العدد 60
جمةل البحوث يف احلقوق والعلوم الس ياس ية
لمالك اخلاصة لدلوةل*
النظام القانوين لعقد الامتياز املوجه لإجناز مشاريع استامثرية عىل ا ألرايض التابعة ل أ
معريي أأمحد  -ابحث دكتوراه  :قانون عام  /جامعة ابن خدلون تيارت
وأأس تاذ متعاقد بلكية احلقوق والعلوم الس ياس ية  -جامعة ابن خدلون تيارت -

ملخص:
است تثدث امل تتز ارياس ي ست نة  8662اإج اءات جديدة تتض ت ن طوو وفياتات م الا الامتياز عىل
ا ألرايض التابعة ل ألمالك اخلاصتة لدلوةل واملوةة لإجناز مشاريع استامثرية والدد من ذهه الإج اءات ارديدة
ذو تستتديمع معلية است تاالع العقار وجهك أأكد عدد منن من املستتتق قن لقتقا للتيفية ويف نات الوقى أألا
امل تتتز اإمنانية تنازع اودوةل نن العقار املوجه لالستتتتامثر ل اإلااء ا ألم ر  11-60مبوجب ا ألم ر 60-62
ذتها ا ألم ايي جتاء بتلأستتتتتلوبت ملنالا الامتياز عىل ا ألرايض التابعة ل ألمالك اخلاصتتتتتة لدلوةل واملوةة لإجناز
مشتتتاريع استتتتامثرية لا ألستتتلوك ا ألوع ق الامع يف م الا الامتياز نن ط يق اإج اءات املياد العلين يف حت ق الامع
ا ألستتتتتلوك الالااين يف املنالا نن ط يق اإج اءات الذايض وذب مبوجب ق ار صتتتتتادر نن الوال ااتص إاقل يا
ابقذاح من ران وذيئات حددذا القانون وابش تذاو موالقة ذيئات أأى اإفتتالة اإرت اش تذاو موالقة وزق
القطاز ااتص لنن بقي اإشتتناع ق الامع يف طوع الإج اءات املتعلقة مبنالا نقد الامتياز نن ط يق املياد العلين
ذها الوفتتع أأد اإرت العيو نن مشتتاريع الاستتتامثر الح أأصتتبحى نتشتت ة وبةلستتب جد فتتئيةل ما أأد
ابمل ت تتتتز ارياس ي اإرت التتدخمع م ة نية يف جويلية  8611مبوجب قانون املالية التمكييل و أألا اإج اءات املنالا
نن ط يق املياد العلين وحرصت م الا امتياز العقار يف اإج اء واحد وذو اإج اء الذايض وبعد صتتدور ق ار م الا
الامتيتاز من ط الوال ي ل ق نقتد الامتيتاز من ط اإدارة أأمالك اودوةل بناء عىل م استتتتتةل من الوال
تتضت ن مل املستتق م لقا بق ار م الا الامتياز ومينالا الامتياز ملدة أأدانذا  33س نة قابةل للتجديد م تت ومدة
أأقصاذا  99س نة .
Summary:
In 2008, the Algerian legislator introduced new procedures that include the conditions
and modalities of granting concessions on land belonging to the state's property and directed
to make investment projects. the aim of these new measures is to facilitate the exploitation of
real estate and attracting as many investors as possible for the development. At the same time
the legislator cancelled the possibility that the state renounce the real estate meant for the
investment property therefore order N° 06-11 was canceled under the order N° 08-04 which
came in two modes of granting concessions on lands belonging to the State' real estate property
and directed towards the completion of investment projects. So the first mode is to grant the
*اترخي اإيداز املقاع8610/18/80 :
اترخي لنمي املقاع8612/61/10 :
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concession by means of public auction procedures while the second mode is through the
consensual procedures according to decision issued by the provincial governor expert by the
suggestion of the committees and bodies specified by the law and by the approval of other
bodies, and the approval of the concerned minister expert. However, the length of the
procedures for granting the concession contract through auction remained problematic. This
situation led to the reluctance of investment projects which became very modest and very few.
The latter led the Algerian legislator to intervene again in July 2011 under the supplementary
finance law, it canceled the grant procedures through the auction, and to limit granting the
concession of real estate in one procedure which is a consensual procedure. After taking a
decision on granting concession by the governor, the concession contract is issued by the state
real estate department on the basis of a letter from the governor containing the investor file
attached with the decision of granting concession. The concession is granted for a minimum
of 33 years, renewable twice, and in a period of no more than 99 years.

مقدمة:
ن لى البالد غداة الاست تقالع ست نة  1908وفتعا اقتصاد واجعنيا صعبا ول اغا اإدار وقانونيا و أأمام ح مان
اجمل ع من متطلبتات احلياة ا أللضتتتتتمع عن عىل عاتق اودوةل تلبية حاجتات ا ألل اد ونو ل أأشتتتتتناع الت ل
والبطتاةل وذب بن تاء اقتصتتتتتاد قوي واحلتد من التبعيتة الأج بيتة والانعد عىل القتدرات الوطنيتة وتطوق ذا
اىتارت الستلطات الع ومتة أننهاك اهنج الاشتذاأ و أأستلوك التيفية لو ال ن ر الستتلبية الستا دة قعمع است تعادة
الس يادة الوطنية ل كيت عىل الصناعة الالاقتةل مث اخلاتاة كام ذو احلاع يف ا ألنظ ة الاقتصادية الاشذافية .
ومن أأمثةل ذب اإنشتاء مسستستات صتنانية وم اطق صنانية ذات طابع اشذاأ حتث امتلنى اودوةل املوارد
علعقارات وعنى يه املستق ة لقد حققى بعض ا ألذدا علقضاء عىل البطاةل واكتساك همارات ومسذالت
لنن ابملقابمع ظد ستوء التست يري لنان الاهاه اإرت ذيلكة ذهه املسستسات ولتالا اجملاع لالستامثر اخلا س نة
 1928وبد أأت الستلطات الع ومتة يف الإصتالحات الاقتصتادية ست نة  1922بعد سقوو أأسعار ال وقات س نة
 1920وايي تسنب يف أأزمة اقتصادية مفنحى اودوةل اس تقاللية لل سسسات الع ومتة الاقتصادية.
ومبوجب دستتتتت تور  83لداق  1929ختلى ارياس نن اهنج الاشتتتتتذاأ وب زت مصتتتتتطلثات بديةل كتح ق
السوق املنالسة ل ق ا ألسعار اخلوصصة العوملة ذهه املصطلثات تعىش مع معادئ اقتصاد السوق ايي
اقذحته اودوةل يف تكل الست نة لوستعى من صتور الاستتامثر و أأشتنا كام ول ت املناامث الاستامثري اريد مع
امحلاية الإدارية والقانونية مع تدخلدا يف جماع العقار ابنتبارذا املالنة ال يستتتت ية يب تع مع عىل استتتت تاالع
املوروث الاجيايب من الاقتصتتاد ااطو والقاعدة الصتتنانية املوجودة واستت تااللدا لاا دة املشتتاريع الاستتتامثرية
الصتتتتنانية وهناملدا مع قطاعات أأى وتستتتت الا لل ستتتتتق بتوظي أأموا وهماراته وذها ما يسدي اإرت تلبية
حاجتات املناطق املطلوك هيفيهتا وعليه متتص اليد العامةل يف جماع الصناعة.
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وتدز أأمهية نقد الامتياز يف النونة ا ألخرية ملا يتضتتتت نه من حلوع صتتتتاحب الامتياز نمع اودوةل يف اإدارة أأحد
م القدا الع ومتة الاقتصتتادية ما قييد من أأمهيته مع تناجل روء اودوةل اإرت اهن ستتت ابقتصتتاد الستتوق ذب أأن
ذها العقد من العقود الح تتعايش مع ذها الاقتصاد(.)1
ومن أأذدا م الا الامتياز عىل ا ألرايض املوةة لل شاريع الاستامثرية:
 تسديمع اس تاالع العقار الاقتصادي ابنتباره ننرص جد لعاع يف جماع الاستامثر حمع مشلكة انعدام أأو صعوبة توال العقار الاقتصادي ابلةلس بة لل ستق قن وفتتتع حد لتالنب وستتتوء نية املستتتتق قن الومهيت وجلب عدد من املستتتتق قن احلقتقتت والذلت يف جماعالاستامثر.
ومت اإنشتتاء ذيئة معومتة ه تع ابلشتتخصتتية املعنوية تس ت الوعةل الوطنية للوستتاطة والضتتبو العقاري( )2تتورت
هم ة التستت يري والذقتة والوستتاطة والضتتتبو العقاري ل ألمالك اخلاصتتة لدلوةل املوجودة يف املناطق الصتتتنانية
وم اطق الةلشتتاطات أأو يف ل لضتتاء لصتتص للةلشتتاو الاقتصتتادي ومينن لدهه الوعةل أأن تتورت أأيضتتا هم ة
وستتتاطة نقارية حلستتتاك ل املالنت وللوعةل صتتتاة امل العقاري لتقوم بهتيئة ا ألونية العقارية لجناز م اطق
صتنانية وم اطق الةلشتاطات ول لضتاء أنى لصتص للةلشاو الاقتصادي وإاجناز بنا ت ذات طابع صناني
وهاري وح يف ومناتب.
