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ملخص

تقتضي عملية االستثمار توفير العقار المناسب الستيعاب المشاريع االستثمارية ،ولذلك
اإلرسال 2019/02/23 :
سعت الجزائر جاهدة في وضع األطر القانونية الالزمة لتوفير هذا العقار ،وذلك من
املراجعة 2019/05/20 :
خالل اعتماد إجراءات تهدف إلى توفير هذا األوعية العقارية المناسبة وتحديد طريقة
منحها للمستثمر ،فتمت إقامة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات من أجل توفيره ،وتم
القبول 2019/05/22 :
اعتماد التنازل واالمتياز كنظامين لمنح العقار هذه العقارات ،فأردت في هذا المقال أن
أتتبع اإلجراءات التي اعتمدتها الجزائر عبر مختلف المراحل ،ووفق مختلف النصوص
الكلمات املفتاحية:
القانونية المنظمة للعقار الصناعي ،والمتعلقة تكوين العقار الصناعي وطرق تسييره
العقار الصناعي
أو باألحرى منحه ،مركزا على الفكرة التي عنونت بها هذا المقال وهو العقالنية
مناطق النشاطات
والتبذير ،العقالنية في توفير العقار الصناعي والعقالنية في تسييره ،ذلك أن الجزائر
لما كان العقار الصناعي موجود بكمية كبيرة لجأت إلى التبذير في منحه ،وعندما
المناطق الصناعية
شح العقار الصناعي ،وأصبح يتطفل على باقي أنواع العقار االقتصادي بدا من الضروري
المناطق الخاصة
السير في العقالنية ،ويظهر ذلك جليا من خالل استرجاع بعض العقارات سواء كانت
االمتياز
أصوال فائضة أو أصوال متبقية عن المؤسسات العمومية اإلقتصادية التي خضعت لعملية
التنازل
التصفية ،أو األصول المتبقية بالمناطق الصناعية ،مع مراعاة موقع هذه العقارات بالنسبة
المستثمر
للمحيط العمراني للمدن ،كما تبرز فكرة العقالنية والتبذير من خالل النظام المعتمد
األوعية العقارية
في منح العقار الصناعي فالمشرع يتأرجح بين منح العقار عن طريق التنازل ومنحه عن
األمالك الوطنية الخاصة طريق لذلك.االمتياز ،واالمتياز أحيانا يكون قابل للتحويل إلى تنازل وأحيانا أخرى
ال يكون قابل.
Abstract

Key words:

Investment requires to provide land bases to carry out investment projects, for this purpose, Algeria
has made a legal framework for this objects, these text are determined the modality of occupation of
the land by the investor, and how creates industrial zones and activity zones. In this article, I follow
the procedures adopted by Algeria through the various stages and according to the various legal texts
governing industrial land, concerning training and management methods. The idea of rationality
and waste, the rationality in the formation and the rationality in its operation, the industrial zone are
created in larg area, then the industrial land was wasted in the granting, but when the scarcity of the
industrial land It was necessary to seek rationality, and that It was necessary to recover some land, be it
the residual assets of the public enterprises autonomous and non-autonomous dissolved available or
the surplus assets of the economic enterprises. The notion of rationality and waste is also reflected in
the system adopted for the granting of industrial real estate: the legislator oscillates between granting
the property once by the cession and other times by the concession.
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مقدمة

