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Abstract :

The aim of this course is to
introduce the research paper is to
highlight the central devices of
investment support (At the national
level) where we find that the Algerian
legislator established them to organize
and conduct the portfolio of industrial
real estate investments as well as a set of
powers including the settlement of
industrial and real estate investment
disputes which consequently gives
motivation and protection for national
and foreign investors alike.
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مقدمة:

إن سعي الجزائر لتحقيق التنمية االقتصادية دفعيا إلى االىتمام بتنظيم االستثمار في مجال

العقار الصناعي الذي يعد أحد أىم أدوات السياسة االقتصادية المنتيجة وأبرز مقومات خطط التنمية

االقتصادية المراد تطبيقيا ،فالعقار الصناعي شيد عدة إشكاالت قانونية نظرية وميدانية كان من

بينيا طرح المستثمرين إلشكالية الحصول عمى األوعية العقارية المخصصة إلنجاز مشاريعيم في

ظل البيروقراطية اإلدارية التي كانت سائدة آنذاك والتي تجسدت من خبلل الوثائق المطموبة وتعقيد

اإلجراءات اإلدارية وغيرىا ،أمام ىذا الوضع القائم تدخل المشرع الجزائري وأعاد النظر في المنظومة
القانونية لمعقار الصناعي حيث عمل عمى إصدار وتعديل لترسانة ىائمة من النصوص القانونية ىاتو

األخيرة التي سعت في شق أولي منيا إلى تنظيم طريقة الحصول عمى األصول العقارية المخصصة

إلنجاز المشاريع االستثمارية الصناعية بموجب عقود امتياز تتم بين المستثمر المعني والجية
اإلدارية المختصة ىادفة بذلك إلى وضع حد لممنازعات واإلشكاالت القانونية المثارة بيذا الصدد وفي

سبيل تحقيق ذلك سعى المشرع إلى إرساء وتكريس أجيزة تتولى عممية تنظيم واستغبلل العقار

الصناعي ومن ثمة تسوية منازعاتو فياتو األجيزة عمى اختبلفاتيا وتنوع الصبلحيات المسندة ليا
مقسمة إلى أجيزة دعم االستثمار عمى المستوى المركزي والمحمي ،وان كنا حاولنا التركيز من خبلل

ىاتو الورقة البحثية عمى دور أجيزة دعم االستثمار المركزية كجية ضبط عقاري تتولى عممية تنفيذ
سياسة االستثمارات العقارية الصناعية التي أرساىا المشرع من جية ومن جية أخرى تعمل عمى

تنظيم وتسيير استغبلل حافظة العقار الصناعي من ىذا المنطمق طرحنا إشكاال مفاده  :ىل

استطاعت أجيزة دعم االستثمار المركزية تحقيق حماية فعالة لبلستثمارات العقارية الصناعية بموجب

الصبلحيات المسندة ليا ؟ .

 -1تنظيم استغالل حافظة العقار الصناعي من طرف أجهزة دعم االستثمار المركزية :

لطالما أثيرت مسألة الحصول عمى األوعية العقارية المخصصة لبلستثمار الصناعي مشكبل

عويصا وعائقا يعترض طريق المستثمرين في سبيل تحقيق وانجاز مشاريعيم االستثمارية ناىيك عن

مشاكل أخرى تتمثل في المضاربة العقارية الغير مشروعة واإلجراءات اإلدارية المعقدة وغيرىا أمام
ىذا الوضع تدخمت النصوص القانونية لرسم الحدود الجغرافية لمعقار الصناعي وتنظيم طريقة

الحصول عميو ىادفة بذلك إلى تشجيع االستثمارات ومحققة حماية لممستثمرين الوطنيين واألجانب

عمى حد سواء .

 -1-1مفهوم حافظة العقار الصناعي  :صدرت عدة نصوص قانونية حممت في طياتيا

تحديدا لمنطاق الجغرافي لمعقار الصناعي انصبت عمى األمبلك الوطنية الخاصة التابعة لمدولة وىي

بذلك تشكل أنواعا لبلستثمار العقاري الصناعي تتمثل في :
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أ .سعدية قني

 1-1-1المناطق الخاصة :تم النص عمى ىاتو المناطق في ظل المرسوم التشريعي الممغى

 12/93المتعمق بترقية االستثمار وأحال المشرع تنظيميا إلى المرسوم التنفيذي .رقم 321/94

المحدد لشروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودىا وقد قسمت إلى مناطق التوسع االقتصادي
التي تعد فضاءا جيو اقتصادي ينطوي عمى خصائص مشتركة من التجانس االقتصادي واالجتماعي

كما تزخر بطاقة من الموارد الطبيعية والبشرية واليياكل القاعدية المطموب جمعيا لتسييل إقامة
أنشطة اقتصادية إلنتاج السمع والخدمات وتطويرىا فقد وجدت في الواليات أو مجموعة بمديات

بموجب قرار مشترك بين السمطات المكمفة بالمالية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية والتخطيط

باقتراح من الجماعات المحمية أما المناطق المطموب ترقيتيا فقد كانت تتواجد في البمديات التي تحدد

قائمتيا

 2-1-1وتراجع عند االقتضاء بقرار مشترك من السمطة المكمفة بالتييئة العمرانية والسمطة

المحمية عمى أساس معايير تعكس الضوابط الديمغرافية والمادية واالجتماعية واالقتصادية لمبمديات

(بوجردة ،2006،ص )19 .وقد ألغيت ىاتو المناطق بموجب إلغاء المرسوم التشريعي لصعوبة
تطبيقيا ميدانيا وعمى إثر صدور األمر .رقم  03/01طبقا لممادة  10استحدث المشرع المناطق
المطموب تنميتيا مساىمة خاصة من الدولة حيث تتدخل في تييئتيا وتحضيرىا ،فيي مناطق تعرف

تراجعا اقتصاديا مما يتطمب دعميا من طرف الدولة إلعادة ىيكمتيا وتنشيط قواعد إنتاجيا واستدراك

تخمفيا ويتولى المجمس الوطني لبلستثمار تحديدىا وتنظيميا طبقا لممادة  7/3من المرسوم التنفيذي.