اإن انعد اودوةل عىل نقد الامتياز يستتتدمع اجناز املشتتتاريع الاستتتتامثرية يف ،يع اجملالت لتخا ا ألنباء عىل
املستتق قن يف البحث عىل العقار بلأاان جد م تاعة ودد من ميامحة املستتق قن الومهيت ايقن اس تالوا اإمنانية
التنازع نن ا ألرايض التابعة ل أ
لمالك اخلاصتتة لدلوةل واملوةة لإجناز مشتتاريع استتتامثرية وذب مبوجب ا ألم -60
 )3(11لنن يف ستتتتت نتة  8662ومع صتتتتتدور ا ألم ر  )4(60-62مت اإلااء ا ألم ر  11-60ايي ددد طوو
وفياتات م الا الامتياز والتنازع نن ا ألرايض التابعة ل ألمالك اخلاصتتتة لدلوةل ومت انعد وهن يت نقد الامتياز
بنونيته (املياد العلين والذايض) مع اإلاتاء اإمنانية تنازع اودوةل نن ا ألرايض التابعة ألمالادا اخلاصتتتتتة وقنون
م الا الامتيتتاز عىل نيطت اهنيفو ا ألوع ق الاتتمع يف املنالا نن ط يق اإج اءات املياد العلين يف حت ق الاتتمع اهنيفو
 -1م اد بلنعيبات م الا الامتياز لالستتتتامثر الصتتتناني يف الت تتتيع ارياس ي أأط وحة مقدمة لنيمع دكتوراه علوم يف احلقوق ية احلقوق والعلوم
الس ياس ية جامعة محمد ىترض بسن ة .8 1 8618/8611
 -2امل سوم التناتهي ر  119-62مسرامث يف  83أأب يمع  8662يتض ن اإنشاء الوعةل الوطنية للوساطة والضبو العقاري وددد قانوهنا ا ألسايس ج
ر عدد  82الصتادرة بتارخي  82أأب يمع  8662املعدع وامل م ابمل سوم التناتهي ر  180-18املسرامث يف  19مارس  8618ج ر عدد  12املسرخة يف
 82مارس .8618
 -3أأم ر  11-60املسرامث يف  36أأوت  8660ددد طوو وفياتات م الا الامتياز والتنازع نن ا ألرايض التابعة للأمالك اخلاصة لدلوةل واملوةة
لجناز مشاريع استامثرية ج ر عدد  23الصادرة بتارخي  36أأوت ( 8660ملا ).
 -4ا ألم ر  60-62املسرامث يف  61سن د  8662ددد طوو وفياتات م الا الامتياز عىل ا ألرايض التابعة للأمالك اخلاصة لدلوةل واملوةة لإجناز
مشاريع استامثرية ار يدة ال مسية عدد  09املسرخة يف  63سن د .8662
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الالاتتاين يف املنالا نن ط يق الذايض لنن نظ ا لتلقي املستتتتتتق قن صتتتتتعوابت فبرية يف احلصتتتتتوع عىل العقتتار
الاقتصتتتتتادي نن ط يق اإج اءات املياد العلين مت الت يل نن ذها الإج اء من ط امل ت تتتتز وذب مبوجب
قانون املالية التمكييل يف جويلية  8611ومت الإبقاء لقو عىل اإج اءات املنالا نن ط يق الذايض.
حتتث اهتهتتى اودوةل بعد ستتتتت نة  8611م الا الامتياز عىل ا ألرايض التابعة ل ألمالك اخلاصتتتتتة لدلوةل واملوةة
لل شتتتاريع الاستتتتامثرية نن ط يق أأستتتلوك الذايض ذها ا ألستتتلوك ذو الإج اء الوحتد يف م الا الامتياز نن
ط يق ق ار من الوال ابقذاح من رنة املساعدة عىل لديد املوقع وه قتة الاستامثر وفبو العقار( )1أأو ابقذاح
من الديئة امللكاة بتست يري املدينة ارديدة اإذا عن امل وز داخمع يف اىتصاصدا مث صدر قانون املالية التمكييل
لستتت نة  8612ايي نص يف مادته  02عىل تعديمع املادة  62من ا ألم ر  60-62ومت اإلااء رنة املستتتاعدة عىل
لديد املوقع وه قتة الاستامثر وفبو العقار ومت الانعد عىل اإج اءات جديدة يف م الا الامتياز .
وف س املسستتت اودس ت توري ارياس ي ح ية الاستتتامثر من خالع التعديمع اودس ت توري ا ألخري لس ت نة )2(8610
حتث أأفتتتتتا مادة جديدة ويه املادة  03الح جاء لهيا" :ح ية الاستتتتتتامثر والتجارة معذ متا ومتارس يف
اإطار القانون "...وابلتال أأدرج املسستتت اودس ت توري ح ية الاستتتامثر ىلن أأعىل وايقة قانونية يف اودوةل ويه
اودست تور وابلتال قنون املسستتت اودست توري قد قام بدستتذة ح ية الاستتتامثر وذو ما ست يةلت ننه صتدور
ه ستتتانة قانونية وتنظ ية متعلقة مبجاع الاستتتتامثر عنى بداقهتا مع صتتتدور القانون ر  )3(69-10املتعلق بذقتة
الاستامثر.
والإشنالية الح مينن ط هحا يف ذها الصدد:
ذمع مينن أأن يستا م الا الامتياز ابلذايض لجناز الاستتامثر يف هاوز الصعوابت املتعلقة ابلعقار الاقتصادي
يف ارياس ؟ وما ذو دور اودوةل يف تسديمع الاستامثر وتاعيهل من أأجمع دمع التيفية الاقتصادية؟.
تتا ز ذهه الإشنالية ال يس ية اإرت مجموعة من الإشناليات الا نية:

 -1املست تثداة مبوجب امل ستوم التناتهي ر  86-16املسرامث يف  18يناق  8616يتض ن تنظمي رنة املساعدة عىل لديد املوقع وه قتة الاستامثرات
وفبو العقار وتشنتلهتا وسريذا ار يدة ال مسية عدد  0املسرخة يف  12يناق  8616ذهه اللتنة مت اإلااهئا مبوجب املادة  02من ا ألم ر 61-12
املتض ن قانون املالية التمكييل لس نة .8612
 -2املادة  03من دستتت تور اردورية ارياس ية اودميق اطية الشتتتعبية لستتت نة  1990املسرامث يف  82نومفد  1990ج ر عدد ( )20الصتتتادرة بتارخي 2
ديس د  1990املعدع ابلقانون ر  63-68املتض ن التعديمع اودس توري املسرامث يف  16أأب يمع  8668ج ر عدد ( )82الصادرة بتارخي  10أأب يمع
 8668واملعدع كهب ابلقانون ر  19-62املتض ن التعديمع اودس توري املسرامث يف  12نومفد  8662ج ر عدد ( )03الصادرة بتارخي  10نومفد
 8662واملعدع كهب ابلقانون ر  61-10املسرامث يف  0مارس  8610املتضتتت ن التعديمع اودستتت توري املسرامث يف  0مارس  8610ج ر عدد
( )10الصادرة بتارخي  2مارس .8610
 -3القانون ر  69-10مسرامث يف  3أأوت  8610يتعلق بذقتة الاستامثر ج ر عدد  00الصادرة بتارخي  3أأوت .8610
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ما املقصتود بعقد الامتياز املوجه لالستامثر ؟ وما ذو الا ق بت ق ار م الا الامتياز وبت نقد الامتياز؟ وما
يه اإج اءات م ثته؟ ومتا يه ال ن ر املذتبتة ننته؟ ومتا يه احلتالت الح يةلهت ي لهيا نقد الامتياز؟ وما يه
اإج اءات حمع املنازعات املتعلقة به؟.
من أأجمع الإجابة نن ذهه الإشتتناليات و أأى ستتو نتط ق اإرت ماذية نقد الامتياز املوجه لجناز الاس تتامثر
(املبحث ا ألوع) مث أ ن ر نقد الامتياز هنايته وم ازعاته (املبحث الالااين).
املبحث ا ألوع :ماذية نقد الامتياز املوجه لجناز الاستامثر
يعد امتياز امل لق العام أأحد ط ق اإدارة امل الق العامة الاقتصتتتتادية بط يقة غري معاطة والح متنن أأل اد القانون
اخلا من املستامهة يف هيفية الاقتصتاد الوطين نن ط يق تقدخ خدمات الح من شلأهنا تلبية احلاجات العامة
للت دور والح غالبا ما قنون لدا الطابع الصتتناني والتجاري وستتو نتط ق من خالع ذها املبحث اإرت مادوم
نقد امتياز العقار الاقتصادي(( )1املطلب ا ألوع) مث بعد ذب نط ق اإرت اإج اءات اإب امه ومدرات تنين اودوةل
لعقد امتياز العقار الاقتصادي (املطلب الالااين).
املطلب ا ألوع :مادوم نقد امتياز العقار الاقتصادي
سو نتط ق من خالع ذها املطلب اإرت تع ي نقد امتياز العقار الاقتصادي (الا ز ا ألوع) مث نبت طبيعته
القانونية والا ق بي ه وبت نقد امتياز امل لق العام (الا ز الالااين).
الا ز ا ألوع :تع ي نقد امتياز العقار الاقتصادي
يُعتتتتتتتتت نقد الامتياز بصتتتتاة عامة بلأنه" :ذو العقد ايي هُلك من خال الإدارة الع ومتة وص معومتا أأو
خاصا ابس تاالع م لق عام بلك أأنبا ه ولاط ه و أأرابحه ويتحصمع عىل مقابمع مال من خالع اإاتوات امل تاقت
معتاطة"( )2ومثتاع ذب أأن تعدد اودوةل ألحد ا ألل اد استتتتت تاالع خدمات توزيع املياه أأو الند ابء أأو الااز أأو
است تاالع البذوع أأو است تاالع امليناء أأو ا ألسواق الع ومتة...ا ولقد انتد القضاء الإداري نقد الامتياز بلأنه
نقد اإداري من نوز خا موفوعه اإدارة م لق عام يتعدد مبقتضاه امللزتم وعىل ناقته ولى مسسوليته وبتلكي
من اودوةل أأو أأحد ذيئاذا ابلقتام بةلشاو معت وخدمة ُمثددة واحلصوع عىل مقابمع من املنتاعت(.)3
ويُعتد الامتياز أأستتلواب من أأستتاليب تس ت يري امل لق العام الاقتصتتادي وانت ت يف علة دوع العاص خاصتتة يف
ل نستا الح تعتد همدا لدو نبارة عىل توفيمع املد ة ا ألصتلية للشتخص العام (تس يري امل لق) اإرت وص أنى

 -1نقصد ابلعقار الاقتصادي ا ألرايض التابعة للأمالك اخلاصة لدلوةل واملوةة لإجناز مشاريع استامثرية.
- STÉPHANE Braconnier, droit des services publics, presses universitaire de France, 2004, p 383.