 -1املناطق الصناعية

يكتسي العقار الصناعي أهمية خاصة يف جمال االستثمار،
ذلك أن املستثمر يسعى جاهدا للحصول على األوعية العقارية
اليت متكنه من جتسيد مشروعه االستثماري  ،ولذلك تسعى
الدول اليت تهدف إىل جلب املستثمر إىل تذليل الصعوبات
اليت تعرتض توفري األوعية العقارية ،غري أن ذلك يصطدم
مبشكلة املضاربة يف العقار ،حيث يسعى بعض األشخاص
إىل احلصول على العقارات حبجة االستثمار دون جتسيد
ذلك على أرض الواقع ،مما حيتم على الدولة حماربة هذه
الظاهرة من خالل اعتماد أساليب متعددة وإجراءات معينة
عند منح األوعية العقارية للمستثمر ،كما أن هذه اإلجراءات
بدورها تصطدم مبشكلة إعاقة املستثمر ،وهنا تلجأ الدولة
إىل تغيري طرق منح العقار الصناعي بالتحول من نظام إىل
آخر ،من أجل تذليل الصعوبات من جهة وحماربة املضاربة يف
العقار من جهة أخرى ،واجلزائر من الدول اليت تسعى جاهدة
جللب املستثمر ومنحه الوعاء العقاري الذي ميكنه من جتسيد
مشروعه االستثماري وذلك بتذليل الصعوبات املتعلقة مبنح
العقار ،لتجد نفسها يف مشكلة تبذير العقار ،فتلجأ إىل تغيري وميكن تعريف املنطقة الصناعية بأنها عبارة عن أرضية
اآلليات واإلجراءات املعتمدة حبثا عن العقالنية ،ومن هنا أطرح خمصصة إلقامة مشاريع صناعية ،ويتوقف جناحها عن
املوقع الذي حتتله لشبكة الطرق وقنوات التوزيع باإلضافة إىل
اإلشكالية التالية:
سعر األرض داخل املنطقة ذاتها(.)3
إىل أي مدى متكنت اجلزائر من تسيري العقار الصناعي بطريق
لقد بدأت عملية إنشاء املناطق الصناعية بصدور األمر
عقالنية حتقق التوازن بني تذليل الصعوبات للمستثمر وتفادي
 ،)4(45/73والذي أنشأ جلنة استشارية لتهيئة املناطق
تبذير واستنزاف العقار الصناعي؟
الصناعية يرأسها وزير األشغال العمومية والبناء ،وتتكون
لدراسة هذا املوضوع قسمته إىل حمورين هما :توفري العقار من أعضاء دائمني حيضرون االجتماعات الدورية ،وأعضاء
الصناعي ومنح العقار الصناعي.
غري الدائمني حيضرون االجتماعات اليت تندرج ضمن
()5
اختصاصهم  ،وجتتمع يف دورات عادية كل ثالثة أشهر،
احملور األول :توفري العقار الصناعي
كما ميكن أن جتتمع يف دورات استثنائية بدعوى من رئيسها
يعترب عقارا صناعيا كل خمتلف األراضي اليت وجهت أو من أحد األعضاء الدائمني فيها كلما دعت الضرورة لذلك،
لالستثمار ،وكل ما اتصل بها ورصد خلدمتها ،مبا يف ذلك وتكلف جبمع كافة عناصر اإلعالم املتعلقة بتهيئة املناطق
ما تبقى من املؤسسات العمومية بعد حلها ،وما زاد عن حاجة الصناعية عرب كافة الرتاب الوطين ،وتقديم اآلراء واالقرتاحات
املؤسسات العمومية االقتصادية  ،وقصد توفري هذا العقار واملساعدات الضرورية للقسم الوزاري املكلف باملدن من أجل
بالقدر الكايف الذي يساهم يف حتقيق االستثمار( ،)1فقد اعتمدت ترقية املناطق الصناعية على أحسن وجه وتنميتها ،وقد أدى
اجلزائر العديد من اآلليات اليت بدأت بتهيئة جموعة من املناطق عمل هذه اجلنة إىل إحداث  77منطقة صناعة وتهيئتها عرب
هلذا الغرض وانتهت باسرتجاع األصول العقارية الفائضة عن الرتاب الوطين ( ،)6وبعد أن أصبحت املناطق الصناعية واقعا،
املؤسسات العمومية واملتبقية عن املناطق الصناعية واملؤسسات بدا من الضروري وضع إطار قانوني حيدد إجراءات تسيري
هذه املناطق الصناعية ،حيث صدر املرسوم  55/84الذي حدد
العمومية اليت خضعت لعملية التصفية.
()7
اهليئات املكلف بإدارة املناطق الصناعية  ،واليت تتمثل فيما
أوال :توفري العقار الصناعي عن طريق التهيئة
يلي:
لقد حاولت اجلزائر توفري العقار الصناعي عن طريق إدماج
 مؤسسة حملية ذات طابع اقتصادي ،عندما تكون املنطقةالعديد من العقارات ضمن مناطق مهيأة هلذا الغرض وهي
الصناعية حتتوي على نشاطات ذات مصلحة حملية أو ذات
املناطق الصناعية ثم مناطق النشاطات وصوال إىل املناطق
مصلحة وطنية تابعة لوصاية وزارات متعددة.
اخلاصة.
 مؤسسة ذات طابع اقتصادي تنشأ مبوجب مرسوم عندما،ومل يقدم املشرع اجلزائري أي تعریف للمناطق الصناعیة ،و
لكن أمام انفتاح اجلزائر على اقتصاد السوق وتزاید الرغبة يف
االستثمار ،بادرت بعض الوزارات اليت هلا عالقة مباشرة مع
هذه املناطق يف تعریفها ،حیث جاء يف تقریر وزارة الصناعة
وإعادة اهليكلة تعريف املناطق الصناعیة بأنها عامل حقیقي
من عوامل ترقیة وعصرنة النسیج الصناعي ،ويف موضع آخر
من نفس التقریر اعتربتها عامال هاما جدا من عوامل الرتسانة
احملفزة لالستثمار ،وحسب تقریر وزارة تهيئة اإلقلیم والبیئة
رقم 121املؤرخ يف  ، 21/07/2004مت تعریف املناطق الصناعیة
بأنها مساحة متنح للمؤسسة احملیط املالئم واإلجیابي للعمل،
وتشكل عامال مهما من عوامل ترقیة االستثمار وحتسنی
مردودیة املؤسسة ،ويف تقریر آخر حول حركیة السوق
العقاریة  ،وضعت وزارة املساهمة وترقیة االستثمار تعریفا
للمناطق الصناعیة باعتبارها مساحات حمددة بأدوات التهيئة
والتعمری خمصصة الستقبال نشاطات اقتصادیة ذات مصلحة
وطنیة أو خاصة(.)2
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تكون املنطقة الصناعية حتتوي على نشاطات ذات مصلحة قائمتها عن طريق قرار وزاري مشرتك بني الوزير املكلف
بالتهيئة العمرانية والوزير املكلف باجلماعات احمللية والوزير
وطنية أو نوعية تابعة لوصاية واحدة.
 وحدة متخصصة ،عندما تكون املنطقة الصناعية حتتوي املكلف باملالية ،ويصدر القرار الوزاري بعد استشارة السلطاتعلى نشطات نوعية أو ذات مصلحة وطنية تابعة ملؤسسة احمللية ،ويتم حتديد قائمة البلديات على أساس املقاييس اليت
تعكس الضوابط الدميغرافية  ،املادية واالجتماعية ،االقتصادية
واحدة.
واملالية هلذه البلديات(.)14
ونظرا لعدم تكيف هذا النص مع املبادئ الواردة يف امليثاق واألمر
املتعلقني بالتسيري االشرتاكي للمؤسسات فقد صدر املرسوم وأما مناطق التوسع االقتصادي فتتكون من الفضاءات اجليو
 56/84الذي تضمن كيفيات تسيري املناطق الصناعية اقتصادية اليت تنطوي على خصائص مشرتكة من التجانس
كمرحلة انتقالية( ،)8والذي نص على تسيري هذه املناطق عن االقتصادي واالجتماعي أو تكامله ،وتزخر بطاقات من املوارد
طريق مؤسسة تسيري املنطقة الصناعية اليت تنشأ مبوجب الطبيعية أو البشرية أو اهلياكل القاعدية املطلوب حشدها
ورفع شأنها أو الكفيلة بتسهيل إقامة األنشطة االقتصادية
مرسوم حيدد مقرها والوصاية عليها.
إلنتاج السلع واخلدمات وتطويرها ،وال يندرج ضمن هذه
وقد تزامنت هذه املرحلة مع تكوين االحتياطات العقارية املناطق:
البلدية ( ، )9واليت كانت تنحصر يف األراضي الواقعة يف املناطق
العمرانية واليت أدجمتها البلدية ضمن احتياطاتها العقارية - ،املناطق املطلوب ترقيتها.
حيث ميكن ختصيص جزء منها إلقامة حمالت جتارية ال  -األقطاب الصناعية يف احلواضر والتجمعات الصناعية
الكربى.
ترقى إىل ورشات صناعية.
 -1مناطق النشاطات
ولقد جاء القانون  11/82املتعلق باالستثمار( )10بفكرة ضرورة
مشاركة القطاع اخلاص يف التنمية االقتصادية والذي منح
بعض األفق للمستثمر اخلاص الوطين ،حيث نص يف املادة
 24منه على إمكانية استفادة املستثمر الوطين اخلاص من
قطع أرضية طبقا للتشريع ولإلجراءات السارية ،ولتجسيد
هذا األمر مت إحداث مناطق النشاطات وهي مساحات حمددة
بأدوات التهيئة والتعمري خمصصة الستقبال نشاطات ذات
طابع حملي أو نشاطات متعددة اخلدمات ،ويتم تسيريها
من طرف اجلماعات احمللية أو الوكاالت احمللية للتسيري
والتنظيم العقاريني.
ومبوجب قانون املالية لسنة  2016وسع املشرع يف أمر إنشاء
املناطق الصناعية ومناطق النشاطات ،حيث رخص ألشخاص
القانون اخلاص إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات
وتهيئتها وتسيريها ،على أراض غري فالحية تندرج ضمن
امللكية اخلاصة ،وذلك بناء على دفرت شروط تعده الوزارة
املكلفة باالستثمار يف إطار املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم(.)11
 -2املناطق اخلاصة
لقد عرفت اجلزائر انفتاحا اقتصاديا بعد صدور دستور 1989
ترتب عنه فتح الباب للمستثمر األجنيب بصفة تدرجيية بدء
من قانون النقد والقرض لسنة  ،)12(1990ثم صدور املرسوم
التشريعي  )13(12/93الذي كرس مبدأ عدم التمييز بني
املستثمر سواء كان عاما أو خاصا وطنيا أو أجنبيا ،حيث تضمن
هذا القانون إنشاء مناطق خاصة ،وقسمها إىل نوعني وهي
املناطق الواجب ترقيتها ،ومناطق التوسع االقتصادي.

