوق والتزامات املاستثمر متناثرة ما بين أحكام املرسوم وأحكام نموذج دفتر ي
الشروط امللحقين به ،وعلى أساس ذلك يتم تناول حقوق املاستثمر(أوال) ،ثم التزاماته (ثانيا).
ا
أوال -حقوق املستثمر:
صرح املشرع بثالثة حقوق يتمتع بها املاستثمر وفق ما يل « :يحق للماستثمر-:االنتفاع بعائدات
االستغالل ،استغالل االستثمار املنجز بشكل مباشر أو عن طريق اإليجار من الباطن ،االستفادة من تجديد
عقد االستثمار (.)38
وطاملا أن للماستثمر حقا ي االنتفاع بعائدات االستثمار فمن باب أولى يكون له الحق ي االنتفاع
بالعقار الوقفي املطروح لالستغالل ،فذلك حق أصيل كان على املشرع أن يضعه ي طليعة املادة املذكورة
باعتباره حقا سابقا على ما قرره من حقوق ،وذلك بالرغم من أنه حدد وسيلة إثبات مذا الحق و لحظة
سريانه ،إذ تجاسد حيازة العقار الوقفي واالنتفاع به بموجب محضر يوقعه املدير الوالئي للشؤون الدينية
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واألوقاف واملاستثمر ،وذلك مباشرة بعد التوقيع على العقد وإعداد محضر تحديد املعالم أو الحدود كما
سبق ذكره أعاله ،ومن ثم ينبغ للمشرع أن ينص على حق املاستثمر ي االنتفاع بالعقارات الوقفية محل
العقد وذلك بإضافة بند صريح ي طليعة النص املذكور أعاله.
ويرتبط الحقان املذكوران ي طليعة النص أعاله ارتباطا وثيقا ،إذ يحق للماستثمر االنتفاع
ٌ
انتفاع حر خال من أي تعرض صادر من قبل الاسلطة،
بعائدات االستغالل للمشروع ،واملغزى نمن ذلك
وتتأتى ماته العائدات إما نتيجة جهده الشخص ي من خالل االستغالل املباشر ،وإما نتيجة تأجير املشروع
االستثماري للغير من الباطن ،وإذا كانت العائدات التي يحصل عليها املاستثمر ي ماته الحالة األخيرة عبارة
بواسطة بينه وبين املشروع الذي
عن ثمار مدنية تكرس حقه ي االنتفاع ،وحصوله على ماته الثمار كان
ٍ
سبق وأن أنجزه ،تتمثل ي شخص املاستأجر من الباطن ،فإن طبيعة العائدات التي يحصل عليها املاستثمر
نتيجة االستغالل املباشر ترتبط بطبيعة املشروع االستثماري ي حد ذاته ،فقد تكون ثمنا مقابال لبيع
الاسلعة التي ينتجها املشروع(مصنع مثال) ،وقد تكون مقابال ماليا مهما كانت تاسميته رسما أو غيره ،نظير
الخدمة املقدمة من املشروع (فنادق سياحية مثال) ،وي مذا النوع من االستغالل تتحقق العائدات من
دون واسطة بين املاستثمر(بتابيعيه) واملشروع الذي أنجزه ومو سر تاسميته باالستغالل املباشر،
وأخير خول املشرع للماستثمر الحق ي االستفادة من تجديد عقد االستثمار ،واملقصود من ذلك
العقد األصل لالستغالل دون أن يفهم ش يء آخر من عبارة عقد االستثمار ،ودليل ذلك أن حق التجديد
ذكره املشرع بمناسبة بيانه ألحكام مدة عقد االستغالل ،وملا بين طبيعة التجديد للعقد ،إذ جعل ذلك يتم
بشكل ضمني لفائدة املاستثمر أو ورثته ،إال إذا عبر صراحة بشكل كتابي سنة قبل انتهاء املدة األصلية
للعقد عن رغبته ي عدم التجديد ،كما أن لحق التجديد توابع قررما املشرع ي الحقيقة لصالح سلطة
الوقف ،ملا ذكر إمكانية مراجعة بنود العقد ال سيما األحكام املالية له( ،)39ويتوافق ذلك مع القاعدة
العامة الواردة ضمن أحكام املرسوم التنفيذي رقم .)40(381/98
وينبغ التنويه لحقين آخرين خولهما املشرع للماستثمر قد يلتباسان مع حق التجديد ،أولهما
حقه ي تمديد آجال العقد والذي يمارس أثناء سريان املدة وتنفيذ االلتزامات ،وذلك ي حالة ما إذا طرأ
سبب قامر حال دون التقيد باملدة األصلية للعقد ويمارس حق التمديد بنفا املدة التي تعذر فيها الوفاء
بااللتزامات مع إعالم مديرية الشؤون الدينية واألوقاف كتابيا ي أجل أقصاه ثمانية أيام ،وذلك دون
اعتبار صعوبات التمويل سببا قامرا ،وثانيهما حقه ي االستفادة من أجل إضاي لألجل املحدد ي العقد
(املدة األصلية وفترات التمديد التي تتخللها) ،ففضال على حق التمديد وبالرغم منه مكن املشرع املاستثمر
من األجل اإلضاي  ،الذي يتراوح بين سنة إلى ثالث سنوات حاسب طبيعة املشروع وأمميته ويجاسد ذلك
عن طريق ملحق للعقد ،وي حالة عدم اتمام املشروع رغم انقضاء األجل اإلضاي يعتبر املاستثمر ي حكم
الشخص املخل بالتزامه العقدي إذ يتم إعذاره تحت طائلة فسخ العقد دون تعويض(.)41
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ا
ثانيا -التزامات املستثمر:
تعتبر التزامات املاستثمر وفقا ألحكام املرسوم التنفيذي رقم  213/18التزامات ترتبط بمراحل
تنفيذ العقد ،لتظهر ي شكل التزامات مالية تختلف طبيعتها بين مرحلة اإلنجاز ومرحلة االستغالل ،ففي
املرحلة األولى يلتزم املاستثمر بدفع إيجار سنوي ياسري ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد ويتم تحديد
قيمته وفقا ملقتضيات الاسوق العقارية ،والقول بذلك يعني االعتماد على التقييم الذي تقوم به مصالح
أمالك الدولة ي مذا اإلطار ،بينما ي مرحلة االستغالل للمشروع يلتزم بتاسديد ناسبة مئوية من رقم
األعمال املحقق من قبله ،تتراوح ما بين  %1و  % 08على أساس املردودية االقتصادية لالستثمار واألثر
اإليجابي املترتب على التنمية املحلية ،فكلما ارتفعت قيمة ماته املردودية وتأثير املشروع على التنمية
املحلية ارتفعت حصة الوقف والعكا صحيح وذلك ي حدود الناسب املذكورة ،ويتم صب كل من بدل
اإليجار وحصة الاسلطة ي حاساب األوقاف املفتوح لدى البنك(.)42
كما يتحمل املاستثمر التزامات مرحلية أخرى ،فأثناء اإلنجاز يلتزم املاستثمر باستغالل العقار
الوقفي استغالال أمثل وضمان تنميته واملحافظة عليه ،كما يجب عليه أن يحترم تخصيص العقار
الوقفي باستعماله وفقا لألغراض املحددة ي دفتر الشروط ،كما يكون مطالبا بالشروع ي إنجاز املشروع
مباشرة بعد الحصول على رخصة البناء مع التقيد بتلك القواعد الثابتة ي أدوات التهيئة والتعمير ،ويلتزم
كذلك بعدم التغيير ي التصاميم واملخططات املتفق عليها إال مع املوافقة املاسبقة للاسلطة،،كما يجب أن
يلتزم بحماية التراث الثقاي وعدم االخالل بعناصر النظام العام ،واحترام قواعد النظافة وحماية البيئة،
وي ماته النقطة األخيرة ثبت التقصير القانوني من قبل املشرع إذ كان عليه أن يلزم املاستثمر بإجراء
الدراسات البيئية املاسبقة( )43وإرفاقها بوثائق املشروع تماما مثلما فعل ملا استلزم ارفاق تقرير يوضح
األحكام الخاصة بحماية املمتلكات األثرية ،ومو نقص ينبغ تداركه ويقترح تعديل املادة  06من دفتر
شروط ابرام العقد عن طرق تقديم عروض بإضافة بند يحمل رقم  05مفاده "دراسة وموجز التأثير على
البيئة "وذلك تحت الفقرة املتعلقة بامللف الخاص باملشروع االستثماري ،واملادة  04من دفتر شروط
ابرام العقد عن طريق التراض ي بإضافة نفا البند يحمل رقم  05للفقرة األخيرة املتعلقة بوثائق دراسة
جدوى املشروع ،وأخيرا يلتزم املاستثمر بتحمل كافة االرتفاقات الاسلبية الظامرة والخفية ،الدائمة
املنقطعة التي يمكن أن تثقل العقار الوقفي دون أي طعن ضد الاسلطة وذلك ي مقابل انتفاعه بتلك
االرتفاقات( ،)44واملالحظ عدم إلزام املشرع للماستثمر بعدم تأجير العقار الوقفي من الباطن ي مرحة
اإلنجاز ومو نقص ينبغ تداركه بإضافة بند يفيد ذلك.