 -3نامر بوفيا الوجزي يف القانون الإداري الطبعة الالاانية جسور للةل والتوزيع ارياس .322 320 8662
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لتلأمت تستتت يري ذها امل لق العام الاقتصتتتادي لدو وجه من أأوجه التستتت يري الح تعىش مع اهنج ارديد ايي
اختهته ارياس بعد .)1(1929
ويُع ِّ ا ألستتت تاذ أأمحد نيو نقد الامتياز" :ذو أأستتتلوك تستتت يري يتورت من خال وص يستتت صتتتاحب
الامتياز أأنباء م لق خالع لذة من اليمن لتتح مع الناقات ويتسمل اودخمع الوارد من املنتاعت ابمل لق"(.)2
كام ن لته نمكة القضتتتتاء الإداري يف حمكدا الصتتتتادر يف  82مارس " :1920امتياز امل الق العامة ليت اإل نقدا
اإدار يتعدد أأحد ا ألط ا أأو ال تعت مبقتضتاه ابلقتام عىل ناقته ولى مسسوليته املالية بتلكي من اودوةل
أأو اإحد وحداهتا الإدارية وطبقا لل تتوو الح تُوف تع بلأداء خدمة عامة للت دور وذب مقابمع الذىتص
ابستت تاالع امل تتتوز (امل لق) ملدة نددة من اليمن والاستتتتتالء عىل ا ألرابح لاللزتام نقد اإداري ذو عالقة
خاصتة وموفوعه اإدارة م لق عام ول قنون اإل ملدة نددة ويتح مع امللزتم ناقات اإدارة امل لق العام ويتح مع
ناقات امل توز و أأىطاره املالية ويتقا رستوما ُد ِّصتلُدا من املنتاعت"( .)3وذها التع ي دقتق لنونه يتض ن
علة ننارص الامتياز من ا ألط ا والشلك والمع واملقابمع املال واملدة.
أأما امل تتز ارياس ي قد أأشتتار اإرت نقد الامتياز اشتتلك من أأشتتناع تاويض امل لق العام من خالع املادة 816
من امل ستوم ال ايس ر  )4( 802-12يف اببه الالااين املتضت ن ا ألحنام املطبقة عىل تاويضات امل لق العام والح
نصتى..." :يس تامع املاو امل لق العام ابمسه وعىل مسسوليته لى م اقعة السلطة املُا ِّوفة ويتقا نن
ذب أأاتو من مس ت دجل امل لق العام."...
واملقصتتود بعقد الامتياز يف مادومه التقليدي ذو أأن يقوم امللزتم لقو ابس ت تاالع امل لق العام دون اإقامة ذها
امل لق نن ط يق اإجناز مةلشتتتتتلنت أأو اقتناء متلنات ،ورية ألن ذب  -اإقامة املةلشتتتتتلنت أأو اقتناء متلنات -
يعتد نيو جتديتد وتطور لعقتد الامتيتاز وذو متا جاء يف املادة  816املهفورة أأعاله حتامن نصتتتتتى ..." :تعدد
الستتلطة املُا ِّوف تة لل ُ او إ اإما اإجناز مةلشتلنت أأو اقتناء متلنات ،ورية لإقامة امل لق العام واس ت تاال وإاما
أأن تعدد لقو ابس تاالع امل لق العام."...
الا ز الالااين :الطبيعة القانونية لعقد امتياز العقار الاقتصادي والا ق بي ه وبت نقد امتياز امل لق العام
الطبيعة القانونية لعقد الامتياز ط حى اإشتتنال يف الاقه الا نوت وارياس ي واملرصتتي لاوع العديد من الاقداء
التثديد وبدقة الطبيعة القانونية لعقد الامتياز.
 -1اندية ،ياي تس يري امل لق العام والتحولت ارديدة دون طبعة دار بلقيت ارياس .108 8616
 -2أأمحد نيو (ه ،ة محمد صاصيال) نا،ات يف املسسسات الإدارية الطبعة الالاالالاة ديوان املطبوعات ارامعية ارياس .006 1922
 -3ستتتتلدن محمد الطاموي معادئ القانون الإداري (النتاك الالااين) نظ ية امل لق العام و أأنامع الإدارة العامة الطبعة العاطة دار الان الع يب
.91 96
القاذ ة مرص 1929
 -4م ستتوم ر ايس ر  802-12مسرامث يف  10ستتن د س ت نة  8612يتض ت ن تنظمي الصتتاقات الع ومتة وتاويضتتات امل لق العام ج ر عدد ()26
الصادرة بتارخي  86سن د .8612
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 -1الطبيعة التنظ ية لعقد الامتياز:
ق البعض أأن نقد الامتياز ليت نقدا أأو اتااقا بت صتتاحب الامتياز والإدارة العامة بمع ذو تنظمي يستت تليم
تناتته وإاب ام العتديتد من التااقتات املتعددة بت أأط ا لتلاة( .)1وذذب ل يق من الاقداء اإرت أأن الامتياز ذو
وليد أأم انا ادي تصتتتتدره الستتتتلطة مازة الامتياز مبا لدا من ستتتتلطة وق خض امللزتم اىتيارا لقعو طوو
الامتياز(.)2
 -8الطبيعة العقدية لعقد الامتياز:
ظد ت ذتهه النظ يتة يف ل نستتتتتا يف أأواى الق ن  19وبداية الق ن  86تُسيِّد لن ة أأن الامتياز ذو نقد ابملعىن
الصتتتتتحيالا لللك تة لنونه دظ مبوالقة ورفتتتتتا املُلإ ِّزت إم وبهب يُعتد نقدا اإدار انا يا مليم رانبت أأي ُد ِّدد
احلقوق والالزتامات املُتبادةل بت امللزتم والإدارة املازة لالمتياز(.)3
غري أأن ا ألستتتتت تاذ ( أأندري دي لوابدق )  A.De Laubadéreكتب ..." :من ةة أأى اإن اتااق إارادتت يف
العالقات بت ماحن الامتياز وصتاحب الامتياز ل مينن انتباره ذا طبيعة تعاقدية بستنب املوفوز ايي يتض نه
ذها التااق اإن ذها املوفتتوز ذو تنظمي وستتري م لق معوجل ايي جيب عىل الإدارة دوما الالظة والتحه لته
وكهب وفتع القواعد الح لمكه وذو ما يست بقانون امل لق الع وجل اإن مثمع ذها املوفتوز ل لضتتع لل جاع
التعاقدي وذب طبقا لل بد أأ ا ألستتتتايس ايي ي إعت ِّ ُد أأن تنظمي امل الق الع ومتة ذو من اىتصتتتتا الستتتتلطات
الع ومتة لقو وبصاة انا ادية(.)4
 -3الطبيعة امليدوجة لعقد الامتيازLa théorie de la double nature de la concession :
وه هني ذهه النظ ية عىل الطبيعة امليدوجة لعقد الامتياز وت إعت ِّ إد أأن الامتياز ذو معمع ُميدوج شتتقان شتتق
تنظ ي وشتتق تعاقدي لاي مواةة املنتاعت ي ُ إعت إد الامتياز ذو مبالاابة قانون امل لق لمكه أأحنام تنظ ية لن ه
يعتد نقد يف العالقة بت صاحب الامتياز واملُلإ ِّزت إم.
وذتها يعين أأن نقتد الامتيتاز طبيعتة تنظ يتة ُهتاه املنتاعت وطبيعتة تعتاقدية بت الستتتتتلطة املازة لالمتياز
وصتتتاحب الامتيازق وقد انتقدت ذهه النظ ية بستتتنب استتت تثاةل تصتتتور تا قري الطبيعة القانونية للترصتتت بِّتا قري
أأط اله ألنه ل مينن أأن قنون تنظ يا حتنا وتعاقد يف حت أنى (.)5
 -1ذاين رس اودقن الإطار القانوين مل وعات البةلتة ا ألساس ية اجملةل املرصية لدلراسات القانونية والاقتصادية عدد  09س نة 1999
 -2سلدن محمد الطاموي معادئ القانون الإداري م جع سابق .93 98
3- YVES Madiot, Aux frontières du contrat et de l’acte administratif unilatéral, LGDJ, paris, France, 1971,
p148.
أأشارت اإليه :اندية ،ياي م جع سابق .122
4- A. De Laubadère, traité de droit administratif, T01, 08ème Ed, L.G.D.J, paris, France 1980, p 669.
 -5رافتية بن معارك التعليق عىل التعل ة ر  208/3.90املتعلقة ابمتياز امل الق الع ومتة وتلأجريذا مهف ة لنيمع شتدادة املاجس تري يف القانون ية
احلقوق جامعة ارياس .02 8668-8661
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كام أأن التستتتتتلمي بلأن العالقة بت الإدارة املازة لالمتياز واملُلإ ِّزت إم يه عالقة نقدية ُتة يُع قمع اإمنانية الإدارة يف
التدخمع لتعديمع القواعد املتعلقة بت ظمي امل لق العام إابرادهتا املنا دة ما يسدي اإرت ه يد حستتتتتن ستتتتتري امل لق
العام وذو ما يتعار مع نظ ية اجملالت التعاقدية يف القانون العام(.)1
 -0الطبيعة ااتلطة لعقد الامتيازUn Acte mixte :
اهه ل يق أنى من الباحثت اإرت اإنطاء هنتي مااق لعقد الامتياز الإداري وجعلوا م ه معال ُمخت ِّلطا يف فون
بعض طوطه هنتوتتتت الطابع التنظ ي والبعض النى الطابع التعاقدي مبعىن أأن ذها الترصتتتت يف جيء م ه
تعاقدي ويف جي ه ا ألى تنظ ي(.)2
وذهه الطبيعة امل فبة لعقد الامتياز  -عىل ننت نظ ية الطبيعة امليدوجة  -تعىش و أأنواز ال تتتتتوو الح مينن
متيزيذا يف نتواه ابنتبار ال وو املتعلقة بت ظمي وسري امل لق ه تع ابلطبيعة التنظ ية يف مواةة ل من املُلإ ِّزت إم
واملنتاعت عىل حد س تواء أأما ال تتوو املتعلقة ابلمتيازات الح متنحدا الإدارة لل لزتم مقابمع اإدارته لل لق ه تع
ابلطبيعتة التعتاقتديتة( )3قتابةل للتاتاو وتُطبق علهيتا نظ يتة العقتد طيعة املتعاقدقن وذهه ال تتتتتوو ل تعين
املنتاعت معال مببد أأ ا ألث الةلستتتتت ق للعقد وقد لقى ذهه النظ ية صتتتتتد واستتتتتعا وتُعتد الأك قعول لتدق
الطبيعة القانونية لعقد الامتياز الإداري ويه ما أأخهت متا العديد من اودوع أأمثاع ل نسا مرص وارياس .
