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THE CONCESSION AS INVESTMENT
MECHANISM IN ALGERIAN LAW
Dr. Aouatif MAHIEDDINE1
Abstract
In order to promote investment and create an appropriate environment, the State
sought to meet the needs of investors, the most important of which was to provide
investment-oriented real estate, especially the industrial property, whose organization
has gone through different stages in which the ways of its management and
exploitation varied. Until a legal framework has been adopted to alleviate the obstacles
to obtaining it and to maintain its investment character, this is the order 08-04 and
the accompanying decrees, which set out the conditions and qualifications for
granting concession on the land belonging to the private property of the State, which
is intended to carry out investment projects. It created a new mechanism for its
exploitation, the concession, which was a system that could be waived before its
release. But, having proven that the concession was a cause of the property’s
depletion, it has been rolled back while maintaining an untenable concession while
facilitating legal procedures for national and foreign investors to acquire the land
needed for their beneficial investment projects, which benefits the national economy.
Keywords: investment, industrial property, exploit, state property, concession.
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اإلمتياز كآلية لالستثمار يف القانون اجلزائري
د .عواطف حمي الدين
أستاذة حماضرة قسم أ ،خمرب النشاط العقاري،جامعة جياليل ليابس  ،اجلزائر
ادلخلص
لًتقية االستثمار وخلق مناخ مناسب لو سعت الدولة إىل تلبية حاجيات اؼبستثمرين أنبها توفَت العقار
اؼبوجو لالستثمار خصوصا العقار الصناعي ،الذي مر تنظيمو دبراحل اختلفت فيها الطرؽ اؼبقررة لتسيَته
واستغاللو ،إىل أف مت اعتماد إطار قانوين ىبفف من العراقيل اليت ربوؿ دوف اغبصوؿ عليو ووبافظ على
طابعو االستثماري يتمثل يف األمر  04-08واؼبراسيم اؼبصاحبة لو ،الذي وبدد شروط وكيفيات منح
االمتياز على األراضي التابعة لألمالؾ اػباصة للدولة واؼبوجهة القباز ؼبشاريع استثمارية ،حيث أوجد آلية
جديدة الستغاللو وىي االمتياز وىو نظاـ كاف قابال للتنازؿ قبل صدوره ،لكن بعد أف ثبت أبف التنازؿ
كاف سببا يف استنزاؼ العقار مت الًتاجع عنو مع اإلبقاء على االمتياز غَت القابل للتنازؿ مع العمل على
تسهيل اإلجراءات القانونية للمستثمرين الوطنيُت واألجانب للحصوؿ على األراضي الضرورية إلقامة
مشاريعهم االستثمارية اليت تعود ابلفائدة على االقتصاد الوطٍت.
كخلمات مفتاحية :االستثمار ،العقار الصناعي ،استغالؿ ،أمالؾ الدولة ،االمتياز.

مقدمة:
سعيا من الدولة إىل توفَت اؼبناخ اؼبناسب لالستثمار تطويرا لالقتصاد الوطٍت ،السيما توفَت األوعية العقارية
الصناعية اليت تنجز عليها اؼبشاريع االستثمارية ،وضعت يف سبيل ذلك ملكية عقارية معتربة واعتمدت
بشأف استغالؽبا وتسيَتىا على عقد االمتياز كآلية ؼبنح العقار العقار الصناعي اؼبوجو لالستثمار.
إال أف ىذه اآللية عرفت الكثَت من التقلبات ،حيث أترجح تنظيم عقد االمتياز بُت قوانُت االستثمار
وقوانُت اؼبالية ،إىل أف صدر األمر رقم  11-06اؼبؤرخ يف  30أوت  2006احملدد لشروط وكيفيات منح
اإلمتياز والتنازؿ عن األراضي التابعة لألمالؾ اػباصة للدولة اؼبوجهة إلقباز مشاريع استثمارية ،ومفاده منح
حق إمتياز قابل للتنازؿ بطلب من اؼبستفيد حسب البنود والشروط اؼبتضمنة يف عقد اإلمتياز ودفًت
الشروط اؼبلحق بو .غَت أف ذلك أدى ببعض اؼبستثمرين إىل اؼبضاربة على ىذه العقارات بتوجيهها إىل غَت
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األغراض اؼبخصصة ؽبا أو إبعادة بيعها دوف إقامة اؼبشروع اؼبتفق عليو ،فبا ترتب عليو ضياع فبتلكات
الدولة العقارية وإضعاؼ اقتصادىا ،ومنعا لالستنزاؼ ووضع حد للمضاربة صدر األمر رقم  04-08األمر
اؼبؤرخ يف 01سبتمرب  ،2008الذي وبدد شروط وكيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة لألمالؾ
اػباصة للدولة واؼبوجهة إلقباز مشاريع استثمارية ،الذي ألغى األمر رقم  11- 06واقتصر على منح
االمتياز غَت القابل للتنازؿ .وتطبيقا لألمر  04-08صدر اؼبرسومُت التنفيذيُت رقم  152-09ورقم
 153-09اؼبؤرخُت يف  02ماي  2009لتمثل ىذه النصوص التشريعية والتنظيمية ،اإلطار القانوين
الستغالؿ اغبافظة العقارية اؼبوجهة لالستثمار .ومت اعتماد ىذا النظاـ القانوين من الدولة قصد تشجيع
االستثمار الصناعي واؼبسانبة يف إحياء وتنمية االقتصاد الوطٍت ،ويف نفس الوقت اغبفاظ على العقار
العمومي ابعتباره مصدر ثروة غَت متجددة بوضع حد لالستعماؿ غَت العقالين لو .وبناء على ما تقدـ،
فإف اؽبدؼ من ىذه الدراسة ىو تسليط الضوء على موضوع عقد االمتياز يف إطار االستثمار اؼبنصب على
العقارات اليت تدخل ضمن األمالؾ اػباصة للدولة واػباضعة لألمر  04-08سالف الذكر ،مع حصرىا
يف العقارات الصناعية ،وعليو فما ىو االمتياز؟ وما مدى قباعتو يف ربسُت مناخ االستثمار وجذب
اؼبستثمرين يف اعبزائر؟ خاصة أف استبعاد استجماع عناصر حق اؼبلكية بعد أف كاف ذلك فبكنا يف ظل
األمر  11-06اؼبلغى ،ومنح اؼبستثمر حقا عينيا عقارای ىبوؿ لو فقط االنتفاع ابلقطعة األرضية ؿبل
اإلمتياز ،قد ىبلق قلقا لدى اؼبستثمرين ويؤدي إىل عزوفهم عن االستثمار يف اعبزائر .لإلجابة عن ذلك
سيتم التطرؽ أوال إىل مفهوـ االمتياز ،واثنيا إىل بياف اؼبزاای والضماانت اليت جاء هبا عبذب اؼبستثمرين
وترقية االستثمار يف اعبزائر.

أولا -مفهوم المتياز الوارد عخلى العقار الصناعي التابع ألمالك الدولة:

ربت ضغط االحتياجات اعبماعية للسكاف من حيث الكم والكيف ،ورغبة الدوؿ يف تقليص نفقاهتا
العمومية ،بدأ البحث عن أسلوب جديد الستغالؿ األمالؾ الوطنية العامة يتمثل يف عقد االمتياز( .ظبيحة
حناف خوادجية ،)2015( ،ص )230.ويعترب عقد امتياز اؼبرفق العاـ األصل ابلنسبة لكافة عقود
االمتياز ،وما عقد االمتياز يف العقار االقتصادي بصفة عامة والصناعي بصفة خاصة إال نتيجة لتطور
مفهوـ امتياز اؼبرفق العاـ ،حيث أف امتياز اؼبرفق العاـ يبنح للمتعاقد سلطات استثنائية من خالؿ فرض
رسوـ على اؼبنتفعُت خبدمات اؼبرفق العاـ ،فيجمع بذلك بُت فكريت ربقيق اؼبصلحة العامة من خالؿ تقدمي
اػبدمات للجمهور ،وفكرة اؼبصلحة اػباصة من خالؿ جٍت األرابح  ،وإف كانت فكرة ربقيق الربح
موجودة يف العقار االقتصادي إال أف فكرة اؼبصلحة العامة اؼبرتبطة ابؼبرفق العاـ ال تبدو واضحة ألف الغرض
من منح االمتياز ىو إنشاء مشروع استثماري قد وبقق اؼبصلحة العامة ولكن عن طريق التنمية االقتصادية.
(ـبلوؼ لكحل ،)2018( ،ص)96.
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وقد عرؼ الفقو امتياز اؼبرفق العاـ على أنو " :عقد إداري يتوىل اؼبلتزـ فردا كاف أو شركة دبقتضاه وعلى
مسؤوليتو إدارة مرفق عاـ اقتصادي واستغاللو مقابل رسوـ يتقاضاىا من اؼبنتفعُت ،مع خضوعو للقواعد
األساسية الضابطة لسَت اؼبرافق العامة فضال عن الشروط اليت تضمنها اإلدارة لعقد االمتياز" (سليماف
الطماوي ،)2011( ،ص )106 .وفيما ىبص عقد االمتياز الوارد على العقار الصناعي فإف أوؿ ظهور
لو يف اعبزائر كاف يف إطار اؼبرسوـ التشريعي رقم  ،12-93اؼبؤرخ يف  1993/10/05اؼبتعلق بًتقية
االستثمار ،وقد جاء دبفهوـ جديد لنمط استغالؿ العقار الصناعي والذي يستند إىل فكرة االنتفاع( .اندية
ضريفي ،مرمي بوشريب ،)2017( ،ص )46.ويعرؼ من خالؿ األمر رقم ( 04-08اعبريدة الرظبية،
( ،)2008عدد  ،)49ومرسوميو التنفيذيُت رقم  152-09و 153-09اؼبؤرخُت يف  02ماي 2009
(اعبريدة الرظبية ،)2009( ،عدد  ،)27الذين جاءا تطبيقا لو ،أنو ذلك االتفاؽ الذي زبوؿ من خاللو
الدولة ؼبدة معينة ،أدانىا ثالث وثالثوف سنة قابلة للتجديد وأقصاىا تسع وتسعوف سنة ،االنتفاع من
أرضية متوفرة اتبعة ألمالكها اػباصة لفائدة شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانوف اػباص قصد إقباز
مشروع استثماري ،مقابل إاتوة إهبارية سنوية .ويكرس االمتياز بعقد إداري حسب نص اؼبادتُت  10و12
من األمر  04-08تعده إدارة أمالؾ الدولة مرفقا بدفًت أعباء وبدد بدقة برانمج االستثمار وكذا بنود
وشروط منح االمتياز اليت يتوجب على صاحب االمتياز االلتزاـ هبا ربت طائلة إسقاط حق االمتياز أماـ
اعبهات القضائية اؼبختصة دببادرة من مدير أمالؾ الدولة اؼبختص إقليميا.
وفبا تقدـ يتعُت ربديد شروط منح االمتياز وإجراءاتو وانتهاؤه.