 مساحات االرتفاق أو اخلدمة وخاصة املساحات اليت تشتملعلى املوانئ واملطارات.
 مواقع املركبات السياحية واالستحمامية الكربى.وتشمل منطقة التوسع االقتصادي كل الوالية أو جزء منها
أو جمموعة بلديات وحتدد مبوجب قرار وزاري مشرتك بني
الوزارة املكلفة بكل من املالية ،اجلماعات احمللية والتهيئة
العمرانية والتخطيط بناء على اقرتاح من اجلماعات احمللية
بعد التشاور مع الوزارات املعنية واالحتادات واجلمعيات اليت
يهمها األمر (.)15
فهذه املناطق ليست مثل املناطق الصناعية وإمنا هي مناطق
جغرافية تشمل عدة بلديات أو واليات حتتاج إىل ترقية خاصة
بالنظر إىل املميزات اخلاصة بها ،وبالتالي تسعى الدولة إىل
جلب املستثمر إليها ،بتوفري العقار الصناعي فيها ،وحتى يتسنى
فعال ترقية هذه املناطق وحتقيق التوسع يف املناطق األخرى،
وجب توفري العقار الصناعي املناسب هلذه االسرتاتيجية  ،حيث
أدجمت كل األراضي التابعة لألمالك الوطنية اخلاصة
سواء كانت تابعة للدولة أو البلدية أو الوالية ،وسواء كانت
داخل احمليطات العمرانية أو خارجها ،أو حتى ضمن األراضي
الفالحية ،ضمن العقار الصناعي.
ثانيا :توفري العقار الصناعي عن طريق التمحيص واالسرتجاع

لقد أنشئت املناطق الصناعية يف ظل نظام اشرتاكي تهيمن
فيه املؤسسات العمومية االشرتاكية ذات الطابع االقتصادي
على القطاع االقتصادي ،ولذلك منحت هلا أوعية عقارية ذات
مساحات واسعة ،دون وثائق قانونية تثبت حيازتها أو ملكيتها
هلذه العقارات ،علما أن هذه املؤسسات مل تكن تتمتع بالشخصية
فاملناطق الواجب ترقيتها تتكون من البلديات اليت يتم حتديد املعنوية اليت متنحها االستقاللية عن الشريك األساسي فيها
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وهو الدولة أو اجلماعات احمللية ،وبصدور القانون 01/88
( )16الذي منح االستقاللية للمؤسسات العمومية االقتصادية،
مبنحها الشخصية املعنوية واالستقالل املالي ،فإن الذمة
العقارية هلذه املؤسسات ظلت على ما كانت عليه( ،)17ال سيما
وأن املادتني  55و 56من هذا القانون نصت على إمكانية حيازة
املؤسسات على أمالك عمومية عقارية عن طريق سند شغل أو
بدون سند ،ومع بداية عملية تصفية املؤسسات العمومية ذات
الطابع االقتصادي ،طرح إشكال حتويل ملكية الوعاء العقاري
عند التنازل عن أصول هذه املؤسسات إىل العمال أو املستثمرين،
غري أن هذا اإلشكال وجد له حل قانوني باعتبار إدارة أمالك
الدولة هي اليت تعد عقد التنازل عن أصول املؤسسات العمومية
احمللولة ،وبالتالي ظهرت بوادر هذه اإلشكالية يف حالة
اخلصخصة ( ،)18هذا من جهة.

إحداث وكالة هلذا الغرض وهي الوكالة الوطنية للوساطة
والضبط العقاري( ،)23كما صدر مرسوم تنفيذ حدد إجراءات
عملية االسرتجاع طبقا ملا نص عليه هذا القانون ( ،)24غري أن
هذا القانون مل يعمر طويال حيث ألغي مبوجب األمر 04/08
والذي كرس نفس املبدأ وهو االسرتجاع.
فاألمالك العقارية القابلة لالسرتجاع هي:
 األمالك العقارية غري املستغلة واليت مل يتم ختصيصهالوجهة ما.
 األمالك العقارية اليت ال يتطابق استغالهلا مع الغرضاالجتماعي للمؤسسة

 األمالك العقارية القابلة للفصل من جممعات عقاريةأوسع ،ملك للمؤسسات العمومية أو ملك للدولة وغري الزمة
ومن جهة أخرى فقد أدى إحداث املناطق اخلاصة مبوجب لنشاطها.
قانون ترقية االستثمار إىل هجر العديد من املناطق الصناعية  -األمالك العقارية اليت تغري طابعها القانوني حبكم قواعد
اليت مل تكن تسري من طرف إدارة األمالك الوطنية ،وبالتالي التعمري واليت أصبحت ال تدخل يف إطار النشاط الطبيعي
أحدث املشرع اجلزائري آليات أخرى لتوفري العقار الصناعي ،للمؤسسة.
ولكن هذه املرة عن طريق إخراج بعض أصناف العقارات من
دائرة العقار الصناعي واسرتجاع أصول عقارية أخرى ،حيث  -األمالك العقارية املعروضة يف السوق مببادرة من املؤسسة
صدر كل من األمرين  (19) 11/06و )20( 04/08اللذان حددا العمومية.
العقار الصناعي حتديدا دقيقا ،حيث مت تعريف العقار الصناعي وتتم عملية االسرتجاع عن طريق جرد تعده املؤسسات
تعريفا سلبيا من خالل تعداد أصناف العقارات اليت ال تندرج العمومية االقتصادية أو شركات تسيري مساهمات الدولة،
ضمن العقار الصناعي هي:
وحتوله إىل الوزير املكلف برتقية االستثمار ،وترسل نسخة
منه إىل مدير أمالك الدولة املختص إقليميا ،ويقوم الوزير
 األراضي الفالحية.املكلف باالستثمار بعرض امللف على جملس مساهمات الدولة
 القطع األرضية املتواجدة داخل مناطق التوسع السياحي الذي يصدر الئحة تقضي بإدماج امللك العقاري الفائض ضمنواملواقع السياحية الضرورية إلجناز برامج استثمارية تندرج األمالك اخلاصة للدولة ،ليتوىل مدير أمالك الدولة بناء على
ضمن خمطط التهيئة السياحية.
هذه الالئحة إعداد قرار اإلدماج ،كما ميكن اسرتجاع األصول
 القطع األرضية املتواجدة داخل املساحات املنجمية ومساحات الفائضة عند اختاذ قرارات اخلصخصة من طرف جملسمساهمات الدولة.
البحث عن احملروقات واستغالهلا.
 القطع األرضية املوجهة للرتقية العقارية.وملا بادرت اجلزائر إىل تسوية الذمة العقارية للمؤسسات
العمومية يف إطار املنشور الوزاري رقم  01الذي تضمن
إنشاء جلان والئية تتوىل دراسة ملفات التسوية عن طريق
التنازل عن األوعية العقارية اليت حتوزها املؤسسات العمومية
االقتصادية ( ،)22حيث مت تسجيل السري البطيء لعملية التسوية
باإلضافة إىل وجود أوعية عقارية شاغرة باملناطق الصناعية،
ولذلك جاءت تعليمة رئيس احلكومة يف سنة  1999اليت دعت
إىل اإلسراع يف العملية طبقا ألحكام املنشور الوزاري السالف
الذكر  ،وعلى إثر ذلك مت البحث عن آلية السرتجاع العقارات
غري املستغلة ،هذه العملية اليت مت جتسيدها مبوجب األمر
 11/06الذي نص على ضرورة اسرتجاع األصول الفائضة
للمؤسسات العمومية واألصول املتبقية للمؤسسات احمللولة،
والعقارات املتوفرة على مستوى املناطق الصناعية ،حيث مت