 بعض نياذج نقود الامتياز يف الت يع ارياس ي:
من بت نقود الامتيتاز املنصتتتتتو علهيتا يف الت تتتتتيع ارياس ي نتهف نقتد امتياز ا ألرايض الاالحتة التابعة
ل ألمالك اخلاصتتة لدلوةل املنصتتو عليه يف املادة  0من القانون  )4(63-16الح ن لته بلأنه" :الامتياز ذو العقد
ايي متنالا مبوجعه اودوةل وصتتتتا طبيعيا من جةلستتتت ية جياس ية يدن يف صتتتتلب النص"املستتتتتق صتتتتاحب
الامتياز" حق اس ت تاالع ا ألرايض الاالحتة التابعة ل ألمالك اخلاصتتة لدلوةل وكها ا ألمالك الستتطحية املتصتتةل
متا بناء عىل دلذ طوو ددد نن ط يق التنظمي ملدة أأقصتتتتاذا أأربعون ( )06ستتتت نة قابةل للتجديد مقابمع دلع
اإاتوة س نوية تُضبو فياتات لديدذا ولصيلدا مبوجب قانون املالية".

 -1نع ة أأ ي النظام القانوين لعقد الامتياز الإداري يف ارياس مهف ة لنيمع شتدادة املاجست تري يف القانون ية احلقوق والعلوم الست ياس ية جامعة
مولود مع ي تزيي وزو .22 8613
 -2امل جع ناسه .20
3- AUBY (J.M): ROBERT (D.A) : Grand services publics et entreprises nationales, tome1 3 ème trimestres,
PUF, Paris, France, 1969, p 208, 209.
 -4القانون ر  63-16مسرامث يف  12أأوت  8616امل ُ ِّ
ثدد ل وو وفياتات اس تاالع ا ألرايض الاالحتة التابعة للأمالك اخلاصة لدلوةل ج ر عدد
( )00الصادرة بتارخي  12أأوت .0 8616
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وابل جوز اإرت قانون البدلية ر  )1(16-11جند أأن املادة  126م ه أأجازت للبدلية تس يري بعض املصاحل نن ط يق
الامتياز وذهه املصتتتتتاحل نصتتتتتى علهيا املادة  109من نات القانون أأما املادة  122لق ة  8من نات القانون
نصى عىل أأن الامتياز لضع ودلذ طوو نيوذيج ُددد نن ط يق التنظمي.
أأما املادة  109من القانون ر  )2(62-18املتعلق ابلولية نصتتى عىل أأنه ":اإذا تعهر است تاالع املصتتاحل الع ومتة
الول ية املهفورة يف املادة  100أأعاله نن ط يق الاستت تاالع املباط أأو مسستتستتة لاإنه مينن اجمللت الشتتعق
الوليئ الذىتص ابس تااللدا نن ط يق الامتياز طبقا للتنظمي املع وع به لضع الامتياز ودلذ طوو نيوذيج
ُددد نن ط يق التنظمي ويصادق عليه حسب القواعد والإج اءات املع وع متا."...
كتهب املتادة ا ألورت من ا ألم ر  60-62الح نصتتتتتى ":ذتد ذتها ا ألم اإرت لتديتد طوو وفياتتات م الا
الامتياز عىل ا ألرايض التابعة ل ألمالك اخلاصتة لدلوةل واملوةة لجناز مشاريع استامثرية" أأما املادة  16من نات
ا ألم نصتتتى ":قن س الامتياز املهفور يف املادة  0أأعاله بعقد اإداري تعده اإدارة أأمالك اودوةل م لقا بدلذ أأنباء
ددد بدقة ب انم الاستامثر وكها بنود وطوو م الا الامتياز".
وذنها يتضتالا لنا بلأن نقد الامتياز املتعلق ابلعقار الاقتصتادي لضتع لنات ا ألحنام املتعلقة بعقد امتياز امل لق
العام لنوهنام يتثدان يف ا ألرعن ستتتواء من حتث ا ألط ا أأو ال فتتتا أأو المع أأو الستتتنب أأو الشتتتلكية مع
اىتال بست يو يف المع فون املستتتق يف نقد الامتياز املتعلق ابلعقار الاقتصتتادي يقوم ابست تاالع نقار اتبع
ل ألمالك اخلاصتتتتتة لدلوةل متد الاستتتتتتامثر أأما يف نقد امتياز امل لق العام لتنون نهل تستتتتت يري م لق عام
اقتصتتتادي ول يشتتتذو لته أأن قنون من ا ألمالك اخلاصتتتة لدلوةل بمع قد قنون من ا ألمالك العامة كهب يف
نقد الامتياز الوارد عىل العقار الاقتصتادي (ا ألرايض التابعة ل ألمالك اخلاصة لدلوةل) لاملستق ل يتلق املقابمع
املال من الاري نتتجة انتااندم ابلعقار  -كام ذو الشتتتلأن يف نقد امتياز امل لق العام -وإانيا دصتتتمع املستتتتق عىل
أأرابح نتتجة الاستتامثر وابلتال قنون العقار الاقتصتادي وس يةل يف يد املستق لتحقتق غايته الاستامثرية يف
حت يتلق امللزتم يف نقتد امتيتاز امل لق العتام املقتابتمع املتال من املنتاعت ابمل لق نتتجتة ذها الانتااز وابلتال
قنون التس يري ذو ذد امللزتم يف نقد امتياز امل لق العام فونه يعود عليه اب ألرابح كهب ختتل املدة الددة
للك نقد من العقدقن كهب مينن ل إالدارة يف نقد امتياز امل لق العام أأن تقوم باستتتتتق العقد إابرادهتا املنا دة
كام مينن لدا اإهناء العقد لل صتتتتلثة العامة وقعمع هناية مدته يف حت يف نقد امتياز العقار الاقتصتتتتادي ل مينن
ل إالدارة مارستة ذهه الستلطات ويبق لدا اللتوء اإرت اردات القضا ية ااتصة ذهه بعض ارييات الح لتل
لهيتا العقتدقن ( نقتد امتيتاز امل لق العتام ونقتتد الامتيتاز الوارد عىل العقتار الاقتصتتتتتادي ) أأمتا اب ا ألحنام
ا ألى للعقدقن لد ي واحدة لس د ال ن ر القانونية لالك العقدقن.

 -1القانون ر  16-11مسرامث يف  88جوان  8611املتعلق ابلبدلية ج ر عدد ( )32الصادرة بتارخي  3جويلية .60 8611
 -2القانون ر  62-18مسرامث يف  81لداق  8618املتعلق ابلولية ج ر عدد ( )18الصادرة يف  89لداق .2 8618
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املطلب الالااين  :اإج اءات اإب ام نقد الامتياز الوارد عىل العقار الاقتصادي ومدرات تنين اودوةل لدها النوز من
العقود
ستو نتط ق من خالع ذها املطلب اإرت اإج اءات اإب ام نقد امتياز العقار الاقتصادي (الا ز ا ألوع) مث نبت
بعد ذب مدرات تنين اودوةل لدها النوز من العقود عىل ا ألرايض التابعة ألمالادا اخلاصة (الا ز الالااين).