رقم  355/06المتعمق بصبلحيات المجمس الوطني لبلستثمار وتشكيمتو وتنظيمو وسيره وعادة ما تقع

ىذه المناطق في جبال التل واليضاب العميا ومناطق الجنوب وتوفر الدولة عدة مزايا ذات طابع مالي
وجبائي موجية لترقية االستثمارات في ىذه المناطق وقد انصب اىتمام المشرع بيا حتى في ظل

القانون .رقم . 09/16

 –2-1-1المناطق المهيأة :وىي تنقسم إلى مناطق نشاطات عرفت بموجب تقرير و ازرة

المساىمات وترقية االستثمارات تحت .رقم  533المؤرخ في ماي  2006عمى أنيا مساحات محددة

بأدوات التييئة والتعمير مخصصة الستقبال نشاطات ذات طابع محمي أو نشاطات متعددة الخدمات

وىي مساحات تشترك في ممكيتيا الجماعات المحمية ،الوكاالت الوالئية لمتسيير والتنظيم العقاريين

والمبلك الشاغمين(خوادجية ،2015/2014،ص )62 .أنشئت مناطق النشاطات من طرف الواليات
والبمديات بغية تحقيق التنمية المطموبة حيث خصصت الجماعات المحمية تجزءات من أراضييا تابعة

ألمبلكيا الخاصة إلقامة ىاتو المناطق عمييا وتولت كل من مديريات أمبلك الدولة الوالئية

والمؤسسات المحمية ورؤساء المجالس الشعبية البمدية إنجاز ىاتو المناطق وفق أدوات التييئة

والتعمير ،وبعد صدور قانون التوجيو العقاري رقم  52/09المعدل والمتمم منو أعطيت صبلحية
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تسيير الحافظة العقارية بالنسبة لمناطق النشاطات لمبمديات والواليات إلى الوكاالت المحمية لمتنظيم
والتسيير العقاريين الحضريين (لعماري ،وبوعزيز ،5902،ص )6 .في حين نجد أن المناطق

الصناعية ىي التي تحتوي عمى نشاطات ذات منفعة محمية أو نشاطات متعددة االختصاصات وذات
منفعة وطنية بشرط أن تكون تابعة لعدة و ازرات تسير عن طريق مؤسسة عمومية اقتصادية تنشأ

بموجب قرار من الوالي تطبيقا ألحكام المرسوم .رقم  200/83المتضمن شروط إنشاء المؤسسات

العمومية المحمية وتنظيميا ،أو بموجب أحكام المرسوم .رقم  56/84المؤرخ قي  3مارس 1984

والمتضمن تسيير المناطق الصناعية وعمميا (لعماري ،وبوعزيز ،2014،ص.)7 .

 -3-0-0األصول العقارية المتبقية والفائضة التابعة لممؤسسات العمومية االقتصادية  :نصت

المادة  5من المرسوم التنفيذي .رقم  023/90المتضمن تحديد شروط وكيفيات منح االمتياز عمى
األصول المتبقية التابعة لممؤسسات العمومية المستقمة وغير المستقمة المحمة واألصول الفائضة

التابعة لممؤسسات العمومية االقتصادية وتسييرىا عمى المقصود باألصول المتبقية التي تعتبر أمبلك

عقارية تابعة لممؤسسات العمومية المستقمة وغير المستقمة المحمة المتوفرة فيي تعد أحسن المناطق

بالنسبة لممستثمر الصناعي لكونيا أرضية خصبة تساعد عمى ممارسة أنشطة صناعية عمييا عمى

اعتبار أن طبيعة العقار فييا تسيل عمى المستثمر استغبلل الوعاء العقاري ألنيا مجيزة مسبقا
إلنجاز منشآت صناعية أما بالنسبة لؤلصول الفائضة فقد أوردت المادة  3من المرسوم التنفيذي .رقم

 153/09تعريفا ليا وىي تمك األمبلك العقارية غير البلزمة موضوعيا لنشاط المؤسسة العمومية

االقتصادية وذكرىا المشرع عمى سبيل الحصر من بينيا األمبلك العقارية الغير مستغمة أو التي لم
يتم تخصيصيا لوجية ما عند تاريخ نشر ىذا المرسوم في الجريدة الرسمية ،األمبلك العقارية التي ال

يتطابق استعماليا مع الغرض االجتماعي لممؤسسة ،األمبلك العقارية المعروضة في السوق بمبادرة
من المؤسسة العمومية ،األمبلك العقارية التي تغير طابعيا القانوني بحكم قواعد التعمير والتي

أصبحت ال تدخل في إطار النشاط الرئيسي لممؤسسة العمومية واألمبلك العقارية المستقمة أو القابمة

لمفصل من مجمعات عقارية أوسع ممك لممؤسسات العمومية أو ممك لمدولة وغير البلزمة لنشاطاتيا.

وعمى ىذا األساس تقوم شركة تسيير المساىمات التابعة ليا المؤسسة العمومية االقتصادية أو

المؤسسة العمومية االقتصادية غير المنخرطة بإرسال ممف تقني يخص كل ممك عقاري ،يصرح

بشأنو مجمس مساىمات الدولة أنو غير الزم لنشاط المؤسسة لكل من مدير أمبلك الدولة المختص
إقميميا والمديرية العامة لموكالة الوطنية لموساطة والضبط العقاري ويرفق الممف التقني بنسخة من

الئحة مجمس مساىمات الدولة ،وبطاقة وصفية مفصمة لمممك العقاري ونسخة من عقد الممكية عند

االقتضاء وعميو يتم إدماج األمبلك العقارية الفائضة ضمن األمبلك الخاصة لمدولة بموجب عقد

إدماج الممك العقاري الذي يعده مدير أمبلك الدولة المختص إقميميا (لعماري ،وبوعزيز،2014 ،
ص.) 6 .
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 -2-1طرق استغالل حافظة العقار الصناعي:

نظم المشرع بموجب النصوص القانونية طرقا الستغبلل حافظة العقار الصناعي ومن ثمة

الحصول عمى األوعية العقارية المخصصة لبلستثمار الصناعي بموجب إبرام عقد بين المستثمر

والجية اإلدارية المختصة بذلك ،ففي بداية األمر اعتمد المشرع عمى عقد التنازل لينتقل تدريجيا إلى
إبرام عقد االمتياز القابل لمتنازل وينتيي بو المطاف وبشكل نيائي إلى اعتماده طريق عقد االمتياز

الغير قابل لمتنازل .