وأما األصول العقارية املتبقية عن املؤسسات العمومية اليت
خضعت لعملية التصفية فيتم جردها من طرف املصفي
وحيول حمضر اجلرد املرفق ببطاقة تقنية عن كل عقار
إىل مدير أمالك الدولة املختص إقليميا الذي يتوىل تسجيله
ضمن األمالك العقارية اخلاصة غري املخصصة.
وأما العقارات املتبقية على مستوى املناطق الصناعية ومناطق
النشاطات فيتم تسليمها عن طريق حمضر بني اهليئة املسرية
للمنطقة الصناعية أو منطقة النشاطات ومديرية أمالك
الدولة املختصة إقليميا.
ويف هذا اإلطار يتم إنشاء بنك معطيات خاص باألوعية
العقارية املتوفرة املوجهة إلجناز مشاريع استثمارية ،ويساهم
يف إجناز هذا البك الوكالة الوطنية للوساطة والضبط
العقاري والوالي املختص إقليميا الذي يقوم سنويا جبدر
العقارات غري املبنية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة على
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مستوى كل بلدية ،وإدارة أمالك الدولة اليت تتوىل جرد
األمالك العقارية اليت متثل األصول املتبقية من املؤسسات اليت
خضعت لعملية التصفية ،واألصول الفائضة عن املؤسسات
العمومية االقتصادية ،باإلضافة إىل األوعية العقارية املتوفرة
على مستوى املناطق الصناعية (.)25
احملور الثاني :منح العقار الصناعي
يتم منح العقار الصناعي بإتباع أحد النظامني وهما التنازل و
االمتياز ،أو كال يهما معا ،وقد يتم اللجوء إىل االمتياز القابل
للتحويل إىل تنازل ،و لقد اعتمدت اجلزائر هذين النظامني يف
منح العقار الصناعي ،حيث عمدت يف بادئ األمر إىل التنازل
ثم عدلت عنه إىل االمتياز القابل للتحويل إىل تنازل ،لتصرف
النظر يف األخري إىل االمتياز غري القابل للتحويل إىل تنازل،
وهنا تظهر فكرة العقالنية يف منح العقار الصناعي واالبتعاد
عن التبذير.

املرسوم  05/86الذي حدد شروط وإجراءات التنازل عن
األوعية العقارية التابعة للدولة من أجل إقامة مشاريع
استثمارية ( ، )27حيث خيضع الطلب املقدم من طرف املستثمر
لرأي اللجنة الوالئية الختيار القطع األرضية املنشأة مبوجب
املرسوم  ،304/82اليت تبدي رأيها يف القطعة األرضية اليت
يقدم املستثمر طلبه عليها ،وذلك بإعداد حمضر حيول إىل
املصلحة الوالئية ألمالك الدولة لتقوم بتحديد القيمة
التجارية للقطعة األرضية ثم حتول امللف إىل الوالي املختص
إقليميا للفصل فيه نهائيا بعد أخذ رأي إدارة املصاحل الفالحية،
ويف حالة املوافقة يصدر الوالي قرار التنازل وحيوله إىل
مصلحة أمالك الدولة من أجل حترير عقد التنازل الذي
جيب أن يتضمن الشرط الفاسخ ،حيث يشرتط إقامة املشروع
وتقديم شهادة املطابقة اليت تثبت جتسيده على أرض الواقع ،
ويرتتب على عدم جتسيد املشروع وتقديم الشهادة اليت تثبت
ذلك فسخ العقد قضائيا بتدخل من إدارة أمالك الدولة.

أوال :منح العقار الصناعي عن طريق التنازل
وقد تدعم هذا التنازل بتنظيم أكثر صرامة ودقة عند صدور
لقد مرت عملية التنازل عن العقار الصناعي يف اجلزائر عرب املرسوم  05/86والذي حدد بدقة شروط وكيفيات التنازل،
ثالث قوانني مت االنتقال من قانون إىل آخر بوضع إجراءات ال سيما وإن كانت هذه القطع األرضية واقعة خارج احمليط
جديدة سعيا وراء تذليل الصعوبات للمستثمر ،وحماربة العمراني (. )28
املضاربة يف العقار وتوجيهه إىل هدفه األساسي وهو االستثمار .لقد جاء هذا التنازل لتمكني املستثمر الوطين اخلاص من أداء
املهمة املوكلة إليه يف إطار أحكام القانون  11/82السالف
 -1التنازل عن العقار الصناعي يف إطار االحتياطات العقارية
لقد جاء قانون االحتياطات العقارية جاء يهدف إىل تكوين الذكر ،واستمرت إجراءات هذا التنازل يف إطار أحكام القانون
احتياطات عقارية لفائدة البلديات داخل املناطق العمرانية  )29( 25/88إىل أن جاء املرسوم التشريعي  12/93الذي أحدث
كتعويض هلا عن العقارات اليت خسرتها مبوجب قانون الثورة بإجراءات جديدة وهيئات جديدة ،سيتم توضيحها الحقا.
الزراعية ،والذي أدمج األراضي الفالحية التابعة للبلديات  -3التنازل عن العقار يف إطار األمر 11/06
على غرار أراض العرش والوقف واألمالك املؤممة واألمالك لقد صدر األمر  11/06يف ظل قانون تطوير االستثمار
الشاغرة ضمن صندوق الثورة الزراعية ،حيث منح املشرع
 )30(03/01املعدل مبوجب األمر  ، )31(08/06والذي تضمن
للبلديات حق التصرف يف كل األمالك العقارية املوجودة داخل
وضع حافظة عقارية حتت تصرف الوكالة الوطنية
احمليط العمراني ،بعد حتويل ملكيتها وتكوين حافظة عقارية
لتطوير االستثمار الستعماهلا يف توفري األوعية العقارية
لفائدة البلدية من أجل إقامة مشاريع عمومية ،أو التنازل
للمستثمرين ،وقد جاء هذا القانون ليحدد شروط وكيفيات
عنها لألفراد من أجل إنشاء تعاونيات عقارية أو إقامة مساكن
منح االمتياز والتنازل عن األوعية العقارية التابعة لألمالك
عائلية ،أو حمالت جتارية ،غري أن هذه احملالت التجارية مل
الوطنية اخلاصة إلقامة مشاريع استثمارية ،حيث اعتمد
تكن ترقى إىل ورشات صناعية ضخمة ،وإمنا جمرد أعمال
املشرع وألول مرة طريق املزاد العلين للتنازل عن هذه األوعية
جتارية بسيطة أو ورشات صغرية.
العقارية بعد أن كان األمر مقصورا على الرتاضي.
 -2التنازل عن العقار الصناعي يف إطار أحكام املادة  151قانون
ويتم التنازل سواء كان بالرتضي أو باملزاد العلين بناء على
املالية لسنة 1985
ترخيص إما من:
()26
لقد جاءت املادة  151قانون املالية لسنة  1985لتجسيد  -الوالي املختص إقليميا بناء على اقرتاح من جلنة والئية.
األمر الذي تضمنته املادة  24من القانون  ،11/82واليت نصت
على إمكانية منح املستثمر الوطين اخلاص الذي أصبح شريكا  -اجمللس الوطين لالستثمار بالنسبة للمشاريع االستثمارية
يف حتقيق التنمية ،أوعية عقارية بعد حصوله على االعتماد اليت ختضع لنظام االتفاقية.
بإجناز مشروعه االستثماري ،ويف هذا الصدد تضمنت املادة ويتم التنازل عن األوعية العقارية إما من طرف إدارة األمالك
 151كيفيات التنازل من طرف إدارة أمالك الدولة والشؤون الوطنية أو من طرف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط
العقارية على قطع أرضية اليت تقع خارج احمليطات العمرانية العقاري ،فالوكالة ختتص بالتنازل عن األوعية العقارية
من أجل إقامة مشاريع استثمارية ،وتطبيقا هلذه املادة صدر
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اليت ختضع لتسيريها وهي األصول الفائضة عن املؤسسات  -يرد على قطعة أرضية تابعة لألمالك الوطنية اخلاصة.
العمومية االقتصادية واألصول املتبقية من املؤسسات احمللولة - ،مينح لشخص طبيعي أو معنوي خيضع للقانون اخلاص،
وأما األوعية العقارية األخرى فتختص بالتنازل عنها إدارة مقيم أو غري مقيم.
األمالك الوطنية.
 يهدف إىل االستثمار الصناعي.ويوقع املتنازل له على دفرت شروط حيدد حقوقه وواجباته،
ويكون هذا التنازل قابل للفسخ باتفاق الطرفني أو مببادرة  -حمدد باملناطق اخلاصة املذكورة يف املرسوم التشريعي
من اإلدارة يف حالة إخالل املستفيد بالبنود أو الشروط املوقع .12/93
عليها.
 -يكون مقابل دفع إتاوة سنوية (. )35