الا ز ا ألوع :اإج اءات اإب ام نقد امتياز العقار الاقتصادي
يف البداية لبد من الإشتتارة أأنه ليستتى ل ا ألرايض التابعة ل ألمالك اخلاصتتة لدلوةل يه نمع ملنالا الامتياز بمع
ذناك بعض ا ألرايض يه مستتتت ت اة مبوجب املادة  68من ا ألم  60-62يف حت نصتتتتى املادة  )1(63من نات
ا ألم عىل أأن الامتيتتاز مينالا عىل أأستتتتتتاس دلذ طوو نن ط يق الذايض عىل ا ألرايض التتتابعتتة ل ألمالك
اخلاصتتة لدلوةل املتول ة لاا دة املسستتستتات والديئات الع ومتة أأو ا ألش ت ا الطبيعيت أأو املعنويت اخلافتتعت
للقانون اخلا وذب لحتياجات مشتتاريع استتتامثرية ومع م اعاة احذام قواعد التع ري املع وع متا أأما املادة 0
من نات ا ألم حددت مدة نقد الامتياز مبدة أأدانذا االث واالاون ( )33ستت نة قابةل للتجديد و أأقصتتاذا تستتع
وتستعون ( )99ست نة  -يف حت املادة  18من امل سوم التناتهي ر  128-69نصى عىل أأن الامتياز قنون قابمع
للتجديد م تت  -أأما املادة  )2(2من ا ألم ر  60-62نصتتتتتى عىل اإج اءات م الا الامتياز ابلذايض حتث جاء
لهيا ":ق ىص الامتياز ابلذايض بق ار من الوال - :بناء عىل اقذاح من رنة املستتتاعدة عىل لديد املوقع وه قتة
الاستتامثرات وفتبو العقار عىل ا ألرايض التابعة ل ألمالك اخلاصتة لدلوةل وا ألصتوع العقارية املتبقتة لل سسسات
الع ومتة املنثةل وا ألصتتوع الاا ضتتة لل سستتستتات الع ومتة الاقتصتتادية وكها ا ألرايض التابعة لل ناطق الصتتنانية
وم اطق الةلشتتتاطات  -بناء عىل اقذاح من الديئة امللكاة بتستتت يري املدينة ارديدة عىل ا ألرايض الواقعة داخمع
نيو متدينتة جتديتدة  -بعتد موالقتة الوعةل الوطنية لتطوق الستتتتت ياحة عىل ا ألرايض التابعة ملنطقة التوستتتتتع
الستتت ياو .وبعد موالقة وزق القطاز ااتص" لنن م ة أأى مت تعديمع املادة  2من ا ألم ر  60-62مبوجب
املادة  02من ا ألم ر  61-12املتضتتت ن قانون املالية التمكييل لستتت نة  8612و أأصتتتبحى صتتتياغة املادة  2بعد
التعتتديتتمع عىل النحو التتتال":ق ىص الامتيتتاز ابلذايض بق ار من الوال -:بنتتاء عىل اقذاح من املتتدق الوليئ
امللك ابلستتتتتتامثر ايي يترصتتتتت ام تطلتتب ا ألم ذب ابلتةلستتتتت يق مع املتتدق قن الول يت للقطتتاعتتات
املعنية(...والبا بدون تايري حىت م اطق الةلشتتتتتاطات)  -بناء عىل اقذاح من الديئة امللكاة بتستتتتت يري املدينة
ارتديتدة عىل ا ألرايض الواقعتة داختمع نيو املتدينتة ارتديدة بعد موالقة الوزق امللك ابملدينة  -بعد موالقة
الوعةل الوطنية لتطوق الستتتتت ياحة عىل ا ألرايض التابعة ملنطقة التوستتتتتع الستتتتت ياو بعد موالقة الوزق امللك
ابلستتت ياحة" وذنها مت اإلااء رنة املستتتاعدة عىل لديد املوقع وه قتة الاستتتتامثرات وفتتتبو العقار ومت انعد
 -1املعدةل مبوجب املادة  12من القانون ر  11-11مسرامث يف  12يوليو ستتت نة  8611يتضتتت ن قانون املالية التمكييل لستتت نة  8611ج ر عدد 06
الصادرة بتارخي  86يوليو .8611
 -2املعدةل مبوجب املادة  12من نات القانون واملعدةل كهب مبوجب املادة  02من ا ألم ر  61-12مسرامث يف  83يوليو  8612املتضتتت ن قانون
املالية التمكييل لس نة  8612ج ر عدد  06الصادرة بتارخي  83يوليو .8612
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اإج اءات جتديدة ملنالا الامتياز أأما املادة  )1(2من ا ألم ر  60-62نصتتتتتى ":مينن أأن تستتتتت تاتد املشتتتتتاريع
الاستتتامثرية بناء عىل اقذاح من اجمللت الوطين لالستتتامثر وبعد ق ار جملت الوزراء من ختاتض اإفتتايف عىل
معلغ الإاتوة الإجيارية الست نوية الددة يف املادة  9أأدانه" أأما املادة  )2(9من ا ألم نات ا ألم نصى " :لدد
مصتاحل أأمالك اودوةل ااتصتة إاقل يا الإاتوة الإجيارية الست نوية الح متالامع  86/1من الق ة التجارية للقطعة ا ألرفية
نمع م الا الامتياز .ختاض الإاتوة الإجيارية الس ت نوية الح لددذا مصتتاحل أأمالك اودوةل لتخاتض يطبق كام يلأ :
  %96خالع لذة اإجناز الاستتتامثر الح مينن أأن متتد من س ت نة ( )1واحدة اإرت االث ( )3س ت نوات %26 -خالع لذة الاس تاالع الح مينن أأن متتد كهب من س نة ( )1واحدة اإرت االث ( )3س نوات  -اودينار ال ميي
لل ذ امل بع (م )8خالع لذة ن تتت ( )16ستتت نوات وه تاع بعد ذهه املدة اإرت  %26من معلغ اإاتوة أأمالك اودوةل
ابلةلس ت بة لل شتتاريع الاستتتامثرية املقامة يف الول ت الح اس ت تع لى لتناته ب انجمي ارنوك والدضتتاك العليا -
اودينار ال ميي لل ذ امل بع (م )8خالع لذة مخت ن تتتة ( )12ستتت نة وه تاع بعد ذهه املدة اإرت  %26من معلغ
اإاتوة أأمالك اودوةل ابلةلست بة لل شتاريع املقامة يف ول ت ارنوك النعري .ي ليت الإاتوة الس نوية كام يه نددة
يف الاق ة ا ألورت أأعاله بعد انقضتاء ل لذة اإحد ن تة ( )11ست نة .وتطبق ذهه ا ألحنام أأيضتا عىل مشاريع
الاستتامثرات الح حصلى مس بقا عىل الامتياز بق ار من جملت الوزراء" .أأما املادة  16من نات ا ألم نصى":
قن س الامتيتاز املتهفور يف املتادة  0أأعاله بعقتد اإداري تعتده اإدارة أأمالك اودوةل م لقتا بتدلذ أأنباء ددد بدقة
ب انم الاستتتتتتامثر وكها بنود وطوو م الا الامتياز" ومن املادة  16أأعاله يظد لنا الا ق بت م الا الامتياز
وبت نقد الامتياز لا ألوع (م الا الامتياز) قنون بق ار صتتادر نن الوال أأما الالااين (نقد الامتياز) تعدقه اإدارة
أأمالك اودوةل ابلستتت اد اإرت ق ار الوال املاحن لالمتياز كام لوع م الا الامتياز لل س ت تاتد م ه احلق يف احلصتتوع
عىل رىصتتتة البناء كام يستتت الا ز دة عىل ذب ابإنشتتتاء رذن رمسي لصتتتاحل ذيئات الق عىل احلق العيين
العقتاري النتاع نن الامتيتاز وكتها نن البنتا ت املق ر اإقتامهتتا عىل ا ألر امل نوح امتيتازذا وذب لضتتتتتامن
الق و امل نوحة هن ويمع امل وز ايي متى معاطته لقو(.)3
ويذتب عىل ل اإخالع من املستت تاتد من الامتياز للت ت تيع الستتاري املاعوع ولاللزتامات الح يتضتت جا دلذ
ا ألنباء اختاذ الإج اءات الالزمة من أأجمع اإستتتقاو حق الامتياز ود اردات القضتتتا ية ااتصتتتة مببادرة من
مدق أأمالك اودوةل ااتص إاقل يا عىل أأن تدلع اودوةل لل ستتتق نتتجة اإستتقاو حق الامتياز تعويضتتا مست تحقا
بعنوان لا ض الق ة ال ةل الح أأىت متا املستق عىل القطعة ا ألرفية من خالع ا ألشااع املنتية بصاة نظامتة(.)4

 -1املعدةل مبوجب املادة  12من القانون ر  11-11سال ايف .
 -2املعدةل مبوجب املادة  12من نات القانون.
 -3املادة  11من ا ألم  60-62سال ايف .
 -4املادة  18من ا ألم  60-62سال ايف .
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1
ابل جوز اإرت الاق ة الالاانية من املادة  12من امل ستتوم التناتهي ر  (128-69جندذا تنص ....":جيب أأن يتض ت ن
نقد الامتياز لى طا ةل البطالن طوو م ع التنازع أأو الإجيار من الباطن لالمتياز قعمع اإمتام امل تتتتتوز".
كام أأق امل تز مبلنتة املستتق للبنا ت املنتية من ط له وذب طبقا للامدة  12من نات امل سوم التناتهي الح
نصتتتى ":نند اإمتام البنا ت املق رة يف امل تتتوز الاستتتتامثري املعاينة قانوان بناء عىل شتتتدادة املطابقة هن س
اإجعتار ملنتتة البنا ت املنتية من ط املستتتتتتق عىل ا ألر امل نوح امتيازذا مببادرة من ذها ا ألخري بعقد
مواق" كام م الا امل تتتتز اإمنانية تنازع املستتتتتق نن ملنتة البنا ت واحلق العيين العقاري الناع نن الامتياز
ابلةلس بة لل دة املتبقتة ب وو حددهتا املادة  19من نات امل سوم.
الا ز الالااين :مدرات تنين اودوةل لعقد امتياز العقار الاقتصادي
عنتى اودوةل تنتع ابلذايض ا ألرايض التابعة ألمالادا اخلاصتتتتتة لل ستتتتتتق قن ولقا للامدة  101من القانون 82-91
املتض ت ن قانون املالية لس ت نة  1998غري أأن جعمع بعض املس ت تاتدقن ميارستتون املضتتاربة بش تلأن ذهه العقارات
عإعادة البيع اللكي أأو ارييئ أأو تايري الةلشتتتاو ومارستتتة نشتتتاو غري ايي عن من أأجهل طاء العقار وتلأجري
العقار وعدم اإجناز املشاريع الاستامثرية من ط املستق قن.
ومن أأجمع وفتع حد لدهه املامرستات غري املستسوةل واحليلوةل دون ا إل،ار ابلتيفية الشتامةل ق رت السلطات
الع ومتة اللتوء اإرت انعد نظام الامتياز ابتداء من امل ستتوم الت ت تيعي ر  18-93وما تلته من نصتتو تنظ ية
عمل ستتتتتوم التناتهي ر  388-90وبعده ا ألم ر  63-61ايي ف س الامتياز واشتتتتتاى التت بة الح م متا
الاستتتامثر يف اإطار امل ستتوم الت تتيعي ر  18-93عىل أأن العقار عن يشتتلك عا ق يف لقتق التيفية لانت تتت
املضتتتاربة ابلعقار الاقتصتتتادي حتث مت لويمع عدد معتد من العقارات الاقتصتتتادية اإرت وةة غري استتتتامثرية
علبنتاء وقتد أأد ذب اإرت ب وز عتاممع الندرة وندودية التيفية لنن مع ذب جند ذناك نوز من التناقض النامج
نن ستتتوء تستتت يري العقار الاقتصتتتادي حتث جند ك ة الطلبات عىل ذها العقار من ةة ومن ةة أأى غري
مس تاةل لقدرهتا وزارة الصناعة أننهاك بتتتتتتتتتتتتتتت  %12من املساحة الإجاملية للعقار الاقتصادي( )2كام أأن بعض
املسسسات الع ومتة تس تحوذ عىل مساحات كد من العقار الاقتصادي يف حت أأن حاجاهتا الاعلية ل تتعد
. %3

ويف ذها الإطار قدم وزق املالية الستتابق الستت يد م اد مدلوتت لليال نن وفتتعية العقار أأمام رنة الشتتسون
الاقتصتادية والتيفية الصنانية والتخطيو مبناس بة ن ا ألم ر  11/60حتث أأب ز بعض مشال العقار الح
همكن يف فون اودوةل يه الوحتدة الح تقدم العقار و أأن العقار املوجود غري مستتت تامع بصتتتاة نقالنية من ط
بعض ال تتعت واملسستتستتات الح لصتتلى عىل قطع أأرفتتية تاوق احتياجاهتا احلقتقتة ويب عن لياما عىل
 -1م سوم تناتهي ر  128-69مسرامث يف  8مايو  8669ددد طوو وفياتات م الا الامتياز عىل ا ألرايض التابعة للأمالك اخلاصة لدلوةل واملوةة
لجناز مشاريع استامثرية ج ر عدد  82الصادرة بتارخي  0مايو .8669
 -2م اد بلنعيبات م جع سابق .03 08
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اودوةل استتتذجاز ذهه ا ألرايض الاا ضتتتة وإاعادة توزيعدا من جديد لتقليمع الضتتتاو عىل العقار من ةة وتولري
أأرايض من ةة أأى لتشتيع الاقتصاد الوطين والتحازي عىل الاستامثر(.)1
لدهه املدرات مت الانعد عىل نقد الامتياز لنونه د ي العقار الاقتصتتتتتادي من املضتتتتتاربة والتالنب حتث
ينحرصتتتت دور املستتتتتق يف استتتت تاالع العقار ملدة نددة مقابمع اإاتوة يدلعدا لدلوةل الح تبق مالنة ال قعة لدها
العقار وبواستتتتطة نقد الامتياز نستتتت تطيع أأن ِّ
زدد املستتتتتق قن احلقتقتت ايقن هلم رغبة يف الاستتتتتامثر ألن
املستتتق ايي يُقعمع عىل الاستتتامثر وذو عىل دارية اتمة مس ت بقا أأن اودوةل ل مينن لدا أأن تت ازع نن العقار
ذو مستتق نية حست نة يف الاستامثر فال املستق قن املييات ايقن يف حقتقة ا ألم سامرسة يف العقار
لتاون وراء ق از الاستتتامثر وابلتال يعتد نقد الامتياز مبالاابة صتتامم أنمان للعقار الاقتصتتادي وستتد م يع يف
مواجه املضاربت ابلعقار.
