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بسم ﷲ الرحمان الرحيم ،الصالة و السالم على أشرف المرسلين ،محمد
المصطفى األمين ،و على آله و صحبه و من تبعھم بإحسان إلى يوم الدين ،أما بعد،
أوصي نفسي و إياكم بتقوى ﷲ السميع العليم ،إياه نعبد و به نستعين ،الواجب علينا
بحفظ األمانة ،إذ يقول ﷲ تعالى في كتابـه الكريـم  " :إنا عرضنا األمانة على
السماوات و األرض و الجبال فأبين أن يحملنھا و أشفقن منھا و حملھا اإلنسان إنه
كان ظلوما جھوال "
و أعظم األمانات ھي األمانة العلمية ،فعلى الطالب توخي الحذر في العمل
الذي يقوم به ،و نقل العلم بأمانة ،مع احترام القيم و األخالق الجامعية.
ھناك أمانة أخرى ھي األمانة المادية ،و الحذر من تجاوز ملكية األفراد فھي
من الحريات العامة و األساسية،خصوصا بالنسبة للملكية العقارية.
قال الرسول صلى ﷲ عليه و سلم" ،من أحيى أرضا مواتا فھي له".

االھداء:

أھـدي ثـمــرة ھـذا الـجـھـــد إلــى كــل شـخـــص
سـاعــدنـــي أو شـجـعـنــــي عـلـــى إتـمــامــــه و لــو
بـكــلــمــة طـيـبـــة.
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الدولة أقدم من المدن و البلدان ،و بيانه أن البناء و اختطاط المنازل إنما ھو ناتج
لنزاع الحضارة ،فاألمالك العقارية موضوعة في األصل للعموم و ليس للخواص ،ثم إذا
بنيت المدينة و كمل تشييدھا ،ال تتوقف الدولة عند حد واحد ،بل تبقى المصانع تنشأ و
المنازل تكثر ما طال أمد الدولة ،فمن طبيعة البشر أنھم يدعون إلى السكون و بلوغ
غاياتھم من الكسب و الرفاھية ،إذ تضاعفت القوى و القدرات على تحمل البناء و تطوير
الصناعة الھندسية ،و باألخص أن الھياكل العظيمة ال تستقل ببنائھا الدولة الواحدة ،بسبب
حاجة البناء إلى التعاون و مضاعـفة القدرات التي قد تكون في أزمنة متعاقبة ،فالبناء
يبدؤه األول ،و يتعقبه الثاني ثم الثالث ،و كل واحد يستكمل شأنه بحشر اإلمكانات و
القدرات حتى يكمل القصد من التشييد ،فيظھر و كأنه بناء دولة واحدة.1
تظھر المدن بتجانسھا العمراني نتيجة للسياسة المستقرة و الفعالة المنتھجة من
طرف الدولة بتوجيه السوق العقارية ،فال يمكن أن نتصور نمو أي دولة في مختلف
المجاالت ،في ظل معامالت عشوائية ،خصوصا ما يخص تحويل الحقوق العقارية ،ألن
مختلف المرافق االقتصادية و االجتماعية ،تتطلب وضوحا و يسرا في تسييرھا ،و أھم ما
ترتبط به ھذه المجاالت الحيوية ھي العقارات ،سواء المبنية منھا أو غير المبنية.
أصبحت العقارات تستعمل في مختلفة المجاالت مع االنفتاح االقتصادي الذي
يشھده العالم في بداية التاريخ المعاصر ،ما يصور الحاجة الماسة لتنظيم العقارات ،و
تحديد االستعمال المناسب لكل عقار ،و من ثم تدخلت السلطات بواسطة مجموعة كبيرة
من التشريعات لتنظيم كل المعامالت المتعلقة بالعقارات.
عرفت الجزائر خالل فترة االستعمار الفرنسي نظام ازدواجية األمالك الوطنية
)أمالك وطنية عمومية و أمالك وطنية خاصة( المستوحى من اإليديولوجية الليبرالية،
التي تعتبر الملكية الفردية أساس المجتمع ،و تفتح المجال أمام المبادرة الخاصة.
 -1عـبد الرحمان بن محمد بن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،دار العودة ،بيروت ،الجزء األول ،ص ص-272 ،
.276
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اھتم المشرع الجزائري كذلك بالملكية العقارية منذ أن استرجعت الجزائر سيادتھا
الوطنية ،رغم أنه ورث من المعمر الفرنسي سياسة عقارية خاصة ،و من بين ھذه
الموروثات ،حق ملكية الدولة لعقاراتھا ،التي تعتبر حق ملكية مدنية و ليس حق ملكية
إدارية.
انقسم الفقه الفرنسي في مسألة تكييف ھذا الحق إلى رأيين ،األول مفاده أن حق
الدولة في أمالكھا ليس حق ملكية ،بل حق والية إشراف و حفظ و صيانة لمصلحة الناس
جميعا ،و الرأي اآلخر منح للدولة حق ملكية حقيقية ،إال أن ھذا األخير كان الغالب خالل
القرن التاسع عشر ،فتطور حق الدولة إلى أن أصبح حق ملكية كاملة ،و إن كانت ملكية
مقيدة بالمنفعة التي خصص لھا ھذا الملك.1
استمر العمل بنظام ازدواجية األمالك الوطنية في ظل الفراغ السياسي الذي كانت
تعيشه البالد بعد االستقالل ،إثر تمديد تطبيق التشريعات الفرنسية باستثناء ما كان مخالفا
للسيادة الوطنية.
حاول المشرع الجزائري تدارك األوضاع في مجال العقار بھدف تقوية البنية
التحتية ،فأصدر عدة أوامر و قوانين و مراسيم إلرساء سياسة عقارية بديلة لمواكبة
التطورات و الفترة االنتقالية التي عرفتھا البالد ،على أن تكون متوافقة مع الثقافة الوطنية
و األعراف التي لدى الشعب الجزائري الذي يثمن العقار ،مع حرصه على أن ال تخالف
السياسة الوطنية التي مالت إلى النظام االشتراكي.
فتغيرت األمور و المفاھيم المتعلقة باألمالك العقارية بصدور قانون رقم ،16-84
المؤرخ في  ،1984/06/03المتضمن قانون األمالك الوطنية) 2ملغى( ،و الذي اعتمد
 -1عبد الرزاق السنھوري ،الوسيط في شرح القانون المدني،الجزء الثامن ،حق الملكية  -مع شرح مفصل
لألشياء واألموال -الطبعة الثالثة ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،1998 ،ص ص .107-99
 -2قانون  ،16-84المؤرخ في  ،1984/06/30يتعلق باألمالك الوطنية ،ج رج ج ،عدد  ،27صادر بتاريخ
.1984/07/03
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بموجبه مفھوما موحدا للملكية العقارية بموجب المادة  07منه ،دون التمييز بين األمالك
العمومية و األمالك الخاصة ،رغم أنه سبقه إصدار قانون رقم  ،01-81المؤرخ في
 ،1981/02/07المتضمن التنازل عن األمالك العقارية ذات االستعمال السكني أو
المھني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة أو الجماعات المحلية و مكاتب الترقية و
التسيير العقاري و المؤسسات و الھيئات و األجھزة العمومية.1
استمر الوضع إلى غاية صدور دستور  ،1989الذي تزامن مع نھاية الحرب
الباردة ،حيث غيرت الجزائر التيار السياسي و انتھجت نظام اقتصاد السوق ،و من أھم
التغيرات القانونية التي صاحبت انتھاج الجزائر للنظام الليبرالي ،إعادة تكريس المشرع
الجزائري لمبدأ ازدواجية األمالك الوطنية ،الذي يفصل بين أمالك وطنية عمومية و
أمالك وطنية خاصة ،فوجد ھذا التصنيف سنده القانوني في المادتين  17و  18من ھذا
الدستور.
كما ساير المشرع الجزائري ھذا التطور بإصداره قانون  ،25-90المؤرخ في
 ،1990/10/18المتضمن قانون التوجيه العقاري ،2إذ نص في المادة  24منه على
ازدواجية األمالك الوطنية ،و أكد اعتماده على ھذا المبدأ بموجب القانون رقم ،30-90
المؤرخ في  ،1990/12/01يتضمن قانون األمالك الوطنية ،3المعدل و المتمم ،الذي
عرف األمالك الوطنية العمومية بتحديد مكوناتھا في المادة  12الفقرة  ،01على أنھا تلك
األموال المخصصة الستعمال الجمھور بشكل مباشر أو بواسطة مرفق عام.
قسمت المادة  14من نفس القانون األمالك الوطنية العمومية ،إلى أمالك وطنية
عمومية طبيعية ،و ھي العقارات التي تتكون بفعل الطبيعة و المتواجدة في األصل الطبيعي
 -1قانون رقم  ،01-81المؤرخ في  ،1981/02/07المتضمن التنازل عن األمالك العقارية ذات االستعمال
السكني أو المھني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة أو الجماعات المحلية و مكاتب الترقية و التسيير
العقاري و المؤسسات و الھيئات و األجھزة العمومية ،ج رج ج ،عدد  ،6صادر في .1981/02/10
 -2قانون  ،25-90مؤرخ في  ،1990/10/18يتضمن قانون التوجيه العقاري ،ج رج ج ،عدد  ،49صادر في
.1990/10/18
 -3قانون رقم  ،30-90المؤرخ في  ،1990/12/01يتضمن قانون األمالك الوطنية ،ج رج ج ،عدد ،52
صادر في تاريخ  ،1990/12/02معدل و متمم بقانون رقم  ،14-08مؤرخ في  ،2008-07-20المتضمن
تعديل قانون األمالك الوطنية ،ج رج ج ،عدد  ،44صادر في .2008-08-03
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لألرض ،و أخرى اصطناعية ،و تتمثل في العقارات التي أنشأھا اإلنسان ببنائھا أو بإحداث
تغييرات واضحة في معالم األرض بتدخله ،كما حدد طبيعة كل واحدة منھما على سبيل
المثال و ليس الحصر في المادتين  15و  16على التوالي من نفس القانون.
ثم حدد المشرع الجزائري الصنف الثاني من األمالك الوطنية في المادة  17من
نفس القانون  -و ھو ما يھمنا في موضوعنا ھذا  -و المتمثلة في األمالك الوطنية
العقارية الخاصة ،التي عبر عنھا في المادة  03الفقرة  02منه ،1بأنھا بكل بساطة ھي
األمالك األخرى غير المصنفة ضمن األمالك العمومية ،و عرفھا على أنھا األموال التي
تؤدي وظيفة امتالكية و مالية ،فھي األمالك العقارية التي تشملھا الدولة و الوالية و
البلدية ،و كذا المسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري.
تكتسب الدولة أموالھا العقارية الخاصة حسب المادة  26من قانون األمالك
الوطنية ،باستعمال وسائل القانون الخاص التي تتمثل في العقد ،التبرع ،التبادل و الحيازة
و التقادم المكسب ،أو وسائل القانون العام ،و التي تشمل طريقتان استثنائيتان ،و ھما نزع
الملكية للمنفعة العامة و حق الشفعة.
ال يمكن للدولة أن تتنازل عن أمالكھا العقارية إال بما ينفع البالد و العباد ،لذلك
ركز المشرع الجزائري في العديد من النصوص على عدم قابلية التصرف في األمالك
الوطنية العمومية جملة و تفصيال ،و عدم جواز امتالكھا بالتقادم المكسب ،و ال يجوز
إخضاعھا للحجز ،و أن تخضع األمالك الوطنية الخاصة لإلجراءات المعقدة المنصوص
عليھا في قانون األمالك الوطنية و النصوص التشريعية األخرى السارية المفعول ،قبل
التصرف فيھا.
بالرغم من خطورة مثل ھذه التصرفات ،إال أن الدولة تتصرف في أموالھا
الخاصة ،التي ال تكون مخصصة ضمن أموالھا العمومية و ال في طور التخصيص ،لكن
مع احترام اإلجراءات القانونية.

 -1المادة  ،03فقرة  ،02من قانون رقم " ،30-90أما األمالك الوطنية األخرى غير المصنفة ضمن األمالك
العمومية و التي تؤدي وضيفة إمتالكية و مالية فتمثل األمالك الوطنية الخاصة"
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نظرا لألھمية العلمية و العملية من حيث الموضوعية لھذه الدراسة ،و من حيث
التطبيق على أرض الواقع ،و ھو السبب الرئيسي الذي دفع بنا إلى اختيار موضوع بحثنا
ھذا ،و دراسته دراسة أكاديمية في صميم ھذه المذكرة ،تحت عنوان "تنازل الدولة عن
أمالكھا العقارية الخاصة".
كما أنه ھناك أسباب ثانوية الختيارنا لھذا الموضوع ،تتمثل في اإلجراءات
المتجددة و التعديالت و اإللغاءات المتعددة التي تطرأ على التشريعات المنظمة لعملية
تنازل الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة ،خصوصا مع تزايد الطلبات لشرائھا ،و ھو
الشيء الذي يدعوا إلى طرح التساؤل:
كيف تتنازل الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة ؟

من أجل معالجة اإلجابة عن اإلشكالية المطروحة ،تم إتباع المنھج التحليلي،
لدراسة النصوص التشريعية التي تمس ھذا الموضوع ،الملغاة منھا و المعدلة و الحديثة،
ضمن خطة مقسمة إلى فصلين ،األول يتناول "مفھوم عملية تنازل الدولة عن أمالكھا
العقارية الخاصة" ،و الفصل الثاني يعالج "أحكام تنازل الدولة عن أمالكھا العقارية
الخاصة".
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الـفـصــل األول
مفھوم عملية تنازل الدولة عن أمالكھا
العقارية الخاصة
تتمتع الدولة مثلھا مثل األشخاص الطبيعية بحرية التصرف في ممتلكاتھا العقارية
الخاصة ،إذ يخول لھا حق التصرف ) ،(Abususحق االستغالل ) (Fructusو حق
االستعمال ) ،(Ususوفقا لنص المادة  674من القانون رقم  58-75المتضمن القانون
المدني الجزائري 1التي نصت على" :الملكية ھي حق التمتع والتصرف في األشياء
بشرط أن ال يستعمل استعماال ّتحرمه القوانين و األنظمة".
فمن جانب التصرف ،ال يوجد فرق بين األموال الخاصة التابعة للدولة ،و األموال
التابعة للخواص ماعدا من ناحية اإلجراءات الالزمة لھذا التصرف 2إذ تختلف عنھا من
حيث اإلجراءات المتبعة و القوانين و التنظيمات التي تخضع لھا ،لذلك يستلزم على الدولة
أثناء التصرف في أمالكھا العقارية الخاصة ،عدم مخالفة النصوص القانونية المعمول
بھا ،و مراعاة كل الشروط و اإلجراءات التي تحددھا.3
نظرا لألھمية البالغة التي تتمتع بھا عملية تنازل الدولة عن عقاراتھا الخاصة ،و
من أجل تقديم صورة واضحة لھذا الموضوع ،البد من التطرق إلى تعريف عملية تنازل
الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة و تحديد خصائصھا )المبحث األول( ،ثم تبيان طبيعة
الصفة القانونية لعملية تنازل الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة )المبحث الثاني( ،و
الشروط الخاصة بھذه العملية )المبحث الثالث(.
 -1أمر رقم  ،58-75مؤرخ في  ،1975/09/26يتضمن القانون المدني الجزائري ،معدل و متمم ،ج رج ج،
عدد  ،78صادر في .1975/09/30
 -2عيباش ليندة و بيحايري سھيلة ،التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة ذات االستعمال السكني و المھني
في القانون الجزائري ،مذكرة لنيل شھادة ماستر ،تخصص القانون الخاص الشامل ،كلية الحقوق و العلوم
السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة –بجاية ،2016 -ص .37
 -3يحياوي أعمر ،القانون اإلداري لألمالك ،دار األمل – الجزائر ،2004 -ص .33
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المبحث األول
تعريف عملية تنازل الدولة عن أمالكھا العقارية
الخاصة و تحديد أركانھا و خصائصھا

أصدر المشرع الجزائري مجموعة من القوانين و المراسيم ،لتنظيم عملية تنازل
الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة ،و إعطائھا صبغة قانونية ،إذ وضع بموجبھا
إجراءات و شروطا لھذه العملية ،لتحديد حقوق و إلتزامات كل طرف ،فال يجوز ألي
طرف مخالفتھا ،سواء كان الدولة أو األشخاص الراغبين في اقتناء ھذه العقارات.
ال تعد ھذه العملية الطريقة القانونية التي تتبعھا الدولة لتمليك عقاراتھا الخاصة
للغير ،و إنما ھي إجراء استثنائي يخضع للقانون العام ،1إذ تحرص اإلدارة في تنفيذھا
على التطبيق الصارم لإلجراءات القانونية السارية التي سطرھا لھا المشرع الجزائري ،و
التي يلتزم بھا األفراد و الجماعات.
فالھدف األساسي من إجراء ھذه العملية ،ھو إشراك األشخاص اآلخرين في
الوعاء العقاري الوطني ،سواء منھا األشخاص الطبيعية أو المعنوية العامة أو الخاصة ،و
على إثر ذلك تنتعش السوق العقارية الوطنية.
لكن لم يركز الفقه القانوني على تعريفات عملية تنازل الدولة عن أمالكھا العقارية
الخاصة ،فمن المعروف أن ھذه العملية تجسد في عقد تبرمه الدولة مع المستفيد ،و
بالمقابل نجد تعريفات كثيرة للبيوع العقارية ،لذا تعتبر نوع من البيوع العقارية ،إذ يمكننا
تعريف عقد تنازل الدولة عن أمالكھا العقارية )المطلب األول( ،و دراسة خصائص عقد
التنازل )المطلب الثاني(.

 -1عيباش ليندة و بيحايري سھيلة ،مرجع سابق ،ص .37
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المطلب األول
تعريف عقد تنازل الدولة عن
أمالكھا العقارية الخاصة

إن حب التملك مركوز في اإلنسان ،فھو شيء فطري 1يولد به ،لذا يسعى كل فرد
في المجتمع إلى الكسب ،فيخلق ذلك التنافس بينھم على االمتالك ،و تحتل األموال
العقارية الدرجة األولى ،لكن ھذا التنافس بحاجة إلى تنظيم كي ال يطغى التعسف في
المعامالت ،و ذلك بإبرام عقود تكون في الغالب رضائية.
لذلك أصدر المشرع الجزائري جملة من القوانين و المراسيم نظم من خاللھا
عملية تنازل الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة ،بوضع شروط و إجراءات ضرورية،
و تحديد عقوبات لمن يخالفھا ،فيكون قد أقر بإمكانية التنازل عن األمالك الوطنية
الخاصة ،و أعطى لھا صبغة قانونية ليجعل منھا عمال شرعيا ،حيث نستخلص من المادة
 3فقرة  2من قانون األمالك الوطنية ،أن األمالك الوطنية الخاصة ھي تلك األمالك غير
المصنفة قانونا ضمن األمالك العمومية ،فھي أموال الدولة التي يمكن أن تكون محل
ملكية خاصة و لھا وظيفة مالية ،بذلك يحق للدولة أو األشخاص المعنوية العامة أن
يستغلوھا أو أن يتصرفوا فيھا ،مادامت ھذه األموال تخضع بوجه عام ألحكام القانون
الخاص.
تعرضت الكثير من الدراسات و البحوث السابقة إلى مثل ھذه المواضيع ،و
عالجت البيوع العقارية ،و لكن ال نجد في معظمھا من قدمت تعريفا لعقد تنازل الدولة عن
أمالكھا العقارية الخاصة ،سواء منھا التعريف اللغوي )الفرع األول( ،أو التعريف
االصطالحي )الفرع الثاني(.
 -1عيسى عبده أحمد إسماعيل يحي ،الملكية في اإلسالم ،دار المعارف  -القاھرة  -جمھورية مصر العربية،
 ،1984ص .176
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الفرع األول
التعريف اللغوي لعقد تنازل الدولة
عن أمالكھا العقارية الخاصة

يعد مصطلح عقد التنازل حديث النشأة ،حيث استحدثه المشرع الجزائري للتعبير
عن العقد الذي تبرمه الدولة إثر بيعھا ألمالكھا العقارية الخاصة.
جاء مصطلح عقد التنازل مركب من كلمتين ،كلمة "عقد" و كلمة "تنازل" ،و لكي
يتم شرح معنى ھذا المصطلح ،البد من التطرق إلى التعريف اللغوي لكل من كلمة العقد
)أوال( و كلمة التنازل )ثانيا(.

أوال :تعريف العقد لغة:
معنى العقد لغة ھو الربط ،فنقول عقد عقدة بمعنى ربط ،و يطلق مصطلح العقد
في اللغة العربية على الجمع بين أطراف الشيء و ربطھا ،بمعنى إحكام الشيء و تقويته،
و ضده الحل أو الفصل ،و من معنى الربط الحسي بين طرفي الحبل أخذت الكلمة للربط
المعنوي للكالم ،و من معنى اإلحكام و التقوية الحسية للشيء أريد بھذا اللفظ معنى
العھد ،و لذا صار العقد بمعنى العھد الموثوق ،و الضمان و كل ما ينشيء إلتزاما 1يربط
بين األطراف.
فيعتبر عقد ،كل تعبير صريح أو ضمني ينتج بموجبه ما يسمى إيجابا يصدر من
طرف شخص قانوني معين و يتلقى بدوره تعبيرا صريحا أو ضمنيا صادر من طرف
شخص آخر و يشكل قبوال لذلك اإليجاب ،بذلك نقول أن العقد ھو المصطلح الذي يعبر
عن الربط الواقع بين اإليجاب و القبول.
 -1محمد أبو زھرة ،رفع عبد الرحمان النجدي ،الملكية و نظرية العقد في الشريعة اإلسالمية ،ملتزم الطبع و
النشر ،دار الفكر العربي ،1976 ،ص .199
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فالمعنى المقصود من العقد ھو ارتباط اإليجاب الصادر عن أحد المتعاقدين بقبول
اآلخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه بينھما ، 1بحيث ينشيء إلتزاما أو عدة
إلتزامات قد تقع على الجانبين أو على جانب واحد.
فالعقد لغتا ھو الكلمة التي تعبر عن ما يربط بين ثالث عناصر ھي ،اإليجاب
)وھو العرض الذي يقدمه شخص ما من أجل التعاقد( ،القبول )ھو التعبير الصريح أو
الضمني عن قبول العرض ،و يمكن أن يكون بعد التفاوض غلى شروط التعاقد( و محل
العقد )و ھو المعقود عليه(.

ثانيا :تعريف التنازل لغة:
التنازل كلمة يقصد بھا لغويا التخلي عن شيء معين ،فنجدھا بعدة مصطلحات
و معاني حسب موقعھا في الموضوع المقصود ،ففي اللغة العربية التنازل ھو التخلي و
الترك أو االستقالة ،و كلھا تؤدي نفس المعنى.
كما يقصد بكلمة التنازل من فعل نازل بمعنى شاجر ،فتستعمل كلمة التنازل
للتعبير عن التشاجر بالضرب ،أي التضارب ،فيقال تضارب شخصان و يقصد بھذه
العبارة تبادل الضربات.
و يستعمل أيضا الفعل " تنازل " بمعنى انحط عن درجته و تساھل ،يقال تنازل
عن العرش أو تنازل عن المنصب ،2و يعنى به في مثل ھذه المواضع التعبير عن
التخلي ،و التساھل في ترك الحقوق لآلخر.

 -1معجم المصطلحات القانونية و القضائية المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية ،جامعة الدول العربية،
مجلس وزراء العدل العربي.2015 ،(carjj.org) ،
 -2معاجم دار المشرق ،المنجد األبجدي ،دار المشرق ،الطبعة الثالثة ،بيروت لبنان ،1986 ،ص .288
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الفرع الثاني
التعريف االصطالحي لعقد تنازل الدولة
عن أمالكھا العقارية الخاصة

ال نجد في التشريع الجزائري و ال في التشريعات المقارنة أي تعريف صريح لعقد
التنازل ،رغم وجود بعض التعريفات للعقود المشابھة ،و ھذا ال يعتبر باألمر الغريب كون
المھام الرئيسية المسندة إلى المشرع تنحصر فقط في التشريع و التنظيم ،بوضع قواعد و
إجراءات قانونية ،تاركا التعريفات للفقه و االجتھاد إال فيما يرى ضرورة لذلك.
يمكن التعبير عن ھذه العملية بكونھا إجراء قانوني استحدثه المشرع الجزائري،
قصد تحويل الملكية العقارية من المالك الذي ھو الدولة إلى المستفيد الذي يمكن أن يكون
من األشخاص الخاضعين للقانون العام ،كما يمكن أن يكون من األشخاص الخاضعين
للقانون الخاص ،حيث تقوم الدولة بنقل الملكية العقارية إلى الشاغل الشرعي لھا أو
المستفيد ،سواء كانت تابعة لھا أو مسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري،
مقابل ثمن ال يقل عن قيمتھا التجارية.1
يكرس كقاعدة عامة ،بيع الممتلكات العقارية الخاصة التابعة للدولة عن طريق
التنظيم ،استنادا للقانون الساري المفعول ،و يفرغ في شكل عقد إداري رسمي تعده إدارة
أمالك الدولة ،تطبيقا لنص المادة  32من مرسوم تنفيذي رقم  ،122-07مؤرخ في
 ،2007/04/03يحدد شروط و كيفيات تسيير األصول المتبقية التابعة للمؤسسات
 -1بركان فضيلة) ،دور مديرية أمالك الدولة في عملية التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة( ،قسم
الحقوق ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة يحي فارس  -المدية-
.berkanefadhila595@gmail.com
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العمومية المستقلة و غير المستقلة و األصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية
االقتصادية و األصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية .1
ھو إذا عقد ناقل لملكية عقار تابع لألمالك الوطنية الخاصة بصفة كاملة و شاملة
بمفھومھا المعروف في قواعد القانون العام ،لفائدة المشتري ،إذ تعتمد اإلدارة على عقود
التنازل متى أرادت تحويل ملكيتھا العقارية الخاصة مقابل قيمتھا التجارية ،و متى رأت
الضرورة في ذلك بھدف إنعاش االقتصاد الوطني.
يھدف عقد تنازل الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة ،إلى تحويل ملكية عقارية
تابعة لألمالك الخاصة للدولة ،كشرط أساسي ،و إال كان مجرد عقد بيع عادي ،كما
يشترك أن يكون التنازل مقابل ثمن ال يقل عن القيمة التجارية للعقار.
ھو ما يسمح بإسقاط تعريف عقد البيع بمفھومه التقليدي على عقد التنازل ،لتحديد
التعريف االصطالحي لھذا األخير ،حيث تبرم السلطة اإلدارية المختصة مع المشتري
الذي ھو  -المستفيد -عقدا إداريا يحتوي على جميع أركان عقد البيع.
يشمل تعريف عقد تنازل الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة تعريف عقد البيع
الذي عرفه المشرع الجزائري في المادة  351من التقنين المدني مدني" :البيع عقد يلتزم
بمقتضاه البائع أن ينقل ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي" ،و يقابل ھذا
التعريف ،تعريفات عديدة وردت في تقنينات عربية أخرى ،2و التي تطرقت بدورھا إلى
تعريف عقد البيع.
 -1مرسوم تنفيذي رقم  ،122-07مؤرخ في  ،2007/04/03يحدد شروط و كيفيات تسيير األصول المتبقية
التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة و غير المستقلة و األصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية االقتصادية
و األصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية ،ج رج ج ،عدد  ،27صادر في .2007/04/25
 -2عبد الرزاق السنھوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،الجزء  ،04العقود التي تقع على الملكية ،المجلد
األول ،البيع و المقايضة ،دار النھضة العربية ،القاھرة  ،1962 ،ص ) ،19المادة  386في التقنين المدني
السوري ،المادة  407في التقنين المدني الليبي ،المادة  418في التقنين المدني المصري ،المادتين  506و
 507في التقنين المدني العراقي ،و المادة  372في تقنين الموجبات و العقود اللبناني(.
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جاء تعريف عقد البيع الوارد في القانون المدني بصفة العموم ،سواء كان المبيع
منقوال أو عقارا ،فإذا بحثنا عن تعريف عقد بيع وارد على عقار ،لوجدنا أن المشرع
الجزائري قد تطرق إليه في المادة  26فقرة  01من قانون رقم  ،04-11المؤرخ في
 ،2011/02/17الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ،1و التي جاء نصھا
على النحو التالي:
"عقد بيع عقار مبني ھو كل عقد رسمي يحول بموجبه المرقي العقاري ،مقابل
تسديد السعر من طرف المقتني ،الملكية التامة و الكاملة للعقار المبني موضوع
الصفقة".
لكنه يبقى ناقصا ،إذ ھو محصور في عقد بيع العقار الوارد بين المرقي العقاري
و المشتري من جھة ،كما ركز المشرع الجزائري من خالله على تعريف عقد البيع الواقع
على العقار المبني فقط  2دون العقارات األخرى من جھة أخرى ،فال يمكننا إسقاط
مضمون ھذا التعريف على العقارات األخرى رغم كونه إجراء ناقل للملكية العقارية.
نخلص مما سبق إلى القول أن عقد تنازل الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة ھو
عقد بيع يحمل في طياته أحكاما خاصة ،تبرمه الدولة بعد استكمال الشروط و اإلجراءات
القانونية المعمول بھا في ھذا المجال ،بھدف نقل كامل الحقوق العقارية إلى المشتري.