لتأتي مرحلة االستغالل والتي يتم الدخول فيها كقاعدة عامة عند الحصول على شهادة املطابقة
والتراخيص الالزمة ملمارسة النشاط (تختلف حاسب طبيعة املشروع االستثماري) ووفاء املاستثمر بكل
التزاماته املتعلقة بمرحلة االنجاز ،املذكورة أعاله ،ويتم إثبات ماته املرحلة بإعداد محضر ياسمى "محضر
الدخول ي مرحلة االستغالل" يعده مدير الشؤون الدينية واألوقاف بمعنى ال يتم إبرام عقد جديد ي ماته
املرحلة ،وكاستثناء يمكن الترخيص بالشروع ي االستغالل جزئيا وذلك شريطة أال تؤثر عملية بناء املرافق
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املتبقية على املشروع االستثماري ،وأثناء سريان ماته املرحلة يكون املاستثمر مطالبا بتحمل كل املصاريف
والرسوم واألعباء امللحقة األخرى التي يمكن أن تخضع لها املنشآت على األرض الوقفية طيلة مدة
االستثمار  ،مع االلتزام بتأمين االستثمار من كافة األخطار واألضرار التي قد تلحق به (من املفروض أن
املشرع يفصل ي ماته النقطة ما بين العقارات الوقفية األصلية واملنشآت املقامة أو املضافة إليها ومو ما
يفرض إعادة ضبط مذا البند) ،واملالحظ أن التأمين املنصوص عليه يكتس ي الطابع التجاري البحت إذ
ياستمد جومره من أحكام التأمين اإللزامي للعقارات ضد الكوارث الطبيعية( )45مما يطرح مفارقة التوافق
بين طبيعته والطبيعة الشرعية للوقف وذلك بالرغم من أن املشرع أكد بموجب املادة  04من املرسوم
على مبدأ مفاده أن االستغالل يكون ي إطار املقاصد الشرعية للوقف ،ومن ثم تحتم على الهيئات
املشرفة على شؤون الوقف ي الجزائر  -وي ظل التطور القانوني الباعث لحياة وقفية جديدة -أن تجاسد
حقيقة مقاصده وتقف عند طبيعته املاستمدة من جومر الشريعة الاسمحة ،وتفكر ي نظام تأميني بديل
للتأمين التجاري ،وي مذا اإلطار يقترح استحداث صندوق تأمين وقفي قائم على قواعد نظام التأمين
التكافل يجاسد ي شكل شركة حتى يكون له وجود قانوني ،تمنح له شخصية معنوية ،تفتح له حاسابات
تخصيص لدى كتابات الخزينة ،تخصص له جانب لإليرادات وآخر للنفقات.
وآخر التزام يتحمله املاستثمر ي مرحلة االستغالل مو تاسليم املشروع االستثماري عند نهاية مدة
عقد االستغالل للاسلطة املكلفة باألوقاف وذلك ما لم يبد رغبته ي التجديد(.)46
ويصاحب مرحلة االستغالل ويتبع مرحلة اتمام االنجاز التزام من طبيعة خاصة فرضه املشرع على
املاستثمر ،يتمثل ي ضمان تاسيير وإدارة املشروع وصيانته على عاتقه ،كما يمكنه استحداث مؤساسة
خاصة خبيرة ي مجال التاسيير واإلدارة ،وتعتبر فكرة املؤساسة أحد سبل تاسيير املرافق العامة( ،)47وقد
فرض املشرع مذا االلتزام بما يضمن حاسن االستغالل واملحافظة على امللك الوقفي بعد اإلنجاز مع مراعاة
طبيعة الوقف واألحكام التشريعية والتنظيمية املعمول بها ي مذا املجال وكذا بنود العقد املبرم( ،)48وي
مذه الحالة يبقى املاستثمر مو الطرف امللتزم أمام الاسلطة ،واملالحظ أن املشرع استعمل مصطلح
"استحداث" مما يقود لاسؤال مفاده ما مدى قدرة املاستثمر الشخص الطبيع وال سيما فئة الشباب على
إيجاد تلك املؤساسة الخبيرة ي مجال اإلدارة والتاسيير ،ومن ثم من املفترض أن ياستعمل املشرع مصطلح
"االستعانة" فذلك مقصود مذا االلتزام طاملا أن املاستثمر يتحمل العبء املال لإلدارة والتاسيير ويبقى مو
امللتزم تجاه الاسلطة ،ومن ناحية أخرى يفهم من مذا االلتزام احتماالن من حيث مقامه من مراحل تنفيذ
العقد ،أولهما أنه التزام يأتي كمرحلة انتقالية ماستقلة تتوسط مرحلة اتمام اإلنجاز ،ومرحلة الشروع ي
االستغالل ،بهدف االدارة والصيانة والتاسيير االنتقال للمشروع ي انتظار استكمال إجراءات استصدار
شهادة املطابقة ومختلف رخص ممارسة النشاط وبالتال الحلول القانونية ملرحلة االستغالل وإعداد
محضر بذلك ،واالحتمال الثاني مفاده أن مذا االلتزام يأتي بعد مرحلة اتمام اإلنجاز ويبقى قائما مرافقا
للماستثمر طوال فترة سريان مرحلة االستغالل بهدف ضمان حاسن تأدية مذا األخير ،ومذا االحتمال أرجح
وفق مقصود النص.
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ما يثير الريب عند املشرع التزام آخر تم فرضه بطريقة غير مباشرة يكون املاستثمر معنيا به ومو ما
يفهم بشكل ضمني ،وذلك ملا نص« :تعود ملكية العقار الوقفي املخصص إلنجاز مشروع استثماري إلى
الوقف العام بموجب...مشهر بتاريخ...حجم ...رقم )49(» ...لكن ما ه الحكمة والقيمة القانونية من وضع
مثل مذا النص؟
فبمفهوم املخالفة لهذا النص فإن ملكية العقار الوقفي املخصص لالستثمار قد خرجت من ذمة
الوقف وانتقلت إلى شخص آخر مو املاستثمر وإال ما الفائدة من اإللزام بإعادة نقلها وبعقد مشهر لصالح
مؤساسة الوقف ،ومو حكم فيه من الخطورة بما كان ،فاملشرع كما فعل يكون قد خرق خصيصة من
أمم خصائص الوقف وضرب حكما جومريا له عرض الحائط ،فمن خصائص الوقف عدم قابلية
التصرف ي أعيانه بأية صفة من صفات التصرف سواء بالبيع أو الهبة أو التنازل أو غيرما ،كما أن األبدية
خصوصية للوقف واللزوم حكم معنوي له ،وإذا صح الوقف زال حق ملكية الواقف وللجهة املوقوف
عليها حق االنتفاع ال حق امللكية( .)50فهاته األخيرة مقطوعة على وجه التأبيد( ،)51كلها ضوابط تؤكد غرابة
املشرع ملا تناساما فيما قرره من حكم ،وه فقرة ال قيمة قانونية لها وليا فيها ما يخدم مصلحة
الوقف ،وعليه يكون من الالزم لزوم الوقف إلغاء ماته الفقرة وتعويضها بما يتوافق وطبيعة الوقف
وينصب ي صميم مصلحته ،ويقترح على املشرع تأكيد ما قرره ي الفقرة األخيرة لنص املادة  07من
املرسوم التنفيذي رقم  213/18التي جاء فيها...وي جميع الحاالت تدمج مرافق املشروع االستثماري ضمن
العقارات الوقفية العامة ،وتأكيد ما مو ثابت ي قانون األوقاف ،وعليه يقترح تعويض حكم إعادة نقل
امللكية بحكم آخر مفاده« :يعتبر املشروع االستثماري بكافة مرافقه والتغييرات التي تتطلبها عملية إنجازه
وكافة التهيئات والتجهيزات املرتبطة به ملكا وقفيا يلحق بالعين املاستغلة بقوة القانون».
