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 مقدمـــــــة
 

دورا حيوّيا في منظومة التنمية، على مّما ال مرية فيه أّن العقار كان والزال يلعب 
إعتبار أّنه عامل إنتاج إستراتيجي لكّل القطاعات الحيوّية للدولة، ورافعة أساسّية للتنمية 
المستدامة بمختلف أبعادها. فهو باإلضافة إلى كونه وسيلة الدولة لتحقيق أهداف المصلحة 

مومية اإلجتماعّية، فهو يعّد كذلك العامة من خالل مساهمته الفعالة في تنفيذ السياسات الع
الوعاء الرئيسي لتشجيع اإلستثمار المنتج والمدّر للدخل، إذ يعتبر أرضّية إنطالق المشاريع 
اإلستثمارّية سواء العمومّية أو الخاصة، وهذا في شّتى المجاالت اإلقتصادّية واإلجتماعّية 

لذا فال يمكن تصور نجاح أّي سياسة  .إلخ…والفالحّية والسياحّية والخدماتّية والعمرانّية 
إاّل بتوّفر نظام قانوني خاص يحكم عناصر الذمة  -مهما إختلفت إديولوجية الدولة–عمومّية 

 المالّية للّدولة أو ما يعرف باألمالك الوطنّية. 

وعليه، فقد عملت الدول منذ نشأتها على توسيع نطاق أمالكها العمومية وتنظيمها 
كون هذه األخيرة من أكثر النظريات القانونية إرتباطا بالنظم السياسية وحمايتها، نظرا ل

واإلقتصادية السائدة كما سبق القول، فيكفي أن تتحّول الدولة من نظام إلى آخر ليتبعه حتما 
تعديل جذري في طبيعة هذه األمالك ونظامها القانوني. وهذا ما أوقعها لحقبة من الزمن في 

النظام اإلشتراكي ومبادئ النظام الرأسمالي، فاألولى تهدف إلى  بؤرة تصارع بين مبادئ
توسيع نطاق األموال العامة وجعلها قطاعا واحدا تكتسب كّل عناصره الصفة العمومية، أّما 
الثانية فتعمل على إعادة بعث األنشطة اإلقتصادية الفردية الخاصة لتمارس دورها في كافة 

 شتراكي حكرا على الدولة. المجاالت التي جعلها التطبيق اإل

والجزائر كغيرها من دول العالم، عرف المركز القانوني لألمالك الوطنية فيها عّدة 
تغييرات، متأثرا في ذلك بمختلف األنظمة التي سادت حسب كّل مرحلة. بدءا بنظام 

لقوانين اإلزدواجية الذي إستقر عليه القرار السياسي غداة اإلستقالل، أي بعد تمديد العمل با
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، وقد تمّيزت هذه المرحلة بتطبيق شبه مثالي (1)157-62الفرنسية بموجب القانون رقم 
لمفهوم النظرية التقليدية لألمالك الوطنية خاصة من حيث التمييز بين صنفا الملكية العامة 
والخاصة، وخضوع هاته األخيرة ألحكام القانون الخاص فيما يتعّلق بطرق إدارتها وكذا 

 الجهات القضائية المختصة بالفصل في منازعاتها.

إاّل أّنه وفي مرحلة الحقة، أخذت هذه النظرية باإلضمحالل شيئا فشيئا، نظرا 
لتعارضها مع الفلسفة اإلشتراكية التي تبنتها الدولة آنذاك، والتي تّم اإلعالن عنها رسميا 

والذي تّم بموجبه  (2)1984سنة  الصادر 16-84مالك الوطنية رقم بصدور قانون األ
تكريس نظام وحدة األمالك الوطنية، حيث تّم تقسيمها إلى أصناف نوعية لكن دون التفريق 
بينها، بإعتبار أّنها تشّكل وحدة متجانسة من حيث طبيعتها القانونّية، وما تقسيمها النوعي إاّل 

للوظيفة التي تؤديها ضرورة عملّية إستجابة للطبيعة المادّية ألصناف األمالك من جهة أو 
، ومن بين هاته األصناف نذكر ما عرفت بتسمية األمالك المستخّصة، )3(من جهة أخرى 

والتي تضم كّل األمالك الوطنية التي ال تنتمي ألّي من األصناف األخرى، وقد طبقت عليها 
جّية مع تقريبا نفس القواعد التي خضعت لها األمالك الوطنّية الخاّصة في ظّل نظام اإلزدوا

 .-أي النظام اإلشتراكي–بعض التعديالت التي فرضها النظام السائد آنذاك 

 (4)1986إاّل أّن الجزائر قد شهدت في ظل هذا النظام أزمة إقتصادية خانقة سنة 
، مّما دفع بالدولة إلى إعادة النظر في سياستها المنتهجة (1)1988تبعتها أحداث أكتوبر 

                                                           

الرامي إلى تمديد العمل بالتشريعات النافذة بتاريخه حتى  31/12/1962المؤرخ في  157 -62القانون رقم  (1) 
الصادرة بتاريخ  02إشعار آخر، وذلك بإستثناء ما يناقض منها السيادة الوطنية، جريدة رسمية عدد 

11/01/1963. 
 27انون األمالك الوطنية، جريدة رسمية عدد المتضمن ق 30/06/1984المؤرخ في  16-84( القانون رقم 2)

 . 30/06/1984الصادرة بتاريخ 
 .2007شرفي حسان، األمالك الوطنية الخاصة في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر  (3)

اإلقتصادية التي كان سببها تدهورا ملحوظا بسبب األزمة  1986( عرفت األوضاع اإلقتصادية في الجزائر سنة 4)
الرئيسي إنخفاض سعر البترول، ومن هنا بدأت تظهر مؤشرات قيام ثورة شعبية وعمالية وهو ما حدث فعال 

  .1988أكتوبر  05يوم 
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ة واإلجتماعّية الناجمة عنها. وكانت النتيجة صدور المرسوم نظرا للتداعيات اإلقتصادي
فيفري  23المتضّمن الدستور الجديد والموافق عليه في إستفتاء  18-89الرئاسي رقم 

، والذي أحدث وبشكل رسمي القطيعة مع النظام اإلشتراكي وفتح المجال واسعا (2)1989
 أمام المبادرة الخاصة بتبنيه للنظام الرأسمالي.

من هذا الدستور وّجهت أّول ضربة لنظام وحدة األمالك  18بمقتضى المادة و 
الوطنية، حيث أقّر المشّرع من خاللها العودة لنظام اإلزدواجّية، هذا النظام الذي يتماشى 
ومبدأ الفصل بين نشاط الّدولة بإعتبارها قّوة عمومّية صاحبة سلطة وسيادة، وبين نشاطها 

صدور قانون جديد ينّظم  -بطبيعة الحال–ها مالكة أمالك. ثّم تبعه التملكي الخاص بإعتبار 
 المعمول به لحّد الساعة. (3)30-90األمالك الوطنّية وهو القانون رقم 

ومنذ ذلك الحين إستقر النظام السياسي واإلقتصادي في الجزائر على الخيار 
الليبيرالي المكّرس للنظرية التقليدية لألمالك الوطنية، هاته األخيرة تمّيز بين نوعين من 
األمالك الوطنية، أمالك عاّمة غير قابلة بطبيعتها للتملك الخاص فهي مسخرة لتحقيق النفع 

طها المشّرع بحماية خاصة والمتمثلة في قاعدة المنع الثالثية )عدم قابليتها العام لذا فقد أحا
للتصرف وال التقادم وال الحجز(، وأمالك وطنية خاّصة تقبل بطبيعتها التملك الخاص إذ 
يجوز التصرف فيها بحكم القانون، والغرض األساسي منها هو تحقيق النفع المادي لفائدة 

ينصب عليها موضوع دراستنا محصورا في األمالك العقارية دون  الخزينة العمومية، وهي ما
    المنقولة وفي تلك التابعة للدولة دون الجماعات المحلّية.   

                                                                                                                                                                          

حيث خرج متظاهرون للشوارع في إحتجاجات عّمت معظم  1988أكتوبر  05( هي أحداث شهدتها الجزائر يوم 1)
ع المعيشي المتردي واإلقتصاد المنهار والبطالة والبيروقراطية، وكان من نتائجها واليات الوطن بسبب الوض

قيام الدولة بالعديد من اإلصالحات السياسية واإلقتصادية أهمها تبني نظام السوق الحر وإقرار التعددية 
  السياسية واإلعالمية.  

، جريدة رسمية 1989فيفري  23في إستفتاء  الموافق عليهالمتضّمن الدستور  18-89قم المرسوم الرئاسي ر ( 2)
 .01/03/1989الصادرة بتاريخ  09عدد 

 52المتضمن قانون األمالك الوطنية، جريدة رسمية عدد  01/12/1990المؤرخ بتاريخ  30-90القانون رقم ( 3)
، جريدة 20/07/2008المؤرخ في  14-08. المعدل والمتمم بالقانون رقم 02/12/1990الصادرة بتاريخ 

 .03/08/2008الصادرة بتاريخ  44رسمية عدد 
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صة للمنفعة من مجموعة األمالك غير المخّص  ةالخاّص  مالك الوطنّيةاأل ن تكوّ ت
ة مثل ما ة إداريّ لكيّ م ال حقّ  ،ةة خاّص ملكيّ  ولة على هذه األمالك هو حقّ الدّ  ة، وحقّ العامّ 

ك ولة كشخص معنوي عام يمكنها أن تتملّ ة. فالدّ هو عليه األمر بالنسبة لألمالك العموميّ 
أشياء مثل الخواص و تباشر عليها نفس التصرفات واألعمال التي يباشرها هؤالء الخواص، 

ب الّدولة لحّق إذ تقّر كافة النصوص القانونّية وتتفق كّل اآلراء الفقهّية على شرعّية إكتسا
ملكّية حقيقي على أمالكها الخاّصة، مّما يبيح لها ممارسة كاّفة سلطات المالك العادي من 

 إستعمال وإستغالل وتصّرف.

وقد حاولنا من خالل هذه األطروحة تسليط الضوء على أوسع وأخطر هاته السلطات 
ّية البيع أو ما إصطلح أال وهي التصّرف، وتحديدا التصّرف الناقل للملكّية من خالل عمل

عليه المشّرع في بعض المواضع بالتنازل، فكان عنوان البحث كما يلي: الّنظام القانوني لبيع 
 أمالك الّدولة العقارّية الخاّصة.

هذا ويعتبر عقد البيع أو عقد التنازل أو إعادة التنازل، كّلها تسميات تصب في نتيجة 
أو المتنازل له بصفة كلّية وشاملة. أّما اإلختالف  واحدة، وهي نقل ملكية المبيع للمشتري 

فيكمن في كون البيع يتّم وفقا لمبادئ معروفة في القانون العام أهّمها مبدأ المنافسة والمقابل 
، 30-90والتخطيط، وتبعا ألحكام ثابتة أوردها المشرع في قانون األمالك الوطنية رقم 

قارّية الخاّصة في طريقتي البيع بالمزاد العلني والذي حصر عملّية بيع أمالك الّدولة الع
كقاعدة أصلية والبيع بالتراضي إستثناء، منظما كّل طريقة على حدى، ومحّددا لحاالتها على 
سبيل الحصر، كالبيع بالتراضي لفائدة الجمعيات أو الجماعات المحلّية أو الهيئات الدولّية 

اص في حالة الشيوع أو الجوار أو األراضي والبعثات القنصلّية والدبلوماسّية، أو للخو 
 المحصورة أو إعادة إسكان المالك المنزوعة ملكيتهم. 

في حين أّن عقود التنازل بمختلف أنواعها جاءت في شكل تنظيمات خاّصة ومنفردة، 
رغم أّنها تصّنف كنوع من أنواع البيع بالتراضي ألمالك الّدولة الخاّصة، نظرا لتحّقق 

وشروط وآثار عقد البيع فيها خاّصة فيما يتعّلق بالثمن، إذ يعّرف التنازل  خصائص وأركان



 

5 
 

على أّنه عملّية تحويل ملكّية عقار مملوك للّدولة أو للجماعات المحلّية أو لدواوين الترقية 
. وما سبب إيثار المشّرع لمصطلح (1)والتسيير العقاري بثمن ال يقّل عن قيمته التجارّية

 التنازل بدل البيع إاّل إلعتبارات إجتماعّية وسياسّية كانت السبب في إصدار هذه القوانين. 

فجّل قوانين التنازل التي صدرت منذ اإلستقالل إلى يومنا هذا تمّيزت بكونها قوانين ظرفّية 
ما، ونذكر منها على سبيل وردت بخصوص فئة معّينة، لمّدة محّددة، ولغرض حّل أزمة 

المتضّمن التنازل عن األمالك العقارّية ذات اإلستعمال السكني  01-81المثال القانون رقم 
والمهني والحرفي الّتابعة للّدولة والجماعات المحلّية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري 

المتضّمن  122-07م ، والمرسوم رق(2)والمؤّسسات العمومّية والهيئات واألجهزة العمومّية
، وكذا (3)التنازل عن األصول العقارّية المتبقية للمؤّسسات العمومّية اإلقتصادّية المحّلة

، باإلضافة (4)18-83التنازل عن األراضي الصحراوّية بعد إستصالحها بموجب القانون رقم 
ة للّدولة الذي كّرس التنازل عن األراضي الّتابعة لألمالك الخاّص  11-06إلى األمر رقم 

المتضمن التنازل عن أمالك  15-08، والقانون رقم (5)الموّجهة إلنجاز مشاريع إستثمارّية
 .(6)قانونّيةالغير في إطار تسوية وضعّية البناءات الّدولة العقارّية الخاّصة 

                                                           

المحدد لشروط وكيفيات التنازل  07/08/2003المؤرخ في  269-03من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة ( 1)
عن األمالك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز اإلستغالل قبل أول 

 .13/08/2003الصادرة بتاريخ  48، جريدة رسمية عدد 2004ير سنة ينا
المتضّمن التنازل عن األمالك العقارّية ذات اإلستعمال  07/02/1981المؤرخ في  01-81القانون رقم ( 2)

السكني والمهني والحرفي الّتابعة للّدولة والجماعات المحلّية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤّسسات 
 ,10/02/1981الصادرة بتاريخ  06العمومّية والهيئات واألجهزة العمومّية، جريدة رسمية عدد 

المتضّمن التنازل عن األصول العقارّية المتبقية للمؤّسسات  23/04/2007المؤرخ في  122-07المرسوم رقم ( 3)
 .25/04/2007الصادرة بتاريخ  27العمومّية اإلقتصادّية المحّلة، جريدة رسمية عدد 

يتعلق بحيازة الملكية العقارية الفالحية، جريدة رسمية عدد  13/08/1983المؤرخ في  18-83القانون رقم ( 4)
 . 16/08/1983الصادرة بتاريخ  34

المتضمن التنازل عن األراضي الّتابعة لألمالك الخاّصة للّدولة  30/08/2006المؤرخ في  11-06األمر رقم ( 5)
 .30/08/2006الصادرة بتاريخ  53ريع إستثمارّية، جريدة رسمية عدد الموّجهة إلنجاز مشا

المحّدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، جريدة رسمية  20/07/2008المؤرخ في  15-08القانون رقم ( 6)
 .03/08/2008الصادرة بتاريخ  44عدد 
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إاّل أّن صدور هذا الكّم الهائل من التنظيمات المكّرسة لعمليات التنازل على أمالك 
والذي صاحب اإلصالحات اإلقتصادّية الجديدة كاد أن يجهز على الرصيد العقاري الّدولة، 

للّدولة خاّصة الفالحي والصناعي بإعتبارهما من أهّم الثروات الطبيعّية المكونة لألمالك 
الوطنية. لذا فقد سارع المشــّرع إلى تدارك هذا الخـــطر وعــــمل عـــلى إلغاء جـــّل هاته 

تعويضـــها بعـــقود إمتياز، وتحاشــى الّلجوء إلى عمليات التنازل إاّل في حدود التنظيمات و 
  ضّيقة النطاق. 

الغرض من بيع هذه األمالك هو تحقيق اإلزدهار والنمو  غم من أنّ وعلى الرّ إذ أّنه 
 ةباإلدارة المعنيّ ه يجدر  أنّ ة، إالّ الي إنتعاش السوق العقاريّ وبالتّ  ،اإلقتصادي واإلجتماعي

خطر إستنزاف الثروة  ضرورة الحذر من الوقوع فيمع  ،تحقيق هذا الهدف العمل على
 . ةحركة تنمويّ  عنصر في أيّ  تي تعتبر أهمّ الّ و  ،ولةة بالدّ ة الخاّص العقاريّ 

وهذا ما دأب المشّرع على الحرص عليه، فأخذ يقّلص من نطاق عمليات البيع 
ا في اآلونة راءات المتعّلقة بها، إلى أن كاد يتراجع عنها نهائيّ والتنازل ويشّدد من اإلج

ا غالبا ما تقتصر على العقارات المكّلفة وصعبة األخيرة، إذ تّم حصرها في حاالت محّددة جدّ 
ظرف مؤقت تي يتنازل عنها خدمة لة، أو الّ تي تخدم مصلحة عامّ التسيير، أو تلك الّ 

 ة.إلجتماعيّ التنازل على السكنات اوإستثنائي ك

ولة الخاّصة ابعة ألمالك الدّ ات البيع أو التنازل على العقارات التّ ورغم ذلك، فعمليّ 
ة األمثل للقيام بإجراءات تصفية وتطهير وضعيّ  الزالت تكتسي أهمّية بالغة، بإعتبارها الحلّ 

التنازل بالتراضي العقارات الشائكة كتلك المحوزة بدون سند قانوني، إذ يعتبر في هذه الحالة 
مع تقسيط الثمن أكثر وسيلة أثبتت نجاعتها في تسوية وتطهير مثل هذه الوضعيات، نظرا 

ة ة وخدمة لألمن والسلم اإلجتماعيين. باإلضافة إلى إمكانيّ ة بالمصلحة العامّ إلعتبارات خاّص 
ولة عن ا الدّ ة تتخّلى بموجبهة ذات مردوديّ ف بالبيع أو التنازل كأداة قانونيّ توظيف التصرّ 

، أو تمّكن أي الفاقـــدة لمردوديـــتها اإلقتـــصادّية جةــــير المنتـــغ وأزمة العقارات غير الاّل 
 ة المحلّيةها التنمويّ ـــيد عقاري إلنجاز مشاريعـــغرى من رصــــة الصوميّ ـــتها الذوات العمـــبواسط
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جزءا مهما من الذمة المالية للدولة، فإنها أو الجهوّية. كما أنه وبإعتبار هاته األمالك تمثل 
تساهم في تحقيق سيطرت هاته األخيرة على السوق العقارية من خالل العمل على تثمينها 
بإعتبارها ذات وظيفة مالية بالدرجة األولى، باإلضافة إلى تحقيق أهداف وبرامج التنمية 

 لصناعة والفالحة.العمرانية وجل مشاريع اإلستثمار والتنمية خاصة في مجال ا

  كما يلي:  بحثة للة الرئيسيّ اإلشكاليّ وفي هذا اإلطار، تّم طرح 

النظام القانوني للبيع أو التنازل على العقارات التابعة ألمالك  ما مدى مواكبة
؟ وما 1989للتوجهات اإلقتصادية التي شهدتها البالد منذ تعديل دستور  الدولة الخاصة

 اإلقتصادية والسياسية لعناصر هذه في إبراز وتنمية القيمة ة هذا النظاممدى فعالي
 ك؟مال األ

كالية ـــول ذات اإلشـــدور حـــت الفرعية التي ساؤالتـــن التــد مـــناك العديـــما أن هـــك
 يلي: ماـــفيمثل ـــتتو 

أي نظام قانوني أراده المشرع عند التصرف بالبيع في أمالك الدولة الخاصة، هل  -
أخضعه للقواعد العامة للبيع في القانون المدني أم أبقى له شروط وحدود مميزة له 
بإعتبار الدولة طرفا الزما في هذا البيع، وقد ال تريد أن تتخلى عن بعض مظاهر 

  سلطتها وسيادتها.
ة ال ة خاّص ف في هذه األمالك بإعتبارها ملكيّ مدى وصل تطبيق فكرة التصرّ  أيّ ى إل -

 ة؟ة إداريّ ملكيّ 
 نونا في مثل هذه البيوع؟رة قاما هي الطرق المقرّ   -

ومن خالل ما سبق يبرز لنا جلّيا البعد اإلقتصادي واإلجتماعي والسياسي لعملية بيع 
 يجعل لهذا الموضوع أهمية كبيرة تتجّلى فيما يلي:أمالك الدولة العقارية الخاّصة، مّما 

إّن عملّيات بيع أمالك الّدولة العقارّية الخاّصة تدّر مداخيل ال يستهان بها لفائدة  -
 الخزينة العمومّية مّما يساهم في النهوض باإلقتصاد الوطني.
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بالفائدة كما أّن التنازل عن أمالك الدولة في حاالت معينة بالمجان وإن كان ال يعود  -
على ميزانية الدولة إاّل أّنه مهم لضمان السير الحسن للعديد من المرافق العمومّية 

 والجماعات المحلية والحياة اإلجتماعّية للفئات المعوزة من المواطنين. 
وعلى خالف األمالك – هذه األمالك ما يمّيز هذا الموضوع هو كون  أنّ  باإلضافة إلى -

حكام أل إلى نظام ثنائي يجمع بين خضوعها ف فيهاتخضع حين التصرّ  -ةالعامّ 
كل ـــبش ون العامــــوابط القانــــضل وبــــين إحتكامها ة،ـــدة عامّ ـــكقاع ون الخاصــــالقان

المصلحة  وخدمة عرضي، وهذا بحكم وظيفتها المتأرجحة بين تحقيق النفع الماّدي
 .العامة

المذكورة أعاله الدافع األكبر إلتخاذ القرار بدراسته، وقد كانت أهمّية الموضوع 
 باإلضافة إلى جملة من األسباب األخرى يمكن إيجازها فيما يلي:

القيام بدراسة عاّمة حول أمالك الّدولة الخاّصة، من خالل اإللمام بالنظام القانوني  -
لمنازعات الذي يحكمها، والمؤّسسات القائمة على تسييرها، وكذا التطرق لمختلف ا

 المتعّلقة بعقود البيع الواردة عليها.
قّلة األبحاث القانونّية والدراسات األكاديمّية في هذا الموضوع، إذ أّن كّل ما هو متوفر  -

على مستوى المكتبات الجامعّية الوطنّية والخارجّية إّنما يعني بدراسة األمالك العاّمة 
األمالك الوطنّية الخاّصة هو  من منظور القانون اإلداري، وأقصى ما يذكر عن

 تكوينها وتمييزها عن األمالك العاّمة.
التوّصل لبعض اإلقتراحات التي من شأنها المساهمة في مأل الثغرات القانونّية  -

الموجودة، وتجاوز مختلف العراقيل على المستويين النظري والتطبيقي، وهذا للحّد من 
  المنازعات في هذا المجال.

منهجا  للمنهج المّتبع في هذه الدراسة فقد فرضته طبيعة الموضوع فكانأّما بالنسبة 
ابعة ة التّ ة الخاّص قة ببيع األمالك العقاريّ ة المتعلّ ا فيه شرح لمجموع النصوص القانونيّ تحليليّ 

أو  ة البيعمن خاللها عمليّ  لجملة اإلجراءات التي تتمّ  وصفيالمنهج ال باإلضافة إلىولة، للدّ 
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ة البحث ة المتعارف عليها في مجال منهجيّ وهذا طبعا مع إحترام قواعد التوثيق الدوليّ  .التنازل
 العلمي وتقنياته.

وفي سبيل إثراء الموضوع فقد إعتمدنا خالل جمعنا للمادة العلمية على مصادر 
ذكرات التي ومراجع مختلفة باللغتين العربية والفرنسية، باإلضافة إلى المناشير والتعليمات والم

تخدم الموضوع والصادرة عن المديرّية العاّمة لألمالك الوطنّية، دون أن نهمل الجانب 
 القضائي حيث دّعمنا البحث باألحكام والقرارات المتوفرة في هذا المجال. 

كما تّم تركيز دراستنا على أساس التشريع والتنظيم ساريا المفعول، أي دون الخوض 
قا، بإستثناء بعض اإلشارات التي بدت لنا ضرورية في بعض في تفاصيل ما كان ساب

من خالل تقسيم المواضع. وفي سبيل ذلك فقد عمدنا إلى إتباع منهجية ثنائية، وهذا 
 .األطروحة إلى فصلين

خصصنا الفصل األول لماهية أمالك الدولة العقارية الخاصة، وتناولنا في الفصل الثاني 
 ك الدولة العقارية الخاصة، وذلك وفقا للخطة اآلتية:اآلليات القانونية لبيع أمال

 

 مقدمة     

 ماهية أمالك الدولة العقارية الخاصة. الفصل األول:       

 اآلليات القانونية لبيع أمالك الدولة العقارية الخاصة. الفصل الثاني:       

تضمنت حوصلة البحث، باإلضافة إلى أهّم النتائج المتوصل إليها، واإلقتراحات  خاتمة     
 التي من الممكن األخذ بها.
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 األول فصلال

 أمالك الدولة العقارية الخاصةماهية 

 

، إاّل أّنه (1)أمالك الدولة العقارية الخاصة، وإن كان تصّرفا مشروعا وقانونيا إّن بيع
يشكل خطرا كبيرا لما يتسّبب فيه من إستنزاف وإضعاف للرصيد العقاري العمومي، والذي 

ة أو يعتبر أحد أهم وسائل تحقيق الخطط والبرامج التنموية في البالد سواء السياسيّ 
ة ة، كما أّنه يعتبر من المكاسب الغير قابلة للتجديد بحكم محدوديّ يّ ة أو اإلجتماعاإلقتصاديّ 

ع بإحاطة فقد قام المشرّ  -وفي سبيل حمايته والمحافظة عليه–. ولهذا (2)الفضاء الترابي
قة به أو ة ومتكاملة، سواء من حيث األحكام المتعلّ ة خاّص ات بيعه بمنظومة قانونيّ عمليّ 

ظر في ة بالنّ ة المختّص على تسييره، أو الجهات القضائيّ الجهاز اإلداري الذي يسهر 
وع من األمالك، وحصره في قة به، وهذا قصد تضييق نطاق تداول هذا النّ المنازعات المتعلّ 

 .(3)حاالت تكاد تكون معدودة

                                                           

 14-08من القانون  26المعدلة بنص المادة و  30-90من قانون األمالك الوطنية رقم  89أنظر نص المادة ( 1)
 ".......يمكن التنازل أو تأجير األمالك العقارية التابعة لألمالك الخاصة للدولةوالتي جاء فيها ما يلي: "

"يجب أن تكرس المبيعات والتأجيرات المحققة تطبيقا على أنه:  03وتضيف نفس المادة في فقرتها 
 لألحكام السابقة بموجب عقود .....". 

المحّدد لشروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك العمومية  427-12أنظر كذلك المرسوم التنفيذي رقم 
 30-90انون رقم من الق 89طبقا ألحكام المادة ما يلي: " 90والخاصة التابعة للدولة، الذي جاء في مادته 

........ يكون بيع الممتلكات العقارية التابعة لألمالك الخاصة للدولة غير المخصصة أو التي ألغي 
تخصيصها وفيما إذا لم تعد صالحة للمصالح والمؤسسات العمومية، عن طريق المزاد العلني"، وتضيف المادة 

أعاله،  90تابعة ألمالك الدولة المذكورة في المادة من نفس المرسوم على أّنه: "يمكن أن تباع العقارات ال 91
  بالتراضي.........". 

تونس، مركز  ( عماد فرحات، التفويت في ملك الدولة الخاص العقاري غير الفالحي، المجلة القانونية التونسية،2)
  .04، ص 2008النشر الجامعي، سنة 

 حالتين: ( يكاد ينحصر بيع أمالك الدولة العقارية الخاصة في3)
حالة التخّلي عن العقارات غير الالزمة أو غير المنتجة، والتي قد تثقل كاهل الخزينة العمومية بمصاريف  -

 صيانتها.
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القانونية لبيع أمالك الدولة العقارية الخاصة،  لياتاآل ويقتضي منا التطرق لدراسة
ناحية تحديد  األمالك، وهذا من ة التي تحكم هذا النوع منالمنظومة القانونيّ على أوال لتعّرف ا

مختلف طرق تسييرها  ة، باإلضافة إلى بيانة الخاّص مفهوم ومشتمالت األمالك الوطنيّ 
بيع أمالك  عقدقة على ة المطبّ األحكام العامة واإلستثنائيّ  وكذا من ناحية عرضوإدارتها، 

 قة به.ة تحديد طبيعته والمنازعات المتعلّ وبالتبعيّ  ،الدولة العقارية الخاصة

 ذا المنطلق قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، خصصنا المبحث األولمن هو 
ة ولة العقاريّ ماهية عقد بيع أمالك الدّ ل ة، والمبحث الثانيالخاّص  العقارية ولةماهية أمالك الدّ ل

 .وتكوينه ةالخاّص 

  

 األول مبحثال

 أمالك الدولة الخاصة ماهية

 

ة تهدف إلى التعّرف، بشكل دقيق، على ولة الخاّص إّن دراسة ماهية أمالك الدّ 
المنظومة القانونية التي تحكم هاته األمالك، والمتكّونة من مزيج متداخل ومتشابك من 

األمالك الوطنية مبادئ وقواعد القانون العام ومبادئ وقواعد القانون الخاص. ذلك أّن نظرية 
من القانون العام والقانون الخاص، فهي وإن كانت ترجع في  الخاصة تمّثل مركز إلتقاء لكلّ 

كثير من أحكامها إلى أسس القانون اإلداري العام، غير أّنها وفي أحيان كثيرة أخرى تكون 
في  فها من منطلق األشخاص العاديين مجّردةخاضعة ألحكام القانون الخاص، بحكم تصرّ 

 ذي يعنينا في البحث من جانب بيانالّ  ذا هو الشقمظاهر السلطة والسيادة، وه ذلك من كلّ 
 اإلطار المؤسساتي المختص بتسييرها.  ق بتنظيم هاته األمالك، و اإلطار القانوني المتعلّ 

                                                                                                                                                                          

  حالة تمكين الذوات العمومية الصغرى من رصيد عقاري إلنجاز مشاريعها التنموية. -
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وفي هذا الخصوص لن نتطرق للنصوص القانونية الملغاة، ونكتفي فقط باإلشارة إلى 
ة، إذ تعتبر ولة الخاّص قة بأمالك الدّ . وهذا نظرا لكثرة النصوص المتعلّ رورةبعضها عند الض

ة السائدة، فيكفي ة واإلقتصاديّ ظم السياسيّ ة إرتباطا بالنّ هذه النظرية من أكثر النظريات القانونيّ 
ا طبيعة هذه األمالك ونظامها ل معها جذريّ ولة من نظام إلى آخر لتتحوّ ل الدّ أن تتحوّ 

ة بموجب القانون الفرنسي ة األمالك الوطنيّ ة إزدواجيّ وهو األمر حين كّرست نظريّ القانوني، 
تمديد العمل به بعد  اإلحتالل، وقد تمّ  ، وكان هذا في ظلّ 1851جوان  16الصادر في 

إلى غاية صدور أّول قانون  ، والذي إستمرّ (1)157-62اإلستقالل بموجب القانون رقم 
ذي جاء تبعا لتغّير النظام والّ  (2)16-84لألمالك الوطنية في الجزائر وهو القانون رقم 

اإلشتراكي، ثم مرحلة العودة لنظام اإلزدواجية من  (3)1976السياسي في البالد وفقا لدستور 
الحال صدور قانون س للنظام الرأسمالي، والذي تبعه بطبيعة المكرّ  (4)1989خالل دستور 

 والجاري به العمل إلى يومنا هذا. (5)30-90جديد لتنظيم األمالك الوطنية، وهو القانون رقم 

عليه النظام القانوني لألمالك الوطنية، بعد هذه التطورات  وبناء على ما إستقرّ 
لة و طار القانوني لتنظيم أمالك الدّ سوف نعرض فيما يلي لإلالمتالحقة للنظام السياسي، 

 .في مطلب ثان ةولة الخاّص ساتي لتسيير أمالك الدّ اإلطار المؤسّ في مطلب أول، و  ةالخاّص 

 

                                                           

العمل بالتشريعات النافذة بتاريخه حتى والرامي إلى تمديد  31/12/1962المؤرخ في  157-62( القانون رقم 1)
  إشعار آخر وذلك بإستثناء ما يناقض منها السيادة الوطنية، مرجع سابق.

  المتضمن قانون األمالك الوطنية، مرجع سابق. 30/06/1984المؤرخ في  16-84( القانون رقم 2)
 94، جريدة رسمية عدد 22/11/1976المؤرخ في  97-76الصادر بموجب األمر رقم  1976دستور ( 3)

 .24/11/1976الصادرة بتاريخ 

الصادرة بتاريخ  09، جريدة رسمية عدد 23/02/1989المصادق عليه في إستفتاء  1989دستور ( 4)
01/03/1989. 

 المعدل والمتمم بالقانون رقم ،تضمن قانون األمالك الوطنيةالم 01/12/1990ي المؤرخ ف 30-90 رقم القانون ( 5)
 .مرجع سابق، 20/07/2008المؤرخ في  08-14
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 األول طلبالم

 أمالك الدولة الخاصة اإلطار القانوني لتنظيم

 

ك والتصّرف في عناصر ذمتها المالّية"، التملّ  ولة شخص معنوي عام لها حقّ "الدّ 
 ه اللبيراليمن أهّم نتائج التوجّ  -ولة ودورهاوالتي غّيرت من مفهوم الدّ –تعتبر هذه الفكرة 

 .(1)1989ذي تبّنته الجزائر بموجب دستور وق الحر، والّ والّسير نحو إقتصاد السّ 

ذي يفصل بين نشاط اإلدارة والّ ة، ة األمالك الوطنيّ وعليه فقد تّم تكريس نظام إزدواجيّ 
ة ملزمة بأحكام القانون اإلداري، وبين نشاطها بإعتبارها صاحبة بإعتبارها سلطة عموميّ 

صدور قوانين  -حتما–ة خاضعة للقانون الخاص. هذا التقسيم الجديد أتبعه ة عاديّ ملكيّ 
ن التوجيه العقاري رقم ولة، وأّول هذه القوانين كان قانو تتماشى والتوّجه السياسي الجديد للدّ 

 .(3)المعّدل والمتّمم 30-90ة رقم ، ثّم تاله بتفصيل أكثر قانون األمالك الوطنيّ (2)90-25

احة ة" إلى السّ ة الخاّص وبموجب هاته القوانين عاد ظهور مصطلح "األمالك الوطنيّ 
نظام وحدة األمالك  ة بدال من مصطلح "األمالك المستخّصة" الذي ساد في ظلّ القانونيّ 
ة، والذي يرى بعض الباحثين أّنه تمّيز بنوع من التضليل واإلحتشام، حيث يقول الوطنيّ 

حيحة التحّرز من ذكر التعبيرات الّص "دد أّن األستاذ محمد فاروق عبد الحميد في هذا الّص 
الذي يستند ة في بناء التنظيم اإلشتراكي هو الحرج من التصريح بإدماج فكرة األمالك الخاّص 

. هذا باإلضافة إلى العودة إلى التقسيم الثنائي (4)"ةأساسا على فكرة وحدة األمالك الوطنيّ 

                                                           

 ، مرجع سابق.23/02/1989المصادق عليه في إستفتاء  1989( دستور 1)
 26-95يتضمن التوجيه العقاري، معدل ومتمم باألمر رقم  1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90( القانون رقم 2)

 ، مرجعين سابقين.1995سبتمبر  25المؤرخ في 
 .، مرجع سابقالمتضمن قانون األمالك الوطنية 30-90 القانون رقم( 3)
( محمد فاروق عبد الحميد، المركز القانوني للمال العام، بدون طبعة، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة 4)

 . 486، ص1984
 وكتب األستاذ غازلي في هذا الشأن:
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ظام اإلشتراكي النّ  ذي ساد في ظلّ قسيم الّ ـة( بدال من التّ ة وخاّص ة )عامّ لألمالك الوطنيّ 
 ة(.ة، أمالك خارجيّ ة، أمالك مستخّصة، أمالك عسكريّ ة، أمالك إقتصاديّ )أمالك عموميّ 

ة بصنفيها، سواء ا األمالك الوطنيّ ة الذي تخضع له حاليّ وإنطالقا من مبدأ اإلزدواجيّ 
ة تي تحكمها، أو من حيث إختالف الجهات القضائيّ ة الّ من حيث إختالف األنظمة القانونيّ 

ونتعرض فيما يلي لمفهوم أمالك الدولة قة بها. ة بالّنظر في المنازعات المتعلّ المختّص 
 الخاصة في فرع أول، وتسيير أمالك الدولة الخاصة في فرع ثان.

 

 األول فرعال

 مفهوم أمالك الدولة الخاصة
 

ه من المشّرعين العرب ذي أورده المشّرع الجزائري ونظرائعريف الّ على غرار التّ 
تعريفهم ألمالك ة في واألجانب، إعتمد أغلب الباحثين المختّصين بدراسة قانون األموال العامّ 

، حيث (1)ة، على ما أنتجه الفقه وإستقّر عليه القضاء الفرنسيين في هذا المجالولة الخاّص الدّ 

                                                                                                                                                                          

« Le domaine particulier étais dans sa composante et sa gestion, soumis aux 
mêmes règles qui régissaient le domaine privé, résultant de l’ordonnance de 1943 
précitée, l’utilisation de la notion –domaine particulier- a la place de la notion –
domaine privé- ne peut que traduire a notre sens le souci du législateur algérien 
d’évité toute terminologie qui prêtait équivoque avec l’option socialiste prônée par 
le régime politique de l’époque» - A.Ghazli, rétrospective du droit domanial positif 
algérien, Bulletin des services des domaines et de la conservation foncière N°01, 
ministère des finances, Décembre 1997.  

( بدأت أّول بوادر التفرقة بين الدومين العام والخاص تظهر في فرنسا بين القرنين السابع عشر والثامن عشر، 1)
كتور ثم تاله الفقيه في Pardessusحيث تمت أول صياغة محّددة للتفرقة على يد الفقيه الفرنسي بارديس 

. راجع الدكتور السيد 1833من خالل كتابه المطول في الدومين العام سنة  Victor Proudhonبرودون 
محمد يوسف المعداوي، مذكرات في األموال العامة واألشغال العامة، بدون طبعة، الجزائر، ديوان المطبوعات 

  .06و 05، ص 1984الجامعية، سنة 
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من ــــلى ذلك ضـــــلوا بناء عـــــ، فأدخ(1)عيار السلبيــــم على أساس المـــف القائــــتبّنوا التعري
تي ال تندرج ضمن حّيز المال المملوكة لإلدارة والّ وال ـاألم كلّ  ةة الخاصـولك الدّ مالأعناصر 
 العام.  

ولة ك الدّ مالأة التمييز بين ونظرا لقصور هذا التعريف المعتمد أساسا على إشكاليّ 
ولة ك الدّ مالأتي ال يمكن اإلعتماد عليها كمعيار وحيد لتحديد مفهوم ، والّ ةوالخاص ةالعام

جوانبها وليس تمييزها عن  ه هو محتوى الفكرة من كلّ ، قّررنا إلى أّن ما ينبغي دراستةالخاص
 المال العام فقط.

وسنعرض فيما يلي لمفهوم أمالك الدولة الخاصة من خالل تمييزها عن أمالك الدولة 
العامة، ثم مفهوم أمالك الدولة الخاصة من خالل عناصرها أو تكوينها، وأخيرا مفهوم أمالك 

 الدولة الخاصة من خالل وظائفها.

 عن أمالك الدولة العامة مفهوم أمالك الدولة الخاصة من خالل تمييزها: أوال
 

ة أمواال ليس الغرض من إمتالكها إاّل إستغاللها والحصول ولة الخاّص أمالك الدّ  تضمّ 
، األمر الذي يدخلها في دائرة التعامل المدني والتجاري، (1)على ما تنتجه من موارد مالّية

 الي فهي تخضع ألحكام القانون الخاص.ف، وبالتّ للتصرّ ويجعلها قابلة 
                                                           

)1(  - J-M.Auby / R.Ducos-Ader, Droit Administratif, Editions Dalloz 1979, Paris, 
P428. 

 - Ph.Godfrin, Droit administratif des biens, Editions Masson 1987, Paris, P145. 

 - J-M.Auby / P.Bon / J-B.Auby / PH.Terneyre, Droit Administratif des Biens, 
Editions Dalloz 2008, Paris, P177. 

 - C.Chamard-Heim / F.Melleray / R.Noguellou / PH.Yolka, Les Grandes Décisions 
du Droit Administratif des Biens, Editions Dalloz 2013, Paris. P334. 
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األموال التي تخّصص إلستعمال الجمهور أو للمرافق  ولة العامة فتضمّ أّما أمالك الدّ 
ة تتمثل أساسا في عدم قابليتها حماية خاّص  -بناء على ذلك-تي تستدعي ة، والّ العامّ 

ـطّلب نظاما قانــونيا يخـرجها عن نطاق ف وال الحجز وال التقادم، وبالــتالي فهي تتـللتصرّ 
 القانــون الخاص.

ة ة )الدومين الخاص( عن أمالكها العامّ ولة الخاّص ة تمييز أمالك الدّ وتظهر أهميّ 
تين، سواء من ـتي يخضع لها كال الملكيّ ة الّ )الدومين العام( في إختالف األنظمة القانونيّ 

ة إلى أحكام القانون الدومين الخاص عامّ  حيث التكوين، التسيير أو الحماية. إذ يخضع
ا أموال الدومين ظر فيه. أمّ الخاص، وفي حالة نشوب نزاع فالقضاء المدني هو المختص بالنّ 

ة نظرا لدورها في تحقيق المنفعة العام فتخضع ألحكام القانون العام، وتمتاز بحماية خاّص 
 ظر فيه.تص بالنّ ة، وفي حالة نشوب نزاع فالقضاء اإلداري هو المخالعامّ 

ة الك الوطنيّ ـــييز بين األمــــتماد عليه للتمــــكن اإلعــــيار يمـــل إلى معوبغية التوّص 
ــينا في ذلك بالنصوص القانونّية ة الجهد مستعــــقه إلى بذل غاية، إّتجه الفة والخاّص العامّ 
قه في فرنسا ــــــشريع والفــــــأساسّية أخذ بها التير ـــــنقوم بعرض ثالث معايـوفيما يلي س وفرة.المتـ

ـير هــــي نفــــسها التي إعتمدها ارة إلى أّن هاته المعايضاء فيـــها، مـــع اإلشــــــنعرض رأي الق ثمّ 
 ة.ة والخاّص ولة العامّ ييز بين أمالك الدّ للتمـري و باألحرى تبّناها المشّرع الجزائـأ

 

 قابلية المال للتملكمعيار عدم  :1
 

من قانون  03المادة  نّص وهو المعيار اّلذي إعتمد عليه المشرع في صياغته ل
من هذا  12يلي: "تطبيقا للمادة  ما ، حيث جاء فيها(2)30-90 رقم األمالك الوطنية

الثانية أعاله ة ة األمالك المنصوص عليها في المادّ ة العموميّ ل األمالك الوطنيّ ـتمثّ  ،القانون 
 ة بحكم طبيعتها أو غرضها.ة خاّص تي ال يمكن أن تكون محل ملكيّ الّ 

                                                                                                                                                                          

  .05ابق، ص ( الدكتور السيد محمد يوسف المعداوي، مذكرات في األموال العامة واألشغال العامة، مرجع س1)
 .المتضمن األمالك الوطنية، مرجع سابق 30-90القانون رقم ( 2)
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ي تي تؤدّ ة والّ فة ضمن األمالك العموميّ ة األخرى غير المصنّ ا األمالك الوطنيّ أمّ 
 ".)1(ةة الخاّص ل األمالك الوطنيّ ـة فتمثّ ة وماليّ وظيفة إمتالكيّ 

من قانون  25المادة  المعيار من خالل نّص ع على تكريسه لهذا كما أّكد المشرّ 
ة من األمالك ن األمالك العموميّ تتكوّ  " :تي جاء فيها ما يليوالّ ( 2)25-90التوجيه العقاري 

ا ر لها. أمّ بسبب طبيعتها أو الغرض المسطّ اها ك الخواص إيّ ل تملّ تي ال تتحمّ الّ  ةالوطنيّ 
 .ة"األمالك الخاّص ن ة األخرى، فتكوّ األمالك الوطنيّ 

ة لألشخاص الخاضعين ملكيّ  ة يمكن أن تكون محلّ ة الخاّص وعليه، فاألمالك الوطنيّ 
حال من األحـــوال  كن بأيّ ـة ال يمة العـــموميّ األمالك الوطـــنيّ  ، في حـــين أنّ للقانون الخاّص 

ف للتصرّ ة )عدم قابليتها الثالثيّ ة، كونـها محاطة بقاعـــدة المــنع ة خاّص ملكـــيّ  ون محلّ ـأن تك
 والحجز(.التقادم و 

ة غير ة العموميّ على أّن األمالك الوطنيّ  30-90من القانون  04كما تضيف المادة 
ة قاريّ ـــــقولة والعــــوق المنـــالك والحقــــا إدارة األمقادم وال للحجز، أمّ ـــــوال للت للتصّرفقابلة 

كام النصوص التــشريعية ـ، فيخضع ألحالخاصـة والتصرف فيها ابعة لألمـالك الوطـنيةالتّ 
 المعمول بها.

ع قد إستعمل مصطلح المشرّ  أنّ  ،تي جاء بها هذا النصياغة الّ والمالحظ من الّص 
ة، ولم يقصد به أعمال اإلدارة اقل للملكيّ اللة على العمل القانوني النّ ف" للدّ "التصرّ 

                                                           

وقد تشابه هذا التعريف إلى حد كبير مع ما أورده المشرع الفرنسي في قانون أمالك الدولة الفرنسي ( 1)
(CGPPP في مادته )( التي جاء في معناها أن الدومين الخاص يتكون من باقي األمالك 1)1-2211

 .ة التي ال تندرج ضمن أمالك الدومين العامالوطني
Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code 

général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) Article L2211-1: "Font 
partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L.1, 
qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du 
livre Ier. 

 .رجع سابقيتضمن التوجيه العقاري، م 18/11/1990المؤرخ في  25-90القانون رقم ( 2)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2F47830D1FC583C9290FCBD1E9FF175D.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361124&dateTexte=&categorieLien=cid
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ف ة للتصرّ ة الخاّص ة األمالك الوطنيّ التأكيد على إعتماده معيار قابليّ ا يعيد . ممّ (1)والتسيير
ف، وبالتالي ة الغــير قابــلة للتـــصرّ ة العــموميّ فيها كمعيار للتمييز بينها وبين األمــالك الوطـــنيّ 

 ك الخواص لها. ـير متاحة لتـملّ ـالغ

ة وتنافي طبيعة األشياء، فليس يّ ة بإعتبارها غير منطقنقد هذه النظريّ  تمّ قد  أّنه إالّ 
شيء قابل  ه "ثّمة مال غير قابل للتملك بطبيعته، وإاّل لما عّرف التشريع الملك على أنّ 

، كما أّن التقّدم العلمي قد إستطاع إلى حّد بعيد تضييق "من جانب اإلنسان كبطبيعته للتملّ 
إّنما  ك الخاّص عدم قابلية الملك للتملّ . إذ أّن (2)دائرة األشياء التي تنفر من إمكانية حيازتها

ظام القانوني لألمالك ة، وليس سببا إلعتباره كذلك. فالنّ هو نتيجة إلعتباره من األمالك العامّ 
 .(3)ة يقضي بحمايتها وضمان بقاء تخصيصها بإخراجها من نطاق التداولالعامّ 

، نشير إلى أّن هذا ك الخاّص ة المال للتملّ ة خاطفة حول معيار قابليّ وبلمحة تاريخيّ 
ة المعيار قد ساد طويال في الفقه الفرنسي بإعتباره كان أساس التمييز بين األمالك الوطنيّ 

ه ة آنذاك، ويعتبر وليد آراء الفقهاء المنتمين إلى ما يعرف بمدرسة التوجّ ة والخاّص العامّ 
ذي والّ  Berthelemyواألستاذ برتلمي  Ducrocqالطبيعي، وعلى رأسهم األستاذ ديكرو 

ن من ة تتكوّ ة العموميّ األمالك الوطنيّ  ، حيث يرى أنّ (4)الفقهاء دفاعا عنه يعتبر من أشدّ 
ل إلى معرفة طبيعتها حسبه بحكم طبيعتها، ويتوّص  ك الخاّص تي ال تقبل التملّ األمالك الّ 

مال باإلستناد إلى نصوص القانون المدني، كما إشترط أن يكون المال مخّصصا إلستع
ا، وأاّل يكون منقوال بل عقارا. فإذا تخّلف أحد هذه الشروط إعتبر المال ماال خاّص  ،الجمهور

                                                           

لجزائر، دار هومه، ( اعمر يحياوي، الوجيز في األموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، بدون طبعة، ا1)
 .28، ص 2001سنة 

  .59، ص2006( إبراهيم عبد العزيز شيحا، األموال العامة، بدون طبعة، مصر، منشأة المعارف، سنة 2)
 .09السيد محمد يوسف المعداوي، مذكرات في األموال العامة واألشغال العامة، مرجع سابق، ص  -( 3)
 .61، مرجع سابق، ص إبراهيم عبد العزيز شيحا، األموال العامة -
نوفل علي عبد هللا صفو الدليمي، الحماية الجزائية للمال العام، الطبعة الثانية، الجزائر، دار هومه، سنة  -( 4)

 . 102، ص 2006
حسن الخشين، ملك الدولة الخاص )تمييزه، نظامه، وظائفه(، بدون طبعة، المغرب، منشورات مجلة الحقوق،  -

 .22، ص 2014سنة 
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ة أو يكون كذلك تطبيقا فة العامّ بالّص  -على خالف األصل–تشريعي يقّر له  ما لم يرد نّص 
 .(1)ةة التبعيّ لنظريّ 

من  لم يلبث هذا المعيار أن هجر من جانب كلّ  ،هة لهلكن وبفعل اإلنتقادات الموجّ 
تي تؤّديها هذه أي الوظيفة الّ  ،ا للمعيار الوظيفيالفقه والتشريع، لترّجح الكّفة ولو نسبيّ 

 بمعيار التخصيص للمنفعة العامة. األمالك أو ما يعرف كذلك

 

 : معيار التخصيص للمنفعة العامة2
 

 األمالك الوطنية رقم قانون لة من المعدّ  12وهو المعيار الذي إحتوته صراحة المادة 
ة من الحقوق واألمالك ة العموميّ تتكّون األمالك الوطنيّ  حيث جاء فيها ما يلي: " 90-30

ا ف الجمهور المستعمل، إمّ ، والموضوعة تحت تصرّ اّلتي يستعملها الجميعة المنقولة والعقاريّ 
تكّيف في هذه الحالة، بحكم طبيعتها أو تهيئتها ا بواسطة مرفق عام، شريطة أن وإمّ  ة،مباشر 

ة، تكييفا مطلقا أو أساسّيا مع الهدف الخاص لهذا المرفق". باإلضافة إلى نص المادة الخاّص 
العقارات والمنقوالت التي  تعتبر أمواال للّدولةيلي: "تي جاء فيها مامن القانون المدني الّ  688

عامة أو إلدارة أو لمؤّسسة صلحة بالفعل أو بمقتضى نص قانوني لم تخّصص
 ........".عمومّية

 ، فإنّ (2)جاه الفقهي الغالبوحسب اإلتّ  ينالقانوني ينصحسب ما هو مذكور في النّ 
ة ة، تمّيزها عن األمالك الوطنيّ ة وإقتصاديّ ة، ماليّ ة وظيفة جوهريّ ة الخاّص لألمالك الوطنيّ 

                                                           

إبراهيم عبد العزيز شيحا، أصول القانون اإلداري )أموال اإلدارة العامة وإمتيازاتها(، بدون طبعة، مصر، منشأة ( 1)
 .12، ص 1977المعارف، سنة 

( أصحاب هذا المذهب هم أنصار نظرية المرفق العام بإعتبارها أساسا للقانون اإلداري )مدرسة التوجه 2)
وفالين  Hauriouوهوريو  Bénardو بنار  Jézeو جيز  Duguitي التخصيصي(، وعلى رأسهم الفقيه دوج

Waline  دولوبدير  أندري  وA.De Laubadére  وقد أطلق عليهم البعض إسم "أنصار فكرة المنفعة العامة
حسن  –. 19الدكتور إبراهيم عبد العزيز شيحا، أصول القانون اإلداري، مرجع سابق، ص  –الشاملة". أنظر 
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وظيفة األمالك  ي، في حين أنّ بح المادّ وتسييرها الرّ ة، حيث تحّقق من خالل إدارتها العامّ 
فع العام من خالل تخصيصها لإلستعمال الجماهيري ـل في تحقيق النّ ـة تتمثّ ة العموميّ الوطنيّ 

 سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة أي عن طريق المرافق العامة.