 -1قانون رقم  ،04-11مؤرخ في  ،2011/02/17يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ،ج ر ج ج،
عدد  ،14صادر في .2011/03/06
 -2قان كريم ،نقل الملكية في عقد بيع العقار في القانون الجزائري ،مذكرة من أجل نيل شھادة ماجستير في
الحقوق ،كلية الحقوق ،القطب الجامعي بلقايد ،جامعة وھران ،2012 ،ص .11
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المطلب الثاني
أركان و خصائص عقد تنازل الدولة
عن أمالكھا العقارية الخاصة

يقال أن العقد شريعة المتعاقدين ،و ھو من البديھيات المسلم بھا ،حيث يعد من
المبادئ األساسية في الفقه القانوني ،بالرغم من ذلك نظم المشرع الجزائري عملية تنازل
الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة ،و لقد أحسن عندما جعل ضرورة تجسيد ھذه العملية
بواسطة إبرام عقد إداري ،كون ھذه العملية تنصب على عقارات تابعة لألموال الخاصة
للدولة.
كما وضع قواعد قانونية خاصة بمباشرة عملية التنازل ،محددا بذلك شروطا
متعددة ،منھا ما يتعلق بالعقارات محل التنازل و األشخاص المستفيدين ،و منھا ما يتعلق
بإجراءات و كيفيات التنازل و كذا كيفيات تحديد السعر ،حيث يبرم عقد التنازل بين
الدولة و المستفيد على أساس ھذه القواعد و الشروط.
ال تختلف طبيعة عقد تنازل الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة الواجب إبرامه
بين اإلدارة المتنازلة و المستفيد عن طبيعة العقود األخرى من الجانب النظري ،إذ يتمتع
ھذا العقد كغيره من العقود القانونية بمجموعة من المواصفات ،منھا ما تشمل أركان عقد
التنازل )الفرع األول( ،و منھا ما يتعلق بخصائص عقد التنازل )الفرع الثاني(.
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الفرع األول
أركان عقد تنازل الدولة عن
أمالكھا العقارية الخاصة

كل العقود القانونية التي تنعقد بتطابق إرادتين أو أكثر البد أن تتوافر على أركان
العقد المعروفة و المتمثلة في التراضي )أوال( ،المحل )ثانيا( ،و السبب )ثالثا( ،و إذا
انصب العقد على عقار ،يستلزم إضافة ركن الشكلية )رابعا(.

أوال :ركن التراضي:
التراضي ھو حرية كل من المشتري و البائع في االختيار ،فللمشتري حرية
اختيار المبيع و الثمن الذي سيدفعه ،و للبائع الحرية في التنازل عن المبيع بمقابل الثمن،1
و يثبت التراضي بتعبير كل من الطرفين عن إرادتيھما المتطابقتين ،و يجب أن يقترن
اإليجاب الذي يعرضه البائع مع القبول بالنسبة للمشتري.
يشرط أن يكون الرضا صادر عن ذي أھلية و لم يحجر عليه ،و يكون صحيحا
عند خلوه من عيوب اإلرادة المتمثلة في الغلط ،التدليس و اإلكراه ،ففي حالة بيع الدولة
ألمالكھا العقارية الخاصة ،تكون أھلية الدولة في الشخص المعنوي المالك للعقار ،و
عيوب إرادتھا تظھر في طبيعة العقار ،فال يمكن لھيئة معينة أن تتنازل عن أمالك ھيئة
أخرى مثال ،أو أن تعرض الدولة عقارا بصفات مخالفة للصفات الحقيقية ،كنوعية
المباني ،أو أن تعرض الدولة عقارا مخصصا للمنفعة العمومية للتنازل عنة ،أما بالنسبة
للمشتري فأھليته أن يكون بالغا سن  19سنة كاملة و لم يحجر عليه  ،2إذا كان شخص
طبيعي ،إذا كان شخص معنوي خاص أو عام ،فترجع أھليته إلى قانونه األساسي.
 -1قان كريم ،ص  ،11مرجع سابق.
 -2المادة  40من التقنين المدني الجزائري" :كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ،و لم يحجر
عليه ،يكون كامل األھلية لمباشرة حقوقه المدنية.
و سن الرشد تسعة عشرة ) (19سنة كاملة".
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ثانيا :ركن المحل )محل العقد(:
المقصود بالمحل ھو العملية القانونية التي يريد المتعاقدان تحقيقھا ،و من أجل ذلك
يترتب التزامين أساسيين يقعان على عاتق كل طرف في عقد التنازل ،ھما التزام الدولة
)كونھا ھي البائع( بنقل ملكية الشيء المبيع ،و إلتزام المشتري بتسديد الثمن ،بذلك يكمن
محل عقد التنازل في الشيء المبيع و الثمن.1
أ -الشيء المبيع :تلتزم الدولة بنقل ملكية العقار ،و يشترط فيه أن يكون مشروعا،
و يجوز التعامل فيه ،أن يكون موجودا أو قابل للوجود ،أن يكون معينا بذاته أو
قابل للتعيين ،و أن يكون المشتري عالما بالشيء المبيع.
ب -الثمن :ھو عبارة عن مبلغ نقدي يلتزم المشتري بدفعه للدولة ممثلة في مديرية
أمالك الدولة.
يشترط في الثمن أن يكون نقدا ،مقدرا بحيث يتم تقييم العقار بشكل سابق عن
عملية البيع ،أال يقل الثمن عن القيمة التجارية للعقار المحددة وفقا لمقتضيات
السوق العقارية أي أال يقل عن قيمة العقار التجارية ،و أال يكون بخسا.
ال بأس أن تكون طريقة دفع ثمن المبيع بالكامل و فورا ،أو بالتقسيط ،أي على
دفعات ،و ھذا ما نص عليه كذلك المشرع الجزائري في العديد من المناسبات،
كالبيع على التصاميم.

ثالثا :ركن السبب:
السبب ھو الباعث أو الھدف المنشود من ھذه العملية ،فاشترط المشرع الجزائري
أن يكون إلتزام المتعاقد لسبب مشروع أو لسبب غير مخالف للنظام العام و اآلداب
العامة ،إذ ورد ھذان الشرطان في المادة  97من التقنين المدني التي تنص على:
"إذا التزم متعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام و اآلداب
العامة كان العقد باطال".
 -1ھيدوري عايدة) ،أحكام بيع أمالك الدولة العقارية الخاصة( مجلة العلوم اإلنسانية ،كلية الحقوق ،جامعة
اإلخوة منتوري ،قسنطينة ،عدد  ،47المجلد "ب"  ،2017ص .145
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بالنسبة لعملية تنازل الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة ،فيكمن سبب تھافت
األشخاص إلى شرائھا ھو دافع التملك ،رغم عدم إمكانية استعمال العقار المتنازل عنه إال
في المجال الذي حددته الدولة ،و من جھة الدولة ال يمكن أن نتصور أنھا تقوم بالتنازل
ألسباب غير مشروعة أو مخالفة لآلداب العامة ،إنما تھدف من ھذه العملية إلى تحقيق
غايات نبيلة نذكر بعض منھا في ما يلي:
 تحصيل موارد مالية لخزينة الدولة. االستثمار و استغالل العقارات للنھوض باالقتصاد الوطني. -تيسير عمليات التعمير و البناء للقضاء على أزمة السكن.

رابعا :ركن الشكلية:
أخضع المشرع الجزائري بعض العقود إلى الشكلية بإفراغ إرادات كل أطراف
العقد في قالب رسمي يحرر من طرف ضابط عمومي مختص ،و البد من تسجيله و
شھره ليرتب آثاره القانونية.
ال يلزم القانون إلبرام عقد البيع شكال معينا مھما كان نوع ھذا البيع ،باعتباره عقد
رضائي ،إذ يتم بمجرد تطابق إرادتي المتعاقدين ،لكن ھذا األمر ال يؤخذ بعين االعتبار
في مطلق الحاالت ،فلكل قاعدة استثناء ،والقانون ذاته قد نص بموجب الفقرة األولى من
المادة  324مكرر) (01من التقنين المدني الجزائري ،1على إلزام األطراف المتعاقدة في
البيوع التي يكون موضوعھا نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية ،أن تخضع لشكلية معينة.

 -1نص الفقرة األولى من المادة  324مكرر  1من التقنين المدني الجزائري " :زيادة عن العقود التي يأمر
القانون بإخضاعھا إلى شكل رسمي يجب ،تحت طائلة البطالن ،تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو
حقوق عقارية أو محالت تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرھا ،أو التنازل عن أسھم من شركة أو
حصص فيھا ،أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير ،محالت تجارية أو مؤسسات صناعية في
شكل رسمي ،و يجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد".
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و بطبيعة الحال ،فإن محل البيع في موضوعنا ھذا منصب على عقار فالبد من
إفراغه في قالب شكلي ،يعني بعقد كتابي رسمي و ال يكتفي بالتراضي ،و إال كان العقد
باطال ،فتتولى مدرية أمالك الدولة تحرير العقود المبرمة بين الھيئة المالكة و المشتري،
بمناسبة تنازل الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة ،كما تقوم بتسجيله و شھره ،طبقا
لنص المادة  175من المرسوم التنفيذي  ،454-91المؤرخ في  ،1991/11/23يحدد
شروط إدارة األمالك الخاصة و العامة التابعة للدولة و تسييرھا و يضبط كيفيات ذلك،1
حيث جاء نصھا كما يلي :
"يمكن للوزير المكلف بالمالية في إطار تطبيق أحكام الفقرتين  3 ،2من المادة
 20من القانون رقم  ،30-90أن يمنح تفويض بموجب قرار لمصلحة األمالك الوطنية
إلعداد العقود التي تھم األمالك العقارية الخاصة بالدولة و إعطائھا الطابع الرسمي
والسھر على حفظھا".

 -1مرسوم تنفيذي رقم  ،454-91مؤرخ في  ،1991/11/23يحدد شروط إدارة األمالك الخاصة و العامة
التابعة للدولة و تسييرھا و يضبط كيفيات ذلك ،ج ر ج ج ،عدد  ،60صادر في .1991/11/24
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الفرع الثاني
خصائص عقد تنازل الدولة عن
أمالكھا العقارية الخاصة
يتميز عقد تنازل الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة كغيره من العقود بعدة
خصائص ،منھا خصائص تحدد مدى وقوع االلتزامات على كل طرف ،و منھا خصائص
تحدد حقوق كل طرف ،و بالنظر في المواد القانونية المنظمة لھذا العقد ،و الدراسات التي
عالجت مثل ھذه المواضيع ،نجد أنه عقد ملزم لجانبين )أوال( ،عقد من عقود المعاوضة
ناقل للملكية )ثانيا( ،و ھو عقد مجرد من المساومة )ثالثا(.

أوال :عقد ملزم لجانبين:
يعني أنه يلزم كل واحد من الطرفين المتعاقدين بالقيام بعمل أو باالمتناع عن القيام
بعمل ،فإن طرفي العقد ھما الدولة من جھة كونھا المالكة ،أي بصفتھا الطرف المتنازل
عن األمالك العقارية )البائع( ،و الطرف الثاني ھو المشتري أو كما يسمى -المستفيد -من
عملية التنازل.
يترتب عن عقد التنازل إلتزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين ،إذ يعتبر كل
طرف في العقد دائنا ومدينا في نفس الوقت ،فالدولة البائعة دائنة بالثمن و مدينة بنقل
الملكية إلى المشتري و تسليم العقار محل التنازل ،و المشتري دائن بتسلم المبيع ومدين
بدفع الثمن.
و ما يميز بين ھذه العملية عن العقود التقليدية المعروفة عادة ،ھو كون االلتزامات
الواقعة على عاتق كل طرف في عقد التنازل ،من نقل للملكية و تسديد الثمن ،ال يرتب
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وال ينتج العقد أثره إال بعد إتباع إجراءات إدارية محضة ،و أن ناتج عملية البيع يعود إلى
الخزينة العامة للدولة ،1على عكس األخرى التي تنتج أثرھا بمجرد توفر أركان العقد.

ثانيا :عقد من عقود المعاوضة ناقل للملكية
يشترط في عقد التنازل أن يكون ھناك مقابل للشيء المبيع ،و يجب أن يكون ھذا
المقابل مبلغ من النقود ،ما يسمى "الثمن" و بھذا فھو يختلف عن الھبة و عن المقايضة،
بحيث أن كل طرف يأخذ مقابال لما يعطيه ،فالمشتري يأخذ العقار و الدولة تقبض الثمن
الذي يدفعه المشتري و المحدد مسبقا من طرف المصالح التقنية.
و البد كذلك في عقد التنازل ،على غرار البيوع األخرى ،أن يكون الثمن جديا ال
صوريا و ال تافھا وال بخسا ،إذ يصور القيمة التجارية للعقار موضوع التنازل في وقت
التنازل ،فما ھو معروف في المجتمع الجزائري بالدينار الرمزي ليس له أي أساس
قانوني.
أھم خصائص عقد البيع ھو نقله لحق الملكية في مقابل العوض ،إذ يشترط فيه أن
يكون الثمن نقدا ،2و بالتالي فعقد التنازل عن األمالك العقارية الخاصة التابعة للدولة ھو
عقد معاوضة كما ھو معروف عادة في القواعد العامة ،يھدف إلى نقل الملكية مقابل
العوض النقدي.

 -1ھدوري عايدة ،مرحع سابق ،ص .144
 -2أركان مصطفى ،مھام محافظ البيع ،مجلة الموثق ،عدد  ،09المطبعة الحديثة للفنون المطبعية ،الجزائر،
طبعة  ،2001ص .19
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ثالثا :عقد التنازل مجرد من المساومة:
يمكن في البيوع الواردة بين الخواص أن تكون ھناك مفاوضة إن صح التعبير بين
البائع والمشتري على الثمن ،أوصاف الشيء المبيع ،التسليم أو مسائل أخرى.
فاألصل أن البيوع التي تقوم بھا الدولة ما ھي إال حاالت خاصة ،تكون عن طريق
السبل التي تحتمل المنافسة ،أي عن طريق المزاد العلني ،أما البيع بالتراضي فھو
االستثناء.
بالنسبة للبيع عن طريق المزاد العلني يتم اإلعالن عليه في الصحف و األماكن
العمومية بحيث تحدد شروطه من صيغة البيع )مزايدة شفوية أو مزايدة مختومة،(...
مكان المعاينة ،تعيين الحصص ،كيفية سحب دفتر الشروط ،تحديد قيمة سعر االفتتاح،
لجنة فتح األظرف ،مصاريف البيع...1إلخ.
ھذه القواعد في اإلعالن عن المزايدة تكون في متناول الجمھور ،فتتيح
لألشخاص المھتمين بالمزايدة أن يطلعوا على حالة العقارات التي يراد بيعھا.
التصرف في األمالك العقارية الخاصة التابعة للدولة ال يكون إال طبقا للقوانين
والتنظيمات الجاري العمل بھما ،وحسب اإلجراءات المطبقة تبعا لطبيعة األمالك
العقارية ،و لذلك تعد ھذه اإلجراءات التي تقوم بھا الدولة ممثلة في مديرية أمالك الدولة
مجردة من المساومة.

 -1ھدوري عايدة ،مرجع سابق ،ص .145

22

المبحث الثاني
الصيغة القانونية لعملية تنازل الدولة عن
أمالكھا العقارية الخاصة
يعد تعريف عقد تنازل الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة الذي قدمناه تعريفا
متطورا ،بحكم أنه لم ينص على مجرد إلتزام الدولة بنقل الملكية ،بل تجاوز ذلك إلى
النص على أنه يمكن حتى نقل أي حق مالي آخر غير حق الملكية كالتنازل عن حق
االنتفاع أو حق االرتفاق.
و ذلك ما ال نجده حتى في القانون الفرنسي ،فإن البيع ھو البيع ،ال يختلف
باختالف أطرافه ،و ألن لفظتي "البائع" و "المشتري" لم يستثنيا في القانون أي من الدولة
أو أحد ھيئاتھا و ال الجماعات المحلية أن تكون طرفا في عقد البيع ،1فيقصد من كلمة
التنازل في ھذا الموضوع ھو البيع بكامل أركانه و شروطه.
أقر المشرع الجزائري بإمكانية تنازل الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة ،من
خالل إصداره للعديد من القوانين و المراسيم ،و حاول بموجبھا إرساء القواعد األساسية
لھذه العملية ،بإعطائھا صيغة قانونية.
على غرار ذلك ،نظم المشرع الجزائري عدة عمليات مشابھة لھذه العملية ،حيث
وضع لھا شروطا و إجراءات الزمة كي تتمكن الدولة من التنازل عن أمالكھا العقارية
الخاصة ،مراعيا بذلك األھداف االقتصادية و االجتماعية و حتى السياسية التي ترجى
منھا ،و ركز أيضا على حماية حقوق كل من الطرفين )الدولة و المستفيد(.
لذلك من الضروري مقارنة عقد تنازل الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة مع
العقود األخرى المشابه له )المطلب األول( ،و تحديد اإلطار القانوني لعقد تنازل الدولة
عن أمالكھا العقارية الخاصة و تكييفه القانوني )المطلب الثاني(.

 -1ھدوري عايدة ،مرجع سابق ص .144
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المطلب األول
مقارنة عقد تنازل الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة
مع العقود األخرى المشابھة له

يختلف عقد تنازل الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة عن العقود األخرى
المتضمنة لتصرفات مشابھة له ،و التي يمكن أن تقوم بھا الدولة ،و يمكن أن يكون فيھا
العقار محل تصرف ،كالمقايضة ،اإليجار ،الھبة ،الوصية ،الوديعة ،القرض ،و المقاولة،
و غير ذلك من العقود اإلدارية الخاصة.
لكن المقام ال يسمح لنا أن نتعرض إلى تفاصيل ما يميز كل ھذه العقود عن عقد
التنازل الذي تبرمه الدولة أو الھيئة المتنازلة مع المستفيد ،ألن أوجه االختالف بينھا و
بين عقد التنازل كبير جدا و أوجه التشابه ال تكاد تظھر ،و أقرب العقود تشابھا مع عقد
التنازل نظرا لكون الدولة طرفا فيھا و كثيرا ما تلجأ الدولة إلى القيام بھذه التصرفات.
يمكن التمييز بين عقد التنازل الوارد على العقارات الخاصة التابعة للدولة و بين
عقد االمتياز )الفرع األول( ،و بينه و بين عقد التبادل )الفرع الثاني(.
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الفرع األول
مقارنة عقد التنازل مع عقد االمتياز

يتفق عقد تنازل الدولة عن عقاراتھا الخاصة مع عقد االمتياز ،في كونھما يقعان
على األمالك الوطنية الخاصة ،و كليھما يربطان بين اإلدارة و المستفيد ،وھذا األخير
يمكن أن يكون شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص ،و يختلفان في كون عقد التنازل
ھو عقد ناقل للملكية ،أما عقد االمتياز فھو عقد شغل الحقوق العقارية.
فيمكن لعقد االمتياز أن ينتھي بالتنازل حسب الحالة ،بحيث نجده في ثالث صور
ھي ،االمتياز في إطار االستثمار )أوال( ،االمتياز السكني )ثانيا( ،و االمتياز في إطار
الترقية العقارية )ثالثا(.

أوال :االمتياز في إطار االستثمار :تشجيعا للتنمية االقتصادية الوطنية ،غالبا ما تمنح
الدولة االمتياز في إطار االستثمار مقابل دفع أجرة امتياز 1أو ما يسمى أتاوى االمتياز،
بعدھا يجوز للمستثمر أن يلتمس شراء األرض محل االمتياز ،شرط إثبات إنجاز
المشروع االستثماري وفقا لما تم االتفاق عليه في عقد االمتياز ،و بالمواصفات المعمول
بھا ،فتنقلب بذلك صيغة االمتياز إلى عقد تنازل لألرضية المقام عليھا المشروع ،لذلك
يعرف عقد االمتياز بأنه بيع مشروط لألراضي التابعة للدولة فبالتالي يخضع للتسجيل و
الشھر العقاري مثل أي تصرف وارد على أي حق عقاري.
لم يشترط المشرع الجزائري على المستثمر الجنسية الجزائرية إلبرام عقد
االمتياز ،بل اكتفى فقط بالنص على القانون الذي يخضع له ،فإذا كان المستفيد من
 -1موكة عبد الكريم و عزيزي جالل ،عقد االمتياز كآلية الستغالل العقار الموجه لالستثمار -العقار الصناعي
نموذجا -مجلة أبحاث قانونية و سياسية ،العدد الثالث ،كلية الحقـوق و العلـوم السياسيـة ،جامعـة محمد الصديـق
بن يحيى- ،جيجل ،-ص .130
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االمتياز شخص معنوي خاضع للقانون العام يقدم نسخة من القانون األساسي ،ما يفھم
منه ،عدم استبعاده للمستثمر األجنبي عن عقود االمتياز الواقعة على العقار ،1فبذلك يمكن
للدولة أن تمنح امتياز في إطار االستثمار لألجانب ،عكس عقد التنازل حيث ال يمكنھا أن
تتنازل عن األراضي التي أقيمت عليھا البنايات المخصصة للمشروع لصالح األجانب
مھما كانت صفتھم.

ثانيا  :االمتياز السكني :ما يتشابه بين عقد االمتياز السكني مع عقد التنازل ،ھو أن
االمتياز السكني يمنح من الناحية العملية في شكل مقررات حسب ما ھو محدد في أحكام
القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  ،1989/05/17المحدد لقائمة الوظائف و
المناصب التي تخول حق االمتياز في المساكن الوضيفية التابعة للدولة أو للجماعات
المحلية أو المؤسسات ذات الطابع اإلداري.
بذلك يمنح االمتياز لشاغلي السكنات الوظيفية بھدف األداء الحسن و الفعال للخدمة
العامة ،بأحد الصورتين ،إما الضرورة الملحة للخدمة أو لمنفعة الخدمة ،فيكون االمتياز
بمقابل مالي )بدل اإليجار( في حالة منفعة الخدمة ،و بالمجان في حالة الضرورة الملحة
للخدمة.2
يلغى حق االمتياز السكني عند نھاية الوظيفة التي أبرم عقد االمتياز بمقتضاھا ،أو
عند إلغاء تخصيصھا حسب ما ھو منصوص عليه في مرسوم التنفيذي رقم ،427-12
المؤرخ في  ،2012/12/16الذي يحدد شروط و كيفيات إدارة و تسيير األمالك
العمومية و الخاصة التابعة للدولة .3
 -1يحياوي أعمر ،الوجيز في األموال الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلية ،دار ھومه  -الجزائر-
طبعة  ،2004ص .138
 -2يحياوي أعمر ،القانون اإلداري لألمالك ،مرجع سابق ،ص ص .133-129
 -3مرسوم التنفيذي رقم  ،427-12المؤرخ في  ،2012/12/16يحدد شروط و كيفيات إدارة و تسيير األمالك
العمومية و الخاصة التابعة للدولة ،ج ر ج ج ،عدد  ،69صادر في .2012/12/19
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فبصدور قانون المالية لسنة  ،12001لم يعد ھناك مجال للتنازل عن السكنات
الوظيفية مطلقا ،و ھو ما يتفق مع قواعد العدالة االجتماعية ،ألن مثل ھذه السكنات تظل
دوما في خدمة األجيال القادمة من الموظفين ،فال يمكن لھذا النوع من االمتياز أن يتحول
إلى تنازل ،إذ تسترجع الدولة السكن بعد إلغاء عقد االمتياز.
أما عن عقد التنازل ،فيستفيد منه كل شخص معنوي أو طبيعي عام أو خاص ،و
ال يمكن استرجاع السكن المتنازل عنه و ال إلغاء العقد ،ألنه عقد ناقل للملكية كما سبق
توضيحه.

ثالثا :االمتياز في إطار الترقية العقارية :منصوص عليه في المادة  92من المرسوم
التنفيذي  ،427-12المؤرخ في  ،2012/12/16الذي يحدد شروط و كيفيات إدارة و
تسيير األمالك العمومية و الخاصة التابعة للدولة ،فبموجب أحكام ھذا المرسوم ،أعطى
المشرع الجزائري الضوء األخضر لوضع العقارات المبنية أو غير المبنية تحت تصرف
متعاملين عموميين بأي شكل كان ،على أن يكون التصرف في إطار الترقية العقارية و
كذا االستثمار وفقا لدفتر الشروط ،الذي يوضع بموجب قرار وزاري.
يمكن اعتبار ھذا النوع من االمتياز بمثابة تنازل بمفھومه الكامل ،إنما االختالف
يكمن في الھدف المنشود من ھذا التنازل ،حيث يمنح االمتياز في إطار الترقية العقارية
من أجل االستثمار و إعادة البيع بعد اإلنجاز المتصاص العجز السكني من جھة ،و
إنعاش االقتصاد الوطني بتكوين مناطق حيوية )كبناء مدن جديدة( أو إعادة إحياء المناطق
المعزولة من جھة أخرى.

 -1قانون  ،06-2000المؤرخ في  ،2000/12/23المتضمن قانون المالية لسنة  ،2001ج ر ج ج ،عدد
 ،80صادر في .2000/12/24
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الفرع الثاني
تمييز عقد التنازل عن عقد التبادل

التبادل وسيلة من الوسائل القانونية ،و لتحديد أحكامھا يتوجب علينا الرجوع إلى
القواعد العامة ،و األحكام المنصوص عليھا في التقنين المدني الجزائري ،أين عرف
المشرع الجزائري التبادل بمرادف له و ھو المقايضة ،إذ نصت المادة  413من التقنين
المدني الجزائري على:
"المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل لآلخر على سبيل التبادل
ملكية مال غير النقود".
من خالل ھذا التعريف ،الذي قدمه المشرع الجزائري ،يمكن إبراز أھم ما يختلف
فيه عقد التبادل عن عقد التنازل ،فالمبادلة قد يكون عقدا إداريا خاضعا إلى األحكام و
التنظيم المعمول بھما في مجال تسيير و إدارة األمالك الوطنية الخاصة ،إذا ما تم التعاقد
بين الدولة و إحدى المجموعات العمومية اإلقليمية ،كما قد يكون عقدا مدنيا خاضعا
لألحكام العامة للقانون المدني إذا ما تمت عملية التبادل بين الدولة و الخواص ،أما عقد
بيع األمالك العقارية الخاصة التابعة للدولة ،فھو ال يكيف إال كعقد إداري خاص مھما
كان الطرف المتعاقد معه.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن المقابل في عقد التبادل يكون بعقارات متناسبة فيما بينھا
من حيث القيمة و الموقع ،و إذا اختلفت قيمة األشياء المتبادلة ،فغالبا ما يستكمل أحد
األطراف الفارق نقدا ،أما في التنازل فالمقابل يكون وجوبا مبلغا من النقود يعكس قيمة
المبيع ،فالمقايضة ھي مبادلة شيء بشيء آخر ،في حين أن التنازل ھو بيع شيء مقابل
مبلغ من النقود يسمى الثمن.1
 -1ھدوري عايدة ،مرجع سابق ،ص ص .144-143
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و ما يتشابھان فيه كونھما ناقالن للملكية العقارية ،و أنه يمكن لمحل كل من
التبادل و التنازل أن يقع على األمالك العقارية الخاصة التابعة للدولة بين المصالح
العمومية أو مقابل أمالك عقارية يملكھا الخواص ،و يبرمان على شكل عقد إداري ناقل
للملكية ،طبقا للقواعد المنصوص عليھا في التشريع الساري ،منھا المادتين  92و  93من
قانون .30-90

البيع من أكثر العقود شيوعا في المعامالت التجارية ،فھو العقد الرئيسي في
الحضارات ،فبذكر العقود المسماة ،غالبا ما يأتي على رأسھا عقد البيع ،و لم يكن
البيع معروفا في البداية بل سبقته المقايضة ،فكان الناس أقدم العصور يتبادلون سلعة
بسلعة ،إلى غاية ابتكار طريقة التعامل بينھم بوساطة المعادن الثمينة ،1التي تكون
نادرة الوجود ،و صعبة المنال ،فتكسب قيمة معينة و ثابتة في السوق ،ثم اكتفت
النقود و العمالت النقدية التي تفرضھا السلطة الحاكمة ،ببسط الرقابة على طرق
وكيفية صك العمالت النقدية ،و تأسيس مصانع خاصة بھا.
ال يوجد فرق كبير بين العقدين إال في طبيعة المقابل فھو نقد في البيع وعين
في المقايضة ،2و رغم تعسر المعاملة بالمقايضة ،إال أن المجتمع الجزائري ال يزال
يتعامل بھا و إن قل ،لكن قد يقع تقايض بين شخصين ،كما يمكن أن تكون الدولة أو
أحد أجھزتھا طرفا في المقايضة ،خاصة في حالة نزع الملكية من أجل المنفعة
العمومية ،لذلك نظم المشرع الجزائري عقد المقايضة في التقنين المدني ،و ھو نفس
التقنين الذي نظم قد البيع ،لكنه أغلب ما يحتاج إليه المجتمع ھو عقد البيع.