الفرع الثاني :حقوق والتزامات السلطة املكلفة باألوقاف
كل ما يصب ي مصلحة الوقف طبقا ألحكام املرسوم ،يعتبر حقوقا للاسلطة املكلفة باألوقاف،
وقد نص املشرع صراحة على بعض ماته الحقوق (أوال) ،وي مقابل ذلك حملها التزامات تكون مطالبة
بأدائها لصالح املاستثمر (ثانيا)
ا
أوال -حقوق السلطة املكلفة باألوقاف:
ملا كان لاللتزام القانوني وجهان ،وجه سلبي يتحمله الدائن به ،ووجه إيجابي ياستفيد من الوفاء به
الطرف املدين ،فإن وفاء املاستثمر بالتزاماته املذكورة أعاله ،يعتبر بوجه آخر وبطريقة غير مباشرة
استيفاء من قبل سلطة الوقف لحقوقها ،ورغم ذلك نص املشرع صراحة على حق آخر تمارسه سلطة
الوقف ،يتمثل ي حق الرقابة ،وذلك بصياغة مفادما « :بغض النظر عن مختلف أنواع الرقابة املنصوص
عليها ي التشريع والتنظيم املعمول بهما يحق للاسلطة املكلفة باألوقاف أن تمارس الرقابة على العقار
الوقفي محل االستغالل ي إطار االستثمار والبناية املشيدة عليها ي كل وقت ،وذلك للتأكد من احترام
ومطابقة األنشطة لدفتر الشروط مذا والعقد املبرم »(.)52
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يفهم من فحوى ماته املادة أن النطاق الزمني لحق الرقابة ،ياستغرق مرحلتي اإلنجاز
واالستغالل ،دون أن يتراوح ما بينهما ،بمعنى ال ياسري من املرحلة األولى وينتهي بمجرد الشروع ي املرحلة
الثانية على أساس أن البناية تكون قائمة بمجرد الدخول ي مرحلة االستغالل ،وإنما يمتد من لحظة
إبرام العقد إلى غاية انقضاء مدته وذلك باملفهوم الوارد ي أحكام املرسوم ،وال يتعارض مذا االمتداد
القانوني لحق الرقابة مع سلطة املاستثمر ي االستئثار بحقه ي االستغالل إليرادات املشروع ،على أساس
أن محل الرقابة مو العقار ،كما أن حق الاسلطة مرتبط بحق املاستثمر ي استغالل إيرادات املشروع طاملا
أنه يدين لها بحصة ثابتة ،وإن كان اللبا قد يثار حول النطاق املادي للرقابة من حيث مدى شموليتها
لكافة األعيان الوقفية املطروحة لالستغالل ،إذ إن ما يفهم مبدئيا من ظامر املادة انطباق الرقابة على
األراض ي القابلة للبناء ال غير ،ي ظل الربط القانوني لهذه االخيرة بالبناية املشيدة عليها كما عبر عن ذلك
املشرع ،فقد يفهم ضمنيا االستبعاد القانوني للبنايات الوقفية الجامزة الستيعاب مشاريع استثمارية وتلك
التي تحتاج لتدخالت عينية من توسعة وتهيئة ومختلف التحاسينات ،والتي جعلها املشرع محال للعقد من
حيث األصل  ،غير أن مقصود النص يفض ي إلى شمولية حق الرقابة لكافة األعيان املاستغلة ،فذلك ما
يفهم من عبارة "العقار محل االستغالل أما مقصود املشرع من عبارة "البناية املشيدة عليها" فينسحب
على ألرض الوقفية القابلة للبناء والتي ه أحد أصناف العقار محل االستغالل.
ثانيا -التزامات السلطة املكلفة باألوقاف:
نص املشرع على التزامين تتحملها سلطة الوقف بالصياغة التالية« :تضمن الاسلطة املكلفة
باألوقاف ي إطار مرافقة املاستثمر ما يأتي- :التاسليم الفوري للعقار الوقفي- ،تقديم يد العون ي اإلجراءات
اإلدارية ذات الصلة بمنح التراخيص املطلوبة إلنجاز املشروع بالتدخل لدى اإلدارات العمومية
املعنية»(.)53
فك ـ ــال االلت ـ ـزامين ين ـ ــدرج ي ـ ـ ص ـ ــميم ح ـ ــق االنتف ـ ــاع املخ ـ ــول للماس ـ ــتثمر ،وم ـ ــا ت ـ ــدق علي ـ ــه املالحظ ـ ــة
م ـ ـ ـ ــو االلت ـ ـ ـ ـزام الث ـ ـ ـ ــاني امل ـ ـ ـ ــذكور أع ـ ـ ـ ــاله ،فاملقص ـ ـ ـ ــود من ـ ـ ـ ــه ض ـ ـ ـ ــمان ت ـ ـ ـ ــدخل الاس ـ ـ ـ ــلطة املكلف ـ ـ ـ ــة باألوق ـ ـ ـ ــاف
لتاسـ ـ ـ ــهيل عمليـ ـ ـ ــة استص ـ ـ ـ ــدار مختل ـ ـ ـ ـف ال ـ ـ ـ ــرخص الالزم ـ ـ ـ ــة إلنج ـ ـ ـ ــاز املش ـ ـ ـ ــروع ،واملقص ـ ـ ـ ــود به ـ ـ ـ ــا مختل ـ ـ ـ ــف
العق ـ ــود التعميري ـ ــة( ،)54ال س ـ ــيما رخص ـ ــة البن ـ ــاء والت ـ ــي تاس ـ ــلم م ـ ــن قب ـ ــل رئ ـ ــيا املجل ـ ــا الش ـ ــعبي البل ـ ــدي
ملكـ ــان وجـ ــود العقـ ــار الـ ــوقفي ،وإن كـ ــان الاسـ ــؤال الـ ــذي يمكـ ــن أن يطـ ــرح ي ـ ـ مـ ــذا اإلطـ ــار يتمحـ ــور حـ ــول
م ـ ـ ــن ل ـ ـ ــه الص ـ ـ ــفة القانوني ـ ـ ــة يـ ـ ـ ـ استص ـ ـ ــدار رخص ـ ـ ــة البن ـ ـ ــاء؟ ،ويـ ـ ـ ـ مق ـ ـ ــام الح ـ ـ ــال يب ـ ـ ــرز احتم ـ ـ ــاالن ي ـ ـ ــتم
اسـ ـ ــتنتاجهما بمقاربـ ـ ــة أحكـ ـ ــام قـ ـ ــانون التهيئـ ـ ــة والتعميـ ـ ــر( )55ومرسـ ـ ــومه التنفيـ ـ ــذي ،والـ ـ ــذي حـ ـ ــدد مـ ـ ــن لـ ـ ــه
ح ـ ـ ـ ــق استص ـ ـ ـ ــدار رخص ـ ـ ـ ــة البن ـ ـ ـ ــاء فإم ـ ـ ـ ــا أن يكـ ـ ـ ـ ـون املال ـ ـ ـ ــك شخص ـ ـ ـ ــا طبيعي ـ ـ ـ ــا أو معنوي ـ ـ ـ ــا ،أو املاس ـ ـ ـ ــتأجر
امل ـ ـ ــرخص ل ـ ـ ــه أو الح ـ ـ ــائز أو الهيئ ـ ـ ــة ص ـ ـ ــاحبة ح ـ ـ ــق املخص ـ ـ ــص له ـ ـ ــا املل ـ ـ ــك( ،)56وبإس ـ ـ ــقاط مات ـ ـ ــه األحك ـ ـ ــام
يتض ـ ـ ــح أن لاس ـ ـ ــلطة الوق ـ ـ ــف كش ـ ـ ــخص معن ـ ـ ــوي ح ـ ـ ــارس وماس ـ ـ ــير للوق ـ ـ ــف مخ ـ ـ ــول استص ـ ـ ــدار الرخص ـ ـ ــة،
كم ـ ـ ــا يمك ـ ـ ــن للماس ـ ـ ــتثمر استص ـ ـ ــدارما التص ـ ـ ــال ص ـ ـ ــفة املاس ـ ـ ــتأجر بشخص ـ ـ ــه ي ـ ـ ـ املرحل ـ ـ ــة االول ـ ـ ــى للعق ـ ـ ــد
(مرحلـ ــة اإلنجـ ــاز) عل ـ ــى أسـ ــاس أن ـ ــه منتفـ ــع مل ـ ــزم باسـ ــداد أجـ ــرة س ـ ــنوية كمـ ــا عب ـ ــر عـ ــن ذل ـ ــك املشـ ــرع ،كم ـ ــا
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ل ـ ـ ــه الح ـ ـ ــق يـ ـ ـ ـ االستص ـ ـ ــدار م ـ ـ ــذا مقرون ـ ـ ــا بض ـ ـ ــرورة الت ـ ـ ــرخيص لـ ـ ـ ـه م ـ ـ ــن قب ـ ـ ــل س ـ ـ ــلطة الوق ـ ـ ــف ،وم ـ ـ ــذا
االحتمال االخير مو األرجح.