املبحث الالااين :أ ن ر نقد امتياز العقار الاقتصادي وهنايته وم ازعاته
يذتب عىل اإب ام نقد الامتياز بت اإدارة أأمالك اودوةل واملتعاقد أ ن ر قانونية عديدة أأي تطبيق بنود العقد ودلذ
ال تتتوو اهنيفوذيج وينتم ننه الزتامات وحقوق صتتتاحب الامتياز والزتامات الستتتلطة املازة لالمتياز هاه
املستتتق كام ه تع الإدارة من ةة أأى بستتلطات واستتعة يف مواةة ذها املستتتق كام أأنه ذناك حالت قد
تسدي اإرت هناية نقد امتياز العقار الاقتصادي كام قد يةلت نن ذها العقد م ازعات تع عىل القضاء.
وستتتتتو زتاوع التط ق من خالع ذها املبحث اإرت أ ن ر نقد الامتياز وهنايته (املطلب ا ألوع) مث املنازعات
الناهة نن نقد امتياز العقار الاقتصادي واردة القضا ية ااتصة ابلنظ لهيا (املطلب الالااين).
املطلب ا ألوع :أ ن ر نقد امتياز العقار الاقتصادي وهنايته
بةلت نن نقد امتياز العقار الاقتصتادي أ ن ر قانونية ستواء ابلةلست بة ل إالدارة مازة الامتياز أأو ابلةلست بة لل ستق
(الا ز ا ألوع) كام أأنه قد توجد حالت معينة تسدي اإرت هناية نقد امتياز العقار الاقتصادي (الا ز الالااين).
الا ز ا ألوع :أ ن ر نقد امتياز العقار الاقتصادي
نقتد الامتيتاز ابنتبتاره نقدا تذتب عليه مجموعة من احلقوق والالزتامات تقع عىل ط يف العقد ستتتتتواء عىل
املستق صاحب حق الامتياز ( أأول) أأو عىل اودوةل ابنتبارذا مازة حلق الامتياز( ( )2نيا).

 -1م اد بلنعيبات م جع سابق .00
 -2اتتلوت لاط ة املعارة القانونية للعقار الصتتناني يف فتتوء الت تتيع والاجهتاد القضتتايئ مهف ة لنيمع شتتدادة املاجس ت تري يف القانون العقاري ية
احلقوق جامعة ارياس .132 130 132 8612 -8610 61
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أأول :حقوق والزتامات املستق صاحب الامتياز
 -1حقوق املستق :
 حق املستق املتعاقد يف احلصوع عىل حق الانتااز ملدة ل تقمع نن  33س نة حق املستق املتعاقد يف اإقامة البنا ت واملةلشلنت الالزمة ملباطة نشاطه الاستامثري حق املستتق املتعاقد يف احلصتوع عىل الذاىتص الالزمة لقتامه ابمل توز الاستتامثري لست د رىصة البناءابلإفالة اإرت علة ال ىص الح يشذطدا القانون ملباطة أأي نشاو استامثري
 حق املستق املتعاقد يف اإنشاء رذن رمسي لصاحل ذيئات الق عىل احلق العيين العقاري الناع نن الامتيازوكها نن البنا ت املق ر اإقامهتا عىل ا ألر امل نوح امتيازذا وذب لضتتتامن الق و امل نوحة هن ويمع امل تتتوز
ايي متى معاطته.
 -8الزتامات املستق :
 الزتام املستق املتعاقد ابلبداية يف نشاطه الاستامثري الزتام املستق املتعاقد ابجناز امل وز يف املدة الددة يف العقد مع اإمنانية اهن ديد الزتام املستق املتعاقد بتسديد الإاتوة الزتام املستق املتعاقد بت اته الزتامه ُسن نية الزتام املستق املتعاقد ابلتناته الشخيص وعىل مسسوليته الزتام املستق املتعاقد ابحذام مدة العقد الزتام املستق املتعاقد بعدم تايري الةلشاو ايي عىل أأساسه مت م ثه الامتياز عىل العقار الاقتصادي الزتام املستتتتتتق املتعاقد بعدم اإج اء أأي ترصتتتتت عىل العقار الاقتصتتتتتادي – و اإمنانية التنازع نن حقالامتياز لل دة املتبقتة من العقد وب وو نددة -
 الزتام املستق املتعاقد بلأن دذم طوو العقد الواردة يف دلذ ال وو امللحقة بعقد الامتياز.نيا :حقوق والزتامات اودوةل مازة الامتياز:
 -1حقوق اودوةل مازة الامتياز:
 حق اودوةل يف الاحتااظ مبلنتة العقار حق اودوةل يف اإسقاو حق الامتياز نن ط يق اردات القضا ية ااتصة حق اودوةل يف معاطة ستتتلطح ا إلطا وال قابة لضتتتامن عدم ى وج املستتتتق صتتتاحب حق الامتياز ننالبنود وال وو الددة يف دلذ ال وو.
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 -8الزتامات اودوةل مازة الامتياز:
 الزتام اودوةل املازة لالمتياز بت اته بنود نقد الامتياز الزتام اودوةل بعدم التع لل ستق أأاناء معاطة نشاطه الاستامثري الزتام اودوةل بعدم ن قةل امل وز الاستامثري لل ستق الزتام اودوةل بلأن ل متنالا القطعة ا ألرفية ملستق أنى الزتام اودوةل بلأن تسا قدر الإمنان يف اجناز امل وز وتسديمع علة الإج اءات الزتام اودوةل بلأن ل تطالب املستق بدلع الرضيبة العقارية الح ل تدلع اإل من ط املاب الزتام اودوةل بتجديد نقد الامتياز  -يف حدود ما يس الا به القانون  -اإذا ص لمع املستق ابلزتاماته.الا ز الالااين :هناية نقد امتياز العقار الاقتصادي
ابل جوز اإرت املادة  18من ا ألم  60-62جندذا تنص ":يذتب عىل ل اإخالع من املس تاتد من الامتياز للت يع
الستتتاري املاعوع ولاللزتامات الح يتضتتت جا دلذ ا ألنباء اختاذ اإج اءات من أأجمع اإستتتقاو حق الامتياز ود
اردات القضتا ية ااتصة مببادرة من مدق أأمالك اودوةل ااتص إاقل يا" كهب املادة  81من امل سوم التناتهي
ر  128-69نصتى عىل اإستقاو حق الامتياز يف حاةل عدم اإمتام امل توز الاستامثري يف ا ألجمع الدد يف نقد
الامتياز ويف ا ألجمع الإفتتتتايف مقابمع دلع اودوةل تعويض مقابمع لا ض الق ة الح أأىت متا املستتتتتق عىل القطعة
ا ألرفتية من خالع ا ألشتااع املنتية بصتاة نظامتة أأما املادة  88من نات امل سوم التناتهي نصى عىل اإسقاو
حق الامتياز يف حاةل اإجناز البنا ت يف النجاع الددة وبدون مطابقهتا للدانم الدد و /أأو رىصتتة البناء ويف
ذهه احلاةل قنون اإسقاو حق الامتياز دون تعويض أأما الاق ة الالاانية من نات املادة نصى كهب عىل اإسقاو
حق الامتياز يف حاةل عدم اإجناز امل تتتتتوز يف النجاع الددة مع عدم مطابقة البنا ت مع الدانم الدد و /أأو
رىصتتة البناء أأما الاق ة الالاالالاة من نات املادة نصتتى عىل أأنه نند نطق اردة القضتتا ية ااتصتتة متدم البنا ت
لاإنه يتعت عىل صتتاحب الامتياز وعىل حستتابه القتام ابإعادة القطعة ا ألرفتتية نمع الامتياز اإرت حاهنهتا ا ألصتتلية
أأمتا الاق ة ا ألخرية من نات املتادة نصتتتتتى عىل أأنته ُلوع الامتيتتازات وال ذون الح د تتمع أأهنتتا أأاقلتتى القطعتتة
ا ألرفية بسنب صاحب الامتياز اامع ابلزتاماته اإرت التعويض النامج نن اإسقاو احلق.