 -1عبد الرزاق السنھوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،الجزء  ،04ص ص  ،31 ،30مرجع سابق.
 -2عبد الرزاق السنھوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،الجزء  ،04ص  ،31نفس المرجع.
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المطلب الثاني
اإلطار القانوني لعقد تنازل الدولة عن أمالكھا
العقارية الخاصة و تكييفه القانوني

تباع األمالك الوطنية العقارية الخاصة ،سواء كانت مبنية أو غير مبنية عن
طريق المزاد العلني ،فھي الحالة األصلية لھذه العملية ،و يشترط أن يأذن الوالي بإقامة
المزاد ،و الذي يكون قد طالب برأي المدير الوالئي لألمالك الوطنية من قبل ،كما يمكن
أن تباع في الحاالت االستثنائية بالتراضي لفائدة متعاملين عموميين أو خواص أو
التعاونيات العقارية ،استنادا إلى رخصة من الوزير المكلف بالمالية التي يصدرھا بعد
موافقة الوزير المكلف بالبناء.1
كلتا الحالتين )األصلية و االستثنائية( ،نضمھما المشرع الجزائري بموجب مرسوم
تنفيذي رقم  ،153-18يحدد شروط و كيفيات التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة
واألمالك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري ،2على وجوب إبرام عقد
البيع بين طالب الشراء و مالك العقار محل التنازل ،و كلف المشرع الجزائري مديرية
أمالك الدولة بأن تعده ،و تحرره طبقا للتشريع المعمول به.
يخضع عقد التنازل إلى قواعد قانونية صارمة 3حفاظا على تساوي الحظوظ لدى
الراغبين باالستفادة ،و حفاظا على حقوقھم و الحقوق الخاصة بالدولة ،و يتبين لنا ذلك
بالنظر في اإلطار القانوني لعقد التنازل )الفرع األول( المبرم بين الدولة و المستفيد ،و
التكييف القانوني لھذا العقد )الفرع الثاني(.
 -1المواد  11 ،10و  ،12قانون رقم  ،454-91مرجع سابق.
 -2مرسوم تنفيذي رقم  ،153-18المؤرخ في  ،2018/06/04يحدد شروط و كيفيات التنازل عن األمالك
العقارية التابعة للدولة واألمالك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري ،ج ر ج ج ،عدد ،33
صادرة في .2018/06/06
 -3عيباش ليندة و بيحايري سھيلة ،مرجع سابق ،ص ص .54-53
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الفرع األول
اإلطار القانوني لعقد تنازل الدولة عن
أمالكھا العقارية الخاصة

تخضع األمالك الوطنية الخاصة من حيث تسييرھا و استعمالھا و خاصة
التصرف فيھا بالبيع أو بغير ذالك ،إلى مجموعة من األحكام القانونية ،السيما مضامين
قواعد القانون الخاص ،و لذلك لن تكون األحكام المتعلقة ببيع األمالك الوطنية العقارية
الخاصة بعيدة عن تلك األحكام الجاري العمل بھا فيما بين الخواص ،إن لم نقل أنھا ذاتھا
األحكام المستمدة ألصولھا من القانون الخاص.
و بما أن الدولة لديھا حق ملكية مدنية على العقارات الخاصة التابعة لھا ،و ليس
حق ملكية إدارية ،شأنھا في ذلك شأن األشياء التابعة لألفراد ،ذلك أنھا غير مخصصة
للمنفعة العامة ،فإن القانون المدني أولى بأن ينظم التصرفات الواقعة عليھا فيرسم حدودھا
و يبين مداھا.
و بطبيعة الحال ،األمالك العقارية الخاصة التابعة للدولة ال تحمل حصانة القاعدة
التي تحمي المال العام ،1لذا يقع عليھا التصرف ،و يعتبر عقد البيع ھو من أھم العقود
التي يقدم عليھا الخواص في مجال المعامالت المدنية ،فيدخل بالتأكيد ضمن ھذا النطاق
العقود التي تبرمھا الدولة في مجال تنازلھا عن العقارات الخاصة التابعة لھا.
فحدد المشرع الجزائري اإلطار الذي يتم فيه التنازل عن األمالك الوطنية العقارية
الخاصة من مختف المحالت ذات الطابع السكني ،التي تكون من أولويات المواطن
الجزائري ،و يأتي االھتمام بعدھا بالمحالت ذات االستعمال التجاري ،المھني و الحرفي
 -1زكية بوديار و فاطمة مالزم ،طرق استغالل األمالك الوطنية الخاصة في التشريع الجزائري ،مذكرة لنيل
شھادة ماستر ،تخصص قانون عقاري ،جامعة العربي التبسي -تبسة ، -كلية الحقوق و العلوم السياسية ،قسم
الحقوق ،2017،ص .42
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التابعة للدولة أو الجماعات المحلية ،أو مكاتب التسيير العقاري ،أو المؤسسات و الھيئات
و األجھزة العمومية.
بدأت عمليات تنازل الدولة الجزائرية عن أمالكھا العقارية الخاصة ألول مرة سنة
 ،1981بعد إصدار المشرع الجزائري لقانون  ،01-81المؤرخ في ،1981/06/07
يتضمن التنازل عن األمالك العقارية ذات االستعمال السكني أو المھني أو التجاري أو
الحرفي التابعة للدولة و الجماعات المحلية و مكاتب الترقية و التسيير العقاري و
المؤسسات و الھيئات و األجھزة العمومية ،ثم عدل و تمم ھذا القانون سنة ،1986
بموجب قانون رقم  ،031-86المؤرخ في  ،1986/02/04فعرف توسيع عملية التنازل
فشملت المحالت ذات االستعمال الصناعي ،كما فتح المجال إلمكانية التنازل عن أمالك
الدولة لفائدة األشخاص المعنوية العامة و الخاصة )الشركات و المؤسسات الخاصة و
العمومية( و ليس لألشخاص الطبيعيين فقط.
و المالحظ من خالل ذلك أن الدولة رفعت القيود الموجودة في ھذا القانون  ،لفائدة
األشخاص المعنوية ،2لكن بعد سريان ھذا القانون مدة من الزمن ،قام المشرع الجزائري
بإلغائه بموجب القانون رقم  ،06-2000المؤرخ في ،2000/11/23 ،المتضمن قانون
المالية لسنة .32001
و تنفيذا للسياسة التي لمحت إليھا اإلدارة العامة ،التي ارتأت أن ھذا القانون
يشمل وسيلة من وسائل نھب ممتلكات الدولة ،بعد أن انتھجت عملية التقييم التي كانت
تقدر العقارات بأسعار زھيدة مقارنة بالسوق العقارية التي تشھد يوما بعد يوم تزايدا في
األسعار ،ما جعل الخزينة العمومية تفقد أمواال باھظة.4
باإلضافة إلى ذلك ،فإن توسع الحظيرة العقارية التابعة للدولة ،ساعد على حث
المشرع الجزائري ،في أن يفكر في إصدار تنظيم جديد ،يكون أكثر فعالية في التحكم
بعملية التنازل عن األمالك العقارية الخاصة التابعة للدولة ،فظھر المرسوم التنفيذي رقم
 269-03المؤرخ في  ،2003/08/07يحدد شروط و كيفيات التنازل عن األمالك
 -1بموجب القانون رقم  ،03-86المؤرخ في  ،1986/02/04الذي يعدل و يتمم قانون رقم  ،01-81ج ر ج ج،
عدد  ،05صادر في .1986 02/05
 -2عيباش ليندة و بيحايري سھيلة ،مرجع سابق ،ص .37
 -3قانون  ،06-2000المؤرخ في  ،2000/12/23مرجع سابق.
 -4عيباش ليندة و بيحايري سھيلة ،مرجع سابق ،ص .38
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العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية و التسيير العقاري الموضوعة حيز االستغالل
قبل أول يناير سنة  ،12004كما أن المشرع الجزائري اشترط على أن يتم بيع العقارات
بمقابل قيمتھا التجارية لفائدة شاغليھا الشرعيين من األشخاص الطبيعيين الحاملين للجنسية
الجزائرية ،أو األشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ،حسب ما ھو منصوص
عليه في المادة الثانية ،الفقرة األولى من مرسوم تنفيذي رقم  ،153-18المؤرخ في
 ،2018/06/04يحدد شروط و كيفيات التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة
واألمالك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري ،2الذي ألغى المرسوم
التنفيذي رقم  269-03المذكور سالفا ،فكان على المھتم بعملية تنازل الدولة عن أمالكھا
العقارية لخاصة ،معرفة اإلجراءات المنصوص عليھا في المرسوم التنفيذي رقم
 153 -18المذكور سالفا ،و االطالع على القواعد و األسس و التنظيمات السارية فيه،
ليتمكن من اكتساب العين التي يشغلھا.
من أھم مھام مصلحة العمليات العقارية التابعة للمديرية الوالئية ألمالك الدولة،3
 نذكر منھا ما يعنينا في ھذا المقام -حيث يقوم مكتب تسيير أمالك الدولة بتنظيم و مراقبةعملية البيع و تقييم العقارات و المتاجر المتضمنة ألمالك الدولة الخاصة ،و التي تتابع
نتائجھا ،و تكلف مصلحة الخبرة بتنظيم و عرض عمليات تقييم األمالك العقارات حسب
أسعار السوق ،و تدرس الطلبات المتعلقة بھا في مكتب التعويضات العقارية ،كما تقوم
بدراسة و تقييم عمليات البيوع على المستوى المحلي ،و ويخول لھا باتخاذ قرارات و
تقديم تحاليل تقنية في مكتب الدراسات و التحليل.4
 -1مرسوم تنفيذي رقم  ،269-03مؤرخ في  ،2003/08/07يحدد شروط و كيفيات التنازل عن األمالك
العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية و التسيير العقاري الموضوعة حيز االستغالل قبل أول يناير سنة
 ،2004ج ر ج ج ،عدد  ،48صادر في .2003/08/13
 -2مرسوم تنفيذي رقم  ،153-18المؤرخ في  ،2018/06/04مرجع سابق.
 -3قرار وزاري مشترك ،مؤرخ في  ،1991/06/04يحدد مصالح و مكاتب مديريات أمالك الدولة ،و
مديريات الحفظ العقاري على مستوى الواليات ،ج ر ج ج ،عدد  ،38صادر في .1991/08/14
 -4صحراوي العربي ،إدارة أمالك الدولة في الجزائر ،مذكرة ماستر أكاديمي ،شعبة الحقوق ،جامعة قاصدي
مرباح ،كلية الحقوق و العلوم السياسية  -ورقلة ،2014 -ص .30
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أما على مستوى مفتشيه أمالك الدولة ،فيقوم قسم الخبرات و التقويمات
العقارية ،1بتقييم العقارات و المتاجر الخاصة بأمالك الدولة ،و متابعة عمليات البيوع
الخاصة بھا ،وأيضا تقييم السوق العقارية على المستوى المحلي.2
تطرق المشرع الجزائري إلى عملية التنازل عن األمالك الوطنية العقارية
الخاصة في عدة قوانين أبرزھا قانون رقم  ،01-81الذي عدل بعدة قوانين ،قبل أن يلغى
بموجب القانون رقم  ،06-2000المؤرخ في  ،2000/12/23المتضمن قانون المالية
لسنة  ،2001المذكورين سابقا.
كما أعاد المشرع الجزائري تنظيم عملية التنازل عن األراضي اإلستراتيجية،
بموجب مرسوم تنفيذي رقم  ،289-92مؤرخ في  ،1992/07/06الذي يحدد شروط
التنازل عن األراضي الصحراوية في المساحات االستصالحية ،و كيفيات اكتسابھا.3
ثم أصدر المشرع الجزائري المرسوم التنفيذي رقم  ،269-03المؤرخ في
 ،2003/08/07الذي يحدد شروط و كيفيات التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة
و لدواوين الترقية و التسيير العقاري الموضوعة حيز االستغالل قبل ،42004/01/01
ليعيد بعث ھذه العملية من جديد.
و سرعان ما دعم ھذه العملية بعملية مشابھة لھا ،حيث عمد إلى تكريس عقد
االمتياز كآلية الستغالل العقار الصناعي و امتالكه بموجب األمر رقم  ،04-08الذي
يحدد شروط و كيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة لألمالك العقارية الخاصة
 -1قرار وزاري مشترك ،مؤرخ في  ،1991/06/04يحدد التنظيم الداخلي لمفتشيات أمالك الدولة والحفظ
العقاري ،ج.رج ج ،عدد  ،38صادر في .1991/08/14
 -2صحراوي العربي ،مرجع سابق ،ص.31
 -3مرسوم تنفيذي رقم  ،289-92مؤرخ في  ،1992/07/06الذي يحدد شروط التنازل عن األراضي
الصحراوية في المساحات االستصالحية ،و كيفيات اكتسابھا ،ج رج ج ،عدد  ،55صادر في .1992/07/19
 -4المرسوم التنفيذي رقم  ،269-03المؤرخ في  ،2003/08/07مرجع سابق.
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للدولة ،و الموجھة النجاز مشاريع استثمارية ،1و عدل ھذا القانون و تمم بموجب عدة
قوانين آخرھا قانون رقم  ،01-15المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2015
و ختام ھذه التشريعات ،مرسوم تنفيذي رقم  ،153-18المؤرخ في
 ،2018/06/04يحدد شروط و كيفيات التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة و
األمالك المسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري ،المذكور سابقا ،و الذي
ألغى بموجب المادة  24منه ،أحكام مرسوم تنفيذي رقم  ،269-03المؤرخ في
 ،2003/08/07المذكور سابقا.

 -1أمر رقم  ،04-08مؤرخ في  ،2008/09/01يحدد شروط و كيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة
لألمالك الخاصة للدولة و الموجھة النجاز مشاريع استثمارية ،ج رج ج ،عدد  ،49صادر في ،2008/09/03
معدل و متمم بموجب قانون رقم  ،11-11مؤرخ في  ،2011/07/18المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
 ،2011ج رج ج ،عدد  ،40صادر في  ،2011/07/20و قانون رقم  ،12-12مؤرخ قي ،2012/12/26
يتضمن قانون المالية لسنة  ،2013ج رج ج ،عدد  ،72صادر في  ،2012/12/30و قانون رقم ،10-14
مؤرخ في  ،2014/12/30يتضمن قانون المالية لسنة  ،2015ج رج ج ،عدد  ،78صادر في
 ،2014/12/31و أخيرا بموجب أمر رقم  ،01-15المؤرخ في  ،2015/07/02يتضمن قانون المالية
التكميلي  ،2015ج رج ج ،عدد  ،40الصادرة في .2015/07/23
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الفرع الثاني
التكييف القانوني لعقد تنازل الدولة
عن أمالكھا العقارية الخاصة

يختلف التكييف القانوني من عقد إلى آخر حسب الشروط المحددة إلبرامه و
النصوص القانونية المنظمة له ،و حسب موقع األطراف فيه و االلتزامات الواقعة على
كل طرف ،أما التكييف القانوني الخاص بالعقد الذي تبرمه الدولة مع المستفيد ،بمناسبة
عملية تنازلھا عن األمالك العقارية الخاصة التابعة لھا يبقى غامضا ،فيمكن تكييفه كعقد
إذعان ،كما يمكن اعتباره من العقود المدنية.
وصف المشرع الجزائري عقد اإلذعان ،بالنص على كيفية حصول القبول فيه،
بموجب نص المادة  70من التقنين المدني الجزائري ،1التي يظھر من خاللھا بأن مركز
المتعاقدين في عقد اإلذعان غير متساوي و أن الطرف الضعيف يكون قبوله بغير نقاش
لإليجاب الصادر من الطرف القوي الذي يكون على األرجح شخص معنوي عام أو
خاص ،و غالبا ما يكون ھذا اإليجاب موجه للجميع دون تحديد شخص معين.
غالبا ما يكون عقد اإلذعان في شكل نموذج محدد سلفا ،و ما على الطرف الثاني،
إال الموافقة على الشروط التي جاءت فيه و التسليم بھا و التعاقد مع اإلدارة ،أو أن يرفض
جملة و تفصيال ،أما أن يناقش فيه شرطا من الشروط أو في بند من البنود المكونة له فال
يجوز ذلك ،ال بالتعديل أو التغيير و ال باإللغاء.
فإذا قمنا بالمقارنة بين خصائص عقد اإلذعان مع خصائص عقد التنازل عن
األمالك العقارية الخاصة التابعة للدولة ،يمكن أن نقول عن عقد التنازل أنه عقد إذعان،
كون المشتري ال يملك خيارا فيما يخص تحديد السعر و نوع العقار و االستعمال الموجه
 -1المادة  70من التقنين المدني الجزائري » يحصل القبول في عقد اإلذعان بمجرد التسليم لشروط مقررة
يضعھا الموجب و ال يقبل مناقشة فيھا «
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إليه العقار ،و ليس بإمكانه أن يناقش في أي شرط من شروط التنازل إال فيما خيره فيه
المشرع أن يختاره ،كأن يختار المستفيد من التنازل في طريقة دفع الثمن ،إما فورا
أو بالتقسيط )على دفعات تحدد في العقد(.
يمكن أن نأخذ على سبيل المثال ،بالنسبة للعقارات الخاصة بالسكنات التابعة
لديوان الترقية و التسيير العقاري ال يتدخل فيه ھذا األخير بإرادته المنفردة في تحديد
الشخص المتعاقد معه ،و ال السعر ،و ال كيفية التنازل ،رغم أنه ھو الطرف القوي في
العقد لكونه يمثل الدولة.
على ھذا األساس ،فإن عقد التنازل المبرم بين ديوان الترقية و التسيير العقاري و
بين الشاغل الشرعي للعقار )المستفيد( ،ال يمكن اعتباره عقد إذعان بمعنى الكلمة رغم أنه
يحمل في طياته بعض مميزات عقود اإلذعان ،فھو عقد من نوع خاص بين عقد اإلذعان
و العقود الخاصة ،و المبرمة على أساس مفھوم القانون العام.
و ما بقي لنا إال أن نشير إلى أن المشرع الجزائري قد نص على عملية التنازل
عن األمالك العقارية الخاصة التابعة للدولة ،أن يكون البيع عن طريق المزاد العلني ھو
األصل ،و أن يكون االستثناء بالتراضي.
ففي الحالة األولى يتم إبرام العقد بعد رسو المزاد ،1و يكون المستفيد ھو من رسى
إليه المزاد ،أما في الحالة الثانية فيتم بمجرد تبادل الطرفين رغبتيھما المتطابقتين في إبرام
العقد بالتراضي ،فتطبق ھنا القواعد العامة في إبرام العقد ،و في كلتا الحالتين ال يعتبر
العقد عقد إذعان.
رغم أن العقد الواقع إثر بيع الدولة ألمالكھا العقارية الخاصة ،له قواعد تنظيمية
ملزمة ،يتبين أنه أقرب ما يكون إلى عقد اإلذعان ،فال يرد فيه تفاوض على الثمن الذي
 -1صنوبر أحمد رضا ،الحماية القانونية لحق الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري ،رسالة لنيل شھادة
الدكتوراه في القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة أبي بكر بلقايد  -تلمسان ،2016 -ص .47
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يكون بعد إجراء تقييم األمالك الذي تقوم به مصلحة أمالك الدولة ،و ال يمكن التحاور
على أي من األحكام األخرى كالضمان مثال) ،فال ضمان للعيوب الخفية في البيوع
اإلدارية فضال على القضائية( ،ألنه من المفروض أن يكون المشتري قد أطلع على
حالتھا قبل البيع.1
إال أنه ھناك إلتزامات أخرى تقع على الدولة ،فمن جھة اإلدارة أو الھيئة
المتنازلة ،ھي أيضا ال تملك خيارا في المفاوضة ،و ال توجيه البيع لصالح شخص معين،
و ال تحديد الثمن إال بإجراءات خاصة ،فالمشرع الجزائري نظم ھذه العملية بطريقة تخلق
التنافس على اقتناء ھذه العقارات ،دون ترك أي فرصة للھيئة المالكة للعقار أن تتعسف
في البيع.
مما سبق ينتج لنا أن عقد تنازل الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة ،ھو عقد
إداري خاص ،رغم أنه ليس من العقود المسماة.

 -1مرسوم تنفيذي رقم  ،153-18المؤرخ في  ،2018/06/04مرجع سلبق.
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المبحث الثالث
الشروط الخاصة لتجسيد عملية تنازل الدولة
عن أمالكھا العقارية الخاصة

قامت الدولة الجزائرية بعد االستقالل بتأميم مختلف األوعية العقارية من أجل
تجسيد ميوالتھا السياسية التي كانت موجھة لتطبيق نظام االشتراكية ،أصبحت تتنازل عن
بعض من ھذه العقارات ابتداءا من سنة  ،1981من أجل توجيه سياستھا نحو تطبيق نظام
اقتصاد السوق.
إذ حدد المشرع الجزائري الثروة العقارية القابلة للتنازل عنھا ،منذ إصداره ألول
قانون يجسد من خالله عملية تنازل الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة و ھو قانون رقم
 ،01-81و تتمثل ھذه العقارات عموما في األراضي و البنايات المختلفة التابعة للقطاع
العام التي شرع في استغاللھا قبل أول يناير  ،1981وكذا العقارات المبنية التي ال يجوز
للدولة أن تتنازل عنھا ،و تحديد الشروط المتعلقة بالتنازل.
تدخل عملية تنازل الدولة عن ممتلكاتھا العقارية الخاصة في إطار الترقية
العقارية ،و التي تھدف أساسا إلى القضاء على األزمة السكنية و دعم االقتصاد الوطني،
و ليس لتحقيق الربح عن طريق بيع األراضي أو البناء إلعادة البيع.
فتقوم الدولة بھذه العملية مراعية لجملة من الشروط الموضوعية )المطلب األول(،
و الشروط المتعلقة بكيفية تنازل الدولة عن عقاراتھا الخاصة )المطلب الثالث(.
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المطلب األول
الشروط الموضوعية

أقر المشرع الجزائري للدولة الحق في التنازل عن أمالكھا العقارية الخاصة
بموجب قانون رقم  ،01-81لكنه وضع لھا شروطا ال يجب أن تتجاوزھا ،من أجل بلوغ
الغاية من ھذه العملية ،و الحرص على عدم استغالل ھذا القانون ألغراض تخدم فئة
معينة من المجتمع.
كما تطرق في قانون األمالك الوطنية ) (30-90إلى عملية التنازل عن األمالك
العقارية الخاصة التابعة للدولة ،دون أن يأتي بأي جديد في شأن ھذا الموضوع ،و اكتفى
المشرع الجزائري أن نص بموجبه على منع التصرف في أمالك الدولة إال بوجود نص
قانوني يسمح بذلك ، 1و ھو نفس المبدأ الذي جاء به قانون  ،16-84المؤرخ في
 ،1984/06/30يتعلق باألمالك الوطنية.2
بعد ذلك تم إصدار قانون رقم  ،14-08المؤرخ في  ،2008/05/20الذي يعدل
ويتمم القانون رقم  ،330-90فوضع المشرع الجزائري بموجبه ،شروطا جديدة لتنازل
الدولة عن ملكية العقارات الخاصة التابعة لھا.
فأصبحت الدولة أو الھيئة التي ترغب في التنازل عن أمالكھا العقارية الخاصة،
مقيدة بشروط خاصة بالعقارات المتنازل عنھا )الفرع األول( ،باإلضافة إلى الشروط
الخاصة بالمستفيد )الفرع الثاني(.

 -1عيباش ليندة و بيحايري سھيلة ،مرجع سابق ،ص .45
 -2قانون  ،16-84مؤرخ في  ،1984/06/30يتعلق باألمالك الوطنية ،ج رج ج ،عدد  ،27صادر في
 ،1984/07/03ملغى.
 -3قانون  ،14-08مؤرخ في  ،2008/07/20يعدل ويتمم القانون رقم  ،30-90المتضمن قانون األمالك
الوطنية ،ج ر ج ج ،عدد  ،44صادر في .2008/08/03
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الفرع األول
الشروط الخاصة بالعقارات المتنازل عنھا

استعمال مصطـلـح األمالك العقارية أشمل و أدق ،حيث تتفرق الحقوق العينية
غير الملكية كحقوق االنتفاع و الحقوق الشخصية كاإليجار ،1فإن المقصود من القول
 تنازل الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة -بطبيعة الحال يعني التنازل عن الملكية ،ومن البديھي أن التنازل عن الملكية يعني التنازل عن الحقوق العينية كلھا ،كما يمكن للدولة
كذلك أن تتنازل عن بعض الحقوق العينية فقط كحق االستعمال و حق االستغالل ،بطرق
مختلفة منھا اإليجار أو منح االمتياز ،و التي يمكن أن يتعقبھا التنازل عن الملكية فبالتالي
تتعقبھا كل الحقوق العينية بطريقة آلية.
تتنازل الدولة عن عقاراتھا الخاصة المبنية منھا أو غير المبنية ،لصالح األفراد أو
األشخاص المعنوية ،وفقا للشروط التي نصت عليھا المادة  02من مرسوم تنفيذي رقم
 ،121-07مؤرخ في  ،2007/04/23يتضمن تطبيق أحكام القانون  ،11-06المؤرخ
في  ،2006/08/30الذي يحدد شروط و كيفيات منح االمتياز و التنازل عن األرضي
التابعة لألمالك الخاصة للدولة و الموجھة النجاز مشاريع استثمارية ،2كما يلي أنه:

 -1بربارة عبد الرحمان ،شرح قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية )قانون رقم  09-08مؤرخ في  23فيفري
 ،(2008الطبعة الثانية مزيدة ،2009 ،منشورات بغدادي ،رويبة –الجزائر -ص .365
 -2مرسوم تنفيذي رقم  ،121-07مؤرخ في  ،2007/04/23يتضمن تطبيق أحكام القانون  ،11-06المؤرخ
في  ،2006/08/30الذي يحدد شروط و كيفيات منح االمتياز و التنازل عن األراضي التابعة لألمالك الخاصة
للدولة و الموجھة النجاز مشاريع استثمارية ،ج ر ج ج ،عدد  ،27صادر في .2007/04/25
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"يجب أن تكون األوعية العقارية التي يمكن أن تكون محل تنازل في إطار ھذا
المرسوم:
 تابعة لألمالك الخاصة للدولة. غير مخصصة و ليست في طور التخصيص لفائدة مصالح عمومية تابعة للدولةلتلبية حاجاتھا.
 واقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير كما ھو محدد في أدوات التھيئة والتعمير".
كما نصت المادة  26من القانون  ،14-08التي عدلت المادة  89من قانون
األمالك الوطنية  ،30-90على السماح بالتنازل عن األراضي الخاصة للدولة و
للجماعات المحلية وفقا للشروط التالية:
 أن يتم إلغاء تخصيصھا أو عدم تخصيصھا أصال. يجب أن تتم عملية التنازل عن طريق المزاد العلني. ال يمكن التنازل عن ھذه األمالك إال في حالة ورود احتمال عدم قابليتھا لتأديةوظيفتھا لدى المصالح العمومية.
 يجب احترام المخططات التوجيھية للتھيئة و التعمير عند القيام بالتنازل عن أمالكالدولة و الجماعات اإلقليمية.
 يمكن بصفة استثنائية التنازل بالتراضي مع مراعاة القيمة التجارية للملك محلالتنازل إذا كانت ھذه العملية تحقق فائدة كبيرة للدولة و الجماعات اإلقليمية.
تتنازل الدولة عن األراضي الصحراوية المحددة بموجب المادة  18من قانون
 ،25-90المؤرخ في  ،1992/11/18المتضمن قانون التوجيه العقاري ،1في إطار
المساحات اإلستعجالية قصد إنشاء مستثمرات كبرى معدة الستقبال الزراعات
اإلستراتيجية.
 -1المادة  18من قانون رقم  ،25-90المؤرخ في  ،1992/11/18الذي يتضمن التوجيه العقاري" :األراضي
الصحراوية في مفھوم ھذا القانون ،ھي كل أرض تقع في منطقة تقل نسبة األمطار فيھا عن  100ملم".
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و ال تتنازل الدولة عن العقارات الخاصة التابعة لھا ،إال إذا كانت غير مخصصة
أو ألغي تخصيصھا ،و إذا أرادت أن تلغي التخصيص من أجل التنازل يجب عليھا التأكد
من عدم قابليتھا لتأدية وظيفتھا ،و من أجل التطرق إلى عملية التنازل ،عليھا مراعاة
أحكام المخططات التوجيھية للتھيئة و التعمير ،و أن تتم ھذه العملية عن طريق المزاد
العلني كقاعدة عامة ،أو بالتراضي في حاالت استثنائية من أجل تحقيق فائدة ،كما عليھا
أن تعمل جاھدة لكي تباع العين محل التنازل بالقيمة التجارية.
بذلك يمكننا التمييز بين العقارات التابعة لألمالك الخاصة للدولة القابلة للتنازل و
بين العقارات الغير قابلة للتنازل ،أي العقارات التي يمكن للدولة أن تتنازل عنھا )أوال(،
و تلك التي ال يجوز لھا أن تتنازل عنھا )ثانيا(.

أوال :العقارات القابلة للتنازل عنھا :حدد المشرع الجزائري األمالك العقارية الخاصة
التابعة للدولة التي يمكن أن تكون موضوع تنازل ،في المادتين الثانية و الثالثة من القانون
رقم  ،01-81و بالرغم من إلغائه لھذا القانون إال أنه أعاد صياغة أحكامه مع نوع من
التغيير الطفيف بموجب مرسوم تنفيذي رقم  ،153-18الذي نص من خالله على تنازل
الدولة عن األمالك العقارية الخاصة.
كما نصت المادة  03من القرار الوزاري المشترك ،المؤرخ في ،2003/04/05
الذي يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو الغير مبنية التابعة لألمالك الخاصة
للدولة و المخصصة النجاز عملية تعمير أو بناء ،1على ما يلي:
" يجب أن تكون العقارات المبنية أو غير المبنية التي يمكن التماس شرائھا:
 تابعة لألمالك الخاصة للدولة. -1قرار وزاري مشترك مؤرخ في  ،2003/04/05يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنية
التابعة لألمالك الخاصة للدولة و المخصصة لعمليات تعمير أو بناء ،ج ر ج ج ،عدد  ،35صادر في
.2003/05/25
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 غير مخصصة أو محتمل تخصيصھا ألغراض خدمات أو تجھيزات عمومية.واقعة في القطاعات الحضرية القابلة للعمران كما ھو محدد في األدوات الخاصة بالتھيئة
و التعمير ،أو المخصصة الستيعاب برامج انجاز السكن الريفي".
من خالل ما سبق ،يمكن تقسيم ھذه األمالك إلى نوعين ھما ،األمالك العقارية
المبنية و األمالك العقارية الغير مبنية.