في الفقه والقضاء، كونه أكثر  ائد أو الغالبل المعيار الوظيفي المعيار السّ ـويمثّ 
ة، وبين امي إلى تحقيق المنفعة العامّ شاط اإلداري الرّ بحيث أمكنه أن يفّرق بين النّ  (1)ةراليّ ليب
 ي. بح المادّ امي إلى تحقيق الرّ شاط اإلداري اإلقتصادي الرّ النّ 

اإلنتقادات التي  أهم  أّن هذا المعيار لم يسلم بدوره من اإلنتقادات، ومن بينإالّ 
ورغم ذلك  (2)ةة العموميّ نات األمالك الوطنيّ ة جزء من مكوّ وّجهت إليه، كون الثروات الطبيعيّ 

وليست مخّصصة لإلستعمال الجماهيري وال لتسيير  ،ةفهي ال ترمي إلى تحقيق المنفعة العامّ 
ة وتخضع في تسييرها لقواعد القانون الخاص. ة وإقتصاديّ مرفق عام، بل تؤّدي وظيفة ماليّ 

تّتصف بطابع  قد كون هذه األمالك تظلّ لألخذ بهذا النّ  ه ال محلّ هناك من يرى أنّ  غير أنّ 
تي ة، والّ ة العموميّ ة باألمالك الوطنيّ ة الخاّص ة، لكونها تخضع لقواعد الحماية العموميّ الملكيّ 

الي فهي غير قابلة للتملك ف وال للحجز وال للتقادم، وبالتّ ل في عدم قابليتها للتصرّ ـتتمثّ 
ة ولفائدتها، ة للجماعة الوطنيّ ، باإلضافة إلى أّنها مرصودة لخدمة المصلحة العامّ (3)الخاص

من حيث تسييرها يتماشى والطبيعة المادّية لهذه  وعليه فإّن خضوعها لقواعد القانون الخاص
 .(4)ةاألمالك، دون أن يؤّثر على طبيعتها القانونيّ 

                                                                                                                                                                          

السيد محمد يوسف المعداوي، مذكرات في األموال  -. 21لدولة الخاص، مرجع سابق، ص الخشين، ملك ا
 .10العامة واألشغال العامة، مرجع سابق، ص 

، ص 2003( ليلى زروقي، حمدي عمر باشا، المنازعات العقارية، الطبعة الثانية، الجزائر، دار هومه، سنة 1)
91. 

األمالك الوطنية العمومية من ................ الثروات والموارد  "تتكون  30-90من القانون  15( المادة 2)
 الطبيعية السطحية والجوفية ........".

، ص 1992( سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون اإلداري، بدون طبعة، مصر، دار الفكر العربي، سنة 3)
511. 

 .04، ص 1990، ماي 30-90ية ( أنظر وثيقة عرض األسباب لمشروع قانون األمالك الوطن4)
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 : معيار إرادة المشرع3
 

المعّدل  1989من دستور  18ا في مطلع المادة يظهر تبني المشرع لهذا المعيار جليّ        
 ة يحّددها القانون". "األمالك الوطنيّ ه على أّن: تي إستهّلها بنّص ، والّ (1)موالمتمّ 

ذي ورد في ة الّ ة وال العموميّ ة الخاّص وعليه، فالمشرع لم يكتفي بتحديد األمالك الوطنيّ 
حديد مفتوحا ، بل تجاوز ذلك بتركه مجال التّ 30-90من القانون  17و  12ي المادتين نّص 

من نفس الدستور  17ادة قانونا، وهذا من خالل إخضاعه إلرادته، وأّكد ذلك في نص الم
ى صراحة معيار إرادة وبهذا يكون المشرع قد تبنّ  ،وأمالكا أخرى محّددة في القانون"".......

ع كمعيار جوهري مكّرس في نصوص الدستور، فضال عّما أورده من نصوص في المشرّ 
 ة تفيد نفس السياق. قانون األمالك الوطنيّ 

ذي رأى، والّ  L.Janseاذ لوسين جانس ويعود أصل ظهور هذا المعيار إلى األست
، أّنه من العبث البحث عن معيار للتمييز بين األمالك الوطنية (2)من خالل رسالته للدكتوراه 

 ،حالة على حدى ع في كلّ جوع إلى إرادة المشرّ ة، وإقترح بدال من ذلك الرّ ة والخاّص العموميّ 
، (3)ةة أو الخاّص يعّد من األموال العامّ ف على طبيعة المال، وما إذا كان من أجل التعرّ 

 صريح ة بملك ما إاّل بمقتضى نص تشريعية أو الخصوصيّ بحيث ال تلحق صفة العموميّ 
 أو ضمني كأن ينص المشّرع صراحة على إعتبار بعض األموال أمواال عامة أو خاّصة،

ت البوليس بالنســــبة لبعض كما إذا نّص المـــــشّرع عـــلى حّق اإلدارة في مـــــمارسة سلــــطا

                                                           

 ، مرجع سابق.1989فيفري  23( دستور 1)
(2( Lucien Jansse, Les traits principaux du régime des biens du domaine public, thèse 

de Doctorat, Université de Paris 1983.  
 ( حيث كتب في هذا الشأن:3)

« Il n’y a, des lors, qu’un facteur possible pour l’application de ce régime, 
exorbitant du droit commun, c’est la volonté du législateur intervenant dans un but 
d’utilité publique » - L.Jansse, thèse précité, p 105. 
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األموال، أو على عدم جواز إكــــتساب ملكـــــيتها بالتــــقادم، أو إعتبار اإلعتداء عليها مخالفة 
 .(1)جنائّية

ع، ، بحجة إصدار المشرّ (2)ة العديد من فقهاء وأساتذة القانون وقد أّيده في هذه النظريّ 
ة أو فة العامّ تي تنسب الّص من النصوص الّ ة، العديد إلى جانب قانون األمالك الوطنيّ 

، وخالفه (3)ة إلى مختلف األمالك، وهو ما يسّمى بأسلوب التحديد التشريعي اإليجابيالخاّص 
ع بعض األمالك من دائرة ذي يخرج من خالله المشرّ أسلوب التحديد التشريعي السلبي، والّ 

 ة أو ينسبها لها.فة العامّ عنها الّص ة، وبالّتالي ينفي ة أو الخاّص األمالك العموميّ 

ة، حيث ها ضّيقت إلى حّد كبير من نطاق األمالك العامّ ة أنّ ويعاب على هذه النظريّ 
تشريعي، وهو أمر غير محّقق في كثير من  تي ورد بشأنها نّص حصرتها في تلك الّ 

و إنفاء صفة ة يراد فيها إضفاء أمرّ  ل المشّرع في كلّ األحيان. باإلضافة إلى حتمّية تدخّ 
ة، ة العمليّ ـق من الناحيّ ـة على ملك من األمالك، وهو أمر شبه مستحيل التطبيالعموميّ 

الكشف عنها غالبا  ة، ألنّ مرّ  ع في كلّ ف على إرادة المشرّ إضافة إلى أّنه من الصعب التعرّ 
 .(4)ما ال يكون باألمر اليسير

ون إستطاعوا اإلجماع على معيار الفقهاء الفرنسيّ نستنتج مّما سبق أّنه ال المشّرع وال و 
القضاء الفرنسي قد فصل في  ة. في حين أنّ ة والخاّص ولة العامّ واحد للتمييز بين أمالك الدّ 

ة طويلة األمر بإّتخاذه معيار التخصيص كأساس للتفرقة بين الملكين، وهذا بعد مسايرته لمدّ 
 ة المذكورة سابقا. لآلراء الفقهيّ 

                                                           

  .79( إبراهيم عبد العزيز شيحا، األموال العامة، مرجع سابق، ص 1)
 .Claude Kleinنذكر: األستاذ كلود كلين  Jansse( من أكبر مؤيدي جانس 2)

 .113راجع نوفل علي عبد هللا صفو الدليمي، الحماية الجزائية للمال العام، مرجع سابق، ص 
( عبد العزيز السيد الجوهري، محاضرات في األموال العامة، بدون طبعة، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 3)

 .05، ص1987 سنة
 .33( إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوسيط في أموال الدولة العامة والخاصة، مرجع سابق، ص 4)
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ظام القانوني يرتبط بالنّ  -ةوبفعل العوامل التاريخيّ –سبة للقضاء الجزائري فهو لنّ أّما با
. ولهذا سنقتصر على ما جاء به القضاء الفرنسي في هذه النقطة (1)والقضائي الفرنسي

 بإعتباره أّول من بادر إليها.

ملك خصيص كمرجع وحيد للتمييز بين إستقر رأي القضاء الفرنسي على معيار التّ 
ذي قّدمته لجنة تعديل القانون المدني في من خالل التقرير الّ  ، وهذاولة العام والخاصالدّ 

ة . حيث إعتمدت محكمة النقض الفرنسيّ (2)06/11/1947مشروعها الذي أصدرته بتاريخ 
ذي جاء فيه أّنه: "ال والّ  (3)07/11/1950ادر في ة هذا المعيار في حكمها الّص ل مرّ ألوّ 

تخصيص حالي إلستعمال  ـون إّما مـحلّ ـّيز الملك العام سـوى األموال التي تكتدخل ضمن ح
ويستفاد من هذا الحكم أّن محكمة النقض قد  ،إعداد إلستغالل مرفق عام" أو محلّ  ،الجمهور

ة كمعيار ممّيز للمال العام عن المال الخاص، كما تبّنت معيار التخصيص للمنفعة العامّ 
تبعها قد و هذا  ة.ة للمرافق العامّ ا لألغراض األساسيّ ل إعدادا خاّص أخذت بشرط إعداد الما

. ومنذ ذلك الحين أصبح تطبيق معيار (4)جاهأخرى في نفس اإلتّ  وقرارات صدور عّدة أحكام
قطة ضها لهذه النّ ة عند تعرّ ا في القضاء الفرنسي، كما أّن الكتابات الفقهيّ رـّ التخصيص مستق

وتناقش أسلوب التطبيقات القضائية له. ولم تقّدم بعده أّية  ،هذا المعيارز على غالبا ما تركّ 
 .(5)ة تذكرمعايير جديدة ذات أهميّ 

 

                                                           

  ( كانت الجزائر في فترة اإلستعمار تعتبر مقاطعة فرنسية وبالتالي تطبق عليها القوانين الفرنسية.1)
  .52العامة والخاصة، مرجع سابق، ص  ( أنظر الدكتور إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوسيط في أموال الدولة2)

(3) Cassation-chambre civile 07/11/1952 Sirey-1952-01, P173 note Gilbert Tixier. 
(4) - Arrét du conseil d’Etat 30/10/1953 S.N.C.F, P463, Actualité juridique. 
- Arrét du conseil d’Etat 19/10/1956 Société le Béton, P375, Actualité juridique. 
- Arrét du conseil d’Etat 13/07/1961 A.J.D.A, P467, Actualité juridique. 
- Arrét du conseil d’Etat 05/02/1965 Sté Lyonnaise de transport-R.D.P, P493, 

Actualité juridique. 
  . 45لعام، مرجع سابق، ص( الدكتور محمد فاروق عبد الحميد، المركز القانوني للمال ا5)
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 عناصرها أو تكوينهامفهوم أمالك الدولة الخاصة من خالل ثانيا: 
 

من  18و 17في المواد حدد المشرع الجزائري مشتمالت أمالك الدولة الخاصة 
في تحديد هاته األمالك على معيار عدم  ، وقد إعتمد30-90 مرق قانون األمالك الوطنية

 . (1)ةة العموميّ التخصيص أو إخراج المال من دائرة األمالك الوطنيّ 

هاته ـديد التشريعي الدقيق لالتوصل إلى التح ـوصنصال هذه اللـمن خويمكننا 
ي ة وأمالك منقولة، وهذا وفقا للمعيار المادّ تصنيفها إلى أمالك عقاريّ  مالك، والتي آثرنااأل
الذي و إستنباطه من أحكام القانون المدني  تمّ  الذي المعيار، وهو (2)را لبساطته ووضوحهـنظ

 .(3)ياء إلى عقارات ومنقوالتـقّسم بدوره األش

 

 : األمالك العقارية التابعة ألمالك الدولة الخاصة1
 

ة جزءا كبيرا وهاّما من مكونات ولة الخاّص ة التابعة ألمالك الدّ تمّثل األمالك العقاريّ  
من  18ة، وقد ورد تعداد هاته األمالك على سبيل الحصر في نص المادة األمالك الوطنيّ 

 ، وهي كالّتالي:30-90 رقم قانون األمالك الوطنية

 ة، بنوعيها:ة العموميّ الوطنيّ فة في األمالك جميع البنايات واألراضي غير المصنّ  ✓
                                                           

 .102( زروقي ليلى، المنازعات العقارية، مرجع سابق، ص 1)
 ( هناك عّدة تقسيمات نذكر أهمها:2)

األستاذ رحماني حيث قام بتقسيمها إلى ثالث أنواع: عقارات، منقوالت، حقوق وقيم  التقسيم الذي ذكره  ✓
 .Ahmed Rahmani, Les biens publics en droit algeriens, P179-منقولة. أنظر 

هناك أيضا من يقسمها إلى: دومين عقاري، دومين صناعي وتجاري، دومين مالي. أنظر محمد عباس  ✓
محرزي، إقتصاديات المالية العامة )النفقات العامة، اإليرادات العامة، الميزانية العامة للدولة(، الطبعة الثانية، 

  .151، ص2005جزائر ديوان المطبوعات الجامعية، ال

من القانون المدني: "كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه وال يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار،  683( المادة 3)
 وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول".
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ة، سواء أكانت هاته ة وهيئات إداريّ ولة وخّصصتها لمرافق عموميّ تي ملكتها الدّ الّ  -
 ع باإلستقالل المالي أم لم تكن كذلك.ة تتمتّ المرافق والهيئات اإلداريّ 

إمتلكتها ة، أو ولة، أو آلت إليها وإلى مصالحها أو هيئاتها اإلداريّ تي إقتنتها الدّ أو الّ  -
 أو أنجزتها وبقيت ملكا لها.

تي ة الّ العقارات ذات اإلستعمال السكني أو المهني أو التجاري، وكذلك المحالت التجاريّ  ✓
 ولة. بقيت ملكا للدّ 

 ولة.تي تعود ملكيتها للدّ ة والّ ة العامّ تي ألغي تصنيفها في األمالك الوطنيّ األمالك الّ  ✓
طني والتي تمّثل وسائل الدعم. ويقصد بوسائل الدعم صة لوزارة الدفاع الو األمالك المخّص  ✓

ة، وهي ة العسكريّ فة في األمالك العامّ ة الغير مصنّ ة العسكريّ ة العقاريّ األمالك الخاّص  كلّ 
صة لوزارة الدفاع أو فة كوسائل للدفاع عن اإلقليم، المخّص األمالك غير المصنّ  تشمل كلّ 

تي تنجزها في إطار المهام واألهداف المسطرة لها، لّ تي تقوم هاته األخيرة بإقتناءها، أو االّ 
 مايلي: وتضمّ 

 العقارات ذات اإلستعمال السكني. -
 ة.فنادق ونوادي المواقع العسكريّ  -
 ة.المنشآت اإلجتماعيّ  -
ة ذات الطابع الصناعي سات العسكريّ ف المؤسّ العقارات الموضوعة تحت تصرّ  -

 والتجاري بقصد اإلستعمال.
 ة في الخارج.لّيات العسكريّ صة للممثالمخّص العقارات  -
 .(1)ة أو تلك التي لم تعد تنتمي إليهاالعقارات غير المدرجة في األمالك العموميّ  -
ات المعتمدة ة ومكاتب القنصليصة أو التي تستعملها البعثات الدبلوماسيّ األمالك المخّص  ✓

فيه، وهذا طبقا لقواعد في الخارج، وتخضع هذه األمالك ألحكام قانون البلد الموجودة 

                                                           

المحدد للقواعد المطبقة على تسيير  1992أكتوبر 10المؤرخ في  371-92من المرسوم رقم  06( المادة 1)
 .1992أكتوبر  14الصادرة بتاريخ  74مخصصة لوزارة الدفاع الوطني، جريدة رسمية عدد العقارات ال
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ة، إضافة ة والمكاتب القنصليّ القانون الدولي المنظمة لحقوق وأمالك البعثات الدبلوماسيّ 
 إلى أحكام المعاهدات واإلتفاقيات الدولية إن وجدت.

ولة عن طريق الهبات والوصايا والتركات التي ال وارث لها، األمالك التي تعود إلى الدّ  ✓
 الشاغرة، واألمالك التي ال مالك لها.واألمالك 

من قانون  04ة، وهي حسب مفهوم المادة ة أو ذات الوجهة الفالحيّ األراضي الفالحيّ  ✓
أرض تنتج بتدخل اإلنسان سنويا أو خالل عّدة سنوات  كلّ " :(1)25-90التوجيه العقاري 

إنتاجا يستهلكه البشر أو الحيوان أو يستهلك في الصناعة إستهالكا مباشرا أو بعد 
 ."تحويله

 11ولة. وقد ورد تعريفها هي األخرى في نص المادة ة التي تملكها الدّ األراضي الرعويّ  ✓
يها عشب طبيعي كثيف أو خفيف أرض رعي يغط كلّ "ها: من نفس القانون على أنّ 

دة السنوات، وعلى شجيرات أو ة أو متعدّ يشتمل على نباتات ذات دورات نباتية سنويّ 
 .  "ة سنوات في رعي الحيواناتة، تستغل مدّ أشجار علفيّ 

ولة. وعلى خالف األراضي صة التي بقيت ملكا للدّ األراضي الجرداء غير المخّص  ✓
ع تعريفا وال مدلوال على ماهية األراضي الجرداء يعط المشرّ  ة لمة واألراضي الرعويّ الفالحيّ 

ا قصده من وراء هذا المصطلح؟ وسعيا مّنا لإلجابة على هذا ا يجعلنا نتساءل عمّ ممّ 
وهي  ،سم مؤنث أجردإالسؤال لجأنا إلى تعريفه لغة والذي كان كما يلي: الجرداء لغة 

 3ا أسقطنا هذا التعريف على نص المادة األرض القاحلة التي ال زرع فيها وال نبات، وإذ
ة باإلضافة إلى م األمالك العقاريّ الذي يقسّ و  25-90 رقم من قانون التوجيه العقاري 

ة، ة، أراضي صحراويّ ة، أراضي حلفائيّ ة إلى أراضي غابيّ ة والرعويّ األراضي الفالحيّ 
ع يقصد المشرّ  نستنتج أنّ ة، أراضي عامرة أو قابلة للتعمير، مساحات ومواقع محميّ 

ة البناء والتشييد مهما باألراضي الجرداء األراضي العامرة أو القابلة للتعمير، ذلك أن عمليّ 
 على أرض جرداء. كان هدفها فهي أساسا تتمّ 

 
                                                           

 المتضمن التوجيه العقاري، مرجع سابق. 25-90( القانون رقم 1)
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 : األمالك المنقولة التابعة ألمالك الدولة الخاصة2
 

ى جانب نوعي المنقوالت تضّم األمالك المنقولة التابعة ألمالك الدولة الخاصة إل
، المنقوالت المالية، أو ما يعرف (1)المعروفة )المنقوالت بطبيعتها والمنقوالت بحسب المآل(

في علم اإلقتصاد الحديث بالدومين المالي، والذي يقصد به مختلف األسهم والسندات 
وفوائد تعود للخزينة المملوكة للدولة والتي تحصل منها على إيراد مالي يتمثل في أرباح 

هاته  30-90من قانون األمالك الوطنية رقم  18و  17، وقد حّددت المواد (2)العمومية
 المنقوالت، بإختالف أنواعها فيما يلي: 

ولة وإدارتها ومصالحها والمنشآت سات الدّ األمتعة المنقولة والعتاد الذي تستعمله مؤسّ  ✓
 العمومية ذات الطابع اإلداري فيها.

 ك المحجوزة أو المصادرة التي إكتسبتها الخزينة نهائيا.األمال ✓
ة إلستغالل ملحقات المحال ذات اإلستعمال المهني أو التجاري، التي تعتبر ضروريّ  ✓

ن المحال المذكورة، شريطة أن تكون تابعة لنفس الشخص المعنوي العام المالك، وتتكوّ 
من القانون التجاري،  78المادة  هاته الملحقات والتوابع من جملة من العناصر عّددتها

صة جزءا من المحل التجاري األموال المنقولة المخّص  ت على ما يلي: "تعدّ تي نّص والّ 
التجاري إلزامّيا عمالئه وشهرته. كما يشمل أيضا  لممارسة نشاط تجاري، ويشمل المحلّ 

اإلسم التجاري و  كعنوان المحلّ  ،زمة إلستغالل المحل التجاري سائر األموال األخرى الاّل 
 ة، كلّ ة والتجاريّ ة الصناعيّ الملكيّ  ات واآلالت والبضائع وحقّ في اإليجار والمعدّ  والحقّ 

 ذلك ما لم ينص على خالف ذلك".
ــقتها الدولة، وتـمثل مقابل قيمة الحصص أو تها أو حقّ ـنيم المنقولة التي إقـتـالحقوق والقــ ✓

 ة.العموميّ سات مها للمؤسّ تي تقدّ التزويدات الّ 

                                                           

  .64( عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني )حق الملكية(، مرجع سابق، ص 1)
 .158الية العامة، مرجع سابق، ص ( محمد عباس محرزي، إقتصاديات الم2)
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السندات والقيم المنقولة التي تمثل مقابل قيمة األمالك والحقوق المختلفة األنواع التي  ✓
 ة وفقا للقانون.ولة بغية المساهمة في تكوين الشركات المختلطة اإلقتصاديّ مها الدّ تقدّ 
 مبالغ القسائم والفوائد واألرباح الموزعة التي يصيبها التقادم الخماسي أو اإلصطالحي ✓

تي سين، واإللتزامات أو القيم المنقولة األخرى الّ والمتعلقة باألسهم،ـ وحصص المؤسّ 
 ة.ة أو خاّص ة أو كل جماعة عموميّ ة أو مدنيّ شركة تجاريّ  تصدرها كلّ 

سين واإللتزامات أو القيم المنقولة األخرى التابعة للجماعات نفسها األسهم وحصص المؤسّ  ✓
 أو التقادم الوارد في القانون العام. عندما يصيبها التقادم اإلصطالحي

سات ة في البنوك والمؤسّ ة المودعة، وعلى العموم، جميع األرصدة النقديّ المبالغ النقديّ  ✓
ة على ة عمليّ األخرى التي تتلقى أمواال في شكل ودائع، أو حساب جار، إذا لم تجر أيّ 

وق طوال خمسة عشر واحد من ذوي الحق هذه الودائع أو األرصدة، ولم يطالب بها أيّ 
 سنة.( 15)
األرصدة المودعة في شكل سندات في البنوك  السندات المودعة وعلى العموم كلّ  ✓

ة إذا لم تجر أيّ  ،سبب آخر تي تتلقى سندات ألجل اإليداع أو أليّ سات األخرى الّ والمؤسّ 
أحد من ذوي الحقوق طوال خمسة عشر  ة على هذه األرصدة ولم يطالب بها أيّ عمليّ 

 سنة.( 15)

 

 مفهوم أمالك الدولة الخاصة من خالل وظائفهاثالثا: 
 

ة وظائف مختلفة تتماشى ومفهومها المعاصر، الذي يجعل ولة الخاّص ألمالك الدّ  إنّ 
ولة، وذلك كون إدارة أمالك ة للدّ ة العامّ منها وعاء لتحقيق عوائد تحسب ضمن موارد الميزانيّ 

مّما يدرج أمالكها ضمن دائرة  .(1)ا لإلدارةبل نشاطا خاّص  ،ولة ال تشّكل مرفقا عاّماالدّ 
التعامل المدني والتجاري )الوظيفة المالية(، وفي نفس الوقت تشّكل هاته األمالك أداة لتحقيق 

 ة نظرا إلرتباطها بمالكها، وهو شخص معنوي عام يضطلع قبل كلّ أهداف المصلحة العامّ 

                                                           

 .269( حسن الخشين، ملك الدولة الخاص، المرجع السابق، ص1)



 

29 
 

فيما يلي للوظيفة  ة(. ونتعرضة )وظيفة المصلحة العامّ شيء إلى تحقيق المنفعة العامّ 
  المالية ووظيفة المصلحة العامة ألمالك الدولة الخاصة.

 

 : الوظيفة المالية1
 

سات ة المحور األساسي والجوهري للنشاط اإلقتصادي لمؤسّ تعتبر الوظيفة الماليّ 
سات ومهما تعّددت وظائفها، حيث أّنها ، وذلك مهما إختلفت هاته المؤسّ (1)ولة وهياكلهاالدّ 

 ن من مزاولة المهام الموكلة إليها.ى تتمكّ جميعا تحتاج إلى األموال حتّ 

أهّم مصدر إغناء للذّمة  ة،المنقولة والعقاريّ ة بنوعيها ولة الخاّص تشّكل أمالك الدّ و
ولة، وهذا راجع لطبيعة ومميزات عناصر هذا النوع من األمالك، والتي ة بالدّ ة الخاّص الماليّ 

 ة، وبالتالي خضوعه لقاعدة قابليته للتصرف.ة خاّص ة ماليّ من أهّمها إعتباره ذمّ 

، من خالل كونها (2)ةولة الخاص داللة إقتصاديّ هذه القاعدة تضفي على عناصر ملك الدّ 
منتجة ألموال جديدة وسلع وثمار وغلل وخدمات... فمنافع هذه األمالك تختلف بإختالف 

ة، ومنها ما هو قابل سلعة إستهالكيّ  طبيعة الملك والغرض المخّصص له، فمنها ما يشّكل
ل البعض اآلخر لإلستعمال المستديم مّما يستدعي صيانته والحفاظ عليه، في حين يشكّ 

مصدر ثمار وغلل ومنتوجات كاألراضي الفالحية. إاّل أّنه وفي جميع الحاالت تشّكل هذه 
ل اإلستثمار والتنمية مصدر من مصادر تموي األمالك منافع تستدعي اإلهتمام، بإعتبارها أهمّ 

 ة في البالد.ة واإلجتماعيّ اإلقتصاديّ 

                                                           

  .76( محمد عباس محرزي، إقتصاديات المالية العامة، مرجع سابق، ص 1)
  .275( حسن الخشين، ملك الدولة الخاص، مرجع سابق، ص 2)
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 ولة، تمارس عليها حقّ ة للدّ ة إيجابيّ ة خاّص وتماشيا مع إعتبار هذه األمالك ذّمة ماليّ 
ة، أن تباشر عليها كل السلطات المادّية والقانونيّ  -ولةالدّ أي –ها تستطيع ة، فإنّ ة مدنيّ ملكيّ 

 .(1)فرد عادي إّزاء ماله الخاص شأنها في ذلك شأن أيّ 

إستعمال المال المملوك فيما أعّد له، أو تغيير  ،ةالماديّ  أو األعمال ويقصد بالسلطات
الك ـود، إذ أضحت أمـه المنشـرضـغ -ةـدولـال–الك ـق بها المـقـّ هذا اإلعداد لوجهة أخرى يح

ة قاعدة إلستقبال أنشطة ومشاريع إقتصاديّ  -منهاة ة العقاريّ خاّص –ة ــــــــة الخاّص ــــــــــولدّ ـال
ة أو طرق ة جديدة أو مناطق صناعيّ إلنجاز أقطاب حضريّ  ة، فغالبا ما تستغلّ وإجتماعيّ 

 ة أو مصانع وغيرها.عموميّ 

 ة تنقسم إلى نوعين: القانونيّ  أو السلطات األعمال في حين أنّ 

عن طريق اإليجار أو الترخيص  ةالملكيّ  أعمال اإلدارة والمتمثلة في إستغالل حقّ   ➢
ما يدخل ضمن  ة ......، أي كلّ باإلستغالل المؤقت أو التخصيص لإلدارات العموميّ 

 حّيز إستغالل الملك، لكن عن طريق تسييره فقط ودون التصرف فيه.
تصّرف ينقل  ف والمتمثلة أساسا في البيع، التبادل، والتنازل، أي كلّ أعمال التصرّ   ➢

نقل هذه  ة أو أفراد، وسواء تمّ ة أو جماعات محليّ سات عموميّ ة سواء لفائدة مؤسّ الملكيّ 
ولة األصل في إستعمال أمالك الدّ  ة بمقابل أو بدون مقابل. مع اإلشارة إلى أنّ الملكيّ 

ة هو توّفر شرط المقابل الخاضع بدوره لمبدأ المنافسة ضمانا لتحقيق أكبر دخل الخاّص 
في فرض مقابل مالي في حال ترخيصها بإستعمال ملكها  ولة دائما الحقّ كن. فللدّ مم

ف فيه، وهذا درءا لتداول أو إستغالل أو إستعمال أمالكها الخاص أو إستغالله أو التصرّ 
ة مجانا بين الناس أو تملكها بالتقادم. وكذا ضمانا لحسن أداء هاته األمالك الخاّص 

 ة.لوظيفة المصلحة العامّ 

 

                                                           

  . 154( عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني )حق الملكية(، مرجع سابق، ص 1)
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 : وظيفة المصلحة العامة2
 

، ويذهب (1)ذي برز وظهر بوجودهاولة الّ ة بمفهوم الدّ يرتبط مفهوم المصلحة العامّ        
ة ال تعّرف وإّنما تالحظ أغلب الباحثين في القانون اإلداري إلى اإلجماع بأّن المصلحة العامّ 

كمصدر لهذه الفكرة، ، وهذا ما يصّدقه التمعن في مختلف النصوص التي جاءت (2)فقط
والتي إكتفت بالنص عليها دون أن تعطيها تعريفا أو تحديدا. وهذا راجع لكون مضمون هذه 

، فحتى ولو كان يظهر ة ألخرى ومن وقت آلخرة من قضيّ الفكرة متغّير وتصيبه اإلحتماليّ 
ة بصورة بسيطا وبديهيا، إاّل أّن الصعوبة فيه تكمن في كيفّية تقدير وتحديد الحاجة العام

 .(3)موضوعّية

ع مجموعة من القيود تحّد من السلطة ة أقّر المشرّ ولتحقيق وظيفة المصلحة العامّ 
ف في أمالكها ولة حين تتصرّ بما فيهم الدّ – (4)ةالمطلقة للماّلك على أمالكهم الخاّص 

ة المالّية، وظيفة إجتماعّية ة إلى جانب وظيفتها التقليديّ ، فأصبح لألمالك الخاّص -ةالخاّص 
 ذات قيمة دستورّية تمثل بوابة تحقيق أهداف المصلحة العامة. 

                                                           

مقال نشر على الموقع اإللكتروني وار المتمدن، ( رشيد بن عياش، مفهوم المصلحة العامة، مجلة الح1)
www.m.ahewar.org   24/03/2010بتاريخ. 

( يقول الدكتور رأفت فودة أّنه "لكي نتعّرف على أبعاد ومعاني هذه الفكرة فإنه يجب علينا إختراق ضمير المشّرع 2)
حين ينص على تحقيق المصلحة العامة، أو اإلشتراك في المداوالت القضائية للتعرف على ضمير القضاة 

ن الصعب إن لم يكن مستحيال"، حين يقضون بوجود مصلحة عامة في نشاط إداري معين، وتحقيق ذلك م
ويضيف األستاذ رشيد بن عياش "من الخطأ إيجاد تعريف ثابت لهذه الفكرة، إذ يمكن الوعي بها في ضمير 
كل فرد وكل جماعة واإلقتناع بها دون إمكان صياغتها في عبارات منظومة محددة، إذ يجب ترك هذا المجال 

داري في رقابته للمشروعية اإلدارية". أنظر رشيد بن عياش، مرجع لوظائفها المتعددة التي يبررها القاضي اإل
 .02سابق، ص

 .73( محمد عباس محرزي، إقتصاديات المالية العامة، مرجع سابق، ص 3)
يقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري في هذا الصدد: "ال ينبغي أن تقف الملكية الخاصة حجر عثرة في سبيل  (4)

ألن هذا يعارض وظيفتها اإلجتماعية" أنظر: كتابه الوسيط في شرح القانون المدني  تحقيق المصلحة العامة،
 .555)حق الملكية(، مرجع سابق، ص 

http://www.m.ahewar.org/
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ك مالة ألهي الوظيفة الجوهريّ  -كما رأينا آنفا–ة وعليه، فإذا كانت الوظيفة الماليّ 
ة غير مباشرة لذات ة تمّثل كذلك وظيفة جوهريّ ، فإن وظيفة المصلحة العامّ ةولة الخاصالدّ 

ة لفائدة ولة الخاّص ات تخصيص أمالك الدّ هذا ما يظهر جلّيا من خالل عمليّ الملك. و 
ة التابعة لها، والذي يخرجها من دائرة التعامل ة بغرض إيواء المرافق العامّ اإلدارات العموميّ 

المدني والتجاري، ويدخلها ضمن نظام جديد هو نظام األموال المخّصصة التي ال يجوز 
لها الملك أو إلغاء  بموافقة الجهة المخّصص إستعمالها أو إستغاللها إالّ ف فيها أو التصرّ 

ة ة في هذه الحالة تتخّلى عن وظيفتها الماليّ ولة الخاّص وعليه فأمالك الدّ  التخصيص عنها.
 .(1)ة لتحقيق وظيفة المصلحة العامةتي تعتبر وظيفة جوهريّ والّ 

ير مخّصصة يغلب عليه وجوب ة الغولة الخاّص فضال على أّن تسيير أمالك الدّ 
ـجار أو التبادل أو ـــيع أو اإليـالترخـــــيص بالب تبارات المنفعة العامة، بحيث ال يتمّ ـمراعاة إع

تي غالبا ما تكون لها عالقة والّ ، (2) وفق شروط وقواعد منصوص عليها قانونااإلستغالل إالّ 
ولة ف في أمالك الدّ م جواز التصرّ وإستثناء من قاعدة عد ،ة. لذلكبضوابط المصلحة العامّ 

ة أو ة عينّية لفائدة الجماعات المحليّ ولة في إطار تقديم مساعدات ماليّ بالمّجان، يجوز للدّ 
ان أو مقابل ثمن بالمجّ  تنازلالة، إجتماعيّ  ة أو في إطار تحقيق خدماتسات العموميّ المؤسّ 

أو  ،ة المستـفيدةالمرافــق التابعة لألشـخاص العامّ ير ـة لسة الضـروريّ رمزي أمالكها الخاّص 
كن. ـــة كأزمة السة إجتماعيّ ـــأو للحّد من أزم ،ة لهذه األشخاصليّ ـــــتلكات األصـــــن الممــــلتكوي

ل حالة على ـــــة بكصوص الخاّص ــــر وفق الننازل تحرّ ــــق عقود بيع أو تــــهذا عن طري كلّ 
 حدى.

ة لم ولة الخاّص ة على عناصر أمالك الدّ سبق نرى أن فكرة هيمنة الوظيفة الماليّ  ومّما       
ة. تعد سائدة، بل أصبحت عناصر هذا الملك تسّخر كذلك لخدمة وظيفة المصلحة العامّ 

تي أضحت كما يقول األستاذ حسن ة، الّ ولة الخاّص ر مفهوم أمالك الدّ وهذا من نتائج تطوّ 
                                                           

  . 298( حسن الخشين، ملك الدولة الخاص، مرجع سابق، ص 1)
 تحت عنوان "تسيير األمالك الوطنية 116إلى  80المواد من  30-90( راجع قانون األمالك الوطنية رقم 2)

 الخاصة".
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 ،الي"نشاط خاص لإلدارة". وبالتّ  :بدل كونه ،ذي تسيير خاص""مرفق عام : (1)الخشين
ة د وال شّك من خالل ثبوت إزدواجيّ ة تتأكّ ولة الخاّص ة المفهوم المعاصر ألمالك الدّ فإزدواجيّ 

ة أهداف وظائف هذا األخير، إذ سرعان ما تظهر وراء تلك األعمال ذات الوظيفة الماليّ 
 المنفعة العامة.

  

 الثاني الفرع

 أمالك الدولة الخاصة تسيير

  

قة بتوظيف أو ما يصطلح عليه كذلك بأعمال م المشّرع الجزائري األحكام المتعلّ نظّ 
 ة في الباب الثاني من الجزء الثاني من قانون األمالك الوطنيةولة الخاّص تسيير أمالك الدّ 

 ، وتنقسم هاته األعمال إلى قسمين:30-90 رقم

تي على والّ  اإلمتياز.و  ،تأجيرالتخصيص، ال إلدارة المتمثلة في أعمال ايضمّ القسم األول،  ➢
تنظيمها وطرق اإلستفادة منها، ة بالرغم من إختالفها وتنوعها من حيث األحكام الخاّص 

داخل دائرة  بإبقائه فالتصرّ  المحافظة على العقار محلّ  إاّل أّنها تّتفق جميعا في دورها في
غير ناقلة  ة، وبالتالي فهي أعمال أو باألحرى طرق تسييراألمالك الوطنية الخاّص 

 .للملكية
وتبادل،  (بالتراضي أو بطريق المنافسة) ف من بيع أعمال التصرّ  القسم الثاني، ويضمّ  ➢

ف من دائرة التصرّ  فهي تؤّدي حتما إلى خروج العقار محلّ  ،والتي عكس أعمال اإلدارة
ذي ف، والّ الي إنتقال ملكيته لفائدة المستفيد من هذا التصرّ ة، وبالتّ مالك الوطنية الخاّص األ

يستوي أن يكون من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص. وبالّتالي 
 .ر الناقلة للملكيةف هاته األعمال ضمن طرق التسييتصنّ 

                                                           

( الدكتور حسن الخشين أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية واإلقتصادية واإلجتماعية بجامعة سال بالمغرب، ورئيس 1)
  مصلحة القطاعات اإلجتماعية بمديرية أمالك الدولة.
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الخاصة الغير ناقلة للملكية، ثم طرق وسنعرض فيما يلي طرق تسيير أمالك الدولة 
 تسيير هذه األمالك الناقلة للملكية.

 

 ناقلة للملكيةالغير أمالك الدولة الخاصة  تسييرأوال: طرق 
 

في ثالث تصرفات  -هكما رأينا أعال–ناقلة للملكية الغير تتجّسد طرق التسيير 
تهدف جميعها إلى تسخير  التصرفات. هاته (1)ي: التخصيص، التأجير، اإلمتيازأساسية ه

ة، مقابل مداخيل تعود ة ألغراض تخدم المنفعة العامّ ولة الخاّص إستغالل وإستعمال أمالك الدّ 
الّتالي المحافظة على ــف، وبالتصرّ  ولة، طبعا مع اإلحتفاظ بملكية العقار محلّ إلى خزينة الدّ 

ف على تصرّ  لّ ـة بكـام المتعّلقـرق إلى األحكـبالتطوم فيما يلي ـة. وسنقـولالرصيد العقاري للدّ 
 حدى.

 

 : التخصيص1
 

 والمراسـيم الالحقـة لـه علـى إسـتحالة األمالك الوطنيـةع من خالل قانون لقد أّكد المشرّ  
بعد إلغاء تخصيصها، وثبـوت عـدم قابليتهـا لتأديـة  إالّ  ةة الخاّص األمالك الوطنيّ  ف فيالتصرّ 

ــوظيفتهــا فــي عمــل المصــالح والمؤسّ   مــن قبــل تشــديد الحــرص نلــذلك يتعــيّ  .(2)ةســات العمومّي

                                                           

وتوسع أكثر  30-90( بالنسبة للتخصيص والتأجير فقد أورد المشرع األحكام المتعلقة بتنظيمهما في القانون رقم 1)
المحدد لشروط وكيفيات تسيير وإدارة أمالك الدولة  427-12في شرح هاته األحكام في المرسوم التنفيذي رقم 

 04-08العامة والخاصة. أّما بالنسبة لإلمتياز فقد خّصه بتنظيم منفرد حين جمع أحكامه في األمر رقم 
تياز على األراضي التابعة لألمالك الخاصة المحدد لشروط وكيفيات منح اإلم 01/09/2008المؤرخ في 

 .03/09/2008الصادرة بتاريخ  49للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع إستثمارية، جريدة رسمية عدد 
وقد إرتأينا جمع هاته التصرفات تحت عنوان واحد رغم إختالف مصادرها وهذا إلشتراكها في عنصر عدم  -

 نقلها للملكية.
، 14-08من القانون  26المعدلة بنص المادة  30-90من قانون األمالك الوطنية رقم  89( أنظر نص المادة 2)

المحدد لشروط وكيفيات إدارة وتسيير أمالك  427-12من المرسوم التنفيذي رقم  90أنظر كذلك نص المادة 
 الدولة العامة والخاصة.
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ــ هــاولــة وجماعاتالدّ  ــ علــى ةالمحلّي جــوء إلــى طــرق التســيير قبــل اللّ  ة للتخصــيصإعطــاء األولوّي
حتمال عدم إورود  ة. أي إلى حينممكن ةمدّ حتفاظ باألمالك أطول اإلاألخرى، وهذا من أجل 

 ة. سات العموميّ لتأدية وظيفتها في خدمة المصالح والمؤسّ تها قابلي

صـــيد العقـــاري مـــن اهم فـــي حمايـــة الرّ واقـــع يعتبـــر التخصـــيص شـــرطا هاّمـــا يســـوفـــي ال
ة ثـم تقـع أمالكهـا الخاّصـ بيع في تستعجل عادةة، البلديات خاّص  الواقع أنّ النفاذ. حيث أثبت 

 مّمــــاة، ل التجهيــــزات والمرافــــق العمومّيــــاتقبإلســــنهــــا مــــن تــــوفير العقــــارات فــــي أزمــــة عــــدم تمكّ 
وتعود بالضـرر علـى الخزينـة  تثقل كاهلها باهضة من الخواص بأثمان أمالكلشراء  هاطر يض

رقـم  العقـاري قـانون التوجيـه  مـن 86المشرع من خالل نص المادة  ما حمل هذا . ولعلّ ةالعامّ 
وإسـنادها إلـى  ف في العقار مباشرة مـن قبـل البلـدياتعلى سحب صالحية التصرّ  (1)90-25

 .الوكاالت الوالئية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين

األمــالك الوطنيــة  قــانون مــن  82ت المــادة نّصــوفيمــا يخــص تعريــف التخصــيص فقــد  
على ما يلي: "يعني التخصيص بإستعمال ملك عقاري أو منقول يملكه شـخص  30-90 رقم

ـــعمـــومي فـــي مهّمـــ ة ة تخـــدم الصـــالح العـــام للّنظـــام، ويتمثـــل فـــي وضـــع أحـــد األمـــالك الوطنّي
ة أو مصـــلحة ف دائـــرة وزارّيـــة تحـــت تصـــرّ ولـــة أو الجماعـــة اإلقليمّيـــة التـــي تملكهـــا الدّ الخاّصـــ
ة المســندة إليهــا". تابعــة ألحــدهما، قصــد تمكينهــا مــن أداء المهّمــ ةســة عمومّيــة أو مؤسّ عمومّيــ

أعمـــال  خـــذ صــورة قــرار إداري، وهـــو مــن أهــمّ إذن فالتخصــيص هــو عمـــل إنفــرادي لــإلدارة، يتّ 
ـــة المـــال، حيـــث يســـتهدف التخصـــيص دائمـــا تحقيـــق مهـــام  اإلدارة التـــي تـــرتبط أساســـا بعمومّي

 ة. ة الخاّص ة لألمالك الوطنيّ ظيفة المنفعة العامّ د صور و فع العام، وهذا ما يجسّ مرتبطة بالنّ 

يبــّين قــرار التخصــيص، المصــلحة أو المصــالح والهيئــات المســتفيدة مــن المــال وأوجــه  
 . (2)ةإستعماله، باإلضافة إلى الشروط الماليّ 

                                                           

  التوجيه العقاري، مرجع سابق.والمتضمن  18/11/1990المؤرخ في  25-90( القانون رقم 1)
( عبد العظيم سلطاني، تسيير وإدارة األمالك الوطنية في التشريع الجزائري، بدون طبعة، الجزائر، دار الخلدونية، 2)

 .192، ص2010سنة 
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ة ذات الطـــابع ســات العمومّيـــالمؤسّ  -بعنــوان التجهيـــز-وقــد يشـــمل التخصــيص كـــذلك  
ة. مـع إسـتثناء أاّل ة المسـتقلّ كذا مراكز البحث والتنمية، والهيئات اإلدارّيـالصناعي والتجاري، و 

ولــة لحســاب الغيــر فــي إطــار األمــالك الموضــوعة تحــت بتاتــا العقــارات التــي تســّيرها الدّ  يمــّس 
 .(1)ة أو في طريق التصفيةالحراسة القضائيّ 

مــن  688ة المــادّ والتخصــيص بهــذا المعنــى يختلــف عــن التخصــيص الــوارد فــي نــص  
ولــــة العقــــارات والمنقــــوالت التــــي القـــانون المــــدني، والتــــي جــــاء فيهــــا مــــايلي: "تعتبـــر أمــــواال للدّ 

ة أو ســة عمومّيــة أو إلدارة أو لمؤسّ ص بالفعــل أو بمقتضــى نــص قــانوني لمصــلحة عاّمــتخّصــ
ث عــن التخصــيص العــام، الــذي يهــدف إلــى ة تتحــدّ المــادّ  لهيئــة ذات طــابع إداري". حيــث أنّ 

ــدمــج األمــوال، عقارّيــ ة، وهــذا إّمــا بوضــعها ة العاّمــة كانــت أو منقولــة، ضــمن األمــالك الوطنّي
لإلســــتعمال الجمــــاهيري المباشــــر أو غيــــر المباشــــر وإّمــــا بتســــخيرها لخدمــــة مرفــــق عــــام. أّمــــا 

أعـــاله فيقصـــد بـــه ملـــك مـــدرج ضـــمن األمـــالك  82التخصـــيص المنصـــوص عليـــه فـــي المـــادة 
ة أو مصــلحة ف دائــرة وزارّيــة، والــذي يوضــع تحــت تصــرّ اتهــا المحلّيــولــة أو جماعة للدّ الخاّصــ

، أي تحقيـق المنفعـة ة بهدف تشغيله من أجـل تسـيير أو إنجـاز مرفـق عـامة أو هيئة إداريّ عامّ 
العامــة بصــفة أساســية أّيــا كــان إخــتالف النشــاط الــذي يوّجــه إليــه المــال المخّصــص وأّيــا كــان 

 .(2)التخصيصإختالف الصيغة التي صدر بها قرار 

ل تبعا لطلب معلّ  ،ة أو الواليف بالماليّ الوزير المكلّ  هخذيتّ وبالنسبة لقرار التخصيص، 
ة بناء على إقتراح صادر من المصالح المختّص  ، وهذاةترسله الهيئة أو المصلحة المعنيّ 

 التخصيص: عليه، يصدرو  .ةفة باألمالك الوطنيّ المكلّ 

ة وزاريّ  ةة أو دائر وطنيّ  ةسمؤسّ كان المستفيد ة، إذا ف بالماليّ بقرار من الوزير المكلّ  إّما ➢
ة ولة ذات اإلختصاص الوطني وهيئات إداريّ ة تابعة للدّ سات وهيئات عموميّ أو مؤسّ 

 ة. ة أو جماعات إقليميّ مستقلّ 

                                                           

  .30-90من قانون األمالك الوطنية رقم  04و  03الفقرتين  82( أنظر نص المادة 1)
  .132المركز القانوني للمال العام، مرجع سابق، ص ( محمد فاروق عبد الحميد، 2)
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غير المتمركزة ولة ق التخصيص بمصالح الدّ بقرار من الوالي في حالة ما إذا تعلّ أو  ➢
ي الموجودة في ولة ذات اإلختصاص المحلّ ة للدّ سات والهيئات العموميّ والمؤسّ 
 .(1)الوالية

وحتى يقع قرار التخصيص صحيحا يجب أن تتوفر فيه جميع شروط صحة القرار 
ف ة وقاعدة اإلختصاص والسبب والغاية، والتي إذا تخلّ اإلداري الخاضع لمبدأ المشروعيّ 

د من صحة قرار التخصيص محاّل للطعن باإللغاء. كما يجب بعد التأكّ أحدها كان 
ة عندما تكون التخصيص، أن يفرغ في شكل عقد إداري، ينشر في سجل العقود اإلداريّ 

فاع الوطني. وهذا الدّ  ة إذا كانت أحكامها تخّص خذة من الوالي، وفي الجريدة الرسميّ متّ 
 .(2)حسب اإلجراءات والتنظيمات المعمول بها

قــد يكــون التخصــيص ووفقــا ألحكــام التخصــيص الــواردة فــي قــانون األمــالك الوطنيــة،  
 .(3)نهائي أو مؤقت )بحسب المدة(، كما قد يكون مجاني أو بمقابل )بحسب المقابل(

ـــة معّينـــة،  ➢ يكـــون التخصـــيص نهـــائي عنـــدما ال تحـــّدد فـــي إجـــراءات إصـــداره مـــّدة زمنّي
( خمــس ســنوات ليصــبح نهائيــا، وهــذا إذا ثبتــت 05فينتظــر إلــى حــين إنقضــاء مــّدة )

فائدته إزاء المصلحة المخّصص لها، أّما إذا ثبت عكس ذلك، فيلغى تخصيصه ويرّد 
مـن قـانون األمـالك الوطنيـة  85لمـاّدة إلى حظيرته األصـلّية. وهـذا مـا ورد فـي نـص ا

"....ويصبح نهائيا بعد إنقضاء هذه المّدة إذا تبّين أّن فائدته قائمة على  30-90رقم 

                                                           

المحّدد لشروط وكيفيات إدارة وتسيير أمالك الدولة العامة  427-12 رقم من المرسوم التنفيذي 83المادة ( 1)
 والخاصة، مرجع سابق.