من خالع ربو املادة  18من ا ألم ر  60-62أأعاله ابملادتت  88 81من امل سوم التناتهي ر  128-69يتضالا
لنا أأن اإستتتتتقاو حق الامتياز ل تقوم متا الإدارة إابرادهتا املنا دة بمع اإستتتتتقاو حق الامتياز تق ره الستتتتتلطة
القضتتتتتا يتة ااتصتتتتتة بنتاء عىل اإىطتار من متدق أأمالك اودوةل ااتص إاقل يا وذنا لتل نقد امتياز العقار
الاقتصتتتتادي نن نقد امتياز امل لق العام لاي ذها ا ألخري مينن ل إالدارة باستتتتق العقد إابرادهتا املنا دة يف حاةل
اإخالع امللزتم ابلزتامتاتته التعتاقتديتة بتمع أأبعتد من ذب مينن ل إالدارة يف نقتد امتياز امل لق العام أأن هج ي العقد
حىت قعمع حلوع مدته وتقوم ابستتذداد امل لق وذب لل صتتلثة العامة يف حت ل مينجا أأن تقوم بهب اإذا عنى
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بصدد نقد امتياز العقار الاقتصادي لنون القانون أأليهما – نن ط يق مدق أأمالك اودوةل – ابللتوء اإرت اردة
القضتتا ية ااتصتتة من أأجمع اإستتقاو حق الامتياز وذها يعد مبالاابة ف تامنة قضتتا ية لل ستتتق من تعس ت الإدارة
متازتة الامتياز كهب يةلهت ي نقد الامتياز بولاة املستتتتتتق وذها ه يعد هناية غري عادية وغري طبيعية لعقد
الامتياز.
كام يةلهت ي نقتد الامتيتاز هنتايتة طبيعيتة وهنتايتة عادية وذب ابهتهتاء املدة الددة للعقد واملقدرة مبدة أأدانذا االث
واالاون ( )33ست نة قابةل للتجديد م تت ومدة أأقصتاذا تستع وتسعون ( )99س نة كام قد يةلهت ي نقد الامتياز
اإذا تنازع املستق نن ذها احلق ملستق أنى ولق لل وو الدد قانوان.
املطلب الالااين :م ازعات نقد امتياز العقار الاقتصادي
أأق امل تز ارياس ي ازدواجتة القضتاء مبوجب اودست تور ارياس ي لست نة  1990وذب باصتمع القضتتاء الإداري
نن القضاء العادي وإاحداث ةات قضا ية اإدارية ه الامع يف الامك الإدارية الح تشلك اودرجة ا ألورت من درجات
التقايض يف القضتتاء الإداري والح حلى نمع الا الإدارية عىل مستت تو اجملالت القضتتا ية ابلإفتتالة اإرت
جملت اودوةل كدرجة نية و أأخرية وايي حمع نمع الا لة الإدارية عىل مستتتتت تو المكة العليا يف ظمع أأحادية
القضاء.
وستتتتتو نتط ق من خالع ذها املطلب اإرت اردة القضتتتتتا ية ااتصتتتتتة ابلنظ يف م ازعات نقد امتياز العقار
الاقتصتادي وإان الاىتصا القضايئ يُعتد مسلأةل من النظام العام تالاريه المكة من تلقاء ناسدا و أأمهية لديد
اردة القضتا ية ااتصتة نونيا للنظ يف العاز همكن يف لديد القواعد املوفونية والقواعد الإج ا ية املطبقة عىل
العاز (()1الا ز ا ألوع) كام أأنته توجتد نامك عديدة تةل ي اإرت نظام قضتتتتتايئ واحد ما يتعت عىل املدني أأن ق لع
دنواه أأمام اردة القضا ية ااتصة اإقلد (الا ز الالااين).
الا ز ا ألوع :الاىتصا النوني
ابل جوز إارت املتادة  266من قتانون الإج اءات املتدنية والإدارية جندذا تنص":الامك الإدارية يه ةات الولية
العامة يف املنازعات الإدارية ختتص ابلاصمع يف أأوع درجة ُه قابمع لالس تئ ا يف ،يع القضا الح هنون
اودوةل أأو الولية أأو البدلية أأو اإحد املسسسات الع ومتة ذات الصباة الإدارية ط لا لهيا".
والقوع بتلأن التامك الإداريتة يه صتتتتتاحعتة الوليتة العتامة مبنازعات الإدارة يعين أأهنا ل لتاج اإرت نص ملامرستتتتتة
الاىتصتتتا بيامن ل جيوز لل ثامك املدنية أأو الديئات ا ألى نظ أأي هتياز اإداري اإل مبوجب نص رصحي ألن
اىتصتتاصتتدا يلأ عىل ستتنتمع الاس ت ت اء والاس ت ت اء دتاج دانا اإرت نص رصحي( .)2ولننون أأمام هتياز اإداري
 -1مع بوجادي اىتصتتا القضتتاء الإداري يف ارياس رستتاةل لنيمع درجة دكتوراه دوةل يف القانون ية احلقوق جامعة تزيي وزو  13جويلية
.11 8611
 -2مستتعود ش ت هيوك املبادئ العامة لل نازعات الإدارية اريء الالااين – نظ ية الاىتصتتا  -الطبعة اخلامستتة م قثة ديوان املطبوعات ارامعية
ارياس .2 2 8662
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لبد أأن قنون أأحد ط يف العاز عىل ا ألقمع وصتتا من أأش ت ا القانون العام و املُثددقن حرصت تا يف املادة
 266أأعاله(.)1
وطتاملتا أأن اإدارة أأمالك اودوةل يه ط يف العاز  -لنون نقتد الامتياز تقوم ابإعداده مدق ية أأمالك اودوةل -
لطبقا للامدة  266من قانون الإج اءات املدنية والإدارية املهفورة أأعاله يسوع اىتصا الاصمع يف العاز املتعلق
بعقد امتياز العقار الاقتصادي اإرت القضاء الإداري مالاال يف الامك الإدارية وذب طبقا لل عيار العضوي.
وابل جوز اإرت املادة  261من قانون الإج اءات املدنية والإدارية جندذا تشتري اإرت اىتصا المكة الإدارية بنظ
م ازعات املصاحل غري امل كية لدلوةل عىل مس تو الولية ومدق ية أأمالك اودوةل يه مصلثة غرية م كية لدلوةل
عىل مس تو الولية وابلتال مت وفع حد ل إالشنالت القانونية الح عنى سا دة قعمع صدور قانون الإج اءات
املدنية والإدارية لالبعض عن يقايض الوال ابنتباره م دوك احلنومة عىل مستتت تو الولية و أأن مدق ية أأمالك
اودوةل ليت لدا الشتتخصتتية املعنوية وابلتال ل متكل أأذلية التقايض والبعض النى عن يقوع ب لع اودنو فتتد
اودوةل مالاةل يف وزق املتاليتة لنون أأن متدق يتة أأمالك اودوةل يه مصتتتتتلثة غري م كية لدلوةل اتبعة لوزارة املالية
وليت الولية وابلتال قنون جملت اودوةل ذو ااتص وبصتتتدور قانون الإج اءات املدنية والإدارية لصتتتتمع يف
ا ألم وم الا الاىتصتتا لل ثامك الإدارية لنن اودنو ل ه لع فتتد مدق ية أأمالك اودوةل وإانيا فتتد اودوةل مالاةل
يف وزق املالية مالاال يف مدق أأمالك اودوةل عىل مستتت تو الولية وذها مبوجب ق ار وزاري صتتتادر نن وزق
املتاليتة ياو ويسذتمع املتدق العتام ل ألمالك الوطنيتة ومدق ي أأمالك اودوةل ابلول ت ومدق ي احلا العقاري
ابلول ت ب الايمع وزق املالية يف اودعاو امل لوعة أأمام القضتتاء لقد نصتتى املادة  61م ه" :يسذمع هن الايمع الوزق
امللك ابملالية يف اودعاو امل لوعة أأمام العداةل ل من:
 املدق العام ل ألمالك الوطنية يف القضا املتعلقة بلأمالك اودوةل واحلا العقاري امل لوعة أأمام: المكة العليا
 جملت اودوةل
 مدق ي أأمالك اودوةل ابلول ت ومدق ي احلا العقاري ابلول ت ل لد لصه يف القضا امل لوعة أأمام:



الامك
اجملالت القضا ية
الامك الإدارية

 -1حلستت بن شت يق أنث ملو قانون الإج اءات الإدارية– دراسة قانونية تاسريية  -طبعة  8613دار ذومة للطباعة والةل والتوزيع ارياس
.30 8618
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وذنها نندما لط مدق أأمالك اودوةل اردات القضتتتتا ية من أأجمع اإستتتتقاو حق الامتياز طبقا للامدة  18من
ا ألم  60-62املهفورة أأعاله لاإنه يترصتتتتت ابنتباره مالاال لوزق املالية ألن مدق ية أأمالك اودوةل ل متكل أأذلية
التقايض أأصتتال وذناك مالحظة يف غاية ا ألمهية لبد من الإشتتارة اإهنهيا يف ذها املقام ماادذا أأنه اإذا صتتدر ق ار
نن الوال مبنالا الامتيتاز وقعتمع ل ق متدق يتة أأمالك اودوةل لعقتد الامتياز وقام الوال ابإلااء ذها الق ار أأو قام
بستحبه وعن ق ار الإلااء أأو الستحب غري م توز لدنا ي مقافاة الولية مالاةل يف وص الوال ونات ا ألم
يف حاةل ما اإذا ر أأ املستتتتق أأنه ص يستتت تاد من م الا الامتياز رمغ توال ه عىل عممع ال تتتوو يف حت مت م الا
الامتياز ملستتق قن أنى قن هلم نات الوفعية القانونية معه لدنا كهب ي مقافاة الولية مالاةل يف وص الوال
وابلتال هتنون أأمام دنو الإلااء وقنون قايض هاوز الستتتلطة ذو ااتص ذها قعمع ل ق نقد الامتياز لنن
مبت د ل ق ه من ط متدق يتة أأمالك اودوةل لاإن أأي هتياز قد يط أأ لتنون اودوةل ط لا يف العاز مالاةل يف وزق
املتاليتة مالاال يف متدق أأمالك اودوةل ااتص إاقل يتا وابلتتال هتنون أأمتام دنو القضتتتتتاء الناممع وتبق المكة
الإدارية يه ااتصتتة للاصتتمع يف العاز أأما جملت اودوةل قنون لتص ابنتباره درجة نية (ةة اس ت تئ ا ) أأو
ةة نقض .أأما اإذا عنى اودنو امل لوعة فتد صاحب الامتياز من ط وص من أأش ا القانون اخلا
لدنا قنون القضتتتاء العادي ذو ااتص عملنازعات الناهة نن التنازع نن ملنتة البنا ت واحلق العيين العقاري
الناع نن الامتياز لصتتتاحل مستتتتق أنى لدا هنون المكة العادية يه ااتصتتتة أأما مالنة العقار (اودوةل) قد
هنون مدخةل يف اخلصام لقو.