 -1-2-1عقد التنازل المباشر  :ىو عقد ينقل الممكية لصالح المشتري بصفة كمية حيث

ينصب عمى األمبلك الوطنية الخاصة التابعة لمدولة والموجية إلنجاز المشاريع االستثمارية وتشترط

أن تكون ىذه األمبلك غير مخصصة أي متوفرة تاتولت ،2015/2014،ص )74 .يكتسي ىذا

العقد طابعا إداريا ويتطمب الرسمية لكون مديرية أمبلك الدولة ىي المختصة بتحرير ىذا العقد
بصفتيا موثق الدولة ممثمة في شخص المدير الفرعي أو الوالئي ألمبلك الدولة المفوض من طرف

وزير المالية وعمى ىذا األساس فإن من يتولى تحرير العقد المتضمن نقل ممكية األصل العقاري
لفائدة المستثمر ىو مدير أمبلك الدولة المختص إقميميا عمى أن يتمتع المستثمر بالممكية التامة

لمعقار ابتداء من تاريخ إشيار العقد إال أن المشرع تراجع عن تطبيق ىذا العقد عند صدور المرسوم

التشريعي .رقم 12/93بسبب اإلشكاالت الميدانية التي نتجت عن تطبيقو.

 -2-2-1عقد االمتياز القابل لمتحويل إلى تنازل :كرس المشرع آلية الحصول عمى القطع

األرضية المخصصة لبلستثمار الصناعي عن طريق االمتياز القابل لمتنازل الذي استحدثو المرسوم

التنفيذي .رقم  12/93بموجب نص المادة  23منو ،فبمجرد انجاز المشروع وبطمب من المستثمر
وذلك من خبلل تنظيم أحكامو ووضع شروط تبين إجراءات وطرق إبرام العقد ،صدر المرسوم

التنفيذي .رقم  322/94المتعمق بمنح امتياز أراضي األمبلك الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في
إطار ترقية االستثمار حيث عرفت عقد االمتياز عمى أنو العقد الذي تخول بموجبو الدولة لمدة معينة

حق االنتفاع بقطعة أرضية متوفرة تابعة ألمبلكيا الخاصة شخصا طبيعيا أو معنويا خاضع لمقانون

الخاص مقيم أو غير مقيم أو مؤسسة عمومية اقتصادية لتشغل تمك األرض أساسا في إقامة مشروع

استثماري في منطقة خاصة في إطار المرسوم التشريعي .رقم  12/93فمن خبلل ىذا التعريف نجد
أن الدولة منحت لممستثمر حق االنتفاع بما يتضمنو من استعمال واستغبلل وعند انقضاء أجل الحق

تتنازل الدولة عن حق الممكية لممستثمر بشرط تحقق الشرط الواقف المتمثل في إنياء المشروع
االستثماري طبقا لممادة 6من المرسوم التنفيذي .رقم  322/94حيث كان يتم تقديم طمب االمتياز
لدى وكالة ترقية االستثمار حتى يعرض عمى الوالي المختص إقميميا قصد دراستو وتبميغ رأيو في
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أجل ال يتجاوز شير واحد لموكالة ويبمغ مقرر المنح إلى مدير أمبلك الدولة لموالية الذي يتولى تحرير

عقد االمتياز.

 -3-5-0عقد االمتياز الغير قابل لمتنازل :كان عقد االمتياز يتم عن طريق المزاد العمني في

ظل األمر .رقم  11/06بموجب قرار من الوالي أو الئحة من المجمس الوطني لبلستثمار بالنسبة
لممشاريع المستفيدة من نظام االتفاقية مقابل تسديد سعر اإلتاوة االيجارية السنوية الناتجة عن المزاد

غير أن المشرع أعاد النظر في تنظيم استغبلل حافظة العقار الصناعي بموجب األمر .رقم 04/08

الذي يحدد شروط وكيفيات منح االمتياز عمى األراضي التابعة لؤلمبلك الخاصة والموجية إلنجاز

مشاريع استثمارية أين تخمى بموجبو المشرع عن عقد االمتياز القابل لمتنازل واعتمد عمى عقد

االمتياز الغير قابل لمتنازل الذي عرف بموجب المرسوم التنفيذي .رقم  152/09المحدد لشروط

وكيفيات منح االمتياز عمى األراضي التابعة لؤلمبلك الخاصة لمدولة والموجية إلنجاز مشاريع

استثمارية عمى انو اتفاق تخول من خبللو الدولة لمدة معينة االنتفاع من أرضية متوفرة تابعة

ألمبلكيا الخاصة لفائدة شخص طبيعي أو معنوي خاضع لمقانون الخاص قصد إنجاز مشروع
استثماري وبذلك أصبح االمتياز يمنح عمى أساس دفتر أعباء عن طريق المزاد العمني المفتوح أو
المقيد عمى األراضي التابعة لؤلمبلك الخاصة لمدولة والموجية إلنجاز مشاريع استثمارية ويرخص بو

بقرار من الوالي أو بقرار من الوزير المكمف بالصناعة وترقية االستثمارات عندما يكون األصل
العقاري تابع لييئة عمومية مكمفة بالضبط والوساطة العقارية كما انو في ظل المرسوم التنفيذي .رقم