  المذكور أعاله. 427-12من المرسوم رقم  89إلى  86( راجع المواد من 2)
ه الفرنسي بين عّدة أنواع من التخصيص حسب الزاوية التي ينظر إلى قرار التخصيص ( في حين يمّيز الفق3)

منها، فمن زاوية الجهة التي يخصص لها المال يفرق عادة بين التخصيص لإلستعمال العام والتخصيص 
لمرفق عام. ومن زاوية تبعية الجهة التي يخصص لها المال إلى الشخص اإلداري المالك له، يفرق بين 

لتخصيص الداخلي والتخصيص الخارجي. ومن زاوية صدور القرار الرسمي بالتخصيص أو عدم صدوره، ا
يميز بين التخصيص الرسمي والتخصيص الواقعي أو الفعلي. أنظر محمد فاروق عبد الحميد، المركز 

  . 133، 132القانوني للمال العام، مرجع سابق، ص 
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أســاس. وفــي الحالــة العكســّية، يــرد العقــار لألمــالك األصــلّية التــي كــان تابعــا لهــا قبــل 
 تخصيصه" 

ــــ التخصــــيص يكــــون و  ➢ ــــا عنــــدما يتعّل ــــدة  ص أصــــبح غيــــرق بعقــــار مخّصــــمؤقت ذي فائ
ة الخمـــس التخصـــيص المؤقـــت مـــدّ  وال يمكـــن أن يتجـــاوزص لهـــا، للمصـــلحة المخّصـــ

. وهـذا مـا نّصـت عليـه الفقـرة األولـى اصبح بقوة القانون تخصيصا نهائيّ أ ، وإالّ سنوات
 .30-90من قانون األمالك الوطنية رقم  85من المادة 

األمـالك الوطنّيـة الخاّصـة ويكون التخصيص مجاني إذا مـا تعّلقـت العملّيـة بملـك مـن  ➢
والتي تملكها الجماعات الوطنّية من أجل تلبية إحتياجات مصـالحها الخاّصـة. أو فـي 
ـــة فـــي إطـــار  حالـــة تخصـــيص الّدولـــة ألحـــد أمالكهـــا لمصـــلحة تابعـــة للواليـــة أو البلدّي
الاّلتمركز، أو من أجل إيواء المصالح العمومّية التي تنشأ عن منح صالحيات جديدة 

 .(1)عات اإلقليمّيةللجما

ولة إلـى إحـدى فيكون إذن من المالك إلى إحدى المصالح التابعة له، أو من الدّ 
 ة، ويسّمى بالتخصيص الداخلي.الهيئات اإلقليميّ 

كما قد يكون التخصـيص بمقابـل مـالي، وهـذا عنـدما تقـوم بـه جماعـة عمومّيـة  ➢
المـالي أو مصـلحة لفائدة جماعة عمومّية أخرى أو مؤّسسـة تتمتّـع باإلسـتقالل 

 .(2)عاّمة لها ميزانّية ملحقة

ده إدارة أمالك ص لها العقار بمقابل من تعويض تحدّ وتستفيد المصلحة المخّص 
ة وفـق ة للعقـار أو قيمتـه اإليجارّيـ، ويعادل هذا التعويض القيمة التجارّيـ(3)ولةالدّ 

 ا أو مؤقتا.ما إذا كان التخصيص نهائيّ 

                                                           

 ، مرجع سابق.30-90قانون األمالك الوطنية رقم من  01فقرة  86( أنظر نص المادة 1)
  ، مرجع سابق.30-90من قانون األمالك الوطنية رقم  02فقرة  86( أنظر نص المادة 2)
المحّدد لشروط وكيفيات إدارة وتسيير أمالك الدولة  427-12من المرسوم التنفيذي رقم  86( راجع نص المادة 3)

  العامة والخاصة، مرجع سابق.
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شـروطه  المتعّلـق بالتخصـيص متى إسـتكمل القـرار اإلداري هذا ونشير في األخير أنه  
ترّتـــب عليـــه أهـــم أثـــر وهـــو مـــّد الصـــفة العمومّيـــة إلـــى المـــال وخضـــوعه بالتـــالي  وأصـــبح نافـــذا

ــة العامــة مــن المصــلحة  فــي مواجهــة كــلّ  باإلضــافة إلــى آثــار أخــرى تســري  ،(1)ألحكــام الملكّي
 ، والتي نجملها فيما يلي:مستفيدة منهمصدرة القرار والجهة ال

التخصــيص للجهــة  بتســليم المــال محــلّ  ، فإنهــا تلتــزمبالنســبة للجهــة مصــدرة القــرار -
دة فــي القــرار. وال تســتطيع هــذه الجهــة التــي خّصــص لهــا، فــي الوقــت والشــروط المحــدّ 

 إلغاءه.ة ثانية إاّل بعد إنتهاء التخصيص األول أو تخصيص نفس المال مرّ 
يقــع علــى عــاتق الجهــة المســتفيدة مــن التخصــيص ف أمــا بالنســبة للجهــة المســتفيدة، -

 :(2)وهي عّدة إلتزامات
 ص لها وإعداده إعدادا مالئما للغرض الذي رصد له.م المال الذي خّص اإللتزام بتسلّ  ➢
 اإللتزام بصيانة المال ودفع نفقاته. ➢
 ص لها.أخرى غير التي خّص اإللتزام بعدم إستعمال المال ألغراض  ➢
 اإللتزام بدفع تعويض إذا كان التخصيص بمقابل. ➢

، إنقضـاء 30-90مـن قـانون األمـالك الوطنيـة رقـم  83هذا ويكون وفقـا لـنص المـادة   
التخصيص من خالل: "عقد يثبت أّن ملكا تابعا لألمالك الوطنّيـة الخاّصـة قـد أصـبح ال يفيـد 

 التي كان قد خّصص لها". نهائّيا عمل الوزارة أو المؤّسسة

ـــــى إلغـــــاء ة طويلـــــة يـــــؤدّ ص لمـــــدّ عـــــدم إســـــتعمال الملـــــك المخّصـــــ كمـــــا أنّ   ي بـــــدوره إل
بثالث سنوات  427-12 رقم من المرسوم التنفيذي 87ة دتها المادّ ة حدّ تخصيصه، هاته المدّ 

 على األقل.( 03)

 

                                                           

  .130محمد فاروق عبد الحميد، المركز القانوني للمال العام، مرجع سابق، ص ( 1)
  .30-90من قانون األمالك الوطنية رقم  86، 85، 84، 83( المواد 2)
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 : التأجير2
 

بالغة، سواء بالنسبة للمؤجر، ة ة أهميّ ة الخاّص ة تأجير األمالك الوطنيّ تكتسي عمليّ 
ة. أو المستأجر الذي تتيح ولة مورد ال يستهان به في تمويل الخزينة العموميّ ر للدّ حيث توفّ 
ة عمليّ أي –جوء إلى الشراء. وبين هذا وذاك فهي ة اإلستفادة من سكن دون اللّ له إمكانيّ 

تعتبر حلقة وصل بين اإلدارة ة، حيث ة وتضامنيّ ة إجتماعيّ ي وظيفة ماليّ تؤدّ  -التأجير
 والمواطن.

ة كمبدأ عام لقواعد القانون المدني ة الخاّص وتخضع عقود إيجار األمالك الوطنيّ 
كاألحكام المتعلقة  مة لعقد اإليجار، وال يخرج عنها إال فيما ورد بشأنه حكم خاصالمنظّ 

 .(1)بإيجار السكنات الوظيفية

ل على نوعين من اإليجار، األوّ  في قانون األمالك الوطنية عالمشرّ  وقد نّص هذا، 
منهما بإختصار فيما  ة. وسنتطرق لكلّ ة والثاني يخضع ألحكام خاّص خاضع لألحكام العامّ 

 يلي:

 كما تمّ –ة في القانون المدني ة إلى القواعد العامّ ولة الخاّص يخضع تأجير أمالك الدّ 
باإلضافة إلى بعض الشروط والقيود المتعلقة بكون المؤجر شخص من  -بيانه أعاله

أشخاص القانون العام )مديرية أمالك الدولة أو أحد المصالح المكلفة بتسيير القطاع العقاري 
التأجير على نوعين: تأجير بالتراضي وتأجير بالمزاد العلني، وهذا وفقا  العمومي(. ويتمّ 

 التأجير. محلّ لطبيعة الملك 

، (2)ت ذات اإلستعمال السكنيبالمحاّل  األمر قيكون التأجير بالتراضي عندما يتعلّ 
فيما يتعلق  ةإدارة األمالك الوطنيّ  ا بعد رأية بترخيص من الوالي المختص إقليميّ العمليّ  وتتمّ 

ة. ماليّ ف بالإستنادا إلى دفتر شروط مصادق عليه من الوزير المكلّ وهذا ، بالشروط المالية
                                                           

  .350( حسن الخشين، ملك الدولة الخاص، مرجع سابق، ص 1)
ارة وتسيير األمالك العمومية المحدد لشروط وكيفيات إد 427-12من المرسوم التنفيذي رقم  100( المادة 2)

  والخاصة التابعة للدولة، مرجع سابق.
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كما تقوم بتحرير العقود  ،ة المناسبةة بتحديد القيمة اإليجاريّ وتقوم إدارة األمالك الوطنيّ 
 بصفتها موثقة الدولة.

ت ذات اإلستعمال التجاري والحرفي ـحاّل  المه يخّص ــني فإنّ ــير بالمزاد العلأّما التأج
ـــباع اإلجراءات المعـــتادة من نـشر وإعالن اإلعالن عن المــزايدة بإتّ  ، ويتمّ (1)والمـهني

 د في دفتر الشروط.ـموذج المحدّ حرير العقد وفقا للنّ ولة بتة أمالك الدّ تقــوم مديريّ  وغيرهما. ثمّ 

تحديد مبلغ اإليجار وكيفيات دفعه في المرسوم التنفيذي رقم  وفي الحالتين فقد تمّ 
للقواعد التي تضبط اإليجار المطبق على المساكن والمحاّلت التي تملكها  المحّدد  89-98

ذي إستثنى من أحكامه والّ  ،(2)الّدولة والجماعات المحلّية والمؤّسسات والهيئات التابعة لها
 :(3)العقارات التالية

 ة بالنشاط السياحي.ذات الوجهة السياحية أو التي تنطوي على فائدة خاّص  ➢
 ة.ات الدبلوماسيّ ليّ للممثصة المخّص  ➢
 ة.فة كمباني تاريخيّ المصنّ  ➢
 ة عند اإلقتضاء.الخاضعة ألحكام خاّص  ➢
 ة.ة العموميّ سات اإلقتصاديّ التي تملكها أو تحوزها المؤسّ  ➢

يدخل في هذا اإلطار نوعين من أما بالنسبة للتأجير الخاضع ألحكام خاصة، ف
، والتأجير لفائدة الهيئات الدولية المعتمدة (4)السكنياإليجار: التأجير الخاص بحق اإلمتياز 

 .(1)في الجزائر

                                                           

  من نفس المرسوم التنفيذي. 103( المادة 1)
المحدد للقواعد التي تضبط اإليجار المطبق على  20/06/1989المؤرخ في  98-89( المرسوم التنفيذي رقم 2)

المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها، جريدة رسمية عدد المساكن والمحالت التي تملكها الدولة والجماعات 
 .28/06/1989الصادرة بتاريخ  26

  السابق الذكر. 98-89من المرسوم التنفيذي رقم  03( المادة 3)
المحدد لشروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك العمومية  427-12من المرسوم التنفيذي رقم  112( المادة 4)

  ة للدولة، مرجع سابق.والخاصة التابع
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يقصد بحق اإلمتياز السكني، السكن الذي يمنح للموظف قصد األداء الحسن والفّعال 
المحّدد  427-12 رقم من المرسوم التنفيذي 112ت عليه المادة ة، وقد نّص للخدمة العامّ 

. ويتخذ هذا اإلمتياز إحدى لدولة العامة والخاّصةلشروط وكيفيات إدارة وتسيير أمالك ا
 . (2)ةالصورتين: إمتياز الضرورة الملحة للخدمة، وإمتياز المنفعة العامّ 

ويمنح السكن بموجب قرار يصدره رئيس مصلـــــــحة أمالك الدولـــــة في الواليــــة التي 
سؤول الذي وضع العون المستفيد معد إستشارة الحق اإلمتياز، وهذا بـــ يقع فيها السكن محلّ 

 تحت سلطته.

المستفيد في حالة منفعة  متياز يكون مقابل بدل إيجار يدفعهاإل تجدر اإلشارة أنّ كما 
الخدمة، وتدفعه الهيئة المستخدمة في حالة الضرورة الملحة للخدمة. أّما إنتهاء اإلستفادة 

 فتكون عموما بإنتهاء الوظيفة التي بررته، أو بيع البناية أو إلغاء تخصيصها.

من  28 ه طبقا للمادةة المعتمدة في الجزائر فإنّ أّما التأجير لفائدة الهيئات الدوليّ 
يمكن إلدارة األمالك الوطنية أن تؤّجر أمالكها للهيئات  427-12المرسوم التنفيذي رقم 

ليات الدبلوماسية والقنصلية. لكن بشرط إحترام تكون الجزائر عضوا فيها، والممث الدولية التي
 مبدأ المعاملة بالمثل.

تصال بوزير الشؤون لية الدبلوماسية باإل، وفي هذا الصدد تقوم الهيئة أو الممثحيث
ة ى إدارة األمالك الوطنيّ ة اإليجار لفائدتها. وبعدها تتولّ الخارجية، الذي يقوم بدوره بعمليّ 

 تحرير العقد اإلداري. ة ومن ثمّ ة تحديد القيمة اإليجاريّ المختّص 

 

                                                                                                                                                                          

  من نفس المرسوم. 113( المادة 1)
المحدد كيفيات شغل المساكن المتاحة  07/02/1989المؤرخ في  10-89( راجع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2)

 06بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن، جريدة رسمية عدد 
  .  08/02/1989الصادرة بتاريخ 
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 : اإلمتياز3
 

الوالية أو سواء كانت الدولة أو -اإلمتياز هو عقد أو إتفاق تكّلف اإلدارة المانـحة 
ا من القانون العام، أو من القانون ا، أو شخصا معنويّ بموجبه شخصا طبيعيّ  -ةالبلديّ 

دة. ويقوم ة محدّ الخاص، يسّمى صاحب اإلمتياز، بتسيير وإستغالل مرفق عمومي لمدّ 
ة الناجمة عن صاحب اإلمتياز بإدارة هذا المرفق مستخدما عّماله وأمواله، ومتحّمال المسؤوليّ 

ذلك. وفي مقابل القيام بهذه الخدمة، أي تسيير المرفق العام، يتقاضى صاحب اإلمتياز 
 .(1)مقابل مالي يحّدد في العقد، ويدفعه المنتفعين من خدمات هذا المرفق

عقارات تياز على الـنح اإلمـــإلى م -في إطار تشجيع اإلستثمار–ولقد عمدت الدولة 
، (3)ة، الصناعيّ (2)ةمن المـجاالت الفالحيّ  ة، في كلّ ـية الخاّص ها الوطنالتابعة ألمالك

ة، أو عن طريق التراضي . وهذا سواء عن طريق المزاد العلني كقاعدة أصليّ (4)ةوالسياحيّ 
 كإستثناء.

فة بتسيير الملك اإلمتياز بناء على عقد بين صاحب اإلمتياز واإلدارة المكلّ  ويتمّ 
ة أدناها ة. ويمنح اإلمتياز لمدّ اإلمتياز، والذي تعّده إدارة أمالك الدولة المختّص  العمومي محلّ 

 سنة، وهذا طبعا مقابل بدل إيجار سنوي. 99سنة قابلة للتجديد وأقصاها  33

في الحصول على رخصة بناء، باإلضافة  ستفيد منه الحقّ ويخّول عقد اإلمتياز للم
العيني العقاري الناتج عن  ة إنشاء رهن رسمي لصالح هيئات القرض على الحقّ إلى إمكانيّ 

                                                           

 .121( أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات اإلدارية )ترجمة عرب صاصيل(، مرجع سابق، ص 1)
الذي يبين كيفيات  15/12/1997المؤرخ في  483-97( يخضع إمتياز العقار الفالحي للمرسوم التنفيذي رقم 2)

ة في المساحات اإلستصالحية. جريدة منح حق إمتياز قطع أرضية من األمالك الوطنية الخاصة التابعة للدول
 .18/12/1997الصادرة بتاريخ  83رسمية عدد 

المحدد لشروط وكيفيات منح اإلمتياز على األراضي  04-08( يخضع إمتياز العقار الصناعي لألمر رقم 3)
  التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع إستثمارية، مرجع سابق.

المتعلق بمناطق التوسع  17/02/2003المؤرخ في  03-03ز العقار السياحي للقانون رقم ( يخضع إمتيا4)
  .13/02/2003الصادرة بتاريخ  11والمواقع السياحية. جريدة رسمية عدد 
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اإلمتياز، وذلك لضمان  ر إقامتها على العقار محلّ اإلمتياز، وكذا على البنايات المقرّ 
 شرته.ت مباالقروض الممنوحة لتمويل المشروع الذي تمّ 

 

 الناقلة للملكية أمالك الدولة الخاصة تسييرثانيا: طرق 
 

فين تصرّ في  -كما رأينا في تمهيد هذا الفرع–ة د طرق التسيير الناقلة للملكيّ تتجسّ 
 : البيع بنوعيه )عن طريق المنافسة، عن طريق التراضي(، والتبادل. إثنين وهما

، رأينا في العنوان السابق، والذي تطرقنا فيه للتصرفات الغير ناقلة للملكية وعكس ما
ار وإخراجه من دائرة األمالك ـة العقـل ملكيــى نقـإل -البيع والتبادل– اتـفي هاته التصرّ تؤدّ 

 ة.الوطنية الخاّص 

 

 بـــــــيع: ال1
 

يمكن بيع  هأنّ على  30-90 رقم ةمن قانون األمالك الوطنيّ  89المادة  تنص
ة بعد إلغاء ة والجماعات اإلقليميّ ة الخاّص ة التابعة لألمالك الوطنيّ األمالك العقاريّ 

سات تخصيصها، إذا ورد إحتمال عدم قابليتها لتأدية وظيفتها في عمل المصالح والمؤسّ 
دة في القوانين والتنظيمات حدّ ـــفيات المـــروط واألشكال والكيـــويكون ذلك بالشة، العموميّ 

 .المعمول بها

من المرسوم  93، 92، 91، 90من المواد  وبمقتضى نص هذه المادة، وكلّ 
 العقارية ةـتــــّم إرساء تطبــــيق قاعدة جـــواز التـصرف في أمالك الدول 427-12التنفـــــيذي رقم 

 صة.الخا

وقد أوردت نصوص هذه المواد ثالث طرق لبيع أمالك الدولة الخاصة، وهذه الطرق 
هي: البيع بالمزاد العلني كطريقة أصلية، وإستثناًء البيع بالتراضي وفقا ألحكام عامة أو وفقا 

 ألحكام خاصة.
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ع وبما أّن بيع األمالك الوطنية الخاصة هو موضوع هذه األطروحة، فسنترك التوسّ 
 ، ونكتفي هنا بهذا القدر من اإلشارة.أحكامه فيما سيأتي في بقية المذكرةفي 

 

 : التــــــبادل2
 

فق عليه شخصان بمقتضى إرادتهما، التبادل هو إلتزام في التغيير بين ملكيتين يتّ 
 .(1)من القانون المدني 413في نص المادة  العام ويجد التبادل أساسه القانوني

بين حّقين،  رورة بـــــين ملكــيتين، إذ يجوز أن تكون ة بالّض ـتكون المبادلوال يشترط أن 
تفاع الدائم ــــاإلن ل في حقّ قاري المتمثّ ـــه العيني العن لآلخر عن حقّ كتنازل أحد المتــــعاقدي
عاقد اآلخر عن حّقه الشخصي في سكن ما، وهذا مع دفع فارق القيمة تمثال، مقابل تنازل المـ

 .إن وجد

 415في المادة  ع الجزائري أحكام البيع على أحكام المبادلة، إذ نّص المشرّ  وقد أسقط
ه: "تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة من القانون المدني على أنّ 

 من المقايضين بائعا للشيء ومشتر له". المقايضة، ويعتبر كلّ 

لخاص بأمالك الّدولة العقارّية الخاّصة، فباإلضافة إلى أّما فيما يتعّلق بإجراء التبادل ا
من  96إلى  92فهو منّظم كذلك بالمواد من  -كما أشرنا أعاله–خضوعه للقواعد العاّمة 

من  115نص المادة المعّدل والمتّمم، باإلضافة إلى  30-90قانون األمالك الوطنية رقم 
يفيات إدارة وتسيير أمالك الّدولة العاّمة المحّدد لشروط وك 427-12 رقم المرسوم التنفيذي

والخاّصة. واّلتي عّرفته على أّنه عقد من عــــقود التصّرف، تقــــوم بموجـــبه الّدولة بتــــبادل 
أمالك عقارّية تابــــعة لها سواء فيــــما بين مصالحها )تغيــــير مزدوج للتخصــيص يتّم وفقا 

                                                           

( نصت المادة على ما يلي: "المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل لآلخر على سبيل التبادل ملكية 1)
 غير النقود".مال 
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مرسوم المذكور أعاله(، أو مقابل أمالك عقارّية يملكها لألشكال والنصوص المحّددة بال
 الخواص.

هذا وتنحصر عمـــلّية التــــبادل التي تجريـــها الدولة مـــع الخــــواص في حالتين 
حصريتين وهما: حالة صــــدور طلب التبادل من مصــــلحة عمومّية، وحالة صـــــدوره من مالك 

 . (1)خاص

يتوّجب على المصالح المعنّية التأّكد مسبقا من وجود مبّررات لهذه وفي كلتا الحالتين 
العملّية، وكذا الفائدة األكيدة التي تعود على الّدولة جّراء ذلك، وعدم وجود أّي ضرر أو مانع 
قد يحول دون إستغالل الّدولة للعقارات المتبادل بها، ويقّدم بذلك تقرير مفّصل ومبّرر بشكل 

 إلدارة المركزّية مرفق بكّل الوثائق الضرورّية.واضح ودقيق إلى ا

هذا وقد تّم التأكيد على حالتين أخريين لطلب التبادل غير قابلتين للنظر فيهما البتة 
وهما: طلب تبادل عديم الفائدة أو متسبب بضرر للّدولة، وطلب التبادل المقّدم من طرف 

عقاريين، مستثمرين خواص، تعاونيات مختلف المتعاملين العموميين أو الخواص )مرقين 
 . (2)عقارية....( والذي يكون الهدف منه فقط تغيير مواقع مشاريعهم حسب رغباتهم

عملية التبادل وفق عقد رسمي إداري بعد صدور قرار من الوزير المكّلف  وتتمّ هذا 
 ن الموافقة على التبادل.ة يتضمّ بالماليّ 

 

 

                                                           

المحدد لشروط وكيفيات إدارة وتسيير أمالك الدولة العامة  427-12من المرسوم التنفيذي رقم  115( المادة 1)
 والخاصة، مرجع سابق.

، تحت عنوان: 26/04/2011، صادرة عن المديرية العامة لألمالك الوطنية بتاريخ 4590( المذكرة رقم 2)
  . 03تذكير بالمبدأ وتطهير الملفات العالقة، ص عمليات التبادل ألمالك عقارية/ 
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 الثاني المطلب

 هومبادئ المؤسساتي لتسيير أمالك الدولة الخاصةاإلطار 

 

 اضمانا لحسن إستعماله ة إلى مبادئ وضوابطك الدولة الخاصمالأتسيير  يخضع
، وهذا في إطار حماية هذا النوع من األمالك وتثمينه، فيظل في اوالتصرف فيه اوإستغالله

ه ومنتوجاته ضمن أهم موارد خدمة المنفعة العامة المباشرة وغير المباشرة مع إحتساب مداخيل
الخزينة العمومية، لكن قبل الخوض في دراسة تفصيلية ألهم هذه المبادئ ومختلف 
اإلستثناءات الواردة عليها، البد أواّل من التطرق إلى الهيكل التنظيمي لمختلف المصالح 

دئ أثناء تأدية اإلدارية المكّلفة بتسيير أمالك الدولة الخاصة، والملزمة بالتقّيد بهذه المبا
 عملها، وكذلك سنتعّرف على إختصاص ومهام كل مصلحة وطبيعة العالقة التي تربط بينها. 

وسنعرض فيما يلي لمؤسسات تسيير أمالك الدولة الخاصة في فرع أول، ومبادئ 
 تسيير أمالك الدولة الخاصة في فرع ثان.

 

 األول الفرع

 مؤّسسات تسيير أمالك الدولة الخاصة

 

تلعب مؤّسسات تسيير أمالك الدولة الخاصة دورا مهّما في ترقية الحافظة العقارية 
لهذه األخيرة، هذا إذا ما روعيت في خدماتها أساليب اإلدارة العقالنية التي تقوم أساسا على 

 التنسيق واإلنسجام بين مختلف المصالح والهيئات المعنية.

خاصة عّدة أجهزة، منها ما ينفرد بها ويشمل اإلطار المؤسساتي ألمالك الدولة ال
، وهذا نظرا ألّن (2)أو العقار السياحي (1)وأخرى تخص العقار الصناعي (1)العقار الفالحي

                                                           

( يضم اإلطار المؤسساتي للعقار الفالحي على سبيل المثال: الديوان الوطني لإلصالح الفالحي، الغرفة الوطنية 1)
، الصندوق FNRDAللفالحة، وزارة الفالحة، مجلس الوزراء، الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفالحية
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لكل نوع من هاته العقارات ملف سياسي أو إقتصادي خاص به، ولتجّنب الخوض في هذا 
ية بيع أمالك الدولة البحر فسنحّدد دراستنا فقط على األجهزة التي تتدخل قبل وأثناء عمل

والمرسوم  30-90الخاصة الغير فالحية، والتي نّص عليها قانون األمالك الوطنية رقم 
العامة لألمالك الوطنية  والمتمثلة أساسا في المديرية 427-12 ، رقمالتنفيذي الالحق له

التي تربطها مصالحها الموزعة على المستوى اإلقليمي، و  ابعة لوزارة المالية، باإلضافة إلىالت
 .(3)وإياها عالقة إدارية تسلسلية وتمثيلية

 اإلدارة المركزية التي لها وتتولى تسيير أمالك الدولة الخاصة في إطار عملية البيع،
والمصالح الخارجية التي لها إختصاص على  إختصاص على كامل التراب الوطني،

وتكتسب هذه الهيئات اإلدارية صفتي الموثق وخبير الدولة، كونها تقوم  .يميالمســــتوى اإلقلــــ
بتحرير العقود المتعلقة بالعمليات العقارية المتعلقة بأمالك الدولة، وتحفظ النسخ األصلية 

يم العقارات والمنقوالت المتضمنة أمالك الدولة ذات الصلة بها، كما تنظم وتنفذ عمليات تقي
 . (4)أو التي تتابع اإلدارات العمومية عمليات إقتنائها أو إستئجارها

 

                                                                                                                                                                          

من تأميم الملك –الفالح. أنظر: عجة الجياللي، أزمة العقار الفالحي ومقترحات تسويتها الوطني للتعاون 
 .280، ص 2005، دار الخلدونية، الجزائر -الخاص إلى خوصصة الملك العام

( أّما اإلطار المؤسساتي للعقار الصناعي فيضم أجهزة سياسية )مجلس الحكومة، مجلس الوزراء، مجلس 1)
، وزارة الصناعة، وزارة المساهمات وترقية اإلستثمار، CNI، المجلس الوطني لإلستثمارCPEمساهمات الدولة

وزارة المالية( وأجهزة تقنية )الوالي، وكاالت التسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، إدارة أمالك الدولة، وكالة 
ر مساهمات الدولة، شركات ، شركات تسييANDI، الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمارAPSIترقية اإلستثمار
، لجان تسيير العقار URB، المركز الوطني للدراسات واألبحاث التطبيقية في التعميرSGIالتسيير العقاري 

(. أنظر: خوادجية سميحة حنان، النظام القانوني ANIREFالصناعي، الوكالة الوطنية للوساطة وضبط العقار
  . 174إلى  129، ص من 2015للعقار الصناعي في الجزائر، رسالة دكتوراه علوم، جامعة قسنطينة 

( تتدخل في تسيير العقار السياحي التابع ألمالك الدولة الخاصة: الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، وزارة 2)
 السياحة..... 

 .237لخشين، ملك الدولة الخاص، مرجع سابق، ص ( حسن ا3)
دربلو فاطمة الزهراء، السياسة الجزائرية المنتهجة في مجال ضبط المعامالت العقارية، رسالة دكتوراه، جامعة ( 2)

 .302، ص 2017اإلخوة منتوري قسنطينة، كلية الحقوق تيجاني هدام، الجزائر 
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 زية.ـــركـــاإلدارة المأوال: 
 

بنوعيها  من أجل ضمان التسيير الحسن لألمالك الوطنية–ع الجزائري خّصص المشرّ 
، هاته األخيرة تحرص على (1)ةة ضخمة تابعة لوزارة الماليّ مصلحة إداريّ  -)العامة والخاصة(

تحقيق أهداف البرنامج اإلقتصادي الوطني، وهذا من خالل التوظيف العقالني لألمالك 
 . (2)ة المرجّوة منهاة وبالتالي تحقيق المردوديّ الوطنيّ 

ق المتعلّ  364-07شرعيتها من خالل المرسوم التنفيذي رقم وتستمد هاته المصلحة 
، والذي ورد في نصوصه التقسيم الهيكلي العام لوزارة (3)ةة بوزارة الماليّ بتنظيم اإلدارة المركزيّ 

إلى جانب عّدة –في قاعدتها  ة في قّمة هرمها، وتضمّ ع وزير الماليّ ة، حيث يتربّ الماليّ 
 وهذا على النحو اآلتي: العامة لألمالك الوطنية.ة المديريّ  -مديريات ومفتشيات

 

 : وزير المالــــية1
 

ة، وبالتالي فهو المسؤول األول عن ة الرئيس األعلى لوزارة الماليّ يعتبر وزير الماليّ 
نة ة المكوّ ة من بين المديريات العامّ ة لألمالك الوطنيّ ة، كون اإلدارة العامّ إدارة األمالك الوطنيّ 

                                                           

المتعلق بتنظيم اإلدارة المركزية بوزارة المالية،  28/11/2007في المؤرخ  364-07( المرسوم التنفيذي رقم 1)
  . 02/12/2007الصادرة بتاريخ  75جريدة رسمية عدد 

( وفي هذا الصدد إستخدم المشرع الجزائري مصطلح جديد في القاموس اإلداري الخاص باألمالك الوطنية وهو 2)
ما يدل على العالقة الجديدة بيـــن كل من األمالك والذي إن دّل على شيء فإن "Valorisation"التثمين، 

من المرسوم  08الوطنية واإلقتصاد الوطني، والتي يجسدها التسيير المحّقق للمردودية. راجع نص المادة 
 المذكور أعاله. 364-07التنفيذي رقم 

مركزية بوزارة المالية، المتعلق بتنظيم اإلدارة ال 28/11/2007المؤرخ في  364-07( المرسوم التنفيذي رقم 3)
 مرجع سابق.



 

50 
 

صالحيات  364-07 رقم ع بموجب المرسوم التنفيذي، وعليه فقد أوكل له المشرّ (1)للوزارة
 والمتمثلة في: ،واسعة في هذا المجال

 ة وسجل مسح األراضي والشهر العقاري.ق باألمالك الوطنيّ نص يتعلّ  المبادرة بأيّ  ➢
 يأتي:زمة لما ة واإلجراءات الاّل ة والتنظيميّ تطبيق األحكام التشريعيّ  ➢

 ة وتقويمها وحمايتها.جرد الممتلكات العموميّ  ➢
 ة بإستمرار.ضبط الجدول العام للممتلكات العموميّ  ➢
 إعداد سجل مسح األراضي العام وحفظه. ➢
 مسك السجل العقاري وضبطه بإستمرار. ➢
 ة.ة إلستعماالت األمالك الوطنيّ المراقبة القانونيّ  ➢
ة ونقلها ة وغير العقاريّ ة العقاريّ ة بنظام الملكيّ قالتدابير واألعمال المتعلّ  تنفيذ فيما يخّص  ➢

 .(2)وإصالحها

ة، أّما فيما يخص ة المسندة لوزير الماليّ هذا بالنسبة للصالحيات والمهام العامّ 
ة فوردت معظمها في المرسوم التنفيذي ولة الخاّص ة بيع أمالك الدّ صالحياته في إطار عمليّ 

ة التابعة ة والخاّص وكيفيات إدارة وتسيير األمالك العموميّ د لشروط المحدّ  427-12رقم 
 ولة، والتي  نلخصها فيما يلي:للدّ 

ولة إلعداد العقود التي تهم منح تفويض بموجب قرار للمدير الوالئي ألمالك الدّ  ➢
ولة ومن ضمنها عقد البيع، وإعطائها الطابع الرسمي ة بالدّ ة الخاّص األمالك العقاريّ 

 .(1)هاوالسهر على حفظ
                                                           

هيكل متخصص متكون من مديريات وأقسام ومفتشيات عامة ومن بينها المديرية  16( تتكون وزارة المالية من 1)
المتعلق بتنظيم اإلدارة المركزية بوزارة المالية، مرجع  364-07العامة لألمالك الوطنية. المرسوم التنفيذي رقم 

  سابق. 
ات وزير المالية في مجال إدارة األمالك الوطنية إلى ( بناء على نص المادة المذكور يمكن تصنيف صالحي2)

 Le pouvoir، وسلطة تنظيمية Le pouvoir hiérarchiqueنوعين من السلطات: سلطة رئاسية 
réglementaire. 

  .1999التنظيم اإلداري، الجزائر، منشورات دحلب، سنة  1لإلطالع أكثر راجع لباد ناصر، القانون اإلداري ج
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ة بالمزاد ة الخاّص ولة العقاريّ إعداد نموذج لدفتر الشروط الخاص ببيع أمالك الدّ  ➢
 .(2)العلني

 427-12من المرسوم التنفيذي  91دة في نص المادة الترخيص في حاالت محدّ  ➢
 ولة.ة بالدّ ة خاّص البيع بالتراضي ألمالك عقاريّ 

يخص تخفيض سعر األرض  -بالبناءف باإلشتراك مع الوزير المكلّ –إصدار قرار  ➢
ة، إذا كان ولـة الخاّص المباعة الواقعة في مناطق الترقية، والتابعة طبعا ألمـالك الدّ 

 .(3)تفيد من إعانة الدولةساكن تسالمشـــتري متعامل عـــام أو خاص مكـــّلف بإنجاز مــ
مّدعى عليه، وهذا ة أمام القضاء سواء كمّدعي أو كالتمثيل القانوني لألمالك الوطنيّ  ➢

 .(4)نوع كان في حالة نشوب نزاع من أيّ 

ة بخصوص ه وبجانب الدور الكبير الذي يّطلع به وزير الماليّ وتجدر اإلشارة إلى أنّ 
وزراء آخرون، وهذا  -عند الضرورة–ة، فقد يشاركه فيها ولة الخاّص عمليات بيع أمالك الدّ 

ة، ومن أمثلتهم تصطدم بمجال إدارة األمالك الوطنيّ ة التي قد راجع إلهتماماتهم القطاعيّ 
نذكر: الوزير المكّلف بالبناء، وزير التهيئة والتعمير، وزير السياحة والصناعة، وزير 

 ة، وزير الفالحة...........األشغال العموميّ 

 

 : المديريّة العامة لألمالك الوطنية2
 

، وقد (1)ةة لوزير الماليّ السلطة التسلسليّ ة العامة لألمالك الوطنية تحت تندرج المديريّ 
  364-07من المرسوم التنفيذي رقم  08ع المهام المنوطة بها في نص المادة حّدد المشرّ 

 وهي:المتعلق بتنظيم اإلدارة المركزية بوزارة المالّية، 

                                                                                                                                                                          

المحّدد لشروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك  427-12من المرسوم التنفيذي رقم  183المادة ( راجع نص 1)
  مرجع سابق. العمومّية والخاّصة التابعة للّدولة،

 من نفس المرسوم التنفيذي. 90أنظر  نص المادة  ( 2)
  من نفس المرسوم التنفيذي. 93( راجع نص المادة 3)
  .30-90من قانون األمالك الوطنية رقم  126و  125( راجع المواد 4)
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ة الوطنيّ قة باألمالك ة المتعلّ ة والتنظيميّ إعداد وإقتراح مشاريع النصوص التشريعيّ  ➢
 ومسح األراضي واإلشهار والسهر على حسن تطبيقها.

إتخاذ أي إجراء يهدف إلى تثمين الملكيات العمومية والمحافظة عليها ومراقبة  ➢
 ظروف إستعمالها.

 القيام بأعمال إعداد مسح األراضي العام وإنشاء السجل العقاري وحفظه. ➢
 يقها. توجيه نشاطات المصالح غير الممركزة وتنشيطها وتنس ➢

المحّدد لهياكل اإلدارة  188-90من المرسوم التنفيذي  04وبالرجوع إلى نص المادة 
ة كذلك التنسيق فيما بين ة العامّ ، نجد أّن من مهام المديريّ (2)ة وأجهزتها في الوزاراتالمركزيّ 

ة التابعة لها ومتابعتها وتقويمها ة، والرقابة على أعمال المصالح الخارجيّ المديريات الفرعيّ 
جهاز مساعد للوزير، وتستمد منه سلطات الرقابة  -ةة العامّ المديريّ –وتوجيهها، إذ تعتبر 

للمدراء  ج الرئاسي، وتنتقل هاته السلطات بدرجة أقلّ والمتابعة والتقويم وفقا لمبدأ التدرّ 
ريين على من دونهم من والمدراء الفرعيين ثم المفتشين... وهذا بصفتهم رؤساء إدا

ة أكبر في حالة ما إذا قام الوزير بتفويض الموظفين. وقد تكتسب هاته السلطات صالحيّ 
 ن وهو ما يطلق عليه بفكرة التفويض اإلداري.نة لموظف معيّ سلطات معيّ 

ة تنقسم إلى أربع ة لألمالك الوطنيّ ة العامّ المديريّ  ولمزيد من التفصيل نذكر أنّ 
 ة على النحو التالي:كّل واحدة منها مديريات فرعيّ  ات، تضمّ مديريّ 

 ة:ن من أربع مديريات فرعيّ ولة، وتتكوّ ة أمالك الدّ مديريّ  ➢
 ولة.ة لتنظيم أمالك الدّ ة الفرعيّ المديريّ  ➢
 ة.ة لألمالك العموميّ ة الفرعيّ المديريّ  ➢
 ولة.ة لتسيير أمالك الدّ ة الفرعيّ المديريّ  ➢
 ولة.لمنازعات أمالك الدّ ة ة الفرعيّ المديريّ  ➢

                                                                                                                                                                          

  .84التنظيم اإلداري، مرجع سابق، ص  1( لباد ناصر، القانون اإلداري ج1)
المحّدد لهياكل اإلدارة المركزّية وأجهزتها في  23/06/1990المؤرخ في  188-90( المرسوم التنفيذي رقم 2)

  .27/06/1990الصادرة بتاريخ  26الوزارات، جريدة رسمية عدد 
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 ة:ن بدورها من أربع مديريات فرعيّ ولة، وتتكوّ ة تثمين األمالك التابعة للدّ مديريّ  ➢
 ة.ة للعمليات العقاريّ ة الفرعيّ المديريّ  ➢
 ة.ة الفالحيّ ة للممتلكات العموميّ ة الفرعيّ المديريّ  ➢
 ة للعقار الفالحي.ة الفرعيّ المديريّ  ➢
 حصيل واإلحصائيات.ة لمتابعة التة الفرعيّ المديريّ  ➢

 ة:ات فرعيّ ن من ثالث مديريّ ة ومسح األراضي، وتتكوّ ة المحافظة العقاريّ مديريّ  ➢
 ة لإلشهار العقاري.ة الفرعيّ المديريّ  ➢
 ة لمسح األراضي والتوثيق العقاري.ة الفرعيّ المديريّ  ➢
 ة ومسح األراضي.ة للمنازعات العقاريّ ة الفرعيّ المديريّ  ➢

 ة:ات فرعيّ ن من أربع مديريّ ة، وتتكوّ الوسائل والماليّ ة إدارة مديريّ  ➢
 ة للمستخدمين.ة الفرعيّ المديريّ  ➢
 ة.ة للوسائل والميزانيّ ة الفرعيّ المديريّ  ➢
 ة للتكوين.ة الفرعيّ المديريّ  ➢
 ة للتنظيم واإلعالم اآللي.ة الفرعيّ المديريّ  ➢

ة تثمين لة ومديريّ و ة أمالك الدّ من مديريّ  ستئثار كلّ إوما يالحظ من هذا التقسيم هو 
ة ولة الخاّص ولة بالقيام بأغلب أو جّل عمليات إدارة وتسيير أمالك الدّ األمالك التابعة للدّ 

 منهما: ق إلى مهام كلّ ات البيع، ولهذا إرتأينا التطرّ وبما فيها عمليّ 

ومهّمتها ة، ة لألمالك الوطنيّ ة التقنيّ هي المديريّ بالنسبة لمديرية أمالك الدولة ف
وتتمثل مهامها  (1)ةة هي ضمان التطبيق الحسن للتشريع الخاص باألمالك الوطنيّ األساسيّ 

 فيما يلي:

ابعة لألمالك ة والمنقولة التّ قة بتسيير األمالك العقاريّ تنفيذ النشاطات المتعلّ  ➢
 ة.ة وحماية توابع األمالك العموميّ الخاّص 

                                                           

  المتعلق بتنظيم اإلدارة المركزية بوزارة المالية، مرجع سابق. 364-07( المرسوم التنفيذي رقم 1)
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 ة وتحيينها.التابعة لألمالك الوطنيّ إنشاء الجرد العام للملكيات  ➢
 ولة.قة بأمالك الدّ السهر على تنظيم وتنسيق معالجة قضايا المنازعات المتعلّ  ➢

هدفها األساسي ربط  (1)ة جديدةهي مديريّ فولة ابعة للدّ ة تثمين األمالك التّ مديريّ أما 
 ، ومن أهمّ (2)لإلستثمارة ة باإلقتصاد السياسي أو بالسياسة الوطنيّ األمالك الوطنيّ 

 :(3)نذكر الصالحيات الموكلة إليها

ة والمنقولة ومراقبة الخبرات العمل على تناسق مناهج تقييم األمالك العقاريّ  ➢
 ولة.ة ألمالك الدّ ات العقاريّ والعمليّ 

ة التابعة ة وغير المبنيّ ة المبنيّ ات التنازل عن الممتلكات العقاريّ تأطير وتثمين عمليّ  ➢
ولة ومنح إمتيازها، وكذا تلك المرتبطة بالعقار الفالحي وغير ة للدّ لألمالك الخاّص 

 الفالحي.
 ة.ة مرتبطة بنشاطات إدارة األمالك الوطنيّ معلومة إحصائيّ  إعداد وتوزيع أيّ  ➢
 متابعة تحصيل منتوجات ومداخيل األمالك الوطنية. ➢

 
 

 

                                                           

المتضمن اإلدارة المركزية لوزارة المالية، جريدة  15/02/1995المؤرخ في  55-95( المرسوم التنفيذي رقم 1)
قّسم المديرية  ،364-07التنفيـــذي رقم  السابق للمرســـوم 19/03/1995الصادرة بتاريخ  15رسمية عدد 

العامة لألمالك الوطنـــــية إلى مديريتـــــين فقــــط وهــــما: مديرية عمليات األمالك الوطنية والعـــــقارية، ومديرية 
وال  إدارة الوسائل. مع اإلشارة أّن مديرية التثمين لم تكن موجودة إطالقا في ظل هذا المرسوم ال كمديرية عامة

 كمديرية فرعية.
، كلية الحقوق سعيد حمدين، 1( عايلي رضوان، مردودية األمالك الوطنية، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر 2)

  . 180، ص 2015الجزائر 
المتعلق بتنظيم اإلدارة المركزية  364-07من المرسوم التنفيذي رقم  08( وردت هذه المهام في نص المادة 3)

 المالية، مرجع سابق.بوزارة 
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 (1)المصالح الخارجيةثانيا: 
 

ة سواء من حيث ة التي يحتّلها موضوع األمالك الوطنيّ الخاّص ة نظرا لألهميّ 
قة به، أو من حيث الشساعة والتعّدد الذي ا، وكثرة المنازعات المتعلّ تعددّ أساليب تسييره إداريّ 

ة ال يسعها بواسطة مديرياتها ة لألمالك الوطنيّ ة العامّ يزخر به على أرض الواقع. فالمديريّ 
ة عبر كامل التراب شؤون األمالك الوطنيّ  لعاصمة أن تدير كلّ ة المتمركزة في االفرعيّ 

 الوطني. 

ة تسيير وإدارة ة منح مهمّ ة لألمالك الوطنيّ ة العامّ ولهذا كان لزاما على المديريّ 
، هاته (2)ابعة لهاة التّ ة على المستوى اإلقليمي لمجموعة من المصالح الخارجيّ األمالك الوطنيّ 

ة للقرارات الصادرة عن السلطة المركزيّ  واإلقليمي على المستوى الجهوي األخيرة تضمن الربط 
 ، وذلك على النحو اآلتي:(3)ولة على المستوى المحّليومصالح الدّ 

 

 المستوى الجهوي المصالح الخارجية على: 1
 

المتضمن المصالح الخارجية ألمالك  65-91وفقا لما ورد في المرسوم التنفيذي رقم 
ولة والحفظ مستوى جهوي مفّتش جهوي ألمالك الدّ  ، يوجد على كلّ (4)والحفظ العقاري الدولة 

العقاري، يعمل تحت سلطته فريق تقني، ويساعده في أداء مهامه مفّتشان جهوّيان مساعدان 
أو ثالث مفّتشين مساعدين، وهذا تبعا ألهمّية الناحية التي ينشط فيها. وتوجد على المستوى 

                                                           

( ظهر مصطلح "عدم التركيز" في فرنسا وهو بديل لمصطلح "المصالح الخارجية" والذي كان سائدا من قبل. أّما 1)
المشرع الجزائري فال يزال يستخدم مصطلح المصالح الخارجية. أنظر: عايلي رضوان، مردودية األمالك 

 .183و 182الوطنية، مرجع سابق، ص
 هذا األسلوب من التنظيم اإلداري مصطلح "عدم التركيز اإلداري". ( يصطلح على2)
  .182( عايلي رضوان، مردودية األمالك الوطنية، مرجع سابق، ص 3)
المتضمن المصالح الخارجية ألمالك الدولة والحفظ  02/03/1991المؤرخ في  65-91( المرسوم التنفيذي رقم 4)

 .06/03/1995بتاريخ الصادرة  10العقاري، جريدة رسمية عدد 
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شّيات جهوّية متمركزة في المناطق التالية: الجزائر، عنابة، بشار، البليدة، الوطني تسع مفت
 قسنطينة، ورقلة، وهران، غليزان، بجاية.