املالحظ أن املشرع قصر تدخل الاسلطة ي املرافقة االدارية للماستثمر على اإلدارات العمومية
فقط ،وبمفهوم املخالفة تاستبعد الهيئات واملؤساسات الخاصة والتي يحتاج إليها املاستثمر حاسب طبيعة
املشروع ،كما قصر املشرع تدخل الاسلطة على الرخص فقط ،ي حين ألزم املاستثمر بشكل ضمني
باستصدار شهادة املطابقة كقيد على الدخول ي مرحلة االستغالل ،كما تناس ى بعض الدراسات الالزمة
كونه استبعدما من صميم التزامات املاستثمر واملقصود بذلك الدراسات البيئية ،فكان على املشرع أن
يجعل تدخل الاسلطة شامال ال جزئيا  ،ومو ما يفض ي إلى اقتراح تعديل املادة ي فقرتها الثانية لتصير:
«تضمن الاسلطة املكلفة باألوقاف ي إطار مرافقة املاستثمر ما يأتي- ،...:تقديم يد العون ي اإلجراءات
اإلدارية ذات الصلة بإجراء الدراسات الالزمة ومنح التراخيص والشهادات املطلوبة إلتمام إنجاز املشروع
والدخول ي مرحلة استغالله ،وذلك بالتدخل لدى اإلدارات العمومية املعنية».
املطلب الثاني :انقضاء عقد استغالل العقارات الوقفية املوجهة لالستثمار
القاعدة العامة أن ينقض ي عقد استغالل العقارات الوقفية املوجهة لالستثمار بانتهاء مدته وفقا ألحكامها
الثابتة ي املرسوم التنفيذي رقم  ، 213/18غير أنه ينقض ي استثناء قبل انتهاء مدته ،ألسباب خاصة
تتمثل ي الفسخ(الفرع األول) ،ووفاة املاستثمر (الفرع الثاني)
الفرع األول :االنقضاء بالفسخ
ذكر املشرع تلك الحاالت القانونية املوجبة لفسخ العقد (أوال) كما ربط ذلك بإجراءات يكون من
الالزم اتباعها (ثانيا)
ا
أوال -حاالت الفسخ:
ذكر املشرع عدة حاالت يتحقق فيها وجه اإلخالل بااللتزام ،فعندما يعتبر املاستثمر مخال بالتزاماته
العقدية ،منها حالة عدم اتمام املشروع رغم انقضاء املدة األصلية واإلضافية للعقد ،وحالة التأخر ي
انطالق االشغال ذات الصلة بإنجاز املشروع بدون عذر مقبول ،بمعنى أنه ال يكون سبب التأخر مثال عدم
استكمال إجراءات استصدار رخصة البناء ،والحالة األخرى مفادما التأخر عن دفع املاستحقات املالية
الثابتة ي العقد ،ومقصود ذلك األجرة الاسنوية املقابلة لحق االنتفاع بالعقار الوقفي والاسارية طوال مدة
اإلنجاز ،وكذا الحصة املالية الناسبية التي تشارك فيها الاسلطة املاستثمر طوال سريان مرحلة استغالل
املشروع.
كما جعل املشرع حالة إممال املشروع كليا أو جزئيا والتي تحمل على ما مفاده عدم بذل العناية
الالزمة ي الوفاء بااللتزام ،وذلك ي حدود معيار الرجل الحريص ،حتى ال يفهم أن املقصود مو التخل
الكل أو الجزئي عن املشروع ،وذكر املشرع حالة أخرى مفادما سوء تاسيير االستثمار ،سواء كان تاسييرا
مباشرا من قبل املاستثمر أو عن طريق املؤساسة الخبيرة ي مذا املجال ،وبصفة عامة كل حالة يتحقق فيها
مقتض ى عدم التقيد بالبنود والشروط الثابتة ي عقد االستغالل ودفتر الشروط امللحق به(.)57
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ثانيا-إجراءات الفسخ:
اإلجراء الجومري الذي ينبغ استيفاؤه عند مباشرة الفسخ من قبل الاسلطة املكلفة باألوقاف مو
"اإلعذار للماستثمر" باعتباره مدينا بااللتزام ،وجاء ي القانون املدني« :ي العقود امللزمة للجانبين إذا لم
يوف أحد املتعاقدين بالتزاماته جاز للمتعاقد اآلخر بعد إعذاره املدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو
فسخه.)58(»...
لتقوم الاسلطة املكلفة باألوقاف بمباشرة إجراءات الفسخ على ماسؤولية وعاتق املاستثمر املخل
بالتزاماته ،وذلك بتوجيه إعذارين متتاليين بفترة شهر واحد ( )01يتم تبليغهما للماستثمر عن طريق الاسيد
املحضر القضائي ،وبعد انقضاء أجل شهر ياسري ابتداء من اإلعذار الثاني ،تباشر الاسلطة املكلفة
باألوقاف إجراءات فسخ العقد.
بمنعى تقوم برفع دعوى قضائية ضد املاستثمر تلتما فيها أصال تنفيذ االلتزام واحتياطيا فسخ
العقد مع التعويض عن الضرر الالحق بها ،على أساس ما لحق الوقف من ضرر وما فاته من كاسب،
وذلك أمام املحكمة اإلدارية ملكان وجود العقار الوقفي محل االستثمار ،على أساس املعيار العضوي
باعتبار أن الاسلطة كشخص معنوي طرفا ي النزاع ،أو يحتمل أن يكون كال طري النزاع أشخاصا معنوية
عامة (سلطة الوقف والشخص املعنوي العمومي كصفة خولها املشرع صراحة للماستثمر) ،ألجل ذلك
نص املشرع على ما يل « :بعد استنفاذ الطرق الودية ي حل النزاع بين املاستثمر والاسلطة املكلفة باألوقاف
يلجأ إلى املحكمة اإلدارية املختصة»( ،)59وكأننا باملشرع ال يمكن من جهة ،أن تثار نزاعات بين ورثة
املاستثمر والاسلطة ،ومن جهة اخرى بين املاستثمر والغير ،ومثال مذا األخير الشخص صاحب العقار
الخادم أو املخدوم بالعقار الوقفي محل االستثمار ،فقد يكون شخصا طبيعيا ،وقد تثور نزاعات بينه وبين
املاستثمر (الشخص الطبيع أو املعنوي الخاص) حول حق االرتفاق بينهما ،فهنا ينعقد االختصاص
للقضاء العادي ال اإلداري ،وال يمكن إدخال سلطة الوقف ي الخصومة ي ظل القيد القانوني الثابت ي
املرسوم والذي يقض ي باالنتفاع بتحمل االرتفاقات دون أي طعن ضد الاسلطة ،كما يثور النزاع بين
املاستثمر والغير ي إطار مباشرته إلجراءات استصدار مختلف الرخص والشهادات الالزمة الستغالل
املشروع ،أو نزاعات ي إطار تاسيير املشروع بين املاستثمر واملؤساسة الخبيرة ي ذلك.
وبالنتيجة يقترح تعديل املادة املذكورة أعاله لتصبح« :بعد استنفاذ الطرق الودية ي حل النزاع
بين املاستثمر والاسلطة املكلفة باألوقاف يلجأ إلى املحكمة اإلدارية املختصة» ،من ناحية ،ومن ناحية أخرى
يقترح على املشرع إضافة مادة ألحكام كال دفتري الشروط مفادما« :ي حالة نشوب نزاع ما بين املاستثمر
والغير يلجأ أثناء تنفيذ عند االستغالل يلجأ إلى الجهة القضائية املختصة».
الفرع الثاني :االنقضاء بالوفاة
نظم املشرع حالة؟ إمكانية حصول وفاة املاستثمر قبل انتهاء مدة العقد ،سواء املدة األصلية أو
اإلضافية ،وعليه يكون من الالئق بيان املقتض ى الذي تفض ي فيه الوفاة إلى انقضاء العقد (أوال) ،ثم بيان
األثر القانوني املترتب على االنقضاء بالوفاة (ثانيا).
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أوال -مقتض ى انقضاء العقد بالوفاة:
املقصود بذلك الحالة التي تؤدي فيها وفاة املاستثمر إلى انقضاء العقد ،بمفهوم املخالفة يمكن أال
تفض ي الوفاة إلى انقضاء العقد ،وعلى كل حال جعل املشرع ذلك مرتبطا بإرادة ورثة املاستثمر ،والتي قد
تاسير نحو التنازل عن العقد والتماسك بفسخه ،ففي مذا الخيار فقط ينقض ي العقد ويرتب أثره القانوني،
وذلك سواء حصلت الوفاة أثناء مرحلة اإلنجاز أو االستغالل ،ويتضح ذلك جالء من مضمون النص« :ي
حالة وفاة املاستثمر أثناء اإلنجاز أو خالل االستغالل قبل انقضاء مدة العقد تقوم الاسلطة املكلفة
باألوقاف بتبليغ الورثة وذوي الحقوق عن طريق محضر قضائي من أجل تحديد موقفهم خالل الاستين
()60يوما املوالية للتبليغ فيما يأتي-:إما مواصلة اإلنجاز و/أو استغالل العقار الوقفي شريطة التزامهم
بضمان تنفيذ األحكام الواردة ي عقد االستغالل وبانتداب وكيل يقوم مقامهم على أساس األغلبية ،وإما
فسخ العقد ،وي حالة عدم إبداء أي رغبة من قبل الورثة ي مدة ستين( )60يوما يتم فسخ العقد دون
تعويض.)60(» ...