 152/09السالف ذكره أصبح يمنح االمتياز عن طريق المزاد العمني المفتوح أو المحدود وبموجب
نص المادة  15من المرسوم التنفيذي .رقم  153/09نص عمى أن االمتياز يمنح لؤلصول المتبقية
والفائضة والمتوفرة في المناطق الصناعية بموجب قرار من الوزير المكمف بترقية االستثمارات بناءا
عمى اقتراح من الوكالة الوطنية لموساطة والضبط العقاري ،غير أنو بصدور قانون المالية التكميمي

لسنة  2011أبقي عمى أسموب وحيد لمنح االمتياز عمى األراضي التابعة لؤلمبلك الخاصة لمدولة

والموجية إلنجاز مشاريع استثمارية وىو أسموب التراضي بناء عمى اقتراح من لجنة المساعدة عمى

تحديد الموقع وترقية االستثمارات وضبط العقار الذي كان يتم استثناءا في ظل األمر .رقم 11/06
حيث كان يتم بقرار من الوالي بموجب الئحة من المجمس الوطني لبلستثمار واألمر .رقم 04/08

بقرار من مجمس الوزراء وباقتراح من المجمس الوطني لبلستثمار في حين وعمى إثر صدور قانون

المالية التكميمي لسنة  2015الذي عدل أحكام المادة  5من األمر .رقم  04/08المذكور أعبله

بموجب المادة  48منو منحت لموالي سمطة إصدار قرار منح االمتياز بالتراضي غير قابل لمتحويل
إلى تنازل بناء عمى اقتراح المدير الوالئي المكمف باالستثمار وبيذا الخصوص صدرت تعميمة

مشتركة مؤرخة في  2015/08/06حددت كيفيات تطبيق أحكام جديدة متعمقة بمنح االمتياز عمى
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العقارات التابعة لؤلمبلك الخاصة لمدولة والموجية النجاز مشاريع استثمارية من خبلل قيام الوالة

بالفصل في طمب االمتياز لمشاريع االستثمار باتخاذ قرار منح االمتياز بالتراضي مع تبميغو إلى

المستثمر دون اجل وارسال ذات الممف لمديرية أمبلك الدولة باعتبارىا موثق الدولة من أجل إعداد

عقود االمتياز( زادي ،سيد عمي ،2017 ،ص  ) 533 .وبذلك تدخمت عدة أجيزة إدارية ليا ميمة
الرقابة عمى تنظيم استغبلل حافظة العقار الصناعي تبدأ من إيداع المستثمر لممفو مرفقا بالوثائق

المطموبة لدى لجنة المساعدة عمى تحديد الموقع وضبط العقار ثم التسجيل عمى مستوى الوكالة
الوطنية لتطوير االستثمار والمصالح المحمية التابعة ليا ليتدخل المجمس الوطني لبلستثمار في

تسجيل االستثمارات التي تتطمب الحصول عمى قرار بالموافقة من قبل المجمس لتسجيميا وكذا منح
المزايا ليا والمنصوص عمييا في المادة  3و 14من المرسوم التنفيذي .رقم . 102/17

وبيذا نصل إلى أن المشرع من أجل ضمان حماية االستثمارات العقارية الصناعية دفعو إلى

إرساء أجيزة تتولى تنفيذ سياسة وتوجيات المشرع في تنظيم حصول المستثمر عمى العقار

الصناعي.

 -5صالحيات أجهزة دعم االستثمار المركزية في تنظيم وتسيير حافظة العقار الصناعي:

تسير ىاتو األجيزة عمى ضمان السير الحسن لبلستثمارات العقارية الصناعية حيث تتولى

ميمة الرقابة السابقة والبلحقة واإلشراف ومتابعة إنجاز المشاريع االستثمارية الصناعية منذ إيداع
المستثمر لطمبو إلى غاية إتمام إنجاز مشروعو فعبل ،كما تعمل عمى حل اإلشكاالت القانونية التي

من الممكن أن تعترض طريق المستثمر عبر كافة مراحل مشروعو االستثماري لذا نص المشرع عمى

عدة أجيزة .

 -1 -2دور المجمس وصندوق دعم االستثمار في تنظيم وتسيير استغالل حافظة العقار
الصناعي

يعد المجمس جية رقابية عميا تتولى اإلشراف عمى االستثمارات الوطنية واألجنبية ويعمل

بالتنسيق مع مختمف الو ازرات والييئات اإلدارية المعنية بالمتابعة الدورية لبلستثمار العقاري الصناعي

بغرض تحقيق أىداف التنمية االقتصادية ،أما بالنسبة لصندوق دعم االستثمار فيكمن اليدف الرئيسي
من استحداثو في تخصيص مي ازنية لدعم االستثمارات ومن ثمة تسوية مشكل التمويل المطروح.

 -1-1-2الصالحيات المسندة لممجمس الوطني لالستثمار :
)المجلس-الوطني(http://www. mdipi. gov. dz/?224،
 -الصالحيات اإلستراتيجية لممجمس الوطني لالستثمار :وسَّعت المادة  18من األمر .رقم

 08/06صبلحيات المجمس حيث نصت عمى أنو يكمف بالمسائل المتصمة بإستراتيجية وبسياسة
دعم االستثمارات وكذا الموافقة عمى االتفاقيات المنصوص عمييا في المادة  12من األمر السالف

ذكره وقد أكدت وقامت بتفصيل ىذه الصبلحيات بموجب نص المادة  3من المرسوم التنفيذي .رقم
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 355/06السالف ذكره كما أصدر المجمس قرار .رقم  02/50مؤرخ في  2011/03/06متضمنا
إنشاء مناطق صناعية جديدة تبله قرار .رقم  13في الدورة  51بتاريخ  2011/04/19ليدعم قائمة

المناطق الصناعية مخصصا  69مميار دينار جزائري لمشروع إنشاءىا والى جانب الطاقم الحكومي

الذي

تضمو

مختمف

المجالس

(خوادجية ،2015/2014،ص )138

السابقة

تدخمت

الو ازرات

لتنظيم

العقار

الصناعي

 -الصالحيات االستشارية لممجمس الوطني لالستثمار :إضافة إلى الميام ذات الطابع

االستراتيجي التي يتوالىا المجمس فإنو يعد كذلك جية استشارية تعمل بالتنسيق مع مختمف الو ازرات

والييئات اإلدارية في مجال االستثمارات وباألخص منيا تنظيمو لمسائل العقار الصناعي من حيث
اقتراحو عمى الحكومة كل الق اررات والتدابير الضرورية لتنفيذ إجراء دعم االستثمار .

