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 الملتقى الوطني إشكالية
شهد العالم  تحوالت ضخمة و سريعة في  المجال االقتصادي ، مما 
اجبر دوال عديدة الى ضرورة اللحاق بركب  التنمية  منها  الجزائر ، و 
لتحقيق  ذلك  كان ال بد من السير في اتجاه  اقتصاد السوق ،و تحرير 

و تدعيم  اصحاب المؤسسات الصغيرة  و   رؤوس االموال  ،
 المتوسطة  من قروض  و تسهيالت ادارية  النجاز مشاريعها   .

غير ان ذلك  لن يتحقق  اال  من خالل  اعادة النظر في   
القوانين  العضوية ذات الصلة    و اصدار اخرى جديدة  ، منها  اعادة 

نين االستثمار و النظر في  خوصصة المؤسسات  االقتصادية  و  قوا
 تنظيم  الملكية   .

اال ان جملة من االشكاليات و العقبات  صادفت  هذه االهداف   
المرجوة  ، منها  كيفية  العمل  على  خوصصة  المؤسسات العمومية  
، و تمكين   المستثمرين   من القروض ، و مكان  انجاز هذه 

 المشاريع و هو ما يطلق عليه   العقار الصناعي  .

يعتبر العقار الصناعي   العقبة الكبرى  امام  االستثمار في          
الجزائر  و هذا عائد لعدة اسباب   منها  ما يتعلق  بعدم وضوح مفهوم  
الملكية  العقارية ، خاصة الصناعية  ، و السبب فوضى  سوق العقار 

و   ، و  تراكمات  مفهوم الملكية  التقليدي  و القائم على االستغالل
االستعمال  و التصرف  ، في حين يقوم االستثمار على االستغالل  و 

 الربح .

اصدرت  الجزائر  العديد من القوانين    ،و  في هذا المجال          
خدمة  للعقار الصناعي و مرونة  الملكية  العقارية  ، بداية  من قانون 

استشارية  المتعلق بانشاء لجنة 8737فبراير  81المؤرخ في  54/37
المؤرخ في  18/11النشاء مناطق صناعية  مرورا بقانون 

المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  81/18/8711
المتعلق    81/88/8771الصادر في  71/14االقتصادية  الى   قانون 

 18/81/8771الصادر في  71/17بالتوجيه العقاري ، و قانون 
الصادر في  77/81، و قانون المتعلق بالتهيئة و التعمير 

المتعلق بترقية االستثمار ،  وصوال  الى  اقرار   14/81/8777
الخاص بكيفية    88/17/1111الصادر في   11/15االمتياز  بأمر  

منح االمتياز و التنازل عن االراضي  إلنجاز مشاريع  ، و مرسوم 
لوطنية المتضمن انشاء الوكالة ا  87/17/1181الصادر في   81/811

 للوساطة و الضبط العقاري .

و اما من الناحية العملية  فتم اشراك  القطاع  الخاص  في  
رفع العرض العقاري الصناعي  من خالل  "  منحه حق التهيئة  و 

حضيرة  صناعية   57تسيير  المناطق  الصناعية " و بذلك تم انجاز 
من  انشاء  هكتار  كل ذلك ض 111الف و  88ذكية  على اكثر  من  

 سوق عقارية  اقتصادية  حقيقية  .
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