أ -العقارات المبنية :و ھي البنايات الفردية و البنايات الجماعية و العقارات
الصناعية ،و بدورھا تنقسم حسب ما ھي موجھة من أجله إلى نوعين ،منھا البنايات
الموجھة لالستعمال السكني ،و األخرى الموجھة لالستعمال المھني أو التجاري أو
الحرفي ،أي الموجھة للنشاطات الحيوية.
 -1العقارات الموجھة لالستعمال السكني :يمكن للدولة أن تتنازل حسب البرامج
التي تعدھا و كذا السياسة العقارية المتبعة ،عن المحالت السكنية من البنايات الجماعية و
المساكن الفردية التي آلت للدولة بموجب األمر رقم  ،102-66المؤرخ في
 ،1966/08/06المذكور سابقا ،و كذلك البنايات التي أعيد دمجھا ضمن األمالك
العقارية الخاصة التابعة للدولة بموجب األمر رقم  11-70المؤرخ في ،1970/01/22
يتعلق بممتلكات مؤسسات الدولة.1
تتمثل ھذه العقارات في البنايات الجماعية و المساكن الفردية التابعة لكل من
قطاعات الكراء التابعة لمكاتب الترقية و التسيير العقاري أو المدمجة في ثروتھا ،و كذا
المؤسسات و الھيئات و األجھزة العمومية بمختلف أنواعھا ،و التي تسيرھا إدارة أمالك
الدولة و الشؤون العقارية ،و تلك التابعة للجماعات المحلية و للنقابات البلدية و المحالت
السياحية ذات االستعمال السكني.
 -1األمر رقم  ،11-70مؤرخ في  ،1970/01/22المتعلق بممتلكات مؤسسات الدولة ،ج رج ج ،عدد ،09
الصادر في .1970/01/27
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حدد المشرع الجزائري شروط و كيفيات منح السكنات االجتماعية في طيات
مرسوم تنفيذي رقم  ،142-08مؤرخ في  ،2008/05/11يحدد قواعد منح السكن
العمومي اإليجاري ، 1إذ جاء في نص المادة  02من ھذا المرسوم ،تعريف السكنات
العمومية اإليجارية على أنھا ھي السكنات الممولة من طرف الدولة أو الجماعات المحلية،
و الموجھة فقط لألشخاص الذين تم تصنيفھم حسب مداخيلھم ضمن الفئات االجتماعية
المعوزة و المحرومة ،و التي ال تملك سكنا على اإلطالق أو تقطن في سكن غير الئق و/أو
ال تتوفر ھذه السكنات ألدنى شروط النظافة.
يتم التنازل عن ھذه السكنات لصالح المستأجر ،و ھو بدوره يمكن أن يتغير قبل
تجسيد التنازل ،عن طريق نقل حقوق اإليجار ،بموجب مرسوم تنفيذي رقم ،310-16
مؤرخ في  ،2016/11/30الذي يحدد شروط نقل حق اإليجار المتعلق بالسكن العمومي
اإليجاري الذي تسيره دواوين الترقية و التسيير العقاري ،و كيفياته ،2حيث يمكن نقل حق
اإليجار من المستأجر إلى شخص آخر قبل الشروع في عملية التنازل ،بمراعاة أحكام
المواد  03 ،02و  05من المرسوم التنفيذي المذكور.
لكن ھذا اإلجراء ال يخضع لشروط االستفادة من السكن العمومي اإليجاري،
فالمستأجر الجديد ال تطبق عليه شروط االستفادة من السكن العمومي اإليجاري ،كأن كون
المستأجر الجديد وريثا ،و الشرط الوحيد المنصوص عليه قبل الشروع في نقل ھذا الحق،
ھو أن يتعھد المستأجر الجديد باقتناء السكن حسب التنظيم المعمول به.
و تتنازل الدولة عن األمالك العقارية التابعة لھا ،بتطبيق نص المادة األولى من
المرسوم التنفيذي رقم  ،269-03المؤرخ في  ،2003/08/07السالف الذكر ،و األمالك
العقارية التابعة لدواوين الترقية و التسيير العقاري ،التي تم تسليمھا و وضعھا حيز
االستغالل قبل  ،2004/01/01و نص على أن تنتھي العملية في  2007/12/31بموجب
 -1مرسوم تنفيذي رقم  ،142-08المؤرخ في  ،2008/05/11يحدد قـواعد منح السكن العمومي اإليجاري،
ج رج ج ،عدد  ،24صادر في .2008/05/25
 -2مرسوم تنفيذي رقم  ،310-16مؤرخ في  ،2016/11/30الذي يحدد شروط نقل حق اإليجار المتعلق
بالسكن العمومي اإليجاري الذي تسيره دواوين الترقية و التسيير العقاري ،و كيفياته ،ج رج ج ،عدد ،70
صادر في .2016/12/08
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المادة  18منه ،و ھو التاريخ الذي ينتھي فيه سريان أحكام ھذا القانون ،مع إشتراط
المشرع الجزائري بإبقاء كل الطلبات المودعة من قبل خاضعة لھذا اإلجراء إلى غاية
الفصل فيھا بصفة نھائية.
غير أن ھذه المادة عدلت عدة مرات ،األولى بموجب المادة  03من المرسوم
التنفيذي رقم  ،153-13المذكور سابقا ،حيث مدد األجل إلى غاية  ،2015/12/31ثم
أعيد تعديل ھذه المادة و تمديد األجل 1للمرة الثانية ،بموجب نص المادة  04من المرسوم
التنفيذي رقم  ،211-15المؤرخ في  ،2015/08/0الذي يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي
رقم  ،2169-03فأصبحت صياغتھا كالتالي:
"ينتھي سريان ھذا المرسوم في  31ديسمبر سنة ."2017
أصدر المشرع مرسوم تنفيذي رقم  ،153-18فألغى بموجبه المرسوم التنفيذي رقم
 ،269-03لكن عمليا يمكن اعتبار ھذا المرسوم مجرد إعادة صياغة القانون و تحيينه و
ليس إلغاء بما تحمله الكلمة من معنى ،ألنھما يحمالن في طياتھما تقريبا نفس األحكام،
فيمكن القول إنما ھو بمثابة تعديل لبعض المواد ،باإلضافة إلى أن األجل الذي وضعه
المشرع الجزائري لتطبيق المرسوم التنفيذي رقم  ،269-03يجعله غير مضطر إللغائه،
إنما كان يكفي إصدار مرسوم جديد بصيغة جديدة ،دون اإلشارة إلى إلغاء األول ،فمن
الجانب الفقھي ال يجب أن يكون ھناك قانونان متشابھان ،فإن التشابه بين القانونين يدخل
المشرع في غلط ھو على غنا عنه.
 -1ھذا التمديد في أجل إنھاء أحكام المرسوم التنفيذي و التعديالت و اإللغاءات المتكررة ،يجعلنا نتصور
احتمالين ،أولھما عجز السلطة من استكمال إجراءات التنازل ،و ثانيھما ھو تعمدھا للمماطلة لبلوغ أھداف
أخرى ،خصوصا أنھا جاءت متزامنة مع مواعيد االنتخابات ،لھذا نستحسن موقف المشرع الجزائري في عدم
وضع أي أجل لتطبيق المرسوم التنفيذي رقم  ،153-18لوضع حد للسياسيين الذين يتدخلون في مثل ھذه
اإلجراءات و التالعب بمشاعر أفراد المجتمع.
 -2مرسوم تنفيذي رقم  ،211-15مؤرخ في  ،2015/08/11يعدل و يتمم مرسوم تنفيذي رقم ،169-03
مؤرخ في  ،2003/08/07الـذي يحدد شروط و كيفيات التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة و لدواوين
الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز االستغالل قبل أول يناير سنة  ،2004ج ر ج ج ،عدد
 ،44صادر في .2015/08/19
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 -2العقارات الموجھة لالستعمال المھني أو التجاري أو الحرفي :تتنازل الدولة
عن المحالت المھنية أو التجارية أو الحرفية التي آلت إليھا بموجب األمر رقم 102-66
المؤرخ في  ،1966/08/06و كذلك البنايات التي أعيد دمجھا في أمالك الدولة بموجب
األمر رقم  11-70المؤرخ في  ،1970/01/22يتعلق بممتلكات مؤسسات الدولة.1
كما يمكن للدولة أن تتنازل عن الحقوق التجارية المرتبطة بالعقارات الموجھة
لالستعمال المھني أو التجاري أو الحرفي ،إذ نصت على ذلك المادة  03الفقرة  05من
القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  ،2003-04-05كما يلي:
"المحالت المھنية أو التجارية أو الحرفية التي تمثل صفتھا القانونية صفة
األمالك المشار إليھا في الفقرات  1و  2و  3و  4أعاله ،و كذا الحقوق التجارية
المرتبطة بھا".

ب -العقارات غير المبنية:
رأت الدولة الجزائرية ضرورة اللجوء إلى االستثمار ،واتخاذھا كأحد اآلليات
الرئيسية للتنمية االقتصادية ،لذا عملت على تكييف منظومتھا القانونية و التنظيمية مع
األوضاع الجديدة بغية توفير المناخ االستثماري المحفز لرؤوس األموال ،2لذلك أصدر
المشرع الجزائري األمر رقم  ،11-06الذي يحدد شروط و كيفيات منح االمتياز و التنازل
عن األراضي التابعة لألمالك العقارية الخاصة التابعة للدولة و الموجھة إلنجاز مشاريع
استثمارية.3
 -1األمـر رقـم  ،11-70المـؤرخ فـي  ،1970/01/22مرجع سابق.
 -2موكة عبد الكريم و عزيزي جالل ،عقد االمتياز كآلية الستغالل العقار الموجه لالستثمار :العقار الصناعي
 نموذجا -مجلة أبحاث قانون و سياسة ،العدد الثالث ،قسم الحقوق ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعةمحمد الصديق بن يحي ،جيجل ،ص .128
 -3األمر رقم  ،11-06المؤرخ في  ،2006/08/30يحدد شروط و كيفيات منح االمتياز و التنازل عن
األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة و الموجھة إلنجاز مشاريع استثمارية ،ج ر ج ج ،عدد  ،53صادر
في .2006/08/30

47

و يقصد من ھذه العملية ،استصالح األراضي و تھيئتھا و انجاز مجموع األعمال
التي تدخل في سياق اإلنتاج و المتعلقة بالزراعات المعتمدة ،حيث يمكن لكل شخص
طبيعي جزائري الجنسية أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري أن يترشح الكتساب
أراضي استصالحية ،بشرط أن يكون المساھمين فيھا جزائريي الجنسية.
يجب على الدولة التدخل لتنظيم ھذه العملية بطرق قانونية لتھيئة األراضي
الصحراوية حسب ما نصت عليه المادة  19من نفس القانون التي جاءت بالصيغة التالية:
"يحدد قانون خاص قواعد و أدوات و كيفيات تدخل الدولة و الجماعات المحلية،
لتھيئة األراضي الصحراوية قصد تحويلھا إلى أراض فالحية".
و من ثم أصدر المشرع الجزائري مرسوم تنفيذي رقم  ،289-92المؤرخ في
 ،192/06/06الذي يحدد شروط التنازل عن األراضي الصحراوية في المساحات
االستصالحية و كيفيات اكتسابھا ،1و بين من خالله كيفية تساھم الدولة في استصالح
األراضي الصحراوية و األمالك العقارية الخاصة التابعة لھا ،في إطار المساحات
اإلستعجالية ،قصد إنشاء مستثمرات كبرى الستقبال الزراعات اإلستراتجية ،عن طريق
التكفل بانجاز منشآت تجنيد المياه و سبل المواصالت و التركيبات الخاصة بإيصال
الطاقة.

ثانيا :العقارات الغير قابلة للتنازل عنھا:
حدد المشرع الجزائري في القانون رقم  ،01-81في المادة  ،03المباني التابعة
لألمالك الخاصة للدولة و التي ال يجوز لھذه األخيرة أن تتنازل عنھا ،و ھي كالتالية:
 البنايات الجماعية المھددة باالنھيار التي يستوجب ھدمھا بسبب قدمھا المثبتقانونا من المصالح المختصة.
 البنايات و المحالت المعنية بإجراء المراصفة أو بعمليات للتجديد تتم تنفيذالحاجيات الدولة و الجماعات المحلية.
 -1مرسوم تنفيذي رقم  ،289-92المؤرخ في  ،192/06/06مرجع سابق.
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 البنايات و المحالت التجارية ذات الطابع السياحي التي ھي جزء من مجموعةسياحية ،أو لھا أھمية خاصة في النشاط السياحي و التي تحدد قائمتھا بموجب
مرسوم.
 مساكن الخدمة التي ھي جزء ال يتجزأ من البنايات التي تستعملھا الدولة ،والجماعات المحلية ،و المؤسسات و الھيئات و األجھزة العمومية ،و كذلك المساكن
الضرورية لممارسة الوظائف ،و المساكن المرتبطة مباشرة باستغالل الوحدات
الصناعية و المنجمية.
 المحالت المخصصة لنشاط المؤسسات و الھيئات و األجھزة العمومية. البنايات الفردية من النوع الرفيع. المحالت المھنية أو التجارية أو الحرفية الواسعة المساحة. المحالت و العقارات المرتبة كآثار تاريخية. األمالك العقارية المبنية المرتبطة بمزارع القطاع الفالحي االشتراكي.بعدھا عمد المشرع الجزائري أن يستثني من البيع األمالك العقارية بموجب القرار
الوزاري المشترك المؤرخ في  ،2003-04-05حيث تم تحديدھا كالتالي:
 األمالك الموضوعة حيز االستغالل بعد أول يناير .2004 األمالك العقارية التابعة للجماعات المحلية التي سيتم تحديد كيفيات التنازل عنھابموجب نص الحق.
 السكنات المنجزة بغرض سير المصالح الھيئات العمومية للدولة و الجماعاتالمحلية.
 األمالك العقارية المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي.كما ال يمكن لمصفي المؤسسات العمومية المحلة أن يتصرفوا في األصول
العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلية أو االقتصادية المحلة ،وذلك ال
بالتنازل عنھا و ال بإيجارھا ،إنما على الدولة أن تسترجع ملكيتھا ،ثم النظر بعد ذلك في
إمكانية إعادة التنازل عنھا إذا اقتضى األمر ،على أن تراعي األحكام التي نص عليھا
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دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي ،ألنھا أصبحت أموال خاصة و غير مخصصة
تابعة للدولة.1
لم يحدد المشرع الجزائري في مضمون المرسوم التنفيذي رقم ،153-18
العقارات القابلة للتنازل ،و لكنه بين العقارات المستثناة التي ال يجب على الدولة أن
تتنازل عنھا ،بحيث استثنى بعض األمالك العقارية من عملية التنازل في المادة  03من
ھذا المرسوم ،إذ ال يجوز للدولة التنازل عن ھذه األمالك العقارية ولو كانت أمالك
عقارية خاصة و غير مخصصة ،فتنص ھذه المادة على ما يلي:
"تستثنى من مجال تطبيق أحكام ھذا المرسوم:
 السكنات المنجزة لغرض سير المصالح والھيئات العمومية للدولة والجماعات اإلقليمية المنصوص عليھا في المادة  162من قانون المالية
لسنة .1992
 األمالك العقارية المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي. األمالك العقارية التابعة للجماعات المحلية. األمالك العقارية المھددة باالنھيار".استثنى المشرع الجزائري ألول مرة ،األراضي المبنية أو الموجھة لعمليات بناء
المنشآت ،التي تؤول إلى الجماعات المحلية بمطلق الملكية ،من أن تكون محل التنازل،
بموجب مرسوم تنفيذي رقم  ،153-18مؤرخ في  ،2018/06/04فلم يعد باإلمكان طلب
التنازل عنھا ،2فبعد أن وضع لھا شروط خاصة للتنازل عنھا في التشريعات السابقة،
جعلھا غير قابلة للتنازل في المرسوم األخير.

 -1مرسوم تنفيذي رقم  ،122-07مؤرخ في  ،2007/04/23مرجع سابق.
 -2المادة  03من مرسوم تنفيذي رقم  ،153-18مرجع سابق.
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الفرع الثاني
الشروط الخاصة بالمستفيد

لتحديد األشخاص الذين يمكنھم االستفادة من التنازل عن األمالك الخاصة للدولة،1
فبالرجوع إلى القانون  ،01-81ففي المادتين  05و  06منه اللتان نصتا على األشخاص
الذين يحق لھم الترشح الكتساب عقار مخصص لالستعمال السكني ،أو محل مخصص
لالستعمال المھني أو التجاري أو الحرفي ،فجاء فيھما على التوالي:
المادة " :05يمكـن أن يترشـح الكـتساب العقـارات السكنيـة كمـا ھـي محـددة في
المـادة  02فقـرات  04 ،03 ،02 ،01و  ،05األشخـاص الطبيـعيـون ذوو الجنسيـة
الجـزائـريـة المتـمتـعون بصفـة المستـأجر الشـرعي و المستـوفـون اللتـزاماتھـم
اإليجـاريـة عنـد تاريـخ التنـازل الذين يشغلـون بصفـة دائمـة األماكـن مـا عـدا
االستـثنـاءات المنصـوص عليـھا في القوانيـن األساسـية المـعمـول بھا".
المادة " :06يمكن أن يترشح الكتساب المحالت ذات االستعمال المھني أو التجاري
أو الحرف كما ھي محددة في المادة  ،02الفقرة  ،06األشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية
الجزائرية ،الذين يثبتون أنھم المستأجرون الشرعيون و أنھم مستوفون اللتزاماتھم
اإليجارية و يمارسون نشاطھم في ھذا المكان".
ركز المشرع الجزائري من خالل المادتين السابقتين على أن يكون المستفيد من
عملية التنازل ھو المستأجر الشرعي للعقار محل التنازل ،و يجب عليه أن يثبت استيفائه
للحقوق اإليجارية ،و أكد المشرع الجزائري على ھذا اإلجراء في المرسوم التنفيذي رقم
 ،153-18المؤرخ في  ،2018/06/04سواء كان شخص طبيعي أو معنوي ،بشرط أن
يكون خاضعا للقانون الجزائري بالنسبة لھذا األخير ،و حامل للجنسية الجزائرية بالنسبة
للشخص الطبيعي ،و عبر عنه في ھذا المرسوم األخير بعبارة الشاغل الشرعي.
 -1أنضر المواد من  02إلى  08من قانون  ،01-81مرجع سابق.
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ال يجوز ألي شخص في أي حال من األحوال الترشح الكتساب أكثر من محل
واحد موجه لالستعمال السكني ،أو موجه لالستعمال المھني أو التجاري أو الحرفي ،كما
ال يجوز ألي شخص يملك عقارات مبنية أو غير مبنية ،أن يطمح الكتساب محل يكون له
نفس االستعمال مقارنتا بالمحل الذي يملكه ،إال أنه ورد استثناء بالنسبة إلى شاغلي
األمالك القابلة للتنازل ،الذين لھم إما صفة المالك الفردي و إما أن يكون المالك في
الشيوع لمسكن عائلي أو لقطعة أرض معدة للبناء.
و في ھذا الصدد نجد المادة  02من المرسوم التنفيذي  ،153-13المؤرخ في
 ،2013/04/15الذي يعدل ويتمم مرسوم تنفيذي رقم  ،1269-03قد نصت على إقصاء
كل مترشح سبق له اكتساب ملك عقاري له نفس االستعمال أو استفادوا من إعانة مالية
موجھة للسكن من الدولة.
أما المادة  10من المرسوم التنفيذي رقم  ،153-18فنصت على عدم االستفادة
من خصم مبالغ اإليجار المدفوعة و التخفيضات في سعر التنازل ،إذا ما رغب شخص ما
شراء مسكن ،و قد سبق له شراء ملك عقاري أو استفاد من إعانة مالية من الدولة قصد
بناء أو ترميم أو شراء مسكن ،2و لكن في المادة  23منه ،عبر بصراحة على أن يستثنى
المشترون من الحصول على السكن االجتماعي ،أو على أي شكل آخر من اإلعانة التي
تمنحھا الدولة في ھذا المجال.

 -1مرسوم تنفيذي رقم  ،153-13مؤرخ في  ،2013/04/15الذي يعدل ويتمم مرسوم تنفيذي رقم ،269-03
مؤرخ في  ،2003/08/07الذي يحدد شروط و كيفيات التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة ولدواوين
الترقية و التسيير العقاري المستغلة أو الموضوعة حيز االستغالل قبل أول يناير سنة  ،2004ج رج ج ،عدد
 ،22صادر في  ،2013/04/25ملغى.
 -2نص المادة  10من مرسوم تنفيذي رقم " :153-18يستثنى من االستفادة من األحكام المنصوص عليھا
أعاله في مجال خصم مبالغ اإليجار المدفوعة والتخفيضات في سعر التنازل ،الطالبون الراغبون في شراء
مسكن في إطار ھذا المرسوم الذين سبق لھم شراء ملك عقاري من الدولة أو استفادوا من إعانة مالية قصد
بناء أو ترميم أو شراء مسكن".
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و على ھذا األساس ،يجوز للشاغلين الشرعيين أن يعبروا عن رغبتھم في امتالك
العقار القابل للتنازل ،و ھذا لمن توافرت فيه الشروط التالية:
 أن يكون جزائري الجنسية بالنسبة للشخص الطبيعي ،و خاضع للقانونالجزائري بالنسبة للشخص المعنوي.
 أن يقدم سندا قانونيا لشغل الملك ،و أن يكون مستوفيا للواجبات اإليجارية.1 أن يشغل السكن على الدوام أو يمارس أعماله في المجال نفسه إذا تعلق األمربمحل مھني أو تجاري أو حرفي.2
مما سبق نستنتج أن المستفيد يكون شاغال للعقار بصفة قانونية قبل أن يتقدم بطلب
لشراء العقار الذي يشغله ،يعني أنه يملك حقوق عقارية مسبقا ،كحق االستعمال و حق
االستغالل ،و ذلك إما بموجب عقد اإليجار أو بعقد االمتياز ،فتكون له الصفة للحصول
على ملكية العين محل التنازل ،فال يمكن لشخص آخر أن يطلب شرائھا من الدولة ،و
لكن ال نرى داع لھذا الطلب إذا كان التنازل على أساس المزاد العلني أو بالتراضي.

 -1المادة  12من مرسوم تنفيذي  ،153-18مؤرخ في  ،2018/06/04نفس المرجع.
 -2حمدي باشا و زروقي ليلى ،المنازعات العقارية ،طبعة جديدة في ضوء آخر التعديالت و أحدث األحكام،
دار ھومة  -الجزائر -الطبعة الثانية ،2006 ،ص .312
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المطلب الثاني
طرق تنازل الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة

ينصب عقد التنازل أساسا على األمالك الوطنية الخاصة غير المخصصة و غير
المبرمجة في طور التخصيص ،دون سواھا )األمالك العمومية( ،كأن تكون األراضي
مبرمجة بموجب أدوات التھيئة و التعمير ،1فنجد منھا القطاعات المعمرة ،القطاعات
المبرمجة للتعمير ،قطاعات التعمير المستقبلية و القطاعات غير القابلة للتعمير ،2كما
يشترط على الدولة أن تتأكد من أن األمالك الوطنية الخاصة التي تكون موضوعة محل
تنازل ،أن ال تكون صالحة للمصلحة أو للمؤسسة العمومية ،أي ال يمكنھا استعمال ھذا
العقار لتلبية حاجيات المؤسسة.
و تتصرف الدولة في عقاراتھا الخاصة لتجسيد أھدافھا السياسية و االقتصادية ،و
تحقيق غايات اجتماعية ،و يترتب من خالل ھذه العملية ،نقل الملكية بصفة كلية و شاملة
بمفھومه القانوني.
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  ،427-12الذي يـحدد شروط و كيفيات إدارة و
تسيير األمالك العمومية و الخاصة التابعة للدولة ،3السيما المادة  19منه ،نص المشرع
الجزائري على أن تباع لصالح الخواص ،العقارات الخاصة التابعة للدولة بالطرق العادية
و ھي "المزاد العلني" )الفرع األول( ،أو بطرق استثنائية و ھي "البيع بالتراضي"4
)الفرع الثاني(.
 -1قانون رقم  ،29-90مؤرخ في  ،1990/12/01يتعلق بقانون التھيئة و التعمير ،ج.رج ج ،عدد  52صادر
في  ،1990/12/02معدل و متمم بموجب قانون رقم  ،05-04مؤرخ في  ،2004/08/14ج رج ج ،عدد
 ،52صادر في .1990/12/02
 -2إقلولي ولد رابح صافية ،قانون العمران الجزائري ،دار ھومة  -الجزائر -الطبعة الثانية ،2015 ،ص .71
 -3مرسوم تنفيذي رقم  ،427-12مؤرخ في  ،2012/12/16يـحدد شروط و كيفيات إدارة و تسيير األمالك
العمومية و الخاصة التابعة للدولة ،ج ر ،عدد  ،69صادر بتاريخ .2012/12/19
 -4أعمر يحياوي ،الوجيز في األموال الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلية ،مرجع سابق ،ص ص
.120-112
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الفرع األول
البيع عن طريق المزاد العلني

يمكن للدولة أو دواوين الترقية و التسيير العقاري أن تبيع العقارات المصنفة
ضمن أمالكھا الخاصة عن طريق المزاد العلني ،و ھذا بنص المادة  10من المرسوم
التنفيذي رقم  ،454-91مؤرخ في  23نوفمبر  ،1991يحدد شروط إدارة األمالك
الخاصة و العامة التابعة للدولة و تسييرھا و يضبط كيفيات ذلك ،1التي نصت على ما
يلي:
"يكون بيع الممتلكات العقارية التابعة لألمالك الخاصة للدولة ،التي ألغي
تخصيصھا و فيما لم تعد صالحة للمصالح و المؤسسات العمومية عن طريق المزاد
العلني ،إال إذا كانت قوانين خاصة تنص على غير ذلك.
يأذن الوالي بالبيع عن طريق المزاد العلني ،بناءا على رأي المدير الوالئي
لألمالك الوطنية.
فتكون المزايدات العلنية على أساس دفتر شروط ،و الذي تعده مصلحة األمالك
الوطنية و مطابقا للنموذج الذي يقره الوزير المكلف بالمالية ،و يعلن عليھا بواسطة
ملصقات و إعالنات في الصحافة قبل عشرين ) (20يوما من تاريخ إجراء البيع
بالمزاد ،فبذلك تحدد مصلحة األمالك الوطنية السعر األدنى لھذه العقارات حسب القيمة
التالية للعقارات".

 -1مرسوم تنفيذي رقم  ،454-91مؤرخ في  23نوفمبر  ،1991يحدد شروط إدارة األمالك الخاصة و العامة
التابعة للدولة و تسييرھا و يضبط كيفيات ذلك .ج رج ج ،عدد  ،60صادر في .1991/10/24
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فتلجأ الدولة أو المؤسسات العمومية إلى بيع ممتلكاتھا العقارية الخاصة عن طريق
المزاد العلني كمبدأ أساسي ،و ھذا في حالة ما إذا لم تعد األمالك صالحة لسير المصلحة
أو المؤسسة العمومية ،و لم تعد مفيدة لھا ،فيشترط إلقامة المزاد ،أن يأذن به الوالي
المختص ،الذي بدوره يمكنه األخذ برأي المدير الوالئي لألمالك الوطنية.
و حددت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة أعاله ،طريقة إجراء المزايدة العلنية،
حيث يجب أن يأذن بھا الوالي ،إذ تعد مصلحة األمالك الوطنية دفتر الشروط الذي يقام
على أساسه المزاد ،و يجب أن يكون مطابقا للنموذج المقرر من طرف الوزير المكلف
بالمالية ،بعد تحديد السعر المرجعي األدنى لكل عقار موضوع المزاد العلني.
فيقدم مسئول الھيئة المتنازلة اقتراحا إلى الوالي المختص إقليميا ،يلتمس من خالله
الترخيص بالتنازل عن أمالك عقارية تابعة للھيئة ،ففي حالة الموافقة ،يصدر الوالي
قرارا بإجراء المزاد العلني حسب الشروط القانونية المنظمة لھذه العملية ،مع األخذ بعين
االعتبار تقرير مصالح األمالك الوطنية.
فيجب بذلك اإلعالن عن ھذا المزاد عن طريق الملصقات و اإلعالن عنه في
الصحافة قبل عشرين ) (20يوما من تاريخ إجراء المزايدة ،1فيوضع بذلك دفتر الشروط
في متناول الجمھور لمدة ثالثين يوما للحصول على أكبر عدد من المزايدين.

 -1مريم بوشربي ،بيع األمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في ظل قانون األمالك الوطنية ،مجلة الباحث
للدراسات األكاديمية ،االعدد العاشر ،جانفي  ،2017ص .370
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الفرع الثاني
الـبـيــع بـالـتــراضــي

يعتبر البيع بالتراضي ھي الكيفية االستثنائية التي تلجأ إليھا الدولة للتنازل عن
أمالكھا العقارية الخاصة ،فحسب نص المادة  11من المرسوم  ،454-91المذكور سابقا،
التي بينت الحاالت االستثنائية كالتالي:
"يمكن أن تباع العقارات التابعة لألمالك الوطنية المذكورة في المادة  10أعاله،
بالتراضي استنادا لرخصة من الوزير المكلف بالمالية ،بثمن ال يقل عن قيمتھا التجارية
و ذلك لفائدة:
 -1الوالية و البلدية و الھيئات العمومية و المؤسسات العمومية و االقتصادية و
الجماعية.
 -2للخواص ،في حالة:
 الشيوع. األراضي المحصورة. الشفعة القانونية. ضرورة إعادة إسكان المالك المنزوعة ملكيتھم".كما جاء في أحكام المرسوم التنفيذي رقم  405-90المؤرخ في  22ديسمبر
 ،1990الذي يحدد قواعد إنشاء و تنظيم الوكاالت المحلية للتسيير و التنظيم العقاري
الحضري ،1أن الوكالة مخول لھا التدخل في البيوع التي تخص العقارات الخاصة التابعة
ألمالك الدولة حسب القواعد و األعراف المعمول بھا عادة في ھذا المجال ،دون المساس
باألحكام المنصوص عليھا في دفتر الشروط ،فقد نصت المادة  22منه على أنه :
 -1مرسوم تنفيذي رقم  ،405-90المؤرخ في  22ديسمبر  ،1990يحدد قواعد إنشاء و تنظيم الوكاالت
المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري ،ج رج ج ،عدد  ،56صادر في .1990/12/26
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"باستثناء األحكام المخالفة التي ينص عليھا دفتر الشروط المشار إليه في المادة
الخامسة أعاله ،تتدخل الوكالة حسب القواعد السارية عادة و األعراف و العادات
الممارسة وقت القيام بالشراء أو بالبيع العقاري".
فيمكن بذلك أن يترشح للشراء بھذه الصيغة ،كل من األشخاص المعنوية العمومية
أو الخاصة ،كما يمكن ذلك أيضا لألشخاص الطبيعيين.
غير أنه يكون ھذا البيع باطال إذا تنازلت الدولة عن عقاراتھا الخاصة بالتراضي
لفائدة أشخاص طبيعيين دون اللجوء إلى الوكالة الوطنية للتسيير و التنظيم العقاريين
الحضريين ،1كما أن التعداد السابق للمستفيدين المحتملين يفيد فقط األفضلية ،ففي بعض
األحوال يمكن عدم األخذ به ،مع العلم أنه يمكن أن تباع عقارات الجماعات المحلية
بالتراضي لفائدة الشخص العام دون غيره بنفسھا مباشرة أو عن طريق ھذه الوكالة.
بمفھوم المخالفة ال يمكن أن تقوم الجماعات المحلية بالتصرف في العقارات
التابعة لھا لفائدة الخواص بالتراضي ،و ھذا بنص المادة  73الفقرة  02من القانون رقم
 ،25-90المؤرخ في  ،1990/11/18الذي يتضمن قانون التوجيه العقاري التي تنص
على ما يلي:
"و كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرتا و ال يكون لفائدة شخصية
عمومية يعد باطال و عديم األثر".
إذ يمكن أن تباع األمالك الخاصة التابعة للدولة بالتراضي فقط عن طريق الوكالة
المحلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين ،و ھذا استنادا إلى المادة  06من المرسوم
التنفيذي  ،405-90المؤرخ في  ،1990/12/22الذي يحدد قواعد إنشاء و تنظيم
الوكاالت المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري.