أ -شروط منح المتياز:
يضم عقد االمتياز ؾبموعة من الشروط منها شروط متعلقة ابلعقار ؿبل االمتياز ،وشروط الستغالؿ العقار
اؼبوجو لالستثمار  ،وشروط مالية ؼبنح االمتياز ،لكن قبل ذلك البد من ربديد طريف العقد.

 -1طرفا عقد المتياز:
عقد االمتياز يف العقار الصناعي يربـ بُت شخصيُت ينتمياف إىل نظاـ قانوين ـبتلف ،الدولة ابعتبارىا
شخصا من أشخاص القانوف العاـ اؼبتمثلة يف السلطة اؼبتعاقدة اؼباكبة لالمتياز من جهة ،ومن جهة أخرى
كل مستثمر ىبضع للقانوف اػباص اؼبتمثل يف اؼبستفيد من االمتياز .واعبهة اؼبؤىلة إلبراـ عقد االمتياز يف
العقار الصناعي ىي إدارة أمالؾ الدولة بتفويض من وزير اؼبالية ابعتبارىا اعبهاز اإلداري اؼبخوؿ لو قانوان
حق التسيَت والتصرؼ يف صبيع العقارات اػباصة التابعة للدولة اؼبوجهة للمشاريع االستثمارية ،وىذا ما
أكدتو اؼبادة  10من األمر رقم  08 - 04اؼبذكورة أعاله .وذلك بعد اغبصوؿ على ترخيص من الوايل
دبنح االمتياز بناء على اقًتاح من طرؼ عبنة اؼبساعدة على ربديد اؼبوقع وترقية االستثمارات وضبط العقار
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وفقا للمادة  5من األمر  04-08اؼبعدلة بقانوف اؼبالية لسنة ( 2020اعبريدة الرظبية ،)2019( ،عدد
 .)81أما ابلنسبة للطرؼ الثاين من عقد االمتياز واؼبتمثل يف اؼبستثمر اؼبستفيد من االمتياز فإنو ابستقراء
مواد األمر  04-08ال قبده يتضمن شروطا معينة زبص اؼبستفيد من االمتياز ،ورجوعا إىل اؼبادة  15من
قانوف اؼبالية التكميلي لسنة ( 2011اعبريدة الرظبية ،)2011( ،عدد  ،)40اؼبعدلة للمادة  03من األمر
 04-08قبدىا تنص على أنو" :يبنح االمتياز على أساس دفًت شروط عن طريق الًتاضي على األراضي
التابعة لألمالؾ اػباصة للدولة اؼبتوفرة لفائدة اؼبؤسسات واؽبيئات العمومية أو األشخاص الطبيعيُت أو
اؼبعنويُت اػباضعُت للقانوف اػباص ،وذلك الحتياجات مشاريع استثمارية ،ومع مراعاة احًتاـ قواعد التعمَت
اؼبعموؿ هبا" .وطبقا لذلك فإنو يبنح االمتياز لفائدة اؼبؤسسات واؽبيئات العمومية أو األشخاص الطبيعيُت
أو اؼبعنويُت اػباضعُت للقانوف اػباص دوف وضع شروط أخرى ،وهبذا يكوف لألجانب إمكانية استغالؿ
العقار الصناعي .ولعل ذلك يعد من أىم األسباب اليت أدت ابؼبشرع اعبزائري إىل إلغاء إمكانية التنازؿ عن
األمالؾ الوطنية اػباصة اؼبوجهة إلقباز مشاريع استثمارية( .كرمي حرز هللا ،عمرو خليل،)2013( ،
ص.)214.

 -2شروط العقار حمل عقد المتياز:
ؼبا كاف العقار الصناعي عبارة عن قطعة أرضية مهيأة لتكوف موطنا إلقامة اؼبنشأة الصناعية لغرض إقباز
مشروع استثماري ،فإف عقد االمتياز يبنح يف مناطق ؿبددة ومصنفة مسبقا يبارس فيها صاحب االمتياز
نشاطو االقتصادي ،ووفقا للتشريع اعبزائري تصنف اؼبناطق اليت تقاـ عليها اؼبشاريع االستثمارية إىل اؼبناطق
الصناعية ومناطق النشاطات ،اؼبناطق االستثمارية وىي تلك اؼبناطق اليت يتطلب تنميتها ،واألصوؿ العقارية
التابعة للمؤسسات العمومية االقتصادية اليت سبت تصفيتها( .مصطفى معطى هللا ،)2016( ،ص)147.
ويف ىذا اجملاؿ أنشأ اؼبشرع عدة ىيئات إدارية تقنية تتكفل إبعداد بنك معلومات حوؿ العقارات القابلة
للمنح عن طريق االمتياز ،وكذا اقًتاح منحها على اؽبيئات اؼبعنية ،وأىم ىذه اؽبيئات عبنة اؼبساعدة على
ربديد اؼبوقع وترقية االستثمارات وضبط العقار (اؼبرسوـ التنفيذي رقم  ،20-10اؼبتضمن تنظيم عبنة
اؼبساعدة على ربديد اؼبوقع وترقية االستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسَتىا ،اعبريدة الرظبية،
( ،)2010عدد  ،)04وكذا الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري (اؼبرسوـ التنفيذي رقم ،119-07
اؼبتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وربديد قانوهنا ا ٔالساسي ،اعبريدة الرظبية

( ،)2007عدد  ،27اؼبعدؿ واؼبتمم ابؼبرسوـ التنفيذي رقم  ،126-12اعبريدة الرظبية ( ،)2012عدد
 .)17وقد نصت اؼبادة  06من اؼبرسوـ التنفيذي رقم  152-09يف ىذا اإلطار على الشروط الواجب
توافرىا يف األمالؾ الوطنية اػباصة لكي تدخل يف نطاؽ تطبيق االمتياز وىي وجوب أف يكوف العقار ؿبل
االمتياز اتبعا لألمالؾ الوطنية اػباصة للدولة وغَت ـبصص وليس يف طور التخصيص لفائدة مصاحل
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عمومية اتبعة للدولة لتلبية حاجاهتا ،وأف تكوف واقعة يف قطاعات معمرة أو قابلة للتعمَت ابستثناء اؼبشاريع
االستثمارية اليت يستلزـ سبركزىا خارج ىذه القطاعات بسبب طبيعتها .ويستثٌت من ؾباؿ تطبيقا أحكاـ
االمتياز طبقا للمادة  02من األمر  04-08اؼبعدلة واؼبتممة دبوجب اؼبادة  61من قانوف اؼبالية لسنة
( 2015اعبريدة الرظبية ،)2014( ،عدد  )78أصناؼ األراضي التالية:
 األراضي الفالحية،

 القطع األرضية اؼبتواجدة داخل اؼبساحات اؼبنجمية،

 القطع األرضية اؼبتواجدة داخل مساحات البحث عن احملروقات واستغالؽبا ومساحات ضباية
اؼبنشآت الكهرابئية والغازية،

 القطع األرضية اؼبتواجدة داخل مساحات اؼبواقع األثرية والثقافية،
 القطع األرضية اؼبوجهة للًتقية العقارية اؼبستفيدة من إعانة الدولة،
 القطع األرضية اؼبوجهة للًتقية العقارية التجارية اليت زبضع لصيغة منح امتياز قابل للتحويل إىل
تنازؿ عند اإلقباز الفعلي للمشروع ،طبقا ألحكاـ دفًت الشروط واؼبثبت قانوان دبوجب شهادة
اؼبطابقة.