ولة والحفظ العقاري تنشيط عمل المصالح ويتوّلى المفتش الجهوي ألمالك الدّ 
ات الخاضعة إلختصاصه اإلقليمي، وفي هذا السياق يسهر على التنسيق بين أعمال المديري

ة، ومراقبتها ولة والحفظ العقاري، وتنشيطها لجعل أعمالها أكثر فعاليّ ة ألمالك الدّ الوالئيّ 
 . وبالتالي تتلخص مهام المفتش الجهوي فيما يلي:(1)وتقييمها

ذي يضبط المعامالت الواردة على األمالك السهر على إحترام التشريع والتنظيم الّ  ➢
كما بإمكانه تقديم اإلقتراحات التي تنصب على ولة، ة التابعة للدّ ة الخاّص الوطنيّ 

 تكييف التشريعات والتنظيمات ذات الصلة.
تنفيذ برامج مراقبة المصالح الواقعة تحت سلطته وتفتيشها بالتنسيق مع اإلدارة  ➢

ة، والقيام بتحليل النشاطات المنجزة وتقييمها دوريا ثم إعداد خالصات بذلك، المركزيّ 
 بإقتراحات تهدف إلى تحسين نتائج أعمال المصالح.كما باإلمكان إرفاقها 

فع من مستوى الموظفين تي ترمي إلى الرّ ة الّ المساهمة في النشاطات التكوينيّ  ➢
ة ة وتقنيّ يم إحتياجات المـصالح من وسائـل ماديّ توّلى تقيوتحســــين تأهيلهم. كما يـ

 ة.وبشريّ 
 

 اإلقليميعلى المستوى المصالح الخارجية : 2
 

ة ة والئيّ ولة تعمل تحت إشراف مديريّ ة أمالك الدّ توجد على كّل مستوى إقليمي مفتشيّ 
ش الجهوي، تبعا ولة وأخرى للحفظ العقاري، هاته األخيرة تنشط تحت سلطة المفـتّ ألمالك الدّ 
 .(2)ولةدّ ال للفته ممثـتين بصي سلطة يمارسها على المديريّ ج الرئاسي، كما أّن للواللسّلم التدرّ 

                                                           

المتضمن المصالح الخارجية ألمالك الدولة والحفظ  65-91من المرسوم التنفيذي رقم  03( راجع المادة 1)
 العقاري، مرجع سابق.

 15المتضمن قانون الوالية، جريدة رسمية عدد  07/04/1990المؤرخ في  09-90( راجع أحكام القانون رقم 2)
   .11/04/1990الصادرة بتاريخ 
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ة ة الوالئيّ من الوالي والمديريّ  ق لمهام وإختصاصات كلّ وسنقوم فيما يلي بالتطرّ 
 م الرئاسي.ج السلّ ة، وهذا وفقا لتدرّ ولة ثّم المفتشيّ ألمالك الدّ 

ة والوالية، كما يعتبر ممّثل صال بين السلطة المركزيّ حلقة اإلتّ بمثابة يعتبر الوالي 
اإلقليمي، باإلضافة إلى صفته رئيس المجلس الشعبي الوالئي، والذي ولة على المستوى الدّ 

ولة. وبالّتالي فللوالي دور كبير في إدارة من بين أعضائه المدير الوالئي ألمالك الدّ  يضمّ 
 تي نذكر منها:ة، والّ ولة الخاّص وتسيير أمالك الدّ 

بإصدار قرار يحّدد من ة ولة الخاّص يقوم الوالي في حالة بيع عقار تابع ألمالك الدّ  ➢
 .(1)ة البيع بالمزاد العلنيخالله لجنة مختّصة تتوّلى عمليّ 

ة المتضّمنة منح اإلمتياز بالتراضي على حافظة كما يقوم بمنح التراخيص الخاّص  ➢
العقار العمومي، بناء على إقتراح لجنة المساعدة على تحديد الموقع وضبط 

 . (2)العقار

من  08حسب نص المادة  هاتتجّسد مهامف ولةمالك الدّ ة ألة الوالئيّ المديريّ أما 
والحفظ  ولةد المصالح الخارجية ألمالك الدّ الذي يحدّ  65-91المرسوم التنفيذي رقم 

 فيما يلي: (3)العقاري 

ولة وحفظ النسخ ابعة ألمالك الدّ قة بجرد الممتلكات التّ تنظيم تنفيذ العملّيات المتعلّ  ➢
 ة ذات الصلة بها.األصليّ 

 ات الحجز القضائي.تسيير الممتلكات والتركات الشاغرة أو عديمة الوارث أو عمليّ  ➢
ولة قوالت والمـتاجر المتضـمنة أمالك الدّ ــتنظيم وتنفيذ عمليات تقييم العقارات والمن ➢

 ة عمليات إقتنائها أو إستئجارها.أو التي تتابع اإلدارات العموميّ 
                                                           

المحّدد لكيفيات إدارة وتسيير أمالك الدولة، مرجع  427-12من المرسوم التنفيذي رقم  90( أنظر نص المادة 1)
  سابق.

 72، جريدة رسمية عدد 2013المتضمن قانون المالية لسنة  26/12/2012المؤرخ في  12-12( القانون رقم 2)
  .30/12/2012الصادرة بتاريخ 

  المتضمن المصالح الخارجية ألمالك الدولة والحفظ العقاري، مرجع سابق. 65-91قم ( المرسوم التنفيذي ر 3)
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ر رها وتحرّ ي المستوى المحّلي وتتابع تطوّ دراسة عمليات بيع العقارات والمتاجر ف ➢
 ة بذلك.تقارير وتحاليل تقنيّ 

 ولة ومتابعة القضايا المتنازع فيها.ات أمالك الدّ قة بعمليّ دراسة الطلبات المتعلّ  ➢
 ولة في واليتها.ات أمالك الدّ ير المنتظم لمفتشيّ السهر على السّ  ➢
ولة ة ألمالك الدّ لخارجيّ ضة إليها ولموظفي المصالح ار اإلعتمادات المفوّ تسيّ  ➢

 والحفظ العقاري الممارسين في واليتها.

مة لألمالك ولة أصغر مصلحة من المصالح المنظّ تمّثل مفتشّيات أمالك الدّ في حين 
ولة، ة، وهي تنقسم إلى أربع أقسام: قسم التسيير، قسم الجرد العام لعقارات أمالك الدّ الوطنيّ 

 والتقديرات، وأخيرا قسم المحاسبة.قسم الخبرات 

 يلي: ولة فتتلخص فيماأّما بالنسبة لمهام مفتشيات أمالك الدّ 

 ولة وتحصيله.عائد أو ناتج ألمالك الدّ  أساس كلّ  ➢
 تحضير عمليات بيع المنقوالت وتأجيرها. ➢
 ولة.نة تسيير العقارات التابعة ألمالك الدّ تحضير العقود المتضمّ  ➢
ولة والتي تتابع نة أمالك الدّ والمنقوالت والمتاجر المتضمّ  أشغال تقويم العقارات ➢

 ة أعمال إقتنائها أو إستئجارها.اإلدارات العموميّ 
ولة في إطار تأسيس الجرد العام ابعة ألمالك الدّ ف على العقارات التّ التعرّ  ➢

 ومسكه.
 ولة.مسك السجالت األم لمشتمالت أمالك الدّ  ➢
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 الثاني الفرع

 تسيير أمالك الدولة الخاصة ئمباد

 

بمثابة ضوابط  المعمول بها في إطار تسيير أمالك الّدولة الخاّصة المبادئتعتبر 
، وتتلخص على العموم في فكرتين إحترامها في مجال تسيير وإدارة هاته األمالكة يجب عامّ 

 أساسيتين:

ة، وبالّتالي ال يسوغ الوطنيّ ة من مشتمالت األمالك ولة الخاّص فكرة كون أمالك الدّ  ➢
بدراسة مسبقة )مبدأ التخطيط(،  ف فيها إالّ إستعمالها أو إستغاللها أو التصرّ 

ذي ال تحّدد قيمته إاّل عن طريق المنافسة )مبدأ بمقابل )مبدأ المقابل(، والّ و 
 المنافسة( أي بواسطة المزاد العلني. 

، فهذا يعتبر إستثناء، نظرا لوجود سةالمقابل والمناف مبدأيوفي حالة تّم التخّلي عن 
 ة.ة خاّص ة تبّررها نصوص قانونيّ ة أو إجتماعيّ إعتبارات إقتصاديّ 

ة بمقابل أو بالمجان، عن طريق ولة الخاّص تقّرر تسيير أمالك الدّ  فكرة ما إذا ➢
المنافسة أو عن طريق التراضي، فحتما سيكون وراء ذلك هدف تحقيق المصلحة 

عن طريق إحترام ما تقّرره ضوابط  ، وهذاة(المصلحة العامّ  ة )مبدأ تحقيقالعامّ 
 ة )مبدأ الرقابة(.الرقابة العامّ 

 .تسيير أمالك الدولة الخاصةمبادئ وسنعرض فيما يلي 

 

 طيطــــــمبدأ التخأّوال: 
 

، ومن خالل هذا (1)التخطيط هو التحديد المسبق ألسلوب العمل تحقيقا لهدف معين
تي ة، والّ ولة الخاّص ة إدارة أمالك الدّ العالقة الوطيدة بينه وبين عمليّ التعريف تظهر لنا 

صد ـــــــمة قــــــة ضخساتيّ ة ومؤسّ تها بمنظومة قانونيّ ــــــلى إحاطـــــــــري عــــع الجزائحرص المشرّ 
                                                           

  .74، ص 1991( عثمان حسين عثمان محمد، دروس في اإلدارة العامة، لبنان، الدار الجامعية، سنة 1)
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ة المرجوّ ة ضمان حسن تسـييرها وبالتالي الوصول في المســـتقبل إلى تثمينها وتحقيق المردوديّ 
 منها.

ة ة بوجه خاص، ومختلف األعمال اإلداريّ ولة الخاّص ة إدارة أمالك الدّ إذن فعمليّ 
ها في األصل تهدف إلى تحقيق ة، ألنّ ة أو إرتجاليّ بطريقة عشوائيّ  األخرى بوجه عام، ال تتمّ 

ة نة في خطــــط عمليّ بيّ ــــــوابط المفّصلة والمـــقا للضــــــبقا، وفـــــة مســــغايات محّددة ومدروس
ر عّدة ة التخطيط على توفّ ة التخطيط. وتقوم عمليّ اسا في عمليّ فرعّية تعتبر جزءا حسّ 

 وهي: (1)شـــروط

ة، في نظام متناسق ة محّددة بدقّ وجود جهاز إداري قادر على وضع إستراتيجيّ  ➢
المحيطة وتراعي ة، وأن تتماشى مع البيئة بشكل ينتفي معه التناقض والعشوائيّ 

سم بطابع مرن يمّكن من شيء أن تتّ  ولة بالمجتمع. وأهمّ تي تربط الدّ العالقات الّ 
تي قد تحصل على المستوى القصير أو المتوسط أو البعيد، سلبا رات الّ تدارك التغيّ 

 وإيجابا.
ن كثب ــــة عاتيجيّ تر ـــــفيذ اإلســــب تنـــــــبة نســــــيس لمراقـــــرات ومقايـــــأن تعتمد مؤش ➢

ة بطريقة طة بالخطّ ـــــم في الظروف المحيحكّ ـــــلمعالجة النقائص إن وجدت، والت
 ة.إستبقائيّ 

 ة للجهاز اإلداري.ة والماديّ تناسب اإلستراتيجية مع قدرات المكونات البشريّ   ➢
توفر عنصر التحفيز الذي يضمن اإللتزام العام واإللتفاف األحسن لتحقيق األهداف  ➢

 المحّددة.
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .75( عثمان حسين عثمان محمد، دروس في اإلدارة العامة، مرجع سابق، ص 1)
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 قابلــــبدأ المــــمثانيا: 
 

ف في ة التي تنص على عدم جواز التصرّ يستمد هذا المبدأ مشروعّيته من المادّ 
ة في ـــــة ثابتد عرفيّ ـــــوجب قواعـــــع بها، وهذا بمبرّ ــــدم التــــأي ع (1)ّجانــــولة بالمالك الدّ ـــــأم

م تسيير المرافق ة كمبدأ ينظّ بمبدأ المساواة أمام األعباء العموميّ صل القانون العام تتّ 
 .(2)ةالعموميّ 

ولة، بغض النظر عّما إذا كان ويطبق هذا المبدأ على كّل مقتن لملك من أمالك الدّ 
يعي ــــــــص طبـتني شخـــــــتراضي، وعّما إذا كان المقــــــــسة أو بالنافــــــق المـــــهذا اإلقتناء عن طري

أو معنوي، كما يستوي ما إذا كان من أشخاص القانون الخاص أو من أشخاص القانون 
 العام.

فالغرض من إرساء هذا المبدأ هو قبل السعي وراء تحقيق الربح الماّدي، توفير نوع 
ولة الخاّصة، وهذا بالمحافظة على رصيدها العقاري من خطر من الحماية ألمالك الدّ 

أن يأخذ في الحسبان أّن كّل ما يرغب في  كّل مقتن مهما كانت صفته البدّ اإلجهاز عليه. ف
ن عليه دفع ة يتعيّ ولة الخاّص إمتالكه أو إستعماله أو إستغالله من عقارات تابعة ألمالك الدّ 

ة. ومادام سيؤّدي ثمنها فسيقوم حتما وق العقاريّ ة في السّ ذي يوازي قيمتها التجاريّ ثمنها، والّ 
 ته لها تقديرا صحيحا ومعقوال.بتقدير حاجا

ابعة ة التّ ة والمصالح العموميّ وبما أّن هذا المبدأ يسري في مواجهة الجماعات المحليّ 
ولة، فاألمر بدون شك محسوم بالنسبة للخواص. إاّل أّنه غير مطلق فهناك إستثناءات ترد للدّ 

 عليه وتتلخص في:

                                                           

بالتصرف هنا كل ما من شأنه أن يعتبر طريق من طرق تسيير أمالك الدولة الخاصة سواء التصرفات ( يقصد 1)
الغير ناقلة للملكية )تخصيص، تأجير، إمتياز(، أو الناقلة للملكية )بيع، مبادلة(. ألن األصل أن كل هذه 

 التصرفات تتم بمقابل.
 .112ي غير الفالحي، مرجع سابق، ص ( عماد فرحات، التفويت في ملك الدولة الخاص العقار 2)
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 (1)ة ذات طابع صناعي وتجاري سات عموميّ ة أو مؤسّ حالة تجهيز أو إيواء مصالح إداريّ  ➢
ولة إلى تجهيز المصالح ة أمالك الدّ ة غير مهّمة، وتعمد مديريّ فهنا تصبح الجوانب الماليّ 

 انا قصد ضمان السير الحسن للمهام الموكلة إليها.مجّ 
تي ة الّ ة الخاّص ة بأحد األمالك الوطنيّ ق العمليّ خصيص مجاني عندما تتعلّ يكون التّ  ➢

 .(2)ةة من أجل إحتياجات مصالحها الخاّص الجماعة العموميّ تملكها 
ولة عن طريق تها للدّ سبة للعقارات التي تعود ملكيّ اني بالنّ يكون كذلك التخصيص مجّ  ➢

سبة للعقارات التي يتبّرع بها كما هو الحال بالنّ  (3)هبة أو وصّية مقّيدة بتخصيص خاص
 ولة بشرط أن تخّصص كمقبرة.للدّ 
 

 نافسةـــبدأ المـــمثالثا: 
 

ي ــــلني فـــــزاد العــــريقة المــــباع اإلدارة لطالل إتّ ــــن خــــسة جلّيا مــــبدأ المنافــــــهر مــــيظ
تي ة، والّ ـــولة الخاّص الك الدّ ـــــقار تابع ألمـــــلى عــــتياز عــــنح إمـــير أو مــكّل حاالت بيع أو تأج
 تين:من تحقيق غايتين أساسيّ ـــالك حيث تضــــف في هاته األمصرّ ـــــة للتتعتبر الطريقة األصليّ 

 بأعلى عرض مقّدم. ة كونها تتمّ تحصيل مبالغ معتبرة لصالح الخزينة العموميّ  ➢
ة المزاد والحّد من المحاباة ة والمساواة بالنسبة للمشاركين في عمليّ تحقيق الشفافيّ  ➢

 والرشوة.

 يره يعرف عّدة إستثناءات تمليها نصوص خاّصة، ومن أمثلتها:ـبدأ، كغإاّل أّن هذا الم

سات ة بالتراضي لفائدة: الواليات والبلديات والهيئات والمؤسّ ولة الخاّص بيع أمالك الدّ  ➢
ات، للخواص )في حالة الشيوع أو األراضي المحصورة ة والجمعيّ ة اإلقتصاديّ العموميّ 

تهم أو في ك المنزوعة ملكيّ ة أو الجوار أو ضرورة إعادة إسكان الماّل ة القانونيّ أو الشفع

                                                           

  ، مرجع سابق.30-90من قانون األمالك الوطنية رقم  04ف  82( المادة 1)
  ، مرجع سابق.30-90من قانون األمالك الوطنية رقم  86( المادة 2)
 ، مرجع سابق.30-90من قانون األمالك الوطنية رقم  44و  43( راجع المواد 3)
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تين للبيع بالمزاد العلني(، للمتعاملين ى بيع العقار بعد عمليّ حالة ما إذا لم يتأتّ 
 .(1)العقاريين

ة ات التأجيريّ ت ذات اإلستعمال السكني بالتراضي، باإلضافة إلى العمليّ تأجير المحاّل   ➢
 .(2)ةتكتسي فائدة أكيدة للجماعة الوطنيّ التي 

تي تكون الجزائر عضوا فيها وللبعثات ة الّ بيع أو تأجير بالتراضي لفائدة الهيئات الدوليّ  ➢
 .(3)ة المعتمدة في الجزائرة والقنصليّ الدبلوماسيّ 

والتسيير العقاري ولة ولدواوين الترقية ابعة للدّ ة التّ التنازل بالتراضي عن األمالك العقاريّ  ➢
 .(4)2004الموضوعة حّيز اإلستغالل قبل أّول يناير 

قائمة هذه اإلستثناءات ليست محصورة، بل قابلة للزيادة أو  والجدير باإلشارة أنّ 
 تي تفرضها. والخوف كلّ ة الّ ة واإلقتصاديّ ة والسياسيّ رورات اإلجتماعيّ النقصان بحسب الّض 

تي ال تنتهي مبّرراتها، نهاية في طريق اإلستثناءات الّ  ير إلى ماالالخوف في مواصلة السّ 
ة للتعامل في جوء إلى مبدأ المنافسة رغم إعتباره الطريقة األصليّ اللّ  سبل الي تقليصوبالتّ 

 ة نظرا لما يدّره من فوائد سبق بيانها.   ولة الخاّص أمالك الدّ 

 

 مبدأ تحقيق المصلحة العامةرابعا: 
 

سواء كان بمقابل -ة، ولة الخاّص تصّرف على ملك من أمالك الدّ  ال يمكن أن يرد أيّ 
، إاّل وكانت خلفه ضرورة من ضرورات المصلحة -ان، بالمزاد العلني أو بالتراضيأو بالمجّ 

                                                           

المتضمن شروط وكيفيات إدارة وتسيير أمالك  427-12من المرسوم التنفيذي رقم  92و  91( أنظر المواد 1)
  الدولة، مرجع سابق.

 المذكور أعاله. 427-12من المرسوم التنفيذي رقم  103( أنظر المادة 2)
  .427-12من نفس المرسوم التنفيذي رقم  113و  91( أنظر المواد 3)
التــــنازل بالتــــراضي عن األمـــالك العــــقارّية الّتابــــعة المتـــضمن  269-03ي رقم ( راجع أحكام المرســــوم التنفيذ4)

، مرجع 2004 للّدولــــة ولدواويــــن الترقــــــــية والتســــيير العــــــقاري الموضـــــوعة حّيز اإلســـــتغالل قـــــبل أّول ينايــــر
 سابق.
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أّن ما  (1)-ةولة الخاصك الدّ مالفي إطار المفهوم المعاصر أل-ة، إذ أّن من المسّلم به العامّ 
عي نحو تحقيق هدف ممتلكاتي مالي ولة من وراء تصّرفها في هذه األمالك هو السّ تتوّخاه الدّ 

ة، وهذا إّما بشكل مندمج أو بشكل متداخل بين باإلضافة إلى هدف المصلحة العامّ 
ولة ة للقول بعدم وجود فرق كبير بين أمالك الدّ ، وهذا ما شّجع بعض اآلراء الفقهيّ (2)الهدفين

ة وإحتكامهما إلمتيازات منهما للمصلحة العامّ  ة، وهذا من زاوية خدمة كلّ ة والخاّص لعامّ ا
 . (3)ة، وإن كان ذلك بشكل متفاوت بينهماالسلطة العامّ 

ولة ب على األعوان والموظفين المسندة إليهم مهام تسيير أمالك الدّ وعليه، يتوجّ 
 ابة.   ـضوا لمــبدأ الرقيمكـنهم تجاوزها وإاّل تعرّ  تي الة والّ ة مراعاة ضوابط المصلحة العامّ الخاّص 

 

 ةــــــبدأ الرقابـــــــمخامسا: 
 

تعّرف الرقابة عموما على أّنها "مجموعة اإلجراءات والوسائل التي تّتبع لمراجعة 
للرقابـــــــة، وقــــــياس مســــتوى كفاءتها التـــــصّرفات المالّية، وتقـــــييم عمل األجــــهزة الخاضــــعة 

وقدرتـــــها على تحقيق األهـــــــداف الموضـــــــوعة، والتأّكد من أّن األهـــــداف المحّققة هي ما كان 
يجب تحقيقه، وأّن تلك األهداف تحّقق وفق الخطة الموضوعة وخالل األوقات الالزمة 

 .(4)لها"

ع إدارة ، تتمتّ 30-90رقم  من قانون األمالك الوطنية 134عمال بنص المادة و 
ولة ابعة للدّ ة التّ بحق دائم في مراقبة ظروف إستعمال األمالك المنقولة والعقاريّ ولة أمالك الدّ 

                                                           

راء الفقهية للقول بعدم وجود تفريق قاطع بين الملك اإلداري العام والملك اإلداري ( وقد شّجع ذلك بعض اآل1)
الخاص، على األقل من زاوية خدمة كل منهما للمصلحة العامة وإحتكامهما إلمتيازات السلطة العامة، وإن 

ير الفالحي، كان ذلك بشكل متفاوت بينهما. راجع عماد فرحات، التفويت في ملك الدولة الخاص العقاري غ
 .112مرجع سابق، ص 

  .260( حسن الخشين، ملك الدولة الخاص، مرجع سابق، ص 2)
 .112( عماد فرحات، التفويت في ملك الدولة الخاص العقاري غير الفالحي، مرجع سابق، ص 3)
حامد للنشر ( عبد الباسط علي جاسم الزبيدي، الموازنة العامة للدولة والرقابة على تنفيذها، عمان، دار ال4)

  .200، ص2014والتوزيع، سنة 
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ع تي تتمتّ قابة الّ الرّ  ف. غير أنّ وصيانتها، سواء كانت مخّصصة أو موضوعة تحت التصرّ 
 -بمقتضى القوانين والتنظيمات–ولة ال تمنع رقابات أخرى تمارسها ة أمالك الدّ بها مديريّ 

منها في حدود إختصاصاتها،  تي تعمل كلّ سات التفتيش والرقابة وهيئاتهما الّ الوزارات ومؤسّ 
 وفي هذا المجال:

ة، باإلضافة إلى إستعماالت األمالك الوطنيّ  ة لكلّ ة بالمراقبة القانونيّ يقوم وزير الماليّ  ➢
 . (1)قويمهاجردها وت

ة فة بمقتضى القوانين والتنظيمات الخاّص ة المكلّ يجب على اإلدارات والهيئات العموميّ  ➢
ولة أو تسيير بعض مرافقها، أن تحافظ ابعة للدّ ة التّ بتسيير جزء من األمالك العموميّ 

تحوزها، تي تسّيرها أو ولة الّ قة بأمالك الدّ على جميع الوثائق والعقود والسندات المتعلّ 
 قصد مراقبتها.

ج مراقبة ــــــة المحّلفين المخوّلين قانونا، وفقا لبرنامـــــالك الّدولــــــــوان إدارة أمـــــيمّكن أع ➢
ة قاريّ ـــــنقولة والعـــــير األمالك المــــــة وثائق تسيكان باألدلّ ــــين المــــــسنوي، أن يراقبوا في ع
حازة من طرف ــــندة أو المــــــولة، المخّصصة أو المسعة للدّ ـــــبالعاّمة أو الخاّصة الّتا

ات ذات الطابع صالح واألجهزة والجمعيّ ـــــــستقّلة والمـــــمختلف المؤّسسات والهيئات الم
 .اإلجتماعي

 

 

 الثاني مبحثال

 .وتكوينه ماهية بيع أمالك الدولة العقارية الخاصة

 

                                                           

المحدد لصالحيات وزير المالية، جريدة رسمية  15/02/1995المؤرخ في  54-95( راجع المرسوم التنفيذي رقم 1)
 .19/03/1995الصادرة بتاريخ  15عدد 
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ـــال مـــن أهـــمّ  ـــرات تغّي احبت إنتهـــاج الجزائـــر للنظـــام اللبيرالـــي، تكـــريس صـــتـــي ة الّ القانونّي
صـة ولـة ألمـالك مخّص ة الدّ ذي يفصـل بـين ملكّيـة، واّلـة األمـالك الوطنّيـع لنظام إزدواجيّ المشرّ 

ة صــاحبة ســلطة وســيادة، وبــين ملكيتهــا ألمــالك رها بإعتبارهــا قــوة عمومّيــة، تســيّ للمنفعــة العاّمــ
ة ملكيتهـا لهـذه األمـالك هـو حـق ملكّيـ من السلطة والسيادة، بإعتبار أنّ دة رها مجرّ ة تسيّ خاّص 
الي فهـي تخضـع لـنفس األحكـام التـي تخضـع وبالتّـ. (1)ةة إدارّيـة محضـة ولـيس حـق ملكّيـمدنيّ 

ولــة ة مــع شــيء مــن التحــوير إقتضــته طبيعــة كــون الشــخص المالــك هــو الدّ ة المدنّيــلهــا الملكّيــ
 ة.وجماعاتها المحليّ 

ة ولــة الخاّصــف فــي أمــالك الدّ ع الجزائــري صــراحة جــواز التصــرّ المشــرّ  وعليــه فقــد أقــرّ 
ـــالبيع، وهـــذا مـــن خـــالل المـــادة  ـــ 89ب ـــانون األمـــالك الوطنّي ، وضـــبط (2)30-90 رقـــم ةمـــن ق

 . (3)427-12ات ذلك في المرسوم التنفيذي رقم كيفيّ 

مـا ا، و ا أو مـدنيّ إدارّيـبيعـا ن إاّل أّن هذا النوع من البيـوع قـد أثـار الجـدل حـول مـا إذا كـا
التركيـز علـى  ادي أو اإلداري، وعليه فسـيتمالقاضي الع إذا كان يختص بالفصل في منازعاته

ولـة تـي تقتضـيها كـون الدّ ة الّ ة لعقد البيع العقاري مع اإلسـتثناءات الخاّصـألحكام العامّ دراسة ا
إلضــافة إلــى آثــاره والمنازعــات المتعلقــة العقــد، باة لهــذا لطبيعــة القانونّيــأحــد أطــراف العقــد، و ا

وسنعرض فيما يلي إلى تعريف عقد بيع أمالك الدولة العقارية الخاصة وطبيعته القانونية . به
 في مطلب أول، وتكوين عقد بيع أمالك الدولة الخاصة وآثاره في مطلب ثان.

 األول طلبالم

 .وطبيعته القانونية بيع أمالك الدولة العقارية الخاصة تعريف

 

                                                           

البيع(، الكتاب الثامن )حق د/عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الكتاب الرابع )عقد ( 1)
 .149، ص 1998 سنةمنشورات الحلبي الحقوقية،  ، لبنان،الملكية( الطبعة الثالثة

 ، مرجع سابق.30-90رقم  قانون األمالك الوطنية( 2)
 .المتضمن شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك الوطنية، مرجع سابق 427-12المرسوم التنفيذي رقم ( 3)
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ة، سواء المنصوص ولة الخاّص ابعة ألمالك الدّ على إختالف طرق بيع العقارات التّ 
من المرسوم المذكور  90ة ة كالبيع بالمزاد العلني )المادّ عليها في قانون األمالك الوطنيّ 

من نفس المرسوم(، أو تلك المنصوص عليها في  93و  92 أعاله( والبيع بالتراضي )المواد
ة أخرى كالتنازل عن األراضي الفالحية التابعة ألمالك الدولة الخاصة بعد قوانين خاّص 

، أو التنازل على ((1)المتعلق بحيازة الملكية الفالحية 18-83إستصالحها )القانون رقم 
ين الترقية والتسيير العقاري )المرسوم التنفيذي األمالك العقارية الخاصة التابعة للدولة ولدواو 

ة هاته األنواع من البيوع وغيرها تخضع إلى األحكام العامّ  كلّ  فإنّ  ( .... (2)269-03رقم 
ولة وجماعاتها للبيع الواردة في القانون المدني مع بعض اإلستثناءات تقتضيها كون الدّ 

ما تكون هذه اإلستثناءات في حدود الغاية التي  غالباالبيع.  و  ة هي مالكة العقار محلّ المحليّ 
زم للوصول لهذا الهدف مع ة، وبالقدر الاّل ولة إلى تحقيقها أال وهي المنفعة العامّ تسعى الدّ 

ع ق المشرّ مدى وفّ  ف. فإلى أيّ مراعاة المحافظة على هذه العقارات من اإلهمال وسوء التصرّ 
ابعة البيوع؟ وهل هاته األحكام كافية لحماية العقارات التّ في تنظيم أحكام هذا النوع من 

 ف؟ ة من التالعب وسوء التصرّ ولة الخاّص ألمالك الدّ 

سنعرض فيما يلي إلى تعريف عقد بيع أمالك لمحاولة اإلجابة على هذه األسئلة 
ولة الدولة العقارية الخاصة وخصائصه في فرع أول، والطبيعة القانونية لعقد بيع أمالك الد

 العقارية الخاصة وتمييزه عن العقود المشابهة في فرع ثان.

 األول فرعال

 وخصائصه أمالك الدولة العقارية الخاصة عقد بيع تعريف

 

                                                           

 مرجع سابق.المتعلق بحيازة الملكية الفالحية، و  13/08/1983المؤرخ في  18-83 رقم القانون ( 1)
يحدد شروط وكيفيات التنازل على األمالك  07/08/2003المؤرخ في  269-03المرسوم التنفيذي رقم ( 2)

ز اإلستغالل قبل أول يناير العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حي
 .مرجع سابق، 2004



 

68 
 

ا نظرا مستفيض ها تنظيماتنظيمبع المشرّ  إهتمّ  تياة الّ العقود المسمّ  عقد البيع من أهمّ 
ة المدنيّ  ةالحياة اليوميّ وشيوعا في  تداوال، إذ أضحى من العقود األكثر لإلقبال الكبير عليه

ة الرقبة، فناهيك إن كان ه ينصب على نقل ملكيّ ، واألكثر خطورة ألنّ لألفراد ةواإلقتصاديّ 
عرض فيما يلي إلى تعريف عقد بيع أمالك الدولة سنو  ولة.البيع عقارا مملوكا للدّ  محلّ 

 وخصائصه.العقارية الخاصة 

 

 تعريف عقد بيع أمالك الدولة العقارية الخاصة: أوال
 

تي القت رواجا كبيرا من قبل ة الّ المواضيع القانونيّ  يعتبر عقد البيع من بين أهمّ        
لتعريف هذا العقد قانونا، ثم تعريفه ق المشّرعين والفقهاء والباحثين، ولهذا إرتأينا إلى التطرّ 

 فقها.

 

 عقد بيع أمالك الدولة العقارية الخاصة قانونا تعريف: 1
 

: كما يلي (1)من القانون المدني 351عقد البيع في نص المادة  ع الجزائري ف المشرّ عرّ 
ا آخـر فـي مقابـل ا مالّيـة شـيء أو حّقـ"البيع عقـد يلتـزم بمقتضـاه البـائع أن ينقـل للمشـتري ملكّيـ

علـى أّن عقـد البيـع هـو عقـد  هنّصـ ظر إلـىالنّ بـ وافيـاويعتبر هـذا التعريـف تعريفـا  ،ثمن نقدي"
ه يمكـن ة، بـل تجـاوز ذلـك إلـى الـنص علـى أّنـد إلتـزام بنقـل الملكّيـة ولـم يبقـى مجـرّ ناقـل للملكّيـ

ومـن خـالل ، (2)ة كحق اإلنتفاع أو حق اإلرتفاقالملكيّ  حق مالي آخر غير حقّ  حتى نقل أيّ 
ع ذي وّجــه للمشــرّ ع الجزائــري النقــد اّلــب المشــرّ ق بإلتزامــات البــائع فقــد تجّنــالتفصــيل المتعّلــهــذا 

                                                           

 26/09/1975المؤرخ في  58-75يعدل ويتّمم األمر رقم  13/05/2007المؤرخ في  05-07القانون رقم ( 1)
 .13/05/2007الصادرة بتاريخ  31، جريدة رسمية عدد المتضمن القانون المدني الجزائري و 

صرا على نقل حق الملكية دون غيرها من الحقوق، أما في التشريعات تقملقد كان البيع في التشريعات القديمة ( 2)
المعاصرة فقد يرد البيع على حق ملكية كما يرد على أي حق مالي آخر سواء كان حقا عينيا كاإلنتفاع، أو 

  شخصيا كحوالة الحق، أو فكريا كبيع حقوق التأليف.
 .20، ص 1970بيع"، سوريا، دار الفكر، سنة العقود الشائعة والمسماة "عقد الجاك يوسف الحكيم،  -
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، إذ حصــر مــن القــانون المــدني الفرنســي (1)1582الفرنســي فــي تعريفــه للبيــع فــي نــص المــادة 
إذ كـان  ة،ض إلـى إلتزامـه بنقـل الملكّيـإلتـزام البـائع بتسـليم المبيـع دون التعـرّ  هذا األخيـر محـلّ 

نبغي أن يعدل التعريف بما يفيد أنه عقد ينقل الملكية أو على األقـل عقـد ينشـل إلتزامـا بنقـل ي
ع الفرنسـي لكـن هـذا ال يعيـب تعريـف المشـرّ  .(2)الملكية، وال يقتصر على إنشاء إلتزام بالتسـليم

ــ فهنــاك مــن الفقهــاء مــن يــرى أنّ  البيــع يترتــب ة هــو أثــر تلقــائي لعقــد إلتــزام البــائع بنقــل الملكّي
ف البيــع فــي نــص ذي عــرّ اّلــ (3)ع األردنــيد إنعقــاده صــحيحا، وقــد وافقــه فــي هــذا المشــرّ بمجــرّ 

ة مـالي لقـاء عـوض". أّمـا أغلـب التشـريعات العربّيـ "تمليـك مـال أو حـقّ  :هعلى أنّ  465المادة 
مــادة ال ع الجزائــري، ومــن أمثلــة ذلــك نــّص األخــرى فقــد وافقــت تعاريفهــا للبيــع مــا أورده المشــرّ 

 .  386من القانون المدني المصري، ونظيره السوري في مادته  418

ال يختلـف بـإختالف أطرافـه، ألن لفظتـي "البـائع" و"المشـتري" لـم تسـتثنيا  البيـع إذن فإنّ 
 حهما، من أن تكون طرفا في البيع.ة أو أحد مصالولة أو الجماعات المحليّ الدّ 

 فقها. عقد بيع أمالك الدولة العقارية الخاصة تعريف :2
 

ه عقد ملزم لجانبين، إذ يلزم البائع السنهوري عقد البيع بأنّ  عرف األستاذ عبد الرزاق
لذلك  م المشتري بأن يدفع للبائع مقابالا آخر، ويلز ا ماليّ ة شيء أو حقّ بأن ينقل للمشتري ملكيّ 

                                                           

(1) Le code civil  français )art.1582,al.1(: "La vente est une convention par laquelle 
l’un s’oblige a livrer une chose et l’autre à la payer" 

-PH Malaurie, L Aynes, PY Gautier. Les contrats spéciaux.4éme edition.Point 
delta.Paris 2009.P37. 

 .17، ص 1991 سنةدار النهضة العربية،  مصر، جميل الشرقاوي، شرح العقود المدنية "البيع والمقايضة"، -

( سليمان مرقس، شرح القانون المدني العقود المسماة "عقد البيع"، بدون طبعة، مصر، بدون دار نشر، سنة 2)
 .19، ص 1968

دار  بدون طبعة، األردن، عباس العبودي، شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني "البيع واإليجار"،( 3)
 .29، ص 2009 سنةالثقافة للنشر والتوزيع، 
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ف إسماعيل غانم فلم يضف على ما جاء به الفقيه السنهوري فعرّ ا الدكتور . أمّ (1)اثمنا نقديّ 
ة شيء أو حقا "عقد يقصد به طرفاه أن يلتزم أحدهما وهو البائع بأن ينقل ملكيّ  البيع على أّنه

 هف. في حين عرّ (2)ا آخر في مقابل إلتزام الطرف الثاني وهو المشتري بثمن نقدي"ماليّ 
ا غير ا ماليّ ه "عقد ينقل من البائع إلى المشتري حقّ أنّ على  (3)الدكتور جاك يوسف الحكيم

يوسف  وفي هذا الصدد يرى الدكتور جاك .(4)ة مبلغ من النقود في مقابل ثمن نقدي"ملكيّ 
تنفيذه حكما  ة البائع يتمّ ة المبيع إلى المشتري هي عبارة عن إلتزام في ذمّ نقل ملكيّ  أنّ  الحكيم
فنقل  ،(5)ة إتفاق بين الطرفين يخالف ذلكلم يكن ثمّ  آخر ماد التعاقد دون حاجة إلجراء بمجرّ 
 لما إعتبر القانون بيع ملك ة المبيع إلى المشتري هي الهدف الرئيسي من البيع وإالّ ملكيّ 

ة المبيع إلى المشتري، ولهذا إستبدل عن نقل ملكيّ  فيه وهذا بسبب عجز البائع ،الغير باطال
البائع بنقل" بعبارة "عقد ينقل"، إبرازا منه لهذا األثر المتمثل في إنتقال الدكتور عبارة "إلتزام 

 د التعاقد.ة بمجرّ الملكيّ 

 

 خصائص عقد بيع أمالك الدولة العقارية الخاصةا: ثاني
 

أمالك الدولة العقارية  بيععقد ل من خالل التعريف القانوني والتعريف الفقهي نستشف
فاق الطرفين على د إتّ ا بمجرّ ه عقد رضائي فهو ينعقد مبدئيّ أنّ أن هذا العقد يتميز ب ،الخاصة

من البائع والمشتري، وهو  د فيه إلتزامات كلّ مضمونه. وهو كذلك عقد ملزم لجانبين إذ تحدّ 
يه إلى الطرف دّ عقد معاوضة يستهدف فيه كال الطرفين الحصول على منفعة مقابل ما يؤ 

يستطيع من خالله كال الطرفين أن  القيمة داآلخر، وأخيرا وليس آخرا فعقد البيع عقد محدّ 
 د عند إبرامه قيمة ما يأخذ بمقتضاه وقيمة ما يعطي.يحدّ 

                                                           

 .21( عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني"عقد البيع"، مرجع سابق، ص 1)
 .9، ص1958العقود المسماة، بدون طبعة، القاهرة، بدون دار نشر، سنة ( إسماعيل غانم، مذكرات في 2)
 ( األستاذ الدكتور جاك يوسف الحكيم أستاذ القانون المدني في كلية الحقوق بجامعة دمشق.3)
 .19( جاك يوسف الحكيم، العقود الشائعة والمسماة "عقد البيع"، مرجع سابق، ص 4)
 .21ئعة والمسماة "عقد البيع"، مرجع سابق، ص ( جاك يوسف الحكيم، العقود الشا5)
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 وسنعرض فيما يلي خصائص عقد بيع أمالك الدولة العقارية الخاصة بالتفصيل. 

 

 رضائي بيع: 1
 

ب آثاره ، فهو ينعقد ويرتّ consensuel ةه من العقود الرضائيّ عقد البيع أنّ األصل في         
هذه القاعدة   أنّ إالّ  ،(1)إجراء آخر فاق إرادتي البائع والمشتري دون حاجة إلى أيّ د إتّ بمجرّ 

ع عليها لسبب من األسباب، ويجعل من عقد رضائي في ليست مطلقة، فقد يخرج المشرّ 
 بإستيفائه هذا الشكل، وخير مثال على هذا ب آثاره إالّ ينعقد وال يرتّ ا ال األصل عقدا شكليّ 

 .اإلستثناء هو البيع العقاري 

 

 بيع ملزم لجانبين الدولة المالكة والمشتري: 2
 

 وبمجــرد إنعقــاده فهــو، synallagmatiqueوعقــد البيــع كــذلك هــو عقــد ملــزم لجــانبين        
أي أن إرادة كــل مــن طرفيــه تتجــه نحــو مــن المتعاقــدين،  ة كــلّ ب إلتزامــات متقابلــة فــي ذّمــيرّتــ

إلزام صاحبها بإلتزامات معينة، ولذلك يتعين أن يكون لكل من هاتين اإلرادتين اللتين تلتزمان 
 .(2)سبب مشروع

واحــد فــيهم دائنـــا  فيعتبــر كــلّ ويوجــد إرتبــاط بــين إلتزامــات كــل مــن البــائع والمشــتري،   
ة إلــى المشــتري، ولــة البائعــة دائنــة بــالثمن ومدينــة بنقــل الملكّيــدّ فال ،(3)ومــدينا فــي نفــس الوقــت

 م المبيع ومدين بدفع الثمن.والمشتري دائن بتسلّ 

                                                           

 سنة دار النهضة العربية للطباعة والنشر،، لبنان، الطبعة الثانية المبادئ القانونية العامة، أنور سلطان،( 1)
 .280، ص 1978

 .32عباس العـــــبودي، شرح أحكام العــــقود المسماة في القانون المدني، مرجع سابق، ص  –
 .25سليمان مرقس، شرح القانون المدني العقود المسماة "عقد البيع"، مرجع سابق، ص  (2)
 .281، ص المبادئ القانونية العامة، مرجع سابق أنور سلطان،( 3)
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فـإذا وقـع إلتـزام أحـد الطـرفين بـاطال ألي سـبب مـن أسـباب الـبطالن بطـل أيضـا إلتــزام   
العقــد وإنقضـى إلتــزام الطـرف اآلخـر، وإذا إنقضــى إلتـزام أحــدهما بإسـتحالة الوفـاء مــثال إنفسـخ 

الطــرف اآلخــر. أمــا إذا إمتنــع أحــدهما عــن تنفيــذ إلتزاماتــه جــاز للطــرف اآلخــر أن يمتنــع هــو 
  . (1)أيضا عن تنفيذ إلتزاماته أو أن يطلب فسخ العقد ليتحلل منها

 

 بيع من عقود المعاوضة: عقد 3
 

 يختلـف عـن الهبـة ، إذcontrat a titre onéreauكـذلك مـن عقـود المعاوضـة  هـوو      
البــد فيــه مــن مقابــل، ويجــب أن يكــون هــذا المقابــل مبلــغ مــن النقــود يســمى إذ  بإعتبارهــا تبــرع،

طــــرف يأخـــذ مقــــابال لمــــا يعطيــــه،  وبهــــذا فهــــو يختلـــف كــــذلك عــــن المقايضـــة. فكــــلّ  ،"الـــثمن"
 د مســبقا مــن طــرفذي يدفعــه المشــتري والمحــدّ ولــة تقــبض الــثمن اّلــفالمشــتري يأخــذ العقــار والدّ 

ا وال تافهـــا وال ا ال صـــوريّ ة. والبـــد أيضـــا فـــي عقـــد البيـــع أن يكـــون الـــثمن جـــديّ مصـــالحها التقنّيـــ
 بخسا.

 

 : عقد بيع محدد القيمة4
 

مــن الطــرفين المتعاقــدين )البــائع  ذي يســتطيع فيــه كــلّ د القيمــة هــو العقــد اّلــالعقــد المحــدّ      
 ه وحقوقه وقت إبرام العقد.اتوالمشتري( تحديد إلتزام

علــى أن هــذه الصــفة ليســت مــن مســتلزمات البيــع، فقــد يكــون البيــع عقــدا إحتماليــا إذا   
ربط الطرفان أحد اإللتزامات الناشئة من العقد بحادث غير محقق، كمـا إذا جعـل الـثمن إيـرادا 

ن مقـدار الـثمن يكـون فـي هـذه الحالـة مرتبطـا بمـدى حيـاة البـائع، وهـو أمـر ال مدى الحيـاة، فـإ
 يمكن تحديده وقت العقد.

                                                           

 .25القانون المدني العقود المسماة "عقد البيع"، مرجع سابق، ص سليمان مرقس، شرح ( 1)
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وتظهر أهمية إعتبار البيع عقـدا محـددا أو عقـدا إحتماليـا فـي تطبيـق أحكـام الغـبن، إذ   
 .(1)أن هذه األحكام تطبق على العقود محددة القيمة دون العقود اإلحتمالية

 

 ناقل للملكية: عقد بيع 5
 

هـو  أو اإللتـزام بنقـل الملكيـة ةة في عقد البيع، فنقـل الملكّيـة الجوهريّ وهذه هي الخاصيّ        
ز عقد البيع عن غيره مـن العقـود. إذ أن التعريـف القـانوني للبيـع يفيـد أن مـن أهـم آثـاره ما يميّ 

هو إنشاء إلتزام في ذمة البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري، وعليـه يعتبـر هـذا اإللتـزام مـن 
 طبيعة البيع بوجه عام بحيث ال يكون البيع دون نشوء هذا اإللتزام. 

ة ال تنتقــل ة بطـالن بيـع ملــك الغيـر، فالملكّيـالبيـع ناقـل للملكّيــويترتـب علـى كـون عقــد   
 البيع ملكا للبائع.   إذا كان محلّ إالّ 

ــ كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أنّ    نــا  إذا كــان المبيــع معيّ د التعاقــد إالّ ة ال تنتقــل بمجــرّ الملكّي
ــبالــذّ  ، فــال تنتقــل ا إذا كــان البيــع وارد علــى عقــار كمــا هــو الحــال فــي موضــوع دراســتناات، أّم

نتطرق إليـــه بتفصـــيل أكبـــر فـــي المطلـــب الثـــاني مـــن هـــذا وهـــذا مـــا ســـ . بالتســـجيلة إالّ الملكّيـــ
. لكـــن هـــذا ال يمنعنـــا مــن اإلشـــارة إلـــى نقطـــة خــالف وقعـــت بـــين القـــانونين الجزائـــري المبحــث

ة. فحســـب ة فـــي البيـــوع العقارّيـــوهـــذا بشـــأن إنتقـــال الملكّيـــ ،والمصـــري وبـــين نظيرهمـــا الفرنســـي
د إبرام العقد، وال يحتج بشـرط التسـجيل سبة للمتعاقدين بمجرّ ة بالنّ انون الفرنسي تنتقل الملكيّ الق
 ة العقار في القانونين الجزائري والمصري ال تنتقل إالّ ملكيّ   في مواجهة الغير. في حين أنّ إالّ 

 .  (2)بالتسجيل، سواء فيما بين المتعاقدين أو في مواجهة الغير

 

 مجرد من المساومةعقد بيع : 6
 

                                                           

 .26سليمان مرقس، شرح القانون المدني العقود المسماة "عقد البيع"، مرجع سابق، ص ( 1)
 .14، ص 2000 سنة، للنشر دار األمل ، الجزائر،الطبعة الثالثة زاهية سي يوسف، عقد البيع،( 2)
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إن صح التعبير بين  اتين الخواص يمكن أن تكون هناك مفاوضب ةع الواردو في البيف
 البائع والمشتري على الثمن أو على أوصاف الشيء المبيع والتسليم ومسائل أخرى.

فهو   تفاوض أيّ ال يرد فيه  ولةة للدّ على األمالك الخاّص  ردالعقد الواف وعلى خالف ذلك
يم ــــــبعد تقي تهــــــد قيمتحدّ  تري ــــيدفعه المش ذيمن الّ ــــــالث، فما يكون إلى عقد اإلذعانأقرب 

أو  ناقشــــــتال يتمّ  الالي بالتّ ، و بناء على مراسيم وتعليمات إدارية ولةتقوم به مصلحة أمالك الدّ 
األحكام األخرى كالضمان من  في أيّ  من والـــــال في الث بين الدولة والمشتري  تفاوضـــــال

ه من . ألنّ (1)ة فضال على القضائيةة في البيوع اإلداريّ مان للعيوب الخفيّ ـــــمثال: فال ض
 لع على حالتها قبل البيع.المفروض أن يكون المشتري قد إطّ 

 
 

 

 

 الفرع الثاني

العقود الطبيعة القانونية لعقد بيع أمالك الدولة العقارية الخاصة وتمييزه عن 

 المشابهة

 

تعمد مديرية أمالك الدولة إلى إيجاد الصيغ التعاقدية المختلفة، والتي تضطلع من 
خاللها إلى تأدية المهام المنوطة بها على أحسن وجه، وبالتالي فهي تقوم بإبرام العديد من 

الشراء، العقود، منها ما يساهم في تكوين الرصيد العقاري ألمالك الدولة الخاصة كعقود 
 عقود البيع والتنازل. -في حاالت معينة–وعكسها 

                                                           

كتفى بعدم الضمان في البيوع التي إمن القانون المدني الجزائري، القانون الفرنسي  385أنظر إلى نص المادة ( 1)
 :ر أيضا إلىظأن -تتم تحت وصاية مرفق القضاء 

- Henri dementhon «traité du domaine de l’état» Troisième Edition, la préparation 
Administrative, Paris, 1964. Pag 284 
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وهي في ذلك تتمتع بجميع السلطات التي يخولها حق الملكية للشخص العادي من  
إستعمال وإستغالل وتصرف. كما أنها ال تتمتع في ذلك بأي إمتياز، بل تعامل معاملة 

د المنصوص عليها في القانون ، وبالتالي فهي تخضع إلى المبادئ العامة لللتعاق(1)الخواص
 المدني، وهذا ما رأيناه سابقا من خالل دراسة أحكام عقد البيع.