ويعتبر أجل الاستين يوما املذكور ميعادا تنظيميا خاصا قرره املشرع ،فعلى فرض اعتبار املاستثمر
املتويى ي مرحلة االنجاز ماستأجرا للعين الوقفية املاستغلة ،فإن املدة املتاحة لورثته ملمارسة حقهم طبقا
للقواعد العامة محددة باستة أشهر(.)61
ا
ثانيا -األثر القانوني املترتب على االنقضاء بالوفاة:
يكون لهذا األثر اعتبار ي حالة ما إذا اتجهت إرادة ورثة املاستثمر إلى التماسك بخيار التنازل عن
مواصلة العقد وطالبوا بفسخه ،ويتضح وجه مذا األثر مما نص عليه املشرع...« :أما ي حالة إبداء الرغبة
ي التنازل وفسخ العقد ،يتم بناء على خبرة ،تحديد التعويض لفائدة الورثة الذي يمثل القيمة املضافة
التي زادما املاستثمر املورث على العقار الوقفي من خالل األشغال املنجزة »( ،)62ومصطلح الخبرة الوارد ي
املادة ُيحمل على معنى الخبرة اإلدارية أيا كان القائم بها (مصلحة التقييمات العقارية بمديرية امالك
الدولة مثال)،ي حين تاستبعد الخبرة القضائية على أساس أن ذلك يكون بعد قيام نزاع مع الورثة،
واملشرع اكتفى بذكر املاستثمر دون ورثته كطرف ي النزاع مع الاسلطة وفقا ملا ذكر سابقا.
وقد يطرح التاساؤل عن أحقية الورثة ي التعويض املذكور أعاله ،إذ أن ذلك حكم جديد جاء به
املشرع باملقارنة مع مختلف األحكام القانونية الستغالل أمالك الوقف؟
يكون للورثة حق مكتاسب يخولهم الحلول محل مورثهم ،إذا ارتبط مذا األخير بعقد على ملك
وقفي يخوله حقا ماليا عينيا ،مثل ذلك العقد الذي يقوم بموجبه بإقامة بناء على أرض الوقف،
فيكتاسب مو وورثته بعده حق البقاء والقرار لحين استيفاء قيمة ما أقام شريطة دفع أجرة املثل(.)63
وبغض النظر عما ذكر فإن حكم تعويض الورثة مبرر إلى حد ما بالنظر إلى املصلحة املشروعة
للورثة وتعلقها بذمة مورثهم من جهة ،ومن جهة أخرى فأن سلطة الوقف ي الحقيقة ه املتحملة
بطريقة غير مباشرة لقيمة انجاز املشروع ،فقط يتم سداد ماته القيمة عبر مدة طويلة وعن طريق
التناقص الزمني الذي ياستوي فيه املاستثمر قيمة ما بدله ثم إن ما تحصل عليه سلطة الوقف –وه
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الحكمة من مكذا عقود تبرمها -ريع إضاي وفائض قيمة مالية (فضال على التنمية الوقفية بآثارما اآلنية
واملاستقبلية بعد انقضاء العقد) ،ويتكون مذا الريع من األجرة الاسنوية املدفوعة ومن الناسبة املئوية
املالية املخصصة لها ،ومن ثم إذا تحقق مقتض ى انقضاء العقد باسبب الوفاة تقوم بالاسداد الفوري
لقيمة املشروع املنجز مع استنزال ناسبة مئوية مقدرة ب  % 10قدر املشرع بمضاماتها لحق الاسلطة املقرر
أصال بالتعاقد مع املورث (األجرة والحصة املئوية).

الخاتمة:
يظهر مما سبق أن الطبيعة القانونية لعقد استغالل العقارات الوقفية املوجهة لالستثمار ال
تكتس ي صورة واضحة يمكن تكييف العقد على أساسها بوجه جازم ،وإنما ه طبيعة قائمة على احتمالية
التكييف القانوني وذلك على أساس مختلف أحكام املرسوم التنفيذي رقم  ،213/18فبالنظر إلى اعتماد
جومر اإلجراءات املحددة ي قانون الصفقات العمومية من حيث األصل ،وبالنظر إلى االلتزام األساس ي
للماستثمر املتمثل ي انجاز املشروع االستثماري يمكن اعتبار ان العقد يكتس ي طبيعة املقاولة لألشغال،
وبالنظر إلى االلتزامات املرحلية للماستثمر خصوصا االلتزامات املالية يمكن اعتباره عقد مختلط يجمع ما
بين االجارة والشركة ي رقم االعمال الحاصل ،فيكون إجارة ابتداء وشركة انتهاء ،أو يجمع بين االجارة
واملقاولة ،وبالنظر إلى االلتزام القانوني الذي فرضه املشرع بإعادة نقل ملكية العقار الوقفي املخصص
لالستثمار ،يبرز تكييف قانوني غريب ،إذ يصير مناك عقدان ،عقد مبرم ي مرحلة االنجاز يمكن اعتباره
أحد العقود الناقلة للملكية (مع التأكيد على أن مذا التكييف ياسوق اليه الحكم الذي قرره املشرع
بمفهوم املخالفة) ،وعقد مبرم أثناء مرحلة االستغالل يفتح مجاال عريضا للتكييف القانوني فقد ينظر إليه
على أنه عقد شركة بين الطرفين مثال.
والراجح أن مذا العقد من جنا اإلجارة ،إذ إن املشرع جعله عقدا استغالليا يغلب عليه عناصر
عقد اإليجار طوال سريانه رغم تجزئته املرحلية ،إذ أن عدم جعل عالقة عقدية تتوسط املرحلتين كانت
حيلة من قبل املشرع الذي اكتفى بذكر محضر الشروع ي مرحلة االستغالل لتكون مذه األخيرة امتداد
للعالقة التعاقدية التي تحكم مرحلة اإلنجاز ،وإذا كانت عناصر اإلجارة غالبة على العقد فإن العناصر
التي تأخذ حظ األقلية ه التي تؤسا لفتح مجال لعدة تكييفات وفقا ملا ذكر ،وبالنتيجة ياستوي القول
بأن العقد محل دراسة الحال عقد إيجاري ذو طبيعة خاصة.
إن الحقيقة التي ال يمكن انكارما أن عقد استغالل العقارات الوقفية املوجهة لالستثمار يعتبر
خطوة إيجابية قام بها املشرع بعد طول انتظار ،إذ أن الذي تم ملاسه من أحكام املرسوم التنفيذي رقم
 ،213/18حصول دمج للعقارات الوقفية ي عملية االستثمار الحقيقي ،حيث تم الاسير نحو حركية
اقتصادية وقفية عوض الجمود الذي كان يكتنف أعيانه ،ثم إن الذي تم معاينته من أحكام مذا املرسوم
مو وضع حيز قانوني بين يدي الاسلطة املكلفة باألوقاف لتوجيه جهدما نحو إقامة مشاريع وقفية ضخمة
ذات أثر قوي ليا فقط ي باب التثمين الوقفي بل على التنمية املحلية املتعددة األبعاد.