 -3شروط إستغالل العقار حمل المتياز:
تتمثل ىذه الشروط يف ذبسيد عملية اإلنتفاع ابلقطعة األرضية أو األصل العقاري ؿبل اإلمتياز فور تسليم
عقد االمتياز عن طريق ؿبضر يعده اؼبدير الوالئي ألمالؾ الدولة ،يبثل نقطة انطالؽ اتريخ اإلمتياز طبقا ؼبا
تضمنو نص اؼبادة  20من دفًت الشروط النموذجي اؼبلحق ابؼبرسوـ التنفيذي رقم  .152-09وؼبا ذبسد
عملية حيازة القطعة األرضية ،يبنح اإلمتياز ؼبدة ثالثة وثالثوف ) (33سنة قابلة للتجديد مرتُت على أف ال
تتجاوز مدة أقصاىا تسعة وتسعوف ) (99سنة حسب اؼبادة  4من األمر  .04-08وعند الشروع يف
اغبيازة ،ال يستطيع اؼبستفيد من حق اإلمتياز اؼبطالبة أبي ضماف اذباه الدولة ،حيث يفًتض فيو معرفتو
اعبيدة للقطعة األرضية ؿبل االمتياز ،وكذلك ال يبكن للمستفيد إلتماس ضماف الدولة بشأف االرتفاقات
فهو ينتفع ابالرتفاقات اإلهبابية ويتحمل االرتفاقات السلبية ،الظاىرة منها واػبفية ،الدائمة أو اؼبنقطعة اليت
يبكن أف تثقل األصل العقاري ؿبل اإلمتياز( .اؼباداتف  4و 5من دفًت الشروط النموذجي اؼبلحق ابؼبرسوـ
التنفيذي رقم  .)152-09وإلقباز اؼبشروع االستثماري أو القياـ بعملية التعمَت أو البناء ينبغي احًتاـ
قواعد التعمَت ومعايَته واؽبندسة اؼبعمارية والبيئة ،الناصبة عن األحكاـ التنظيمية اؼبعموؿ هبا( .اؼبادة  2من
دفًت الشروط النموذجي اؼبلحق ابؼبرسوـ التنفيذي رقم  )152-09وخالؿ مدة اإلمتياز ،إذا اكتشف
صاحب اإلمتياز فبتلكات ثقافية ،وكذلك اؼبناجم واؼبعادف اؼبوجودة على أو يف ابطن األرض ؿبل االمتياز،
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هبب عليو ،وفق اؼبادة  6من دفًت الشروط النموذجي اؼبلحق ابؼبرسوـ التنفيذي رقم  ،152-09إبالغ
مدير أمالؾ الدولة اؼبختص إقليميا ،الذي يعلم مدير الثقافة للوالية لتنفيذ أحكاـ القانوف رقم 04-98
اؼبؤرخ يف  15يونيو  1998اؼبتعلق حبماية الًتاث الثقايف.

 -4الشروط ادلالية لستغالل العقار حمل المتياز:
يستغل العقار ؿبل االمتياز مقابل دفع إاتوة إهبارية سنوية ؿبددة من مصاحل أمالؾ الدولة اؼبختصة إقليميا،
واليت سبثل 33/1من القيمة التجارية للقطعة األرضية ؿبل االمتياز زبضع للتخفيض حسب معايَت ؿبددة،
ربُت بعد كل فًتة  11سنة (اؼبادة  9من األمر  4-08اؼبعدلة ابؼبادة  62من قانوف اؼبالية لسنة
 ،)2015ويبكن االستفادة من زبفيض إضايف على مبلغ اإلاتوة اإلهبارية السنوية ،بناء على اقًتاح من
اجمللس الوطٍت لالستثمار وبعد قرار ؾبلس الوزراء حسب اؼبادة  8من األمر  04-08اؼبعدلة ابؼبادة 15
من قانوف اؼبالية لسنة  .2011وأماـ إمكانية زبفيض اإلاتوة اإلهبارية السنوية الستغالؿ العقار ؿبل
االمتياز ،ىناؾ من يرى أف ربديدىا حسب القيمة التجارية ال أنبية لو ويؤكد الطابع الونبي ؼببدأ تثمُت
العقار اإلقتصادي العمومي( .ظبيحة حناف خوادجية ،)2015( ،ص )268.وابؼبقابل تػعػػفى الػعػقػود
اإلداريػػة الػيت تػعػ ّدىػػا مػصػاحل أمالؾ الػػدولػة واؼبػتػض ػمػنػة مػنح االم ػتػيػاز عػلى األمالؾ ال ػعػقػاريػة اؼب ػبػنػيػة وغ ػيػر
اؼبػبػن ػيػة يف إطػار األمػر رقم  04-08من حقوؽ التسػجيل ورسم الشهػر العقاري ومبػالغ األمالؾ الوطنية
اؼبتمثلة يف تكاليف إعداد العقد(.اؼبادة  6من قانوف اؼبالية لسنة )2015

ب -إجراءات منح المتياز:
تبٌت اؼبشرع اعبزائري من خالؿ األمر  04-08أسلوبُت يف منح امتياز استغالؿ العقار الصناعي ونبا اؼبزاد
العلٍت والًتاضي ،غَت أنو عدؿ عن رأيو ابعتماده على أسلوب وحيد وىو أسلوب الًتاضي وذلك من خالؿ
قانوف اؼبالية التكميلي لسنة  2011يف اؼبادة  15منو .وهبذا يكوف اؼبشرع اعبزائري قد خرج عن القاعدة
العامة اؼبعموؿ هبا يف القانوف اإلداري بشأف إبراـ العقود اإلدارية ،الذي يعترب فيها إجراء التنافس أصال عاما
للتعاقد وأسلوب الًتاضي إجراء استثنائيا تلجأ إليو اإلدارة يف اغباالت اؼبعينة واؼبقررة قانوان .ولعل ىذا
التعديل الذي أحدثو اؼبشرع اعبزائري يف إطار ىذا القانوف ،أراد منو أف يقدـ اؼبزيد من التسهيالت لصاحل
اؼبستثمرين ومساعدهتم على إقامة مشاريعهم االستثمارية بدوف عراقيل أو قيود إجرائية ،ألف التعاقد اؼبباشر
عن طريق الًتاضي قد يوفر ؽبم السرعة وقلة التكاليف يف حصوؽبم على العقار الصناعي نظرا لكوف اؼبزايدة
العامة غالبا ما تطبعها البَتوقراطية فضال عن استهالكها للوقت والتكاليف بسبب تعقد إجراءاهتا.
(مصطفى معطى هللا ،)2016( ،ص)147.
غَت أف ىناؾ من يرى أف ىذا األسلوب رغم أنو ىبتصر الوقت واإلجراءات يف منح عقد االمتياز ،إال أنو
يكرس احملسوبية ويتسم بعدـ الشفافية على أساس أنو سيستفيد منو فقط اؼبستثمرين الذين لديهم عالقات
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مع اإلدارة ماكبة االمتياز ،وابلتايل كاف هبدر على األقل اإلبقاء على أسلوب اؼبزاد العلٍت إلاتحة الفرصة
للجميع للحصوؿ على العقار الصناعي( .جالؿ عزيزي ،عبد الكرمي موكة ،)2017( ،ص)131.
وكاف يرخص دبنح االمتياز وفقا للمادة  05من األمر  04-08إما الوزير اؼبكلف ابلصناعة أو الوزير
اؼبكلف بتهيئة اإلقليم أو الوايل ،حبسب اغبالة وطبيعة العقار ،إذا كاف ذلك يتم عن طريق اؼبزاد العلٍت ،أما
إذا كاف االمتياز عن طريق الًتاضي فيجب أف يرخص بو ؾبلس الوزراء وابقًتاح من اجمللس الوطٍت
لالستثمار وفقا للمادة  06من األمر ذاتو .مث أصبح يبنح بعد تعديل اؼبادة  05أعاله دبوجب اؼبادة 15
من قانوف اؼبالية التكميلي لسنة  2011ابلًتاضي فقط وبقرار من الوايل بناء على اقًتاح من طرؼ عبنة
اؼبساعدة على ربديد اؼبوقع وترقية االستثمارات وضبط العقار ابلوالية .والحقا وبصدور قانوف اؼبالية
التكميلي لسنة ( 2015اعبريدة الرظبية ،)2015( ،عدد  )40مت تعديل اؼبادة  05من األمر اؼبذكور مرة
أخرى دبوجب اؼبادة  48منو حيث منحت الصالحيات اغبصرية للوايل يف منح االمتياز بصيغة الًتاضي
على العقار الصناعي وإلغاء دور عبنة اؼبساعدة على ربديد اؼبوقع وترقية االستثمارات وضبط العقار يف
ذلك ،وجاءت صياغتها كالتايل" :يرخص االمتياز ابلًتاضي بقرار من الوايل:
- بناء على اقًتاح من اؼبدير الوالئي اؼبكلف ابالستثمار الذي يتصرؼ كلما تطلب األمر
ذلك ،ابلتنسيق مع اؼبديرين الوالئيُت للقطاعات اؼبعنية على األراضي التابعة لألمالؾ اػباصة
للدولة واألصػػوؿ اؼبػت ػب ػق ػيػة الػتػابعػػة لػلػمػؤسػسػات الػعػمػومػيػة اؼبنح ػلػة واألصػوؿ الفائضة
للمؤسسات العمومية االقتصادية وكذا األراضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات،
 - بناء على اقًتاح من اؽبيئة اؼبكلفة بتسيَت اؼبدينة اعبديدة على األراضي الواقعة داخل ؿبيط
اؼبدينة اعبديدة بعد موافقة الوزير اؼبكلف ابؼبدينة،

- بعد موافقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحة على األراضي التابعة ؼبنطقة التوسع السياحي بعد
موافقة الوزير اؼبكلف ابلسياحة".