غير أن خضوع هاته العقود لقواعد القانون الخاص يظل مسألة صعبة التحقق بكيفية  
سببا  -حسب البعض–مرضية، نظرا لكون أحد طرفي العقد شخص عام، وهذا ما قد يكون 

ة على العقد، خاصة وأن المشرع الجزائري خالف قاعدة خضوع إلضفاء الصفة اإلداري
منازعات عقود أمالك الدولة العقارية الخاصة للمثول أمام القضاء المدني، وألحقها بالقضاء 
اإلداري. رغم أن القاعدة تنص على أن وصف العقد هو معيار توزيع اإلختصاصات 

 .(2)القضائية

د في تمييزه عن العقود المشابهة له، وسنعرض فيما وتفيد الطبيعة القانونية لهذا العق
يلي الطبيعة القانونية لعقد بيع أمالك الدولة العقارية الخاصة، ثم تمييز هذا العقد عن العقود 

 المشابهة له.

 أوال: الطبيعة القانونية لعقد بيع أمالك الدولة العقارية الخاصة.

     

مـا إذا  ة،الخاصـ ةولـة العقاريـك الدّ مالأة لعقد بيع الطبيعة القانونيّ  إختلفت اآلراء حول
ف مـن خاللـه ولة تتصرّ كان هذا العقد عقد مدني بإعتباره خاضع لقواعد القانون الخاص، والدّ 

لطة والسـيادة، أو أّنـه عقـد إداري لكـون مظـاهر الّسـ دة فـي ذلـك مـن كـلّ كشخص عـادي، مجـرّ 
نـزاع للقضـاء اإلداري وألّن المشّرع أخضعه في حالة ال ،ن العامأحد أطرافه من أشخاص القانو 

. اا وقضـــائيّ أو أّنـــه يجمـــع بـــين الـــرأيين ليكـــّون عقـــد ذو طبيعـــة مزدوجـــة قانونّيـــ ولـــيس المـــدني.

                                                           

، منشورات -الطبيعة القانونية واإلختصاص القضائي–( عمر األزمي اإلدريسي، عقود الملك الخاص للدولة 1)
  .52، ص 2011مجلة الحقوق المغربية، سلسلة فقه المنازعات اإلدارية، اإلصدار السنوي األول 

  .353( أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات اإلدارية، مرجع سابق، ص 2)
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وســنعرض فيمــا يلــي لــآلراء المختلفــة حــول الطبيعــة القانونيــة لعقــد بيــع أمــالك الدولــة  
  أو بوصفه عقد إداري. العقارية الخاصة، سواء بوصفه عقد مدني

 

 عقد إداريالخاصة  العقارية أمالك الدولة بيع د: عق1
 

يعــّرف العقــد اإلداري علــى أّنــه: "العقــد الــذي يبرمــه شــخص معنــوي عــام بقصــد تســيير        
ة اإلدارة فـي األخــذ بأحكـام القــانون العـام، وآيــة ذلــك أن مرفـق عــام أو تنظيمـه، وتظهــر فـي نّيــ

ل المتعاقــد مــع اإلدارة ة وغيــر مألوفــة فــي القــانون الخــاص، أو يخــوّ إســتثنائيّ ن شــروطا يتضــمّ 
 .(1)اإلشتراك مباشرة في تسيير مرفق عام"

ا ى يعتبـر إدارّيـتـي يتطلبهـا العقـد حتّـالعناصـر الّ  من خالل هذا التعريف تظهر لنا أهمّ 
وهــــي: شــــكل العقــــد )المعيــــار الشــــكلي(، أطــــراف العقــــد )المعيــــار العضــــوي(، موضــــوع العقــــد 

 )المعيار الموضوعي(. 

والذي تبّناه المشّرع الجزائري كمعيار لتوزيع اإلختصاصـات  ،ويعتبر المعيار العضوي 
 ى يعتبـريتمّثل في ضـرورة وجـود شـخص عـام كطـرف فـي العقـد حتّـ امهمّ  ا، معيار (2)ةالقضائيّ 

وعقـود  ،ةة عاّمـولـة الخاّصـا، وهـو الشـرط المتـوفر فـي عقـود أمـالك الدّ هذا األخير عقـدا إدارّيـ
 ة. البيع خاّص 

ــباإلضــافة إلــى أّن المعيــار الموضــوعي يصــنّ  ا متــى إرتــبط هــذا األخيــر بتســيير ف العقــد إدارّي
مــن خــالل  ةهر علــى تحقيــق المصــلحة العاّمــاإلدارة وظيفتهــا الّســ مرفــق عــام، علــى إعتبــار أنّ 

الي فهـي تلجـأ إلـى وبالتّـ ة.ة أو الخاّصـة علـى أمالكهـا العاّمـالمنصبّ  تلك سواء ،تصرفاتها كلّ 

                                                           

حمد الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، الطبعة الخامسة، مصر، دار الفكر العربي، سنة ( سليمان م1)
  .59، ص 1991

 .353( أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات اإلدارية، مرجع سابق، ص 2)
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ن تي غالبا مـا تتضـمّ ، والّ (1)ومن بينها وسيلة إبرام العقود ،الوسائل المشروعة تحقيق ذلك بكلّ 
هر إطــار فكــرة الّســة وغيــر مألوفــة فــي عقــود القــانون الخــاص، وهــذا دائمــا فــي وســائل إســتثنائيّ 

ن عقــد البيــع أو غيــره مــن العقــود الــواردة علــى أمــالك ة، إذ يتضــمّ علــى تحقيــق المنفعــة العاّمــ
 ة شروطا من شأنها أن تمنح المتعاقـدين حقوقـا أو تلقـي علـيهم إلتزامـات تختلـفولة الخاّص الدّ 

، (2)ة الحـّرةنها عقـد مـدني يقـوم علـى أسـاس اإلرادتـي يمكـن أن يتضـمّ بطبيعتها عن الشـروط الّ 
 :(3)هاته الشروط نذكر ومن بين أهمّ 

 ة.اإلحالة على دفاتر شروط خاّص  -
 شرط جعل اإلختصاص للقضاء اإلداري. -
 ة في مواجهة الغير.منح المتعاقد مع اإلدارة سلطات إستثنائيّ  -
 ع بها المتعاقد اآلخر.ن إمتيازات لإلدارة ال يمكن أن يتمتّ شروط تتضمّ  -
 ة.  ة األصليّ ة المرتبطة بالعقود اإلداريّ التكميليّ ة أو العقود التبعيّ  -

ـــه، فنظـــرا لتـــوفّ  ـــد بيـــع أمـــالك الدّ وعلي ـــارين العضـــوي والموضـــوعي فـــي عق ولـــة ر المعي
عقـــد إداري خاضـــع لقواعـــد القـــانون العـــام وللقضـــاء  -انظرّيـــ–ه يعتبـــر ة، فإّنـــة الخاّصـــالعقارّيـــ

بإعتبارها شـخص معنـوي عـام تمّثـل أحـد  ولةة أمالك الدّ اإلداري في حالة نزاع ما، كون مديريّ 
 طرفي العقد، وكون موضوع العقد غالبا ما يهدف إلى تحقيق النفع العام.

ـــة العقـــود إاّل أّن هـــذه الفكـــرة تعتبـــر ســـطحيّ  ـــالرجوع إلـــى حال ـــه وب ة وغيـــر مقنعـــة، إذ أّن
ّن هـذه العقـود ة، فإّنه ال مجال لتطبيق هاذين المعيـارين، ذلـك أولة الخاّص قة بأمالك الدّ المتعلّ 

تـي تتصـّرف فيهـا تصـّرف المالـك فـي ة خاّصة، والّ ولة ملكيّ تنصب على العقارات المملوكة للدّ 

                                                           

السنة  -الثاني( محمد أوزيان، الطبيعة القانونية لعقود وديون الملك الخاص للدولة، مجلة القضاء اإلداري، العدد 1)
  .120، ص 2013شتاء/ربيع  -األولى

، 2010( مليكة الصروخ، القانون اإلداري دراسة مقارنة، الطبعة السابعة، المغرب، مطبعة النجاح الجديدة، سنة 2)
  .447ص 

غرب، دار ( محمد أوزيان، األمالك المخزنية بالمغرب: النظام القانوني والمنازعات القضائية، الطبعة األولى، الم3)
  .121، ص 2013اآلفاق المغربية للنشر والتوزيع، سنة 
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إرتبــاط بتســيير  أيّ  -أي هــذه العقــود–ولــيس لهــا  ا.ملكــه شــأنها فــي ذلــك شــأن الخــواص تماّمــ
ة علـى فقـدان هـذا الشـرط لوحـده يـؤّدي إلـى نفـي صـفة العقـود اإلدارّيـ الي فـإنّ مرفق عام، وبالتّ 

ــــ ــــالي إعتبارهــــا مجــــرّ هــــذه العقــــود، وبالّت دد يقــــول أحــــد ة. وفــــي هــــذا الّصــــة خاّصــــد عقــــود مدنّي
عليها الفقه والقضاء اإلداريين، فإّن  "بتطبيق معايير العقد اإلداري كما إستقرّ  :أّنه (1)الباحثين

ن وصــــفها بــــالعقود ة ال يــــتمكّ ولــــة فــــي إطــــار تســــيير أمالكهــــا الخاّصــــالدّ تــــي تبرمهــــا العقــــود الّ 
 ة بحتة، مادام أّنها ال تستجمع كافة معايير العقد اإلداري......"عقودا مدنيّ  ة، بل تظلّ اإلداريّ 

 

 عقد مدنيالخاصة  العقارية أمالك الدولة بيع د: عق2
 

ف ، فقد يحدث أن تتصرّ (2)ةالعقود التي تجريها اإلدارة عقودا إداريّ  ال يمكن إعتبار كلّ        
ة، ة خاّصـق األمـر بأمالكهـا المملوكـة ملكّيـبصفتها من أشـخاص القـانون الخـاص عنـدما يتعّلـ

لطة والسيادة، وتستعمل حينئذ طريقة العقـد فـي القـانون وتكون في ذلك مجّردة من مظاهر السّ 
ألحكام القانون المدني أو القانون التجاري حسب نوع العقد المبرم، ومثال المدني، أي تخضع 

ذلك قضاء المحكمة العليا في قضـية إسـترداد قـرض قّدمـه صـندوق اإلعتمـاد البلـدي للجزائـر، 
 غم مــن أنّ حيــث حكــم القاضــي بمــا يلــي: "........ اإلعتمــاد يــرتبط بتنفيــذ عقــد القــرض، وبــالرّ 

فـا، فإّنـه يحـتفظ بطـابع القـانون الخـاص، إاّل إذا بصـفته موظّ  (ب م) هذا القرض قد قـّدم للسـيد
. وهو األمر الذي ينطبق على عقد البيع العقاري الوارد علـى ملـك (3)كان هناك نص مخالف"

تــي ولــة ملكّيــة خاّصــة، والّ علــى عقــار مملــوك للدّ  ولــة الخاّصــة، بإعتبــاره ينصــبّ مــن أمــالك الدّ 
 عادي في ملكه، شأنها في ذلك شأن الخواص تماما.ف المالك الف فيها تصرّ تتصرّ 

ــه يكفــي إلعتبــار عقــد البيــع الــوارد علــى أمــالك الدّ  ــكمــا أّن ة عقــدا ة الخاّصــولــة العقارّي
إرتباط بتسيير مرفق عام أو تأدية خدمة عاّمـة، وهـذا وحـده كفيـل بنفـي  ا، أّن ليس له أيّ مدنيّ 

                                                           

، مرجع سابق، -الطبيعة القانونية واإلختصاص القضائي-( عمر األزمي اإلدريسي، عقود الملك الخاص للدولة 1)
  .62ص 

 .348( أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات اإلدارية، ص 2)
 .348المؤسسات اإلدارية، مرجع سابق، ص ( أشار إليه أحمد محيو، محاضرات في 3)
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ـــالّصـــ ـــاره مجـــرّ فة اإلدارّي ـــد مـــدني خاضـــع فـــي أحكامـــه لقواعـــد القـــانون ة عـــن العقـــد وإعتب د عق
ولــة وغيرهــا مــن الدّ  ة حــين قضــت بــأّن حــقّ الخــاص، وهــذا مــا كّرســته محكمــة الــنقض المصــريّ 

ة محضة، شأنها في ذلك شـأن سـائر ة مدنيّ ملكيّ  ة هو حقّ الخاّص ة في أمالكها الجهات العامّ 
تـــي تبـــرم فـــي شـــأنها مـــع األفـــراد أو غيرهـــا مـــن عقـــود البيـــع الّ  األفـــراد، فـــإّن مقتضـــى ذلـــك أنّ 

ـــ ة، ومـــن ثـــّم فـــإّن األعمـــال التـــي تأتيهـــا جهـــة اإلدارة والقـــرارات التـــي الجهـــات تعـــّد عقـــودا مدنّي
وط البيــع للتمهيــد واإلعــداد لهــذه العقــود ومنهــا تقــدير ف فيهــا بوضــع شــر تصــدرها قبــل التصــرّ 

 .(1)ة بنظرهاالمحاكم المدنيّ  تي تختّص ة الّ الثمن، تعّد من األعمال المدنيّ 

هــا عقــود ولــة ليســت كلّ ة أمــالك الدّ وعليــه، نخلــص إلــى أّن العقــود التــي تبرمهــا مديرّيــ
د القـانون الخـاص، يخضـع د، فقـد يكـون عقـد اإلدارة عقـدا مـن عقـو تخضع لنظـام قـانوني موّحـ

ف اإلدارة كـــاألفراد العـــاديين دون إعتبـــار لمـــا لهـــا مـــن لقواعـــد القـــانون الخـــاص، عنـــدما تتصـــرّ 
ف والتســيير الــواردة علــى أمالكهــا ســيادة أو ســلطان، كمــا هــو الحــال بالنســبة ألعمــال التصــرّ 

ع م، عنـدما تتمتّـة، وقد يكون العقـد مـن عقـود القـانون العـام يخضـع لقواعـد القـانون العـاالخاّص 
ــــ ســــبة لعقــــود التســــيير واإلدارة ة، وهــــو األمــــر بالنّ فيــــه اإلدارة بقواعــــد وإمتيــــازات الســــلطة العاّم

 ة.ة العامّ ة على األمالك الوطنيّ المنصبّ 

 

فــي األمــر مــن خــالل نــص  المشــرع فصــللموضــوع فــي الجزائــر فقــد بالنســبة إلــى هــذا ا       
ة، ولـة الخاّصـقـة بـأمالك الدّ المنازعـات المتعلّ  تشريعي صريح أحـال علـى القضـاء اإلداري كـلّ 

وهذا من  -ة البحتةوهذا رغم إعتباره العقود الواردة على هاته األمالك من قبيل العقود المدنيّ -
 .(2)ةة واإلداريّ من قانون اإلجراءات المدنيّ  800خالل نص المادة 

                                                           

. مقتبس من كتاب التقاضي مدنيا ضد الدولة، 688ص  39مجموعة النقض  26/04/1988( نقض مدني في 1)
  .57، ص 2003على بركات، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة 

واإلدارية، جريدة رسمية عدد  يتضمن قانون اإلجراءات المدنية 25/02/2008المؤرخ في  09-08القانون رقم  (2)
 .23/04/2008الصادرة بتاريخ  21
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د أمــالك الدولــة كّرســه القضــاء الجزائــري، فقــد إعتبــر القضــاء المغربــي عقــو وخالفــا لمــا 
عقـــد البيـــع مـــن العقـــود التـــي تنـــدرج فـــي إطـــار قواعـــد القـــانون الخـــاص، وهـــي  الخاصـــة ومنهـــا

، وهـــذا مـــا كّرســـه (1)إلـــى القضـــاء المـــدني -فـــي ظـــل غيـــاب نـــص تشـــريعي مخـــالف–تخضـــع 
والذي جـاء فيـه  (2)ب/ل312خالل قرار المجلس األعلى عدد اإلجتهاد القضائي اإلداري من 

ما يلي: "وحيث أّن المنازعة اإلدارية هي منازعة مسماة، تتمثل في قضاء اإللغاء، وهو الـذي 
مـــن القـــانون  08موضـــوعه قـــرار إداري، والقضـــاء الشـــامل، ومواضـــيعه محصـــورة فـــي المـــادة 

 دارية.المحدث للمحاكم اإلدارية، ومن ضمنها العقود اإل

ولــة )الملــك الخــاص( علـى عقــد بيــع بـين الدّ  وحيـث أّن النــزاع فــي نازلـة الحــال منصــبّ 
ا علـى وأشخاص آخرين بدال من المّدعي )المسـتأنف عليـه(، وأّنـه مـادام البيـع المـذكور منصـبّ 

ــولــة الخاّصــأمــالك الدّ  ــة، فهــو لــيس عقــدا إدارّي الي ينعقــد اإلختصــاص بشــأن المنازعــة ا، وبالّت
طلـــب  يء الـــذي يجعـــل الحكـــم المســـتأنف الـــذي إعتبـــر أنّ قـــة بـــه للقضـــاء العـــادي، الّشـــالمتعلّ 

 على إلغاء قرار إداري مجانبا للصواب ويتعّين إلغاؤه". المّدعي ينصبّ 

ــ (3)1561ة فــي الحكــم رقــم ونفــس المبــدأ كّرســته المحكمــة اإلدارّيــ ذي جــاء فيــه مــا واّل
ذي هو زاع، والّ ة العقار موضوع النّ سوية وضعيّ عوى أساسا إلى الحكم بتيلي: "حيث تهدف الدّ 
عى عليهـا إدارة وذلك عن طريـق إتمـام إجـراءات بيعـه مـن طـرف المـدّ  ،عبارة عن سكن إداري 

 األمالك المخزنية.

عى عليها، فإّن البيـع المطلـوب إتمـام وحيث أّنه حقا، وكما جاء في جواب اإلدارة المدّ 
ا بـل التعاقد في إطار القانون العام، وهو بذلك ليس عقـدا إدارّيـر على شروط إجراءاته ال يتوفّ 

                                                           

( نفس المبدأ مكّرس في لبنان، إذ أّن كل الدعاوى الناشئة عن العقود التي تجريها إدارة األمالك الخصوصية ال 1)
 تشكل عمال من أعمال المصلحة العامة وبالتالي فهي تخضع لصالحية المحاكم القضائية. 

  . 157أنظر نزيه كباره، الملك العام والملك الخاص، مرجع سابق، ص  -
، الغرفة اإلدارية/ القسم األول، 273/4/1/2008في الملف اإلداري عدد  16/04/2008در بتاريخ ( قرار صا2)

  .187، ص 2009، أبريل/يونيو 06مجلة محاكمة، العدد 
غ، قسم قضاء اإللغاء، غير منشور، ورد 202/02ملف رقم  18/12/2003صادر بتاريخ  1561( حكم رقم 3)

  .122، ص 2013، 1السنة  2في مجلة القضاء اإلداري، العدد 
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زاع فــي الّنــ ة للبــتّ ة غيــر مختّصــمّمــا يجعــل المحكمـة اإلدارّيــ ،بـع فيــه قواعــد القــانون الخــاصتتّ 
ا، مّمـــا ة مكانّيـــة المختّصـــجـــوء فـــي ذلـــك إلـــى المحكمـــة اإلبتدائّيـــالقـــائم بشـــأنه، بـــل يتعـــّين اللّ 

 صاص النوعي".يستوجب الحكم بعدم اإلخت

فمـن  ة للعقد.ة والموضوعيّ الشكليّ  :أّما بالنسبة للقضاء التونسي فقد فّرق بين الناحيتين
ة، إاّل أّنــه ال ورة اإلدارّيــالقــانون علــى وجــوب تحريــر تلــك العقــود علــى الّصــ جهــة الشــكل نــّص 

اإلدارة ة بحكــم القــانون إلنعــدام الــنص الصــريح القاضــي بــذلك، فــيمكــن إعتبارهــا عقــودا إدارّيــ
ة درجـت علـى فقط بتحديد صيغة العقد، أّما مـن حيـث المضـمون فـإّن المحكمـة اإلدارّيـ تستقلّ 

ة المنصــوص عليهــا فــي عقــود تفويــت )بيــع( أمــالك د إخــتالف البنــود التعاقدّيــإعتبــار أّن مجــرّ 
 ة مــع البنــود المتعارفــة فــي القــانون الخــاص ال يكفــي وحــده لتنزيــل العقــد منزلــةولــة الخاّصــالدّ 

ة لـــإلدارة المنتهجـــة ألســـلوب فة الســـلطويّ وأّن اإلخـــتالف يجـــب أن يبـــرز الّصـــ ،العقـــد اإلداري 
فات تنــدرج فــي واليــة ومــن ثــّم فهــذه التصــرّ  .ةلطة العاّمــالقــانون العــام وتلبســها بإمتيــازات الّســ

 . (1)العام محاكم الحقّ 

 30/01/1992المـؤرخ فـي ة فـي القـرار ة التونسـيّ قرار المحكمـة اإلدارّيـ وهو ما كّرسه
ة أو بفسـخ العقـد أو إنهائـه ة بجزاء من الجـزاءات التعاقدّيـوالذي جاء فيه أّن: "القرارات الخاّص 

ة منفصـلة يجـوز الطعـن فيهـا باإللغـاء، بـل هـي إجـراء تعاقـدي أو إلغائه ال تعتبر قرارات إدارّيـ
  ......".جوهر العقد ظر فيظر فيه يؤول إلى النّ ليس له كيان ذاتي، والنّ 

ذي جـاء فيـه مـا يلـي: "......... واّلـ 15/07/1980باإلضافة إلى القـرار المـؤرخ فـي 
اشـئة عـن تنفيـذ عقـود التفويـت ظـر فـي المنازعـات النّ العـام مـن جهتهـا النّ  وتتوّلى محاكم الحـقّ 

 .      (2)ولة"في الملك الخاص العقاري غير الفالحي للدّ 

 

 العقارية الخاصة عن العقود المشابهة أمالك الدولةتمييز عقد بيع ثانيا: 
 

                                                           

  .141( عماد فرحات، التفويت في ملك الدولة الخاص العقاري غير الفالحي، مرجع سابق، ص 1)
  .144( عماد فرحات، التفويت في ملك الدولة الخاص العقاري غير الفالحي، مرجع سابق، ص 2)
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ا قـد يشـابهه مـن عقـود ة عّمـة الخاّصـولـة العقارّيـال شّك أن لتمييز عقـد بيـع أمـالك الدّ 
قــة علــى العقــد، ف علــى هــذا التمييــز تحديــد نــوع وطبيعــة األحكــام المطبّ ة كبــرى، إذ يتوّقــأهمّيــ

 أحكامهـا إخترنـا نـوعين مـن العقـود رأينـا أنّ  وهذا رغم وضوح أحكام عقد البيع بوجه عام. وقـد
متياز، وعقـد التبـادل. : عقد اإلأمالك الدولة العقارية الخاصة وهما بيعأحكام عقد  تتداخل مع

 .  وسنعرض فيما يلي لتمييزهما عن عقد بيع أمالك الدولة العقارية الخاصة

 

 عقد اإلمتيازالعقارية الخاصة و  عقد بيع أمالك الدولة: 1
 

ع الجزائـري فـي فـه المشـرّ ، ولقـد عرّ (1)اةة المسـمّ اإلمتياز مـن أقـدم وأشـهر العقـود اإلدارّيـ       
 رقـم م لقـانون األمـالك الوطنيـةالمعـدل والمـتمّ  14-08 رقم مكرر من القانون  64نص المادة 

ة صـــاحبة الملـــك، بموجبــه الجماعـــة العمومّيــذي تقـــوم ه: "...... العقــد اّلـــعلــى أّنـــ (2)90-30
ى صـــاحب لطة صـــاحبة حـــق اإلمتيـــاز، بمـــنح شـــخص معنـــوي أو طبيعـــي، يســـمّ اة الّســـالمســـمّ 

اإلمتيـــاز، حـــق إســـتغالل ملحـــق الملـــك العمـــومي الطبيعـــي أو تمويـــل أو بنـــاء و/أو إســـتغالل 
ــ أة أو التجهيــز، نــة، تعــود عنــد نهايتهــا المنشــة معيّ ة لمــدّ ة لغــرض خدمــة عمومّيــمنشــأة عمومّي

 اإلمتياز". لطة صاحبة حقّ منح اإلمتياز، إلى السّ  محلّ 

ة اإلمتياز وسيلة من وسـائل إدارة األمـالك الوطنّيـ من خالل هذا التعريف نستنتج أنّ و 
ن وهـــو علــى العمـــوم عقــد يمّكـــ يـــرة تــدار عـــن طريــق المرفـــق العــام.ة، كـــون هــذه األخالعمومّيــ

ة تسـيير وإدارة مرافقهـا جوء إلى إسـناد عملّيـة، من اللّ مركزيّ  و الة كانت أة، مركزيّ اإلدارة العامّ 
ذي عــادة مـــا يكــون مــن أشــخاص القـــانون ة إلــى شــخص آخــر، معنـــوي أو طبيعــي، واّلــالعاّمــ

ى تسـيير وإدارة هـذا المرفـق علـى نفقتـه، ى بصـاحب اإلمتيـاز، حيـث يتـولّ ذي يسـمّ الخاص، والّ 
نــة. واإلمتيــاز ة معيّ مــه لهــم مــن خــدمات لمــدّ المنتفعــين، نظيــر مــا يقدّ مقابــل إســتيفاء رســوم مــن 

                                                           

  .296األمالك الوطنية الخاصة للدولة، مرجع سابق، ص ( جبوري أحمد، الطبيعة القانونية لإلمتياز في مجال 1)
ديسمبر  01المؤرخ في  30-90، يعدل ويتمم القانون رقم 2008جويلية  20المؤرخ في  14-08( القانون رقم 2)

 والمتضمن قانون األمالك الوطنية، مرجع سابق. 1990
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ة علـــى هـــذا الشـــكل يعتبـــر عقـــد غيـــر قابـــل للتنـــازل بتاتـــا، وهـــذا لـــوروده علـــى األمـــالك الوطنّيـــ
 ة )عدم قابليتها للتصرف أو الحجز أو التقادم(. ة بقاعدة المنع الثالثيّ ة المحميّ العموميّ 

زه عــن عقــد البيــع ا تمّيــن جلّيــحــول مفهــوم عقــد اإلمتيــاز يتبــيّ محــة ومــن خــالل هــذه اللّ 
ز مــا يمّيـــ مجــال للخلـــط، و مــن أهــمّ  عمومــا، واإلخــتالف واضــح بـــين أحكامهمــا، وال يــدع أيّ 

ا فـي ة إلنعقاد البيـع، فـي حـين يسـتبعد نهائّيـة، الذي يعتبر ركيزة أساسيّ العقدين هو نقل الملكيّ 
 .دفتر الشروط الخاص بعقد اإلمتياز

ة المنصـوص عليهـا فـي ع قـد خـرج عـن القاعـدة العاّمـالمشرّ  وهنا تجدر اإلشارة إلى أنّ        
ر المــذكورة آنفــا، والتــي حصـــرت مجــال تطبيــق عقــد اإلمتيــاز علــى األمـــالك مكــرّ  64المــادة 
 يكـون محـلّ أن  (1)04-08ومـن خـالل األمـر  -إسـتثناء–ة فقـط. حـين أجـاز ة العمومّيـالوطنيّ 

، (2)ةهــة إلنجــاز مشــاريع إســتثماريّ ة والموجّ الخاّصــ ولــةلدّ امــالك أل عقــد اإلمتيــاز أراضــي تابعــة
ففــي ، (3)نــةة تحويــل هـذا اإلمتيــاز إلــى تنــازل بشــروط معيّ فــي ذات المــواد علــى قابلّيــ كمـا نــّص 

ول وبالمواصفات المعم في دفتر الشروط، تفاق عليهاإل المشروع وفقا لما تمّ  حالة ما إذا أنجز
، لكــن فــي (4)ة المقــام عليهــا المشــروعمتيــاز تنقلــب إلــى عقــد بيــع لألرضــيّ صــيغة اإل فــإنّ  ،بهــا

ر ألسـباب ه تـأخّ المشروع لم ينجز فـي ثالثـة سـنوات أو أّنـ ن فيها بأنّ تي يتبيّ ة الّ الحالة العكسيّ 
حينئـــذ د مـــن قطعـــة األرض فتعـــود هـــذه األخيـــرة متيـــاز يجـــرّ خص صـــاحب اإلالّشـــ تافهـــة فـــإنّ 

 مشروع.  ها لم تستقبل أيّ ة وكأنّ لحالتها األصليّ 

                                                           

منح اإلمتياز على األراضي التابعة  المحدد لشروط وكيفيات 01/09/2008المؤرخ في  04-08( األمر رقم 1)
 لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع إستثمارية، مرجع سابق.

( اإلمتياز في مجال األمالك الوطنية الخاصة يمس نوعين من العقارات فقط: العقار الفالحي والعقار الصناعي. 2)
 .304ك الوطنية الخاصة للدولة، مرجع سابق، ص جبوري أحمد، الطبيعة القانونية لإلمتياز في مجال األمال

المحدد لشروط وكيفيات منح اإلمتياز على األراضي  04-08من األمر  14و  13( راجع نصوص المواد 3)
 التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع إستثمارية، مرجع سابق.

حصول نزاعات حول ملكية البنايات المنجزة من طرف صاحب  ( يحتمل القول أّن المشّرع إعتمد هذا الحل لعدم4)
اإلمتياز ولعدم تطبيق قواعد اإللتصاق في هذا المجال. جبوري أحمد، الطبيعة القانونية لإلمتياز في مجال 

 .315األمالك الوطنية الخاصة للدولة،  مرجع سابق، ص 
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أين يتداخل مفهومي عقد البيع وعقد  ،من هذا التمييز هنا نصل إلى النقطة المنشودةو 
 .(1)ولةابعة للدّ ه بيع مشروط لألراضي التّ بأنّ ر عن اإلمتياز اإلمتياز، فيعبّ 

ص يخضع لشكليات التسـجيل ستثمار الخامتياز في إطار اإلن منح اإلوالعقد المتضمّ 
متيــاز فــي هــذا فــون عقــد اإلصــين فــي المجــال يكيّ والشــهر العقــاري، ولــذلك هنــاك مــن المتخّص 

 .وهو إنجاز المشروع ،ه عقد بيع قائم على شرط واقفاإلطار على أنّ 

متيـاز بـدفع أتـاوى كمـا هـو اإل ه يلـزم صـاحب حـقّ أّنـ ،لكن مـا يالحـظ علـى ذات العقـد
ة، وهــذه األتــاوى تكــون لهــا عالقــة بــالثمن متيــاز الممنــوح علــى األمــالك العمومّيــالشــأن فــي اإل

 دون معارضــــة مــــن أيّ  أو التنــــازل ة البيــــعمتيــــاز بعــــد إقــــرار إمكانّيــــالــــذي يدفعــــه صــــاحب اإل
ا في شكل أقساط تخصـم مـن ثمـن البيـع بحيث تدفع األتاوى سنويّ  ة تابعة للدولة.مصلحة تقنيّ 

نقضـاء إأو علـى أكثـر تقـدير قبـل  ،فـق عليـهالمشـروع فـي حـدود المتّ  ي شريطة فقط إنجازالكلّ 
 متياز.الممنوحة في عقد اإلسنة  40سنة أو 20مهلة 

 

 المقايضة عقدالعقارية الخاصة و عقد بيع أمالك الدولة: 2
 

وســـيلة قانونيـــة تخضـــع فـــي  المقايضـــة 30-90 رقـــم قـــانون األمـــالك الوطنيـــةإعتبـــر        
ة للقــانون ب علينـا الرجــوع إلـى القواعــد العاّمـأحكامهـا إلـى قواعــد القـانون الخــاص، وعليـه يتوّجــ

، وهــذا بــدء بــالتعريف -ع الجزائــري كمــا إصــطلح عليهــا المشــرّ -المقايضــة ة بالخاّصــو  ،المــدني
مــــن  م بــــه كــــلّ مــــن القــــانون المــــدني: "المقايضــــة عقــــد يلتــــز  413 ةت عليــــه المــــادّ ذي نّصــــاّلــــ

 ة مال غير النقود". المتعاقدين أن ينقل لآلخر على سبيل التبادل ملكيّ 

                                                           

(1) Denis Touret, droit administratif de bien, cours, université de Paris 12, faculté de 
droit France 2001, la concession domaniale est une vente conditionnelle de 
terrains 
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، وهو عقد رضائي (1) المقايضة كالبيع تعد من عقود التمليك بمقابلويستخلص من النص أنّ 
بين طرفين أو أكثر بتوافق اإليجاب والقبول، ويقوم أساسـا علـى األركـان الثالثـة المعروفـة  يتمّ 

ب عليه نفس اآلثار التي تترتب على البيع من حيث إلتزامات )الرضا، المحل، السبب(، وتترتّ 
هـا  إذا كـان محلّ البائع فقط، دون إلتزامات المشتري، وال يشترط في المقايضـة شـكل خـاص إالّ 

 عيني عقاري. حقّ 

ما  ح لخصائص وأركان عقد التبادل، يمكننا إبراز أهمّ من خالل هذا التعريف الموّض و 
 فق فيه عقدا التبادل والبيع، وما يختلفان عنه، وما يشتركان فيه.قد يتّ 

ا خاضـــعا فـــي أحكامـــه للتنظـــيم التبـــادل قـــد يكـــون عقـــدا إدارّيـــ أنّ  وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى
ولـة ة التبـادل بـين الدّ ت عملّيـة، إذا مـا تّمـوإدارة األمـالك الوطنّيـ المعمول بـه فـي مجـال تسـيير
ة ا خاضـــعا لألحكـــام العاّمـــ. وقـــد يكـــون عقـــدا مـــدنيّ (2)ةة اإلقليمّيـــوإحـــدى المجموعـــات العمومّيـــ

ولــة مــن جهــة وبــين الخــواص مــن جهــة ة التبــادل بــين الدّ ت عملّيــللقــانون المــدني، إذا مــا تّمــ
ـــ(3)أخـــرى  ـــأمـــالك الدّ ا عقـــد بيـــع .أّم كمـــا ســـبق توضـــيح ذلـــك فـــي -ة فهـــو ة الخاّصـــولـــة العقارّي

 ف إال كعقد مدني محض.ال يكيّ  -المطلب السابق

العوض أو المقابل في عقد التبادل ال يكون أبدا مبلغا من النقود،  باإلضافة إلى أنّ 
المبّدل به. ما يكون عقارا، هذا األخير غالبا ما يكون متناسب في قيمته وموقعه مع العقار إنّ 
 مبلغا من النقود يعكس قيمة العقار فالعوض ال يمكن أن يكون إالّ  ،ا في البيع عموماأمّ 

البيع هو مبادلة شيء  البيع. فالمقايضة هي مبادلة شيء بشيء آخر، في حين أنّ  محلّ 
ا قد يتشابه األمر إذا إختلفت قيمة األشياء المتبادلة، ممّ  لـكـن. ى الثمنبمبلغ من النقود يسمّ 

 أحد األطراف إلى إستكمال الفارق نقدا، ومثال ذلك أن يبّدل شخص منزله بمحلّ  قد يضطرّ 
ض الفرق بين قيمة مملوكا لشخص آخر، على أن يضيف له هذا األخير مبلغ نقدي يعوّ 

                                                           

رمضان أبو السعود، شرح العقود المسماة في عقدي البيع والمقايضة، بدون طبعة، مصر، دار الجامعة  (1)
 .401، ص 2015الجديدة، سنة 

 .30-90من قانون األمالك الوطنية رقم  1ف 92المادة ( أنظر 2)
 .30-90من قانون األمالك الوطنية رقم  2ف 92( أنظر المادة 3)
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بيعا أو مقايضة؟ واإلجابة هي  ذا كان العقد يعدّ . وهنا يقع التساؤل فيما إالمنزل وقيمة المحلّ 
العقد يكّيف على حسب فارق الثمن المدفوع، فإذا كان الثمن المدفوع أكبر من قيمة  أنّ 

من قيمة الشيء  ا إذا كان الثمن المدفوع أقلّ ه بيع، أمّ الشيء المتبادل به كّيف العقد على أنّ 
 المتبادل به كان العقد مقايضة.

 

 انيالمطلب الث

 تكوين عقد البيع الوارد على أمالك الدولة العقارية الخاصة وآثاره
 

وآثاره، إذ يشترط في إبرام عقد البيع كما في سائر  يقصد بتكوين عقد البيع، أركانه
ر ة الواجبة التوفّ والمتمثلة في األركان العامّ  العقود توافر أركان معينة تعتبر شروطا لصحته،

ة بإعتبار باإلضافة إلى ركن رابع وهو الرسميّ  العقود وهي: الرضا، المحل، السبب.في سائر 
ى إنعقاد عقد البيع صحيحا آثار تتمثل أساسا في العقد وارد على عقار. هذا ويترتب عل

 إلتزامات أطراف العقد. 

وسنعرض فيما يلي لتكوين عقد بيع أمالك الدولة العقارية الخاصة في فرع أول، 
  وآثار عقد بيع أمالك الدولة العقارية الخاصة في فرع ثان.

 

 ولالفرع األ

 عقد بيع أمالك الدولة العقارية الخاصة تكوين

 

ن البيـع مـن ثـالث أركـان، فـي القـانون المـدني، يتكـوّ  ة العقـدة لنظرّيـطبقا لألحكام العاّمـ
 ف ركــناضــأقــد  عالمشــرّ  أنّ  ، كمــاوالســبب د عناصــر تكوينــه وآثــاره وهــي: الرضــا، المحــلّ تحــدّ 

هـو الحـال و  ة،يشـترط فيهـا القـانون الرسـميّ لعقـود التـي اجميع بالنسبة ل ، وهذاةالشكليّ  رابع وهو
بالنســبة للبيـــع المنصـــب علـــى عقـــار، فالشـــكل فيــه أكثـــر مـــن ضـــروري إلنعقـــاد العقـــد وترتيـــب 
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. وإنعــدام ركــن مــن هــذه األركــان يجعــل العقــد بــاطال بطالنــا مطلقــا، ونفــس الشــيء إذا (1)آثــاره
بهـــا القـــانون لقيـــام الـــركن ر شـــرط مـــن الشـــروط التـــي يتطلّ تـــوفّ  مإختلـــت أحـــد هـــذه األركـــان بعـــد

 صحيحا خاليا من العيوب.

ة ة ببيع األمالك العقاريّ األحكام الخاّص  مع بيانإلى هذه األركان  عرض فيما يليوسن 
ة لكن فيه ة لجميع أنواع البيوع المدنيّ بيع إداري يخضع لألحكام العامّ  بإعتباره ولةابعة للدّ التّ 

 .أطراف عقد بيع هذه األمالكا من ولة طرف، بإعتبار الدّ اتخصوصيّ 

 

 األركان الموضوعية أوال:
 

 وسنعرض فيها لكل من ركن الرضاء، ركن المحل، وركن السبب. 

 

 :ركن الرضاء1
 

 ،هما المتطابقتينييتبادل الطرفان المتعاقدان التعبير عن إرادت يعني أنلتراضي ا       
، ويستوي أن يصدر اإليجاب في البيع بإقتران إيجاب البائع وقبول المشتري  يضار تيكون الو 

من البائع بالبيع أو من المشتري بالشراء، ألن المهم هو إقتران هذا اإليجاب بقبول الطرف 
 تي نّص ة الّ وتسري على تبادل اإليجاب والقبول األحكام العامّ  .(2)اآلخر بائعا كان أو مشتريا

 وما بعدها من القانون المدني الجزائري. 59عليها المشرع في المادة 

                                                           

من القانون المدني الجزائري: "زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها  1مكرر  324( أنظر نص المادة 1)
د التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق إلى شكل رسمي، يجب تحت طائلة البطالن تحرير العقو 

 عقارية..........".
 . 44( سليمان مرقس، شرح القانون المدني العقود المسماة "عقد البيع"، مرجع سابق، ص 2)
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فظ أو الكتابة أو من اإليجاب والقبول باللّ  ة، يجوز التعبير عن كلّ وبصفة عامّ   
بير عن اإلرادة ـــن للتعكل معيّ ـش ة أيّ واعد العامّ ـــــترط القـــاإلشارة المتداولة عرفا. إذ لم تش

 .(1)ةالتعاقديّ 

مــا يشــترط أن يكــون الرضــا وجــود الرضــا ال يكفــي إلعتبــار عقــد البيــع نافــذا، وإنّ   أنّ إالّ 
تــي ة األداء والّ ة المقصــودة هنــا هــي أهلّيــ، واألهلّيــةمــن ذي أهلّيــ صــادرا صــحيحا أي أن يكــون 

ة مناطهـا . واألهلّيـ(2)ةالقدرة على التعبير عن اإلرادة تعبيرا صحيحا منتجا آلثاره القانونّيـ تعني
 عن تمييز، فمن نقص تمييزه نقصت أهليته، ومن كان عديم اإلرادة ال تصدر إالّ  التمييز ألنّ 

ــ ــة، أّمــالتمييــز كــان عــديم األهلّي ة. هلّيــالي كامــل األا إذا كــان المتعاقــد كامــل التمييــز فهــو بالّت
 . ف قانونيتصرّ  وعليه فهو قادر على مباشرة أيّ 

عقــد  ، بحكــم أنّ (3)مــن البــائع والمشــتري  ة فــي عقــد البيــع واجبــة التــوفر لــدى كــلّ واألهلّيــ
مــن القــانون  40البيــع مــن التصــرفات الــدائرة بــين النفــع والضــرر. ومنــه وطبقــا لــنص المــادة 

املـــة، ولـــم يكـــن مجنونـــا أو معتوهـــا أو ة كشمســـيّ  (19) عشـــرة ســـنة المـــدني فمـــن أكمـــل تســـعة
ــ ة. بالمقابــل، إذا كــان المتعاقــد محجــورا عليــه لســفه أو غفلــة، كــان أهــال لمباشــرة حقوقــه المدنّي

ا إذا كان أحد المتعاقـدين جميع تصرفاته، ومنها عقد البيع، تكون باطلة. أمّ  ة فإنّ عديم األهليّ 
سن الرشد، أو بلغ سن الرشد وكان سـفيها أو ذا ة، بأن بلغ سن التمييز ولم يبلغ ناقص األهليّ 

تــي يجــوز لــه فــي الحــدود الّ  ذي يبرمــه يكــون موقوفــا علــى إجــازة الــوليّ عقــد البيــع اّلــ غفلــة، فــإنّ 
ف .وكـــذلك يكـــون تصـــرّ (4)، أو إجـــازة القاصـــر بعـــد بلوغـــه ســـن الرشـــداف إبتـــداءفيهـــا التصـــرّ 

 في ذلك.المحجور عليه لسفه أو غفلة صحيحا متى آذنته المحكمة 

                                                           

  .50عباس العبودي، شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني، مرجع سابق، ص  (1)
 .43( زاهية سي يوسف، عقد البيع، مرجع سابق، ص 2)
 .43زاهية سي يوسف، عقد البيع، مرجع سابق، ص  -( 3)

 .46عباس العبودي، شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني، مرجع سابق، ص  -
 .57عباس العبودي، شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني، مرجع سابق، ص ( 4)
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العيـوب، وعيـوب الرضـا  مـن سـليما أن يكـون  يكون الرضا صـحيحا ويتوجب كذلك لكي
مـن طرفـي العقـد  الي تعـاب إرادة أيّ في عقد البيع هـي نفـس عيوبـه فـي العقـود األخـرى، وبالتّـ

ســواء البــائع أو المشــتري إذا كانــت مشــوبة بغلــط أو تــدليس أو إكــراه أو إســتغالل. فــإذا شــاب 
ن هذه العيوب كان البيـع قـابال لإلبطـال أو قـابال لإلنقـاص لمصـلحة مـن شـاب اإلرادة عيب م

 رة في هذا الشأن. ة المقرّ إرادته العيب، وهذا وفقا للقواعد القانونيّ 

ــ ،تطــابق اإليجــاب والقبــول محــلّ  عــن اأّمــ ة وهــي: المبيــع، فيشــمل ثــالث مســائل جوهرّي
إذا إختلـف الطرفـان علـى العقـار المبيـع، كـأن البيـع  . فال يعقـل أن يـتمّ (1)الثمن، وطبيعة العقد

كـذلك مـن  نـا للبيـع ويقبـل المشـتري علـى أسـاس عقـار آخـر. كمـا البـدّ يعرض البائع عقارا معيّ 
وقبل الطـرف  ،نتوافق اإلرادتين على الثمن، فال ينعقد البيع إذا عرض أحد الطرفين ثمن معيّ 

 . (3)ل وتقديما إليجاب جديدالقبول رفضا لإليجاب األوّ  بل يعدّ  .(2)اآلخر بثمن أقلّ 

فـاق كـذلك اإلتّ  فاق الطـرفين علـى المبيـع والـثمن، يجـب أن يـتمّ وأخيرا، وباإلضافة إلى إتّ 
جــــه إرادة البــــائع إلــــى البيــــع، وإرادة أن تتّ  دان إبرامــــه، إذ البــــدّ ذي يقصــــعلــــى طبيعــــة العقــــد الــــ

جهـــت إرادة أحـــد المتعاقـــدين إلـــى البيـــع وإنصـــرفت إرادة المتعاقـــد المشـــتري إلـــى الشـــراء، فلـــو إتّ 
قــدين لعــدم توافــق إرادتــي المتعا ،(4)العقــد ال ينعقــد ال بيعــا وال إيجــارا اآلخــر إلــى اإليجــار، فــإنّ 

 على طبيعة العقد. 