وما جتدر اإلشارة إليه هنا هو أن املشرع مجع يف هذا القانون بني منح االمتياز يف إطار املرسوم التشريعي 12/93
التنازل واالمتياز ،دون أن حيدد احلاالت اليت يتم فيها التنازل
( )32لقد جاء املرسوم التشريعي  93/12يف ظل انفتاح جزائري
واحلاالت اليت يتم فيها االمتياز ،مما جيعل األمر مبهما
على االستثمار األجنيب ،حيث ألغى املشرع مبوجبه شرط
غري أن التطبيق العملي هلذا القانون كان حمدودا بل منعدم
اإلقامة الذي جاء به قانون النقد والقرض لسنة ،1990
 ،ألنه صدر يف شهر أوت  ،2006وصدرت نصوصه التنظيمية
وتبنى مبدأ عدم التمييز ،وأما بالنسبة لالستثمار الوطين فقد
يف أفريل  2007ومجد العمل به يف بداية  2008ليتم إلغاؤه يف
ألغى املشرع مجيع الفوارق اليت جاءت بها القوانني السابقة ،
سبتمرب من نفس السنة ،مما يدفعنا إىل القول بعدم تطبيقه ال
حيث أصبح بإمكان املستثمر اخلاص سواء كان وطنيا أو
سيما بالنسبة للشق املتعلق بالتنازل.
أجنبيا اقتحام مجيع جماالت االستثمار باستثناء تلك اليت
ثانيا  :نظام االمتياز
مساها املشرع باالسرتاتيجية ،وكما هو معروف فإن العقار
لقد تبنى املشرع اجلزائري االمتياز كأسلوب ملنح العقار يعترب ذا أهمية خاصة يف تشجيع االستثمار ،ولذلك قام
الصناعي بدء من سنة  ،1993وذلك مبوجب أحكام املرسوم املشرع اجلزائري بتوفري األوعية العقارية الالزمة الستيعاب
التشريعي  ،12/93الذي أنشأ جلنة والئية مكلفة مبنح املشاريع االستثمارية يف إطار املناطق اخلاصة ،وحدد شروط
األوعية العقارية وهي جلنة دعم وترقية االستثمار ،غري أنه وإجراءات منحها ،حيث اعتمد طريقة وحيدة وهي االمتياز
بصدور األمر  11/06وبعده األمر  04/08مت اعتماد إجراءات القابل للتحويل إىل تنازل (.)36
أخرى ملنح االمتياز.

ومينح هذا االمتياز إىل األشخاص الطبيعيني واملعنويني
اخلاضعني للقانون اخلاص دون أن يفرض املشرع اجلزائري
شرط اجلنسية ،علما أن املشرع اجلزائري كرس مبدأ عدم
التمييز يف هذا القانون ،ال سيما وأن املعامالت العقارية اليت
يكون فيها العنصر األجنيب ختضع للتحقيق اإلداري(. )37

وقد عرف املشرع اجلزائري االمتياز بأنه العقد الذي ختول
مبوجبه الدولة مدة معينة ،حق انتفاع بقطعة أرض متوفرة
وتابعة ألمالكها اخلاصة ،شخصا طبيعا أو معنويا خيضع
للقانون اخلاص ،مقيما أو غري مقيم  ،أو مؤسسة عمومية
إقتصادية ،لتستعمل تلك األرض أساسا يف إقامة مشروع وقد عرف دفرت الشروط النموذجي اخلاص منح االمتياز يف
استثماري(. )33
هذه املناطق ،االمتياز بأنه العقد الذي متنح مبوجبه الدولة مدة
وهناك من ذهب إىل تعريف االمتياز بأنه عقد إداري يتوىل معينة حق االنتفاع بقطعة أرضية متوفرة تابعة ألمالكها
امللتزم – فرد كان أو شركة – مبقتضاه وعلى مسؤوليته اخلاصة ،شخصا طبيعيا أو معنويا خيضع للقانون اخلاص،
إدارة مرفق عام اقتصادي واستغالله مقابل رسوم يتقاضاها مقيما أو غري مقيم ،أو مؤسسة عمومية اقتصادية لتستعمل
من املنتفعني مع خضوعه للقواعد األساسية الضابطة بسري تلك القطعة األرضية أساسا يف إقامة مشروع استثماري يف
املرافق العامة فضال عن الشروط اليت تضمنها اإلدارة لعقد منطقة خاصة.

االمتياز (. )34
ومينح االمتياز بناء على طلب يقدم من املستثمر إىل وكالة
وهذا التعريف مأخوذ من كتب القانون اإلداري وهو خاص ترقية االستثمار ودعمه ومتابعته ،يبني فيه مساحة القطعة
بامتياز املرفق العام وليس االمتياز اخلاص باألمالك اخلاصة األرضية وموقعها ،حيث حتوله الوكالة إىل الوالي املختص
التابعة للدولة املمنوحة للمستثمر ،من أجل إقامة مشروعه إقليميا الذي يقوم بدراسته يف إطار جلنة والئية ويبلغ رأيه
إىل الوكالة يف أجل شهر واحد  ،فإذا متت املوافقة يصدر الوالي
االستثماري والذي يتميز مبجموعة من اخلصائص وهي:
مقرر املنح الذي حيول إىل إدارة األمالك الوطنية لتحديد
 عقد حمدد املدة.قيمة إتاوة االمتياز ،وتثبت انطالق املشروع عن طريق حمضر،
ومينح االمتياز ملدة ترتاوح بني  20و 40سنة قابلة للتجديد،
 يرتب حقا عينيا عقارياويكون هذا االمتياز بالدينار الرمزي طوال مدة اإلجناز،
 يرتب حق انتفاع.57
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ومقابل إتاوة سنوية حتددها إدارة األمالك الوطنية طوال املدة
املتبقية.
ويكون هذا االمتياز قابل للتحويل إىل تنازل بناء على طلب
صاحبه ،شريطة أن يكون قد أمت اإلجناز ودخل يف مرحلة
املشروع ،ويتخذ الوالي قرار التنازل بعد استشارة اللجنة
الوالئية السالفة الذكر.

باملزاد العلين ،وذلك من أجل تثمني قيمة العقار الصناعي من
خالل اعتماد املنافسة ،غري أن هذا ال يقضي على املضاربة
بالعقار من جهة  ،ومن جهة أخرى اعتمد معيار املناطق يف
املنح عن طريق الرتاضي واملنح عن طريق املزاد العلين  ،إال أنه
مل يوفق يف التفرقة بني املناطق على أساس أهميتها ،حيث جند
بعض البلديات اليت هي مقر لدوائر يف الشمال يعترب العقار
فيها أقل أهمية من بعض البلديات اليت تعترب مقر للدوائر
يف اهلضاب العليا ،ومع ذلك مينح االمتياز يف األوىل عن طريق
املزاد العلين يف حني مينح يف الثانية عن طريق الرتاضي.