 كما مت مؤخرا أيضا تعديل اؼبادة  05أعاله من األمر  04-08دبوجب اؼبادة  118من قانوف
اؼبالية لسنة  ،2020حيث مت إعادة تفعيل دور عبنة اؼبساعدة يف اقًتاح منح االمتياز عن
طريق بنصها على أنو" :يرخص االمتياز ابلًتاضي دبوجب قرار من الوايل:

- بناء على اقًتاح من عبنة اؼبساعدة على ربديد اؼبوقع وترقية االستثمارات وضبط العقار على
األراضي التابعة لألمالؾ اػباصة للدولة واألصوؿ العقارية اؼبتبقية للمؤسسات العمومية احمللة
واألصوؿ الفائضة للمؤسسات العمومية االقتصادية ،وكذا األراضي التابعة للمناطق الصناعية
ومناطق النشاطات.
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 بناء على اقًتاح من اؽبيئة اؼبكلفة بتسيَت اؼبدينة اعبديدة على األراضي الواقعة داخل ؿبيط
اؼبدينة اعبديدة بعد موافقة الوزير اؼبكلف ابؼبدينة.
 بعد موافقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحة على األراضي التابعة ؼبنطقة التوسع السياحي بعد
موافقة الوزير اؼبكلف ابلسياحة".
ولبلص من ذلك على أف اؼبشرع عمل على توحيد اعبهة اؼباكبة لالمتياز ،أبف حصرىا يف الوايل فقط وىذا
لتجنب تعدد وتضارب القرارات ،ىذا من جهة ،ومن جهة أخرى لكوف الوايل أدرى حباجات الوالية
للمشاريع االستثمارية ،وكذا لألوعية العقارية اؼبتوفرة( .جالؿ عزيزي ،عبد الكرمي موكة،)2017( ،
ص )131.ومن كل ما سبق ،يتبُت أنو منذ صدور األمر  04-08واؼبشرع وباوؿ إهباد الصيغة اؼبناسبة
ؼبنح العقار ابالمتياز عن طريق تعديلو كل مرة دبوجب قوانُت اؼبالية ابلتوجو من اؼبنافسة إىل الًتاضي ومن
مركزية قرار اؼبنح وتعدده إىل قرار منح والئي وأحادي ،وذلك حرصا منو على ضباية أمالؾ الدولة اػباصة
من اؼبضاربُت واؼبتطفلُت من جهة ،وربفيز اؼبستثمرين من جهة أخرى من خالؿ منحهم الضماانت الكافية
إلقباح مشاريعهم( .ـبلوؼ لكحل ،)2016( ،ص ص)385 -384.
وتسهيال للحصوؿ على األوعية العقارية القباز اؼبشاريع االستثمارية صدرت التعليمة الوزارية اؼبشًتكة رقم
 01اؼبؤرخة يف  06أوت  2015لتبُت إجراءات منح االمتياز ابلًتاضي على األمالؾ العقارية للدولة
وتتمثل فيما يلي)http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar( :
 كل شخص ،طبيعي أو معنوي خاضع للقانوف العاـ أو القانوف اػباص ،يرغب يف اغبصوؿ على
امتياز ابلًتاضي على عقار موجو لالستثمار ،هبب أف يقوـ بتكوين ملف موجو للمدير الوالئي
اؼبكلف ابالستثمار اؼبختص إقليميا ،غَت أنو حاليا وبعد تعديل قانوف اؼبالية لسنة 2020
يوجو اؼبلف للجنة اؼبساعدة على ربديد اؼبوقع وترقية االستثمارات وضبط العقار على مستوى
الوالية.

 تكلف عبنة اؼبساعدة على ربديد اؼبوقع وترقية االستثمارات وضبط العقار بدراسة اؼبلف ،ويتم
ربويل اؼبلف للوايل مع تقرير تقييمي معلل،

 يتخذ الوايل قراره خبصوص اؼبلف ،ويف حالة اؼبوافقة فإنو يقوـ إبصدار قرار ابلًتخيص دبنح امتياز
ابلًتاضي.

 دبوجب قرار الوايل تلزـ إدارة أمالؾ الدولة بتحرير عقد االمتياز واستكماؿ إجراءات التوقيع مع
اؼبستفيد على دفًت األعباء اؼبلحق بو يف أجل شبانية أایـ من تلقي اؼبلف.

 وبدد أجل شهر واحد إلقباز عقد االمتياز.
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ج -إنتهاء عقد المتياز:
ينتهي عقد االمتياز هناية طبيعية وذلك ابنتهاء اؼبدة احملددة للعقد واؼبقدرة دبدة أدانىا  33سنة قابلة
للتجديد مرتُت أقصاىا  99سنة ،ويف حالة عدـ ذبديد عقد اإلمتياز ،ال تسًتد الدولة األرض حيث
يستمر مالك البناایت دبقتضى اؼبادة  12من اؼبرسوـ التنفيذي رقم  152-09شغل العقار مقابل دفع
إاتوة إهبارية سنوية ربددىا إدارة أمالؾ الدولة ابالستناد إىل السوؽ العقاري ،ابستثناء األصوؿ العقارية
اؼبتبقية التابعة للمؤسسات العمومية احمللة فإف الدولة تسًتجعها ،وفقا لنص اؼبادة  16من اؼبرسوـ التنفيذي
رقم  .153-09إال أنو قد وبدث وينقضي االمتياز بطريقة عارضة ،وذلك يف حاالت نصت عليها
اؼبادتُت  9و 10من دفًت الشروط النموذجي اؼبلحق ابؼبرسوـ التنفيذي رقم  152-09وىي كالتايل:
 يف أي وقت وابتفاؽ الطرفُت.

 إذا مل وبًتـ اؼبستفيد من االمتياز بنود دفًت الشروط ،حيث تباشر اعبهة القضائية اؼبختصة إجراء
إسقاط حق االمتياز دببادرة من مدير أمالؾ الدولة بعد توجيو إعذارين للمستفيد برسالة
موصى عليها مع إشعار ابالستالـ دوف جدوى.

 حالة االكبراؼ عن الغرض اؼبخصص لو القطعة األرضية ؿبل االمتياز يف جزء منها أو أبكملها.
 حالة التنازؿ أو التأجَت من الباطن غبق االمتياز قبل إسباـ اؼبشروع االستثماري وتشغيلو ،و/أو
بدوف رخصة من إدارة أمالؾ الدولة طبقا للمادة  19من اؼبرسوـ التنفيذي رقم .152-09

 عند عدـ انتهاء صاحب االمتياز من اؼبشروع االستثماري يف األجل احملدد يف عقد االمتياز مع
احًتاـ طبيعة اؼبشروع والربانمج احملدد يف دفًت الشروط ورخصة البناء ،يف ىذه اغبالة يبكن
منحو أجال إضافيا يًتاوح من سنة إىل ثالث ( )3سنوات حسب طبيعة وأنبية اؼبشروع .ويف
حالة عدـ إسباـ اؼبشروع عند انتهاء األجل اإلضايف ،فإف إسقاط اغبق يؤدي إىل دفع الدولة
تعويضا مقابل فائض القيمة اليت أتى هبا اؼبستثمر على القطعة األرضية من خالؿ األشغاؿ
اؼبنجزة بصفة نظامية ،دوف أف يتجاوز ىذا اؼببلغ قيمة اؼبواد وسعر اليد العاملة اؼبستعملة مع
اقتطاع نسبة  %10على سبيل التعويض ،وىبوؿ ؼبصاحل أمالؾ الدولة اؼبختصة إقليميا ربديد
فائض القيمة .كما ربوؿ االمتيازات والرىوف اليت وبتمل أهنا أثقلت القطعة األرضية بسبب
صاحب اؼبخل ابلتزاماتو إىل مبلغ التعويض الناجم عن إسقاط اغبق.

 عند إقباز البناایت اؼبقررة يف اآلجاؿ احملددة بدوف مطابقتها للربانمج احملدد و/أو رخصة البناء،
فإف إسقاط حق االمتياز يتم بدوف أي تعويض.
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 عند عدـ إقباز اؼبشروع يف اآلجاؿ احملددة مع عدـ مطابقة البناایت مع الربانمج احملدد و/أو
رخصة البناء ،فإنو ال يبكن طلب االستفادة من التعويض.

 عند النطق هبدـ البناایت من طرؼ القضاء اؼبختص ،فإنو يتعُت على صاحب االمتياز،
ودبصاريفو اػباصة القياـ إبعادة القطعة األرضية ؿبل االمتياز إىل حالتها األصلية.

اثنيا -الضماانت والمتيازات اليت يقررها حق المتياز لخلمستثمر:
إف اغبق اؼبمنوح لصاحب االمتياز يكسبو حقوقا على العقار وامتيازات أوردىا األمر  08-04إىل جانب
حقو يف االستفادة من اؼبزاای اؼبمنوحة دبوجب القانوف اؼبتعلق بًتقية االستثمار رقم ( 09-16اعبريدة
الرظبية ،)2016( ،عدد  ،)46مىت قاـ بتسجيل مشروعو االستثماري لدى الوكالة الوطنية لتطوير
االستثمار.

أ -احلقوق والمتيازات ادلمنوحة لخلمستثمر صاحب حق المتياز مبوجب األمر :04-00

بعد إبراـ عقد االمتياز والقياـ إبجراءات تسجيلو وإشهاره يًتتب عليو حق عيٍت عقاري ىو حق االمتياز،
يرتب ؾبموعة من اغبقوؽ لصاحب االمتياز ،تتمثل ىذه اغبقوؽ فيما يلي:

 -1احلق يف النتفاع ابلقطعة األرضية حمل المتياز والستفادة من أرابحها:
حيث يبنح االمتياز للمستثمر حسب اؼبادة  4من األمر  04-08واؼبادة  12من اؼبرسوـ التنفيذي رقم
 152-09حق االنتفاع ابلعقار ؼبدة أدانىا ثالث وثالثوف ( )33سنة قابلة للتجديد مرتُت وأقصاىا تسع
وتسعوف ( )99سنة ،واعتربىا اؼبشرع كافية إلقباز أي مشروع استثماري كوهنا تتوافق منطقيا مع انتهاء
اؼبدة احملددة للشركات التجارية اليت ال يبكن أف تتجاوز  99سنة حسب اؼبادة  546من القانوف التجاري،
(اعبريدة الرظبية ،)1975( ،عدد  ،)101وابلتايل فإنو يبكن ألي مستثمر إقامة نشاطو الصناعي بكل
طمأنينة ألف الفًتة الزمنية الستغالؿ العقار ال تتعارض مع مدة إىتالؾ أي مشروع استثماري( .مصطفى
معطى هللا ،)2016( ،ص) 152.