ثــالث موضــوعات يجــب  أهــمّ  يعتبــرون مــن طبيعــة العقــد،و الــثمن، و  وعليــه فــإّن المبيــع
ة األخــرى فــي حالــة فــي حــين ترجــى المســائل التفصــيليّ  فــاق عليهــا لوقــوع الّرضــا صــحيحا.اإلتّ 

                                                           

 على التوالي. 44، 51( عباس العبودي، زاهية سي يوسف، مرجعان سابقان، ص 1)
ن الفرض العكسي، أي إذا عرض البائع البيع بثمن معين، فقبل المشتري الشراء بثمن قد يتسائل القارئ هنا ع( 2)

هذه الحالة ينعقد البيع بالثمن األدنى الذي عرضه البائع، بإعتبار المشتري الذي قبل الشراء بالثمن أعلى. في 
األعلى قد تضمنت إرادته القبول بالثمن األقل ألن القليل داخل في الكثير، وهذا طبعا في حالة ما إذا قصد 

 المشتري الزيادة في الثمن ولم يكن واقع في غلط.
 .40دئ القانونية العامة، مرجع سابق، ص أنور سلطان، المبا -

 .52(  عباس العبودي، شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني، مرجع سابق، ص 3)
  .52(  عباس العبودي، نفس المرجع، ص 4)
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ة، ومــن أمثلــة هــذه المســائل مكــان تســليم المبيــع فــاق الطــرفين عليهــا إلــى القواعــد العاّمــعــدم إتّ 
 مصاريف العقد....و وزمانه، 

مــا نصــادف أحــد عيــوب ه قلّ ة، فإّنــالخاّصــ العقاريــة ولــة ألمالكهــابيــع الدّ  وفيمــا يخــّص 
، هـذا (1)ة فـي هـذا الشـأنذي تقـوم بـه المصـالح التقنّيـحقيق اّلـة بحكم التّ اإلرادة أو نقص األهليّ 

  ة الكاملة.ع باألهليّ فهي دائما تتمتّ  وجماعاتها المحلّية ا الدولةسبة للمشتري، أمّ بالنّ 

ومــا هــي صــور  لــة فــي إدارة؟الممثّ  ولــةإيجــاب الدّ  كيــف يــتمّ  هنــا هــو: والســؤال المطــروح
 ؟ةة المعنويّ ع بالشخصيّ إزاء بائع يتمتّ  قبول المشتري 

ـــالب ل أنّ ـــــــاألصف صــور إيجــاب الدولــةبــدءا ب  ي إالّ ــــــولــة مــا هها الدّ ـــــــوم بـــــــتــي تقيوع الّ ــــ
طريــق المــزاد  عــن تــي تحتمــل المنافســة أيعــن طريــق الســبل الّ  إّمــا ون ــــــة، تكتثنائيّ ـــــحــاالت إس

 عن طريق التراضي. إّماو العلني، 

ــ عــن طريــقالبيــع بــالمزاد العلنــي يــتّم  ة اإلعــالن عليــه فــي الصــحف واألمــاكن العمومّي
مكـان المعاينـة،  ة أو مزايـدة مختومـة...(،د شـروطه مـن صـيغة البيـع )مزايـدة شـفويّ بحيث تحدّ 

ة سحب دفتر الشروط مع تحديـد قيمتـه، لجنـة فـتح األظرفـة، مصـاريف تعيين الحصص، كيفيّ 
 . (2)البيع...إلخ

ــــكــــون متاحــــة للجمهــــوروهــــذه القواعــــد فــــي اإلعــــالن عــــن المزايــــدة ت تســــمح الي ، وبالّت
 تــي يـراد بيعهــا. حيــث أنّ لعـوا علــى حالــة العقـارات الّ أن يطّ مــن لألشـخاص المهتمــين بالمزايـدة 

 طبقـا للقـوانين والتنظيمـات ولـة ال يكـون إالّ ابعـة للدّ ة التّ ة الخاّصـف في األمـالك العقارّيـالتصرّ 

                                                           

اص في ومستشارها الخقانونا الدولة  ةموثق عتبرتقوم بهذا الدور مديرية أمالك الدولة المختصة إقليميا التي ت( 1)
 المجال العقاري، وال يعقل أن تفوت على أي موثق إجراءات التحري في أهلية األطراف وغير ذلك من المسائل

 .الضرورية لقيام العقد

، المطبعة الحديثة للفنون 4عدد مجلة الموثق، ركان مصطفى، مهام محافظ البيع وإجراءات البيع بالمزايدة،( 2)
 .19ص ،2001الجزائر  المطبعية،
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، ولــذلك (1)ةتبعــا لطبيعــة األمــالك العقارّيــقــة الجــاري بهمــا العمــل،  وحســب اإلجــراءات المطبّ 
ولــة إيجابــا ة أمــالك الدّ لــة فــي مديرّيــولــة ممثّ تــي تقــوم بهــا الدّ يمكــن إعتبــار هــذه اإلجــراءات الّ 

 قبول الراغبين في الشراء. ألن يقترن به صالحا حاصحي

غير أن الدكتور سليمان مرقس يرى أن طرح المبيع للبيع ولو مع تعيين ثمـن أساسـي 
 يعتبــر إيجابــا، بــل يعتبــر دعــوة لكــل راغــب فــي الشــراء كــي يتقــدم بعطــاء، ويعتبــر هــذا لــه ال

العطــاء إيجابــا ويلتــزم بــه مقدمــه المــدة التــي تكفــي عــادة إلســتثارة عطــاء آخــر أو لقبولــه بعــد 
 .(2)اليأس من تقدم غيره

بيـــع الشـــقق كولــــة عـــــن إرادتهـــا فـــي البيـــع، دّ لابهـــا ر هـنــــاك صـــورة أخــــرى تـعــــبّ كمـــا أّن 
لتــزام بـــدفع اإلة الشــغل ، تضــع مجموعــة مــن الشــروط   كمــدّ هنــا ف .التراضــي لفائــدة الشــاغلينب

ر فــيهم هــذه الشــروط يمكــن أن يقتنــوا المســاكن ذين تتــوفّ اّلــ حـقـــوق اإليجــار وغيرهــا ...   وكــلّ 
 ، يعتبــر تعبيــرافئــة مــن األشــخاص تــي تمــسد وضــعها لهــذه الشــروط الّ التــي يشــغلوها. فمجــرّ 

 عن إرادتها في بيع هذه األمالك. صريحا

ا إّمـقبـول المشـتري  العلنـي يكـون  بـالمزاد تمّ تـي تـفي البيوع الّ ف صور قبول المشتري  أما
ر المزايد عـن إرادتـه فـي بحيث يعبّ  ، أي حسب صيغة البيع.د الكتابيأو بالتعهّ  ةبطريقة شفويّ 

ر العلنــي، فيفّســ فــي البيــوع عــن طريــق المــزاد تانهــاتين الوســيلتين المعتمــدراء عــن طريــق الّشــ
 ورةــــالتعبير عن اإلرادة بهذه الص. و (3)م به المزايد بغرض الشراء بمثابة قبولذي يتقدّ العطاء الّ 

 وألكتابــة ظ أو باـــــــفباللّ ا إّمــتكــون تــي والّ  ون ــــــــهــا القانأقرّ  تــيتمامــا مــع طــرق التعبيــر الّ  قــــــتوافي
 .تداول عليها عرفاــــاإلشارة الم

                                                           

 ، مرجع سابق.30-90 رقم من قانون األمالك الوطنية 109أنظر إلى نص المادة ( 1)

 .47سليمان مرقس، شرح القانون المدني العقود المسماة "عقد البيع"، مرجع سابق، ص ( 2)
 .23زاهية سي يوسف، عقد البيع، مرجع سابق، ص  (3)
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ح وإمتثاله لإلجراءات د حضور المترشّ مجرّ  ا في حالة البيع بالتراضي فإنّ أمّ  
ه ة بتسليمه لملف الشراء الكامل ودفعه للثمن ومصاريف العقد كفيل بأن يّكيف على أنّ اإلداريّ 

 قبول من طرفه.

 

 : ركن المحل2
 

، وبما (1)اإللتزامات الناشئة عن هذا األخير في عقد البيع هو محلّ  المقصود بالمحلّ       
الي من البائع والمشتري، وبالتّ  البيع عقد ملزم لجانبين، فهو ينشل إلتزامات متقابلة لكلّ  أنّ 

ئع، سبة إللتزامات الباهو )المبيع( بالنّ  يرد عليه. وهذا المحلّ  منها من محلّ  لكلّ  فالبدّ 
  على حدى:  محلّ  . ومنه سنقوم بدراسة كلّ (2)سبة إللتزامات المشتري من( بالنّ و)الثّ 

المبيــع، هــذا األخيــر وتبعــا لموضــوع دراســتنا يجــب أن  ( هــوولــةالدّ )إلتــزام البــائع  محــلّ 
ة الشــروط العاّمــ إضــافة إلــى فيــه يـشـتـــرطالي وبالّتــ، ةولــة الخاّصــيكــون عقــارا تابعــا ألمــالك الدّ 

ع ة أحاطـه بهـا المشـرّ المنصوص عليها في قواعد القانون المـدني، شـروط أخـرى خاّصـ محلّ لل
، هــذه األخيــرة نستشــفها مــن فة مــن ســوء التســيير والتصــرّ ولــة العقارّيــحمايــة منــه ألمــالك الدّ 

لمرسوم وا 30-90 رقم ةولة وعلى رأسها قانون األمالك الوطنيّ مة ألمالك الدّ النصوص المنظّ 
وتتمثـل  .المحّدد لكيفيات إدارة وتسيير أمالك الّدولـة العاّمـة والخاّصـة 427-12التنفيذي رقم 

 الشروط الواجب توفرها في المبيع فيما يلي:

ز اجــــو  يقصــــد بالمشــــروعّية، ،أو مّمــــا يجــــوز التعامــــل فيــــه مشــــروعا المبيــــع أن يكــــون  ➢
العقار محّل البيع. وعموما فاألصـل فـي األشـياء هـو جـواز التعامـل فيهـا،  التعامل في

وعليـه يجـب أاّل يكـون المحـّل  .(3)العقـد بـاطال وقـع وإالّ أّما اإلستثناء فهو عدم جـوازه، 

                                                           

 .93سابق، ص ( جاك يوسف الحكيم، العقود الشائعة والمسماة، مرجع 1)
 من القانون المدني. 351( أنظر نص المادة 2)
: "إذا إلتزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو لآلداب كان القانون المدني 96المادة ( 3)

 العقد باطال".
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أي  ضــمن دائــرة األشــياء اّلتــي ال يجــوز التعامــل فيهــا، ســواء كــان ذلــك بحكــم طبيعتهــا
أي التـي ال يجيـز القـانون  أو بحكـم القـانون  يازتها،التي ال يستطيع أحد أن يستأثر بح

 .(1)أن تكون محال للحقوق المالية

 بالنســبة لألشــياء التــي ال يجــوز التعامــل فيهــا بحكــم طبيعتهــا، ة التعامــلعــدم صــالحيّ و  
هــا أشــياء ، ألنّ (2)ل ألحــد اإلســتئثار بحيازتهــاتــي ال تخــوّ ة، والّ ترجــع لطبيعــة الشــيء المادّيــف

 كالماء والهواء وأشعة الشمس والبحر....... ،اإلنتفاع بها جميع الناسيشترك في 

تــي تكــون ا األشــياء الّ هــي إّمــف أمــا األشــياء التــي ال يجــوز التعامــل فيهــا بحكــم القــانون، 
 تــي ال يجــوز التعامــل فيهــا بحكــم نــّص ا تلــك الّ ، وإّمــةظــام العــام واآلداب العاّمــللنّ مخالفــة 

ـــذّ  أو  ،ةات فمنـــع التعامـــل فيهـــا، ومثـــال ذلـــك بيـــع التركـــة المســـتقبليّ قـــانوني ورد بشـــأنها بال
إلــى حــين  فيهــا فـتـــي ال تـقـبـــل الـتـصـــرّ الّ و  أو العقــارات المتنــازع فيهــا ،العقــارات الموقوفــة

صــريح للحــاالت  ع بعــدم حصـره بــنّص وحســنا مــا فعـل المشــرّ  .اا أو قضـائيّ زاع ودّيــالّنــ فـّض 
تـــي ال يجـــوز التعامـــل فيهـــا، وقيامـــه مـــن جهـــة أخـــرى بضـــبط هـــذه الحـــاالت مـــن خـــالل الّ 

ة، وهـو العام واآلداب العاّمـ إضافته لشرط عام ومرن وهــــو عدم مخالفة المعامالت للنظام
 شـــــرط ذكي ...........

ف فيهــا رّ ولــة ال يـجــوز التصـدّ ـة تـابـعــة لـلأمــالك عـقـارّيـ دراسـتنا فهنـاك ا فيمـا يخـّص أّمـ  
  ، والمتمثلة أساسا في:(3)بـنـص الـقـانون 

دة تـي فـيـها مـخـاطـر كـالمـبـاني المهـدّ ارات التي فقدت قيمتها أو الـعقارات الّ قالع -
 .نهياربـاإل

                                                           

 .155( سليمان مرقس، شرح القانون المدني العقود المسماة "عقد البيع"، مرجع سابق، ص 1)
 . 57( زاهية سي يوسف، عقد البيع، مرجع سابق، ص 2)

 .99عباس العبودي، شرح أحكام العقود المسماة، مرجع سابق، ص  -
في فقرتها الثانية، مع مراعاة النصوص  454-91 التنفيذي رقم من المرسوم 58أنظر إلى نص المادة ( 3)

 القانونية الخاصة بهذه األشياء المصنفة.
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 .(مـقـابـر ال )صة للدفــن ـة الـمـخـّص الـمـسـاحـات األرضـيّ  -
 الطابع التاريخي أو األثري أو الفني.العقارات أو األشياء ذات  -
 ة.األراضـي الـفـالحـيّـ  -

مـــن القـــانون  397فقـــد نـــّص المشـــّرع فـــي نـــّص المـــادة ، ملكـــا للبـــائع بيـــعأن يكـــون الم ➢
المدني، على أّنه إذا بـاع شـخص شـيئا معّينـا بالـّذات وهـو ال يملكـه وقـت إبـرام العقـد، 

أثــر مــن آثــار البيــع أال وهــو نقــل جــاز للمشــتري أن يطلــب إبطــال البيــع، لتخلــف أهــّم 
ملكّيـة المبيــع إلــى المشــتري. لــذلك قضــى المشــّرع بــبطالن العقــد فــي هــذه الحالــة، ألّنــه 

 بيع لملك الغير. 
قــد يوجــد المبيــع ف ،موجــودا وقــت البيــع أو قــابال للوجــود فــي المســتقبل بيــعأن يكــون الم ➢

فـي هـذا مـادام المحـّل قائمـا قبل العقد ويستمر وجوده إلى حـين إبـرام العقـد، وال ضـرر 
وقـت البيـع وبعـده. أّمــا فـي حالـة مـا إذا وجــد المبيـع قبـل العقـد ثــّم هلـك كّلـه أو بعضــه 
وقــت إبــرام العقــد، هنــا ينعقــد العقــد صــحيحا، لكّنــه قــد يبطــل بعــد ذلــك كلّيــا أو جزئّيــا، 
حســـــب إذا مـــــا كـــــان الهـــــالك جســـــيما أو طفيفـــــا، وفـــــي هـــــذا الصـــــدد قضـــــت محكمـــــة 

المختلطة بأّنه "إذا ثبت بأّن جـزءا مـن األرض المبيعـة كـان قـد صـدر قـرار اإلستئناف 
بنزع ملكيتها من أجل المنفعة العاّمة، تعّين على البائع أن يرّد إلى المشتري ما يقابـل 

. أّمــا المشــّرع الفرنســي وفــي نفــس الحالــة أعطــى (1)هــذا الجــزء مــن الــثمن الــذي قبضــه"
بــين طلــب إقالتــه مــن البيــع  02فقــرة  1601ّدة الخيــار للمشــتري مــن خــالل نــّص المــا

 وبين طلب الجزء الباقي من المبيع مع أداء ما يناسبه من الثمن. 
ا فـي حالـة مـا إذا كــان المبيـع موجـودا، ثـم هلـك قبــل التعاقـد، فالعقـد هنـا يقـع بــاطال أّمـ

ط البيـاني ولة أن تبيع عمارة على المخطّ ال يمكن للدّ مثال ف بطالنا مطلقا إلنعدام المحلّ 
في حالة مـا إذا فسـد المبيـع وفقـد قيمتـه فيجـوز  . في حين أّنهوهي في الواقع قد إنهارت

 إذا إشترط هـذا األخيـر عـدم الضـمان. هنا للمشتري أن يرجع على البائع بالضمان، إالّ 
ض ع عوّ المشرّ   أنّ إالّ ، ةه ال ضمان للعيوب في البيوع اإلداريّ وهنا تجدر اإلشارة إلى أنّ 
                                                           

 (.72 – 51) 1938ديسمبر  20( إستئناف مختلط 1)
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 ةولــة الخاّصــتــابع ألمــالك الدّ  ز بيــع عقــاراجــو ه علــى عــدم إســتبعاده لهــذه القاعــدة بنّصــ
 .(1)باإلنهيار ةدوهو في حالة يرثى لها أو مهدّ 

ه قابـل للوجـود بعـد ، غيـر أّنـ(2)عـدم وجـود المبيـع قبـل العقـد وال وقـت إبرامـه أخيرا حالـةو 
ق وجــوده مســتقبال علــى أســاس تحّقــجهــت إرادة الطــرفين إلــى التعاقــد عليــه إتّ قــد ذلــك، و 

 صحيحا. وز العقد ويقعجي فهنا كبيع الشقق بناء على التصاميم،

 وبالتـــالي .(3)اإللتـــزام فيـــه مســـتحيال فـــي ذاتـــه فـــال عبـــرة بـــالبيع الـــذي يكـــون محـــلّ وعليـــه 
 للوجود.  فالمحل يجب أن يكون موجودا أو قابال

والمقصـــود بتعيـــين المحـــّل هـــو ذكـــر جميـــع ، معـــين أو قابـــل للتعيـــين بيـــعأن يكـــون الم ➢
جهالة أو نافيا للو  دقيقا داتعيينا محدّ  محّل البيع في العقد ن العقاربحيث يعيّ  أوصافه،

ــبس، وهــذا ــالمســاحة،  رقــم القطعــة، ذكربــ الّل .، ......، الواليــةةالحــدود، الشــارع، البلدّي
 .دفـتـر العقاري م القسم والـتعيين رقال يضاف إلىق الممسوحة ـوفي المناط

أن يـكـــون عالمــا بــالمبيع  فـالـمـشـتـــري البـــدّ ، أن يكــون المشــتري عالمــا بالشــيء المبيــع ➢
 ف عـليــه، وفـــي الـبـيـــع اإلداري عـــن طـريــق الـمـــزاد يـشـتـــرط أن يــتمّ بحيـث يـمـكـــن الـتـعـــرّ 

ــــل  ــــدة قـب ـــوم المزايــــدة (20) امـــيو  عشـــريناإلعــــالن عــــن الـمـزاي ، (4)عــــلى األقـــل مـــن ي
مــعــنــي بــاألمر يكـون قــد قـام بــزيارة لــلشيء المبيـع  كـلّ  ة يـفـتــرض أنّ هـذه المـدّ  خاللو 

 ده وعرف أوصافه.وحدّ 

                                                           

المتضّمن التنازل عن األمالك العقارّية ذات  07/02/1981المؤرخ في  01-81من القانون  03نص المادة ( 1)
اإلستعمال السكني والمهني والحرفي الّتابعة للّدولة والجماعات المحلّية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري 

 . 82ص مرجع سابق، ،مّية والهيئات واألجهزة العمومّيةوالمؤّسسات العمو 

 من القانون المدني. 92أنظر نص المادة ( 2)
 .يمدنالقانون ال 93أنظر إلى نص المادة ( 3)
المحّدد لكيفيات إدارة وتسيير أمالك  427-12 رقم من المرسوم التنفيذي 2فقرة  90أنظر إلى نص المادة ( 4)

 .مرجع سابقالدولة العامة والخاصة، 
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أن يكـــون المبيـــع قـــد ألغـــي تخصيصـــه وثبتـــت عـــدم قابليتـــه لتأديـــة وظيفتـــه فـــي عمـــل  ➢
مــن قــانون  89نّصــت علــى هــذا الشــرط المــاّدة  وقــد ،المصــالح والمؤسســات العموميــة

 427-12مــــن المرســــوم التنفيــــذي رقــــم  90والمــــادة  30-90األمــــالك الوطنيــــة رقــــم 
 المحّدد لكيفيات إدارة وتسيير أمالك الدولة العامة والخاّصة. 

، فـالثمن هـو "الـثمن" كمـا سـبقت اإلشـارة لـه هـوفإلتزام المشتري في عقـد البيـع  محلّ أما 
 الـثمن أداء، ويعتبـر (1)ذي يلتزم المشتري بأدائه للبائع في مقابـل حصـوله علـى المبيـعالمال الّ 

ه وفـي إطـار دراسـتنا أن أشير أّنـ وهنا أودّ  ذي يقع على عاتق المشتري.الّ  رئيسياللتزام اإل هو
ل فـي مّثـتموالللبـائع  دفعـه مـن طـرف المشـتري  يتمّ  الثمن ة، فإنّ ة الخاّص ولة العقاريّ ألمالك الدّ 

ات ولــة أو بــاألحرى قابضــتها الموجــودة علــى مســتوى الــدوائر عــادة )مفتشــيّ ة أمــالك الدّ مديرّيــ
من أن يكون الـثمن مبلغـا مـن النقـود،  لكن وجود الثمن وحده ال يكفي بل البدّ ولة(. أمالك الدّ 

 :ا. وسنبحث هذه الشروط فيما يليا وحقيقيّ را أو قابال للتقدير، وأن يكون جديّ مقدّ 

وإشتراط غير ذلك يقع باطال ولو جيء بما يعـادل ، (2)دو نقال مبلغا من أن يكون الثمن ➢
في األسـواق أو البورصـات، سـواء مـن الـّذهب أو األسـهم أو السـندات أو  (3)هذا الثمن

غيرها مّما تكون قيمته معروفة، إذ يصبح العقد هنا مقايضة وليس بيعـا. أّمـا إذا كـان 
بعض الثمن نقودا وبعضه اآلخر غير نقود كاإللتزام بآداء خدمـة أو تقـديم حّصـة مـن 

ومـن بيـنهم الـدكتور سـليمان مـرقس أّن العبـرة األسهم أو السندات، فيرى فقهاء القانون 
هنا بالعنصر الغالب، ويضيف أّن تكييف العقد في هذه الحالة يكمـن فـي التفرقـة بـين 
البيع والمقايضة، إذ أّن طرفي عقد البيع يكون أحدهما بائعا فقط والثـاني مشـتر فقـط، 

                                                           

 .103( عباس العبودي، شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني، مرجع سابق، ص 1)
( وجوب كون الثمن نقدا خاصية قديمة عرفت من عهد القانون الروماني، ونظرا لبداهتها فقد أغفل القانون 2)

 يضة. الفرنسي الحديث النص عليها، رغم أنها ضرورية للتمييز بين البيع والمقا
 .113أنور سلطان، المبادئ القانونية العامة، مرجع سابق، ص  –

 .60( زاهية سي يوسف، عقد البيع، مرجع سابق، ص 3)
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ه، فيكـون بائعـا في حين يعتبر كّل مـن طرفـي المقايضـة بائعـا ومشـتريا فـي الوقـت ذاتـ
 .(1)للمال اّلذي يقايض به، ومشتريا للمال الذي يقايض عليه

ولــة، ات أمــالك الدّ ة صــناديق مفتشــيّ ولــة بمعّيــلحســاب خزينــة الدّ  هــذا الــثمن نقــدا يــدفعو   
 .(2)ذلك جيزة تإذا كانت هناك نصوص قانونيّ  بأقساطيدفع وال ضرر في أن 

إذ يجب أن يّتفق الطرفان أثناء إبرام عقد البيع ، أو قابال للتقديرأن يكون الثمن مقدرا  ➢
على الثمن، مّما ال يدع مجاال للمنازعة في مقداره مستقبال. إاّل أّنه يجوز فـي حـاالت 
معّينة أن يكون الثمن قابال للتقدير، وهـذا طبعـا بإّتفـاق المتعاقـدين صـراحة أو ضـمنا، 

قابال للتقدير على حسب األساس الذي يحّدد بمقتضـاه، واّلـذي قـد يكـون  ويكون الثمن
إّمــا ســـعر الّســوق، أو الّســـعر المتــداول فـــي التجــارة، أو الـــذي جــرى عليـــه التعامـــل أو 

 غيرها. 

دا من يكــون محــدّ ة، فــالثّ ة الخاّصــولــة العقارّيــا بالنســبة للبيــوع الــواردة علــى أمــالك الدّ أّمــ  
ة ألمـالك من قبل المصـالح التقنّيـ ة البيعتقييم العقار بشكل سابق عن عمليّ  بحيث يتمّ  مسبقا،

هذه األخيرة وبعد تقييمها للعقار يجب أن يكون الثمن المتوصل إليه  باإلضافة إلى أنّ  .ولةالدّ 
 .ةوق العقارّيـدة وفقا لمقتضيات السّ المحدّ و  ،ة للعقارعن القيمة التجاريّ  ال يقلّ من قبل أعوانها 

تكييــف  ، إذ يــتمّ انبالمّجــ -ةة أو العمومّيــســواء الخاّصــ- ةاألمــالك العقارّيــ بيــع تبــر بــاطالويع
 العقد في هذه الحالة كهبة مثال.

يجـب إلنعقـاد البيـع أن يكـون الـثمن جـدّيا، وذلـك بـأن  ،حقيقيا أو جديا يكون الثمن نأ ➢
يّتجه قصد البائع من إبرامه للعقد حصوله علـى الـثمن بوصـفه مقـابال حقيقّيـا ال رمزّيـا 

                                                           

 .161، ص1980( د سليمان مرقس، شرح القانون المدني "العقود المسماة"، الطبعة الرابعة، مصر، سنة 1)
والمنشور  08/09/1996المؤرخ في  02والمنشور رقم  09/09/1993المؤرخ في  01أنظر إلى المنشور رقم ( 2)

المتعلقة جميعها بتطهير وتسوية ممتلكات المؤسسات  20/03/2002المعدل والمتمم والمؤرخ في  01رقم 
إقرار إمكانية الدفع الفوري أو  قتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،العمومية اإل

 سنة. 20مدة قد تصل إلى بالتقسيط ل



 

98 
 

. وبصــيغة أخــرى، البــّد مــن تناســب الــثمن مــع قيمــة المبيــع، والمقــّدرة بحســب (1)للمبيــع
و يــنقص عـن هـذه القيمــة، سـعر الّسـوق وقـت التعاقــد، لكـن قـد يحــدث أن يزيـد الـثمن أ

 إاّل أّن القانون ال يعتّد بالفارق الموجود بين الثمن والقيمة إاّل في حالتين وهما:
مـــن  90دة حالـــة إســـتغالل أحـــد المتعاقـــدين المتعاقـــد اآلخـــر لمـــا فيـــه مـــن طـــيش )المـــا -

 (.القانون المدني
ومـا يليهـا  358ة دحالة الغبن في بيع العقار المملوك لكامل األهلية أو لناقصها )الما -

 (.من القانون المدني
 مـــا إالّ  أو تافهـــا، بخســـاا أو ي إذا كـــان صـــوريّ ويعتبـــر الـــثمن غيـــر حقيقـــي وغيـــر جـــدّ   

ة قــد تصــل إلــى الــدينار ولــة أن تمــنح بشــروط إمتيازّيــ، إذ يجــوز مــثال للدّ القــانون  إســتثني بــنّص 
وهـذا لصـالح اإلسـتثمارات التـي  ،ةة الخاّصـالرمزي تنازالت عن أراضي تابعة لألمالك الوطنّيـ

 .(2)ةتنجز في المناطق الخاّص 

فــق عليــه المتعاقــدان، وري هــو مــاال يطــابق حقيقــة مــا إتّ وبــالعودة للــثمن، فــالثمن الّصــ  
ف القـانوني ر عـن حقيقـة التصـرّ ة فقـط، دون أن يعّبـما ذكر في العقد إلستيفاء شرط الشكليّ وإنّ 
مـا هـو هبـة مسـتترة فـي صـورة إنّ و وعليـه فالعقـد لـيس بيعـا  ذي يهدف المتعاقدان إلى تحقيقـه.الّ 

ا أن ا، وإّمـا أن تكون مطلقة في حالة إعفاء المشتري من اإللتزام بـالثمن كلّيـة إمّ بيع. والصوريّ 
، يخــالف مــا ذكــر فــي العقــد فــق عليــه مــن الــثمنة فــي حالــة دفــع المشــتري لجــزء متّ تكــون نســبيّ 

 . (3)إثبات إقتضاء الثمن يقع على عاتق البائع وفي هذه الحالة فإنّ 

ه يبعـث علـى الشـك أّنـ ا إلـى حـدّ هو كما يبدو من لفظه، ثمـن ضـئيل جـدّ افه الثمن التّ و   
فـإن قلـة  ه قد حصل عليـه فعـال.البائع لم يتعاقد للحصول عليه، نظرا لقيمة المبيع، ولو أنّ  أنّ 

ول دون عـده ركنـا صـحيحا فـي عقـد البيـع، فـال هذا الثمن وتفاهته بالنسبة إلى قيمة المبيع تح
                                                           

 .173(  سليمان مرقس، شرح القانون المدني "العقود المسماة"، مرجع سابق، ص 1)
 05/10/1993المؤرخ في  ،المتعلق باالستثمار 12-93من المرسوم التشريعي  23أنظر إلى نص المادة   (2)

 .03ص  10/10/1993 صادرة بتاريخال 64عدد  سميةر ريدة ج

 .68مرجع سابق، ص  عقد البيع، ( زاهية سي يوسف،3)
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يكون العقد بيعا بل هبة. وألن الثمن التافه ال يعتد به أصال، فإن ذكره في عقد البيع ال يكفي 
 .(1)حتى إلعطاء العقد صورة البيع الذي يستر هبة، ويعتبر العقد في هذه الحالة هبة سافرة

ة، لكـن كثيـرا عـن قيمـة المبيـع الحقيقّيـ الـثمن الـبخس هـو الـثمن الـذي يقـلّ  في حين أنّ   
 .(2)تكملة الثمن ل للبائع في كثير من األحيان حقّ الثمن التافه، وهو يخوّ  دون أن يصل حدّ 

ــ وفــي هــذا المقــام نــذكر رأي األســتاذ عبــد الــرزاق   ــالســنهوري، اّل ه لــيس مــن ذي يــرى أّن
له غـبن فـاحش يكون بخسا لكن يتخلّ ا أن ال يكون ثمنا بخسا، فقد الضروري ليكون الثمن جديّ 

ة أو جـاهال ا لحاجـة ملّحـا، كأن يكون البائع رضي بالثمن البخس مضـطرّ ومع ذلك يكون جديّ 
رت لـه شـروط الطعـن يجـوز لـه الطعـن فـي البيـع بـالغبن إذا تـوفّ ي هذه الحالة فو لقيمة المبيع، 
 .(3)بالغبن الفاحش

 

 

 

 

 

 

 : ركن السبب3
 

 ركن السبب في التقنين المدني الجزائري هو الباعث الدافع للتعاقد، ذلك أنّ  إنّ  
ة المادّ  جاء في نّص  إذ، (4)ة شرطا واحدا وهو المشروعيّ السبب إالّ  ةشترط لصحّ لم ي عالمشرّ 
أو لسبب مخالف  ،"إذا إلتزم المتعاقد لسبب غير مشروع ما يلي:مدني القانون المن  97

                                                           

 .183،184( سليمان مرقس، شرح القانون المدني العقود المسماة "عقد البيع"، مرجع سابق، ص 1)
 .117مرجع سابق، ص  المبادئ القانونية العامة، أنور سلطان، (2)
 من القانون المدني الجزائري. 358نص المادة  شروط الطعن بالغبن في أنظر (3)
دار لبنان،  الطبعة األولى،، حليمة آيت حمودي، نظرية الباعث في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي( 4)

 .125، ص 1986سنة الحداثة، 
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من نفس  98نص المادة  أضف إلى ذلك .كان العقد باطال" ،ةواآلداب العامّ للنظام العام 
إلتزام مفترض أّن له سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل على  "كلّ  :د على أنّ تي تأكّ الّ و  ،قانون ال

 .غير ذلك"

–تينية المشرع الجزائري قد ورث عن القوانين الاّل  ومن خالل هاته المواد نرى أنّ 
ل يتناول اإللتزام بال ة السبب بمفهوميه: األوّ نظريّ  -وعلى رأسها القانون المدني الفرنسي

 على حدا منهما سبب، والثاني اإللتزام لسبب مخالف للنظام العام واآلداب. وسنقوم بشرح كلّ 
 فيما يلي:

ع بطالن اإللتزام المفتقر إلى أقرب فكرة لتقرير المشرّ ف ،(1)السبببالنسبة إلى إنتفاء         
سبب، هو إعتبار إنتفاء السبب أو عدم وجوده بمثابة غلط جوهري وقع به المتعاقد، فجعل 

إلتزام العقد غير موجود، بسبب وقوع غلط جوهري بخصوصه، أي عدم وجود  من محلّ 
الشيء الذي إستهدف المتعاقد الحصول عليه من وراء إلتزامه بالتعاقد. وبطالن العقد في 

 ك به إال للمتعاقد الواقع في غلط.ا، فال يجوز التمسّ هذه الحالة يكون نسبيّ 

من  مفهوم مستمدّ  فيعتبر ةام واآلداب العامّ السبب المخالف للنظفي حين أن          
 إلتزام يظهر أنّ  ، وهو يقضي ببطالن كلّ (2)ة في القرون الوسطىة األوروبيّ الحقوق الكنسيّ 

اإللتزام  ة. بمعنى أنّ ته أو الباعث إليه هو تحقيق غرض مخالف للنظام واآلداب العامّ علّ 
ه قد يكون مشروع كشراء منزل أو محلّ  ذاته ألنّ  بباعث غير مشروع ال يخالف القانون بحدّ 

 ة حظره تعود لكون المتعاقد قد قصد الحصول على محلّ ما علّ . إنّ ....قطعة أرض.....
 مشروع بغية تحقيق هدف غير مشروع، كشراء منزل قصد إتخاذه بيت دعارة.... 

بطل ة لدى أحد المتعاقدين ليوعليه، يكفي ثبوت مخالفة السبب للنظام واآلداب العامّ  
 الي يسقط إلتزام المتعاقد اآلخر ويبطل العقد برمته.إلتزامه، وبالتّ 

                                                           

 .76إلى  72( د جاك يوسف الحكيم، العقود الشائعة والمسماة، مرجع سابق، ص من 1)
 .70الحكيم، نفس مرجع، ص  ( د جاك يوسف2)
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ا وهــذا فــي قــد يكــون إجتماعّيــ ةة الخاّصــأمالكهــا العقارّيــ ولــةبيــع الدّ الســبب أو الــدافع لو 
ا لتشــــجيع اإلســــتثمار وخلــــق مناصــــب كن مــــثال، أو إقتصــــاديّ إطــــار القضــــاء علــــى أزمــــة الّســــ
  هاته األسباب: شغل..... وسنذكر فيما يلي أهمّ 

 .ةعموميّ خزينة اللة لتحصيل موارد ماليّ  -
 ض الغير أو اإلهمال.حماية العقار ذاته بالبيع فال يترك لتعرّ  -
 دعم اإلستثمار الخاص. -
ل الســـكنات ات التعميـــر والبنـــاء الســـيما فـــي مجـــاعملّيـــ شـــجيعالمســـاهمة فـــي ت -

 .بها البالد تي تمرّ من األزمة الّ  للحدّ  ةجتماعيّ اإل

ا ، أّمــعقاراتهــا ولــة إلــى اإلقــدام علــى بيــعتــدفع الدّ قــد أســباب أخــرى  باإلضــافة إلــىهــذا 
 ال غير. تملكالبب الدافع عنده هو سبة للمشتري فالسّ بالنّ 

 

 األركان الشكلية: ثانيا
 

اإلرادة، تطبيقا لمبدأ سلطان ، عقد رضائي هأنّ  -كما رأينا سابقا– عقد البيع فياألصل 
العقـد، وسـعيا منـه لتحقيـق اإلسـتقرار فـي المعـامالت  ة محـلّ ظر إلى أهميّ ع، وبالنّ المشرّ   أنّ إالّ 

ات بـين المتعاقـدين، أخضـع بعـض العقـود إلـى شـكليّ  ثرة النزاعات التي غالبا ما تطرأوتجنب ك
تي تقوم بهـا اإلدارة يشـترط أن فات الّ التصرّ  كلّ  ومن بينها عقد البيع، باإلضافة إلى أنّ  نةمعيّ 

ــة خاّصــتكــون رســميّ  ، وهــذا الخاصــة ولــةق األمــر بإقتنــاء أو بيــع ملــك مــن أمــالك الدّ ة إذا تعّل
 .حفاظا على المال العام

ر قـــانوني علـــى إحـــداث أثـــ المتعاقـــدين طـــابق إرادتـــييكفـــي إلنعقـــاد البيـــع توعليـــه فـــال 
ده القانون. في شكل خاص يحدّ  هاتين اإلرادتينإفراغ إرادتي  إلى جانب ذلك نبل يتعيّ  ن،معيّ 

فال  ،ضابط العمومي المختصالرة من طرف ة محرّ رسميّ الأن تكون الكتابة  من ال بدّ ه كما أنّ 
ــة فــي التعامــل العقــاري، وال يترتــب عــن العقــد األثــر العينــي اعبــرة بالكتابــة العرفّيــ ل فــي لمتمّث
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ة، مـن شـروط الكتابـة الرسـميّ  وعليـه سـنتطرق إلـى كـلّ  .(1) بالتسـجيل والشـهرة إالّ إنتقال الملكيّ 
 التسجيل، ثم الشهر، وهذا على التوالي: ثمّ 

 

  الكتابة الرسمية: 1
 

من القانون المدني الـمـرجــع الـقـانـونــي فــي الـنــص عـلـــى أّن  1مـكـرر 324تعتبر الـمـادة و 
مـع دفــع  ،ر فـي شـكـــل رسـمية يجب أن تحـرّ نة نقل العقار أو الحقوق العقاريّ الـعـقــود الـمتضمّ 

ة ركن ركـين فـي الشكليّ  بحكم أنّ  ، وقعت تحت طائلة البطالن المطلقوإالّ  ،الثمن إلى الموثق
 ســت هــذه القاعــدة أيضــا النصــوصكمــا كرّ  .ة دامغــة فــي اإلثبــاتة وحّجــإنعقــاد البيــوع العقارّيــ

 ة اآلتية:القانونيّ 

 .(2)2006فيفري  20المؤرخ في  المتضمن تنظيم مهنة التوثيق 02-06 رقمقانون  -
 25/03/1975المـؤرخ فـي  74-75 رقـم قانون السجل العقـاري الصـادر بموجـب األمـر -

والمرسـوم  13/09/1980المؤرخ في  210-80 رقم م هذا األمر بالمرسومل وتمّ وقد عدّ 
 .19/05/1993المؤرخ في  123-93 رقم التنفيذي

ـــ 25/03/1976المـــؤرخ فـــي  63-76 التنفيـــذي رقـــم المرســـوم - ق بتأســـيس الســـجل المتعّل
عقد يكون موضوع إشهار يجـب أن  "كلّ  :منه على أنّ  61ة ت المادّ العقاري، والذي نّص 

 .م فـي شـكـــل رسمي"يـقـدّ 
 األمــالك الوطنّيــة رقــم قــانون مــن  120ة المــادّ  ولــة طبقــا لــنّص ة أمــالك الدّ وتقــوم مديرّيــ  

ــبالعديــد مــن عقــود التصــرّ  90-30 ة وتســييرها بمــا فــي ذلــك ة الخاّصــف فــي األمــالك الوطنّي
                                                           

 84ص  01عدد  1992المجلة القضائية  21/10/1992مؤرخ في  68467قرار المحكمة العليا رقم ( 1)
 "التعامل في العقارات يشترط الرسمية و التي يتطلبها الشهر العقاري أيضا".

 14ة الرسمية عدد جريد والمتضمن تنظيم مهنة التوثيق، 20/02/2006مؤرخ في ال 02-06 رقمقانون ( 2)
"الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل : لىعلى مايمنه  3نصت المادة  .08/03/2006 بتاريخ الصادرة

السلطة العمومية يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية، و كذا العقود التي يرغب 
 .األشخاص إعطائها هذه الصبغة"
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ــ  427-12 رقــم مــن المرســوم التنفيــذي 183ده نــص المــادة عقــود بيــع العقــارات، وهــذا مــا أّك
ة كما يلـي: حيث جاء نص المادّ  المحّدد لكيفيات إدارة وتسيير أمالك الدولة العامة والخاّصة،

ــ ــ"يمكــن للــوزير المكّل مــن  120ة مــن المــادّ  3،2ة فــي إطــار تطبيــق أحكــام الفقــرتين ف بالمالّي
للمـدير أن يمـنح تفـويض بموجـب قـرار  1990المـؤرخ فـي أول ديسـمبر  30-90 رقـم القـانون 

ــ تــي تهــمّ إلعــداد العقــود الّ  ولــةمــالك الدّ الــوالئي أل ولــة وإعطائهــا ة بالدّ ة الخاّصــاألمــالك العقارّي
 الطابع الرسمي والسهر على حفظها".

ــة تحريــر العقــود المتعلّ حيــث تنــدرج مهّمــ   ة ضــمن المهــام ة الخاّصــقــة بــاألمالك الوطنّي
 من المرسـوم التنفيـذي 08ادة دته المهذا ما أكّ  ولة، وات أمالك الدّ مفتشيّ  ات والموكلة لمديريّ 

قـة ولة في الوالية ما يأتي: تقـوم بتحريـر العقـود المتعلّ ة أمالك الدّ ى مديريّ "تتولّ  (1)65-91 رقم
وعليـه  ،ة ذات الصـلة بهـا..."سـخ األصـليّ ولة، وبحفظ النّ ابعة ألمالك الدّ ة التّ ات العقاريّ بالعمليّ 

تـي مـا أسـند إليهـا مـن مهـام تحريـر العقـود الّ ل نظـرا ولـة"ق الدّ "موثّـ بمثابـة اتتعتبر هذه المـديريّ 
تمثيــل هــذه األخيــرة أمــام القضــاء فــي حــال نشــوء نــزاع  ولــة طرفــا فيهــا، باإلضــافة إلــىتكــون الدّ 

 ة.ق بأمالكها الخاّص متعلّ 

 

 التسجيل : 2
 

لحسـاب ر العقـد ة يقـوم بهـا محـرّ ة جبائّيـه: "عملّيـأّنـعلى يمكن تعريف إجراء التسجيل 
ن المتضمّ  105-76من األمر رقم  195،192، وعمال بأحكام المادتين (2)ة"الخزينة العموميّ 
لدى  إيداعهاري العقود والوثائق الخاضعة للشهر، قبل محرّ  ، يجب على كلّ (3)قانون التسجيل

                                                           

المتضمن تنظيم المصالح الخارجية ألمالك الدولة  02/03/1991المؤرخ في  65-91 رقم التنفيذيالمرسوم ( 1)
 .420، ص مرجع سابقوالحفظ العقاري، 

المطبعة الحديثة للفنون  ،04مجلة الموثق، عدد وراته،ظبورويس زيدان، ضوابط وشكليات العقد الرسمي ومح( 2)
 .28ص  ،2001الجزائر  المطبعية،

 ، مرجع سابق.المتضمن قانون التسجيل 09/12/1976المؤرخ في  105-76ر رقم األم( 3)
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ذا ة، وهـا، القيـام بتسـجيلها لـدى مصـالح التسـجيل المختّصـة إقليمّيـة المختّصـالمحافظة العقارّيـ
 قصد:

 .(1)ةلفائدة الخزينة العموميّ  سوم المفروضة على المعامالتتحصيل مبالغ الرّ  -
إعطـــاء العقـــد أو المعاملـــة تاريخـــا ثابتـــا، يمكـــن أن يكـــون وســـيلة إثبـــات فـــي حالـــة غيـــاب  -

 .من القانون المدني 328ة ة األخرى، وفق ما ورد في نص المادالوسائل القانونيّ 

تـــي ة فـــي إطـــار العقـــود الّ ولـــة الخاّصـــالعقـــار الـــوارد علـــى أمـــالك الدّ وينـــدرج عقـــد بيـــع 
ة التســـجيل، إذ لـــم تشـــملها اإلســـتثناءات الـــواردة فـــي قـــانون ع خضـــوعها لعملّيـــإشـــترط المشـــرّ 

 271ة المـادّ  تاتجة عن اإلقتناء دون البيع، حيـث نصـات النّ نت العمليّ تي تضمّ التسجيل والّ 
قة بمبادلة ولة من جميع رسوم التسجيل فيما يخص العقود المتعلّ منه على ما يلي: "تعفى الدّ 

نـص قة بإقتسام هذه األموال مع الخـواص"، وكـذا كذلك المتعلّ  و ،نوع وشراء األموال من كلّ 
ــه 272المــادة  تــي هــي علــى عــاتق ة الّ : "تعفــى مــن رســوم نقــل الملكّيــالتــي تضــيف علــى أّن

لقـــاء عـــوض مـــن قبـــل الواليـــات أو الــــــبلديات أو  بالتراضـــي المشـــتري، اإلكتســـابات التـــي تـــتمّ 
 ة .........."ـــسات العموميّ نفقات البلديات والمؤسّ 

 

 الشهر : 3
 

 مـن يـوم إخضـاعه للشـهر العقـاري طبقـا ة على الغيـر إالّ ة ال يكون حجّ حق الملكيّ  إنّ 
ن إعـداد مسـح المتضـمّ و  12/11/1975المـؤرخ فـي  74-75 رقم من األمر 15لنص المادة 

 حـقّ  ة وكـلّ للملكّيـ حـقّ  "كـلّ  ، حيث جاء فيها ما يلـي:األراضي العام وتأسيس السجل العقاري 
 من تاريخ يوم إشهاره في مجموعـة البطاقـات سبة للغير إالّ ق بعقار ال وجود له بالنّ عيني يتعلّ 

                                                           

 105-76( يظهر الهدف المالي لعملية التسجيل جليا من خالل التعديالت المتكررة التي تمس قانون التسجيل 1)
ان محمد بحيث يعدل ويتمم مرتين في السنة بموجب قانون المالية األول والتكميلي. فاصلة عبد اللطيف ومزي

أمين، أحكام تسجيل عقد البيع العقاري في التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية اإلقتصادية 
  . 2015، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، جوان 02والسياسية، عدد 
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ة والحقـوق "ال تنقـل الملكّيـ على ما يلي: ون المدنيمن القان 793المادة  تنّص كما  .ة"العقاريّ 
 إذا روعيـت الغيـر، إالّ  ة األخرى في العقار، سواء كـان ذلـك بـين المتعاقـدين أم فـي حـقّ العينيّ 

تــي تــدير مصــلحة شــهر العقــار" القــوانين الّ  وبــاألخّص  ،عليهــا القــانون  تــي يــنّص اإلجــراءات الّ 
 .وال التسجيل ة وليس العقدالملكيّ  ذي ينقلالشهر العقاري هو الّ  وعليه فإنّ 

 

 انيالفرع الث

 ومنازعاته آثار عقد بيع أمالك الدولة العقارية الخاصة

 

ينشل عقد البيع إلتزامات متبادلة على عاتق طرفيه )البائع والمشتري(، شأنه في ذلـك 
 ة كـلّ متبادلـة فـي ذّمـتي يترتب علـى إنعقادهـا نشـوء إلتزامـات والّ  ،شأن العقود الملزمة لجانبين

ا يقضـي بـبطالن إلتزامـات أحـد الطـرفين إذا من طرفيها، ويوجد إرتباط بين هذه اإللتزامات ممّ 
 ة كلّ ب في ذمّ هذه اإللتزامات تترتّ  كما تجدر اإلشارة إلى أنّ  كان إلتزام الطرف اآلخر باطال.

  .(1)يعمن البائع والمشتري بحكم القانون ودون حاجة إلى ذكرها في عقد الب

من طرفي عقد بيع أمالك الدولـة العقاريـة طرف  إلتزامات كلّ  إلى فيما يلي عرضوسن
 .الخاصة، ومنازعات هذا العقد

  

 آثار عقد بيع أمالك الدولة العقارية الخاصة: والأ
 

إلتزامات على عاتق كل من  عقد بيع أمالك الدولة العقارية الخاصةيترتب على  
 البائع وهو الدولة والمشتري، وسنعرض فيما يلي إللتزامات البائع ثم إلتزامات المشتري.

 

                                                           

 .185( عباس العبودي، شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني، مرجع سابق، ص 1)
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 إلتزامات البائع )الدولة(: 1
 

ل تتمّثــ ،مــن القــانون المــدني 386إلــى  361المــواد مــن  الــواردة فــي لنصــوصلطبقــا 
ــإلتزامــات البــائع  ــمــا يلــيفية عاّم اإللتــزام بالتســليم، اإللتــزام ة المبيــع إلــى المشــتري، : نقــل ملكّي

 ة. ض واإلستحقاق، وضمان العيوب الخفيّ ضمان التعرّ ب

ض نــــة مــــن العقــــود عــــن قاعــــدة ضــــمان التعــــرّ ع قــــد خــــرج فــــي زمــــرة معيّ المشــــرّ   أنّ إالّ 
وال  ةقضـائيّ في البيـوع الللعيب ه ال ضمان على أنّ  نّص ة، فواإلستحقاق وضمان العيوب الخفيّ 

مـا  ولـة طرفـا فيهـا غالبـاتـي تكـون الدّ البيـوع الّ  وبمـا أنّ  .(1)ة إذا كانـت بـالمزادي البيوع اإلداريّ ف
 بائع ال تلتـزم إالّ وبصفتها  في هاته الحالة ولةالدّ  فإنّ ة ال تحتمل المساومة. بيوع تنافسيّ  تكون 

المبيـع بشـكل يسـمح للمشـتري . باإلضـافة إلـى إلتزامهـا بتسـليم ة المبيع إلـى المشـتري بنقل ملكيّ 
 .(2)بحيازته واإلنتفاع به دون عوائق

ه دومـا ل حسـب رأي الفقـة مـن الضـمان تتمّثـة واإلداريّ رات إستثناء البيوع القضائيّ ومبرّ 
ة ولــيس المالــك. وعليــه ال يعقــل تحميــل المالــك لطة القضــائيّ فــي كــون هــذا البيــع قــد أجرتــه الّســ

هنـاك تبريـر آخـر  . باإلضـافة إلـى أنّ (3)دون إرادتـه البيع الذي تـمّ ة ضمان العيب عن مسؤوليّ 
 هـا تـتمّ طبيعة البيع الجبري تقضي المرور بإجراءات طويلـة مـن نشـر وإعـالن.... وكلّ  يرى أنّ 

ا يتــيح الفرصــة أمــام الــراغبين فــي الشــراء مــن تفحــص المبيــع قبــل إنعقــاد جلســة المزايــدة، مّمــ
الي تحمـي  المشـتري مـن مخــاطر وبالتّـ ،ة تنفــي الجهالـةة تاّمـن مـن معرفـة عيوبـه معرفـوالـتمكّ 

 .(4)العيوب

 ويمكن إجمال إلتزامات البائع فيما يلي:

 

                                                           

 لبناني. 422مصري. والمادة  454من القانون المدني الجزائري، وتقابلها المادة  385( أنظر نص المادة 1)
 من القانون المدني الجزائري. 367أنظر نص المادة ( 2)
 .174( زاهية سي يوسف، عقد البيع، مرجع سابق، ص 3)
 .333( جاك يوسف الحكيم، العقود الشائعة والمسماة، مرجع سابق، ص 4)
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 أ:  اإللتزام بنقل ملكية المبيع إلى المشتري 
 

فباإلضــافة إلــى إعتبــار عقــد البيــع الــوارد علــى عقــار مــن العقــود الرضــائّية، فهــو أيضــا 
وبـنّص القـانون يعتبــر مـن العقــود الرسـمّية، واّلتــي ال يكتمـل إنعقادهــا صـحيحا إاّل إذا إســتوفت 
إلــى جانــب أركــان العقــد الثالثــة )الرضــا، المحــّل، الســبب( ركــن رابــع وهــو ركــن الشــكلّية. هــذا 

توجب إلى جانب كتابة العقـد مـن طـرف الموثـق المخـتص قانونـا، تسـجيل العقـد ثـم األخير يس
 شهره. 