 -1يحياوي أعمر ،الوجيز في األموال الخاصة التابع للدولة والجماعات المحلية ،مرجع سابق ،ص.ص 119 -117
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الفصل الثاني
أحكام تنازل الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة

تنقسم األمالك العقارية الخاصة التابعة للدولة التي يمكن التنازل عنھا بالمفھوم
المقدم في المرسوم التنفيذي رقم  ،153-18و المادة  23من قانون رقم  ،101-81حسب
الجھة التي ينتمي إليھا العقار إلى نوعين ،النوع األول متعلق باألمالك الوطنية العقارية
الخاصة التابعة للدولة ،و النوع الثاني متعلق بتلك المسيرة من طرف دواوين الترقية و
التسيير العقاري.
و تطرق المشرع الجزائري إلى نوعين آخرين من األمالك العقارية الخاصة
التابعة للدولة ،التي يمكن أن تكون موضوع تنازل بمناسبة إبرام عقد امتياز عن طريق
مزاد علني ،تطبيقا لألحكام الواردة في األمر رقم  ، 204 -08فتشتمل على كل من
األراضي الصحراوية الموجھة إلنشاء مستثمرات استصالحية ما يعرف باألراضي
االستصالحي ة ، 3و األخرى الموجھة لبناء مستثمرات صناعية ،بما يسمى بالعقار
الصناعي ،فيكون بذلك لصاحب االمتياز حق طلب التنازل المتالك العقار حسب الشروط
المحددة لذلك.
فوضع المشرع الجزائري بموجب التشريعات و التنظيمات التي أصدرھا في ھذا
الصدد ،مجموعة من اإلجراءات لتنازل الدولة عن ھذه األمالك )المبحث األول( ،و حدد
بالتفصيل الھيئات المكلفة بتنفيذ ھذه العملية )المبحث الثاني(.

 -1المادة  23من قانون رقم  ،01-81مؤرخ في  ،2018/06/04مرجع سابق.
 -2المادة  03من أمر رقم  ،04-08مؤرخ في  ،2008/09/01مرجع سابق
 -3مرسوم تنفيذي رقم  ،289-92مؤرخ في  ،1992/07/06مرجع سابق.
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المبحث األول
إجراءات تنازل الدولة عن أمالكھا
العقارية الخاصة

من أجل تجسيد عملية التنازل عن األمالك العقارية الوطنية الخاصة البد من
تحرير العقد الرسمي الواجب إبرامه بين المستفيد و المصلحة المتنازلة ،فيستلزم أن
يتضمن ھذا العقد نقل الحقوق العقارية بمقابل دفع الثمن نقدا ،و ھذا سواء كانت العقارات
مبنية أو غير مبنية ،و سواء بيعت عن طريق المزاد العلني أو بالتراضي.
استعمل المشرع الجزائري عبارة  -المالك -في المادة  15من مرسوم تنفيذي رقم
 ،153-18المذكور سابقا ،ليعبر عن الھيئة التي تملك العقار ،إذ يتم إبرام العقد بين
الطالب و المالك ،بمعنى أنه تتنازل كل ھيئة أو مصلحة عن أمالكھا العقارية الخاصة
بنفسھا ،ألن حق الملكية بطبيعة الحال يؤول إليھا.
و ھذا تجسيدا للنظام الليبرالي الذي تنتھجه الدولة ،بإعطاء كل مصلحة كامل
الحقوق العقارية ،و بذلك يكون لھا الحرية في التصرف في األمالك العقارية الخاصة
التابعة لھا ،أو التي تسيرھا.
لكن المشرع الجزائري ألزم السلطات التنفيذية و أجھزتھا بإتباع اإلجراءات
األولية لتنازل الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة )المطلب األول( ،كما كلف مديرية
أمالك الدولة بإبرام عقد التنازل عن تلك األمالك )المطلب الثاني( ،و السھر على نفاذ
عقد التنازل )المطلب الثالث(.
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المطلب األول
اإلجراءات األولية لتنازل الدولة عن
أمالكھا العقارية الخاصة

تتمثل اإلجراءات األولية حسب طبيعة العقار في تكوين ملف الترشح للشراء،
الذي يجب أن يتضمن طلب التنازل ،و يكون موجه إلى السلطات المختصة التي يخول
لھا بدراسة ھذه الملفات و الفصل فيھا ،إما لدى لجنة الدائرة أو لدى لجنة ديوان الترقية و
التسيير العقاري ،و المكلفة بدراسة الطلبات المودعة على مستواھا ،1من أجل شراء
العقارات التي تسيرھا.
فكل شخص طبيعي أو معنوي خاص أو عام ،يرغب في شراء ملك من األمالك
الوطنية العقارية الخاصة ،عليه أن يودع طلب الشراء حسب نوع و طبيعة العقار ،و
حسب االستعمال الموجه إليه العقار ،فيمكن أن يكون العقار مبنيا أو غير مبني ،أو عبارة
عن أرض موجھة للبناء ،أو مساحات موجھة لالستصالح قصد إنشاء مستثمرات كبرى
الستقبال الزراعات اإلستراتيجية ،أو استثمارات صناعية ،أو حسب المصلحة التي ينتمي
إليھا العقار ،إذ يمكن أن يكون تابع للدولة أو أحد مؤسساتھا ،أو تكون سيرة من طرف
ديوان الترقية و التسيير العقاري.
تودع طلبات التنازل لدى اللجنة المختصة التابعة للمصلحة المالكة للعقار ،منھا
األمالك العقارية الخاصة المسيرة من طرف دواوين التسيير و الترقية العقارية )الفرع
األول( ،أو األمالك العقارية الخاصة التابعة للدولة )فرع الثاني( ،و األراضي الموجھة
لالستثمارات اإلستراتيجية )الفرع الثالث(.

 -1استحدثت ھذه اللجنة بموجب المادتين  18و  19من مرسوم تنفيذي رقم  ،153-18مرجع سابق.
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الفرع األول
العقارات المسيرة من طرف دواوين
التسيير و الترقية العقارية

يتم التنازل عن األمالك العقارية الخاصة المسيرة من طرف دواوين الترقية و
التسيير العقاري ،لفائدة الشاغلين الشرعيين للعقار محل التنازل ،بعد التأكد من تكوين
الملف الكامل الخاص بعملية التنازل )أوال( ،و الذي يجب أن يرفق بطلب التنازل موقع
من طرف المعني ،و يقوم بإيداع الملف الكامل لدى لجنة ديوان الترقية و التسيير العقاري
)ثانيا( ،التي خول لھا المشرع الجزائري مھام خاصة )ثالثا(.
أوال :تكوين الملف :يتكون الملف من مجموعة من وثائق إدارية عادية ،نص عليھا
المشرع الجزائري في المادة  18فقرة  01من مرسوم تنفيذي رقم  ،1153-18فمن أجل
تسھيل عملية التنازل للمستفيد و لإلدارة المعنية ،و تنفيذ إجراءات التنازل بطرق سلسة،
جعل المشرع الجزائري الملف الكامل على أبسط ما يكون ،و أي وثيقة ناقصة من الملف
يعتبر الطلب مرفوضا من طرف اللجنة المختصة ،حيث يتكون من الوثائق التالية:
 عقد إيجار الملك العقاري. وثيقة تثبت دفع كل مستحقات اإليجار تصدرھا المصلحة المسيرة. نسخة من بطاقة ھوية المقبل على الشراء ،أو نسخة من القانون األساسي بالنسبةللشخص المعنوي.

 -1المادة  ،18فقرة  ،02من مرسوم تنفيذي رقم " :153-18يرفق الطلب بملف يتضمن:
 عقد إيجار الملك العقاري، وثيقة تثبت دفع كل مستحقات اإليجار تصدرھا المصلحة المسيرة، نسخة من بطاقة ھوية المقبل على الشراء ،أو نسخة من القانون األساسي بالنسبة للشخصالمعنوي".
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ركز المشرع الجزائري في عملية التنازل عن األمالك العقارية الخاصة التابعة
للدولة و المسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري ،على أن يكون المستفيد
منھا ھو الشاغل الشرعي ،ويثبت ذلك بواسطة عقد إيجار الملك العقاري ،يفھم من ذلك
أن المعني يكون مستأجرا لدى ديوان الترقية و التسيير العقاري ،قبل أن يكون له الحق
في طلب التنازل.
ثانيا :إيداع الملف :في ظل التشريعات السابقة ،كانت طلبات شراء العقارات التي
تسيرھا دواوين الترقية و التسيير العقاري تودع لدى لجنة الدائرة ،و تتولى ھذه األخيرة
بدراستھا و الفصل فيھا ،إلى أن استحدث المشرع الجزائري لجنة ديوان الترقية و التسيير
العقاري بموجب المادة  ،19فقرة  ،01من مرسوم تنفيذي رقم  ،1153-18لتمكين ھذا
الديوان بواسطة ھذه اللجنة ،من دراسة طلبات شراء العقارات التي تسيرھا و الفصل فيھا
و اتخاذ القرارات التي يراھا مناسبة ،دون تدخل الھيئات المحلية األخرى على غرار
البلدية و الدائرة.
فتودع الملفات لدى لجنة ديوان الترقية و التسيير العقاري ،و التي تتكون حسب
نص المادة  19فقرة  02من نفس المرسوم من الموظفين اآلتين:
 المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري أو ممثال له رئيسا للجنة، ممثل عن المدير الوالئي ألمالك الدولة، ممثل عن المدير الوالئي المكلف بالسكن ،أو المدير المنتدب المكلف بالسكن، ممثل عن مدير الصندوق الوطني للسكن،ثالثا :مھام اللجنة :نصت المادة  18فقرة  01من المرسوم التنفيذي رقم ،153-18
على وجوب إيداع طلبات الشراء العقارية الخاصة التابعة للدولة ،التي تسيرھا دواوين
 -1المادة  ،19فقرة  ،01من المرسوم التنفيذي رقم " ،153-18تكلف لجنة ديوان الترقية و التسيير العقاري
بدراسة طلبات الشراء و الفصل فيھا".
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الترقية و التسيير العقاري ،على مستوى ھذا الديوان ،لدى اللجنة التابعة له ،التي يكون
مكتبھا بمقر ديوان الترقية و التسيير العقاري ، 1بذلك أصبحت كل األمالك العقارية
المسيرة من طرف ھذه األخيرة ،تتنازل عنھا بنفسھا.
بذلك على اللجنة أن تعقد اجتماعاتھا مرة واحدة في كل شھر إلى أن يتم دراسة كل
طلبات التنازل ،بحيث يتعين عليھا الفصل في كل طلب في أجل ال يتعدى شھر واحد
) (01ابتداءا من تاريخ إيداعه من طرف الشاغل الشرعي للعقار أو موكله أو محامي له،
إذ تكلف ھذه اللجنة باألعمال التالية:
 دراسة طلبات الشراء المودعة لديھا على مستوى األمانة و الفصل فيھا في أجلشھر واحد ابتداءا من تاريخ إيداع الطلب.
 تبليغ الطالب بقرارھا بواسطة رسالة موصى عليھا ،مع إشعار باالستالم حتى يتأكدالتبليغ.
 في حالة قبول طلب الشراء ،تحرر وثيقة االلتزام بالشراء ،تعدھا طبقا للنموذجالمحدد بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالسكن ،و على المشتري تأكيد طلبه
لدى اللجنة في أجل شھر واحد ابتداءا من تاريخ التبليغ.
 تحول الملفات المقبولة إلى مديرية أمالك الدولة من أجل إبرام العقد و إتمام عمليةالتنازل.
 -الطلبات المرفوضة تبلغ إلى صاحبھا بنفس الطريقة ،و عليھا تعليل الرفض.

 -1المادة  18فقرة  01من مرسوم تنفيذي رقم " ،153-18يجب إيداع أي طلب شراء األمالك العقارية التي
تسيرھا دواوين الترقية و التسيير العقاري ،من طرف الطالب لدى لجنة ديوان الترقية و التسيير العقاري
المعني المذكور في المادة  19أدناه"

64

الفرع الثاني
األمالك العقارية التابعة للدولة

تودع طلبات شراء األمالك العقارية الخاصة التابعة للدولة من طرف المعني،
لدى لجنة الدائرة التي أسسھا الوالي المختص إقليميا لغرض استالم و دراسة ملفات
التنازل عن أمالك الدولة الخاصة ،و الفصل في ھذه الطلبات.1
فتتنازل الدولة عن عقاراتھا الخاصة لفائدة الشاغلين الشرعيين بعد تكوين الملف
اإلداري الكامل )أوال( ،المتضمن بشكل إجباري طلب شراء األمالك العقارية ،موقع من
طرف الشاغل الشرعي ،الذي يقوم بإيداعه لدى أمانة لجنة الدائرة )ثانيا(.

أوال :تكوين الملف :يتكون الملف 2الواجب إيداعه لدى لجنة الدائرة ،من مجموعة من
الوثائق اإلدارية البسيطة التي حددھا المشرع الجزائري كالتالية:
 السند الشرعي لشغل الملك العقاري. وثيقة تثبت دفع كل مستحقات اإليجار تصدرھا المصلحة المسيرة. نسخة من بطاقة ھوية الطالب بالنسبة للشخص الطبيعي ،أو نسخة من القانوناألساسي بالنسبة للشخص المعنوي.

و ھي نفس الوثائق المكونة لملف التنازل الذي يقدمه الشاغل الشرعي
للعقارات التابعة لديوان التسيير و الترقية العمرانية.
ثانيا :إيداع الملف لدى لجنة الدائرة  :استحدث المشرع الجزائري لجنة الدائرة في
أول مرة بموجب القانون رقم  ،01-81و أطلق عليھا ھذه التسمية نسبتا النتمائھا إلى
 -1المادة  12فقرة  ،01من مرسوم تنفيذي رقم  ،153-18مؤرخ في  ،2018/06/04مرجع سابق.
 -2نصت على الوثائق المكونة للملف ،المادة  12فقرة  ،02من مرسوم تنفيذي رقم  ،153-18مرجع سابق.
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مصالح الدائرة ،ثم غير تسمتھا في ظل القانون رقم  ،03-86مؤرخ في ،1986/02/04
يعدل و يتمم القانون رقم  ،101-81فأصبحت تعرف باسم لجنة ما بين البلديات ألنھا تضم
مجموع البلديات المكونة للدائرة ،ثم أعاد تسميتھا األولى بموجب المرسوم التنفيذي رقم
 ،269-03الملغى بالمرسوم التنفيذي رقم  ،153-18مع أنه احتفظ لھا نفس التسمية في
ضل ھذا المرسوم األخير.
عمليا ال تھم التسمية في المواضيع القانونية ،بقدر ما يستلزم التركيز على
اإلجراءات و التدابير القانونية الملزمة و الواجب إتباعھا ،و كذا الدوافع أو األھداف
المسطرة من طرف المشرع إثر إصداره لمثل ھذه التشريعات أو التنظيمات ،خصوصا
أن المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي األخير ،لم يتطرق إلى أي تغيير فيما
يخص طبيعة أو صفة األعضاء المكونين لھذه اللجنة و ال للمھام المنوطة لھا.

أ-

تكوين اللجنة :تتكون لجنة الدائرة من مجموعة من موظفي الدولة ،المحددين من

طرف المشرع الجزائري في نص المادة  13فقرة  ،02من المرسوم التنفيذي رقم
 ،153-18المذكور سابقا:
 رئيس الدائرة) ،بصفة رئيس اللجنة(. ممثل المدير الوالئي ألمالك الدولة. ممثل المدير الوالئي المكلف بالسكن. رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية. يمكن أن توسع اللجنة ليحضر ممثل عن مدير الثقافة ،عندما يتضمن جدولاألعمال أمالك عقارية تقع داخل القطاعات المحمية.
 -1قانون رقم  ،03-86مؤرخ في  ،1986/02/04يعدل و يتمم القانون رقم  ،01-81المؤرخ في
 ،1981/02/07المتضمن التنازل عن األمالك العقارية ذات االستعمال السكني أو المھني أو التجاري أو
الحرفي التابعة للدولة و الجماعات المحلية ومكاتب الترقية و التسيير العقاري و المؤسسات و الھيئات و
األجھزة العمومية ،ج رج ج ،عدد  ،05صادر في .1986/02/05
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 تتولى األمانة التقنية للجنة مصالح الدائرة ،بواسطة األمين العام للدائرة أوموظف من موظفي مصالح الدائرة المعنية".

ب -مھام لجنة الدائرة :تكمن المھام المكلفة بھا لجنة الدائرة أساسا بدراسة طلبات
الشراء و الفصل فيھا ،1فحدد المشرع الجزائري ھذه المھام بموجب أحكام المادة  14من
مرسوم تنفيذي رقم  ،153-18المذكور سابقا ،و التي تتمثل في استقبال الشاغلين
الشرعيين الذين يرغبون في شراء العقارات الخاصة التابعة للدولة التي يشغلونھا ،و
التي ھي محل التنازل ،و مسك الملفات المتضمنة طلبات الشراء ،على مستوى أمانة
مصالح الدائرة.
فيتعين على لجنة الدائرة المختصة الفصل في كل الطلبات المودعة لديھا بموجب
قرار تصدره في أجل شھرين ) (02ابتداءا من تاريخ إيداع الطلب.
و ترفق مع القرار وثيقة االلتزام بالشراء التي تعدھا اللجنة طبقا للنموذج المحدد
بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن ،فبذلك يتعين على الطالب تأكيد طلبه لدى اللجنة
في أجل شھر واحد ابتداء من تاريخ استالم التبليغ.

 -1المادة  13فقرة  ،01من مرسوم تنفيذي رقم  ،153-18مؤرخ في  " :2018/06/04تكلف اللجنة بدراسة
طلبات الشراء و الفصل فيھا".
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الفرع الثالث
األراضي الموجھة لالستثمارات اإلستراتيجية

كما سبق توضيحه ،فإن األصل في عملية التنازل عن األمالك العقارية الخاصة
التابعة للدولة تكون عن طريق المزاد العلني ،أما التراضي فيكون استثناء ،و ھذا ما يفتح
باب المنافسة من جھة ،و تحقيق العدالة االجتماعية من جھة أخرى ،فتكون ھذه العقارات
في متناول كل من يرغب اقتنائھا.
كذالك يمنح االمتياز على األراضي التابعة لألمالك العقارية الخاصة للدولة لتلبية
احتياجات الدولة من المشاريع االستثمارية ،فيبرم عقد االمتياز عن طريق المزاد العلني
أو بالتراضي 1لفائدة المؤسسات و الھيئات العمومية و لألشخاص الطبيعيين أو المعنويين
التابعين للقانون الخاص ،يشرط احترام قواعد التعمير المعمول بھا ،فتكون األراضي
الموجھة الستقبال مشاريع استثمارية محل االمتياز لمدة أقصاھا ثالث و ثالثين )(33
سنة ،قابلة للتجديد لمدة أقصاھا تسعة و تسعون ) (99سنة.2
يرخص منح االمتياز عن طريق المزاد العلني ،بموجب قرار يصدر حسب الجھة
التي ينتمي إليھا العقار 3على النحو التالي:
 قرار من الوزير المكلف بالسياحة ،عندما يكون عقار سياحي قابل للبناء وباقتراح من الھيئة المكلفة بالعقار السياحي.
 قرار من الوزير المكلف بالصناعة و ترقية االستثمارات ،عندما تكون القطعةاألرضية تابعة لھيئات عمومية مكلفة بالضبط و الوساطة العقارية.
 -1المادة  03من أمر رقم  ،04-08مؤرخ في  ،2008/09/01مرجع سابق.
 -2المادة  04من أمر رقم  ،04-08مؤرخ في  ،2008/09/01نفس المرجع.
 -3المادة  05من أمر رقم  ،04-08مؤرخ في  ،2008/09/01نفس المرجع.
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 قرار من الوزير المكلف بتھيئة اإلقليم ،عندما تكون القطع األرضية تابعةلمحيط مدينة جديدة ،و باقتراح من الھيئة المكلفة بتسييرھا و ذلك طبقا لخطط
التھيئة.
 قرار من الوالي المختص إقليميا و باقتراح من اللجنة المحددة لذلك الغرض.ال تتولى الجماعات المحلية إجراءات التنازل عن ممتلكاتھا بصفة مباشرة ،عن
طريق المزاد العلني ،إال بعد استشارة الوكالة المحلية للتسيير العقاري 1التابعة لتلك
الجماعة ،غير أنھا يمكنھا القيام بالتنازل عن ممتلكاتھا العقارية الخاصة لصالح األشخاص
العامة من أجل انجاز منشآت عمومية دون االستعانة بھذه الوكالة.
و يجب على اللجنة المختصة التي فصلت في طلب الشراء أن تبلغ صاحب الطلب
بقرارھا بواسطة رسالة موصى عليھا مع إشعار باالستالم.2

 -1الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري ھي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري ،تنشأ من طرف
المجالس الشعبية البلدية ،أو المجالس الشعبية الوالئية ،بصفة انفرادية أو جماعية فيما بينھا ،و تجد نطاقھا
القانوني في المرسوم التنفيذي رقم  ،408-03المؤرخ في  ،2003/10/05يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم
 ،405-90المؤرخ في  ،1990/12/22يحدد قواعد إحداث وكاالت محلية للتسيير و التنظيم العقاريين
الحضريين و تنظم ذلك ،ج رج ج ،عدد  ،68مؤرخة في .2003/11/09
 -2عيباش ليندة و بيحايري سھيلة ،مرجع سابق ،ص ص .52 ،51
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المطلب الثاني
إبــرام عـقــد الـتـنـــازل

إيداع الملف لدى اللجنة المختصة ال يعني بالضرورة إبرام العقد ،بل يجب دراسة
الملف و الفصل في طلب التنازل من طرف اللجنة المختصة في األجل المحدد قانونا،
فيمكن لھذه اللجنة رفض الملف يوم اإليداع ،فبالتالي ال يمكن إبرام العقد
فلم يذكر المشرع الجزائري أي إجراء قانوني أو أي جزاء يقع على اإلدارة في
حالة تجاوز اللجنة ھذا األجل ،لذا يمكن اللجوء إلى القواعد العامة و اعتبار الطلب مقبول
ضمنيا ،في حالة عدم الرد في األجل القانوني الذي حدده المشرع الجزائري في المرسوم
التنفيذي رقم .153-18
بعد التأكد من الملف الكامل تقوم اللجنة المختصة بدراسته ،و في حالة قبول
الملف و تبليغ المقبل على الشراء بقرارھا ،بواسطة رسالة موصى عليھا مع إشعار
باالستالم ،تباشر إجراءات إبرام العقد الناقل للملكية ،حسب ما ھو منصوص عليه في
تشريعات الجمھورية الجزائرية ،فيرسل الملف المعتمد و المقبول بالكامل إلى مديرية
أمالك الدولة لتحرير عقد البيع اإلداري و يلحق به وجوبا دفتر الشروط.
فتلعب مديرية أمالك الدولة المختصة إقليميا دور مھما في إبرام العقد )الفرع
األول( ،و تحديد طرفي العقد )الفرع الثاني( ،و دراسة محل العقد )الفرع الثالث(.
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الفرع األول
دور مصالح أمالك الدولة في عملية التنازل

نصت المادة  15من المرسوم التنفيذي قم  ،153-18على إلزامية إبرام عقد البيع
بين المالك أي المصلحة المالكة التي ھي الدولة ،مع الشاغل الشرعي للعقار محل
التنازل ،و على إلزامية تولي مديرية أمالك الدولة ھذا اإلجراء ،فيكمن دور مديرية
أمالك الدولة أساسا في تقييم العقارات محل التنازل و التخفيضات الواردة عليھا )أوال(،
تحصيل العائدات )ثانيا( تحرير عقد التنازل )ثالثا(.

أوال :تقييم األمالك العقارية المتنازل عنھا و التخفيضات الواردة عليھا
تتنازل الدولة عن األمالك العقارية الخاصة التابعة لھا بمقابل قيمتھا التجارية

1

وقت إجراء البيع و تسليم العقار ،كما أنھا تتنازل عن عقاراتھا الخاصة بأسعار متفاوتة،
إذ تختلف طريق تحديد سعر العقار محل التنازل رغم توحيد طريقة تقييمھا ،بسبب وجود
استثناءات خاصة ،حيث تقوم الدولة في بعض الحاالت بتخفيض ثمن التنازل للمستفيد.

أ -تقييم األمالك العقارية المتنازل عنھا
نصت المادة الثانية ،الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  ،153-18على
أن يتم ترتيب معايير تحديد القيمة التجارية لألمالك العقارية محل التنازل بموجب
قرار مشترك بين كل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية و الوزير المكلف
بالمالية و الوزير المكلف بالسكن.

 -1المادة  02فقرة  ،01من مرسوم تنفيذي  ،153-18المؤرخ في  ،2018/06/04مرجع سابق.
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استحدث المشرع الجزائري مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري،
بموجب مرسوم تنفيذي رقم  ،119-07مؤرخ في  ،2007/04/23التي سميت بالوكالة
الوطنية للوساطة و الضبط العقاري و يحدد قانونھا األساسي ،1السيما المواد ،01 ،02
 ،08 ،06حيث تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي ،و تكون تحت وصاية
الوزير المكلف بترقية االستثمار ،فيتمثل نشاط الضبط بالنسبة لھا في المساھمة من أجل
إبراز السوق العقارية الحرة الموجھة لالستثمار ،إذ تعد جدوال تحدد فيه أسعار العقار
االقتصادي و الذي تقوم بتحيينه كل ستة ) (06أشھر ،كما تعد دراسات و مذكرات دورية
حول توجھات السوق العقارية ،و عليه يمكن لألسعار المتضمنة في جدول األسعار أن
تشكل مرجعا بالنسبة لألسعار االقتصادية عند عمليات االمتياز أو التنازل.2
فتقوم إدارة أمالك الدولة والشؤون العقارية بتقدير قيمة العقارات موضوع
التنازل ،على أساس جميع العناصر التي تحتويھا العقارات عند التاريخ الجاري أثناء
عملية التنازل ،مع األخذ بعين االعتبار التوسيعات السكنية التي طرأت على العقارات
التي أقيمت باألموال العمومية.
فإذا كانت عبارة عن مساكن فردية السيما من نوع "فيال" فتقدر قيمتھا بالمبدأ
المسمى »األرض و البناء« و المتمثلة في حساب قيمة مساحة األرض التي أقيمت عليھا
البناية و قيمة مساحة األرض الملحقة بھا من جھة ،و قيمة البناية على أساس مساحتھا
اإلجمالية من جھة أخرى ،و الجمع بين القيمتين للحصول على القيمة الكلية.
أما في حالة البنايات الجماعية فتقدر قيمة المسكن الواحد فيھا بالطريقة المعتمدة
على المساحة المستعملة و التي تسمح بالحصول على القيمة الجزافية بما فيھا قطعة
األرض المبني عليھا المسكن و ضرب مساحتھا في سعر الوحدة للمتر المربع ،و في
كلتا الحالتين يؤخذ بعين االعتبار قدم البنايات التي يحدد معدلھا وفقا لعمرھا و مقدار
صيانتھا ،و كذا موقعھا الجغرافي.
 -1مرسوم تنفيذي رقم  ،119-07مؤرخ في  ،2007/04/23يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للوساطة و
الضبط العقاري و يحدد قانونھا األساسي ،ج ر ج ج ،عدد  ،27صادر في .2007/04/25
 -2عيباش ليندة و بيحايري سھيلة ،مرجع سابق ،ص ص .48 ،47
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تتولى مصلحة العمليات العقارية التابعة للمديرية الوالئية ألمالك الدولة بعدة
1

مھام

 -نذكر ما يعنينا في ھذا الموضوع  -بحيث يجري على مستوى مكتب تسيير

أمالك الدولة التابع لمصلحة العمليات ،فيتم تنظيم و تقييم العقارات و المتاجر المتضمنة
أمالك الدولة أو التي تتابع نتائجھا ،و البيوع العقارية الخاصة بأمالك الدولة.
تقوم مصلحة الخبرة بتنظيم و عرض عمليات التقويم للعقارات و دراسة الطلبات
المتعلقة بھا على مستوى مكتب التعويضات العقارية ،و كذا عمليات البيوع العقارية و
المتاجر على المستوى المحلي ،و اتخاذ قرارات متعلقة بتحاليل تقنية على مستوى مكتب
الدراسات و التحليل 2التابع لمفتشيه أمالك الدولة.
و في قسم الخبرات و التقويمات العقارية 3تقوم مصالح أمالك الدولة على
مستواھا بتقييم العقارات و المتاجر الخاصة بأمالك الدولة ،و متابعة عمليات البيوع،
وأيضا تقييم السوق العقارية على المستوى المحلي.4

ب -التخفيضات الواردة على العقارات المتنازل عنھا
يمكن للشاغلين الشرعيين لألمالك العقارية ذات االستعمال السكني ،دون
شاغلي المحالت ذات االستعمال التجاري أو المھني أو الحرفي ،اقتناء سكناتھم
بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط.
نصت المادة  06من مرسوم تنفيذي رقم  ،153-18على أن يستفيد من يرغب
بالدفع الفوري من تخفيض الثمن المقدر بنسبة  ،% 10و يستفيدون في ھذا اإلطار من
 -1صحراوي العربي ،مرجع سابق ،ص .30
 -2قرار وزاري مشترك ،مؤرخ في  ،1991/06/04مرجع سابق.
 -3عيباش ليندة و بيحايري سھيلة ،مرجع سابق ،ص .49
 -4صحراوي العربي ،مرجع سابق ،ص .31
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احتساب مبلغ اإليجار المدفوع منذ تاريخ شغل السكن محل التنازل ،بالنسبة لمن يرغب
في دفع الثمن بالتقسيط ويشار في العقد إلى المدة المحددة لتحصيل المبلغ للبيع بالتقسيط،
على أن ال يتعدى  10سنوات.1
و أضافت المواد  06 ،05و  07من نفس المرسوم ،على إمكانية اختيار الدفع
بالتقسيط ،و بذلك يستفيدون من تخفيض بنسب متفاوتة حسب المدة المحددة ،شرط أن
يقدموا دفع أولي يقدر بخمسة ) % (05من ثمن التنازل اإلجمالي ،ثم يمنح له أجل أقصاه
عشرة ) (10سنوات الستكمال مبلغ التنازل ،فيستفيد المشتري من نسبة تخفيض تقدر
بسبعة ) % (07عندما تكون المدة المتفق عليھا أقل من ثالث ) (03سنوات أو تساويھا،
و بنسبة تخفيض بقيمة خمسة ) % (05عندما تكون تلك المدة أكثر من ثالث )(03
سنوات و ال تتعدى خمسة ) (05سنوات.2
و بالنسبة لقطع األراضي الموجھة الستقبال العمليات ذات الطابع االجتماعي،
نص القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  ،2003/04/05يحدد شروط التنازل عن
العقارات المبنية أو غير المبنية التابعة لألمالك الخاصة للدولة و المخصصة لعمليات
التعمير أو البناء ،3حيث نصت المادة  15منه على إمكانية تطبيق نسبة تخفيض قدرھا
 % 80من القيمة التجارية المحددة من طرف مصالح أمالك الدولة بشرط أن تبين ھذه
الصفة ضمن قرار من الوالي.
و المقصود من العمليات ذات الطابع االجتماعي حسب ما ھو منصوص عليه في
المادة  14من القرار الوزاري المشترك المذكور ھو العمليات المتعلقة بما يلي:
 -1مرسوم تنفيذي رقم  ،153-18المؤرخ في  ،2018/06/04مرجع سابق.
 -2مرسوم تنفيذي  ،153-18مؤرخ في  ،2018/06/04نفس المرجع.
 -3القرار الوزاري المشترك ،المؤرخ في  ،2003/04/05مرجع سابق.
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 امتصاص السكن العتيق و تحسينه، السكن االجتماعي التساھمي ،صنف جماعي، السكن الريفي المدعم، البيع باإليجار ،صنف جماعي، السكن االجتماعي التساھمي و كذا سكن البيع باإليجار في شكل مجمعات فيمناطق يتم تحديدھا بموجب مقرر من الوزير المكلف بالسكن.1
كما نصت المادة  15في الفقرات  03 ،02و  ،04من القرار نفسه ،على إمكانية
إحداث تغيير في نسبة التخفيض المحددة سابقا حسب طبيعة البرنامج ،بموجب مقرر من
وزير المالية ،الذي له السلطة التقديرية للنسبة المضافة ،حيث يمكن أيضا أن تصل نسبة
التخفيض بصفة استثنائية إلى  ،% 100بالنسبة إلى سكنات البيع باإليجار النجاز
 55.000مسكن ،في إطار برنامج  ،2002-2001و الممول بتسبيقات قابلة للتعويض
من طرف الخزينة العمومية.
و تطبق ھذه النسبة أيضا على مساحات القطع األرضية العائدة للسكنات ذات
الطابع السكني ،فيما عدا المحالت ذات الطابع الغير سكني ،فإن التخفيض المذكور ال
يطبق إال على مساحة القطعة األرضية العائدة للمحالت ذات الطابع السكني.