 -الصالحيات التنفيذية لممجمس الوطني لالستثمار :ولممجمس ميام ذات طبيعة تنفيذية

نمخصيا في النظام االستثنائي المنصوص عمييا في األمر .رقم  03/01مع دراسة االتفاقيات
المبرمة بين الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار والمستثمر بعدما كان يقوم بعممية الفصل في ىذه

االتفاقيات بموجب المادة  19من األمر .رقم  03/01الممغاة ،حيث تقوم الوكالة بإبرام ىذا النوع من
االتفاقيات لحساب الدولة وفي حالة طمب أحد المستثمرين لمزايا إضافية من الوكالة واعتراضيا عمى

منحو إياىا أو رفضت صراحة ذلك فإن المجمس كان يقوم بالفصل ( عسالي ،نفيسة ،2016،ص.

 )399وفي إطار حل إشكالية تمويل المشاريع االستثمارية وتغطية العجز المالي ،فإنو يتولى تبميغ
الق اررات والتوصيات

واآلراء الصادرة عنو إلى أعضاءه واإلدارات المعنية من طرف الوزير المكمف بترقية

االستثمارات الذي يتولى أمانة المجمس ويضمن متابعة تنفيذ ق اررات المجمس طبقا لممادة 7و 3من

المرسوم التنفيذ .رقم  ،355/06إال أن صبلحيات المجمس عرفت تراجعا في ظل األمر .رقم

 04/08المحدد لشروط وكيفيات منح االمتياز عمى األراضي التابعة لؤلمبلك الخاصة والموجية
إلنجاز مشاريع استثمارية ،حيث أصبحت ميمتو تقتصر عمى مجرد اقتراح تخفيض إضافي لئلتاوة

االيجارية كما يسير عمى تنفيذ المخططات التنموية خاصة ما تعمق بالعقار الصناعي( شايب

باشا ،2015،ص )79.واتخاذه لق اررات متصمة بإنشاء مناطق صناعية جديدة غير أن ىذه
االختصاصات تثير مشروعية ق اررات المجمس بعد تعديل دستور  96بموجب قانون .رقم 19/08

(ديدان ،دون سنة نشر ،ص )23 .باعتبار المجمس يترأسو من الناحية القانونية رئيس الحكومة الذي

ألغي منصبو واستبدل بمنصب الوزير األول تكمن ميمتو في تطبيق برنامج رئيس الجميورية وتنسيق

عمل الحكومة ( خوادجية ،2015/2014 ،ص )137 .وىكذا فبالنظر لمقانون .رقم  09/16الذي لم
يعدل في صبلحيات المجمس ولم يتضمن أية إشارة إلى صدور مرسوم تنظيمي يتولى التعديل في
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الصبلحيات المسندة لو وىو ما أبقى عمى ما جاء في تعديل األمر .رقم  03/01السالف ذكره إال أنو

بصدور المراسيم التنفيذية لسنة  2017أضافت لممجمس صبلحيات أخرى ضمنيا فقط من بينيا نجد

المرسوم التنفيذي .رقم  101/17الذي نص عمى انو إثر حضور الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
اجتماعات المجمس وبعد التقييم االقتصادي الذي تقوم بو وتعده عمى أساس بطاقة معمومات يحدد

نموذجيا ومحتواىا بموجب قرار من الوزير المكمف باالستثمار يقوم المجمس بتحديدىا والموافقة عمييا

طبقا لممادة  18من المرسوم التنفيذي .رقم  101/17الذي يحدد القوائم السمبية والمبالغ الدنيا

لبلستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق المزايا عمى مختمف أنواع االستثمارات وبذلك أسندت ميمة
تسجيل االستثمارات التي يساوي مبمغيا أو يفوق  5مبليير دينار وكذا تمك التي تمثل أىمية خاصة

بالنسبة لبلقتصاد الوطني وكذا المزايا الممنوحة ليا من طرف الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار لكن
بعد الحصول عمى موافقة مسبقة بموجب قرار صادر عن المجمس طبقا لممادة  14و 3من المرسوم

التنفيذي .رقم  102/17المتعمق بمتابعة االستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام

االلتزامات والواجبات المكتتبة.

 -2-1-2صالحيات صندوق دعم االستثمار  :يتدخل الصندوق في تمويل المشاريع

االستثمارية عبر القروض المباشرة عمى المدى البعيد الموجية لتمويل المشاريع العمومية والخاصة

بشروط تفضيمية حسب طبيعتيا واستجابتيا لشروط الصندوق ومساىمتيا في أىداف التنمية ،كما
يتدخل بتمويل القطاعات ذات القدرات العالية في مجال التنمية عمى فترات طويمة ويكون تدخمو عمى

شكل مساىمات تتعمق باستجابة المشروع لممعايير االقتصادية لتوظيف المال واألثر االيجابي

الممموس عمى التنمية االقتصادية وتقتصر ىاتو المساىمات عمى مدة محددة يتم االتفاق عمييا بين
الطرفين المعنيين وتساىم في  :االستثمارات المتعمقة بإنشاء المؤسسات وتوسيعيا وتأىيميا وضبط

مستويات المساىمة بنسبة  %34حسب الشروط المطبقة لمقانون األساسي لمصندوق والتي تحدد

باتفاقية التفاوض وكذا منحو ضمانات عمى القروض الخارجية وضمانات تجارية تمنح بنسبة 1%

في السنة وتطبيقا ألحكام المادة 100من قانون المالية لسنة  2009أنشأت الحكومة  48صندوق
استثمار يخص جميع الواليات حيث أسندت إدارتيا لحساب الدولة بموجب االتفاقية الموقعة مع و ازرة