د تطــابق اإلرادتــين وكتابــة العقــد، بــل ة المبيــع إلــى المشــتري مجــرّ إذ ال يكفــي لنقــل ملكّيــ
ل فـي ب العقـد أثـره العينـي والمتمّثـى يرتّـالشـهر، وهـذا حتّـ مـن إسـتيفاء إجـراء التسـجيل ثـمّ  البدّ 

ع لهــذه اإلجــراءات هــو لحمايــة المتعاقــدين إقــرار المشــرّ  ة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أنّ ّيــنقــل الملك
ا علـى عقـار ة، بحيث ال يكتسب أحـد حّقـة العقاريّ والغير في آن واحد، وتحقيق إستقرار الملكيّ 

ه ة وعالمــا بــالحقوق واإلرتفاقــات المترتبــة عليــه، وهــذا كّلـــ وكــان مطمئنــا لوضــعيته القانونّيــإالّ 
 المعامالت الواردة عليه. تسجيل كلّ بفضل 

د إنعقــاد ة ال تنتقــل ملكيتــه إلــى المشــتري بمجــرّ وعليــه، فــالحق العينــي فــي البيــوع العقارّيــ
 ات أو مفـرزا. ألنّ نـا بالـذّ أركانـه ولـو كـان العقـار مملوكـا للبـائع، معيّ  العقد صحيحا بتـوافر كـلّ 

ة أو نقلـه أو ة األصليّ ة العقاريّ من الحقوق العينيّ  تي يراد منها إنشاء حقّ ة الّ فات القانونيّ التصرّ 
ســوى اإللتزامــات  ،فات الغيــر مشــهرة مــن أثــرلتصــرّ ب شــهرها، ولــيس لتغييــره أو إزالتــه، يتوّجــ

 الشخصية بين المتعاقدين. 

ة ة العقـار المبيـع إلـى ذّمـب على البائع وسعيا منه لتحقيق إلتزامه بنقل ملكّيـومنه، يتوجّ 
زمـة بما يلزم إلستيفاء إجراءات تسجيل العقد وشهره، وهذا بتقديم السندات الاّل  المشتري، القيام

والذهاب مـع المشـتري إلـى مكتـب الشـهر للتصـديق علـى اإلمضـاءات فـي العقـد. وهـي أعمـال 
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تـي ة الّ ا األعمـال السـلبيّ ة إلى المشـتري، أّمـيلتزم البائع بالقيام بها لتيسير نقل الملكيّ  (1)ةإيجابيّ 
 ة.ما من شأنه عرقلة إجراءات نقل الملكيّ  عنها فهي كلّ  بائع بالكفّ يلزم ال

ة كبيع عقار بناء على التصاميم، وفي حالة ما إذا كان المبيع واردا على أموال مستقبليّ 
تي يرد عليها، فـال مجـال إلنتقالـه ه ووجود األعيان الّ  بظهور محلّ المبيع ال ينشأ إالّ  الحقّ  فإنّ 

المبيع إلى  ذاته الحقّ  ذلك التاريخ. وعليه فهذا النوع من البيوع ال ينقل بحدّ إلى المشتري قبل 
تـي ل فـي صـنع أو إحـداث العـين الّ ا يتمّثـب على عاتق البائع إلتزامـا إضـافيّ ما يرتّ المشتري، إنّ 

 .(2)الحقّ  ق وجود محلّ ة إلى المشتري يتوقف على تحقّ يرد عليها المبيع. إذن فإنتقال الملكيّ 

للمشتري الخيار بـين  ة المبيع إلى المشتري، يكون لة عدم إلتزام البائع بنقل ملكيّ وفي حا
 المخــتص التعــويض فــي الحــالتين، وللقاضــيلعينــي وبــين طلــب فســخ البيــع مــع طلــب التنفيــذ ا

 .ة في إجابة طلبهلطة التقديريّ السّ 

 

 ب: اإللتزام بتسليم المبيع إلى المشتري 
 

يتضــــّمن اإللتــــزام بتســــليم الشــــيء والمحافظــــة عليــــه حتــــى فــــاإللتزام بنقــــل حــــّق عينــــي 
مـــن القـــانون المـــدني الفرنســـي التســـليم علـــى أّنـــه: "نقـــل  1604، وقـــد عرفـــت المـــادة (3)التســـليم

المبيع إلى سلطة وحيـازة المشـتري"، وقـد كـان التسـليم مـن الطـرق المهّمـة فـي نقـل الملكّيـة فـي 
ـــانون الرومـــاني، فـــال ت ـــهالقـــوانين القديمـــة كالق ـــة للمشـــتري إاّل بتحّقق ـــى (4)نتقـــل الملكّي ، كمـــا أول

 .(5)الفقهاء المسلمون إلتزام البائع بالتسليم عناية خاّصة

                                                           

 .88( زاهية سي يوسف، عقد البيع، مرجع سابق، ص 1)
 .189( جاك يوسف الحكيم، العقود الشائعة والمسماة، مرجع سابق، ص 2)
 من القانون المدني. 167( أنظر نص المادة 3)
 .219. ص 1998( عباس العبودي، تاريخ القانون، بدون طبعة، األردن، دار الثقافة، سنة 4)
 .129العبودي، شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني، مرجع سابق، ص ( عباس 5)
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ة للمشــتري ال يكفــي لتمكينــه مــن اإلنتفــاع بالشــيء، بــل البــد مــن د اإللتــزام بنقــل الملكّيــومجــرّ 
. (1)عـائق يمنعه من ذلك أيّ نه من مباشرة سلطاته عليه كمالك، دون أن حيازته له حيازة تمكّ 

، وعليـه يكـون تسـليم العقـار (2)فـق وطبيعـة الشـيء المبيـعذي يتّ ويحصل التسليم علـى النحـو اّلـ
ــ لهــا حــقّ تــي يخوّ مــن الحقــوق الّ  حــقّ  ي عــن حيازتــه للمشــتري وعــدم مباشــرة أيّ بــالتخلّ  ة الملكّي

إخــالؤه ونقــل مــا فيــه مــن ب علــى البــائع  توّجــة أو محــاّل للمالــك. فــإذا كــان العقــار المبيــع شــقّ 
ــــ عــــن جنــــي  ة فيجــــب عليــــه اإلمتنــــاع عــــن زراعتهــــا والكــــفّ أغــــراض، وإذا كــــان أرضــــا فالحّي

 إذا ب على البائع إخراج المسـتأجر، إالّ را توجّ ا في حالة ما إذا كان العقار مؤجّ محصولها، أمّ 
عـن قـبض  الكـفّ ن عليه في هذه الحالـة فاذ في مواجهة المشتري فيتعيّ كانت اإلجارة واجبة النّ 

 ثمن اإليجار. 

فـاق المتعاقـدين، فـإن لـم يوجـد إتفــاق بإتّ  ندازمـان ومكـان التسـليم، فيحـدّ  ا فيمـا يخـّص أّمـ
ذي يوجد فيـه المبيـع، فنرجع إلى أحكام العرف، فإن لم توجد، كان التسليم في المكان الّ 

 . (3)وقت إنعقاد البيع فيكون  ا زمان التسليمأمّ 

م المبيـع فـي غيـر ا أو سـلّ البائع بإلتزامه بتسليم المبيع، فإمتنع عن التسليم نهائيّ  إذا أخلّ 
حكـم آخـر مـن  بـأيّ  ر عـن التسـليم، أو أخـلّ تي كـان عليهـا وقـت البيـع، أو تـأخّ الحالة الّ 

أحكام التسليم، كان للمشـتري أن يطالـب بالتنفيـذ العينـي بعـد إعـذار البـائع إذا كـان ذلـك 
ة فـي إجابتـه إلـى طلبـه. يطلـب فسـخ البيـع وللقاضـي السـلطة التقديرّيـ ممكنا، كما لـه أن

ا عســى أن يكــون قــد لحقــه مــن ضــرر ومــا األحــوال لــه أن يطلــب تعويضــا عّمــ وفــي كــلّ 
 مه للمبيع.فاته من كسب نتيجة عدم تسلّ 

ل البـائع تبعـة سليم خصوصـا فـي حالـة هـالك المبيـع، إذ يتحّمـة اإللتزام بالتّ وتظهر أهميّ 
م المبيــع إلــى المشــتري، فتنتقــل تبعــا لــذلك تبعتــه إلــى هــذا األخيــر، الهــالك إلــى أن يســلّ 

                                                           

 . 191( جميل الشرقاوي، شرح العقود المدنية "البيع والمقايضة"، مرجع سابق، ص 1)
 من القانون المدني. 367( أنظر نص المادة 2)
 . 233جاك يوسف الحكيم، العقود الشائعة والمسماة، مرجع سابق، ص  -( 3)

 .139عباس العبودي، شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني، مرجع سابق، ص  -
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ق هذه القاعدة على المالك وعلـى الحـائز وتنطب (1)عمال بمبدأ "العين تهلك على مالكها"
 م.م أو بعد إعذاره بالتسلّ ة، أي البائع قبل التسليم والمشتري بعد التسلّ بالتبعيّ 

 

 ي: إلتزامات المشتر2
 

ة جاه البائع بعدّ المشتري يلتزم فيه إتّ  عقد البيع من العقود الملزمة لجانبين، فإنّ  بما أنّ        
 إلتزامات تقابل ما يلتزم به البائع إتجاهه من إلتزامات سبقت اإلشارة إليها.

البيـــع،  مصــاريففــي: اإللتـــزام بــدفع الـــثمن، اإللتــزام بـــدفع  عمومـــا ل إلتزامـــات المشــتري تتمّثــو 
، وحسب التفصـيل من القانون المدني 396إلى  387ن لمواد متطبيقا ل م المبيعواإللتزام بتسلّ 

  اآلتي:

 أ: اإللتزام بدفع الثمن

  

ة، الملكّيـيعتبر اإللتزام بدفع الثمن اإللتزام األساسي للمشتري المقابل إللتزام البـائع بنقـل 
وفقـا لشـروط  أو اّلـذي تـّم تحديـده فيمـا بعـد فـق عليـه فـي العقـدويلتزم المشـتري بـدفع الـثمن المتّ 

العقــد أو المتعــارف عليهــا أو المنصـوص عليهــا فــي األحكــام العاّمــة، فيكــون  فع الــواردة فــيالـدّ 
أو عـرف يقضـي ثمن البيع مستحّقا في الوقت اّلذي يقع فيه تسـليم المبيـع، مـا لـم يوجـد إّتفـاق 

في مكان تسليم المبيع، فإذا  -في حالة عدم وجود إّتفاق–، كما أّن الثمن يدفع (2)بخالف ذلك
ــذي يوجــد فيــه  لــم يكــن ثمــن المبيــع مســتحقا وقــت تســّلم المبيــع وجــب الوفــاء بــه فــي المكــان اّل

ر مقـررة ، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هـذه القواعـد تعتبـ(3)موطن المشتري وقت إستحقاقه للثمن
ومفســــرة إلرادة المتعاقــــدين، وليســــت آمــــرة، إذ ال يعمــــل بهــــا إال عنــــد عــــدم اإلتفــــاق علــــى مــــا 

 .(4)يخالفها

                                                           

 .185( جاك يوسف الحكيم، العقود الشائعة والمسماة، مرجع سابق، ص 1)
 لبناني. 425من القانون المدني الجزائري. م 388( أنظر نص المادة 2)
 من القانون المدني. 387( أنظر نص المادة 3)
 .437مرقس، شرح القانون المدني العقود المسماة "عقد البيع"، مرجع سابق، ص  ( سليمان4)
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ا في حالة إخـالل المشـتري بإلتزامـه بـدفع الـثمن، فيجـوز للبـائع أن يلجـأ إلـى الضـمانات أمّ 
المشـتري علـى الوفـاء ل هذه الضمانات في: إجبـار ه، وتتمثّ التي كفلها له القانون إلستيفاء حقّ 

من عن طريق الحجز على أمواله والتنفيذ عليها، بما فيها المبيع ذاته بإعتباره أصبح ملكا بالثّ 
مه، ولـه كـذلك أن يطلـب فسـخ البيـع وإسـترداد له، كما يستطيع حبس المبيع إذا لم يكن قـد سـلّ 

 .(1)ة في إجابة طلبهالمبيع، وللقاضي السلطة التقديريّ 

 

 بمصاريف البيع ب: اإللتزام 
 

بيـــــع مقصـــــد بنفقـــــات المـــــن القـــــانون المـــــدني، ي 393وفقـــــا لمـــــا ورد فـــــي نـــــص المـــــادة 
ورســوم  ،والطــابع ،ة البيــع كنفقــات التســجيلزمــة إلتمــام عملّيــيف الاّل تكــالال، البيــع مصــروفاتو 

ــةو  ،اإلعــالن العقــاري  فهــي ا تكــاليف المبيــع ، أّمــالتوثيــق، ونفقــات إســتخراج الشــهادات التوثيقّي
وهذا إذا لـم يكـن هنـاك إّتفـاق  .والضرائب المفروضة عليه ومصاريف إستغالله نفقات صيانته

أو نــــّص قــــانوني يقضــــي بخــــالف ذلــــك. فقــــد يحــــدث أن يّتفــــق المتعاقــــدان علــــى أن يــــتحّمال 
مصاريف البيع مناصفة، أو أن يدفعها البائع ويعفى منها المشـتري، فـإذا لـم يوجـد إّتفـاق بهـذا 

ن الّرجوع إلى العرف، إن وجد عرف يحـّدد مـن يتحّمـل مثـل هـذه النفقـات، كأتعـاب الصدد تعيّ 
السمسار اّلتي جرى العرف على أن يتحّملها البائع والمشتري مناصفة. فإذا لم يوجد ال عـرف 

 وال إّتفاق تتّم اإلحالة إلى نّص المادة المذكورة أعاله.

فـاق أو عـرف يلزمـه بـذلك، كـون هنـاك إتّ وفي حالة قام البـائع بـدفع هـذه النفقـات دون أن ي
 فله أن يرجع بما دفعه على المشتري، لكون هذه المصاريف من ملحقات الثمن.

 

 ج: اإللتزام بتسلم المبيع 
 

                                                           

 من القانون المدني. 119( أنظر نص المادة 1)
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ضـع و وهـو مـا يقابـل إلتـزام البـائع بالتسـليم، ويقصـد بـه أن ي ،م المبيـعوأخيرا اإللتزام بتسلّ 
مّما يمّكنه من حيازته واإلنتفاع به دون عائق، وبالّتالي مباشـرة المشتري المبيع تحت تصّرف 

ـــا ســـواء بنفســـه أو  الســـلطات المخّولـــة لـــه كمالـــك حقيقـــي، ولـــو لـــم يســـتول عليـــه إســـتيالء مادّي
  .م البائع قد أعلمه بتسليمه إّياه، ما دا(1)بواسطة نائب يحوزه لحسابه

م المبيع هو نفسه زمان ومكان التسـليم، وقـد رأينـا لـدى وغالبا ما يكون زمان ومكان تسلّ 
م المبيــع، فــاق أو العــرف مكانــا أو زمانــا لتســلّ ن اإلتّ ه إذا لــم يعــيّ البحــث فــي اإللتــزام بالتســليم أّنــ

 يوجد فيه المبيع وقت البيع.ذي مه في المكان الّ وجب على المشتري أن يتسلّ 

فق عليهما، إعتبر م المبيع في المكان والزمان المتّ وفي حالة ما إذا لم يقم المشتري بتسلّ 
م، أن ة وبعـد أن يعـذر المشـتري بالتسـلّ الي جـاز للبـائع وفقـا للقواعـد العاّمـ  بإلتزامه، وبالتّـمخاّل 

فــي ســبيل ذلــك أيضــا أن يطلــب  يطلــب مــن القضــاء إجبــار المشــتري علــى تنفيــذ إلتزامــه، ولــه
م المبيـع، كمـا لـه ر فيـه المشـتري عـن تسـلّ يـوم أو أسـبوع أو شـهر يتـأخّ  ة عن كلّ غرامة تهديديّ 

ى حفــظ العقــار علــى نفقــة المشــتري، أو أن يطلــب فســخ العقــد، أن يطلــب حــارس قضــائي يتــولّ 
األحوال المطالبـة  كلّ  ه يجوز له في أنّ ة في إجابته على طلباته، إالّ وللقاضي السلطة التقديريّ 

 ا أصابه من ضرر وما فاته من كسب.بالتعويض عمّ 

 
 

 

 

 ثانيا: منازعات بيع أمالك الدولة العقارية الخاصة
 

يعتبر نظام أمالك الدولة الخاصة شبيه إلى حد كبير بنظام الملكية الخاصة، غير  
يفرض على هذا النظام بأن يتالئم  -الدولة–أن طبيعة الشخص المالك لهذه األموال 

                                                           

 .383( جاك يوسف الحكيم، العقود الشائعة والمسماة، مرجع سابق، ص 1)
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وضرورات المصلحة العامة، وبالتالي تسير وتدار هاته األمالك بكيفية أساسية من خالل 
 ظرفية أو إستثنائية من خالل قواعد القانون العام. قواعد القانون الخاص، وبكيفية

وبعبارة أخرى، إذا كان نظام تسيير أمالك الدولة الخاصة يخضع أساسا لألحكام  
العامة في القانون الخاص، كون الدولة تتصرف فيه بصفتها شخص طبيعي، أي مجردة من 

إلى تطبيق قواعد  -والفي بعض األح–السلطة والسيادة، إال أن هذا ال يمنع من اللجوء 
القانون العام. وهذا ما يميز النظام القانوني ألمالك الدولة الخاصة، فهو نظام مزدوج أساسه 

 تطبيق القانون الخاص، وإستثناءه تطبيق القانون العام.

ولهذه اإلزدواجية في النظام القانوني المطبق تأثير بارز في تحديد اإلختصاص  
وجود نزاع. إذ من المفروض الرجوع إلى صفة الدولة أثناء قيامها القضائي المتبع في حالة 

بالتصرف محل المنازعة. ففي حالة تصرفت بصفتها شخص طبيعي مجردة في ذلك من كل 
مظاهر السلطة والسيادة إنعقد اإلختصاص إلى القضاء العادي، أما في حالة ما إذا تصرفت 

ذلك إلى قواعد القانون العام، إنعقد بصفتها إدارة صاحبة سلطة وسيادة وإستندت في 
 اإلختصاص للقضاء اإلداري.

غير أن هذا الجدل أصبح غير ذي أهمية بعد أن فصل فيه المشرع الجزائري بصفة  
نهائية واضحة وغير قابلة للجدل، وهذا بعقد اإلختصاص للقضاء اإلداري فيما يخص كل 

، هذا مع مراعاة بعض (1)عن العامة المنازعات المتعلقة باألمالك الوطنية الخاصة فضال
اإلستثناءات التي نص عليها القانون، كتلك المتعلقة بمخالفات الطرق، أو طلبات تعويض 
األضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو إلحدى الواليات أو البلديات أو المؤسسات 

                                                           

 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية نصت على ما يلي: 800( المادة 1)
 إلدارية هي جهات الوالية العامة في المنازعات اإلدارية."المحاكم ا

تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل لإلستأناف في جميع القضايا التي تكون الدولة او الوالية أو البلدية أو 
 إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيها".

ختصاص على أساس المعيار العضوي، بحيث إكتفى بكون أحد والمالحظ من خالل هذه المادة أن المشرع عقد اإل
 02-98أطراف النزاع شخص معنوي عام، ويطابق نص هذه المادة مضمون المادة األولى من القانون رقم 

  المتضمن صالحيات المحاكم اإلدارية وعملها وسيرها.
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ة ألمالك الدولة الخاصة ، أو حاالت تبادل العقارات التابع(1)العمومية ذات الصبغة اإلدارية
. إذن فاألصل هو أن تنظر الجهات القضائية اإلدارية في كل (2)مع تلك المملوكة للخواص

المنازعات المتعلقة بأمالك الدولة الخاصة، واإلستثناء هو إنعقاد اإلختصاص للقضاء العادي 
 فيما إستثني بنص صريح.

يعي ال قضائي، إذ ال يعتد فيه وعليه، فالمعيار العضوي في الجزائر هو معيار تشر 
 بالتمييز بين أعمال السلطة وأعمال التسيير، وال بين التسيير العام والتسيير الخاص. 

وسنعرض فيما يلي إلى اإلجراءات الودية، ثم اإلجراءات القضائية للخاصة بتسوية 
 هذه المنازعات.

 

 : اإلجراءات الودية1
 

، وهما ما يميزان الدعوى (3)عنصري الصلح والوساطةتتمثل اإلجراءات الودية في  
المتضمن اإلجراءات المدنية  09-08اإلدارية عن الدعوى المدنية، فمنذ صدور القانون رقم 

واإلدارية، أصبح إجرائي الصلح والوساطة إجراءان شكليان، إذا تحققا حرر محضر بذلك 
اإلجراءات القضائية المعروفة، ولهذان يقوم مقام الحكم وينفذ، وإذا فشال تم اإلنتقال إلى 

 اإلجراءان عدة فوائد نوجزها فيما يلي:

 بالنسبة لإلدارة: •
 البرهنة على مصداقية اإلدارة وتعزيز سلطتها. -
 تخفيف العبء على بعض المصالح. -
 تجنب اآلثار السلبية الناتجة على إعادة النظر في القرارات اإلدارية. -

 بالنسبة للمواطن: •
                                                           

 من نفس القانون. 802( المادة  1)
 .09-08من ق إ م إ رقم  517المادة  (2)
  من ق إ م إ. 1005إلى  990( نصت عليهم المواد من 3)
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 ترجاع حقه بطريقة ودية وفي فترة وجيزة.تمكنه من إس -
 تجنبه إلجراءات قضائية مطولة ومصاريف قضائية باهضة. -
 خلق لديه نوع من الثقة في اإلدارة والجهاز القضائي. -

 وسنعرض فيما يلي إلجرائي الصلح والوساطة كإجرائين لتسوية المنازعات وديا.

 

 الصلحأ: 
 

"طريقة ودية لتسوية  -من القانون المدني 459المادة بالنظر إلى نص –الصلح هو   
خالف قائم بين طرفين أو أكثر، فهو عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما، أو يتوقيان به نزاعا 
محتمال، وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه بإستثناء ما تعلق بالحالة 

 الشخصية أو بالنظام العام".

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية بأنه، يمكن للقاضي إجراء  04وتضيف المادة 
الصلح بين األطراف أثناء سير الخصومة في أية مادة كانت، ويستوي أن يتم إجراء الصلح 
 بمبادرة من القاضي رئيس تشكيلة الحكم بعد موافقة الخصوم، أو بطلب من الخصوم أنفسهم.

جباري، بل هو إجراء جوازي متروك لتقدير القاضي وعليه فالصلح ال يعتبر إجراء إ  
 ورغبة المتخاصمين.

وفي حالة حصول الصلح يحرر رئيس تشكيلة الحكم محضرا يبين فيه ما تم اإلتفاق   
 .(1)عليه، ويأمر بتسوية النزاع وغلق الملف الذي يصبح غير قابل ألي طعن

العادي من ناحية هذا ويختلف الصلح في القضاء اإلداري عنه في القضاء   
وفقا لنص  (1)اإلجراءات، ففي القضاء اإلداري ال يتم الصلح إال في مادة القضاء الكامل

 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 970المادة 

                                                           

 من ق إ م إ. 973( أنظر نص المادة  1)
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 ب: الوساطة
 

الوساطة هي إجراء يقوم به القاضي بعد الحصول على موافقة الخصوم، ويتمثل في   
وجهة نظر كل طرف في الدعوى، ومحاولة التوفيق بينهم لتمكينهم من تعيين وسيط لتلقي 

حل النزاع بطريقة ودية ودون اللجوء إلى اإلجراءات القضائية. وقد نص المشرع الجزائري 
من قانون اإلجراءات  1005إلى  994على األحكام المتعلقة بالوساطة في المواد من 

 .09-08المدنية واإلدارية رقم 

تمتد الوساطة إلى كل النزاع أو إلى جزء منه فقط، على أال تتجاوز مدتها  ويمكن أن  
( أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بشرط موافقة الخصوم. وفي هذه األثناء يمكن 03ثالثة )

للقاضي إنهاء الوساطة سواء بناء على طلب الوسيط أو الخصوم أو من تلقاء نفسه إذا تبين 
 ها.له إستحالة السير الحسن ل

وتجدر اإلشارة إلى أن إجرائي الصلح والوساطة هما في الواقع إجراءان غير مجديان   
، رغم أنهما يتميزان بخاصية تقليص مدة الخصومة (2)خاصة بالنسبة لمنازعات أمالك الدولة

وبالتالي ربح الوقت. هاته المدة التي عادة ما تطول وتطول بإتباع اإلجراءات القضائية، وهذا 
إلى اإلدارة التي غالبا ما تتمسك بموقفها وترفض حضور جلسة الصلح أو تعيين يرجع 

وسيط، وفي حالة حضور الممثل القانوني لإلدارة أو محاميها غالبا ما يرفض الصلح 
متحججا في ذلك بمبررات عملية منها أنه مكلف فقط بمتابعة المنازعات وتقديم العرائض أو 

                                                                                                                                                                          

( معناه أنه يجوز الصلح في دعاوى فسخ عقود التنازل أو اإلمتياز التي تكتسي الصفة اإلدارية، وتكون اإلدارة 1)
ف اإلدارة التي قد تمس بمصلحته، طرفا فيها. وجواز الصلح في دعاوى المستثمر لفحص مدى شرعية تصر 

والتعويض المناسب للضرر. لكن ال يجوز الصلح في دعوى اإللغاء التي يرفعها المستثمر إللغاء القرار اإلداري 
المخالف للقانون ألنه ال صلح على عدم المشروعية، كما يستبعد الصلح عن الدعاوى اإلستعجالية. أنظر خوادجية 

  .365نوني للعقار الصناعي ، مرجع سابق، ص سميحة حنان، النظام القا
قضية فقط. أنظر عطا هللا بوحميدة، الصلح والنزاع  182قضية فصل فيها، تم الصلح في  18212( من أصل 2)

لسنة  02، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واإلقتصادية والسياسية، العدد 09-08اإلداري من خالل القانون رقم 
  .39، ص 2012
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ني لإلدارة، وبالتالي ليس من صالحياته إبرام عقد صلح أو إستالمها بصفته الممثل القانو 
إتفاقية وساطة مع الخصوم، فهو غير مكلف بهذا وال يريد أن يتحمل مسؤوليته. وعليه فقد 
ظلت عملية الصلح أمام الغرف اإلدارية سابقا مجرد عمل روتيني بإعتباره إجراء شكلي ملزم 

 للقاضي بغض النظر عن نتائجه.

 

 ءات القضائية: اإلجرا2
 

يجب إتباع إجراءات وإستيفاء شروط رفع الدعوى في  أمام الجهات القضائية اإلدارية  
المنازعات اإلدارية، والتي منها ما هو متعلق باإلختصاص، ومنها ما هو متعلق بالدعوى 
من شروط عامة وهي: الصفة، المصلحة، أهلية التقاضي، واآلجال. باإلضافة إلى شروط 

متعلقة بتمثيل الدولة أمام القضاء في المنازعات المتعلقة بأمالك الدولة نعرضها في خاصة 
 اآلتي:

 أ: اإلختصاص القضائي
 

األصل أن الغرف اإلدارية على مستوى المجالس القضائية هم أصحاب الوالية العامة   
مجالس الدولة، واإلختصاص كدرجة أولى في المنازعات اإلدارية، وتستأنف أحكامهم أمام 

 :(1)إال أن هناك إستثناءات خاصة بقيت بموجبها بعض القضايا في نطاق المحاكم وهي

المنازعات المتعلقة بمخالفات الطرق، وتلك المتعلقة بتبادل عقار مملوك للدولة مع  -
عقار آخر مملوك للخواص، واألماكن المعدة للسكن أو للممارسة المهنية واإليجارات 

 التجارية.
ضافة إلى المنازعات المتعلقة بالمواد اإلجتماعية والمتعلقة بكل دعاوى خاصة باإل -

بالمسؤولية الرامية لطلب تعويض األضرار الناجمة عن سيارة تابعة للدولة أو إحدى 
 جماعاتها اإلقليمية أو المؤسسات العمومية ذات الصفة اإلدارية.

                                                           

  من ق إ م إ. 802( المادة 1)
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إختصاص المجالس القضائية باإلضافة إلى أن هناك إستثناء آخر يرد على قاعدة 
في التقاضي وبعدها الغرف اإلدارية بمجلس الدولة ليفصل فيها إبتدائيا ونهائيا،  كدرجة أولى

 والمتمثلة في:

 دعوى تفسير القرارات اإلدارية. -
 دعوى فحص شرعية القرارات. -
 دعوى اإللغاء وتجاوز السلطة. -

العقارية الخاصة ال يمسه أي إستثناء، ومما سبق نرى أن موضوع بيع أمالك الدولة 
وبالتالي فهو يخضع في حالة نزاع ما إلى قاضي الغرفة اإلدارية بالمجلس القضائي، ويتم 

 اإلستأناف في مجلس الدولة كما سبق بيانه.

أما القضاء اإلداري المغربي، وعلى غرار القضاء اإلداري الفرنسي، فقد دأب على 
ولة ومن ضمنها عقد البيع من مجال إختصاصه، وإعتبرها عقود إستبعاد العقود الخاصة للد

مدنية تخضع للمبادئ العامة للقانون الخاص والمتعلقة بالتعاقد، وهو ما كرسه اإلجتهاد 
في  05/07/2005المؤرخ في  1163القضائي للمحاكم اإلدارية المغربية في حكمها رقم 

حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، والذي جاء فيه ما يلي: " (1)غ186/03الملف عدد 
يتضح أنه ولئن كان صادرا عن شخص معنوي عام ممثل في وزير المالية، إال أن موضوعه 
ينصب حول السماح بالتصرف في إحدى األمالك الخاصة التابعة إلدارة األمالك المخزنية 

قواعد القانون  في إطار التصرفات العادية التي تجريها األشخاص الخاصة، وتنطبق عليه
الخاص، وال يدخل بشأن تسيير مرفق عمومي وال تبرز فيه إمتيازات السلطة العامة، األمر 
الذي يجعله خارج نطاق الطعن فيه بدعوى اإللغاء إعماال للمعيار العضوي، ويتعين بالتالي 

 الحكم بعدم قبوله لهذه العلة".

 

                                                           

  .120( عماد فرحات، التفويت في ملك الدولة الخاص العقاري غير الفالحي، مرجع سابق، ص 1)
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 ب: تمثيل الدولة أمام القضاء
 

من قانون األمالك الوطنية رقم  10لجزائري من خالل نص المادة لقد خول المشرع ا 
 تمثيل الدولة أمام الجهات القضائية لكل من: 90-30

 الوزير المكلف بالمالية. -
 الوالي. -
 .(1)رئيس المجلس الشعبي البلدي -

وهذا فيما يخص أي دعوى قضائية متعلقة باألمالك الوطنية، سواء كمدعين أو كمدعى 
 .(2)من نفس القانون  125ما أكدته المادة عليهم. وهو 

وبدأ بإختصاص وزير المالية في تمثيل الدولة أمام القضاء فيمكن القول أن تمثيل  
 191الدولة أمام القضاء يعتبر إختصاص أصيل لوزير المالية، ووفقا لنصوص المواد من 

سيير أمالك الدولة المتعلق بكيفيات إدارة وت 427-12من المرسوم التنفيذي رقم  196إلى 
العامة والخاصة، يخول لتمثيل وزير المالية أمام العدالة في حالة القضايا المتعلقة بأمالك 

 الدولة كل من:

                                                           

، والذي يؤهل أعوان إدارة أمالك الدولة 20جريدة رسمية عدد  20/02/1999( راجع القرار الوزاري المؤرخ في 1)
 02/11/1992المؤرخ في  803العدالة. والذي ألغى القرار رقم  لتمثيل وزير المالية في الدعاوى المرفوعة أمام

، 13جريدة رسمية عدد  10/02/1990المؤرخ في  29، والذي ألغى هو اآلخر القرار رقم 21جريدة رسمية عدد 
والذي خول بموجبه مدير شؤون أمالك الدولة والشؤون العقارية بالواليات تمثيل وزير اإلقتصاد آنذاك في الدعاوى 
المتعلقة بأمالك الدولة والمرفوعة أمام المحكمة العليا )في الوقت الذي لم يستحدث بعد مجلس دولة وال مديرية عامة 
لألمالك الوطنية(، وتخويل مفتشو فروع شؤون أمالك الدولة والشؤون العقارية بالواليات بتمثيل وزير اإلقتصاد في 

ام المجالس القضائية والمحاكم )لم تستحدث بعد مديرية أمالك الدولة، القضايا المتعلقة بأمالك الدولة والمرفوعة أم
  كان هناك فقط مفتشية فرعية لشؤون أمالك الدولة والشؤون العقارية(.

من هذا القانون، يختص الوزير المكلف بالمالية والوالي ورئيس  10( جاء في نص المادة ما يلي: "عمال بالمادة 2)
البلدي، كل واحد فيما يخصه، وفقا للشروط واألشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به، المجلس الشعبي 

  بالمثول أمام القضاء مدعيا ومدعى عليه فيما يخص األمالك التابعة لألمالك الوطنية الخاصة.......".
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المدير العام لألمالك الوطنية في القضايا المرفوعة أمام المحكمة العليا، مجلس  -
 الدولة، ومحكمة التنازع.

الوالية في القضايا المرفوعة أمام المحاكم، المجالس مدير أمالك الدولة على مستوى  -
 القضائية، والمحاكم اإلدارية.

أما فيما يتعلق بإختصاص الوالي ومدير أمالك الدولة في تمثيل الدولة أمام القضاء، 
، فقد جعل (1)07-12من قانون الوالية رقم  127و  111فإنطالقا من نص المادتين 

لممركزة للدولة جزء من إدارة الوالية، حيث يتولى الوالي مهمة المشرع مختلف المصالح غير ا
 .(2)تنشيط وتنسيق ومراقبة أعمالها

من نفس القانون أنها حصرت تمثيل الوالي  106إال أن ما يالحظ من نص المادة 
لألمالك الوطنية الواقعة في واليته أمام القضاء دون تمثيله للدولة حيث نصت على أنه: 

من  02فقرة  192الوالية أمام القضاء"، وهذا عكس ما جاء في نص المادة  "يمثل الوالي
المحدد لشروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك العمومية  427-12المرسوم التنفيذي رقم 
، حيث جاء في نص المادة ما يلي: "يمارس الوالي المختص (3)والخاصة التابعة للدولة

واقعة في واليته، دعوى المطالبة بمصالح الدولة في مجال إقليميا، فيما يخص أمالك الدولة ال
 أمالكها طبقا لقانون الوالية".

                                                           

الصادرة بتاريخ  12يتعلق بالوالية، جريدة رسمية عدد  21/02/2012المؤرخ في  07-12( القانون رقم  1)
29/12/2012. 

نصت على ما يلي: "ينشط الوالي وينسق ويراقب نشاط المصالح  07-12من قانون الوالية رقم  111( المادة  2)
 غير الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الوالية.......".

ر الوالية على إدارة توضع تحت سلطة الوالي، من نفس القانون فقد نصت على ما يلي: "تتوف 127أما المادة     
 وتكون مختلف المصالح غير الممركزة للدولة جزءا منها، ويتولى الوالي تنشيط وتنسيق ومراقبة ذلك".

  ( مرجع سابق.3)
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المؤرخ في  18-83من القانون رقم  15وهو األمر الذي نصت عليه كذلك المادة 
. (1)المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفالحية عن طريق اإلستصالح 23/08/1983

المطبق له والمؤرخ في ( 2)724-83المرسوم التنفيذي رقم من  16باإلضافة إلى نص المادة 
المؤرخ  16-84. ونفس الشيء بالنسبة لقانون األمالك الوطنية الملغى رقم 10/12/1984
 والذي إعتبر الدولة وحدة واحدة نظرا لتبنيه وحدة األمالك الوطنية. (3)30/06/1984في 

كلف بالمالية أمام القضاء سواء كان وبالتالي بقي األمر المتعلق بإمتثال الوزير الم
مدعي أو مدعى عليه إلى جانب الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي قائما إلى غاية تاريخ 

ما  175والذي جاء في مادته  131(4)-87وهو تاريخ صدور المرسوم رقم  26/05/1987
ك الدولة الذين يلي: "....... ويمكن للوزير المكلف بالمالية أن يكلف موظفي إدارة أمال

المتضمن األمالك  30-90يخولهم قانونا بتمثيله في الدعاوى القضائية". ثم جاء القانون رقم 
اللذان منحا صالحية أكبر إلدارة أمالك الدولة في  427-12الوطنية والمرسوم التنفيذي رقم 

 ة.عملية تمثيل الدولة أمام القضاء فيما يخص المنازعات المتعلقة بأمالك الدول

لكن عمليا ظل تمثيل الدولة فيما يخص منازعات األمالك الوطنية من صالحيات 
والذي يخول صراحة  (5)20/02/1990الوالي، وهذا إلى غاية صدور قرار وزاري بتاريخ 

أعوان مصالح أمالك الدولة المختصين بالدفاع عن األمالك الوطنية أمام مختلف الجهات 
كمة، مجلس قضاء، محكمة عليا، محكمة التنازع( واإلدارية القضائية بصنفيها العادية )مح
 )قضاء إداري، مجلس الدولة(.

                                                           

والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفالحية عن طريق  23/08/1983المؤرخ في  18-83( القانون رقم 1)
  جع سابق.اإلستصالح، مر 

 18-83المحدد لكيفيات تطبيق القانون رقم  10/12/1984المؤرخ في  724-84( المرسوم التنفيذي رقم 2)
الصادرة بتاريخ  51المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفالحية عن طريق اإلستصالح، جريدة رسمية عدد 

10/12/1984.  
 ( مرجع سابق.3)
المحدد لشروط إدارة االمالك الخاصة والعامة  26/05/1987المؤرخ في  131-87( المرسوم التنفيذي رقم 4)

 .27/05/1987الصادرة بتاريخ  22التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، جريدة رسمية عدد 
 ( مرجع سابق.5)
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ونخلص إلى أن تمثيل الدولة أمام القضاء فيما يخص المنازعات المتعلقة بأمالك الدولة 
يعود لوزير المالية أصال، وتفويضا للمدير العام لألمالك الوطنية على المستوى المركزي، 

لدولة والحفظ العقاري على المستوى المحلي، وللوالي إستثناء بموجب نص ومدير أمالك ا
المحدد لشروط وكيفيات إدارة  427-12من المرسوم التنفيذي رقم  193صريح للمادة 

 وتسيير األمالك العمومية والخاصة التابعة للدولة.
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 الفصل الثاني

 الخاصةاآلليات القانونية لبيع أمالك الدولة العقارية 

 

يمكن على أّنه  30-90من قانون األمالك الوطنية رقم  المعّدلة 89 المادة تنّص 
ة بعد إلغاء ة والجماعات اإلقليميّ ة الخاّص التابعة لألمالك الوطنيّ  عقاراتال التنازل على

سات تخصيصها، إذا ورد إحتمال عدم قابليتها لتأدية وظيفتها في عمل المصالح والمؤسّ 
دة في القوانين والتنظيمات المعمول ات المحدّ ة، ويكون ذلك بالشروط واألشكال والكيفيّ العموميّ 

 .بها

كعقد البيع، يشتركان  -ولةفي مجال أمالك الدّ –تجدر اإلشارة إلى أّن عقد التنازل و 
ة للمشتري بصفة كلّية في نتيجة واحدة، وهي نقل الملكيّ  في كون كالهما تسميتان لعقد يصبّ 

، غير أّن عقد التنازل يتمّيز عن عقد البيع في (1)وشاملة وبمفهومها التقليدي المعروف
مألوفة في القانون الخاص كتضّمنه لشرط فاسخ الإحتوائه لبعض الشروط اإلستثنائية وغير 

 أو دفتر شروط مثال.

بيع أو التنازل على أمالك الّدولة الوفي التشريع الجزائري، إختلفت طرق وآليات 
العقارّية الخاّصة بين تلك المنصوص عليها في قانون األمالك الوطنية، وأخرى جاءت بها 

 .ةقة بحاالت إستثنائيّ قوانين وتنظيمات متعلّ 

وسنعرض فيما يلي آليات بيع أمالك الدولة العقارية الخاصة في قانون األمالك  
العقارية الخاصة في قوانين خاصة في الوطنية في مبحث أول، وآليات بيع أمالك الدولة 

 مبحث ثان.

                                                           

  .62، ص 2009( بوجردة مخلوف، العقار الصناعي، الطبعة الثالثة، الجزائر، دار هومه، سنة 1)
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 األول المبحث

 في قانون األمالك الوطنية آليات بيع أمالك الدولة العقارية الخاصة

 

ة الخاّصة ولة العقاريّ لقد نّظم المشّرع الجزائري القواعد العاّمة المتعّلقة ببيع أمالك الدّ 
وال  14-08المعّدل والمتّمم بالقانون رقم  30-90من خالل قانون األمالك الوطنية رقم 

ة. ولة الخاّص والتي تمّثل أهّم مرجع إلرساء قاعدة جواز بيع أمالك الدّ  ،89سيما نص المادة 
مّتبعة في مسألة تحديد الطرق ال ة فيما يخّص في حين تّمت اإلحالة على النصوص التطبيقيّ 

صدور  المذكور آنفا ةالوطنيّ  أعقب صدور قانون األمالكهذا النوع من البيوع، حيث 
المحّدد لشروط  427-12الملغى بالمرسوم التنفيذي رقم  (1)454-91المرسوم التنفيذي رقم 

إّما عن طريق  تي تتمّ ولة، والّ ابعة للدّ ة التّ وكيفيات إدارة وتسيير األمالك العمومية والخاّص 
البيع بالمزاد العلني كقاعدة أصلّية، أو عن طريق التراضي إستثناء. وهذا تبعا لضرورة إحترام 

 . (2)ال سيما مبدأي المنافسة والمقابل ،ولة الخاّصةة إلدارة أمالك الدّ المبادئ العامّ 

طلب وسنعرض فيما يلي للبيع بالمزاد العلني ألمالك الدولة العقارية الخاصة في م
 أول، والبيع بالتراضي ألمالك الدولة العقارية الخاصة في مطلب ثان.

 

 األول المطلب

 ألمالك الدولة العقارية الخاصة يـزاد العلنع بالمالبيـ

 

هذا النوع من البيوع من  427-12من المرسوم التنفيذي رقم  90نّظمت المادة 
ة المزايدة، مع اإلحالة إلى إجراء عمليّ خالل ثالث فقرات، بّينت فيها أهّم مراحل وشروط 

 ة منها المتعّلقة بإجراءات التحضير لجلسة المزاد العلني ونتائجها.ة خاّص أحكام القواعد العامّ 
                                                           

المحدد لشروط إدارة األمالك الخاصة  23/11/1991المؤرخ في  454-91( المرسوم التنفيذي الملغى رقم 1)
  . 24/11/1991الصادرة بتاريخ  60التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، جريدة رسمية عدد 

 األول. الفصل وما يليها من 42( لمزيد من التفصيل راجع ص 2)
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ة واألصلّية لبيع ة بالمزاد العلني القاعدة العامّ ة الخاّص ولة العقاريّ ويعتبر بيع أمالك الدّ 
ة كونها مكانة بارزة في مجال العقود اإلداريّ  تحتلّ  ةمثل هاته األمالك، فالمزايدات بصفة عامّ 

 . (1)ة إلبرام مثل هاته العقودلطة اإلداريّ ة التي تستعملها السّ من الوسائل األصليّ 

وعليه، فإّن إحترام تطبيق هذه القاعدة يؤّدي إلى إستقطاب أكبر عدد ممكن من 
ذي من شأنه أن يدّر أرباح معتبرة لفائدة ة أكبر، األمر الّ الي تحقيق مردوديّ المشاركين، وبالتّ 
ة تزيل عن ولة ومن خالل هذه اآلليّ ة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإّن الدّ الخزينة العموميّ 

 تي ال مفّر من تصفيتها.عب والمكّلف لبعض العقارات الّ كاهلها عبء التسيير الّص 

ر أفضل متعاقد وصاحب المـزاد العلنـي تهدف إلى إختياالبيع بـة ولّما كانت عمليّ 
باع إجراءات فرضها ة ملزمة ومقّيدة بإتّ اإلدارة وأثناء مباشرتها لهذه العمليّ  أحسن عرض، فإنّ 

ات تي تبرمها اإلدارة هي عمليّ القانون من أجل تحقيق هذا الغرض. وبإعتبار العقود الّ 
ة يّ ءات منهـا القـبـلعديد من اإلجرابعّدة مراحل وخطوات، ويّتبع فيها ال بة، كونها تمرّ مركّ 

ر الشروط واإلعالن كـالتأكـد مـن توافـر شروط البيع، وتقييم العقـار، باإلضافة إلى إعـداد دفت
 وتحريـر العقـد.  ،ارعقع، تسليم الة كعقد جلسة البيعن البيع، ومنها اإلجراءات البعديّ 

وإجراءاته التحضيرية في فرع وسنعرض فيما يلي لشروط بيع العقار بالمزاد العلني 
 أول، ثم إجراءات إتمام بيع العقار بالمزاد العلني في فرع ثان.

 

 األول الفرع

 بالمزاد العلني وإجراءاته التحضيرية بيع العقارشروط 

 

ابع ة أساسّية تعّبر عن مدى أهمّية العقار التّ تسبق عملّية بيع العقار مرحلة تمهيديّ  
لملك الّدولة الخاص، وعن مدى خطورة التصّرف فيه بالبيع. وتتشّكل هذه المرحلة من 

                                                           

م الموسوي، حدود السلطة التقديرية لإلدارة في المزايدات العامة، الطبعة األولى، لبنان، ( هاتف كاظم جاس1)
  .09، ص 2009منشورات الحلبي الحقوقية، سنة 
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، (1)مجموعة من اإلجراءات التحضيرّية اإلدارّية والميدانّية يستحيل أن ينعقد البيع دون تحّققها
 ة ذات بعد حمائي ووقائي.كونها إجراءات قبليّ 

بالمزاد العلني، ثم اإلجراءات التحضيرية لبيع وسنعرض فيما يلي لشروط بيع العقار 
   العقار بالمزاد العلني.

 

 بالمزاد العلني بيع العقار: شروط أوال

 

ة في سبيل التحضير لبيع العقار إلى القيام ولة المختّص تسعى مصالح أمالك الدّ  
إلغاء تخصيص بإجراءين ضروريين، أوالهما يتمّثل في التأّكد من توافر شروط البيع، من 

. صالح والمؤّسسات العمومّيةالعقار المراد بيعه، والتأّكد من عدم صالحيته لخدمة الم
 .صد تسهيل وضبط عملّية تحديد ثمنهوثانيهما القيام بتقييم العقار، وهذا ق

 عرض فيما يلي لشروط العقار محل البيع، ثم تقييم العقار محل البيع.توسن 

 

 محل البيع العقار : شروط1
 

ن بيع الممتلكات العقارّية أ 427-12رقم  من المرسوم التنفيذي 90نص المادة ت
تي ألغي تخصيصها وفيما إذا لم تعد ولة غير المخّصصة أو الّ الّتابعة لألمالك الخاّصة للدّ 

 .يكون عن طريق المزاد العلنيصالحة للمصالح والمؤّسسات العمومّية، 

                                                           

( غير أّن هذه اإلجراءات السابقة على التعاقد والواجب مراعاتها من قبل السلطة اإلدارية المختصة، ال تجعل من 1)
تنفيذ فقط، أي بصورة تحرمها من أية قدرة على التصرف وفقا لمتطلبات المصلحة العامة هاته األخيرة سلطة 

والظروف المحيطة بكل عقد، بل إّن اإلدارة تتمتع دائما بقدر من السلطة التقديرية إتجاه تصرفاتها القانونية مع 
كاظم جاسم الموسوي،  خضوعها لرقابة قضائية تضمن عدم خروج اإلدارة عن قواعد المشروعية. راجع هاتف

 .13حدود السلطة التقديرية لإلدارة في المزايدات العامة، مرجع سابق، ص 
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المشّرع، وقصد  أنّ  427-12من المرسوم التنفيذي رقم  90ويستفاد من المادة 
 : بالمزاد العلني قد إشترط شرطين ولة الخاّصةابعة ألمالك الدّ الترخيص ببيع العقارات التّ 

 أكد من إلغاء تخصيص العقار.الت -
ة، حسب التأكد من عدم صالحّية العقار لخدمة المصالح والمؤّسسات العموميّ و  -

 التفصيل اآلتي:

 

 التأكد من إلغاء تخصيص العقار -أ
 

التخصيص هو الوجهة العادّية لألمالك اّلتي تشّكل الملك الخاص الذي يأوي مختلف  
، ومثال ذلك البنايات اّلتي تأوي الوزارات أو (1)المصالح واإلدارات والمؤّسسات العمومّية
 .(2)المستشفيات أو المديرّيات الوالئّية أو غيرها

، مّما يجعل العقار (3)ةالعامّ  كوسيلة من وسائل تنظيم المرافق إذن فالتخصيص يعدّ 
وعليه كان من  ق المخّصص له ضمانا لسيره العادي.المخّصص ماال مسّخرا لخدمة المرف

ف فيه، الضروري إقرار شرط التأكد من إلغاء التخصيص عن المال المقصود قبل التصرّ 
 ة.لعامّ ة وإنتظام سير المرافق احتى ال يكون هناك تعّدي أو مساس على مبدأي إستمراريّ 

وبصيغة أخرى، فإّن كون قرار التخصيص ينشل إلتزامات على عاتق المستفيد منه 
اتجة عن إستغالل سوم النّ كأداء مقابل التخصيص، الصيانة، تسديد مختلف الضرائب والرّ 

ة العقار المخّصص، وغيرها مّما يشّكل إلتزامات تشبه إلى حّد كبير تلك اإللتزامات العقديّ 
، ضرورة إنهاء -ولة في هذه الحالةوهو الدّ -المالك والمستفيد. فقد كان لزاما على المالك بين 

                                                           

( فالتخصيص ال يمنح إاّل للمصالح التابعة للدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية ذات الطابع 1)
  وما يليها. 93اإلداري. راجع في ذلك فارة عبد الحفيظ، مرجع سابق، ص 

األول، سواء من حيث تعريفه،  وما يليها من الفصل 23إلى الصفحة ( لتفصيل أكثر حول التخصيص نحيل 2)
  أنواعه، آثاره، وإنقضائه. وهذا تفاديا للتكرار. 