ثالثا :تحصيل عائدات التنازل
إن مصالح إدارة أمالك الدولة ،ھي الھيئة المخول لھا قانونا بتحصيل العائدات
السيما الواردة من عملية التنازل عن األمالك العقارية الخاصة التابعة للدولة أو المسيرة
من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري ،و ذلك عن طريق مفتشية أمالك الدولة.

 -1المادة  15فقرة  01من القرار الوزاري المشترك ،المؤرخ في  ،2003/04/05مرجع سابق.
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فبعد إرسال الملف من طرف مصالح الدائرة أو من ديوان الترقية والتسيير
العقاري ،يقوم مدير أمالك الدولة المختص إقليميا بتحويلھا إلى رئيس مفتشيه أمالك
الدولة الذي بدوره يقوم بحساب سعر التنازل ،1حسب نوع العقار و االستعمال الموجه
إليه ،كما يتولى عملية تحصيل ثمن التنازل ،مع احتساب مبالغ اإليجار المدفوعة سابقا.
و قد نص المرسوم التنفيذي رقم  ،153-18في المادة  ،11على أن ال يستفيد من
األحكام المتضمنة الخصم من مبالغ اإليجار المدفوعة و التخفيضات من سعر التنازل،
الشاغلون الشرعيون للمحالت ذات االستعمال المھني أو التجاري أو الحرفي ،بذلك يتم
تحصيل ثمن التنازل كامال بالنسبة إلى ھذه المحالت دون أي تخفيض.
فلتحصيل المبلغ يسمح للمستفيد أن يختار بين الدفع بالتقسيط أو الدفع الفوري
حسب ما ھو منصوص عليه في المادة  04من مرسوم تنفيذي رقم  ،153-18فيتحتم
على المستفيد الذي يختار الدفع بالتقسيط توقيع تأمين على الحياة و على الحريق ،ما
يضمن دفع المبالغ المالية المتبقية في حالة وفاته أو في حالة تلف البناية.

ثالثا :تحرير عقد التنازل
بعد استكمال اإلجراءات اإلدارية ،و من أجل تحرير العقد اإلداري المكرس لعملية
التنازل ،و دفع الثمن لدى مفتشية األمالك الوطنية على مستوى الدوائر ،فھذه األخيرة
بدورھا ترسل الملف إلى مدير األمالك الوطنية على مستوى الوالية ،الذي له الحق في
تحرير عقد البيع لتكريس عملية التنازل ،و اإلمضاء عليه ،2مھما كانت الجھة المالكة
للعقار ،و قد نص القرار الوزاري الصادر بتاريخ  ،1992/01/20المتضمن منح
تفويض لمديري األمالك الوطنية في الوالية ،عن وزير االقتصاد ،3خصوصا في المادة
األولى منه على منح تفويض لمديري مصالح األمالك الوطنية على مستوى الواليات
 -1بركان فضيلة ،مرجع سابق ،ص .20
 -2قرار وزاري مؤرخ في  ،1992/01/20المتضمن منح تفويض لمديري األمالك الوطنية في الوالية.
 -3بركان فضيلة ،مرجع سابق ،ص .21
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إلعداد العقود التي تبرم في عملية التنازل عن الممتلكات العقارية التابعة ألمالك الدولة
الخاصة و اإلمضاء عليھا.
و بالتالي فإن العقود المتضمنة التنازل عن األوعية العقارية مھما كان استعمالھا،
سواء كانت تابعة للدولة أو تسيرھا دواوين الترقية و التسيير العقاري ،فإن إدارة أمالك
الدولة ھي الجھة الوحيدة المخول لھا قانونا بتحرير العقود الرسمية المتضمنة التنازل عن
ھذه األمالك ،إما عن طريق المزاد العلني أو بالتراضي.
بالرجوع إلى أحكام المادة  175من المرسوم التنفيذي رقم  ،454-91المؤرخ في
 ،1991/11/23المحدد لشروط إدارة األمالك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرھا
و يضبط كيفيات ذلك ،فإنھا نصت على أنه ،يمكن لوزير المالية أن يمنح تفويضا لمدير
أمالك الدولة ،تطبيقا ألحكام المادة  120الفقرتين  2و  ،3من القانون رقم ،30-90
المؤرخ في  ،1992/12/01المتضمن قانون األمالك الوطنية ،و التي نصت على أن
يتصرف الوزير المكلف بالمالية باسم الدولة في العقود المتضمنة التسيير أو التصرف في
األمالك العقارية الخاصة التابعة للدولة ،فبذلك يمكن له أن يمنح تفويضا بموجب قرار
لمصلحة األمالك الوطنية إلعداد العقود التي تھم األمالك العقارية الخاصة التابعة للدولة
و إعطائھا الطابع الرسمي والسھر على حفظھا.
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الفرع الثاني
أطراف عقد التنازل عن األمالك
العقارية الخاصة للدولة

يبرم عقد البيع بين األطراف المتعاقدة ،و ھي مؤسسات الدولة المالكة للعقار و
المقبلين على الشراء ،فنصت المادة  15من مرسوم تنفيذي رقم  ،153-18على أنه يجب
أن يوضح عقد البيع المبرم على الخصوص ثمن التنازل ،و مدة الدفع في حالة الدفع
بالتقسيط ،و تحديد حقوق و واجبات كل الطرفين ،و ھذا طبقا للنظام الداخلي للملكية
المشتركة الملحق بعقد البيع.
بعد الدفع الكلي لثمن التنازل في كلتا الحالتين) ،في حالة الدفع الفوري ،أو في
حالة الدفع بالتقسيط( ،يتم نقل الملكية ابتداءا من يوم إبرام العقد ،و دفع الثمن أو دفع
القسط األول ،1و الذي يمثل  % 05من المبلغ اإلجمالي.
تطرق المشرع الجزائري إلى توضيح ھيئة الدولة الملكة للعقار )أوال( و أمالكھا
العقارية الخاصة التي يمكنھا أن تتنازل عنھا ،و االلتزامات التي تقع على عاتق
األشخاص المستفيدون )ثانيا(.

أوال :الھيئة المالكة للعقار
لم ينص المشرع الجزائري صراحة في التشريعات السابقة على أجھزة الدولة
التي يخول لھا التنازل عن األمالك العقارية الخاصة التابعة لھا ،لكن يفھم ذلك من سياق
الكالم ،حيث نصت المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  ،01-81المؤرخ في
1981/02/07المذكور سابقا ،على أنه يمكن للدولة أن تتنازل عن األمالك العقارية
الخاصة التي آلت إليھا بموجب األمر رقم  ،102-66المؤرخ في ،1966/05/02
 -1المادة  26من قانون  ،01-81مرجع سابق.
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يتضمن انتقال األمالك الشاغرة إلى الدولة ،و األمالك العقارية الخاصة التي أعيد دمجھا
ضمن أمالكھا بموجب األمر رقم  ،11-70المؤرخ في  ،1970/01/22فيتعلق األمر
بممتلكات مؤسسات الدولة ،و كذلك مكاتب الترقية و التسيير العقاري ،فيمكن لھا أن
تتنازل عن األمالك العقارية التابعة لقطاع الكراء التابع لھا أو تلك المدمجة في ثروتھا
العقارية ،كما يمكن للجماعات المحلية و للبلدية و المؤسسات و الھيئات و األجھزة
العمومية أن تتنازل عن األمالك العقارية التابعة لھا.
كما نص المشرع الجزائري في مضمون المرسوم التنفيذي رقم ،269-03
المؤرخ في  ،2003/08/07المذكور سابقا ،على أن ھيئات الدولة التي يؤول إليھا حق
ملكية أو حق تسيير األمالك العقارية الخاصة الموضوعة حيز االستغالل قبل
 ،2004/01/01ھي الممتلكات التي يمكن للدولة أن تتنازل عنھا ،فتتمثل ھذه األوعية
العقارية في العقارات المبنية فقط دون العقارات األخرى ،بمفھوم المخالفة عدم إمكانية
التنازل عن القطع األرضية ،ألن المشرع الجزائري تحدث عن الشاغلين الشرعيين
لألمالك العقارية ذات االستعمال السكني أو المھني أو التجاري أو الحرفي.
يعني ذلك أنه تكون كل من الدولة و دواوين الترقية و التسيير العقاري طرفا في
العقد الذي يبرم للتنازل عن األمالك العقارية الخاصة التابعة لھا أو المسيرة من طرفھا،
فنص ھذا المرسوم التنفيذي في الفقرة  02من المادة  01منه على أن ال تطبق أحكامه
على األمالك العقارية التابعة للجماعات المحلية ،ففضل المشرع الجزائري أن تكون ھذه
العقارات موضوع نص الحق ،1و إن اعتبر ھذا تردد غير مبرر من المشرع الجزائري
في تلك الفترة ،إال انه كان لديه أھداف خلف ذلك ،خصوصا أنھا كانت تتنازل عن
األوعية العقارية من جميع األنواع و بصفات مختلفة.

 -1المادة  01فقرة  02من مرسوم تنفيذي رقم " :269-03ال تطبق أحكام ھذا المرسوم على األمالك العقارية
التابعة للجماعات المحلية التي تكون موضوع نص الحق"
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أما في مرسوم تنفيذي رقم  ،153-18المؤرخ في  ،2018/05/04فجاء صريحا
عندما وضع استثناءات في المادة  ،03و حدد العقارات التي ال يمكن التنازل عنھا ،و من
بينھا األمالك العقارية التابعة للجماعات المحلية ،دون أن يحدد نوع ھذه العقارات ،و نوع
االستعمال الموجه إليه ،بذلك أصبحت الجماعات المحلية ال يمكنھا التنازل عن األمالك
العقارية الخاصة التابعة لھا ،مھما كان نوع ھذه العقارات ،و ھذا ما لم يتم النص عليھا
في التشريعات السابقة.

ثانيا :المستفيد
المستفيد ھو الطرف الثاني في العقد ،فيمكن أن يكون من األشخاص الطبيعيين
الحاملين للجنسية الجزائرية ،أو من األشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري ،و
لقد عبر المشرع الجزائري عن المستفيدين في لمرسوم التنفيذي رقم  153-18بعبارة
الشاغلين الشرعيين.1
يفسر ھذا التعبير بأنه من الشروط األساسية التي وضعھا المشرع الجزائري في
المستفيد ،و ھو أن يكون شاغال للعقار قبل تقديم طلب التنازل ،و أن يشغل العقار بطريقة
شرعية قانونية ،كأن يكون مستأجرا ،أو بواسطة عقد امتياز.
و بطبيعة الحال علي المستفيد أن يشغل العقار حسب التوجيه المخصص له ،فال
يمكن مثال شغل عقار موجه لالستعمال السكني و استغالله في نشاط تجاري أو العكس ،و
إال اعتبر ذلك شغل غير شرعي للعقار.

 -1المادة الثانية من مرسوم تنفيذي رقم  ،153-18مرجع سابق
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كما ألزم المشرع الجزائري المستفيد على دفع ثمن العقار ،مع تخييره في ذلك بين
الدفع الفوري أو الدفع بالتقسيط ،فيبرم عقد البيع بين الطرفين في كلتا الحالتين حسب
القوانين المعمول بھا و السارية في وقت إبرام العقد ،مع تبيان ثمن البيع بكل وضوح في
عقد البيع ،و تحديد مدة استكمال المبلغ في حالة اختيار الدفع بالتقسيط.
ثم رتب المشرع الجزائري عقوبات على المستأجر بموجب المادة  08من المرسوم
التنفيذي رقم  ،153-18تتمثل في زيادة تقدر بواحد ) % (01على كل تأخير في دفع
المستحقات في حالة الدفع بالتقسيط ،و يمكن أن تصل العقوبة إلى إلغاء البيع و الطرد من
المحل المتنازل عليه ،مع استرجاع العقار في حالة االمتناع عن تسديد ستة )(06
مستحقات شھرية متتالية ،و ما ال يجب على المستفيد القيام به ھو إلعادة بيع العقار إال
بعد استكمال الثمن حسب ما نصت عليه المادة  09من نفس المرسوم.1

 -1المادة  09من مرسوم تنفيذي  153-18السالف الذكر " ،في حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط يجب أن
يتضمن عقد البيع بندا يمنع إعادة بيع السكن قبل دفع مبلغ التنازل كامال"
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المطلب الثالث
نفاذ عقد تنازل الدولة عن
أمالكھا العقارية الخاصة

كسائر العقود المتعلقة بنقل الحقوق العقارية ،فإن عقد تنازل الدولة عن أمالكھا
العقارية الخاصة كذلك يخضع للتسجيل لدى مصالح التسجيل و الضرائب و الشھر في
المحافظة العقارية حتى يكون العقد نافذا ،و يرتب جميع آثاره القانونية ،فيتم بذلك نقل
جميع الحقوق العقارية بصفة نھائية السيما الملكية.
فبإلزام المشرع الجزائري مصالح أمالك الدولة على تولي إبرام العقد ،و لعب
دور موثق الدولة ،تتولى بطريقة آلية إجراء تسجيل العقود المبرمة و الموقعة المتعلقة
بالبيوع التي تكون الدولة طرفا فيھا لدى مصالح التسجيل و الضرائب ،و شھرھا لدى
المحافظة العقارية ،و من بين ھذه البيوع تنازل الدولة عن األمالك العقارية الخاصة.
القاعدة تنص على أنه ال ضمان في البيوع اإلدارية فضال عن القضائية ،وعليه
فالدولة كبائع ال تلتزم إال بنقل الملكية إلى المشتري ،1خصوصا أن المستفيد يعتبر الشاغل
الشرعي للعقار ،يعني أنه على دراية بكل تفاصيله من عيوب واضحة أو عيوب خفية ،و
المزايا التي يتمتع بھا.
فالدولة تكون قد سلمت المبيع بشكل يسمح للمستفيد بحيازته و استعماله و
استغالله ،فما بقي إال أن تتنازل له عن الملكية ،و من أجل تحقيق ذلك البد من نفاذ العقد
المبرم بين المصلحة المتنازلة و المستفيد في إطار عملية التنازل عن أمالكھا العقارية
الخاصة ،و التوصل إلى نقل الحقوق العقارية ،فيتم ذلك بإجراء التسجيل )الفرع األول(،
و الشھر العقاري )الفرع الثاني(.

 -1ھدوري عايدة ،مرجع سابق ،ص 148
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الفرع األول
تسجيل عقد التنازل

في صميم الواقع العملي في المعامالت العقارية ،يعد التسجيل من أھم المواضيع
إثارة للجدل ،ناھيك عن األھمية النظرية التي يتمتع بھا ،فإنه يلعب دورا ھاما في توفير
الحماية لألطراف المتعاملة بالحقوق العقارية ،و لمعرفة القيمة التي لدى عملية التسجيل،
يتطلب التطرق إلى تعريف التسجيل العقاري )أوال( ،و إجراءات التسجيل العقاري
)ثانيا( ،و تحديد حقوق و رسوم التسجيل )ثالثا(.

أوال :تعريف التسجيل
ھو تثبيت للحالة المادية للعقار ،بضبط حدوده ،مساحته و مشتمالته بدقة ،و ترتيب
وضعيته القانونية ،ذلك ببيان جميع الحقوق العينية المترتبة على العقار و بتعيين
أصحابھا.1
فھو عمل إداري يقوم على أساس مسك سجالت خاصة بالتسجيل ،فحسب
مضمون المادة  05من األمر رقم  ،105-76المتضمن قانون التسجيل ،2يتبين لنا أنه
عمل جبائي ،يعتمد عليه في تحديد و تحصيل الضرائب على المعامالت التجارية على
وجه الخصوص و على كل أنواع البيوع بصفة عامة.

 -1طارق علي حجي محمد العصفور ،النظام القانوني للتسجيل العقاري دراسة في التشريع الكويتي ،رسالة
ماجستير في القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة الشرق األوسط ،2014 ،ص .08
 -2أمـر رقـم  ،105-76مـؤرخ فـي ،1976/12/09 ،يـتـضـمـن قـانـون التـسـجـيـل ،ج ر ج ج ،عـدد ،81
صـادر فـي .1976/01/18
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فالتسجيل ھو النقل الحرفي للتصرف في السجل حتى يتسنى لكل ذي مصلحة جمع
ما ورد في التصرف القانوني.1
فيمكن تعريف التسجيل بأنه إجراء جبائي ،يتولى القيام بھا محرر العقد لحساب
الخزينة العمومية ، 2حسب األسس المعمول بھا ،و تطبيقا للقواعد القانونية المحددة
بموجب قانون التسجيل.

ثانيا :إجراءات التسجيل
لعمليات التسجيل العقاري إجراءات أساسية يقتضي أن يحترمھا األطراف و
محرر العقد ،فإن توثيق العقار يتمثل في مجموع الصحائف الموجودة على مستوى
مصالح التسجيل و الطابع في كل والية ،و يتم التسجيل بعد التحري و التحقيق في الطلب
المودع على مستوى ھذه المصالح ،بحيث أنه على محرر العقد أن يحدد أوصاف العقار و
حالته القانونية ،3وكذا أصل الملكية.
أوجب المشرع الجزائري على محرري العقود ،القيام بتسجيلھا و تسجيل الوثائق
األخرى التي لھا عالقة بالعقد و بالعقار ،لدى مصلحة التسجيل و الطابع ،قبل إيداعھا
على مستوى المحافظة العقارية من أجل شھرھا ،لكي تكتسب تاريخا ثابتا ،4كما أوجب
المشرع الجزائري مصالح أمالك الدولة على تسجيل عقد تنازل الدولة على صورتين،
التسجيل لدى مصلحة التسجيل و الطابع ،و التسجيل في البطاقة الوطنية للسكن.

 -1فردي كريمة ،الشھر العقاري في التشريع الجزائري ،بحث مقدم لنيل شھادة الماجستير في علم القانون
الخاص ،فرع القانون العقاري ،كلية الحقوق ،جامعة اإلخوة منتوري ،قسنطينة ،2008 ،ص .11
 -2فردي كريمة ،المرجع نفسه ،ص .109
 -3عيباش ليندة و بيحايري سھيلة ،مرجع سابق ،ص .56
 -4المادتان  192و  ،195األمر رقم  ،105-76مرجع سابق.
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أ -لدى مصلحة التسجيل و الطابع
تنحصر األھداف المرجوة من ھذا اإلجراء في تحصيل المبالغ المالية المفروضة
على المعامالت على شكل رسوم جبائية ،و إعطاء العقد أو المعاملة تاريخا ثابتا ،يمكن أن
يكون وسيلة إثبات في حالة غياب الوسائل ،و ھذا وفقا لما ورد في نص المادة  328من
التقنين المدني الجزائري.1
نصت المادة  09من القانون رقم  ،105-76المؤرخ في ،1976/09/09
المتضمن قانون التسجيل ،على ما يلي:
" تسجل العقود المدنية و العقود غير القضائية على النسخ األصلية أو البراءات
أو األصول ،و تخضع أيضا إلى التسجيل على النسخ األصلية أو األصول ،العقود
القضائية في القضايا المدنية و األحكام في القضايا الجنائية و الجنحية و المخالفات.
غير أنه فيما يخص العقود العرفية و األحكام المشار إليھا في المقطعين
السابقين ،تلخص مسبقا من قبل المحررين على كشف و تعطى الحق ،عند االقتضاء،
في إعداد مستخرجات تحليلية من قبل ھؤالء المحررين.
و تقدم ھذه الجداول و المستخرجات إلى مصلحة التسجيل في نفس الوقت الذي
تقدم فيه النسخ األصلية أو البراءات.
و يرفض اإلجراء عند مخالفة ذلك".
يتبين من تلك المادة ،أنه يتم تسجل العقود المدنية و العقود الغير قضائية ،و العقود
العرفية ،على النسخ األصلية أو البراءات و األصول ،على أن يتم تلخيص العقود العرفية
و األحكام القضائية في القضايا الغير مدنية على كشف ،لكي تعطي الحق عند االقتضاء،
في إعداد مستخرجات تحليلية من طرف محرريھا.
 -1نصت المادة  328من التقنين المدني على أنه ..." :و يكون تاريخ العقد ثابتا ابتداءا:
 -من يوم تسجيله "...
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ثم تقدم ھذه الجداول و المستخرجات إلى مصلحة التسجيل في نفس الوقت الذي
تقدم فيه النسخ األصلية و البراءات ،دون أي تأخير ،فالمشرع الجزائري ھنا لم يعطي أي
أجل ،و الھدف من ذلك ھو إعطاء القوة الثبوتية منذ تاريخ تقديم الجداول ألن مبالغ
التسجيل تحصل يوم تقديم الجداول ،و أي تأخير يعتبر إجحافا في حق المشتري.
فتخضع أيضا عقود تنازل الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة إلى التسجيل على
النسخ األصلية أو األصول على مستوى مصلحة التسجيل و الطابع المختصة إقليميا ،رغم
أنه يصنف ضمن العقود اإلدارية الخاصة ،ألن المادة  09من قانون التسجيل المذكورة
سابقا لم تستثني ھذا النوع من العقود كون ھذه المادة استثنت فقط العقود القضائية الغير
مدنية ،حيث يمكن تصنيف عقد تنازل الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة ضمن العقود
غير القضائية ،ألنه عقد من العقود اإلدارية الخاصة كما سبق ذكره.1

ب -التسجيل في البطاقية الوطنية للسكن
يتم التسجيل فيھا بشكل إجباري تطبيقا لنص المادة  23من مرسوم تنفيذي رقم
 ،153-18التي جاء فيھا ما يلي:
"يسجل المشترون لألمالك العقارية ،بعنوان ھذا المرسوم ،في البطاقية الوطنية
للسكن المنشأة بموجب المادة  59من المرسوم التنفيذي رقم ...142-08
بھذه الصفة ،يستثنى المشترون من الحصول على السكن أو على أي شكل آخر
من اإلعانة التي تمنحھا الدولة في ھذا الشأن".
يفھم من مضمون ھذه المادة أنه يتم تسجيل المستفيد من العقار المتنازل عنه في
البطاقية الوطنية للسكن ،التي أنشأت لدى الوزير المكلف بالسكن بموجب المادة  59من
المرسوم التنفيذي رقم  ،142-08المؤرخ في  ،2008/05/11يحدد قواعد منح السكن
 -1أنضر الصفحة  32و الصفحة .33
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العمومي اإليجاري ،1المذكور سابقا ،إذ نصت الفقرة  02منھا على أن تزود البطاقية
الوطنية للسكن ،من المعلومات المسجلة في البطاقية الوالئية ،المنصوص عليھا في المادة
 60من نفس المرسوم ،و بموجب ھذه األخيرة تنشأ بطاقية معلوماتية على مستوى كل
والية تدون فيھا جميع القرارات المتعلقة بمنح السكنات أو اإلعانات التي تمنحھا الدولة
من أجل السكن المذكورة في المادة  ،59حيث يتم تزويدھا عن طريق بطاقيات الدوائر
المرتبطة بشبكة الوالية ،و التي تكون بدورھا قد أنشئت بموجب المادة  61من مرسوم
تنفيذي رقم  ،2142-08حيث نصت ھذه المادة على إلزام كل دائرة بمسك بطاقية عن كل
بلدية تقع في مجال اختصاصھا و تحينھا بطريقة مستمرة.
تھدف ھذه العملية إلى مراقبة السكنات الممنوحة من طرف الدولة ،و كذا
اإلعانات التي تقدمھا في مجال السكن ،و عدم السماح لمن استفاد منھا بأي شكل من
األشكال أن يستفيد مرتين ،و ھذا من أجل تحقيق العدالة االجتماعية ،في مجال السكن،
فأصبحت الدولة تعتمد على ھذه البطاقية لكي تجسد و تطبق على أرض الواقع المادة 10
من المرسوم التنفيذي رقم  ،153-18الذي ذكرناه سابقا.
دونت في ھذه البطاقيات ،كل القرارات المتعلقة بمنح السكنات العمومية اإليجارية
و السكنات االجتماعية التساھمية و السكنات التي تم اقتناؤھا في إطار البيع باإليجار و
األراضي ذات الطابع االجتماعي ،و كذا إعانات الدولة الممنوحة لشراء أو بناء مسكن،
 -1المادة  05فقرة  01من مرسوم تنفيذي رقم  ،142-08يحدد قواعد منح السكن العمومي التجاري ،مؤرخ
في " ،2008/05/11تنشأ لدى الوزير المكلف بالسكن بطاقية وطنية للسكن تدون فيھا كل قرارات منح
السكنات العمومية اإليجارية والسكنات االجتماعية التساھمية و السكنات التي تم اقتناؤھا في إطار البيع
باإليجار واألراضي ذات الطابع االجتماعي وإعانات الدولة الممنوحة لشراء أو بناء سكن".
 -2المادة  61من مرسوم تنفيذي رقم  ،142-08يحدد قواعد منح السكن العمومي التجاري ،مؤرخ في
 " ،2008/05/11يجب على كل دائرة أن تمسك باستمرار بطاقية محينة عن كل بلدية لمجموع طلبات
السكن التي تستوفي شروط االستفادة من السكن العمومي اإليجاري".
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فال تدون في ھذه البطاقة باقي األمالك العقارية الخاصة المتنازل عنھا من طرف الدولة،
مثل العقارات الممنوحة في إطار المشاريع اإلستراتيجية و العقارات الصناعية.
فبذلك تتمكن الدولة من مراقبة عمليات التنازل عن األمالك العقارية الخاصة
الموجھة لالستعمال السكني ،و األموال التي تدفعھا الخزينة العمومية في إطار إعانات
الدولة لشراء أو بناء مسكن ،و لكن يبقى ھناك غموض فيما يخص سبب تجاھل المشرع
الجزائري عن تسجيل باقي العقارات المتنازل عنھا على المستوى الوطني و استحداث
بطاقية خاصة بھا موازية للبطاقية الوطنية للسكن ،و االكتفاء بالتسجيل على مستوى
مصالح التسجيل و الطابع.
ثالثا :تحديد حقوق و رسوم التسجيل :من الضروري تقديم توضيح موجز عن أنواع
الرسوم المطبقة على التسجيل ،و طريقة تحديد الرسم و تحصيله.
بالنضر في نصي المادتين  03و  04من القانون رقم  ،105-76المتضمن قانون
التسجيل ،المذكور سابقا ،يمكننا التمييز بين نوعين من الرسوم المتعلقة بتسجيل العقود و
األحكام القضائية و الوثائق األخرى ،ھما الرسوم الثابتة و الرسوم النسبية ،نركز في
دراستھما على ما ھو واقع منھما على العقارات.
النوع األول مذكور في المادة  03من نفس القانون رقم  ،105-76و ھو الرسم
الثابت ،يطبق على العقود التي ال تثبت نقل الملكية أو حق االنتفاع أو التمتع لمدى الحياة
أو لمدة غير محددة لألموال العقارية ،و ال قسمة أموال أو حصة من عقار في شركة.
فيطبق ھذا النوع من الرسوم على جميع العقود األخرى ،و غالبا ما يتقدم
المعنيون طواعية لتسجيل العقود ،حتى المعفاة منھا ،بھدف حماية الحقوق المترتبة من
العقد ،ألن اإلعفاء عن دفع الرسوم ال يعني اإلعفاء عن التسجيل.
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و أشارت المادة  03من القانون رقم  105-76في الفقرة  02إلى المادة  206و
المواد من  208إلى  212من نفس القانون ،و التي حددت المعدالت الواجب اتباعھا
لحساب الرسوم الثابتة.1
و النوع الثاني ھو الرسوم النسبية أو التصاعدية ،نصت عليھا المادة  04من نفس
المرسوم ،و ھو عكس الرسم األول ،حيث يطبق ھذا الرسم على كل إجراء ناقل للملكية
أو حق االنتفاع أو التمتع باألموال ،كما يطبق على العقود المثبتة لحصة في شركة أو في
قسمة أموال.
تخضع لرسم قدره  % 05المزايدات و البيوع و إعادة البيوع و التنازالت و إعادة
التنازالت ،و جميع العقود األخرى المدنية و اإلدارية و القضائية التي تنقل الملكية أو حق
االنتفاع ،بأمالك عقارية بمقابل مالي.2
و بناءا على نص المادة  1/256فقرة  01من أمر رقم  ،105-76مؤرخ في
 ،1976/12/09المتضمن قانون التسجيل ،يجب دفع خمس ) (5/1ثمن نقل الملكية في
جميع العقود الموثقة المتضمنة نقل كامل الملكية أو لملكية الرقبة ،أو حق االنتفاع لعقار
أو حقوق عقارية ،كما جاء في الجزء  05فقرة  02من نفس المادة ،على أن يتم تحصيل
ھذا الرسم بشتى الوسائل السيما عن طريق المزاد العلني بطلب من إدارة التسجيل.
لكن وردت في نفس األمر المذكور ،إعفاءات عن دفع رسوم التسجيل ،3ذلك
بالنسبة للعقود التي تتضمن نقل ملكية السكنات التي تباع أو المتنازل عنھا من طرف
الدولة و الھيئات العمومية بصيغة البيع باإليجار ،أو لصيغة التوفير و االحتياط من أجل
السكن ،و البيوع المنجزة في إطار الترقية العقارية ذات الطابع السكني ،و السكن
 -1الفقرة  02من المادة  03من قانون رقم " :105-76يحصل ھذا المرسوم حسب المعدالت المحددة بموجب
المادة  06و المواد  208إلى  212من ھذا القانون".
 -2المادة  ،252من أمر رقم  ،105-76مؤرخ في  ،1976/12/26مرجع سابق.
 -3المواد  258 ،257و  259من أمر رقم  ،105-76مؤرخ في  ،1976/12/09نفس المرجع
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االجتماعي أو السكن االجتماعي التساھمي ،و السكن الريفي ،كما يستفيد المقاولين في
الترقية العقارية من ھذا اإلعفاء بشرط تقديم مستخرج جدول الضرائب المصفى ال يتعدى
شھر من استخراجه.
تعفى أيضا من رسوم نقل الملكية ،العقود التي يبيع بمقتضاھا ديوان الترقية و
التسيير العقاري في اختصاص الوالية المتواجدة بھا شققا موجودة في العمارات الجماعية
و المبنية ضمن نطاق التوفير من أجل السكن ،و عمليات بيع األراضي الناجمة عن
عمليات التجزئة و المھيأة خصيصا لبناء مساكن ،شرط أن يكون ھذا البيع للمرة األولى،
فال يطبق ھذا اإلعفاء عند إعادة البيع.
و قد نصت المادة  347مكرر من قانون التسجيل ،على أن تعفى من حقوق و
رسوم التسجيل و اإلشھار العقاري ،كل الوثائق التي كان موضوعھا التنازل عن األمالك
العقارية الخاصة التابعة للدولة ،ذات االستعمال السكني.
كما تعفى من رسوم التسجيل لنقل الملكية ،العقود المتضمنة اقتناء عقار ،التي يقوم
بھا الشباب أصحاب المشاريع ،المؤھلون لالستفادة من إعانة الدولة عن طريق الصندوق
الوطني لدعم تشغيل الشباب ،أو الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر ،أو الصندوق
الوطني للتأمين عن البطالة ،قصد إنشاء نشاطات صناعية.1