المالية ،وبذلك تم تعيين  3شركات رأس مال االستثمار وفرعين بنكيين في طور اإلنشاء حيث

يعمبلن عمى اقتراح األنشطة التي يودان دعميا عمى و ازرة المالية ما عدا األنشطة التجارية والفبلحية
وذلك طبقا لمعايير االنتقاء لممشاريع الممولة المتمثمة في المساىمة في خمق مناصب العمل

والمشاركة في التنمية االقتصادية المحمية والمساىمة في الحفاظ عمى البيئة فدور الصندوق يتجسد
في التكفل بمساىمة الدولة في كل االمتيازات المخصصة لبلستثمارات والتكفل بكل أو جزء من

المصاريف الناتجة عن عمميات ترقية ومتابعة االستثمارات وذلك بعد أن يحدد المجمس الوطني

مجلة العلوم اإلنسانية

العدد الثامن  /الجزء ( - )1ديسمبر 112

51

أ .سعدية قني

دور أجهزة دعم االستثمار المركزية في تنظيم. . .

لبلستثمار جدول النفقات التي يتكفل بيا الصندوق سنويا( http://www. andi. dz/index.

 ) tphp/ar/fonds-d-investissemenوعمى إثر اىتمام الدولة بواليات الجنوب واليضاب العميا

صدر المرسوم التنفيذي .رقم 185/17المحدد لكيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص  .رقم

 302/089الذي عنوانو الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب،

و قد وزعت ىاتو الصناديق عبر كافة واليات التراب الوطني عمى النحو التالي :

الجزائر استثمار
الجزائر،

عنابة،

بسكرة ،قسنطينة،

خنشمة ،تممسان،
سوق

الوادي،

اىراس،

النعامة،

والمدية

الشركة

المالية

األوروبية لممساهمة
بجاية،

البميدة،

الجزائرية

المؤسسة المالية لالستثمار،

فرع البنك الوطني

أم

سيدي

بشار ،بومرداس،

برج

معسكر،

المسيمة،

وىران،

البواقي ،تيارت ،عين الدفمى،

ميمة

جيجل،
قالمة

المساهمة والتوظيف

البيض،

بمعباس،

سطيف،

سكيكدة،

تيبازة،

تيزي وزو ،الجمفة ،أدرار،

عين تيموشنت ،مستغانم

البويرة،

ورقمة،

تمنراست ،تندوف،
إليزي.

فرع البنك الخارجي

الشمف،

بوعريريج،
غرداية،
سعيدة،

غميزان ،تيسمسيمت،
الطارف.

 - 2-2دور الوكاالت الوطنية في تنظيم وتسيير استغالل العقار الصناعي :
 -1-2-2صالحيات الوكالة الوطنية لموساطة والضبط العقاري :

طبقا لنص المادة  3من المرسوم التنفيذي .رقم  126/12السالف ذكره نجد أن الوكالة أسندت

ليا عدة ميام تتمثل في ميمة التسيير والترقية والوساطة والضبط العقاري لؤلمبلك الخاصة لمدولة

الموجودة في المنا طق الصناعية ومناطق النشاطات أو في كل فضاء مخصص لمنشاط االقتصادي

وفي ذلك تعديل لممادة  3من المرسوم التنفيذي .رقم  119/17الذي يكمن في إدراج األمبلك الوطنية
الخاصة التابعة لمدولة واالستغناء عن العقار االقتصادي العمومي واستبدالو بمصطمح الفضاء

االقتصادي( لعماري ،وبوعزيز ،2014،ص )9 .فميمة الوكالة في تسيير حافظة العقار الصناعي

تتجسد من خبلل نص المادة  13من المرسوم التنفيذي .رقم  153/09التي نصت عمى إسناد ميمة

تسيير الحافظة العقارية لؤلصول المتبقية والفائضة المسترجعة تدريجيا والمتواجدة في المناطق

الصناعية إلى الوكالة ولحساب الدولة عمى أساس اتفاق يبرم بين مديرية أمبلك الدولة والييئة المحمية
المسيرة المعنية التي تعمل لحساب الوكالة إال أن السؤال الذي نطرحو ىو ىل أن ميمة التسيير

المقصودة ىي عقد التسيير؟ إن العقد الذي يمتزم بموجبو المتعامل المتمتع بشيرة معترف بيا يسمى

مسي ار إزاء مؤسسة عمومية اقتصادية أو شركة مختمطة بتسيير كل أمبلكيا أو جزء منيا باسميا

ولحسابيا مقابل أجر وبذلك يجعميا تستفيد من شبكاتو الخاصة بالترويج والبيع عمى أن تمتزم
المؤسسة المعنية بالمحافظة عمى الممك المسير في حالة جيدة طوال مدة االستعمال وبقاءه ح ار من
أي قيد بشرط أن تضع المؤسسة المعنية تحت تصرف المسير الوسائل البلزمة ألداء ميمتو ،غير أن

أحكام العقد المطبقة بين معامبلت أشخاص القانون الخاص ال يمكن أن تطبق مع الييئات اإلدارية
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نظ ار ألن الوكالة ال تسير الممك في حد ذاتو وانما تسير عممية استغبللو وعمى ىذا األساس أسندت
ميمة تسيير استغبلل أمبلك العقار الصناعي التابع ليا لموكالة الوطنية لموساطة والضبط العقاري

باعتبارىا عضوا في المجنة الوالئية وليا أن تقترح المشاريع الصناعية المقدمة ليا من طرف
المستثمرين في إطار عقود االمتياز (لعماري ،وبوعزيز ،2014،ص ،)9 .ميمة الوكالة في الترقية

العقارية التي تتمثل من خبلل صفتيا كمرقي عقاري يتولى القيام بتييئة األوعية العقارية إلنجاز

مناطق صناعية ومناطق النشاطات وكل فضاء آخر مخصص لمنشاط االقتصادي ،إنجاز بنايات

ذات طابع صناعي طبقا لممادة  9من المرسوم التنفيذي .رقم  126/12أما المنشآت الصناعية أو