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غير أن الذي تم تسجيله على مذا املرسوم ،وجود بعض االختالالت ي أحكامه ،أكيد أنها تؤثر ي
مقصودة وتحد من فاعليته ،فيكون من الالزم تداركها ،وتعتبر مبادرة أولية ي مذا اإلطار اقتراحات أفرزتها
دراسة الحال تقدم كما يل :
 جعل املرسوم التنفيذي رقم  ،99/89املؤرخ ي  ،1989 /06/27الذي ينظم صالحيات وزيرالشؤون الدينية واألوقاف ضمن التأشيرات املعتمد عليها ي وضع أحكام املرسوم التنفيذي رقم ،213/18
 اشتراط الجناسية الجزائرية صراحة ي املاستثمر الشخص الطبيع بموجب املادة  06مناملرسوم وتضمين املادة األولى من نموذج دفتر الشروط صفة الشخص الطبيع املتمتع بالجناسية
الجزائرية رفقة الشخص املعنوي الخاضع للقانون الجزائري،
 النص صراحة ضمن أحكام املرسوم التنفيذي رقم  ،213/18على اعتماد أسلوب النشر عنداإلعالن عن املشروع ،وذلك عبر املوقع االلكتروني لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف وعبر وسائل اإلعالم
املاسموعة واملرئية،
 تعديل نص املادة  14من املرسوم بإضافة عضوية املدير الوالئي للحفظ العقاري ضمن تشكيلةلجنة فتح وتقييم العروض املتعلقة باستغالل العقارات الوقفية املوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية،
 اإلسراع ي إصدار القرار الوزاري املشترك املطبق لنص املادة  16من املرسوم والذي يحددكيفيات سير لجنة فتح وتقييم العروض وعملها،
 إدراج مادة صريحة ضمن أحكام املرسوم تحت فصل خاص معنون بـ ـ "مرحلة الدراساتاملاسبقة" تتضمن على وجه الخصوص كل ما من شأنه الكشف على طبيعة املشروع االستثماري الوقفي،
ومدى إيجابيته على التنمية املحلية ومدى مردوديته االقتصادية لصالح الوقف،
 ضرورة النص الصريح على إلزام الاسلطة املكلفة باألوقاف باالستعانة بخبراء ومختصين يتولونعملية التخطيط واالستشراف وصناعة القرار االستثماري الوقفي،
 ضرورة النص الصريح على إلزام الاسلطة املكلفة باألوقاف بالتناسيق مع مختلف الشركاءوالفاعلين باإلعداد املاسبق لبنك معطيات يتضمن العرض العقاري الوقفي املوجه لالستثمار ،وياستحاسن
أن يكون ذلك عبر الطريق اإللكتروني ،من جهة ،وإعداد خريطة وقفية منسجمة مع الخريطة الوالئية
تتضمن تحديد أولويات االستثمار املاستقبل على األمدين املتوسط والبعيد من جهة أخرى،
 إعادة النظر ي الفقرة الثانية للمادة  20من املرسوم وتقترح الصياغة التالية...«:كما تعطىاألولوية ي االستفادة من االستغالل بالتراض ي لفائدة الشباب الحاصل على مؤمالت علمية أو مهنية على
عقارات وقفية تتناسب مع إنجاز مشاريع استثمارية تاستجيب للمقتض ى املذكور ي الفقرة أعاله»،
 النص الصريح على حق املاستثمر ي االنتفاع بالعقارات الوقفية محل العقد وذلك بإضافة بندصريح ي طليعة نص املادة  ،19من نموذج دفتر الشروط إبرام العقد بصيغة تقديم العروض ،ونص
املادة  14من نموذج دفتر الشروط إبرام العقد بصيغة التراض ي،
10

02

1513 1484

2019

1508

2018

  -تعديل املادة  06من دفتر شروط ابرام العقد عن طريق تقديم عروض بإضافة بند يحمل رقم 05مفاده "دراسة وموجز التأثير على البيئة "وذلك تحت الفقرة املتعلقة بامللف الخاص باملشروع
االستثماري واملادة  04من دفتر شروط ابرام العقد عن طريق التراض ي بإضافة نفا البند يحمل رقم
 05للفقرة األخيرة املتعلقة بوثائق دراسة جدوى املشروع،
  -تعديل املادة  20من دفتر شروط ابرام العقد عن طرق تقديم العروض بإضافة بند مفاده:(عدم تأجير العقار الوقفي محل االستغالل طوال مرحلة اإلنجاز) وإضافة نفا البند إلى املادة  16من
دفتر شروط ابرام العقد عن طريق التراض ي،
 -تعديل الفقرة رقم  04للمادة  20من دفتر شروط إبرام العقد عن طريق تقديم العروضليصبح كما يل ( :تأمين العقار الوقفي واملشروع االستثماري املنجز من كافة األخطار واألضرار التي قد تلحق
به) ،وتعديل نفا الفقرة للمادة  16من دفتر شروط ابرام العقد عن طريق التراض ي ،بنفا املقترح،
 ضرورة التفكر ي نظام تأميني بديل للتأمين التجاري ،ويقترح استحداث صندوق تأمين وقفيقائم على قواعد نظام التأمين التكافل يجاسد ي شكل شركة حتى يكون له وجود قانوني ،تمنح له
شخصية معنوية ،تفتح له حاسابات تخصيص لدى كتابات الخزينة ،يخصص له جانب لإليرادات وآخر
للنفقات،
 تعديل املادة رقم  26من دفتر شروط إبرام العقد بصيغة تقديم العروض واملادة رقم  22مندفتر شروط ابرام العقد بصيغة التراض ي ،باستبدال مصطلح "استحداث مؤساسة" بمصطلح "االستعانة
بمؤساسة"
 إلغاء الفقرة األولى للمادة  13من دفتر شروط ابرام العقد عن طريق تقديم العروض ،والفقرةاألولى للمادة  09من دفتر شروط ابرام العقد عن طريق التراض ي وتعويضها بما يتناسب وطبيعة أمالك
الوقف وتقترح الصياغة التالية« :يعتبر املشروع االستثماري بكافة مرافقه والتغييرات التي تتطلبها عملية
إنجازه وكافة التهيئات والتجهيزات املرتبطة به ملكا وقفيا يلحق بالعين املاستغلة بقوة القانون»،
 تعديل الفقرة الثانية للمادة  18من دفتر شروط إبرام العقد عن طريق تقديم العروض،والفقرة الثانية للمادة  14من دفتر شروط ابرام العقد عن طريق التراض ي لتصبح كما يل « :تضمن
الاسلطة املكلفة باألوقاف ي إطار مرافقة املاستثمر ما يأتي- ،...:تقديم يد العون ي اإلجراءات اإلدارية ذات
الصلة بإجراء الدراسات الالزمة ومنح التراخيص والشهادات املطلوبة إلتمام إنجاز املشروع والدخول ي
مرحلة استغالله ،وذلك بالتدخل لدى اإلدارات العمومية املعنية»،
 تعديل املادة  23من دفتر شروط إبرام العقد عن طريق تقديم العروض ،واملادة  19من دفترشروط ابرام العقد عن طريق التراض ي لتصبح كما يل « :بعد استنفاذ الطرق الودية ي حل النزاع بين
املاستثمر والاسلطة املكلفة باألوقاف يلجأ إلى املحكمة اإلدارية املختصة»،
 إضافة مادة إلى أحكام كال من دفتري الشروط مفادما« :ي حالة نشوب نزاع ما بين املاستثمروالغير يلجأ أثناء تنفيذ عقد االستغالل يلجأ إلى الجهة القضائية املختصة».
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الهوامش:
( )1أنظر املادة رقم  26مكرر  ،11من القانون رقم  ،10/91املؤرخ ي  ،1991/04/27املتعلق باألوقاف ،الجريدة الرسمية ،عدد رقم21،
املؤرخة ي  ،1991/05/08املعدل واملتمم بموجب القانون رقم  ،07/01املؤرخ ي  ،2001/05/22الجريدة الرسمية ،عدد رقم  ،29املؤرخة ي
.2001/05/23
( )2املرسوم التنفيذي رقم  ،213/18املؤرخ ي ،2018/08/20املحدد لشروط وكيفيات استغالل العقارات الوقفية املوجهة إلنجاز مشاريع
استثمارية ،الجريدة الرسمية عدد رقم  ،52املؤرخة ي .2018/08/29
( )3أنظر ،مضمون املادتين رقم 06 ،فقرة  09 ،05فقرة  ،01من املرسوم التنفيذي رقم  ،99/89املؤرخ ي  ،1989 /06/27الذي ينظم
صالحيات وزير الشؤون الدينية واألوقاف ،الجريدة الرسمية عدد رقم  26املؤرخة ي  ،1989/06/28والغريب ي األمر أن مذا املرسوم لم يرد
ضمن التأشيرات املعتمد عليها ي وضع أحكام املرسوم التنفيذي رقم  ،213/18رغم الدور الذي خوله مذا املرسوم األخير للوزير ي تجاسيد
مختلف أحكام العقد اإلداري الستغالل العقارات الوقفية ،وال شك أن ذلك عيب تشريع شكل ينبغ استدراكه.
( )4أنظر املادة  03فقرة  ،14من املرسوم التنفيذي رقم  ،200/2000املؤرخ ي  ،2000/06/26املحدد لقواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية
و األوقاف ي الوالية وعملها ،الجريدة الرسمية عدد رقم  ،47املؤرخـة ي .2000/08/02
( )5أنظر الفقرة رقم  02للمادة رقم  ،12من نموذج دفتر الشروط املحدد للبنود والشروط املطبقة على استغالل العقارات الوقفية العامة
املوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض ،والفقرة رقم  02للمادة رقم  08من نموذج دفتر الشروط املحدد للبنود
والشروط املطبقة على منح العقارات الوقفية العامة املوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراض ي،امللحقين املرسوم التنفيذي رقم
 ،213/18املؤرخ ي ،2018/08/20الاسابق الذكر.
( )6أنظر على التوال  ،املادة األولى ،من نفا النماذج.
( )7راجع األستاذ الدكتور مازن راض ي ليلوا ،القانون اإلداري ،محاضرات منشورة من قبل األكاديمية العربية ي الدانمرك ،2008،ص.28 ،27
( )8أنظر الفقرة األولى للمادة رقم  ،06من نموذج دفتر الشروط املحدد للبنود والشروط املطبقة على استغالل العقارات الوقفية العامة
املوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض ،والفقرة األولى للمادة رقم  04من نموذج دفتر الشروط املحدد للبنود والشروط
املطبقة على منح العقارات الوقفية العامة املوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراض ي ،امللحقين املرسوم التنفيذي رقم ،213/18
املؤرخ ي ،2018/08/20الاسابق الذكر.