وا ألصتتتتمع العام أأنه ل ختضتتتتع م ازعات العقود الإدارية  -ومجا نقد امتياز العقار الاقتصتتتتادي  -اإرت رقابة قايض
هاوز الستلطة ألهنا من ا ألنامع ال فتا ية والتااقتة بت الط لت وابلتال لد ي من دعاو القضاء الناممع .لنن
ذهه القاعدة ليستتتى مطلقة ُيث توصتتتمع ل من الاقه والقضتتتاء الإداريت اإرت وفتتتع نظ ية ":ا ألنامع الإدارية
املناصتتتةل" وماادذا أأن ذهه ا ألنامع حىت وإان عن موفتتتوندا م تبو معاطة ابلعقود الإدارية لاإهنا أأنامع انا ادية
قابةل ل قابة قايض الإلااء اإذا توال ت لهيا ننارص الق ار الإداري وقد صتتن القضتتاء الإداري ا ألنامع املناصتتةل
اإرت أأنامع متعلقة ابإب ام العقد وا ألنامع املتعلقة بت اتهه.
الا ز الالااين :الاىتصا ا إلقل ي
املقصتتتتتود ابلىتصتتتتتا ا إلقل ي ذو الاىتصتتتتتا اليل لل ثامك الإدارية ولقد أأحالى املادة  263من قانون
الإج اءات املتدنية والإدارية اإرت تطبيق القواعد العامة املنصتتتتتو علهيا يف املادتت  32و 32من نات القانون
لالقاعدة العامة أأ ِّن الاىتصا ا إلقل ي يعود للتدة القضا ية الح يقع يف داس ة اىتصاصدا موطن املدن عليه.
ا ِّإل أأن املادة  260من قانون الإج اءات املدنية والإدارية أأوردت اانية ( )2استتتت ت اءات عىل معد أأ اىتصتتتتا
نمكة موطن املدن عليه املنصتتو عليه يف املادة  32من نات القانون وذهه الاس ت ت اءات من النظام العام
ألن امل ز أأوجب رلع بعض اودعاو أأمام نامك ُمعينة دون سواذا ويالح بلأن امل ز ص يلأخه مبوطن املدن
عليه – ابلةلست بة لدهه الاست ت اءات  -بمع أأخه بطبيعة الةلشتاو موفوز العاز ومنان تناتهه أأو منان حصوع
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التااق عليه لتثديد الاىتصتا ا إلقل ي تستديال ل إالج اءات التحقتقتة ل صى املادة  260أأعاله يف املطة ر
 3عىل ما ييل...":يف مادة العقود الإدارية همام عنى طبيعهتا أأمام اردة القضتتا ية الح يقع يف داس ة اىتصتتاصتتدا
منان اإب ام العقد أأو تناتهه "...وذنها يوجد معيارقن لالىتصتتا ا إلقل ي ابلةلست بة ملنازعات نقد امتياز العقار
الاقتصتادي اإما المكة الح يقع يف داس ة اىتصتاصتدا منان اإب ام العقد أأو المكة الح يقع يف داس ة اىتصاصدا
منان تناتهه أأي منان تواجد العقار الاقتصادي ويف الاالب لان الامك الإدارية لدا اىتصا إاقل ي يتطابق مع
احلدود ا إلقل ية للولية وابلتال قنون منان اإب ام نقد امتياز العقار الاقتصتتتتادي ذو منان تواجد ذها العقار
اإل يف احلتالت الح قنون لهيتا جيء من اإقلمي الوليتة اتبع لمكتة اإداريتة أأى  -مثتمع بدليتتة همتديتة لد ي اتبعتتة
اإدار لولية تيارت لنجا قضا يا اتبعة لل حمكة الإدارية بتس س يلى  -يف ذهه احلاةل مينن أأن قنون نقد امتياز
العقار الاقتصتتتادي مدم من ط مدق ية أأمالك اودوةل لولية تيارت يف حت أأن ذها العقار يقع ببدلية همدية
لدنا ل من المكة الإدارية بتتارت والمكة الإدارية بتس ت س ت يلى لتصتتتت إاقل يا للاصتتمع يف العاز وعىل رالع
اودنو أأن لتار بت المكتت لنن تستتتديال ل إالج اءات التحقتقتة من ا أللضتتتمع أأن ه لع اودنو أأمام المكة
الإدارية الح أأب م يف داس ة اىتصاصدا العقد(.)1
أأما ابلةلستتت بة لطبيعة الاىتصتتتا يف جماع املنازعات الإدارية ل صتتتى عليه املادة  262من قانون الإج اءات
املدنية والإدارية الح جاء لهيا":الاىتصتتتتا النوني والاىتصتتتتا ا إلقل ي لل ثامك الإدارية من النظام العام
جيوز إا رة اودلع بعدم الاىتصتتتا من أأحد اخلصتتتوم يف أأية م حةل عنى علهيا اودنو جيب إا رته تلقا يا من
ط القايض".
وذنها يف مقدور ا ألط ا إا رة اودلع بعدم الاىتصا النوني أأو ا إلقل ي يف أأية م حةل عنى علهيا الإج اءات
أأمام اودرجة ا ألورت للتقايض سواء عنى القضية يف م حةل التحقتق أأو أأاناء جلسة امل العة كام مينن إا رة اودلع
بعدم الاىتصتتتتتا أأاناء الاستتتتت تئ ا أأو أأمام قايض النقض وحىت ول إو لل ة ا ألورت وعىل ذب لاإن قواعد
توزيع الاىتصتتتا بت اردات القضتتتا ية الإدارية ناستتتدا أأو بيجا وبت ةات القضتتتاء العادي يه من النظام
العام.
خامتة:
وذنها بصتتتتتدور ا ألم ر  60-62مت اإلااء ا ألم ر  11-60ومت الت يل نن اإج اء التنازع نن ا ألرايض التابعة
ل ألمالك اخلاصتتة لدلوةل واملوةة لإجناز مشتتاريع استتتامثرية ومت انعد وهن يت نقد الامتياز بشتتلكيه ( املياد
العلين والذايض) حااظا عىل الوعاء العقار من املضتتتتاربة وبصتتتتدور قانون املالية التمكييل ر  11-11لستتتت نة
 8611عاد امل تتز م ة أأى ليذاجع نن املياد العلين وف س الذايض يف م الا الامتياز تستتديال للحصتتوع عىل
العقار الاقتصادي من املستق قن.
 -1لبد من الإشارة اإرت أأن ذها املالااع الذايض للتوفيالا لقو لنون أأن المكة الإدارية بتس س يلى ص ي تنصيهبا بعد.
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حتتث اهتهتتتى اودوةل م الا الامتيتاز عىل ا ألرايض التتابعة ل ألمالك اخلاصتتتتتة لدلوةل واملوةة لإجناز مشتتتتتاريع
استتتتتتامثرية بيفو الذايض ذها اهنيفو ذو الوحتد يف م الا الامتياز وق ىص الامتياز ابلذايض بق ار من الوال
بناء عىل اقذاح من املدق الوليئ امللك ابلستتتتتتامثر ابلتةلستتتتت يق مع املدق قن الول يت للقطاعات املعنية عىل
ا ألرايض التابعة ل ألمالك اخلاصتة لدلوةل وا ألصوع العقارية املتبقتة لل سسسات الع ومتة املنثةل وا ألصوع الاا ضة
لل سستتتستتتات الع ومتة الاقتصتتتادية وكها ا ألرايض التابعة لل ناطق الصتتتنانية وم اطق الةلشتتتاطات وبناء عىل
اقذاح من الديئة امللكاة بتستتتتت يري املدينة ارديدة عىل ا ألرايض الواقعة داخمع نيو املدينة ارديدة بعد موالقة
الوزق امللك ابملتدينتة وبعتد موالقة الوعةل الوطنية لتطوق الستتتتت ياحة عىل ا ألرايض التابعة ملنطقة التوستتتتتع
الس ت ياو بعد موالقة الوزق امللك ابلس ت ياحة وذنها مبوجب املادة  02من ا ألم ر  61-62املتض ت ن قانون
املالية التمكييل لس ت نة  8612مت اإلااء رنة املستتاعدة عىل لديد املوقع وه قتة الاستتتامثرات وفتتبو العقار الح
عنى تعتد عُا لالستامثر اليل نظ ا لالاقمع ذهه النلية يف الاس تجابة ملطالب املستق قن.
وبعتتد م الا الامتيتتاز من ط الوال  -بعتتد اقذاح وموالقتتة الديئتتات املتتهفورة أأعاله  -تقوم اإدارة أأمالك اودوةل
ابإعداد نقد اإداري م لقا بدلذ ال تتتوو واملدة الددة لعقد الامتياز أأدانذا االث واالاون ( )33ستتت نة قابةل
لوع م الا الامتياز لل ستتت تاتد م ه احلق يف
للتجديد م تت ومدة أأقصتتتاذا تستتتع وتستتتعون ( )99ستتت نة كام ِّ
احلصتوع عىل رىصتتة البناء كام يست الا ز دة عىل ذب ابإنشتتاء رذن رمسي لصتتاحل ذيئات الق عىل احلق
العيين العقاري الناع نن الامتياز وكها نن البنا ت املق ر اإقامهتا عىل ا ألر وذب لضتتامن الق و امل نوحة
هن ويمع امل تتتوز الاستتتتامثري ويذتب عىل ل اإخالع من املستتت تاتد من الامتياز للت تتتيع الستتتاري املاعوع
ولاللزتامات الح يتضت جا دلذ ال توو اختاذ اإج اءات من أأجمع اإسقاو حق الامتياز ود اردات القضا ية
ااتصتتتتة مببادرة من مدق أأمالك اودوةل ااتص إاقل يا كام مينن لل ستتتتتق التنازع نن ملنتة البنا ت واحلق
العيين العقاري الناع نن الامتياز لور الاجناز الاعيل مل وز الاستامثر والبدء يف الةلشاو .
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