 -1المادة  347مكرر  05من قانون رقم  " :105-76تعفى من جميع حقوق التسجيل ،العقود المتضمنة
تأسيس الشركات التي ينشئھا الشباب ذوو المشاريع المؤھلون لالستفادة من إعانات الصندوق الوطني لدعم
تشغيل الشباب أو الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر ،أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة".
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الفرع الثاني
شـھــر عـقــد الـتـنــازل

إذا كان التسجيل يقع على العقود المترتبة على المنقوالت و العقارات بصفة عامة،
فإن الشھر يخص التصرفات التي تمس الحقوق العقارية فقط ،إذ تنتج آثار متعددة جراء
إبرام عقد التنازل الوارد على أمالك الدولة العقارية الخاصة ،كما ھو الحال لسائر العقود
الواردة على الحقوق العقارية.
حيث ينشأ على عاتق الطرفين المتعاقدين إلتزامات متبادلة ،من بينھا االلتزام بنقل
الملكية و الشھر ،طبقا لنص المادة  793من التقنين المدني الجزائري ،التي نصت على:
"ال تنقل الملكية والحقوق العينية األخرى في العقار ،سواء كان ذلك بين
المتعاقدين أم في حق الغير ،إال إذا روعيت اإلجراءات التي ينص عليھا القانون و
باألخص القوانين التي تدير مصلحة الشھر العقاري"
يتبين مما سبق أن عقد التنازل ال يكون حجة بين المتعاقدين و ال على الغير و
غير مثبت لحق الملكية إال من يوم إخضاعه لإلشھار العقاري ،و تأكيدا لھذه القاعدة
نصت المادة  15من األمر رقم  ،74-75المؤرخ في  ،1974-11-12المتضمن إعداد
مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري 1التي نصت على:
"كل حق للملكية وكل حق عيني يتعلق بعقار ال وجود له بالنسبة للغير إال من
تاريخ يوم إشھاره في مجموعة البطاقات العقارية".
و عليه ،يبين المشرع الجزائري أن ما تنتقل بواسطته الملكية ھو الشھر و ليس
العقد و ال التسجيل ،فال يكون لھذين األخيرين أي أثر إال من يوم شھره في مجموع
البطاقات العقارية ،رغم قوة اإلثبات التي يتمتعان بھا.
 -1أمر رقم  ،74-75المؤرخ في  ،1974-11-12المتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل
العقاري ،ج ر ج ج ،عدد  ،92صادر في .1974-11-18
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أھل المشرع الجزائري كل من كتاب الضبط و الموثقون و السلطات اإلدارية،
لتحرير العقود و الوثائق الرسمية ،و إيداعھا لدى المحافظة العقارية المختصة ،1فيتم
إيداع الملف المتضمن عقد تنازل الدولة عن أمالكھا العقارية الخاص ،من طرف السلطة
المحررة للعقد ،و ھي مديرية أمالك الدولة ،ممثلة بالمدير الوالئي ،أو أحد مساعديه
بتفويض منه.
المعني المباشر بتنفيذ عملية الشھر العقاري ھما مودع الوثائق و ھو الضابط
العمومي ،ففي حالة تنازل الدولة عن عقاراتھا الخاصة يتولى مدير أمالك الدولة عملية
إيداع الوثائق الالزمة لدى المحافظ العقاري ،بصفته موثق الدولة.
يقوم المحافظ العقاري وجوبا بمسك سجل خاص باإليداع ،يسجل فيه حسب
الترتيب الزمني و العددي ،كل العقود و القرارات القضائية و الجداول و الوثائق المودعة
قصد تنفيذ إجراء اإلشھار ،و يجب أن يسلم بالمقابل وصل تسليم للمودع ،و ھذا تطبيقا
لنص المادة  41من المرسوم التنفيذي رقم  ،63-76المؤرخ في  ،1976/03/25الذي
يتعلق بتأسيس السجل العقاري.
و يستلزم على المحافظ العقاري قبل قبول اإليداع التأكد من أن الوثيقة المودعة
تتضمن مراجع أصل الملكية تطبيقا لقاعدة الشھر المسبق ،باإلضافة إلى مرا جع التسجيل
طبقا للمواد من  93إلى  100من األمر رقم  ،105-76المتضمن قانون التسجيل ،و له
كذلك أن يطلع على فقرة الثمن أو التقييم حتى يتسنى له تحديد قيمة رسم الشھر العقاري
الواجب تحصيله.
و عندما يتأكد المحافظ العقاري من توافر جميع الشروط و البيانات 2الالزمة،
منھا الرسمية ،أصل الملكية ،و البيانات المتعلقة بھوية األطراف و تعيين العقار ،يقوم
بتنفيذ إجراء الشھر بالتأشير على البطاقات العقارية و الدفتر العقاري ،أو بعد إنشاء و
 -1بريك الطاھر ،المركز القانوني للمحافظ العقاري ،دار الھدى ،عين مليلة ،2013 ،ص .94
 -2بريك الطاھر ،المرجع نفسه ،ص ص 93-80
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مسك بطاقات عقارية وفقا للترتيب األبجدي ألصحاب الحقوق 1إذا كان العقار واقع في
المناطق الغير ممسوحة ،بالرغم من كون الدولة تتنازل عادة عن عقاراتھا الخاصة
الواقعة في المناطق الممسوحة.
يقع على العمليات المتعلقة بنقل حقوق عينية أصلية ،بموجب المادة  92من
المرسوم التنفيذي  ،63-76شھر الحقوق العينية األصلية بإيداع صورتين رسميتين أو
نسختين للعقود ،أو القرارات القضائية التي ينبغي شھرھا ،و من أجل تسھيل عملية
اإليداع على محرري العقود إفراغ النسختين الرسميتين في مستخرج خاص 2الذي يعرف
باسم نموذج اإليداع رقم  ،06أو باللغة الفرنسية ) ،Publicité réel N° 06 (PR6و
يرفض اإليداع عند عدم توفر ھذه الشكلية ،لكن ال يؤدي إلى إلغاء العقد.
و بعد أن يقوم المحافظ العقاري بالتأشير على النسختين ،مثبتا بذلك انتھاء
اإلجراء ،ترد نسخة منھما إلى المودع ،و يحتفظ بالثانية التي تحمل تأشيرة التصديق على
الھوية و الشرط الشخصي لألطراف لدى المحافظ العقاري ،و لديه الحق في طلب أي
وثيقة من شأنھا أن تساعده على المراقبة الدقيقة و تسھيل اإليداع ،وكذا التأكد من ھوية
األطراف و تعيين العقار.
غير أنه في اآلونة األخيرة ،ال يستوجب إرفاق النسخ الكاملة من الوثائق األصلية
المعتمد عليھا في تحرير العقد ،فيكتفي بكتابة المراجع الكاملة لھا مع االحتفاظ بھا في
مكاتبھم.

 -1المادة  27من األمر رقم  ،74-75مؤرخ في  ،1974-11-12المتضمن إعداد مسح األراضي العام
وتأسيس السجل العقار ،يمرجع سابق.
 -2مذكرة رقم  ،1251مؤرخة في  ،1994/03/29صادرة عن المدير العام لألمالك الوطنية.
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المبحث الثاني:
تسوية المنازعات المتعلقة بعملية تنازل الدولة
عن أمالكھا العقارية الخاصة
يمكن أن يترتب عن عملية تنازل الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة عدة
منازعات ،على غرار المعامالت األخرى المشابھة له ،أو المعامالت األخرى التي يمكن
انجازھا في نفس المجال ،و التي تكون الدولة أو أحد ھيئاتھا طرفا فيھا.
نظم المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم  ،53-18عملية الطعن اإلداري
بخصوص تنازل الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة ،لتمكين كل من له مصلحة من
التقدم أمام الھيئة المختصة لمباشرة اإلجراءات الضرورية من أجل جبر الضرر دون
اللجوء إلى القضاء ،باعتبار ھذه العملية تتجسد بعقد إداري خاص من جھة ،كون اإلدارة
طرفا فيه ،باإلضافة إلى أنه يبرم بإتباع إجراءات إدارية.
لكن من جھة أخرى ،يمكن اعتبار المعاملة مدنية ،ألن عملية تنازل الدولة عن
أمالكھا العقارية الخاصة ھو إجراء بيع بكامل أركانه ،كما نظمه المشرع الجزائري في
القسم األول من الفصل األول من الباب السابع في التقنين المدني ،و ھذا ما يثير الخالف
حول مجال اختصاص القاضي المدني و القاضي اإلداري في المنازعات المتعلقة بتنازل
الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة.
على اثر ذلك ،يلجأ األشخاص الذين تتوفر فيھم شروط التقاضي ،السترداد حقھم
و تسوية منازعاتھم ،إلى التسوية اإلدارية للمنازعات الناجمة من تنازل الدولة عن
أمالكھا العقارية الخاصة ،عن طريق الطعن في قرارات اللجان المختصة بالفصل في
طلبات الشراء )المطلب األول( ،كما يمكن له اللجوء إلى التسوية القضائية لھذه
المنازعات أمام المحاكم اإلدارية المختصة )المطلب الثاني(.
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المطلب األول
الطعن في قرارات اللجان المختصة
بالفصل في طـلبات الشراء

تتم الدراسة و الفصل في طلبات التنازل التي يودعھا الشاغلون الشرعيون
للعقارات الخاصة التابعة للدولة ،بواسطة اللجان المختصة المتمثلة في لجنة الدائرة ،و
لجنة ديوان الترقية و التسيير العقاري ،عن طريق اتخاذھا لقرار إداري يفرغ في شكل
محضر رسمي ،يصدر في األجل القانوني ،فيمكن أن يكون ھذا القرار إيجابي ،بحيث يتم
قبول الطلب ،كما يمكن أن يكون سلبي و يرفض طلب التنازل ،فيشترط في ھذه الحالة
تعليل قرار رفض الطلب.
أفرزت مثل ھذه المنازعات نوعا من التضارب في األحكام شكال و مضمونا،
فقضت بعض األحكام بعدم االختصاص النوعي و فرضت أخرى إقحام اإلدارة في ھذه
المنازعا ت ، 1لكن المشرع الجزائري فضل أن يأخذ بالرأي الثاني ،فخول للطالب
المتضرر أن يلجأ إلى اإلدارة المختصة نوعا و إقليما لتسوية المنازعات بطرق إدارية.
فيتقدم الشاغل الشرعي للعقار المتضرر لتسوية نزاعه ،بإيداع تظلمه أمام لجان
الطعن المختصة )الفرع األول( ،و من أجل قبول الطعن و تجنب الدفع بعدم صحة
اإلجراء أو عدم االختصاص القانوني ،يجب على من تقدم بھذا الطعن إتباع طرق الطعن
اإلدارية )الفرع الثاني(.

 -1عيباش ليندة و بيحايري سھيلة ،مرجع سابق ،ص .57
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الفرع األول
لجان الطعن المختصة
تتخذ كل من لجنة الدائرة و لجنة ديوان الترقية و التسيير العقاري ،قرارات
إدارية ،تكون قابلة للطعن فيھا مثل أي قرار إداري ،فيمكن تقديم طعون ضد ھذه
القرارات من طرف كل من يرى أن حقه مھضوم في الجواب الذي تلقاه ،على طلب
التنازل الذي قدمه إثر عملية تنازل الدولة عن عقاراتھا الخاصة.
فيودع المتظلمون طعونھم ضد القرارات التي تصدرھا لجنة الدائرة لدى اللجنة
الوالئية أو المقاطعة اإلدارية) 1أوال( ،و يودعون طعونھم ضد القرارات التي تصدرھا
لجنة ديوان الترقية و التسيير العقاري ،لدى لجنة الطعون التابعة للمديرية المكلفة بالسكن
بالوالية أو المديرية المنتدبة المكلفة بالسكن للمقاطعة اإلدارية )ثانيا(.

أوال :اللجنة الوالئية أو المقاطعة اإلدارية
تتشكل اللجنة الوالئية أو لجنة المقاطعة اإلدارية 2من ثالث أعضاء إداريين ،كل
عضو منھا يمثل الرئيس اإلداري للعضو الذي يقابله من لجنة الدائرة ،و المالحظ ھو
غياب ممثل عن رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية و ممثل عن مدير الثقافة،
فاكتفى المشرع بتعيين ھؤالء األعضاء المكونين للجنة ،و ھم:
 الوالي أو الوالي المنتدب) ،يترأس اللجنة( المدير الوالئي ألمالك الدولة. -المدير الوالئي المكلف بالسكن أو المدير الوالئي المنتدب المكلف بالسكن.

 -1المادة  16من مرسوم تنفيذي رقم  ،153-18مرجع سابق.
 -2المادة  17من مرسوم تنفيذي رقم  ،153-18نفس المرجع.
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يفترض على المشرع الجزائري تعيين من يمثل المجالس الشعبية البلدية ،إما من
البلديات نفسھا أو من المجلس الشعبي الوالئي ،كونھم منتخبين من الشعب و ليسو
موظفين حكوميين منصبين من جھة ،و للدفاع عن آرائھم ألنھم شاركوا في اتخاذ القرار
المطعون فيه من جھة أخرى ،و تطبيقا للمثل القائل  -أھل مكة أدرى بشعابھا -كما كان
عليه اإلشارة إلى تعيين ممثل عن مديرية الثقافة في حالة توسيع لجنة الدائرة بحضور
ممثل عن مدير الثقافة ،إما أن يحضر المدير نفسه أو ينوب عنه أي موظف مؤھل لذلك.

ثانيا :لجنة الطعون التابعة للمديرية المكلفة بالسكن بالوالية أو المديرية
المنتدبة المكلفة بالسكن للمقاطعة اإلدارية
أنشأت ھذه اللجنة بموجب المادة  21من المرسوم التنفيذي رقم ،153-18
المذكور سابقا ،فنصت على أن تتكون ھذه اللجنة أيضا من ثالث أعضاء من موظفي
الدولة ،1المتمثلة صفاتھم كالتالي:
 المدير الوالئي المكلف بالسكن أو المدير الوالئي المنتدب المكلف بالسكن للواليةأو المقاطعة اإلدارية )رئيسا اللجنة(.
 ممثل عن مديرية أمالك الدولة للوالية. المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري المعني.تعمد المشرع الجزائري في إغفال تعيين ممثل عن الصندوق الوطني للسكن،
بحضور المدير شخصيا أو من ينوب عنه ،بالرغم من الدور القيم الذي تلعبه ھذه الھيئة
في صنع القرار الذي تخرج به لجنة ديوان الترقية و التسيير العقاري ،و كأنه يرغب
بذلك في تحديد عدد ممثلي كل لجان الطعن بثالث أعضاء فقط ،و ھو خطأ تقني أكثر من
أن يكون تشريعي ،ألنه في األصل على الدولة أن تدرس المشروع بالقانون من كافة
الجوانب قبل تقديمه أمام السلطة التشريعية و إصدار القانون.

 -1الموظفون الذين يشكلون ھذه اللجنة محددين في المادة  22الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي ،153-18
مرجع سابق
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الفرع الثاني
طــرق الـطـعــن اإلداريــة

أستحدث المشرع الجزائري ھذه اللجان اإلدارية المختصة بالنظر في الطعون
المودعة أمامھا ،جراء الخالفات الناتجة عن قرارات اللجان المختصة بالنضر و الفصل
في طلبات تنازل الدولة عن عقاراتھا الخاصة ،و من أجل مراقبة تنفيذ العملية التي تقوم
بھا ھذه ،و كذلك للمحافظة على حقوق الشاغلين الشرعيين ،حيث يمكن للذين تم المساس
بحقوقھم تقديم الطعن أمام لجنة الطعن المختصة ،بإتباع إجراءات أو طرق إدارية ودية
قبل اللجوء إلى القضاء ،وعليه احترام طرق الطعن حسب االختصاص ،إما أمام اللجنة
الوالئية أو المقاطعة اإلدارية )أوال( ،و إما أمام لجنة الطعون التابعة للمديرية المكلفة
بالسكن بالوالية أو المديرية المنتدبة المكلفة بالسكن للمقاطعة اإلدارية )ثانيا(.

أوال :الطعن أمام اللجنة الوالئية أو المقاطعة اإلدارية :
المھمة الرئيسة لھذه اللجنة ھو مراقبة األعمال التي تقوم بھا لجنة الدائرة ،و ذلك
باستقبال الطعون المقدمة من طرف طالبي الشراء ،حيث تودع الطعون على مستواھا ،في
أجل شھر ابتداءا من تاريخ تسليمه التبليغ ،و على ھذه اللجنة أن تفصل في الطعن المقدم
أمامھا في أجل أقصاه شھر واحد ابتداءا من تاريخ إيداع الطعن.
طبقا للفقرة األولى من المادة  17من مرسوم تنفيذي رقم  ،1153-18فتختص
أساسا اللجنة الوالئية التي يترأسھا الوالي أو الوالي المنتدب ،بالدراسة الدقيقة و الفصل
في التظلمات أو الطعون الموضوعة أمامھا و الموجھة ضد قرارات لجان الدوائر التابعة
 -1نصت المادة  ،17الفقرة األولى من المرسوم التنفيذي رقم  ،153-18مرجع سابق على انه" :تكلف اللجنة
الوالئية أو المقاطعة اإلدارية بدراسة الطعون التي يقدمھا الطالبون والفصل فيھا أجل شھر واحد ) (1ابتداء
من تاريخ إخطارھا".
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لھا في أجل شھر واحد ابتداءا من تاريخ إيداع الطعن ،فإن لجان الدوائر تختص بدارسة
طلبات الشراء فقط ،أما الطعون ضد قراراتھا ،فتوجه للجنة الوالئية ،ألن قرارات لجنة
الدائرة ليس لھا أثر تنفيذي ،إال بعد المصادقة عليھا.

ثانيا :الطعن أمام لجنة الطعون التابعة للمديرية المكلفة بالسكن بالوالية
أو المديرية المنتدبة المكلفة بالسكن للمقاطعة اإلدارية:
نصت الفقرة األولى من المادة  22من المرسوم التنفيذي رقم  1153-18على أن
تكلف ھذه اللجنة أساسا بالنظر و الفصل في الطعون المقدمة إليھا ،ضد القرارات التي
تتخذھا لجنة ديوان الترقية و التسيير العقاري ،التي تستلمھا في غضون شھر واحد من
تاريخ تبليغ المعني بقرار رفض طلب الشراء ،و على لجنة الطعن أن تفصل في ھذه
الطعون في أجل خمسة عشرة ) (15يوما على األكثر ،ابتداءا من تاريخ إيداع الطعن.
بمفھوم آخر ،تكلف ھذه اللجنة بالنظر و الفصل في أجل خمسة عشرة يوما فقط،
في الطعون المودعة على مستواھا ضد قرارات لجنة ديوان الترقية و التسيير العقاري
التي يقع مقرھا في الوالية التي تقع فيھا العقارات موضوع التنازل و المتنازع عليھا ،و
التي تنتمي إليھا مديرية السكن و العمران أو المديرية المنتدبة المكلفة بالسكن للمقاطعة
اإلدارية.
نصت المادة  21من المرسوم التنفيذي  ،153-18على أن تقدم كل الطعون في
القرارات التي تصدرھا لجنة ديوان الترقية و التسيير العقاري ،لدى لجنة الطعون التابعة
لمديرية الوالية المكلفة بالسكن ،أو المديرية المنتدبة المكلفة بالسكن للمقاطعة اإلدارية،
في أجل شھر واحد ابتداءا من تاريخ التبليغ.

 -1نصت المادة  ،22الفقرة األولى ،من المرسوم التنفيذي رقم  153-18السالف ذكره على أنه" :تكلف لجنة
الطعون التابعة لمديرية السكن بالوالية أو المديرية المنتدبة المكلفة بالسكن للمقاطعة بدراسة الطعون الـتي
يقدمھا الطالبون و الفصل فيھا ،في أجل خمسة عشر ) (15يوما ،ابتداءا من تاريخ اإلخطار".
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المطلب الثاني
التسوية القضائية للمنازعات الناتجة عن عملية تنازل
الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة

القاعدة العامة في الفقه القانوني ،ھي أنه يمكن ألي شخص تتوفر فيه شروط
التقاضي المتمثلة في الصفة ،المصلحة و األھلية ،أن يرفع دعوى أمام القاضي اإلداري ،إال
أن األھلية استبعدھا المشرع الجزائري من دائرة شروط التقاضي ،1لكن إذا وقع خطأ في
عقد التنازل فإن الشاغل الشرعي ال يمكنه التقدم أمام الھيئات القضائية المختصة في حالة
رفض تظلمھم ،فالقانون ال يسمح للقضاء أن يحل محل اإلدارة لتصحيح الخطأ.
فيمكن أن تكون القرارات التي تتخذھا اللجان المختصة فيما يخص طلبات التنازل
عن األمالك العقارية الخاصة التابعة لھا ،محل طعن للفصل فيھا لدى اللجنة المختصة
للنضر و الفصل في ھذه الطعون.
لكن في حالة فشل محاولة تسوية النزاع المتعلق باألمالك العقارية الخاصة التابعة
للدولة ،عن طريق اإلدارة و بطرق ودية ،يلجأ الطرف المتضرر إلى القضاء الستيفاء
حقه ،فيمثل أمام المحكمة اإلدارية بإتباع اإلجراءات القانونية المعمول بھا.
فيجب على المدعي التقدم أمام المحكمة اإلدارية بواسطة محامي ،مع احترام
مجال اختصاص المحكمة )الفرع األول( ،و كذا توضيح الھيئة المالكة لتحديد من يمثلھا
أمام المحكمة )الفرع الثاني(.

 -1بربارة عبد الرحمان ،شرح قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية ،طبعة ثانية ،دار بغدادي للطباعة و النشر و
التوزيع ،2009 ،ص .39
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الفرع األول
مجال االختصاص في التقاضي

مبدأ التقاضي على درجتين ھو من المبادئ الجوھرية في القضاء اإلداري،
مقتضاه أنه يحق للخصم الذي يخفق أمام المحكمة اإلدارية التي نظرت في قضيته كدرجة
أولى ،في اللجوء إلى الجھة األعلى درجة لتنظر في قضاء المحكمة األولى ،1ھذا إن لم
يقتنع بما حكمت به المحكمة اإلدارية ،يرفع دعوى أمام مجلس الدولة.
أما مبدأ التقاضي في القضاء العادي ،فيكون على ثالث درجات ،المحكمة
االبتدائية أوال ،ثم أمام مجلس القضاء ،ثم أمام المحكمة العليا التي ھي محكمة النقد و
ليست محكمة التقاضي و الفصل في النزاع بالمرافعة.
فيقسم االختصاص بين القاضي العادي و القاضي اإلداري على أساس المعيار
العضوي ،طبقا للمادة  800من القانون رقم  ،09-08المؤرخ في ،2009/02/23
المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية ،2حيث جاء في مضمون نصھا على أن كل
المنازعات التي تكون اإلدارة طرفا فيھا تخضع مبدئيا للقاضي اإلداري.
كما ينقسم االختصاص القضائي على أساس المعيار الموضوعي ،طبقا لنص
المادة  801من نفس القانون ،بحيث يفھم من مضمونھا ،أن المحاكم اإلدارية و مجلس
الدولة ،تختص في النضر في الدعاوي المودعة على مستواھا ضد القرارات التي
تصدرھا اإلدارة المركزية و اإلدارة الغير ممركزة.
 -1بربارة عبد الرحمان ،مرجع سابق ،ص .24
 -2قانون رقم  ،09-08مؤرخ في  ،2008/02/25يتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية ،ج رج ج،
عدد  ،21صادر في .2008/02/25
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و ألجل انعقاد االختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية أو مجلس الدولة ،يشترط أن
يكون أحد أشخاص القانون العام طرفا في النزاع بصفته مدعي أو مدعى عليه ،و متى
كان النشاط اإلداري مسير بواسطة أدوات وقواعد المرفق العام انعقد االختصاص
للقاضي اإلداري.
بالتركيز على كال المعيارين ،نجد أن منازعات األمالك الخاصة التابعة للدولة في
الجزائر تخضع الختصاص القاضي اإلداري ،كما ھو الحال بالنسبة لألعمال اإلدارية
األخرى التي تقوم بھا الدولة و األجھزة التابعة لھا ،و ألن العقارات تابعة لإلدارة و ال
تخضع الختصاص القاضي العادي في القسم العقاري إال بنص صريح في القانون.

الفرع الثاني
تمثيل الدولة لدى المحاكم اإلدارية
نصت المادة  10من القانون  ،30-90المتضمن قانون األمالك الوطنية ،المعدل
و المتمم ،على أن يتولى تمثيل الدولة كل من الوزير المكلف بالمالية ،و الوالي و رئيس
المجلس الشعبي البلدي ،في الدعاوي القضائية المتعلقة باألمالك الوطنية ،و ذلك كل فيما
يخصه.
يمكن أن نستنتج من ھذه المادة أن المشرع الجزائري جعل األشخاص المؤھلين
لتمثيل الدولة أمام العدالة مقسمين حسب مستوى تخصصھم إلى قسمين ،األول على
المستوى المركزي )أوال( ،و الثاني على المستوى المحلي )ثانيا(.