وقد جعل املشرع اجلزائري عقد منح االمتياز قابل للفسخ باتفاق
الطرفني أو مببادرة من صاحب املشروع أو من اإلدارة  ،يف حالة
عدم احرتام االلتزامات املنصوص عليها يف دفرت الشروط ،وال
 -1منح االمتياز يف إطار األمر 04/08
سيما إجناز املشروع حسب الشروط ويف اآلجال احملددين.
إن تطبيق األمر  11/06بصورة عملية مل يتجسد بصورة ميكن
منح االمتياز يف إطار األمر 11/06
من خالهلا احلكم عليه وتقييمه ،ذلك أن الفرتة بني صدور
لقد أدى إلغاء قانون ترقية االستثمار واستبداله بقانون تطوير النصوص التنظيمية وإلغائه مل تتجاوز السنة إال بثالثة أشهر
االستثمار إىل غياب نظام قانوني ينظم منح العقار الصناعي ال فقط ،رغم أنه تزامن مع إحداث الوكالة الوطنية للوساطة
سيما وأن القوانني السابقة قد ألغيت بداية من سنة  ،1990والضبط العقاري املكلفة بتنفيذ جزء منه ،إال أن إلغاءه بعد
مما حتم على املشرع إصدار قانون يسمح بتشجيع االستثمار فرتة وجيزة مل ميكن من العمل به بالصورة املناسبة للحكم
عن طريق منح العقار الصناعي ،ولذلك كان صدور األمر عليه ،حيث صدر األمر  08/04الذي جاء بإجراءات جديدة ملنح
 11/06أمر حتميا ،ولقد ذكرت مبناسبة احلديث عن التنازل االمتياز وألغى فكرة التنازل بصورة نهائية ،حيث ال ميكن منح
أن األمر  11/06تضمن نظامني ملنح األوعية العقارية وهما األوعية العقارية إلقامة مشاريع استثمارية إال عن طريق
التنازل واالمتياز ،وبعد أن تناولت التنازل بالتفصيل  ،أتطرق االمتياز غري القابل للتنازل ،ومينح هذا االمتياز عن طريق
هنا لالمتياز.
املزاد العلين كأصل عام  ،ويتم املزاد من طرف إدارة األمالك
لقد تضمن األمر  11/06أسلوبني ملنح االمتياز وهما الرتاضي الوطنية أو الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري،
واملزاد العلين ،ويتم اللجوء إىل أحد األسلوبني حسب أهمية حسب احلالة ،وبناء على ترخيص يصدر عن:
املنطقة ،فاألوعية العقارية اليت يتم منحها باملزاد العلين وهي  -الوزير املكلف بالسياحة ،إذا كانت القطعة األرضية تندرج
العقارات الواقعة بكل من:
ضمن حميط منطقة التوسع السياحي.
 بلديات واليات اجلزائر ،عنابة ،قسنطينة ووهران. الوزير املكلف برتقية االستثمار ،إذا كانت القطعة األرضية بلديات مقر الوالية ومقر الدائرة يف الواليات األخرى الواقعة خاضعة للتسيري من طرف الوكالة الوطنية للوساطةوالضبط العقاري.
مشال البالد.
 -بلديات مقر الوالية يف اهلضاب العليا.

 الوزير املكلف تهيئة اإلقليم ،إذا كانت القطعة األرضيةتندرج ضمن حميط مدينة جديدة

وأما املنح بالرتاضي فيكون يف باقي البلديات وهي باقي بلديات
اهلضاب العليا باستثناء بلديات مقر الوالية ،وبلديات اجلنوب  -الوالي املختص إقليميا يف احلاالت األخرى .
اجلزائري (.)38
وأما منح االمتياز عن طريق الرتاضي فال يكون إال يف حاالت
وخيتلف هذا االمتياز عن نظريه يف املرسوم التشريعي  12/93حمدودة وبناء على ترخيص من جملس الوزراء وبناء على
اقرتاح من اجمللس الوطين لالستثمار ،وبعد عرض يقدمه
فيما يلي:
الوزير املكلف بالقطاع أو الوالي املختص إقليميا عن املشاريع
 يشمل مجيع مناطق الوطن مبا فيها املناطق الصناعيةالقابلة ملنح االمتياز عن طريق الرتاضي إىل اجمللس الوطين
ومناطق النشاطات.
لالستثمار.
 يتم منحه بالرتاضي أو باملزاد العلين.وتتمثل املشاريع اليت ميكن أن تستفيد من االمتياز بالرتاضي
 تقدر اإلتاوة السنوية بنسبة  % 5من القيمة التجارية فيما يلي(: )40للقطعة األرضية يف حالة املنح بالرتاضي ،والقيمة اليت رسا
 املشاريع اليت يكون هلا طابع األولوية واألهمية الوطنية مثلعليها املزاد يف حالة املنح باملزاد العلين.
االستثمارات اإلنتاجية اليت ميكن أن تساهم يف استبدال عمليات
لقد اعتمد هذا القانون طريقة جديدة ملنح االمتياز وهي املنح االسترياد يف القطاعات اإلسرتاتيجية لالقتصاد الوطين.
()39
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 املشاريع اليت تشارك يف تلبية الطلب الوطين على السكن من االستثمارية حسب أهميتها اليت ميكن أن مينح هلا العقارالصناعي ،وأما ختفيض اإلتاوة السنوية ،وال سيما يف السنوات
خالل العمليات اليت تندرج يف إطار السياسة السكنية.
 املشاريع اليت حتدث مناصب شغل أو حتقق قيمة مضافة األوىل فهو يهدف إىل جلب املستثمر وختفيض تكاليف إنشاءبشكل قوي وتؤدي إىل تقليص البطالة يف املنطقة وإىل التحول املشاريع االستثمارية ،علما أن التخفيض يشمل مرحلة
اإلجناز وليس مرحلة جتسيد املشروع.
التكنولوجي.
 املشاريع اليت تساهم يف تنمية املناطق احملرومة أو املعزولة ويف األخري ميكن القول إن املشرع ما دام أبقى على فكرة االمتيازغري القابل للتنازل فإن هذا ميثل استمرارية يف احلفاظ على
اليت حيدد قائمتها اجمللس الوطين لالستثمار.
العقار الصناعي من املضاربة والتحويل.
وحيدد االمتياز مبدة أدناها ثالث وثالثون سنة وأقصاها 99
سنة مقابل دفع إتاوة سنوية يتم حتديدها يف حالة الرتاضي خامتة
لقد حاولت يف هذا املوضوع اإلجابة على إشكالية متعلقة بتسيري
كل إحدى عشر سنة.
لقد حاول املشرع اجلزائري من خالل هذا القانون سد مجيع العقار الصناعة واحملافظة عليه ،وبعد عرض خمتلف األساليب
الفراغات اليت كانت يف القوانني السابقة ،واليت أدت إىل اليت اعتمدها املشرع اجلزائري سواء تلك املتعلقة بتوقري العقار
استنزاف العقار الصناعي دون حتقيق املبتغى الذي وجد من الصناعي أو مبنحه ،حيث توصلت للنتائج التالية:

أجله وهو إقامة مشاريع استثمارية ،حيث جعل االمتياز غري
قابل للتنازل  ،وحمدد مبدة ال تتجاوز تسعة وتسعون سنة،
ومينح عن طريق املزاد العلين كأصل عام ،وال مينح عن
طريق الرتاضي إال يف حاالت حمدودة ،بعد إجراءات معقدة،
وبهذا يكون املشرع اجلزائري قد انتقل من فكرة التبذير إىل
فكرة العقالنية ،ال سيما وأن العقار املمنوح يبقى مملوكا
للدولة ويتم اسرتجاعه نهائيا بعد أجل أقصاه تسعة وتسعون
سنة ،ليبقى دائما عقارا صناعيا غري قابل للتحويل إىل أغراض
أخرى ،غري أن هذه اإلجراءات سرعان ما تراجع املشرع عن
بعضها من خالل قانون املالية التكميلي لسنة  2011وقوانني
املالية لسنوات  2014 ،2013و ،)41( 2015وتتجلى أهم
التعديالت فيما يلي:

 مر العقار الصناعي يف اجلزائر بعدة مراحل بدأت بإنشاءاملناطق الصناعية اليت كانت جلها بيد املؤسسات العمومية
االقتصادية ،ثم جاءت مناطق النشاطات اليت وضعت من أجل
توفري األوعية العقارية للمستثمر اخلاص الوطين يف إطار
مشاركته يف التنمية االقتصادية ،لتأتي مرحلة االنفتاح
على املستثمر األجنيب اليت حاول فيها املشرع اجلزائري إحداث
مناطق خاصة يوفر من خالهلا أوعية عقارية للمستثمرين.