المباني أو المخازن التابعة لممؤسسات المحمة والمؤسسات العمومية االقتصادية فان الوكالة ال يمكنيا

أن تعيد تجديد المنشاة أو البناية والقيام بأعمال الترقية العقارية عمييا ،ألنيا ليست بمالكة ليا والعمل
الذي تقوم بو الوكالة بصفة عامة يدخل في إطار ترقية االستثمارات بالنسبة لمعقارات التي تسيرىا

لفائدة الغير أو المالكين

(لعماري ،وبوعزيز ،2014 ،ص ،)12 .ميمة الوكالة في الوساطة والضبط العقاري التي تكمن

أساس في ميمة الوساطة المنصوص عمييا في المادة  3من المرسوم التنفيذي .رقم  126/12التي
تتم بين مالكي العقارات والمستثمرين ويكون ذلك أساسا في استقبال المستثمرين عمى الترشح لنيل
حق االمتياز حيث تقوم الوكالة باإلشراف والمتابعة عمى إبرام العقود االتفاقية بالتراضي لعقد االمتياز

وعمى أن يتولى مدير أمبلك الدولة المختص إقميميا تحرير عقد االمتياز الذي تنصب عميو

الحافظة العقارية الصناعية التابعة لؤلمبلك الخاصة لمدولة ،في حين ميمة الضبط العقاري رغم

أىميتيا إال أن المشرع أشار إلييا في المادة  3ولكنو تم إلغاءىا بموجب المادة  10من المرسوم

التنفيذي .رقم  126/12بعد أن كان ينص عمييا في المادة  6و 7و 8من المرسوم التنفيذي .رقم

 119/07السالف ذكره وكمفت بميمة صاحب المشروع المنتدب لتييئة المناطق الصناعية أو مناطق
النشاطات أو الفضاءات المخصصة لمنشاط االقتصادي .

 -2-2-2صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار:

طبقا لممرسوم التنفيذي .رقم  356/06الذي نص عمى عدة صبلحيات لموكالة تجسدت في

ميمة اإلعبلم والتسييل والمساىمة في تسيير العقار االقتصادي واالمتيازات وميمة المتابعة ،صدر

المرسوم التنفيذي .رقم  100/17الذي اشترك مع المرسوم السالف الذكر حول نقطة أساسية تتمثل
في ميمة المتابعة التي أسندت لموكالة وتخضع ليا االستثمارات المستفيدة من المزايا الممنوحة ليا

بموجب القانون .رقم  09/16حيث تتولى مرافقة ومساعدة المستثمرين وجمع المعطيات اإلحصائية
المختمفة عن تقدم المشروع طوال فترة مزايا االنجاز واالستغبلل وعمى إثر ذلك ألزمت المستثمر

بتقديم كل المعمومات المطموبة حتى يتسنى ليا أداء ميمة المتابعة ،فالمستثمر يقوم بإرسال كشف
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سنوي يبين فيو نسبة تقدم مشروعو وباقي المعمومات وذلك بعد تأشيرة المصالح الجبائية في الوثيقة

التي تسمميا لو الوكالة طبقا لمممحق األول من المرسوم التنفيذي .رقم  104/17عمى أن يتم إيداع
الكشف في أجل أقصاه شير ابتداء من تاريخ تأشيرة المصالح الجبائية وبذلك تقوم المصالح المحمية
لموكالة الوطنية بإحصاء المستثمرين المتخمفين عن إيداع الكشف السنوي في مقارنة بين كشوف

التقدم الواردة إلييا وبطاقية تسجيل االستثمار لتقوم بإعداد قائمة بالمستثمرين المتخمفين لترسميا
لممصالح الجبائية أو مراكز تسيير المزايا إلعذارىم وتبميغيم باألعذار في اجل  15يوم ابتداء من
تاريخ استبلم قائمة المستثمرين المتخمفين المرسمة من المصالح المحمية لموكالة وذلك طبقا لمممحق

الثاني من المرسوم التنفيذي .رقم  104/17وعمى أن يقدم كشف التقدم في أجل شيرين يحتسب من

تاريخ تبميغ االعذار تحت طائمة توقيف المزايا وفي حالة عدم إيداعو الكشف طبقا لآلجال تتولى
مصالح الوكالة إشعار المستثمر بواسطة رسالة موصى عمييا بتعميق حقوقو في المزايا مع دعوتو

لمحضور إلى مكاتبيا لتقديم المبررات المحتممة وعند التزام المستثمر الصمت في الشير الذي يمي

تاريخ اإلشعار ىنا تقوم مصالح الوكالة بتجريده من حقوقو المتعمقة بالمزايا وبالتالي إلغاء شيادة

تسجيمو طبقا لمممحق الثالث من المرسوم التنفيذي .رقم .104/17
الخاتمة:

ختاما لياتو الورقة البحثية توصمنا إلى عدة نتائج أىميا :

 -إن المشرع رسم حدود جغرافية لمعقار الصناعي في ظل قوانين االستثمار المتعاقبة فبعد

استحداثو لممناطق الخاصة تم إلغاءىا ألسباب تعود لصعوبة تطبيقيا ميدانيا وذلك بإلغاء المرسوم

التشريعي .رقم  12/93المتعمق بتطوير االستثمار في حين ركز بشكل كبير عمى دعم وتشجيع
االستثمارات في المناطق المطموب تنميتيا مساىمة خاصة من طرف الدولة بموجب األمر .رقم

 03/01وعند إصداره لمقانون .رقم  09/16تم استحداث رقم حساب عمى مستوى صندوق دعم
االستثمار خاص بتمويل المشاريع االستثمارية في مناطق الجنوب واليضاب العميا .

 -عمل المشرع عمى إنشاء وتوسيع لممناطق الصناعية ومناطق النشاطات في عدة واليات من

الوطن تجسدت من خبلل ميام المجمس الوطني لبلستثمار الذي تدخل الستحداث ىاتو المناطق.