( )9املرسوم التنفيذي رقم  ،70/14املؤرخ ي  ،2014/08/10املحدد لشروط وكيفيات إيجار األراض ي الوقفية املخصصة للفالحة ،الجريدة
الرسمية عدد رقم  ،09املؤرخة ي .2014/02/20
( )10تكتاسب العقارات الوقفية املبنية الطابع األثري وتصنف كمواقع محمية ي إطار األحكام القانونية الثابتة بموجب القانون رقم ،04/98
املؤرخ ي  ،1998/06/15املتعلق بحماية التراث الثقاي  ،الجريدة الرسمية عدد رقم  ،44املؤرخة ي .1998/06/17
( )11ألنها تدخالت ضخمة قد تصل إلى درجة إعادة البناء مع برمجته وتهيئته وتوفير كامل املتطلبات التقنية الالزمة الستيعاب املشروع
االستثماري ،وبالتال ه أعمال يتم تحقيقها بموجب العقد اإلداري لالستثمار ،كونها من جهة ،تتجاوز تلك الوظيفة القانونية املكلف بها
الناظر على االمالك الوقفية-خاصة ي ظل عدم الوجود الحقيقي للنظار على كافة املديريات ،-مع العلم أن الناظر ملزم قانونا برعاية وعمارة
وحفظ أعيان الوقف ،ويقصد بالعمارة صيانة ملك الوقف وترميمه وإعادة بنائه عند االقتضاء-ألكثر تفصيل راجع ،املادتين رقم ،08 ،07
من املرسوم التنفيذي رقم  ،381/98املؤرخ ي  ،1998/12/01املحدد لشروط إدارة األمالك الوقفية وتاسييرما وحمايتها وكيفيات ذلك،
الجريدة الرسمية عدد رقم  ،90املؤرخة ي  ،1998/12/02ومن جهة أخرى استثنى املشرع العقارات ذات الطابع األثري املصنفة وذلك مهما
كان نظام ملكيتها ،من نطاق تطبيق آخر ما صدر من نصوص ي إطار إعادة االعتبار للحظيرة العقارية القديمة- ،راجع ي ذلك ،نص املادة
رقم  ،06من املرسوم التنفيذي رقم  ،55/16املؤرخ ي ،2016/02/01املحدد لشروط وكيفيات التدخل ي األنسجة العمرانية القديمة،
الجريدة الرسمية عدد رقم ،07املؤرخة ي .2016/02/07
( )12نذكر على سبيل املثال املنشور الوزاري املشترك املؤرخ ي ،1992/01/06املحدد لكيفيات تطبيق املادة  ،38من قانون األوقاف ،والتعليمة
الوزارية رقم  ،183املؤرخة ي  ،2013/03/18تحت موضوع "تاسوية األمالك الوقفية العقارية العامة التي ه ي حوزة الدولة ،الصادرة عن
وزارة الشؤون الدينية واألوقاف واملوجه للمدراء الوالئيين ،والعديد من النصوص التنظيمية األخرى.
( )13أنظر املادة رقم  20من القانون رقم  ،29/90املؤرخ ي  ،1990/12/01املتعلق بالتهيئة والتعمير ،الجريدة الرسمية عدد رقم  ،52املؤرخة
ي .1990/12/02
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( )14املادتين رقم  ،22 ،21من نفا القانون.
( )15أنظر املادة  26مكرر  ،05من القانون رقم ،10/91املؤرخ ي ،1991/04/27املعدل واملتمم بموجب القانون رقم ،07/01املؤرخ ي
 ،2001/05/22الاسابق الذكر
( )16أنظر املادة  26مكرر  ،06من نفا القانون.
( )17أنظر املادة  26مكرر  ،07من نفا القانون.
( )18أنظر الفقرة األخيرة للمادة رقم  ،14من نموذج دفتر الشروط املحدد للبنود والشروط املطبقة على استغالل العقارات الوقفية العامة
املوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض ،والفقرة األخيرة للمادة رقم  10من نموذج دفتر الشروط املحدد للبنود
والشروط املطبقة على منح العقارات الوقفية العامة املوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراض ي ،امللحقين املرسوم التنفيذي رقم
 ،213/18املؤرخ ي ،2018/08/20الاسابق الذكر.
( )19أنظر ي استنتاج ذلك املواد رقم  ،23 ،18 ،05من القانون رقم  ،10/91املؤرخ ي  ،1991/04/27الاسابق الذكر ،واملادة  636فقرة ،02
من القانون رقم  09/08املؤرخ ي  ،2008/02/25املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ،الجريدة الرسمية عدد رقم 21املؤرخة
ي .2008/04/23
( )20أنظر املادة رقم ،40من األمر رقم ،247/15املؤرخ ي ،2015/09/16املتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويض املرفق العام ،الجريدة
الرسمية عدد رقم ،50املؤرخة ي .2015/09/20
( )21راجع ،املواد من  ،06-04من نموذج دفتر الشروط املحدد للبنود والشروط املطبقة على استغالل العقارات الوقفية العامة املوجهة إلنجاز
مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض ،الاسابق الذكر.
( )22أنظر املادتين رقم  ،14 ،13من املرسوم التنفيذي رقم  ،213/18املؤرخ ي ،2018/08/20الاسابق الذكر.
( )23راجع ،املواد من  ،09-07من نموذج دفتر الشروط املحدد للبنود والشروط املطبقة على استغالل العقارات الوقفية العامة املوجهة إلنجاز
مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض ،الاسابق الذكر.
( )24أنظر املادتين رقم  ،17من املرسوم التنفيذي رقم  ،213/18املؤرخ ي ،2018/08/20الاسابق الذكر.
( )25املادة ،24من نفا املرسوم.
( )26راجع ،املواد من  ،12-10من نموذج دفتر الشروط املحدد للبنود والشروط املطبقة على استغالل العقارات الوقفية العامة املوجهة إلنجاز
مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض ،الاسابق الذكر.
( )27بالتناسيق ال سيما مع الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ،التي تتولى مهمة توفير العرض العقاري وذلك ما يتضح من مضمون
أحكام النص الضابط لها ،إذا جاء فيه...« :يتمثل نشاط الضبط بالناسبة للوكالة ي املاساممة من أجل إبراز الاسوق العقارية الحرة املوجهة
لالستثمار»-أنظر املادة رقم  06فقرة  ،02من املرسوم التنفيذي رقم  ،119/07املؤرخ ي  ،2007/04/23املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية
للوساطة والضبط العقاري ويحدد قانونها األساس ي ،الجريدة الرسمية عدد رقم  ،27املؤرخة ي .2007/04/25
( )28بالتناسيق مع املصالح التابعة للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار عند تنصيبها ال سيما (-مركز استيفاء اإلجراءات املكلف بتقديم الخدمات
املرتبطة بإجراءات إنشاء املؤساسات وإنجاز املشاريع ،مركز الدعم إلنشاء املؤساسات املكلف بماساعدة ودعم ‘نشاء وتطوير املؤساسات ،مركز
الترقية اإلقليمية املكلف بضمان ترقية الفرض واإلمكانات املحلية ،أو بالتناسيق –كمرحلة انتقالية وإلى غاية تنصيب الهيئات املذكورة -مع
الشباك الوحيد الالمركزي التابع للوكالة –راجع ي مقاربة واستنتاج ذلك ،أحكام املادتين رقم  ،36 ،27من القانون رقم  ،09/16املؤرخ ي
 ،2016/08/03املتعلق بترقية االستثمار ،الجريدة الرسمية عدد رقم  ،46املؤرخة ي .2016/08/03
( )29أنظر املادة رقم  ،41من األمر رقم ،247/15املؤرخ ي ،2015/09/16الاسابق الذكر.
( )30أنظر املادة رقم  ،20من املرسوم التنفيذي رقم  ،213/18املؤرخ ي ،2018/08/20الاسابق الذكر.
( )31راجع ي مذا املعنى ،عبد الرزاق بوضياف ،إدارة أموال الوقف وسبل استثمارما ي الفقه االسالمي والقانون الجزائري ،أطروحة دكتوراه،
كلية العلوم االجتماعية والعلوم االسالمية ،قاسم الشريعة ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،2006،ص.81
( )32راجع ي استنتاج ومقاربة ذلك ،مضمون املادة رقم  ،17من القانون رقم  ،09/16املؤرخ ي  ،2016/08/03الاسابق الذكر.
( )33أنظر املادة رقم  ،20من املرسوم التنفيذي رقم  ،213/18املؤرخ ي ،2018/08/20الاسابق الذكر.
( )34راجع ،الدكتور عبد هللا بن الشيخ املحفوظ بن بيه ،إعمال املصلحة ي الوقف (سبيل االستثمار الناجح لألوقاف ومضاعفة أجوز
الواقفين ،الطبعة األولى ،مؤساسة الريان ،بيروت لبنان ،2055،ص .18،17
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( )35أنظر املادة رقم  ،22من املرسوم التنفيذي رقم  ،213/18املؤرخ ي ،2018/08/20الاسابق الذكر.