 -2احلق يف احلصول عخلي رخصة البناء لتشيد ادلشروع اإلستثماري:
يبكن لصاحب االمتياز يف إطار إقباز مشروعو االستثماري اغبق يف استصدار رخصة البناء وذلك يف
سبيل إقامة اؼبنشآت الالزمة ،حسبما جاء يف نص اؼبادة  11من األمر  ،04-08ويعد ىذا استثناءا
على ما جاء يف القانوف رقم  29-90اؼبتعلق ابلتهيئة والتعمَت( ،اعبريدة الرظبية ،)1990( ،عدد ،)52
الذي يربط اغبق يف البناء دبلكية األرض.
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 -3احلق يف دتخلك البناايت ادلقرر إقامتها عخلى العقار الصناعي حمل المتياز:
لتوفَت اغبماية القانونية لصاحب االمتياز مكنو القانوف من سبلك منشأتو الصناعية اؼبقامة على العقار
موضوع االمتياز بعد هناية اؼبشروع االستثماري ،وذلك دبوجب اؼبادة  13من األمر رقم  04-08حيث
نصت على أنو ":عند إسباـ اؼبشروع االستثماري ،تكرس إجبارای ملكية البناایت اؼبنجزة من اؼبستثمر على
األرض اؼبمنوح امتيازىا وجواب دببادرة من ىذا األخَت وبعقد موثق".
ومن شبة تصبح ىذه األخَتة قابلة للتنازؿ فور االقباز الفعلي للمشروع االستثماري والبدء يف النشاط بعد
اؼبعاينة الفعلية من طرؼ اؽبيئات اؼبؤىلة ،حسب ما جاء يف نص اؼبادة  14من األمر .04-08

 -4احلق يف إنشاء رهن رمسي لصاحل هيئات القرض عخلى العقار حمل المتياز والبناايت
ادلقرر إقامتها عخليه كضمان لخلقروض ادلمنوحة لتمويل ادلشروع:
أجاز اؼبشرع اعبزائري بنص اؼبادة  11من األمر  04-8ألصحاب االمتياز إمكانية إنشاء رىن رظبي أماـ
البنوؾ على اغبق العيٍت العقاري بغية سبويل مشاريعهم االستثمارية ،وهبذا النص يكوف اؼبشرع قد خرج عن
القاعدة العامة اؼبنصوص عليها يف القانوف اؼبدين وىي عدـ إمكانية إنشاء رىن رظبي إال إذا كاف العقار
اؼبرىوف ملكا للراىن وفقا للمادة  884من القانوف اؼبدين (اعبريدة الرظبية ،)1975( ،عدد  .)78وتعترب
ىذه اإلجازة يف الواقع جزءا رئيسيا من التسهيالت اؼبالية اؼبمنوحة ألصحاب االمتياز ،وخاصة وأف أغلبهم
قد تضرر يف السابق من عدـ ذباوب البنوؾ مع استثماراهتم ألهنا كانت تشًتط ضماانت وىي أف يكوف
العقار اؼبرىوف ملكا للمستثمر( .مصطفى معطى هللا ،)2016( ،ص)155.

 -5الستفادة من ختفيضات إضافية عخلى مبالغ اإلاتوة اإلجيارية لخلعقار:
يبكن لصاحب االمتياز االستفادة من زبفيضات إضافية على مبالغ اإلاتوة اإلهبارية السنوية وفقا ؼبوقع
اؼبشروع ،وتعترب ىذه التخفيضات من بُت اؼبزاای اؼبمنوحة ؼبستغل العقار وربفيزه على إقامة مشروعو
االستثماري يف ىذه اؼبناطق ،وىذا ما أكده اؼبشرع اعبزائري يف نص اؼبادة  9من األمر  04-08اؼبعدلة
ابؼبادة  15من قانوف اؼبالية التكميلي لسنة  2011اليت تنص على أنو..." :زبضع اإلاتوة اإلهبارية السنوية
اليت ربددىا مصاحل أمالؾ الدولة لتخفيض يطبق أييت:
 %90 خالؿ فًتة إقباز االستثمار اليت يبكن أف سبتد من سنة واحدة  1إىل ثالث  3سنوات،

 %50 خالؿ فًتة االستغالؿ اليت يبكن كذلك أف سبتد من سنة  1واحدة إىل ثالث 3
سنوات،
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 الدينار الرمزي للمًت اؼبربع)ـ(

2

خالؿ فًتة عشرة سنوات  10وترتفع بعد ىذه اؼبدة إىل

 %50من مبلغ إاتوة أمالؾ الدولة ابلنسبة للمشاريع االستثمارية اؼبقامة يف الوالایت اليت
استعملت لتنفيذ برانؾبي اعبنوب واؽبضاب العليا،

 الدينار الرمزي للمًت اؼبربع )ـ(  2خالؿ فًتة طبس عشرة  15سنة وترتفع بعد ىذه اؼبدة إىل
 % 50من مبلغ إاتوة أمالؾ الدولة ابلنسبة للمشاريع اؼبقامة يف والایت اعبنوب الكبَت".

ب -ادلزااي والضماانت ادلمنوحة لصاحب المتياز مبوجب قانون ترقية الستثمار -16
:00
حرص اؼبشرع دبوجب القانوف رقم  09-16اؼبتعلق بًتقية االستثمار على إحاطة اؼبستثمر اؼبستغل للعقار
الصناعي عن طريق االمتياز دبجموعة من الضماانت أثناء قيامو دبشروعو االستثماري عليو ،وذلك بتمتعو
دبركز مستقر على الصعيد القانوين ودبركز امتيازي على الصعيد اؼبايل .غَت أنو الستفادة االستثمارات بصفة
عامة من ىذه الضماانت واؼبزاای اؼبالية فهي زبضع إلجراءات إدارية نص عليها ىذا القانوف يف اؼبادة 4
منو ،وتتمثل خصوصا يف التسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار اؼببينة يف اؼبرسوـ التنفيذي رقم
 ،356-06اؼبعدؿ واؼبتمم ابؼبرسوـ التنفيذي رقم ( 100-17اعبريدة الرظبية ( ،)2017عدد ،)16
وذلك قبل إقباز اؼبشروع االستثماري ،ما مل تكن ىذه االستثمارات ضمن "القوائم السلبية" اؼبستثناة من
اؼبزاای حسب ما ىو وارد يف اؼبادة  5من ذات القانوف .وتطبيقا ألحكاـ اؼبادتُت  5و 4اؼبذكورتُت أعاله
صدر اؼبرسوماف التنفيذایف رقم  101-17ورقم ( 102-17اعبريدة الرظبية ( ،)2017عدد ،)16
حيث وبدد األوؿ القوائم السلبية واؼببالغ الدنيا لالستفادة من اؼبزاای على ـبتلف االستثمارات ،ووبدد الثاين
كيفيات تسجيل االستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة اؼبتعلقة بو.

 -1ادلزااي ادلالية:
يبكن أف تستفيد اؼبشاريع االستثمارية من االعفاءات والتخفيضات اعبمركية والضريبية ،اعتمادا على اؼبوقع
والنشاط وأتثَت اؼبشاريع على التنمية االقتصادية واالجتماعية .ويف ىذا السياؽ توجد ثالثة مستوایت من
اؼبزاای :
 اؼبزاای اؼبشًتكة لكل االستثمارات القابلة لالستفادة،

 اؼبزاای اإلضافية لفائدة النشاطات ذات االمتياز و/أو اؼبنشئة ؼبناصب الشغل،
 اؼبزاای االستثنائية لفائدة االستثمارات ذات األنبية اػباصة لالقتصاد الوطٍت.
وذبدر اإلشارة يف ىذا الصدد أنو يف حالة عدـ احًتاـ االلتزامات اليت تعهد هبا اؼبستثمر ،فإنو تسحب منو
كل اؼبزاای اؼبمنوحة لو وفقا لنص اؼبواد  33 ،32و 34من القانوف رقم  ،19-16وتطبيقا لذلك صدر
RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 4, April 2020 p. 100-122

112

113

THE CONCESSION AS INVESTMENT MECHANISM IN ALGERIAN LAW

اؼبرسوـ التنفيذي رقم  ،104-17اؼبتعلق دبتابعة االستثمارات والعقوابت اؼبطبقة يف حالة عدـ احًتاـ
االلتزامات والواجبات اؼبكتتبة( .اعبريدة الرظبية ،)2017( ،عدد )16
 -1/1مزااي مشرتكة لالستثمارات ادلؤهخلة:
وردت يف نص اؼبادتُت  12و 13وميزت بُت اؼبشاريع اؼبنجزة يف الشماؿ وتلك اؼبنجزة يف اعبنوب
واؽبضاب العليا كالتايل وىي سبنح بصفة آلية على مرحلتُت ،مرحلة االقباز ومرحلة االستغالؿ كالتايل:
 ادلشاريع ادلنجزة يف الشمال :نصت عليها اؼبادة  12وميزت بُت مرحلة االقباز ومرحلة االستغالؿ. مرحخلة اإلجناز:

 اإلعفاء من اغبقوؽ اعبمركية ،فيما ىبص السلع اؼبستوردة اليت تدخل مباشرة يف إقباز
االستثمار - ،اإلعفاء من الرسم على القيمة اؼبضافة ،فيما ىبص السلع واػبدمات اؼبستوردة
أو اؼبقتناة ؿبليا اليت تدخل مباشرة يف إقباز االستثمار،

 اإلعفاء

من

دفع

حق

نقل

اؼبلكية

بعوض

والرسم

على

اإلشهار

العقاري عن كل اؼبقتنيات العقارية اليت تتم يف إطار االستثمار اؼبعٍت،

 اإلعفاء من حقوؽ التسجيل والرسم على اإلشهار العقاري ومبالغ األمالؾ
الوطنية اؼبتضمنة حق االمتياز على األمالؾ العقارية اؼببنية وغَت اؼببنية اؼبوجهة إلقباز
اؼبشاريع االستثمارية ،وتطبق ىذه اؼبزاای على اؼبدة الدنيا غبق االمتياز اؼبمنوح.
 زبفيض بنسبة  %90من مبلغ اإلاتوة اإلهبارية السنوية احملددة من قبل مصاحل أمالؾ الدولة
خالؿ فًتة إقباز االستثمار،