 -في سبيل حل اإلشكاالت القانونية المطروحة من طرف المستثمرين سعى المشرع إلى تنظيم

استغبلل حافظة العقار الصناعي والمحافظة عمييا من المضاربات الغير مشروعة في األسواق

العقارية واستعماليا لغير األغراض المخصصة ليا وذلك عن طريق إبرام عقد بين الجية المختصة
والمستثمر الذي يعد ضمانة لمحقوق وااللتزامات لكبل الطرفين المتعاقدين ،حيث بدأت عممية التنظيم

عن طريق عقد التنازل ونظ ار لئلشكاالت المترتبة عمييا تراجع المشرع عن تطبيقو واستقر العمل
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ميدانيا بإبرام عقود االمتياز الغير قابمة لمتنازل وذلك بتطبيق من األمر .رقم  04 /08حيث يكون
لممستثمر الصناعي حق االنتفاع عمى األرض لمدة معينة وىي  33سنة قابمة لمتجديد مرتين.

 -وفي سبيل تنظيم االستثمارات العقارية الصناعية وتنفيذىا أرسى المشرع عدة أجيزة من بينيا

أجيزة دعم االستثمار عمى المستوى المركزي حيث الحظنا أن المشرع استحدث المجمس الوطني

لبلستثمار الذي منح لو عدة صبلحيات ولكن في ظل إصدار القانون .رقم  09/16لم يعدل المشرع
في صبلحياتو وبقي العمل بالمرسوم التنفيذي .رقم  355/06ساري المفعول مع إشارات قميمة لبعض

ميامو في ظل المرسوم التنفيذي .رقم  ،102/17كما لم يتضمن من يتولى رئاسة المجمس بعد أن
كانت مسندة لرئيس الحكومة ألن التعديل الدستوري لسنة  2008استبدلو بمنصب الوزير األول .

 -في ظل القانون .رقم  09/16تم إضفاء تعديبلت عمى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار التي

تم التفعيل من أداءىا ومنحيا صبلحية إعذار المستثمرين واشعارىم باإلخبلل بالتزاماتو طبقا لآلجال
المنصوص عمييا في ظل المرسوم التنفيذي .رقم  104/17وىو بيذا وسع من صبلحيات الوكالة .

 -أما عن الوكالة الوطنية لموساطة والضبط العقاري نجد أن المشرع ألغى المواد  6و 7و 8التي

تبين ميام الضبط التي تقوم بيا في ظل المرسوم التنفيذي .رقم  126/12وقمص بعض الصبلحيات

المسندة ليا والتي من بينيا نشر المعمومات حول األوعية العقارية التي أصبحت ميام ترجع لموكالة
الوطنية لتطوير االستثمار وىو بذلك ضيق من صبلحيات الوكالة الوطنية لموساطة والضبط

العقاري.

 -تم استحداث صناديق دعم االستثمار بيدف حل إشكالية تمويل المشاريع االستثمارية وتغطية

العجز وقد تم التركيز فييا وبشكل كبير عمى تمويل المشاريع االستثمارية الواقعة في مناطق الجنوب
واليضاب العميا بموجب تخصيص رقم حساب خاص بيا وان كنا نأمل أن ينشئ المشرع لصناديق
دعم االستثمار العقاري الصناعي كما فعمت بعض التشريعات المقارنة والتي من بينيا المممكة العربية

السعودية.

وبيذا نقول أنو عمى اختبلف األجيزة والصبلحيات المسندة ليا إال أن ليا دور فعال في حل

إشكاالت العقار الصناعي وتنظيم استغبللو نظ ار لمدور الرقابي الذي تقوم بو بدءا من إيداع الطمب
من طرف المستثمر إلى غاية متابعة والتأكد من اإلتمام الفعمي النجاز المشروع وفي ذلك حماية

لممستثمر ولبلستثمارات العقارية الصناعية.
قائمة المراجع:

أوال -المراجع بالمغة العربية:

 -بوجردة ،مخموف ،)2006( ،العقار الصناعي ،الطبعة األولى ،الجزائر :دار ىومة.
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 -تاتولت ،فاطمة (  ،)2015/2014المعالجة القانونية لمعقار الصناعي في ضوء التشريع

واالجتياد القضائي ،مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير ،جامعة الجزائر.

 -خوادجية ،سميحة حنان ( ،)2015/2014النظام القانوني لمعقار الصناعي في الجزائر،

رسالة لنيل شيادة دكتوراه عموم ،جامعة قسنطينة.

 -ديدان ،مولود( د .ت) ،دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجزائر  :دار بمقيس.

 -زادي ،سيد عمي ،28/05/2017،االمتياز بالتراضي كصيغة وحيدة الستغبلل العقار

الصناعي في الج ازئر ،المجمة األكاديمية لمبحث القانوني ،المجمد  ،15العدد األول ،الصفحات من

 526إلى .546

 -شايب باشا ،كريمة ( ،)2015اآلليات القانونية والمؤسساتية لتنظيم العقار الصناعي في

الجزائر ،أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ،جامعة البميدة.

 -عسالي ،نفيسة ،07/17/2016،اختصاصات المجمس الوطني لبلستثمار في جانب

االستثمارات األجنبية ،المجمة األكاديمية لمبحث القانوني ،المجمد  ،13العدد األول ،الصفحات

من 386إلى.408

 -لعماري ،وليد وبوعزيز،آسيا ( 23/24فيفري  ،)2014الوكالة الوطنية لموساطة والضبط

العقاري ودورىا في االستثمار العقاري ،الممتقى الوطني حول االستثمار العقاري في الجزائر ،جامعة
الوادي .

ثانيا /المواقع االلكترونية:
المجلس-الوطنيhttp://www. mdipi. gov. dz/?224،
http://www. andi. dz/index. php/ar/fonds-d-investissement
http://www. aniref. dz/index. php/fr/parcs-industriels/fiches-techniques-desparcs-industriel.
http://www. andi. dz/index. php/ar/missions-de-l-andi
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