لقد تبنى املشرع اجلزائري يف بداية نظام التنازل كآليةلتسيري العقار الصناعي سواء ذلك املتوفر على مستوى املناطق
الصناعية أو على مستوى مناطق النشاطات ،وهذا ما أدى ضياع
العديد من األوعية العقارية الصناعية ،بسبب عدم جتسيد
املشروع االستثماري الذي منح العقار من أجله ،ال سيما وأن
 التخلي عن املزاد العلين واعتماد الرتاضي كأسلوب وحيد ملنح امللكية قد انتقلت من الدولة إىل املتنازل إليه.االمتياز.
 -لقد حاول املشرع اجلزائري حتقيق العقالنية يف منح العقار

 حصر الرتخيص مبنح االمتياز يف الوالي املختص إقليميابعد أخذ رأي اهليئات املختصة مثل جلنة املساعدة على حتديد
املوقع وترقية االستثمار وضبط العقار ( ،)42واهليئة املكلفة
بتسيري املدن اجلديدة والوكالة الوطنية لتطوير السياحة،
حسب وضعية العقار ،وبعد أخذ رأي الوزير املكلف بالقطاع.

الصناعي من خالل اعتماد نظام االمتياز ،وتفادي التنازل الذي
كان معموال به من قبل ،ويظهر هذا بدء من سنة ،1993
غري أن قابلية هذا االمتياز للتحويل إىل تنازل قلل من فكرة
العقالنية ،ومن هنا ازداد حزم املشرع اجلزائري يف إطار
احملافظة على العقار الصناعي ،من خالل اسرتجاع األوعية
العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية االقتصادية
واألصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات اليت خضعت
لعملية التصفية ،والعقارات املتبقية على مستوى املناطق
الصناعية ،وهذا بدء من سنة .2008

 ختفيض منحة االمتياز إىل  90%يف السنوات الثالث األوىل،وبالدينار الرمزي يف العشر سنوات األوىل بالنسبة لالستثمارات
اليت تنجز يف اهلضاب العليا واجلنوب ،ثم ختفيضها مرة أخرى
إىل نسبة  33/1بعد أن كانت  ،20/1وبتطبيق السعر األدنى
من فوارق األسعار املطبقة على مستوى إقليم البلدية املعنية - .لقد هجر املشرع اجلزائري بدء من سنة  2008فكرة التنازل
مطلقا واعتمد فكرة االمتياز حمدود املدة وغري القابل للتنازل
إن هذه اإلجراءات اجلديدة اليت بدأت منذ سنة  2011ميكن
لتتجسد فعال فكرة العقالنية ليبقى العقار الصناعي يف نفس
القول عنها أنها جاءت تهدف إىل ختفيض اإلجراءات اخلاصة
الوظيفة اليت وجد من أجلها وهي إقامة املشاريع االستثمارية
مبنح العقار الصناعي من خالل حصر الرتخيص يف صالحيات
الصناعية.
الوالي ،بعد أن كانت بعض الرتاخيص من صالحيات بعض
الوزراء ،كما أن إلغاء املزاد العلين واعتماد الرتاضي كأسلوب ويف األخري ميكن القول أن املشرع اجلزائري ويف إطار تشجيع
وحيد  ،ميكن اهليئات املختص التحكم يف نوع املشاريع االستثمار وفر أوعية عقارية هائلة ،مت منحها عن طريق
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التنازل ،ليكتشف أن هذه الطريقة تؤدي إىل استنزاف العقار
وتبذيره ،ليبدأ مرحلة العقالنية من خالل االنتقال من اعتماد
نظام االمتياز واسرتجاع األوعية العقارية من األصول الفائضة
واألصول املتبقية.

 -17أنظر يف هذا املوضوع ،حممد صغري بعلي ،النظام القانوني للمؤسسة
العمومية االقتصادية يف التشريع اجلزائري ،رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة
يف القانون ،جامعة اجلزائر ،1990 ،ص 44

تضارب املصاحل

 -18أنظر عجة جياللي ،املؤسسة العمومية االقتصادية بني اشرتاكية التسيري
واخلوصصة ،دار اخللدونية للنشر والتوزيع ،اجلزائر  ،2006ص .253

* يعلن املؤلف أنه ليس لديه تضارب يف املصاحل.
اهلوامش
 -1خوادجية مسيحة حنان ،النظام القانوني للعقار الصناعي يف اجلزائر ،رسالة
لنيل شهادة الدكتوراه العلوم شعبة حقوق ،جامعة قسنطينة  ،سنة  ،2016ص
.21
 -2املرجع السابق ،ص .51
 -3جبار عبد احلميد ،السياسة العقارية يف اجملال الصناعي ،مذكرة ماجستري،
جامعة اجلزائر ،2002/2001 ،ص 10
 -4أنظر املرسوم  45/73املؤرخ يف  1973/02/28يتضمن إحداث جلنة استشارية
لتهيئة املناطق الصناعية ،اجلريدة الرمسية ،العدد .20
 -5األعضاء الدائمون هم وزير التخطيط وهندسة املدن ،ممثل عن كاتب
الدولة للتخطيط ،ممثالن عن وزارة الصناعة والطاقة ،ممثل عن وزير الفالحة
واإلصالح الزراعي ،ممثل عن وزير الداخلية ،ممثل عن وير الدفاع ،ممثل عن
وزير التجارة ،ممثل عن وزير الصحة العمومية ،ممثل عن كاتب الدولة للمياه،
املدير العام للصندوق اجلزائري للتهيئة العمرانية ،وأما األعضاء غري الدائمني
فهم الوالي املختصة إقليميا أو ممثله ،رئيس اجمللس الشعيب البلدي املختص
إقليميا ،رئيس اللجنة الدائمة للدراسات والتنمية والتنظيم والتهيئة اخلاصة
لناحية اجلزائر.
 -6بوجردة خملوف  ،العقار الصناعي ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،
اجلزائر  ،2006ط ،2ص .12
 -7املرسوم  55/84املؤرخ يف  1984/03/03يتعلق بإدارة املناطق الصناعية،
اجلريدة الرمسية العدد .10
 -8املرسوم  56/84املؤرخ يف  1984/03/03املتضمن تنظيم مؤسسات تسيري
املناطق الصناعية وعملها ،اجلريدة الرمسية العدد .10
 -9أنظراألمر  26/74املؤرخ  1974/02/20املتضمن كيفيات تكوين االحتياطات
العقارية لصاحل البلديات ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،19وال سيما املواد 10 ،6 ،2
و 11منه
 -10القانون  11/82املؤرخ يف  1982/08/21املتعلق باالستثمار االقتصادي
اخلاص الوطين ،اجلريدة الرمسية ،العدد .34
 -11أنظر املادة  58القانون  188/15املؤرخ يف  2016/12/30املتضمن قانون
املالية لسنة  ،2016اجلريدة الرمسية ،العدد .72
 -12القانون  10/90املؤرخ يف  1990/04/14املتعلق بالنقد والقرض ،اجلريدة
الرمسية ،العدد .16
 -13املرسوم التشريعي  12/93املؤرخ يف  1993/10/05املتعلق برتقية االستثمار،
اجلريدة الرمسية ،العدد .64
 -14أنظر املرسوم التنفيذي  321/91املؤرخ يف  1991/09/14املعدل للمرسوم
التنفيذي  09/89املؤرخ يف  1989/02/07واملتضمن كيفيات حتديد املناطق
الواجب ترقيتها يف إطار املادة  51من القانون  03/87املؤرخ يف 1987/01/27
واملتعلق بالتهيئة العمرانية ،اجلريدة الرمسية ،العدد .44
 -15أنظر املواد  6 ،4و 9املرسوم التنفيذي  321/94املؤرخ يف 1994/10/17
يتضمن تطبيق أحكام املادة  24من املرسوم التشريعي  12/93املؤرخ يف
 1993/10/05املتعلق برتقية االستثمار وحيدد شروط تعيني املناطق اخلاصة
وضبط حدودها ،اجلريدة الرمسية ،العدد .67
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 -16القانون  01/88املؤرخ  1988/01/12املتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات
العمومية االقتصادية ،اجلريدة الرمسية ،العدد .02