 اإلعفاء ؼبدة عشر ( )10سنوات من الرسم العقاري على اؼبلكيات العقارية اليت تدخل يف
إطار االستثمار ،ابتداء من اتريخ االقتناء،

 اإلعفاء من حقوؽ التسجيل فيما ىبص العقود التأسيسية للشركات والزایدات يف رأس اؼباؿ.
 مرحخلة اإلستغالل:

بعد معاينة الشروع يف مرحلة االستغالؿ بناء على ؿبضر تعده اؼبصاحل اعببائية اؼبختصة إقليميا بناء على
طلب اؼبستثمر وفقا للمادة  10من القانوف  ،09-16وتطبيقا للمرسوـ التنفيذي رقم  ،149-19اؼبتعلق
دبعاينة الشروع يف مرحلة االستغالؿ لالستثمارات (اعبريدة الرظبية ،)2019( ،عدد  ،)31فإف اؼبستثمر
يستفيد ؼبدة  3سنوات من اؼبزاای التالية:
 اإلعفاء من الضريبة على أرابح الشركات،
 اإلعفاء من الرسم على النشاط اؼبهٍت،
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 زبفيض بنسبة  %50من مبلغ اإلاتوة اإلهبارية السنوية احملددة من قبل مصاحل أمالؾ
الدولة.
ويف حالة عدـ الشروع يف االستغالؿ ودبوجب اؼبادة  76من قانوف اؼبالية التكميلي لسنة  2015اؼبعدلة
واؼبتممة ابؼبادة  104من قانوف اؼبالية لسنة  ،2018فإنو ينشأ رسم على عاتق كل مستفيد من قطعة
أرض مهيأة ذات وجهة صناعية بقيت غَت مستغلة خالؿ مدة تفوؽ ثالث ( )3سنوات ،ابتداء من اتريخ
زبصيصها ،وصدر تطبيقا لذلك اؼبرسوـ التنفيذي رقم  335-18ليحدد شروط وكيفيات ىذا الرسم.
(اعبريدة الرظبية ،)2018( ،عدد )77
 الستثمارات ادلنجزة يف اجلنوب واذلضاب العخليا ،وادلناطق اليت تستدعي تنميتها مسامهة خاصة منالدولة:

نصت عليها اؼبادة  ،13وسبنح بدورىا على مرحلتُت ،مرحلة االقباز ومرحلة االستغالؿ.

 مرحخلة اإلجنــاز:

زایدة على اؼبزاای اؼبذكورة يف الفقرة األوىل من اؼبادة  12اؼبتعلقة دبرحلة االقباز يستفيد اؼبستثمر فبا أييت:
 التكفل الكلي أو اعبزئي من طرؼ الدولة بنفقات األشغاؿ اؼبتعلقة ابؼبنشآت األساسية الضرورية إلقبازاالستثمار ،وذلك بعد تقييمها من قبل الوكالة ،وقد وضحت اؼبادة  130من قانوف اؼبالية لسنة 2017
(اعبريدة الرظبية عدد  ،77الصادرة بتاريخ  29ديسمرب  )2016كيفية ذلك ،حيث تتكفل الدولة بنسبة
 %25من تكلفة إقباز اؽبياكل القاعدية اؼبستقبلة ؼبشاريع االستثمار.
 -التخفيض من مبلغ اإلاتوة اإلهبارية السنوية احملددة من قبل مصاحل أمالؾ الدولة ،بعنواف منح األراضي

عن طريق االمتياز من أجل إقباز مشاريع استثمارية:

 ابلدينار الرمزي للمًت اؼبربع خالؿ فًتة عشر ( )10سنوات ،وترتفع بعد ىذه الفًتة
إىل  %50من مبلغ إاتوة أمالؾ الدولة ابلنسبة للمشاريع االستثمارية اؼبقامة يف اؼبناطق التابعة
للهضاب العليا ،وكذا اؼبناطق األخرى اليت تتطلب تنميتها مسانبة خاصة من قبل الدولة،

 ابلدينار الرمزي للمًت اؼبربع لفًتة طبس عشرة ( )15سنة وترتفع بعد ىذه الفًتة إىل  %50من
مبلغ إاتوة أمالؾ الدولة ابلنسبة للمشاريع االستثمارية اؼبقامة يف والایت اعبنوب الكبَت.
 مرحخلة الستغالل:
يستفيد اؼبستثمر من اؼبزاای اؼبذكورة يف الفقرة الثانية من اؼبادة  12اؼبتعلقة دبرحلة االستغالؿ ؼبدة عشر
( ) 10سنوات ،ابتداء من اتريخ الشروع يف مرحلة االستغالؿ بناء على ؿبضر اؼبعاينة الذي تعده اؼبصاحل
اعببائية اؼبختصة إقليميا ،بناء على طلبو.
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 -2/1مزااي إضافية لفائدة األنشطة ادلتميزة و/أو اليت ختخلق فرص عمل:

نصت عليها اؼبادتُت  15و ،16ويتعلق األمر يف اؼبقاـ األوؿ ،ابلتحفيزات اعببائية واؼبالية اػباصة اؼبقررة

من طرؼ األنظمة اؼبعموؿ هبا لصاحل النشاطات السياحية ،الصناعية والفالحية ،فهي ال تلغي اؼبزاای احملددة
يف اؼبادتُت  12و 13اؼبذكورة سابقا ،غَت أنو ال يبكن تطبيقها معا إذا كانت من طبيعة واحدة ،ويف ىذه
اغبالة يتم تطبيق التحفيز األكثر تشجيعا .أما النوع الثاين من اؼبزاای اإلضافية ،فهو ىبص اؼبشاريع اليت
زبلق أكثر من  100منصب شغل دائم ،واؼبنجزة خارج اؼبناطق اؼبذكورة يف اؼبادة  ،13حيث ترفع مدة
مزاای االستغالؿ من  3سنوات إىل  5سنوات ،وتوضيحا لكيفية تطبيقها صدر اؼبرسوـ التنفيذي رقم -17
 105الذي وبدد كيفيات تطبيق اؼبزاای اإلضافية لالستغالؿ اؼبمنوحة لالستثمارات اؼبنشئة ألكثر من مائة
( )100منصب شغل( .اعبريدة الرظبية ،)2017( ،عدد .)16
 -3/1ادلزااي الستثنائية لفائدة الستثمارات ذات األمهية اخلاصة لالقتصاد الوطين:

ىذه اؼبزاای موضحة يف اؼبادة  18اؼبعدلة ابؼبادة  5من قانوف اؼبالية التكميلي لسنة ( 2018اعبريدة الرظبية
( ،)2018عدد  ،)42وىي ابإلضافة إىل تلك اليت يبكن اغبصوؿ عليها يف ظل اؼبزاای اؼبشًتكة واؼبزاای
اإلضافية الواردة يف اؼبواد  15 ،13 ،12و ،16حسب ما نصت عليو اؼبادة  19من القانوف ،09-16
غَت أف منحها يكوف على أساس إتفاقية متفاوض عليها بُت اؼبستثمر والوكالة اليت تتصرؼ إبسم الدولة.
وىذه اؼبزاای قد تنطوي على ما يلي:
 سبديد مدة مزاای االستغالؿ اؼبذكورة يف اؼبادة  12لفًتة يبكن أف تصل إىل عشر( )10سنوات،

 منح إعفاء أو زبفيض طبقا للتشريع اؼبعموؿ بو ،للحقوؽ اعبمركية واعببائية والرسوـ وغَتىا من
االقتطاعات األخرى ذات الطابع اعببائي واإلعاانت أو اؼبساعدات أو الدعم اؼبايل ،وكذا كل
التسهيالت اليت قد سبنح بعنواف مرحلة اإلقباز ،للمدة اؼبتفق عليها.

 يبكن أف تكوف مزاای اإلقباز اؼبقررة يف ىذه اؼبادة ،بعد موافقة اجمللس الوطٍت لإلستثمار ،ؿبل
ربويل للمتعاقدين مع اؼبستثمر اؼبستفيد ،واؼبكلفُت إبقباز اإلستثمار غبساب ىذا
األخَت.

الضماانت القانونية:
يقصد ابلضماانت القانونية ؾبموعة اليت مت النص عليها ضمن التشريعات الداخلية للدولة اؼبضيفة
لالستثمار ،ويف ىذا اإلطار وضع قانوف ترقية االستثمار  09-16عدة ضماانت قانونية عبعل اؼبستثمر
أكثر أروبية يف استثمار رأس مالو ،منها ضماف ربويل رؤوس األمواؿ والعائدات اؼبالية وإمكانية اللجوء
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للتحكيم الدويل لتسوية اؼبنازعات اليت قد ربدث حسب االتفاقية اؼبربمة مع اؼبستثمر ،كما ضمن استقرار
أحكاـ ىذا القانوف وعدـ التعرض للمستثمر بنزع اؼبلكية .كل ىذه الضماانت والتحفيزات اليت أدرجها
اؼبشرع اعبزائري يف قانوف االستثمار ىي نتاج االتفاقيات واؼبعاىدات الثنائية أو متعددة األطراؼ اليت
صادقت عليها اعبزائر ،واليت من شاهنا أف تلعب دورا ىاما يف تشجيع االستثمارات األجنبية وجلب العديد
منها فبا يعود ابلفائدة على االقتصاد الوطٍت( .يوسف زروؽ ،عبد القادر رقاب ،)2017( ،ص)101.
وىذه الضماانت تناولتها اؼبواد من  21إىل  25من القانوف رقم  ،09-16وىي كالتايل:
 -1/2ضمان ادلعامخلة ادلنصفة والعادلة:

نصت عليو اؼبادة  21من القانوف اؼبذكور أعاله كما يلي" :مع مراعاة أحكاـ االتفاقيات الثنائية واعبهوية
واؼبتعددة األطراؼ اؼبوقعة من قبل الدولة اعبزائرية ،يتلقى األشخاص الطبيعيوف واؼبعنويوف األجانب معاملة
منصفة وعادلة ،فيما ىبص اغبقوؽ والواجبات اؼبرتبطة ابستثماراهتم" .واؼبقصود بذلك أنو يستفيد
اؼبستثمروف األجانب يف اعبزائر من معاملة قوامها اؼبساواة والعدؿ واإلنصاؼ يف جانب اغبقوؽ والواجبات،
مع األخذ بعُت االعتبار األحكاـ اليت تنص عليها اإلتفاقيات الدولية اؼبربمة مع دوؽبم األصلية ،إذ يبكن أف
سبنح امتيازات أفضل لرعاای الدوؿ اؼبتعاقدة ،وابلتايل تطبق ىذه اإلتفاقيات استثناءا من اؼببدأ العاـ الذي
يقضي بعدـ التمييز يف اؼبعاملة بُت اؼبستثمرين األجانب.
 -2/2ضمان الستقرار التشريعي:

من أىم العوامل اليت تدفع ابؼبستثمر األجنيب إىل االستثمار يف دولة معينة ىو استقرار تشريعاهتا ،ومت تقرير

ىذا الضماف يف اعبزائر دبوجب اؼبادة  22من القانوف رقم  09-16اؼبذكور أعاله ،وىو يسعى بذلك إىل
طمأنة اؼبستثمر األجنيب بتثبيت النظاـ القانوين الذي وبكم مشروعو االستثماري وعدـ تطبيق التعديالت
القانونية الالحقة ل لقانوف اػباص ابالستثمار عليو ،خاصة إذا ما تضمنت إنقاصا من االمتيازات أو زایدة
يف االلتزامات ،أما إذا كانت التعديالت زبدـ مصاغبو فيجوز لو االستفادة من أحكامها إذا طلب ذلك
صراحة( .كريبة عباس)https://www.droitetentreprise.com ،
 -3/2ضمان عدم نزع مخلكية ادلشروع الستثماري:
تنص اؼبادة  23من القانوف رقم " :09-16زایدة على القواعد اليت ربكم نزع اؼبلكية ،ال يبكن أف تكوف
االستثمارات اؼبنجزة موضوع استيالء إال يف اغباالت اؼبنصوص عليها يف التشريع اؼبعموؿ بو.
يًتتب على ىذا االستيالء ونزع اؼبلكية تعويض عادؿ ومنصف".
دبوجب ىذه اؼبادة ضمن اؼبشرع للمستثمر األجنيب عدـ حصوؿ أي نزع للملكية إال يف إطار ما ينص عليو
القانوف اؼبتعلق بنزع اؼبلكية ،وىو القانوف رقم  11-91احملدد للقواعد اؼبتعلقة بنزع اؼبلكية من أجل اؼبنفعة
العمومية ( اعبريدة الرظبية ( ،)1991عدد  ،)21الذي حدد اغباالت اليت يبكن فيها نزع اؼبلكية وكيفيات
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ذلك بشرط أف يكوف مقابل تعويض عادؿ ومنصف ،حبيث أف أي نزع للملكية خارج تلك اغباالت ودوف
احًتاـ الشروط اؼبنصوص عليها هبعلو ابطال ،وىذا ما يشجع اؼبستثمر األجنيب على االستثمار دوف زبوؼ
ماداـ أف اؼبلكية ؿبمية دبوجب ىذا القانوف.
 -4/2ضمان حتويل رأس مال ادلستثمر وعائداته:

نصت اؼبادة  25من القانوف  09-16اؼبذكور أعاله على أنو" :تستفيد من ضماف ربويل الرأظباؿ
اؼبستثمر والعائدات الناصبة عنو ،اال ستثمارات اؼبنجزة انطالقا من حصص يف رأس اؼباؿ يف شكل حصص
نقدية مستوردة عن الطريق اؼبصريف ،ومدونة بعملة حرة التحويل يسعرىا بنك اعبزائر ابنتظاـ ،ويتم التنازؿ
عنها لصاغبو ،واليت تساوي قيمتها أو تفوؽ األسقف الدنيا احملددة حسب التكلفة الكلية للمشروع ،ووفق
الكيفيات احملددة عن طريق التنظيم .كما تقبل كحصص خارجية ،إعادة االستثمار يف الرأظباؿ للفوائد
وأرابح األسهم اؼبصرح بقابليتها للتحويل طبقا للتشريع والتنظيم اؼبعموؿ هبما .يطبق ضماف التحويل وكذا

األسقف الدنيا اؼبذكورة يف الفقرة األوىل أعاله ،على اغبصص العينية اؼبنجزة حسب األشكاؿ اؼبنصوص
عليها يف التشريع اؼبعموؿ بو ،شريطة أف يكوف مصدرىا خارجيا ،وأف تكوف ؿبل تقييم طبقا للقواعد
واإلجراءات اليت ربكم إنشاء الشركات .ويتضمن ضماف التحويل اؼبذكور يف الفقرة األوىل أعاله ،كذلك
اؼبداخيل اغبقيقية الصافية الناذبة عن التنازؿ وتصفية االستثمارات ذات مصدر أجنيب حىت وإف كاف مبلغها
يفوؽ الرأظباؿ اؼبستثمر يف البداية".من خالؿ ىذه اؼبادة نالحظ أف ضماف ربويل الرأظباؿ اؼبستثمر
وعائداتو ال ميبنح إال لالستثمارات اؼبنجزة بواسطة حصص يف رأس اؼباؿ ابلعملة الصعبة حرة التحويل
ومسعرة من قبل البنك اؼبركزي ،وتكوف مستوردة من اػبارج بطريقة قانونية من قبل أشخاص طبيعية أو
معنوية سواء من جنسية جزائرية أو أجنبية ،ويكوف التحويل بسعر الصرؼ الرظبي اؼبطبق بتاريخ التحويل.
فيضمن إذا ربويل الرأظباؿ اؼبست ثمر وكذا العائدات الناذبة عن استثماره ،وكذا األرابح الناذبة عن التنازؿ أو
عن تصفية اؼبشروع االستثماري حىت ولو كانت قيمة ىذه األرابح تفوؽ قيمة رأس اؼباؿ اؼبستثمر .كما
تستفيد من ضماف التحويل أيضا اغبصص العينية ذات اؼبصدر اػبارجي ،بشرط أف تكوف ؿبل تقييم طبقا
للقواعد

واإلجراءات

اليت

ربكم

إنشاء

الشركات.

(كريبة

عباس،

)https://www.droitetentreprise.com

 -5/2ضمان إمكانية الخلجوء إىل التحكيم:
األصل أنو تعرض نزاعات عقود االستثمار على القضاء الوطٍت ،إال أف زبوؼ اؼبستثمر األجنيب من بسط
سيادة الدولة وطبيعة قضائها الداخلي ذبعلو ال يثق فيها ،وابلتايل يسعى للحصوؿ على ضماانت ووسائل
أخرى أكثر قوة ونزاىة وىي الضماانت الدولية اؼبتمثلة يف الطرؽ البديلة كالتحكيم ،وىذا ما تضمنتو اؼبادة
RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 4, April 2020 p. 100-122

Aouatif MAHIEDDINE

 24من قانوف االستثمار من خالؿ إدراج إمكانية اللجوء إىل التحكيم الدويل لفض اؼبنازعات.وتتوقف
مدى فعالية التحكيم يف القدرة على تنفيذ اغبكم التحكيمي ،فهذا األخَت لن يكوف لو أي قيمة إذا مل يتم
تنفيذه ،وقد أورد اؼبشرع اعبزائري يف ىذا الشأف حكما يف قانوف اإلجراءات اؼبدنية واإلدارية رقم 09-08
(اعبريدة الرظبية عدد  ،21الصادرة بتاريخ  23أبريل  )2008يف الفصل اػباص ابلتحكيم التجاري الدويل
يف اؼبادة  1051منو واليت مفادىا أنو" :يتم االعًتاؼ أبحكاـ التحكيم الدويل يف اعبزائر إذا أثبت من
سبسك هبا وجودىا ،وكاف ىذا االعًتاؼ غَت ـبالف للنظاـ العاـ الدويل .وتعترب قابلة للتنفيذ ابعبزائر وبنفس
الشروط ،أبمر صادر عن رئيس احملكمة اليت صدرت أحكاـ التحكيم يف دائرة اختصاصها أو ؿبكمة ؿبل
التنفيذ إذا كاف مقر ؿبكمة التحكيم خارج اإلقليم الوطٍت".
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خادتة
ىبضع منح االمتياز على العقار الصناعي اؼبوجو لالستثمار لألمر  04-08إضافة للنصوص ذات العالقة
ابلعقار الصناعي ،سواء كانت نصوصا تشريعية أو تنظيمية خاصة القانوف رقم  09-16اؼبتعلق بًتقية
االستثمار .ومن خالؿ البحث يف ىذه النصوص خصوصا يف األمر رقم  04-08تبُت أف اعتماد الدولة
على عقد االمتياز غَت القابل للتنازؿ كآلية لتسيَت االستثمار ،كاف اؽبدؼ من ورائو ضباية الثروة العقارية
الوطنية من اؼبضاربة واستغالؽبا استغالال أمثال ،إىل جانب جذب اؼبستثمرين الوطنيُت واألجانب اغبقيقيُت
عن طريق تسهيل اإلجراءات القانونية للحصوؿ على األراضي الضرورية إلقامة مشاريعهم االستثمارية ،مع
االستفادة ابإلضافة إىل ذلك من اؼبزاای اؼبالية والضماانت القانونية اؼبقررة يف ىذا الشأف.كما تبُت كذلك
أف ىذا األمر مستو عدة تعديالت دبوجب قوانُت اؼبالية ،أنبها قانوف اؼبالية التكميلي لسنة  2011وقانوف
اؼبالية التكميلي لسنة  2015ومؤخرا قانوف اؼبالية لسنة  ،2020وىذا إف دؿ على شيء إمبا يدؿ على
عدـ توفر مقومات اإلدارة الراشدة القائمة على الشفافية ودولة القانوف ،فبا يؤثر سلبا على مناخ االستثمار،
فعلى اؼبشرع العمل على استقرار النصوص القانونية اؼبتعلقة بعقد االمتياز يف استغالؿ العقار الصناعي ،ألف
بيئة االستثمار تتطلب عنصر الثبات التشريعي.