( )36ألكثر تفصيل راجع املواد ابتداء من  ،08-04من نموذج دفتر الشروط املحدد للبنود والشروط املطبقة على منح العقارات الوقفية العامة
املوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراض ي ،الاسابق الذكر.
( )37راجع املادتين  22وما بعدما ،و ،25من املرسوم التنفيذي رقم  ،381/98املؤرخ ي  ،1998/12/01املحدد لشروط إدارة األمالك الوقفية
وتاسييرما وحمايتها وكيفيات ذلك ،الجريدة الرسمية ،عدد رقم  ،90املؤرخة ي .1998/05/23
( )38أنظر املادة رقم  ،19من نموذج دفتر الشروط املحدد للبنود والشروط املطبقة على استغالل العقارات الوقفية العامة املوجهة إلنجاز
مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض ،واملادة رقم  14من نموذج دفتر الشروط املحدد للبنود والشروط املطبقة على منح العقارات
الوقفية العامة املوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراض ي ،امللحقين املرسوم التنفيذي رقم  ،213/18املؤرخ ي
،2018/08/20الاسابق الذكر.
( )39أنظر على التوال املادة رقم  14واملادة رقم  10من نفا النماذج.
( )40راجع املادة رقم  ،28من املرسوم التنفيذي رقم  ،381/98املؤرخ ي  ،1998/12/01الاسابق الذكر.
( )41أنظر املادة رقم  ،16من نموذج دفتر الشروط املحدد للبنود والشروط املطبقة على استغالل العقارات الوقفية العامة املوجهة إلنجاز
مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض ،واملادة رقم  12من نموذج دفتر الشروط املحدد للبنود والشروط املطبقة على منح العقارات
الوقفية العامة املوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراض ي ،امللحقين املرسوم التنفيذي رقم  ،213/18املؤرخ ي
،2018/08/20الاسابق الذكر.
( )42راجع املادتين رقم  ،10 ،09من املرسوم التنفيذي رقم  ،213/18املؤرخ ي ،2018/08/20الاسابق الذكر ،وكذا املادة  15من نموذج دفتر
الشروط املحدد للبنود والشروط املطبقة على استغالل العقارات الوقفية العامة املوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم
العروض ،واملادة رقم  11من نموذج دفتر الشروط املحدد للبنود والشروط املطبقة على منح العقارات الوقفية العامة املوجهة إلنجاز مشاريع
استثمارية عن طريق التراض ي ،الاسابق ذكرمما.
( )43ال سيما ما يعرف بدراسة مدى التأثير على البيئة الخاضعة ألحكام املرسوم التنفيذي رقم  ،145/07املؤرخ ي ،2007/05/19املحدد
ملجال تطبيق ومحتوى وكيفيات املصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة ،الجريدة الرسمية عدد رقم  ،34املؤرخة ي .2007/05/22
( )44راجع املادة األولى واملواد رقم  16 ،03 ،02فقرة  20 ،01فقرة  ،24 ،01من نموذج دفتر الشروط املحدد للبنود والشروط املطبقة على
استغالل العقارات الوقفية العامة املوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض ،واملادة األولى ،املواد رقم  12 ،03 ،02فقرة
 16 ،01فقرة  ،20 ،01من نموذج دفتر الشروط املحدد للبنود والشروط املطبقة على منح العقارات الوقفية العامة املوجهة إلنجاز مشاريع
استثمارية عن طريق التراض ي ،الاسابق ذكرمما.
( )45الخاضع ألحكام األمر رقم  ،12/03املؤرخ ي  ،2003/08/26املتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا ،الجريدة
الرسمية عدد رقم  ،52املؤرخة ي  ،2003/08/27وكذا املراسيم التنفيذية لهذا األمر.
( )46راجع املواد رقم  20 ،17فقرة  ،05 ،04،03من نموذج دفتر الشروط املحدد للبنود والشروط املطبقة على استغالل العقارات الوقفية
العامة املوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض ،واملواد رقم  16 ،13فقرة  ،05 ،04 ،03من نموذج دفتر الشروط املحدد
للبنود والشروط املطبقة على منح العقارات الوقفية العامة املوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراض ي ،الاسابق ذكرمما.
( )47راجع ي ذلك ،األستاذ الدكتور ،محمد الصغير بعل  ،القانون اإلداري ،التنظيم اإلداري ،النشاط اإلداري ،دون رقم طبعة ،دار العلوم،
عنابة الجزائر ،2004،ص.239
( )48راجع املادة رقم  26من نموذج دفتر الشروط املحدد للبنود والشروط املطبقة على استغالل العقارات الوقفية العامة املوجهة إلنجاز
مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض ،واملادة رقم  22من نموذج دفتر الشروط املحدد للبنود والشروط املطبقة على منح العقارات
الوقفية العامة املوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراض ي ،الاسابق ذكرمما.
( )49أنظر على التوال املادة  13فقرة  ،01واملادة  09فقرة  ،01من نفا النماذج.
( )50ألكثر تفصيل راجع املواد رقم  ،25 ،18،23 ،03،17من القانون رقم ،10/91املؤرخ ي  ،1991/04/27الاسابق الذكر.
( )51راجع ،القاض ي سالم رضوان املوسوي ،أحكام الوقف والتولية ،دراسة مقارنة معززة بتطبيقات قضائية ،الطبعة األولى ،منشورات
الحلبي الحقوقية ،بيروت لبنان ،2016،ص.76
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( )52أنظر املادة رقم  ،25من نموذج دفتر الشروط املحدد للبنود والشروط املطبقة على استغالل العقارات الوقفية العامة املوجهة إلنجاز
مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض ،واملادة رقم  ،21من نموذج دفتر الشروط املحدد للبنود والشروط املطبقة على منح العقارات
الوقفية العامة املوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراض ي ،الاسابق ذكرمما.
( )53أنظر على التوال املادة رقم ،18واملادة رقم  ،14من نفا النماذج
( )54الخاضعة ألحكام املرسوم التنفيذي رقم  ،19/15املؤرخ ي  ،2015/01/25املحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتاسليمها ،الجريدة
الرسمية عدد رقم ،07 ،املؤرخة ي .2015/02/12
( )55القانون رقم  ،29/90املؤرخ ي  ،1990/12/01الجريدة الرسمية عدد رقم  ،52املؤرخة ي .1990/12/02
( )56ألكثر تفصيل راجع املادتين رقم  ،42 ،41من املرسوم التنفيذي رقم  ،19/15املؤرخ ي  ،2015/01/25الاسابق الذكر.
( )57أنظر الفقرة األخيرة للمادة رقم  ،16واملادة رقم ،21من نموذج دفتر الشروط املحدد للبنود والشروط املطبقة على استغالل العقارات
الوقفية العامة املوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض ،والفقرة األخيرة للمادة رقم  ،2واملادة رقم  17من نموذج دفتر
الشروط املحدد للبنود والشروط املطبقة على منح العقارات الوقفية العامة املوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراض ي ،الاسابق
ذكرمما
( )58أنظر الفقرة األولى للمادة  ،119من األمر رقم  ،58/75املؤرخ ي  ،1975/09/26املتضمن القانون املدني،املعدل واملتمم ،الجريدة الرسمية
عدد رقم  ،78املؤرخة ي .1975/09/26 ،
( )59أنظر املادتين رقم  23 ،22من نموذج دفتر الشروط املحدد للبنود والشروط املطبقة على استغالل العقارات الوقفية العامة املوجهة
إلنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض ،واملادتين رقم  ،19 ،18من نموذج دفتر الشروط املحدد للبنود والشروط املطبقة على
منح العقارات الوقفية العامة املوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراض ي ،الاسابق ذكرمما.
( )60أنظر على التوال املادة رقم  ،27الفقرات الثالثة األولى ،واملادة رقم  ،23الفقرات الثالثة األولى ،من نفا النماذج.
( )61املادة  469مكرر  02فقرة  ،02من األمر رقم  ،58/75املؤرخ ي  ،1975/09/26املعدلة واملتممة بموجب القانون رقم  ،05/07املؤرخ ي
 ،2007/05/13الجريدة الرسمية عدد رقم  ،3املؤرخة ي .2007/05/13
( )62أنظر على التوال املادة رقم  27فقرة أخيرة ،من نموذج دفتر الشروط املحدد للبنود والشروط املطبقة على استغالل العقارات الوقفية
العامة املوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض ،واملادة رقم  23فقرة أخيرة ،من نموذج دفتر الشروط املحدد للبنود
والشروط املطبقة على منح العقارات الوقفية العامة املوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراض ي ،الاسابق ذكرمما.
( )63راجع ،الدكتور سمير صب  ،أحكام الوقف ي ضوء الشريعة االسالمية ،وفقا للقانون الاسعودي ،الطبعة األولى ،املركز القومي
لإلصدارات القانونية ،القامرة مصر ،2015 ،ص.227
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