أوال :على المستوى المركزي :وزير المالية ھو المؤھل قانونا لتمثيل الدولة على
المستوى المركزي ،أي أمام الجھات القضائية المركزية ،و كما سبق أن بيناه ،فإن
الدعاوي المرفوعة في المنازعات المتعلق بتنازل الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة من
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اختصاص القضاء اإلداري ،فبمقتضى نص المادة  1901من ق إ م إ ج  ،يختص مجلس
الدولة كدرجة أولى و أخيرة بالفصل في دعاوي اإللغاء و التفسير و تقدير المشروعية،
في القرارات الصادرة من السلطات اإلدارية المركزية.
بذلك منح االختصاص لوزير المالية لتمثيل الدولة في جميع الدعاوى القضائية
الرامية إلى حماية األمالك الوطنية ،أو المنازعات التي تشمل التنازل ،و التي تكون
الدولة بطبيعة الحال طرفا فيھا.
كما يمكنه إشراك الوزير المختص بقطاع معين في الدعاوى المتعلقة باألمالك
الوطنية التابعة أو المخصصة لقطاعه ،و يمكنه كذالك منح تفويض للمدير العام لألمالك
الوطنية ،لتمثيله أمام مجلس الدولة.

ثانيا :على المستوى المحلي :يؤھل قانونا كل من الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي
لتمثيل الدولة أمام المحاكم اإلدارية في جميع الدعاوي المرتبطة باألمالك الوطنية
العقارية ،كما يفوض للمدير الوالئي لألمالك الوطنية تمثيل وزير المالية أمام المحكمة
اإلدارية ،بالنسبة للدعاوي المرفوعة ،التي يكون موضوعھا نزاع في أمالك الدولة.

 -1الوالي :يطالب الوالي المختص إقليميا بمصالح الدولة ،في مجال أمالكھا طبقا
لقانون الوالية فيما يخص األمالك الوطنية الواقعة في واليته ،فيتولى بذلك حماية
األمالك الوطنية العامة و الخاصة ،بموجب المادة  184فقرة  ،2من المرسوم التنفيذي
رقم  ،454-91المتعلق بتحديد شروط إدارة األمالك الخاصة و العامة التابعة للدولة و
تسييرھا و يضبط كيفيات ذلك.2
 -1المادة  901الفقرة األولى من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية" :يختص مجلس الدولة كدرجة أولى و
أخيرة ،بالفصل في دعاوي اإللغاء و التفسير و تقدير المشروعية في القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات
اإلدارية المركزية"
 -2مرسوم تنفيذي رقم  ،454-91مرجع سابق
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و ھناك من ذھب إلى اعتبار الوالي صاحب اختصاص مزدوج ،كونه يمثل الدولة
تارة ،في الدعاوي المتضمنة أمالك الدولة ،ويمثل الوالية تارة أخرى ،في الدعاوي
المتضمنة األمالك لتابعة للوالية.1

 -2رئيس المجلس الشعبي البلدي :يحدد نطاق اختصاص رئيس المجلس الشعبي
البلدي حسب حدود البلدية ،فھو كذلك مسئول عن تمثيل الدولة أمام القضاء في الدعاوى
المتعلقة باألمالك الوطنية التابعة للدولة ،سواء بصفته مدعي أو مدعى عليه،2
و من بين المھام الموكلة لرئيس المجلس الشعبي البلدي ،حددت في المادة  82من
قانون البلدية ،3السيما الفقرتين األولى و الثانية ،حيث نصت على ما يلي:
"يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي و تحت رقابة المجلس الشعبي البلدي باسم
البلدية بجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة على األمالك و الحقوق المكونة للممتلكات
البلدية وإدارتھا.
ويجب عليه على وجه الخصوص القيام بما يأتي:
-التقاضي باسم البلدية و لحسابھا"...

 -1يحياوي أعمر ،منازعات أمالك الدولة ،دار ھومة ،الجزائر ،2005 ،ص ص 49-47
 -2عيباش ليندة و بيحايري سھيلة ،مرجع سابق ،ص .66
 -3قانون  ،10-11مؤرخ في  ،2011/06/22يتعلق بقانون البلدية ،ج ر ج ج ،عدد  ،37صادر في
.2011/07/03
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 -3المدير الوالئي ألمالك الدولة :بصفته مدير لھيئة إدارية تابعة للدولة يؤھل المدير
الوالئي ألمالك الدولة ،بتفويض من وزير المالية ،بتمثيل الدولة في الدعاوى المرفوعة
أمام القضاء في القضايا المتعلقة بأمالك الدولة.
و قد يتدخل المدير شخصيا أو يمثله أحد أعوان اإلدارة التابعة لمصلحته مصحوبا
بوكالة ،أو يمثله محامي.1

 -4المدير الوالئي للحفظ العقاري :تقع على عاتق المحافظ العقاري مسؤوليات رتبھا
المشرع الجزائري في ظل األمر رقم  ،74/75المتضمن إعداد مسخ األراضي العام و
تأسيس السجل العقاري ،فيختص بذلك بتمثيل وير المالية في المنازعات المتعلقة بمسك
السجل العقاري ،و المنازعات المتعلقة بقرارات المدير الوالئي للحافظ العقاري.

 -1عيباش ليندة و بيحايري سھيلة ،مرجع سابق ،ص .65
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الــخــاتــمـــة:
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تبنى المشرع الجزائري نظام ازدواجية األمالك الوطنية ،المتمثلة في األمالك
العقارية العامة و األمالك العقارية الخاصة التابعة للدولة ،من خالل القانون رقم
 ،30-90المتضمن قانون األمالك الوطنية ،و تتضح معايير التفرقة في مجاالت متعددة
منھا ،كون األمالك العمومية تستعمل مباشرة من طرف الجمھور ،أو عن طريق
تخصيص المرافق العامة و ھي خاضعة للقانون العام ،بينما األمالك الوطنية الخاصة
التابعة للدولة ،تؤدي وظيفة تملكية ،و تحقق عائدات مالية للخزينة العمومية ،و قد تخضع
للقانون الخاص.
فنخلص إلى القول أن عملية تنازل الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة ھو إجراء
استثنائي ،تلجأ إليه الدولة لتحقيق غايات و أھداف معينة ،و تكون في الغالب أھداف
اجتماعية و اقتصادية أساسا ،بالرغم من أنھا تحمل في طياتھا أھدافا سياسية.
و بالرغم من األھمية التي تحضاھا األمالك الوطنية ،و تمتعھا بالحماية من طرف
المشرع الجزائري بجملة من القواعد التشريعية ،إال أن المشرع الجزائري خص األمالك
العقارية الخاصة بإخضاعھا إلى إجراءات قانونية لبيعھا ،تكاد تكون مشابھة للتصرفات
التي يقوم بھا الخواص في ممتلكاتھم العقارية ،و الفرق ھو أن األمالك العقارية الخاصة
التابعة للدولة ،أو لھيئات الدولة تباع عن طريق المزاد العلني الذي يعد األصل و القاعدة
العامة ،أو البيع بالتراضي الذي ھو االستثناء.
لكن الواقع كشف لنا و ال يزال يكشف ،بأن طريقة البيع بالمزاد العلني لم تلق من يدعمھا
بتطبيق أحكامھا إال في حاالت استثنائية ،1و ما زاد الطين بلة ،ھو حيلولة النقص الفادح
في اإلمكانيات المادية و البشرية دون نجاح عمليات البيع بالمزاد العلني ،خصوصا و أنه
مثل ھذه البيوع لم تدخل بعد ضمن ثقافات المجتمع الجزائري الذي يفضل البيع بالتراضي
و التفاوض.
و أنه ال يزال بالتفكير الكالسيكي  -إن صح التعبير -فكلما تعلق األمر باألمالك الوطنية
اتخذھا كأموال البايلك ،فحسبه يجب أن تباع بالدينار الرمزي ،و أضف إلى ذلك ،التفرقة
 -1مريم بوشربي ،مرجع سابق ،ص .381
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بين األموال العمومية و األموال الخاصة التابعة للدولة تبقى مبھمة لدى العوام ،فال يفقه
أصولھا إال أھل االختصاص.
أھم المواضيع التي تواجه المشرع الجزائري ،ھي كيفية تنظيم سياسة عقارية
مستقرة ،إذ عرفت الجزائر منذ االستقالل عدة محاوالت من اجل إرساء سياسة عقارية
تكون بديال عن تلك الموروثة عن الحقبة االستعمارية ،وھذا ألن المشرع أولى للملكية
العقارية عناية كبيرة لما تكتسي من أھمية بالغة من جھة ،و صعوبة إجراءات التعامل
فيھا من جھة أخرى ،لكن ال نلمس غموضا في القوانين و التنظيمات المتعلقة بھا ،دون
التغاضي عن اإلشارة إلى الفشل الذي يشوب و يظھر بصورة واضحة للسياسة العقارية
المنتھجة في الجزائر.
فقواعد تنازل الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة ليست مطلقة ،فال يمكن للھيئة
المالكة أن تتنازل عن أمالكھا إال إذا لم تعد صالحة للمرفق العام ،و إذا كانت من بين
العقارات غير المخصصة و ال في طور التخصيص.
و إنما اإلجراءات القانونية المتبعة من أجل التنازل عن األمالك العقارية الخاصة
التابعة للدولة ،تعتبر إجراءات إدارية بحتة ،تھدف لتحقيق نتيجة مجسدة بدورھا بقرار
إداري من اللجنة المختصة ،و الواجب في حالة اإلقرار بالتنازل إبرام عقد بيع من طرف
اإلدارة المختصة )مديرية أمالك الدولة(.
ما طغى على القوانين منذ فترة االستقالل إلى يومنا الحالي ،ھو التعديل و اإللغاء
الذي يخص النظام العقاري ،و كغيره من اإلجراءات القانونية بھا ،فإن التنازل عن
األمالك العقارية التابعة لألمالك الخاصة بالدولة ،تعرض بدوره إلى تغييرات وتعديالت
و إلغاءات في القوانين و المراسيم التي تنظمه.
فالتنازل يھدف إلى جلب سيولة نقدية للخزينة ،ھذا ما يجعل منه ھدف اقتصادي،
و يملك أيضا ھدف اجتماعي يتمثل في سماح الدولة لألفراد المشاركة في االمتالك
لمحاولة خلق استقرار اجتماعي ،و امتصاص أزمة السكن.
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و لكن في الواقع لم تحقق الدولة أي من األھداف المرجوة من ھذه العملية،
فاالقتصاد الوطني يبقى ھشا ،و المشاكل االجتماعية تبقى في تصاعد مستمر ،و العقارات
المتروكة دون استغالل يالحظھا العام و الخاص ،و يكثر عددھا على المستوى الوطني،
و األھم من ذلك عدم إمكانية احتسابھا من األمالك الشاغرة ،ألن أصحابھا يملكون وثائق
تملكية ،و في معظم األحيان تكون ھذه العقارات تحت رحمة مشاكل بين الورثة.
باإلضافة إلى ذالك ،ال تزال المضاربة في األمالك العقارية الخاصة التي تتنازل
عنھا الدولة قائمة ،رغم وضع شرطين مھمين بموجب المرسوم التنفيذي رقم ،153-18
األول ھو استفادة الشخص من عقار أو إعانة مالية مرة واحدة في حياته ،و عدم إعادة بيع
العقار إال بعد دفع الثمن كامال ،فلن يغير ھذا شيئا إذا بقيت ھذه العقارات دون استغالل.
من بين المقترحات المقدمة في ھذا الموضوع ،وضع سياسة جديدة و جدية تسمح
باستعمال و استغالل األمالك العقارية الخاصة التابعة للدولة دون تمليكھا ،أي التنازل عن
حقوق التمتع و حقوق االستعمال و االستغالل ،و تبقى العقارات تملكھا الدولة ،و تقوم
بتحصيل أتاوى اإليجار ،أو أتاوى االمتياز ،و إلغاء إمكانية التنازل عن األراضي المبنى
عليھا بموجب عقود االمتياز ،فھي الصيغة األكثر شيوعا في المضاربة.
ھكذا يكون بإمكانھا استرجاع العقارات المستأجرة في حالة ما ثبت عدم استغاللھا
و استعمالھا ،و إعادة توزيعھا بعقد إيجار آخر ،خاصة بالنسبة للمحالت ذات االستعمال
السكني ،وذلك من أجل امتصاص مشكل السكن ،مع إلزامية تطبيق النصوص القانونية
بكل صرامة.
إن عملية تنازل الدولة عن أمالكھا العقارية الخاصة ،من جھة جعلت من الشعب
الجزائري أكثر ضعفا و اتكاال ،فيبقى دائما ينتظر ما تقدمه له الدولة بالمجان أو على
األقل بالدينار الرمزي ،و من جھة أخرى ال تحقق العدالة االجتماعية ،فعلى سبيل المثال،
نذكر السكنات االجتماعية ،فھي تمنح بإيجارات رمزية لمن ال يتعدى دخله الشھري
 24 000,00دج ،أما من يتعدى دخله ھذا المبلغ و لو بدينار واحد فال يمكنه االستفادة
من ھذه السكنات ،و إنھا تمنح الملكية دون إمكانية إعادة التحقيق في األوضاع المادية
للمستفيد.
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و المالحظ ھو أن معظم األمالك العقارية الخاصة التابعة للدولة ،ذات االستعمال
المھني أو التجاري أو الحرفي ،تبنى في مناطق غير إستراتيجية ،و التي تعتبر مناطق
ميتة إن صح التعبير ،فقد تباع ھذه المحالت بأثمان زھيدة بسبب موقع البناء فقط  -ھذا إن
بيعت -و قد تستغرق الدولة مدة من الزمن إلنعاش ھذه المناطق و تعميرھا.
و لكن بعد إنعاش ھذه المناطق ،يكون قد فات األوان لبيع ما لم يبع منھا عن
طريق المزاد العلني ،فتضطر الدولة إلى بيعھا بالتراضي ،و مثل ھذه الحاالت يمكن
احتسابھا تبديد للمال العام ،و أحسن مثال في ذلك ھو ما سمي ببرنامج مئة محل تجاري
في كل بلدية ،بھدف تدعيم تشغيل الشباب ،لكنه عرف فشال ذريعا على مستوى كافة
بلديات التراب الوطني.
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الـمــلـحـــق
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قــائــمـــة الــمــراجـــع:
أوال :المعاجم:
 -1معاجم دار المشرق ،المنجد األبجدي ،دار المشرق ،الطبعة الثالثة ،بيروت
لبنان1986 ،
ثانيا :الــكــتــب:
 -1عبد الرحمان بن محمد بن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،دار العودة ،بيروت،
الجزء األول.
 -2عبد الرزاق السنھوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،الجزء  ،04العقود
التي تقع على الملكية ،المجلد األول ،البيع و المقايضة ،دار النھضة العربية،
القاھرة .1962 ،
 -3محمد أبو زھرة ،رفع عبد الرحمان النجدي ،الملكية و نظرية العقد في الشريعة
اإلسالمية ،ملتزم الطبع و النشر ،دار الفكر العربي.1976 ،
 -4عيسى عبده أحمد إسماعيل يحي ،الملكية في اإلسالم ،دار المعارف - ،القاھرة -
ج م ع.1984 ،
 -5عبد الرزاق السنھوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،الجزء الثامن ،حق
الملكية  -مع شرح مفصل لألشياء واألموال -الطبعة الثالثة ،منشورات الحلبي
الحقوقية ،بيروت.1989 ،
 -6يحياوي أعمر ،القانون اإلداري لألمالك ،دار األمل – الجزائر.2001 -
 -7يحياوي أعمر ،الوجيز في األموال الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلية،
دار ھومه  -الجزائر.2004 -
 -8يحياوي أعمر ،منازعات أمالك الدولة ،دار ھومة ،الجزائر.2005 ،
 -9حمدي باشا و زروقي ليلى ،المنازعات العقارية ،طبعة جديدة في ضوء آخر
التعديالت و أحدث األحكام ،دار ھومة  -الجزائر -الطبعة الثانية.2006 ،
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 -10بريك الطاھر ،المركز القانوني للمحافظ العقاري ،دار الھدى ،عين مليلة،
.2013
 -11بربارة عبد الرحمان ،شرح قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية )قانون رقم
 09-08مؤرخ في  23فيفري  (2008الطبعة الثانية مزيدة،

منشورات

بغدادي ،رويبة ،الجزائر.2009 ،
 -12إقلولي ولد رابح صافية ،قانون العمران الجزائري ،دار ھومة  -الجزائر-
الطبعة الثانية.2015 ،

ثالثا :الــرســائـــل و الـمــذكـــرات الـجــامـعـيــة:
أ -رسائل الدكتوراه:
 -13صنوبر أحمد رضا ،الحماية القانونية لحق الملكية العقارية الخاصة في
التشريع الجزائري ،رسالة لنيل شھادة الدكتوراه في القانون الخاص ،كلية
الحقوق ،جامعة أبي بكر بلقايد  -تلمسان.2016 -

ب -مذكرات الماجستر:
 -1فردي كريمة ،الشھر العقاري في التشريع الجزائري ،بحث مقدم لنيل شھادة
الماجستير في علم القانون الخاص ،فرع القانون العقاري ،كلية الحقوق ،جامعة
اإلخوة منتوري ،قسنطينة.2008 ،
 -2قان كريم ،نقل الملكية في عقد بيع العقار في القانون الجزائري ،مذكرة من أجل
نيل شھادة ماجستير في الحقوق ،كلية الحقوق ،القطب الجامعي بلقايد ،جامعة
وھران.2012 ،
 -3طارق علي حجي محمد العصفور ،النظام القانوني للتسجيل العقاري دراسة في
التشريع الكويتي ،رسالة ماجستير في القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة
الشرق األوسط.2014 ،
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 -4طارق علي حجي محمد العصفور ،النظام القانوني للتسجيل العقاري دراسة في
التشريع الكويتي ،رسالة ماجستير في القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة
الشرق األوسط.2014 ،

ج -مذكرات الماستر:
 -1صحراوي العربي ،إدارة أمالك الدولة في الجزائر ،مذكرة ماستر أكاديمي،
شعبة الحقوق ،جامعة قاصدي مرباح ،كلية الحقوق و العلوم السياسية  -ورقلة-
.2014
 -2عيباش ليندة و بيحايري سھيلة ،التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة ،ذات
االستعمال السكني و المھني في القانون الجزائري ،مذكرة لنيل شھادة ماستر،
تخصص القانون الخاص الشامل ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة عبد
الرحمان ميرة -بجاية.2016 -
 -3زكية بوديار و فاطمة مالزم ،طرق استغالل األمالك الوطنية الخاصة في
التشريع الجزائري ،مذكرة لنيل شھادة ماستر ،تخصص قانون عقاري ،جامعة
العربي التبسي  -تبسة -كلية الحقوق و العلوم السياسية ،قسم الحقوق.2017 ،

ثالثا :الــمــقـــاالت:
 -1أركان مصطفى ،مھام محافظ البيع ،مجلة الموثق ،عدد  ،09المطبعة الحديثة
للفنون المطبعية ،الجزائر ،طبعة .2001
 -2ھدوري عايدة" ،أحكام بيع أمالك الدولة العقارية الخاصة" ،عدد  ،47المجلد
"ب"  ،مجلة العلوم اإلنسانية ،كلية الحقوق ،جامعة اإلخوة منتوري ،قسنطينة،
 ،2017ص ص .151-141
 -3موكة عبد الكريم و عزيزي جالل" ،عقد االمتياز كآلية الستغالل العقار الموجه
لالستثمار  -العقار الصناعي نموذجا "-مجلة أبحاث قانونية و سياسية ،العدد

115

 ،03كلية الحقـوق و العلـوم السياسيـة ،جامعـة محمد الصديـق بن يحيى،
جيجل،

ص ص .139-127

 -4بركان فضيلة) ،دور إدارة أمالك الدولة في عملية التنازل عن األمالك العقارية
التابعة للدولة( ،قسم الحقوق ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة يحي
فارس  -المدية .berkanefadhila595@gmail.com -
 -5المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية ،جامعة الدول العربية  -مجلس
وزراء العدل العربي -معجم المصطلحات القانونية و القضائية،carjj.org ،
.2015
 -6مريم بوشربي ،بيع األمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في ظل قانون
األمالك الوطنية ،مجلة الباحث للدراسات األكاديمية ،العدد العاشر ،جانفي
.2017

ثالثا -الــنــصــوص الــقــانــونـيـــة:
أ -الـنــصـــوص الـتــشــريــعــيـــة:
 -1أمر رقم  ،102-66مؤرخ في  ،1966/05/02يتضمن انتقال األمالك
الشاغرة إلى الدولة ،ج رج ج ،عدد  ،32صادر في .1966/05/02
 -2أمر رقم  ،11-70مؤرخ في  ،1970/01/22المتعلق بممتلكات مؤسسات
الدولة ،ج رج ج ،عدد  ،09صادر في .1970/01/27
 -3أمـر رقـم  ،58-75مـؤرخ فـي  ،1975/09/26المـتـضـمـن القـانـون المدني،
ج رج ج ،عدد  ،78صادر في  ،1975/09/30المعدل المتمم.
 -4أمر رقـم  ،105-76مـؤرخ في  ،1976/12/09يتضمن قانون التسجيل،
ج رج ج ،عدد  ،81صادر في .1976/01/18
 -5قانون رقم  ،12-80مؤرخ في  ،1980/12/31يتضمن قانون المالية لسنة
 ،1981ج رج ج ،عدد  ،54صادر في .1980/12/31
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 -6قانون رقم  ،01-81مؤرخ في  ،1981/02/07المتضمن التنازل عن األمالك
العقارية ذات االستعمال السكني أو المھني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة
أو الجماعات المحلية و مكاتب الترقية و التسيير العقاري ،و المؤسسات و
الھيئات و األجھزة العمومية ،ج ر ،عدد  ،6صادر في تاريخ .1981/02/10
 -7قـانون رقم  ،16-84مؤرخ في  ،1984/06/30يتعلق باألمالك الوطنية ،ج
رج ج ،عدد  ،27صادر في  ،1984/07/03ملغى.
 -8قانون رقم  ،03-86مؤرخ في  ،1986/02/04يعدل و يتمم القانون رقم
 ،01-81المؤرخ في  ،1981/02/07المتضمن التنازل عن األمالك العقارية
ذات االستعمال السكني أو المھني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة و
الجماعات المحلية ومكاتب الترقية و التسيير العقاري و المؤسسات و الھيئات و
األجھزة العمومية ،ج رج ج ،عدد  ،05صادر في .1986/02/05
 -9قانون رقم  ،25-90مؤرخ في  ،1990/10/18يتضمن قانون التوجيه
العقاري ،ج رج ج ،عدد  ،49صادر في .1990/10/18
 -10قانون رقم  ،29-90مؤرخ في  ،1990/12/01يتعلق بقانون التھيئة و
التعمير ،ج ر ،عدد  52صادر بتاريخ  ،1990/12/02معدل و متمم.
 -11قانون رقم  ،30-90مؤرخ في  ،1990/12/01يتضمن قانون األمالك
الوطنية ،ج رج ج ،عدد  ،52صادر في .1990/12/02
 -12قانون رقم  ،06-2000المؤرخ في  ،2000/12/23المتضمن قانون
المالية لسنة  ،2001ج رج ج ،عدد  ،80صادر في .2000/12/24
 -13أمر رقم  ،11-06المؤرخ في  ،2006/08/30يحدد شروط و كيفيات منح
االمتياز و التنازل عن األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة و الموجھة
إلنجاز مشاريع استثمارية ،ج ر ج ج ،عدد  ،53صادر في .2006/08/30
 -14أمر رقم  ،04-08مؤرخ في  ،2008/09/01يحدد شروط و كيفيات منح
االمتياز على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة و الموجھة إلنجاز
مشاريع استثمارية ،ج رج ج ،عدد  ،49صادر في .2008/09/03
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 -15قانون رقم  ،09-08مؤرخ في  ،2008/02/25المتضمن قانون
اإلجراءات المدنية و اإلدارية ،ج رج ج ،عدد  ،21صادر في .2008/02/25
 -16قانون رقم  ،14-08مؤرخ في  ،2008/07/20يعدل و يتمم القانون رقم
 ،30-90المتضمن قانون األمالك الوطنية ،ج ر ،عدد  ،44صادر بتاريخ
.2008/08/03
 -17قانون رقم  ،04-11مؤرخ في  ،2011/02/17يحدد القواعد التي تنظم
نشاط الترقية العقارية ،ج رج ج ،عدد  ،14صادر في .2011/03/06
 -18قانون رقم  ،10-11مؤرخ في  ،2011/06/22يتعلق بقانون البلدية،
ج رج ج ،عدد  ،37صادر في .2011/07/03
ب -الـنــصـــوص الـتــنــظــيــمــيـــة:
* الــمــراســيــم الـتـنــفــيــذيـــة:
 -1مرسوم تنفيذي رقم  ،405-90المؤرخ في  22ديسمبر  ،1990يحدد قواعد
إنشاء و تنظيم الوكاالت المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري ،ج رج ج،
عدد  ،56صادر في .1990/12/26
 -2مرسوم تنفيذي رقم  ،454-91مؤرخ في  ،1991/11/23يحدد شروط إدارة
األمالك الخاصة و العامة التابعة للدولة و تسييرھا و يضبط كيفيات ذلك،
ج رج ج ،عدد  ،60صادر في .1991/11/24
 -3مرسوم تنفيذي رقم  ،289-92مؤرخ في  ،1992/07/06يحدد شروط
التنازل عن األراضي الصحراوية في المساحات االستصالحية و كيفية ذلك،
ج ر ،عدد  ،55صادر بتاريخ .1992/07/19
 -4مرسوم تنفيذي رقم  ،269-03مؤرخ في  ،2003/08/07يحدد شروط
و كيفيات التنازل عن األمالك العقارية الخاصة التابعة للدولة و لدواوين الترقية
و التسيير العقاري الموضوعة حيز االستغالل قبل أول يناير سنة ،2004
ج رج ج ،عدد  ،48صادر في .2003/08/13
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 -5مرسوم تنفيذي رقم  ،408-03مؤرخ في  ،2003/10/05يعدل و يتمم
المرسوم التنفيذي رقم  ،405-90المؤرخ في  ،1990/12/22يحدد قواعد
إحداث وكاالت محلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين و تنظم ذلك،
ج رج ج ،عدد  ،68صادر في .2003/11/09
 -6مرسوم تنفيذي رقم  ،119-07مؤرخ في  ،2007/04/03يتعلق بإنشاء
الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري و تحديد قانونھا األساسي ،ج رج ج،
عدد  ،27صادر في .2007/04/25
 -7مرسوم تنفيذي رقم  ،121-07مؤرخ في  ،2007/04/23يتضمن تطبيق
أحكام القانون رقم  ،11-06المؤرخ في  ،2006/08/30الذي يحدد شروط
و كيفيات منح االمتياز و التنازل عن األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة و
الموجھة النجاز مشاريع استثمارية ،ج ر ج ج ،عدد  ،27صادر في
.2007/04/25
 -8مرسوم تنفيذي رقم  ،122-07مؤرخ في  ،2007/04/03يحدد شروط و
كيفيات تسيير األصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة و غير
المستقلة و األصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية االقتصادية و األصول
المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية ،ج ر ج ج ،عدد  ،27صادر في
.2007/04/25
 -9مرسوم تنفيذي رقم  ،142-08المؤرخ في  ،2008/05/11يحدد قواعد منح
السكن العمومي اإليجاري ،ج رج ج ،عدد  ،24صادر في .2008/05/25
 -10مرسوم التنفيذي رقم  ،427-12المؤرخ في  ،2012/12/16يحدد شروط
و كيفيات إدارة و تسيير األمالك العمومية و الخاصة التابعة للدولة ،ج ر ج ج،
عدد  ،69صادر في .2012/12/19
 -11مرسوم تنفيذي رقم  ،153-13مؤرخ في  ،2013/04/15الذي يعدل
ويتمم مرسوم تنفيذي رقم  ،269-03مؤرخ في  ،2003/08/07الذي يحدد
شروط و كيفيات التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية و
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التسيير العقاري المستغلة أو الموضوعة حيز االستغالل قبل أول يناير سنة
 ،2004ج رج ج ،عدد  ،22صادر في  ،2013/04/25ملغى.
 -12مرسوم تنفيذي رقم  ،211-15مؤرخ في  ،2015/08/11يعدل و يتمم
مرسوم تنفيذي رقم  ،169-03مؤرخ في  ،2003/08/07الـذي يحدد شروط
و كيفيات التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية والتسيير
العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز االستغالل قبل  2004أول يناير سنة
 ،2003ج رج ج ،عدد  ،44الصادر في .2015/08/19
 -13مرسوم تنفيذي رقم  ،310-16مؤرخ في  ،2016/11/30يحدد شروط نقل
حق اإليجار المتعلق بالسكن العمومي اإليجاري الذي تسيره دواوين الترقية و
التسيير العقاري و كيفياته ،ج رج ج ،عدد  ،70الصادر في .2016/12/08
 -14مرسوم تنفيذي رقم  ،153-18المؤرخ في  ،2018/06/04يحدد شروط
و كيفيات التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة واألمالك المسيرة من
طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري ،ج ر ج ج ،عدد  ،33صادر في
.2018/06/06

* الـقــرارات الــوزاريــة:
 -1قرار وزاري مشترك مؤرخ في  ،2003/04/05يحدد شروط التنازل عن
العقارات المبنية أو غير المبنية التابعة لألمالك الخاصة للدولة و المخصصة
لعمليات التعمير أو البناء ،ج رج ج ،عدد  ،35صادرة في .2003/05/25
 -2قرار وزاري مشترك ،مؤرخ في  ،1991/06/04يحدد مصالح و مكاتب
مديريات أمالك الدولة ،و مديريات الحفظ العقاري على مستوى الواليات ،ج
رج ج ،عدد  ،38صادر في .1991/08/14
 -3قرار وزاري مشترك ،مؤرخ في  ،1991/06/04يحدد التنظيم الداخلي
لمفتشيات أمالك الدولة والحفظ العقاري ،ج ر ج ج ،عدد  ،38صادر في
.1991/08/14
* المذكرات:
 -1مذكرة رقم  ،1251مؤرخة في  ،1994/03/29صادرة عن المدير العام
لألمالك الوطنية.
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