 -19األمر  11/06املؤرخ يف  2006/08/30حيدد شروط وكيفيات منح االمتياز
والتنازل عن األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة واملوجهة إلجناز مشاريع
استثمارية ،اجلريدة الرمسية ،العدد .53
 -20األمر  04/08املؤرخ يف  2008/09/01املتضمن شروط و كيفيات منح
االمتياز على األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة املوجهة إلجناز مشاريع
استثمارية ،اجلريدة الرمسية ،العدد .49
وجتدر اإلشارة إىل أن األمر  11/06ملغى مبوجب األمر .04/08
 -21املنشور الوزاري رقم  10الصادر عن وزير املالية يف  1993/09/09املتضمن
تطهري الذمة العقارية للمؤسسات واهليئات العمومية.
 -22تعليمة رئيس احلكومة رقم  08املؤرخة يف  1999/04/07املتضمنة تسوية
الوضعية القانونية ملمتلكات املؤسسات العمومية واملؤسسات العمومية ذات الطابع
الصناعي والتجاري.
 -23أحدثت هذه الوكالة مبوجب املرسوم التنفيذي  119/07املؤرخ يف
 2007/04/23املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري
وحيدد قانونها األساسي املعدل واملتمم ،اجلريدة الرمسية ،العدد .27
 -24أنظر املرسوم التنفيذي  119/07املؤرخ يف و املرسوم التنفيذي 122/07
املؤرخ  23/04/2007حيدد شروط وكيفيات تسيري األصول املتبقية للمؤسسات
العمومية املستقلة وغري املستقلة احمللة واألصول الفائضة التابعة للمؤسسات
العمومية االقتصادية واألصول املتوفرة على مستوى املناطق الصناعية ،اجلريدة
الرمسية ،العدد .27
 -25أنظر املرسوم التنفيذي  153/09املؤرخ يف  2009/05/02حيدد شروط
وكيفيات منح االمتياز على األصول املتبقية للمؤسسات العمومية املستقلة
وغري املستقلة احمللة واألصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية االقتصادية
وتسيريها ،اجلريدة الرمسية ،العدد .27
 -26أنظر  151من القانون  21/84املؤرخ يف  1984/12/24املتضمن قانون
املالية لسنة  ،1985اجلريدة الرمسية ،العدد .72
 -27املرسوم  05/86املؤرخ يف  1986/01/07حيدد شروط بيع األراضي
العقارية اليت متلكها للدولة وتعد ضرورية إلجناز برامج االستثمارات اخلاصة
املعتمدة قانونا ،كما حيدد كيفيات هذا البيع ،اجلريدة الرمسة ،العدد .01
 -28بوجرة خملوف ،مرجع سابق ،ص 65
 -29أنظر املادة  3من القانون  25/88املؤرخ يف  1988/06/12يتعلق بتوجيه
االستثمارات االقتصادية اخلاصة الوطنية ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،28واليت
نصت على إمكانية منح العقار الصناعي للخواص.
 -30األمر  03/01املؤرخ  2003/08/01املتضمن قانون تطوير االستثمار،
اجلريدة الرمسية ،العدد 12
 -31األمر  08/06املؤرخ يف  2006/07/15املتضمن تعديل األمر  03/01املؤرخ
 2003/08/01املتضمن قانون تطوير االستثمار ،اجلريدة الرمسية ،العدد .47
 -32خوادجية مسيحة حنان ،مرجع سابق.243 ،
 -33جاء هذا التعريف ضمن دفرت الشروط امللحق باملرسوم  322/94املؤرخ يف
 1994/10/17املتضمن كيفيات تطبيق املرسوم التشريعي  12/93املؤرخ يف
.1993/10/05
وقد حافظ املشرع اجلزائري على هذا التعريف يف خمتلف النصوص اليت جاءت
بعده مع تغيري طفيف.
 -34بلكعيبات مراد ،دور الدولة يف منح يف منح االمتياز يف قانون االستثمار
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اجلزائري ،جملة دفاتر السياسة والقانون ،العدد السابع ،جوان  ،2012ص .233
 -35بوجردة خملوف ،مرجع سابق ،ص  69و.70

 -36أنظر املرسوم التنفيذي  322/94املؤرخ يف  1994/10/17يتعلق مبنح
االمتياز أراضي األمالك الوطنية الواقعة يف مناطق خاصة يف إطار ترقية
االستثمار ،اجلريدة الرمسية ،العدد 67
 -37أنظر املرسوم  344/83املؤرخ يف  1983/05/21يعدل بعض أحكام املرسوم
 64/15املؤرخ يف  1964/01/20املتعلق حبرية املعامالت ،اجلريدة الرمسية،
العدد .21
 -38أنظر املادة  5من املرسوم .120/07
 -39أنظر املرسوم التنفيذي  152/09املؤرخ يف  2009/05/02حيدد شروط
وكيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة املوجهة
إلجناز مشاريع استثمارية ،اجلريدة الرمسية ،العدد .27
 -40أنظر املادة  14من املرسوم التنفيذي .152/09
 -41أنظر املادة  15من القانون  11/11املؤرخ يف  2011/07/18يتضمن قانون
املالية التكميلي لسنة  ،2011اجلريدة الرمسية ،العدد  ،40واليت عدلت املواد ،3
 8 ،5و 9من األمر .04/08
وانظر املادة  34من القانون  12/12املؤرخ يف  2012/12/26املتضمن قانون
املالية لسنة  ،2013اجلريدة الرمسية  ،العدد  ،72واليت عدلت املادة  5من األمر
.04/08
وانظر املادة  80من القانون  13/08املؤرخ يف  2013/12/30املتضمن قانون
املالية لسنة  ،2014اجلريدة الرمسية العدد .68
وانظر املادتني  61و 62من القانون  10/14املؤرخ يف  2014/12/30املتضمن
قانون املالية لسنة  ،اجلريدة الرمسية العدد  ،78اليت عدلت املادتني  2و 9من
األمر .04/08
 -42لقد مت إلغاء هذا الرأي واستبداله برأي املدير املكلف باالستثمار ،مبوجب نص
املادة  48من قانون املالية التكميلي لسنة  ،2015أنظر األمر  01/15املؤرخ يف
 ،2015/07/23اجلريدة الرمسية ،العدد .40

كيفية اإلستشهاد بهذا املقال حسب أسلوب :APA
املؤلف سردو محمود ،)2019( ،تسيري العقار الصناعي يف اجلزائر
بني العقالنية والتبذير ،جملة األكادميية للدراسات االجتماعية
واإلنسانية ،اجمللد ،11العدد  ،02جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف،
اجلزائر ،ص،ص.61-52 :
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