قائمة ادلراجع:

 جالؿ عزيزي ،عبد الكرمي موكة ،)2017( ،عقد االمتياز كآلية الستغالؿ العقار اؼبوجو
لالستثمار :العقار الصناعي -مبوذجا ،-ؾبلة أحباث قانونية وسياسية ،جامعة دمحم الصديق بن
وبي-جيجل ،العدد .03

 ظبيحة حناف خوادجية ،)2015( ،النظاـ القانوين للعقار الصناعي يف اعبزائر ،رسالة لنيل
شهادة الدكتوراة يف القانوف اػباص-زبصص قانوف عقاري ،كلية اغبقوؽ ،جامعة قسنطينة.1

 كرمي حرز هللا ،عمرو خليل ،)2013( ،تقييم واستغالؿ األمالؾ الوطنية اػباصة يف التشريع
اعبزائري ،ؾبلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ،العدد .06

 كريبة عباس ،ضماانت االستثمار األجنيب يف اعبزائر ،ؾبلة القانوف واألعماؿ،
)https://www.droitetentreprise.com/
 ـبلوؼ لكحل ،)2016( ،االستقرار القانوين ودوره يف تعزيز االستثمار يف العقار االقتصادي،
ؾبلة الباحث للدراسات األكاديبية ،العدد .8
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 ـبلوؼ لكحل ،)2018( ،عقد االمتياز ودوره يف تطوير االستثمار ،دراسة حالة العقار
االقتصادي ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراة علوـ يف القانوف اػباص ،كلية اغبقوؽ والعلوـ
السياسية ،جامعة اغباج ػبضر-ابتنة ،1اعبزائر.
 مصطفى معطى هللا ،)2016( ،نظاـ االمتياز كآلية الستغالؿ العقار الصناعي يف اعبزائر ،ؾبلة
القانوف العقاري والبيئة ،العدد .06

 اندية ضريفي ،مرمي بوشريب ،)2017( ،آلية االمتياز الوارد على العقار الصناعي التابع للدولة
كآلية ؿبفزة لالستثمار والتنمية يف اعبزائر ،ؾبلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية
والسياسية ،اجمللد األوؿ ،العدد .8

 يوسف زروؽ ،عبد القادر رقاب ،)2017( ،ضماانت وحوافز االستثمار األجنيب يف اعبزائر
وفق قانوف  ،90-61ؾبلة العلوـ القانونية واالجتماعية  ،اجمللد  ،2العدد  ،4جامعة زایف
عاشور ابعبلفة.

قائمة ادلصادر القانونية:

 األمر رقم  ،)1975( ،58-75اؼبتضمن القانوف اؼبدين ،اعبريدة الرظبية عدد .78
 األمر رقم  ،)1975( ،59-75اؼبتضمن القانوف التجاري ،اعبريدة الرظبية عدد .101
 القانوف رقم  ،)1990( ،29-90اؼبتعلق ابلتهيئة والتعمَت ،اعبريدة الرظبية عدد  ،52اؼبعدؿ
واؼبتمم ابلقانوف رقم  ،)2004( ،05-04اعبريدة الرظبية عدد .51
 القانوف رقم  ،)1991( ،11-91احملدد للقواعد اؼبتعلقة بنزع اؼبلكية من أجل اؼبنفعة العمومية،
اعبريدة الرظبية عدد .21
 األمر رقم  ،)2006( ،11-06احملدد لشروط وكيفيات منح اإلمتياز والتنازؿ عن األراضي
التابعة لألمالؾ اػباصة للدولة واؼبوجهة إلقباز مشاريع استثمارية ،اعبريدة الرظبية عدد .53
 األمر رقم  ،)2008( ،04-08احملدد لشروط وكيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة
لألمالؾ اػباصة للدولة واؼبوجهة القباز مشاريع استثمارية ،اعبريدة الرظبية عدد .49

 القانوف رقم  ،)2008( ،09-08اؼبتضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية واإلدارية ،اعبريدة الرظبية
عدد .21
 القانوف رقم  ،)2011( ،11-11اؼبتضمن قانوف اؼبالية التكميلي لسنة  ،2011اعبريدة الرظبية
عدد .40

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 4, April 2020 p. 100-122

120

121

THE CONCESSION AS INVESTMENT MECHANISM IN ALGERIAN LAW

 القانوف رقم  ،)2014( ،10-14اؼبتضمن قانوف اؼبالية لسنة  ،2015اعبريدة الرظبية عدد
.78
 األمر رقم  ،)2015( ،01-15اؼبتضمن قانوف اؼبالية التكميلي لسنة  ،2015اعبريدة الرظبية
عدد .40

 القانوف رقم  ،)2016( ،09-16اؼبتعلق بًتقية االستثمار ،اعبريدة الرظبية عدد .46
 القانوف رقم  ،)2016( ،14-16اؼبتضمن قانوف اؼبالية لسنة  ،2017اعبريدة الرظبية عدد
.77
 القانوف رقم  ،)2017( ،11-17اؼبتضمن قانوف اؼبالية لسنة  ،2018اعبريدة الرظبية عدد
.76
 القانوف رقم  ،)2018( ،13-18يتضمن قانوف اؼبالية التكميلي لسنة  ،2018اعبريدة الرظبية
عدد .42

 القانوف رقم  ،)2019( ،14-19اؼبتضمن قانوف اؼبالية لسنة  ،2020اعبريدة الرظبية عدد
.81

 اؼبرسوـ التنفيذي رقم  ،)2006( ،356-06اؼبتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير
االستثمار وتنظيمها وسَتىا ،اعبريدة الرظبية عدد  ،64اؼبعدؿ واؼبتمم ابؼبرسوـ التنفيذي رقم -17
 ،)2017( ،100اعبريدة الرظبية عدد .16

 اؼبرسوـ التنفيذي رقم  ،)2007( ،119-07اؼبتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط

العقاري وربديد قانوهنا ا ٔالساسي ،اعبريدة الرظبية عدد  ،27اؼبعدؿ واؼبتمم ابؼبرسوـ التنفيذي رقم
 ،)2012( ،126-12اعبريدة الرظبية عدد .17
 اؼبرسوـ التنفيذي رقم  ،)2009( ،152-09الذي وبدد شروط وكيفيات منح االمتياز على
األراضي التابعة لألمالؾ اػباصة للدولة واؼبوجهة إلقباز مشاريع استثمارية ،اعبريدة الرظبية عدد
.27

 اؼبرسوـ التنفيذي رقم  ،)2009( ،153-09احملدد لشروط وكيفيات منح االمتياز على
األصوؿ اؼبتبقية التابعة للمؤسسات العمومية اؼبستقلة وغَت اؼبستقلة احمللة واألصوؿ الفائضة التابعة
للمؤسسات العمومية االقتصادية وتسيَتىا ،اعبريدة الرظبية عدد .27

 اؼبرسوـ التنفيذي رقم  ،)2010( ،20-10اؼبتضمن تنظيم عبنة اؼبساعدة على ربديد اؼبوقع
وترقية االستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسَتىا ،اعبريدة الرظبية عدد .04
RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 4, April 2020 p. 100-122

Aouatif MAHIEDDINE

 اؼبرسوـ التنفيذي رقم  ،)2017( ،101-17وبدد القوائم السلبية واؼببالغ الدنيا لالستفادة من
اؼبزاای على ـبتلف االستثمارات ،اعبريدة الرظبية عدد .16
 اؼبرسوـ التنفيذي رقم  ،)2017( ،102-17وبدد كيفيات تسجيل االستثمارات وكذا شكل
ونتائج الشهادة اؼبتعلقة بو ،اعبريدة الرظبية عدد .16

 اؼبرسوـ التنفيذي رقم  ،)2017( ،104-17اؼبتعلق دبتابعة االستثمارات والعقوابت اؼبطبقة يف
حالة عدـ احًتاـ االلتزامات والواجبات اؼبكتتبة ،اعبريدة الرظبية عدد .16

 اؼبرسوـ التنفيذي رقم  ،)2017( ،105-17الذي وبدد كيفيات تطبيق اؼبزاای اإلضافية
لالستغالؿ اؼبمنوحة لالستثمارات اؼبنشئة ألكثر من مائة ( )100منصب شغل ،اعبريدة الرظبية
عدد .16
 اؼبرسوـ التنفيذي رقم  ،)2018( ،335-18وبدد شروط وكيفيات تطبيق الرسم على قطع
األراضي اؼبهيأة ذات الوجهة الصناعية غَت اؼبستغلة ،اعبريدة الرظبية عدد .77
 اؼبرسوـ التنفيذي رقم  ،)2019( ،149-19اؼبتعلق دبعاينة الشروع يف مرحلة االستغالؿ
لالستثمارات ،اعبريدة الرظبية عدد .31
 التعليمة الوزارية اؼبشًتكة رقم  01اؼبؤرخة يف  06أوت  ،2015تبُت إجراءات منح االمتياز
ابلًتاضي على األمالؾ العقارية للدولةhttp://www.interieur.gov.dz/index.php/ar :

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 4, April 2020 p. 100-122

122