  .346( حسن الخشين، ملك الدولة الخاص، مرجع سابق، ص 3)
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ذي قد يكون تخصيص آخر أو بيع اإللتزام القائم حتى يتسّنى له إنشاء إلتزام قانوني آخر، والّ 
 ة. ة الخاّص ولة العقاريّ فات التي قد ترد على أمالك الدّ أو تنازل أو غيرها من التصرّ 

ر اإلشارة كذلك إلى أّن التخصيص ينقضي إّما بواسطة عقد تثبت فيه المصالح وتجد
ة ا عمل المصالح المخّصص لها، أو بطريقة قانونيّ العقار لم يعد يفيد نهائيّ  ة أنّ المختّص 

ل في أّن عدم إستعمال الملك المخّصص لمّدة تفوق الثالث سنوات يؤّدي إلى إلغاء تتمثّ 
 .(1)تخصيصه

ة بيع أو إيجار أو تبادل أو تنازل على ملك عمليّ  ب قانونا قبل إجراء أيّ وعليه، يتوجّ 
د من إلغاء تخصيصها أو إنتفاءه أصال، ولة، التأكّ ابعة للدّ ة التّ ة الخاّص من األمالك العقاريّ 

وأّكد عليه أيضا  (2)30-90 رقم من قانون األمالك الوطنية 89ولقد نّصت على ذلك المادة 
 منه. (3)90في المادة  427-12المرسوم التنفيذي رقم 

وحسب نصوص المواد المذكورة أعاله، يكون إلغاء التخصيص من خالل التأكد من 
ة، وهذا ما سات العموميّ ة هاته األمالك لتأدية وظيفتها في عمل المصالح والمؤسّ عدم قابليّ 

 .سنتطرق له فيما يلي

 

 

 

 

                                                           

  .30-90من قانون األمالك الوطنية رقم  83( راجع نص المادة 1)
يلي: "يمكن بيع األمالك العقارية  ماسبق ذكرها وقد جاء فيها  30-90من قانون األمالك الوطنية  89المادة ( 2)

 "........................... التابعة لألمالك الوطنية الخاصة والجماعات اإلقليمية بعد إلغاء تخصيصها

يلي: ".................... يكون بيع الممتلكات ونصت على ما  427-12من المرسوم التنفيذي  90المادة ( 3)
وفيما إذا لم تعد صالحة  العقارية التابعة لألمالك الخاصة للدولة غير المخّصصة أو التي ألغي تخصيصها

 للمصالح والمؤسسات العمومية، عن طريق المزاد العلني".
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 دم صالحية العقار لخدمة المصالح والمؤسسات العموميةالتأكد من ع -ب
 

تتّم عملّية التأّكد من شرط عدم صالحية العقار لخدمة المصالح والمؤّسسات 
العمومّية، من خالل تحقيق إداري وتقني ميداني، يقوم به أعوان مديريات أمالك الّدولة 

شهادة إدارّية مفّصلة. والهدف من إقرار المختّصين، والذي تدّون نتائجه النهائّية في شكل 
المشّرع لهذا الشرط، يجد أساسه في أّنه إذا ما كان العقار المراد بيعه يخدم أحد المصالح أو 
المؤّسسات العمومّية، وأرادت هاته األخيرة ضّمه إلى إحتياطاتها العقارّية، فإّن البيع في هذه 

ة كما هو الحال في عمليات المزاد العلني، بل يتّم وفقا الحالة ال يتّم بالقيمة الشرائّية الحقيقيّ 
، ألّن هذا البيع سيكون لفائدة إحدى الجماعات المحلّية أو (1)ألحكام البيع بالتراضي

 .(2)المؤّسسات العمومّية أو إحدى مصالحهما، ولغاية تحقيق أهداف  المصلحة العاّمة

 Sommierاإلرتكاز  عرف ب "سجلّ حقيق في جزء كبير منه على ما يويعتمد هذا التّ 
de consistance"(3) ّالعقارات المجرودة في الجدول العام  . هذا األخير يتضّمن تسجيل لكل

ولة على ات أمالك الدّ ت اإلرتكاز من قبل مفتشيّ التدوين في سجاّل  . ويتمّ (4)ةلألمالك الوطنيّ 
ولة في ات أمالك الدّ مستوى مديريّ مستوى الدوائر، أو من قبل مدير مكتب الجدول العام على 

 ،قة في تدوين المعلومات لغرض الحفاظ على السجل من أجل األرشفةالواليات، وتراعى الدّ 
 . (5)المادّية وكذا تفادي اإلشكاالت المترتبة عن األخطاء

                                                           

إدارية أو مؤسسات عمومية لكّنه مرصود إلنجاز مشاريع ( يستثنى من هذه الحالة إذا كان البيع لفائدة مصالح 1)
  .ق لهذه النقطة بالتفصيل في المطلب الثاني من هذا المبحثتجارية أو إقتصادية ذات مداخيل، وسنتطر 

  .128( عماد فرحات، التفويت في ملك الدولة الخاص العقاري غير الفالحي، مرجع سابق، ص 2)
"السجل الوصفي لألمالك العقارية"، ويمّثل الحاوية التي تضم الذمة المالية العامة من ( ويطلق عليه كذلك 3)

  ممتلكات عينية وحقوق وديون .......
، جريدة 2003المتضمن قانون المالية لسنة  24/12/2002المؤرخ في  11-02من القانون رقم  83( المادة 4)

 .32، ص25/12/2002الصادرة بتاريخ  86رسمية عدد 
"ال يجوز صرف النفقات المتعلقة بالعقارات التي تشغلها هيئة أو مصلحة أو جهاز أو مؤسسة عمومية 
ذات طابع إداري تابعة للدولة أو الجماعات اإلقليمية، إاّل بعد الحصول على شهادة تسجيل العقار المعني في 

  تصة إقليميا".  الجدول العام لألمالك الوطنية، تسّلم من طرف مصلحة أمالك الدولة المخ
  . 05( مسكر سهام، جدولة أمالك الدولة كوسيلة لحفظ الملك العقاري وتسهيل عملية المسح، مداخلة، ص5)
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 ت اإلرتكاز بمرحلتين، مرحلة التحقيق ومرحلة التدوين.ة إعداد سجاّل عمليّ  وتمرّ 

التحقيق العقاري، وتعّد خطوة أولّية وأساسّية في معرفة ماهية الملك المراد مرحلة  ✓
ولة ة أمالك الدّ التحقيق العقاري من خالل قيام مفتشيّ  تدوينه في سجالت اإلرتكاز. ويتمّ 

ي والتحقيق والتدقيق في شأن العقار المراد تدوينه، وهذا من خالل إرسال وفد بالتقّص 
ة، ت التدوين اليوميّ ف بمسك سجاّل العام والذي بدوره مكلّ  من مكتب التعريف والجرد

إعداد تقرير يذكر فيه نتائج  وإجراء تحقيق للكشف عن حالة العقار. وفي األخير يتمّ 
لع عليه، وفي ولة ليطّ رفعه إلى مدير أمالك الدّ  ويتمّ  ،ةة العقاريّ ة الملكيّ التحقيق وعائديّ 

يحّول هذا األخير إلى مكتب الجدول العام من أجل حالة التصديق على التقرير، 
 ة بالملك محلّ ة خاّص تدوينه وإضافته إلى سجالت اإلرتكاز وإعداد بطاقة تعريف عقاريّ 

 .(1)التحقيق
 ة خاّصة في سجلّ مرحلة التدوين، وتتمّثل في عملّية القيام بملء بطاقة تعريفيّ  ✓

تي قة بالعقار المجرود بصفة دقيقة، والّ ، تبّين فيها جّل المعلومات المتعلّ (2)اإلرتكاز
ولة بمباشرة تحقيق ميداني إداري ينتهي بإصدار تقوم على إثرها مصالح أمالك الدّ 

وثيقة رسمّية تثبت ملكّية العقار للهيئة المعنّية. تسّمى هاته الوثيقة بشهادة التسجيل، 
ف سواء كان التصرّ  ،ارتصّرف في العق تستظهرها الهيئة المالكة وجوبا عند القيام بأيّ 

                                                           

  . 07( مسكر سهام، جدولة أمالك الدولة كوسيلة لحفظ الملك العقاري وتسهيل عملية المسح، مرجع سابق، ص 1)
لحفظ الملك العقاري وتسهيل عملية المسح، مرجع سابق، ص  ( راجع مسكر سهام، جدولة أمالك الدولة كوسيلة2)

08 ،07 ،06. 
 نشير إلى أّن هناك نوعين من سجالت اإلرتكاز وهما:

: وتدون فيه جميع األمالك العقارية الخاصة التابعة للدولة أو الجماعات المحلّية على مستوى 01السجل رقم  -
وكذا العقارات التي ألغي تخصيصها، وهذا بإتباع شكليات  كل والية، حيث يتم فيه تدوين العقارات الجديدة

 التسجيل.
: وتدّون فيه جميع األمالك العقارية المخّصصة للهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للوالية، 02السجل رقم  -

  .01وفي حالة إلغاء التخصيص تشطب هذه األمالك من هذا السجل ويعاد تسجيلها في السجل رقم 
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قانوني كتخصيصه أو مبادلته بعقار آخر، أو تصّرف ماّدي كصرف نفقات ترميمه أو 
 .(1)توسيعه

 ة بالعقار في سجلّ ة الخاّص ملء البطاقة التعريفيّ  وعليه، ففي حاالت التخصيص يتمّ 
العقار مخّصص، مع اإلشارة إلى رقم قرار التخصيص  ذي يفيد أنّ والّ  02اإلرتكاز رقم 

وتاريخه باإلضافة إلى الهيئة المستفيدة. وخالفه إدراج مالحظة إلغاء التخصيص أو إنتهاء 
وإعادة  02ة بالعقار من السجل رقم ة الخاّص مّدته، وهذا من خالل شطب البطاقة التعريفيّ 

ؤ لحالة ما إذا أصبح العقار المخّصص غير . مّما يقود إلى الّتنب01تسجيله في السجل رقم 
سات، هذا التنبؤ يأّكده أو ينفيه التقّصي أو التحقيق الميداني صالح لخدمة المصالح والمؤسّ 

ذي يقوم به كما أشرنا سابقا، ت وجمع المعلومات، والّ ة اإلطالع على السجاّل الموالي لعمليّ 
 ولة المختصين.أعوان مديريات أمالك الدّ 

ة د من صالحيّ رع لم يحـّدد طـريقـة معّينـة يتـّم مـن خاللها التأكّ تنتـج أّن الـمـشّـ ، نسومنه
ا، إذ يتّم من ا وتـقديريّ يّ ل األمـر غالبا ما يكون إحتمالة العقار للخدمة، مّما جعأو عدم صالحيّ 

ر خالل تحقيق إداري وميداني تختلـف أساليبه من إدارة ألخرى، مّما قد يفتح بابا للتسيي
 ة.  ولة الخاّص اإلستغاللي ألمالك الدّ 

 

 محل البيع : تقييم العقار2
 

ة بيع أو شراء أو مبادلة أو عمليّ  أيّ ب لح أمالك الّدولة ملزمة قبل القيامإّن مصا 
ة ولة العقاريّ فات الواردة على أمالك الدّ خروج من الشياع أو تخصيص أو غيرها من التصرّ 

ة على عناصر الملك موضوع أحد األعمال القانونيّ  (2)ةخبرة عقاريّ ة ة، إلى إجراء عمليّ الخاّص 
                                                           

  http://www.mouwazaf-dz.com/t14773-topic منتديات ملتقى الموظف الجزائري  موقع( 1)
( الخبرة العقارية هي عملية تقنية محضة، يتم من خاللها حصر القيمة التجارية لعقار معّين، يكون موضوع 2)

  .308عملية عقارية مرتقبة. أنظر في ذلك حسن الخشين، ملك الدولة الخاص، مرجع سابق، ص 
أّما القيمة التجارية فقد وصفتها محكمة النقض الفرنسية على أنها الثمن الذي يمكن الحصول عليه عن طريق  -

 قواعد العرض والطلب داخل سوق واقعية يوم البيع.
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. (1)ة المناسبة مقابل إنجاز ذات األعمالالمذكورة أعاله، وهذا بغية تحديد الشروط الماليّ 
وتمّثل هذه الخبرة قيمة الثمن األدنى المعروض المشار إليه في الملصقات، وهذا على 

. وتجدر (2)فيها التقييم سرّيا وال يمكن للمزايدين اإلّطالع عليهخالف بيع المنقوالت التي يبقى 
، وهذا بإعتبارها خبير (3)ولة المختّصةة التقييم تقوم بها مصالح أمالك الدّ اإلشارة إلى أّن مهمّ 

ة ولة والقائمة على شؤون أمالكها، لذا فقد تّم إنشاء مديرّية جديدة على مستوى المديريّ الدّ 
تي ، والّ (4)ولةابعة للدّ ة تثمين األمالك التّ ة، أطلق عليها تسمية مديريّ الوطنيّ  ة لألمالكالعامّ 

ة والمنقولة ومراقبة الخبرات من بين مهامها العمل على تنسيق مناهج تقييم األمالك العقاريّ 
 .(5)ةات العقاريّ والعمليّ 

ة، طرق ومناهج ة، في سبيل إجراء خبرة عقاريّ ولة المعنيّ ومنه، تّتبع مصالح أمالك الدّ 
ة للعقار ة والواقعيّ ة القانونيّ ص عموما في األخذ بعين اإلعتبار الوضعيّ ، تتلخّ )6(محّددة

                                                                                                                                                                          

« Pour la cour de cassation française, la valeur vénale est constituée par le 
prix qui peut être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché 
réel au jour de la mutation » 

- Cour de cassation (chambre commercial) 23/10/1984, In Annales des loyers, Les 
évaluation, Paris 1987, P.683. 

  .306( حسن الخشين، ملك الدولة الخاص، مرجع سابق، ص 1)
خالد، المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري، الطبعة األولى، الجزائر، قصر رمول ( 2)

  .48، ص2001الكتاب، سنة 
( فمن غير المنطقي أن تلجأ الدولة إلى مؤسسات خاصة من أجل تحديد سعر التنازل على أمالكها، خاصة وأّن 3)

  تحديده عّدة إعتبارات سياسية وإقتصادية تختلف بإختالف الظروف.هذا السعر أو التقييم يدخل في 
  وما بعدها. 44األول ص  ديرية ونشأتها ومهامها راجع الفصل( لمزيد من التفصيل حول تعريف هذه الم4)
مين ( إلى جانب إنجاز الخبرات المتعلقة بالمعامالت الواردة على أمالك الدولة الخاصة، تقوم كذلك مديرية التث5)

في كثير من الحاالت بتقييم الذمة المالية للمؤسسات العمومية المستقّلة وغير المستقلة في إطار عمليتي الحّل 
 والتصفية.

  http://manifest.univ-ouargla.dzراجع موقع جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
 ( هناك خمس مناهج رئيسية ومتعارف عليها من طرف الخبراء العقاريين وهي:6)

 La méthode intuitiveمنهج الحدسي ال -
 Estimation par référence à une périodeمنهج تقدير القيمة بالرجوع إلى حقبة معينة  -

donnée 



 

133 
 

تي ة الّ ة واإلقتصاديّ ة والمعماريّ ة بالمعطيات الجغرافيّ موضوع الخبرة، مع ربط هذه الوضعيّ 
تتمّثل أساسا في ة ف. وهذا بعد القيام طبعا بأعمال تحضيريّ التصرّ  تحكم عناصر الملك محلّ 
، ةماديّ لخبرة، وهذا وفقا لثالث عوامل، العقار موضوع ا تي تخّص جمع مختلف المعطيات الّ 

 نعرضها فيما يلي: (1)ةقانونيّ ، و ةإقتصاديّ و 

 العوامل المادية، وتتمثل هذه العوامل فيما يلي:  -1
 إّتصال األرض بالطرق العاّمة. -
 بشبكات الكهرباء والغاز والمياه.....إّتصال األرض أو إمكانّية إيصالها  -
 تضاريس األرض، إذ أّن التضاريس الّصعبة قد تقّلل من قيمة العقار. -
 مساحة العقار وحدوده. -

 :ما يليتمّثل فية، وتامل اإلقتصاديو الع -2
موقع العقار، واّلذي يعّد عنصرا مهّما في إرتفاع أو إنخفاض قيمته، كأن يكون في  -

 وسط المدينة أو في الضواحي......منطقة صناعّية أو في 
حالة الّسوق العقارّية، واّلتي تكون األثمان فيها مرتفعة في حالة زيادة اإلقبال على  -

 الشراء، أو منخفضة إذا ما كان الطلب فيها أقّل من العرض.
مدى التطّور اإلقتصادي للمنطقة باإلضافة إلى تحديد الكثافة السكانّية والنمو  -

 ذ أّن هذه األخيرة من شأنها الزيادة في الطلب على العقار.الديموغرافي، إ
 :ما يليفي لتمثّ ة، وتامل القانونيو الع -3

                                                                                                                                                                          

 منهج تقدير القيمة إستنادا إلى قيمة سالفة -
 L’estimation d’après le revenuمنهج تقدير القيمة إستنادا إلى الدخل  -
 L’estimation par comparaisonمنهج التقييم بالمقارنة  -

، ص 1998راجع دروس التدريب الحادي عشر لتكوين مفتشي أمالك الدولة، مادة الخبرات العقارية، الرباط 
10 ،11.  

، ص 2004( سماعين شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، بدون طبعة، الجزائر، دار هومه، سنة 1)
92.  
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تصنيف األرض وفق مخطط شغل األراضي وأدوات التعمير، كأن تكون األرض  -
فالحية أو عمرانية أو قابلة للتعمير في المدى المتوسط أو البعيد أو غير قابلة 

 للتعمير......
 تفاقات المثقلة لملكّية العقار سواء المقّررة للمصلحة العاّمة أو الخاّصة.مختلف اإلر  -
 التوّجهات السياسّية والتنموّية للّدولة. -

معلومة من شأنها أن تفيد في تحديد قيمة عادلة للعقار موضوع  هذا باإلضافة إلى كلّ 
ة ة المحّددة بالعملة النقديّ جارية أو التداوليّ . والمقصود هنا بالقيمة العادلة، القيمة التّ (1)الخبرة

نة وفي ظروف حّرة وفق قانون العرض والطلب، أي أّنها الثمن المعمول بها خالل فترة معيّ 
ل وق، بحيث ال تشكّ ة للسّ أو يشرى مقابله عقار معّين في الظروف العامّ  ذي يمكن أن يباعالّ 

تي غالبا . وهذه هي القيمة الّ (2)خص المعني بها ظرفا إستعجالّيا أو خاّصاسبة للشّ ة بالنّ العمليّ 
مّرة تعّلق األمر  ة بتحديدها كلّ ولة المعنيّ ما يكّلف الخبراء العقارّيون ومصالح أمالك الدّ 

 ة. ولة الخاّص أحد أمالك الدّ  بعملّية عقارّية مرتقبة تهمّ 

 

 العلني المزادثانيا: اإلجراءات التحضيرية لبيع العقار ب

 

د وكذا التأكّ  ،ة التقييمالحقة لعمليّ  مرحلة بما تشّكله من اإلجراءات مرحلةال تعتبر هذه 
ة أمالك مديريّ تقوم إذ  للخدمة وعدم تخصيصه.ة العقار من إنتفاء شرطي عدم صالحيّ 

لقيام ل التحضير الجّيد تي تبتغي من خاللهابجملة من اإلجراءات الّ  خالل هذه المرحلة ولةالدّ 

                                                           

   .307الدولة الخاص، مرجع سابق، ص ( حسن الخشين، ملك 1)
(2( La valeur vénale d’un immeuble, c’est sa valeur marchande exprimée en monnaie 

du jour à un moment donné dans les libres. 
Conditions de la loi de l’offre et de la demande, c'est-à-dire en somme, le prix 

auquel l’immeuble peut être vendu ou acheté dans les conditions générales du 
marché par une personne à qui l’opération ne s’impose pas de façon urgente ou 
particulière. 

  .03أنظر دروس التدريب الحادي عشر لتكوين مفتشي أمالك الدولة، مادة الخبرات العقارية، ص  -
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تحديـد و  اإلذن بالبيـع، الحصـول علـىوتتمثل هـذه اإلجــراءات في  ة.بالمزايدة ونقل الملكيّ 
 .الشـروط وعرضهـا للبيـع، وأخيرا ـاإلعـالن عـن البيع إعـداد دفـاترو  عر األدنـى المعروض،السّ 

 وهذا حسب التفصيل اآلتي:

  

 : الحصول على اإلذن بالبيع1
 

صدر من ي 427-12من المرسوم التنفيذي رقم  90ة المادّ  اإلذن بالبيع حسب نّص   
بناء على رأي المدير  الواقع في دائرة إختصاصه العقار المعني، ويكون اإلذن الوالي طرف

ن اإلذن بالبيع مراعاة تحقيق أهداف . ويشترط في القرار المتضمّ (1)الوالئي لألمالك الوطنية
ة، أم ف بالملك مجزيا وعادال للخزينة العموميّ ة، أي حالة ما إذا كان التصرّ المصلحة العامّ 

ة ف في الملك وقت طلب اإلذن، لوجود مشروع إّتجهت النيّ مصلحتها عدم التصرّ أّن من 
وق وقت خذ مقّرا لمصلحة عمومّية أو يشّيد عليه مرفق عام، أو أّن أسعار السّ لتنفيذه كأن يتّ 

ف ضمن إطار . وعليه يبقى إعطاء اإلذن بالتصرّ (2)طلب اإلذن منخفضة وفيها غبن للخزينة
 .(3)لإلدارةة لطة التقديريّ السّ 

وعملّيا يعتبر هذا اإلذن بمثابة قبول من الجهة اإلدارّية المعنّية، ال ينعقد العقد إاّل 
تي تقوم بها لهذا به. ومن ثّم فال يعتبر إعالن اإلدارة عن رغبتها في البيع وال اإلجراءات الّ 

ويقول الدكتور . (4)الغرض إيجابا من طرفها، وإّنما يعتبر وفقا للقانون دعوة إلى التفاوض

                                                           

صدر اإلذن بالبيع مباشرة من مصالح أمالك الدولة، كان مشوبا بعيب عدم اإلختصاص ومن ثّم وجب ( إذا 1)
  إلغاؤه.

( عصمت عبد المجيد بكر، أصول التشريع، الموسوعة الصغيرة، بدون طبعة، العراق، دار الشؤون الثقافية 2)
  .17، ص 1999العامة، سنة 

  .30السلطة التقديرية لإلدارة في المزايدات العامة، مرجع سابق، ص ( هاتف كاظم جاسم الموسوي، حدود 3)
المشرع الجزائري لهاته النقطة على خالف المشرع األردني الذي فصل في هذه النقطة بصريح نص  ( لم يتطرق 4)

النشر من القانون المدني والتي جاءت كما يلي: "يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجابا، أّما  94المادة 
الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض أو بطلبات موجهة للجمهور أو  واإلعالن وبيان األسعار
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أّنه "ال يعتبر طرح المبيع للبيع بالمزاد العلني، ولو مع  ددفي هذا الّص  (1)محمد حسن قاسم
تعيين ثمن أساسي له إيجابا، وإّنما دعوة للتقدم بعطاء، ويعتبر هذا العطاء إيجابا..... أّما 

 المزاد هو القبول الذي ينعقد به العقد". المزاد، فرسوّ  القبول فال يتّم إاّل برسوّ 

راء، اغب في الشّ ح أو الرّ ّنما يصدر من المترشّ وعليه، فاإليجاب في هذه الحاالت إ
عاقد إاّل بالقبول التّ  الي ال يتمّ من خالل تقّدمه للشراء على أساس دفتر شروط معّين، وبالتّ 

ولة فاألمر يختلف بعض المزاد. أّما في حالة بيع أمالك الدّ  ذي يأتي على شكل حكم رسوّ الّ 
ذي يأتي على شكل إذن ة والّ ن اإلدارة المعنيّ إذ يصبح البيع معّلقا على تصديق م ،الشيء
. ومؤّدى ذلك أّن رسو المزاد في هذه الحالة ال يعتبر قبوال ينعقد به البيع، فكّل ما (2)بالبيع

ة على تصديق الجهة المعنيّ  يترتب عليه هو تقييد الراسي عليه المزاد بعطائه إلى أن يتمّ 
 .(3)البيع

والقضاء المقارن بأّن اإلذن بالتعاقد هو شرط الزم لقيام وفي هذا الصدد يرى الفقه 
ة، فإذا ما تخّلف فال وجود لها ويضحي العقد المبرم بدونه باطال بطالنا الرابطة العقديّ 

قة بالنظام ة بضرورة التصريح المسبق هي قواعد متعلّ ، بحسبان أّن القواعد الخاّص (4)مطلقا
صل بالصالح العام إتصاال وثيقا، وتعاقد اإلدارة دون هذا ة تتّ العام لقيامها على أسباب جوهريّ 

ل من جانبها خطأ يثير مسؤوليتها، وللمتعاقد الذي ال يستطيع أن يتمّسك بالعقد اإلذن يشكّ 
ة أن يرجع عليها إذا لحقه ضرر من جّراء تعاقده في مواجهة اإلدارة إلنعدام الرابطة العقديّ 

                                                                                                                                                                          

شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني "البيع ". عباس العبودي، دعوة إلى التفاوضلألفراد فيعتبر 
 .55، مرجع سابق، ص واإليجار"

وما يليها، تحت  54نون المدني "العقود المسماة"، مرجع سابق، ص راجع كذلك سليمان مرقس، شرح القا -
  عنوان "اإليجاب الموجه إلى الجمهور".

( محمد حسن قاسم، القانون المدني "العقود المسماة البيع، التأمين، اإليجار"، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، 1)
 .78، ص 2013لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، سنة 

(2) http://www.ebd3at.com/2016/01/18 
  .80( محمد حسن قاسم، القانون المدني "العقود المسماة"، مرجع سابق، ص 3)
  .305( سليمان محمد الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، المرجع السابق، ص 4)
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أساس الخطأ التقصيري أو على أساس قاعدة اإلثراء دون على خالف المقّرر، وهذا إّما على 
 .   (1)سبب بحسب األحوال

 

 (2): تحديد السعر األدنى لبيع العقار2

 

، أي الّسعر اإلفتتاحي (3)عر األدنى لهذه العقاراتالسّ  ّدولةد مصلحة أمالك الدّ ـتح 
وق البيع، أي الّسعر المتداولة في السّ  ة للعقار محلّ للمزايدة، والذي يراعى فيه القيمة التجاريّ 

 ة وقت البيع، هذا بالنسبة للعقارات المخّصصة.العقاريّ 

قبل تحديد الّسعر األدنى  تخصيصها من قبل، فالبدّ  تي لم يتمّ سبة للعقارات الّ أّما بالنّ 
 .(4)لبيعها من إجراء تحقيق ميداني لتحديد الطبيعة القانونّية الخاّصة بها وأصل ملكيتها

                                                           

 . 32،31كاظم جاسم الموسوي، حدود السلطة التقديرية لإلدارة في المزايدات العامة، مرجع سابق، ص  ( هاتف1)
 ( تختلف إجراءات تحديد السعر األدنى من بلد آلخر حسب القوانين المعمول بها فمثال:2)

ير اإلدارة في فرنسا يتم التصرف بيعا باألموال العقارية بإذن من السلطة المختصة بناء على إقتراح مد -
 المالية يحّدد فيه السعر األساسي.

أّما في مصر فإّنه في حال بيع وتأجير العقارات والمنقوالت والمشروعات والترخيص باإلنتفاع أو بإستغالل  -
العقارات يحّدد الثمن أو القيمة األساسية لمحل التعاقد من لجنة تضم الخبرات والتخّصصات النوعية الالزمة وفقا 

والضوابط التي تنص عليها الالئحة التنفيذية، على أن يكون الثمن سريا ويصدر قرار بتشكيلها من للمعايير 
 السلطة المختصة.

من قانون بيع وإيجار أمالك الدولة على أن تشكل لجنة التقدير من  07أّما في العراق فقد نصت المادة  -
، ويضم إليهم موظف من دائرة التسجيل ثالث موظفين ذوي خبرة ال تقل درجةّ أي منهم عن مدير أو رئيس

 العقاري وموظف مالي من منتسبي وزارة المالية.
راجع هاتف كاظم جاسم الموسوي، حدود السلطة التقديرية لإلدارة في المزايدات العامة، مرجع سابق، ص 

34 ،33 ،32 .  
المحّدد لشروط وكيفيات إدارة وتسيير  427-12من المرسوم التنفيذي رقم  03فقرة  90أنظر نص المادة ( 3)

  األمالك العمومية والخاصة التابعة للدولة.
 .48، صمرجع سابق المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري، رمول خالد، ( 4)
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ة لألمالك ة العامّ الصادرة عن المديريّ  03476وإستثناء نّصت التعليمة رقم 
ولة في إطار تسوية البنايات وإتمام ، والمتعّلقة بمجال تدخل إدارة أمالك الدّ (1)ةالوطنيّ 

ة لألراضي المحتمل قة بتحديد القيمة التجاريّ إنجازها، وتحديدا في فقرتها الثالثة المتعلّ 
ة المعنّية ّنه في الحالة التي تكون فيها إلستفادة صاحب القطعة األرضيّ تسويتها، على أ

عر ، فإّنه يتعّين التكّفل بتسويتها على أساس السّ 1990نوفمبر  18بالتسوية تاريخ ثابت قبل 
الي يّتم الرجوع لتحديد سعر ة. وبالتّ ة البلديّ المحّدد في جدول أسعار اإلحتياطات العقاريّ 

ذي الّ  (2)02-86المراد بيعه في هذه الحالة إلى نصوص المرسوم التنفيذي رقم العقار 
ة وأسعار يضبط كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات لألراضي الداخلة في إحتياطاتها العقاريّ 

 بيعها. 

 

 : إعداد دفتر الشروط وعرضه للبيع3
 

ولة، هذا ة أمالك الدّ مديريّ ه ة على أساس دفتر شروط تعدّ تكون المزايدات العلنيّ  
 .(3)ةف بالماليّ ره الوزير المكلّ ذي يقرّ موذج الّ األخير يكون مطابقا للنّ 

ة على ة المزايدات العلنيّ ، ولتحقيق إجراء عمليّ أو العملّية ةاحية التطبيقيّ ا من النّ أمّ 
من المرسوم  90من المادة  03أساس دفتر شروط كما هو منصوص عليه في الفقرة 

ن المصادقة على ، يتضمّ (4)1997مارس 05، فقد صدر قرار بتاريخ 427-12التنفيذي رقم 
                                                           

المتعلق  20/07/2008المؤرخ في  15-08نشير إلى أّن هذه التعليمة صدرت في إطار تطبيق القانون رقم ( 1)
  .03/08/2008يخ الصادرة بتار  44بتحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، الجريدة الرسمية عدد 

يضبط كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات  07/01/1986المؤرخ في  02-86رقم  التنفيذي لمرسوم( ا2)
الصادرة بتاريخ  49، جريدة رسمية عدد لألراضي الداخلة في إحتياطاتها العقارية وأسعار بيعها

10/01/1986. 
المحدد لكيفيات وشروط إدارة وتسيير  427-12التنفيذي رقم من المرسوم  03فقرة  90( أنظر نص المادة 3)

  أمالك الدولة العامة والخاصة.
يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يتضمن تحديد الشروط المطبقة  05/03/1997( القرار المؤرخ في 4)

 55ة الرسمية عدد على بيع العقارات التابعة لألمالك الوطنية الخاصة عن طريق المزاد العلني، الجريد
  . 05/05/1997الصادرة في 
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ابعة لألمالك قة على بيع العقارات التّ د البنود والشروط المطبّ نموذج دفتر الشروط الذي يحدّ 
ات على ة، وقد جاء هذا القرار بعد مرور قرابة الست سنو ة بالمزايدات العلنيّ ة الخاّص الوطنيّ 

ر في صدور القرار فراغ ف هذا التأخّ . وقد خلّ 454-91 رقم تاريخ صدور المرسوم التنفيذي
 ،ة الواقع البيع بالتراضيها بقوّ محلّ  ليحلّ  90ى إلى تجميد العمل بنص المادة قانوني أدّ 

ة إستنزاف الثروة العقاريّ ى إلى ا أدّ ولة، ممّ قة بأمالك الدّ ل اإلستثناء في البيوع المتعلّ ذي يمثّ الّ و 
 ة بالدولة طيلة هذه المدة.الخاّص 

يحتوي ، إذ (1)بها تحرير عقد البيعوثيقة يتطلّ  أهمّ  وعلى العموم، يعتبر دفتر الشروط
باإلضافة إلى الحقوق واإللتزامات المفروضة على  ،قة بالمزايدةعلى جميع األحكام المتعلّ 

ه يجب أن يراعى في إعداد دفتر لمذكورة آنفا أنّ ا 90ة المادّ  المشتري، وقد جاء في نّص 
السابق  1997مارس  05ع بالقرار الصادر في ذي أورده المشرّ الشروط مطابقته للنموذج الّ 

 ذكره.

تـــي ة البيانـــات الّ ن دفتـــر الشـــروط الـخــــاص بالمزايـــدة كاّفـــإعـــداد دفتـــر الشـــروط: يتضـــمّ  -
)الموقع، المساحة، الحدود،  المطلوب بيعهار ققيق بالعالدّ ي إلى التعريف الكامل و تؤدّ 

ة دفـع الـثمن الراسـي عليـه المـزاد، باإلضـافة إلـى ذكــر الـشــروط رقم القطعة،...(، كيفيّ 
ة أو عــن طريــق التعهــدات كصــيغة المزايــدة إذا كانــت شــفويّ  ـة لـلـمـزايـــدة،والـبـنـــود الـعـاّمــ

 .المختومة والضمان...إلخ

                                                           

عمليا يعتبر دفتر الشروط جزأ ال يتجزأ من العقد، ودعما لهذه الفكرة فقد إعتبر  الفقه الفرنسي دفتر الشروط ( 1)
)شرطا لصحة العقد ووجوده وترتيبه آلثاره القانونية وهذا تحت طائلة البطالن. ذلك أن دفتر الشروط وثيقة 

عقد، وهو بذلك يعتبر عمال قانونيا من األعمال القانونية المنشأة للعقد وشرطا من شروط صحته( متعلقة بال
 :أنظر

- A/Laubadere, F/Moderne, P/Del Volve, Traité des contrats administratifs, Tome1, 
Edition : L.G.D.J. 1983, p 678. 
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ة المزايــدة بــثمن تبــاع دفــاتر الشــروط إلــى المهتمــين بعملّيــبيــع دفتــر الشــروط: عــادة مــا  -
مــا زادت قيمــة العقــار زادت ة البيــع، فكلّ د حســب القيمــة التــي تجنــى مــن وراء عملّيــيحــدّ 

 .(1)تبعا لذلك قيمة دفتر الشروط

 

 : اإلعالن عن البيع4
 

طريـق تـأمين إّن العالنية تضع مبدأ المنافسة الحّرة موضع التطبيق الفعلي، وهذا عن 
 الي جلب أكبر عدد من المزايدين. ة بما تريد اإلدارة التعاقد عليه، وبالتّ علم الكافّ 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أّنه رغم إدراجنا لعنصـر اإلعـالن عـن البيـع ضـمن اإلجـراءات 
 ة، إاّل أّن الــرأي الغالــب فــي فقــه القــانون العــام ال يعــّد اإلعــالن عمــال تحضــيرّيا، بــلالتحضــيريّ 
، وعليــه تعتبــر القواعــد التــي تــنص علــى ضــرورة اإلعــالن (2)ا بــالمعنى الفّنــي الــّدقيققــرارا إدارّيــ

ـــــى وصـــــم المزايـــــدة  ـــــؤّدي العيـــــب فيهـــــا إل ـــــي ي ـــــل القواعـــــد اآلمـــــرة، والت ـــــدة مـــــن قبي عـــــن المزاي
تـي يتطّلبهـا المشـّرع فـي اإلعـالن مـن حيــث ، فـإذا لـم تحتـرم اإلدارة الشـروط الّ (3)مشـروعّيةبالاّل 

، ولكّنهــا لــو إحترمــت طريقــة (4)فإّنــه يترّتــب علــى ذلــك بطــالن المــزاد ،ات إجراءاتــهمــدده وكيفّيــ

                                                           

لعقارية الخاصة التابعة للدولة في التشريع الجزائري، المجلة ( عمرو خليل وحرز هللا كريم، تقييم وبيع األمالك ا1)
  .232، ص 2015سنة  01الجزائرية للعلوم القانونية اإلقتصادية والسياسية، عدد 

 03، قضية رقم 06/02/1993( وهذا ما أّكدته المحكمة الدستورّية العليا في مصر في حكمها الصادر بجلسة 2)
كما يلي: "متى كان القرار بطرح عين النزاع في المزاد العلني قد صدر من  ق تنازع، والذي جاء 11لسنة 

جهة إدارية إعماال للسلطة المخولة لها وفقا للقوانين واللوائح، إستهدفت بإصداره إحداث مركز قانوني معّين 
يعّد عمال قانونيا يكون ممكنا وجائزا قانونا، وكانت غايتها من إصداره تحقيق مصلحة عامة، فإّنه بهذه المثابة 

......."، أشار إليه هاتف كاظم جاسم الموسوي، حدود توافرت له خصائص القرارات اإلدارية ومقوماتها
  . 50السلطة التقديرية لإلدارة في المزايدات العامة، مرجع سابق، ص 

  .50العامة، مرجع سابق، ص ( هاتف كاظم جاسم الموسوي، حدود السلطة التقديرية لإلدارة في المزايدات 3)
( نشير إلى أّن البطالن يترتب في حالة مخالفة اإلدارة لإلجراءات الجوهرية فقط، أّما اإلجراءات الغير جوهرية 4)

فال يكون لها هذا األثر، وهذا ما يعمل به مجلس الدولة الفرنسي ونظيره المصري، راجع سليمان الطماوي، 
  .248، مرجع سابق، ص األسس العامة للعقود اإلدارية
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هـا اإلعالن المنصوص عليها قانونا، فإّنه ال ضير من لجوئها إلى طرق إعـالن أخـرى تـرى أنّ 
 . (1)أو غيرهما ة في نقل رغبتها إلى األفراد كاإلعالن في الراديو أو التلفزيون أكثر فاعليّ 

ــذا، هــ ب اإلعــالن عــن البيــع تــوّفر مجموعــة مــن الشــروط، باإلضــافة إلــى إّتبــاع ويتطّل
 يلي: ماعالن، ويمكن إجمالها فيطرق ووسائل ومهل اإل ة تخّص إجراءات قانونيّ 

شــــروط اإلعــــالن عــــن البيــــع، يســــتلزم اإلعــــالن عــــن البيــــع تــــوافر بعــــض الشــــروط أو  -
 (2)يمي، واّلتـي يـرى بعـض أسـاتذة القـانون اإلجراءات اإلدارّية القبلّية ذات الطابع التنظ

أّنــه علــى الجهــات اإلدارّيــة المختّصــة مراعاتهــا، رغــم أّنهــا وفقــا لمــا إســتقر عليــه الفقــه 
منتجــا آلثــاره فــي  -رغــم تخّلفهــا–والقضــاء ليســت شــرطا لســالمة العقــد، إذ يظــّل قائمــا 

، وإّنمــا (3)مواجهــة اإلدارة المتعاقــدة، صــحيحا ملزمــا ألطرافــه ال يترتــب عليــه الــبطالن
ا تســاهم فــي ضــمان ســالمة الســير الحســن إلجــراءات المزايــدة، يستحســن توافرهــا كونهــ

 وتتمّثل هذه الشروط فيما يلي:
زمـة توافر اإلعتماد المالي، ويقصد به أن يتـوافر لـدى اإلدارة الراغبـة بالتعاقـد األمـوال الاّل  ✓

 في الغالب على: تي تنصبّ والّ  ،لتغطية نفقات المزايدة
 النشر األخرى أو أجور متعهدي النشر. نفقات نشر اإلعالن في الصحف أو وسائل -
 اإلستعانة بهم لتقييم العقار. أجور الخبراء الذين قد تتمّ  -
 مصاريف حفظ المال إذا كان منقوال. -

وهذا مرّده كون اإلدارة تتحّمل مصاريف المزايدة في حالة عدم تقّدم أي راغـب للشـراء، أو فـي 
ــا فــي حالــة رســو  المــزاد فجميــع النفقــات والمصــاريف يتكفــل المشــتري حالــة إلغــاء المزايــدة. أّم

 .(4)بتسديدها

                                                           

  .249( سليمان محمد الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 1)
  .A.Jeze( نقصد األستاذ هاتف كاظم جاسم الموسوي و 2)

(3( A.Jeze, La théorie générale des contrats administratifes, Paris 1931, P15.   
  .19دود السلطة التقديرية لإلدارة في المزايدات العامة، مرجع سابق، ص ( هاتف كاظم جاسم الموسوي، ح4)
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تصنيف وتحديد وتقييم نـوع الملـك المـراد بيعـه، وهـذا مـن خـالل إعطـاء مواصـفات كافيـة  ✓
ا وصادقا ومعبرا عن األموال المـراد ودقيقة له، بمعنى أن يكون اإلعالن عن البيع حقيقيّ 

 أو الشك. ف بها دون ترك مجال للغموض واإلبهامالتصرّ 
ـــ ✓ ـــة، فعملّي ـــى الموافقـــات المطلوب ـــا ال تنحصـــر آثارهـــا فـــي الجهـــة الحصـــول عل ة البيـــع هن

ة أخرى، فيصبح من الواجـب إسـتئذانها أحيانا إلى جهات إداريّ  ة المالكة، بل تمتدّ اإلداريّ 
ة ة أو سياسـيّ ة أو تجارّيـة البيع، وهذا لعّدة إعتبارات قد تكون أمنّيـقبل اإلعالن عن عمليّ 

البيـع دون الحصـول علـى الموافقـات المطلوبـة كـان قـرار  أو غيرها. وفي حالـة مـا إذا تـمّ 
 .(1)رسو المزاد عرضة لإللغاء إستنادا إلى عيب مخالفة الشكل

ــ(2)إقتــراح طريقــة البيــع ✓ ــ، فالمزايــدة لهــا عــّدة صــور منهــا المزايــدة العلنّي ة، ة الشــفويّ ة العاّم
ة مع قبول التعهدات المختومة، التعهدات المختومة، وقد تكون شفويّ والمزايدة عن طريق 

 ة.ة أو دوليّ كما قد تكون محليّ 
 ، فتـتمّ عـن البيـعأّما فيما يخّص طرق ووسائل اإلعـالن ، إجراءات اإلعالن عن البيع  -

عشــرين يومــا مــن تــاريخ إجــراء البيــع  (20) قبــل توضــع بواســطة ملصــقات وإعالنــات
الع علــى حالــة العقــار ة المــزاد بــاإلطّ عــالن يســمح للمهتمــين بعملّيــ، هــذا اإل(3)بــالمزاد

 من: تعليق ونشر اإلعالن عن البيع بالمزاد في كلّ  المراد بيعه. ويتمّ 
 ا كان أو فضاء.البيع مبنيّ  باب أو مدخل العقار محلّ  •
 البيع. ة العقار محلّ ة على األقل وهذا حسب أهميّ ة وطنيّ جريدة يوميّ  •
تي يقـع العقـار فيها عقد جلسة البيع أو الّ  تي يتمّ ة بالمحكمة الّ اإلعالنات الخاّص لوحة  •
 تحديد جلسة البيع في مكان آخر غير المحكمة.  البيع في دائرة إختصاصها إذا تمّ  محلّ 

                                                           

  .21( هاتف كاظم جاسم الموسوي، حدود السلطة التقديرية لإلدارة في المزايدات العامة، مرجع سابق، ص 1)
وجاز ألصحاب الشأن ( فإذا حدث وتعاقدت اإلدارة خالفا للطريقة التي فرضها القانون، فإّن تعاقدها يصبح باطال 2)

  الطعن فيه باإللغاء.
المحدد لشروط وكيفيات تسيير وإدارة أمالك الدولة  427-12 رقم من المرسوم التنفيذي 03ف 90المادة ( 3)

 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 749المادة – العامة والخاصة.
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البيــع فـــي  ة والــدائرة والواليـــة التــي يقــع العقــار محــلّ ة بالبلدّيــلوحــة اإلعالنــات الخاّصــ •
 ترابها.
 ة.األماكن العموميّ الساحات و  •
 . (1)أي مكان آخر يحتمل أن يضمن جلب أكبر عدد من المزايدين •
ولــة علــى مســتوى التــراب الــوطني بتنظــيم مــديريات أمــالك الدّ  ب إعــالم كــلّ كمــا يتوّجــ  •
، ليتسنى لجميع الراغبين في إقتنـاء العقـار فـي كافـة التـراب الـوطني المشـاركة (2)ة البيععمليّ 

 في المزاد. 
 ن اإلعالن البيانات التالية:ويجب أن يتضمّ 

 العقار كما ورد في دفتر الشروط. ووصف تعيين •
 السعر اإلفتتاحي للمزايدة. •
 مكان وتاريخ وساعة جلسة البيع. •
 طريقة البيع. •
 ن بيعه.ثمن دفتر الشروط ومكا •

 

 الفرع الثاني

 إجراءات البيع بالمزاد العلني

 

 ،د من توافر شروط بيع العقاربدأ من التأكّ ة للبيع، بعد إتمام اإلجراءات التحضيريّ  
واإلعـالن عـن  ،وإعداد دفتر الشروط ،وتقييمه، وإنتهاء بتحديد السعر األدنى المعروض

                                                           

بدون طبعة، مصر،  التنفيذ الجبري، ة النمر،ند.أمي - من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 750المادة ( 1)
 .232ص ،1972سنة  ،منشأة المعارف

الصادرة عن المديرية العامة لألمالك الوطنية، والمتعّلقة ببيع  25/06/2002المؤرخة في  4102( التعليمة رقم 2)
  األمالك العقارية الخاصة التابعة للدولة بالمزاد العلني.
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إنعقاد جلسة البيع، وتسديد ثمن البيع والمصاريف، ـع. يليها إجراءات إتمام البيع وهي: البي
 وتسليم العقار محل البيع وتحرير عقد البيع. حسب التفصيل اآلتي:

 

 بالمزاد العلني د جلسة البيعاعقإنأوال: 

 

دين فــــي اإلعالنــــات فــــي المكــــان والزمــــان المحــــدّ  (1)ةتكــــون المزايــــدة فــــي جلســــة علنّيــــ
إذا كـــان هـــذا -ا فـــي مكـــان تواجـــد العقـــار تعقـــد الجلســـة إّمـــوالملصـــقات المنشـــورة، وغالبـــا مـــا 

الشامل إختصاصـها  ولةة أمالك الدّ ة بالمزايدة، تتواجد بمبنى مديريّ أو في قاعة خاّص  -ممكنا
 . البيع لمكان تواجد العقار محلّ 

ة، يـأمر بإفتتـاح جلسـة ة واإلداريّ من قانون اإلجراءات المدنيّ  754وحسب نص المادة 
، الرســوم دنــى المعــروضالمزايــدة بــذكر شــروط البيــع، نــوع العقــار المعــروض للبيــع، الــثمن األ

ة العقــار، وفــي جميــع األحــوال ال ج فــي المزايــدة حســب أهمّيــد مبلــغ التــدرّ والمصــاريف، ثــم يحــدّ 
 عرض.  دج( في كلّ  10.000المبلغ عن عشرة آالف دينار جزائري ) يقلّ 

تكون مفتوحة لجميع األشخاص الطبيعيين أو المعنـويين،  هاة أنّ ويقصد بالجلسة العلنيّ 
، باإلضـافة إلـى حسـن قـدرة علـى الوفـاءالو  ،معلـومالمـوطن ال ة،ة القانونيّ األهليّ  ثبت لهمتالذين 

إذ يجــب علــى اإلدارة أن تتــيح المجــال لكافــة المزايــدين الــراغبين بالمشــاركة  ،(2)ةالســيرة المهنّيــ
                                                           

 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 753المادة ( 1)
، 60مرجع سابق، ص  حدود السلطة التقديرية لإلدارة في المزايدات العامة،( راجع هاتف كاظم جاسم الموسوي، 2)

59 ،58 ،57.  
ويقصد بحسن السيرة المهنّية أاّل يكون المزايد مّمن أشهر إفالسهم أو الخاضعين للتصفية القضائية أو ذي  -

جنائية، فمن دون شك ليس من مصلحة اإلدارة أن تتعاقد مع شخص كهذا. وقد عّد مجلس الدولة سوابق 
الفرنسي منذ زمن طويل شرط التمتع بالشرف المدني شرطا مشروعا، ودعم قانون العقوبات الفرنسي الصادر 

افسة على عقود هذا الوضع ونّص في أكثر من مادة على إستبعاد مرتكبي الجرائم من دخول المن 1993سنة 
اإلدارة وفقا لمنطوق الحكم الجنائي الذي تقّررت العقوبة األصلية والتكميلية على أساسه. وكذلك الحال بالنسبة 

من قانون العقوبات على جعل كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حكما  25للمشرع المصري الذي نص في المادة 
الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم، أّيا كانت أهمية بحرمان المحكوم عليه من القبول في أي خدمة في 

 الخدمة، فيحرم المحكوم عليه بعقوبة جنائية من التعاقد فال يقبل منه العرض )العطاء(. 
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رت فـيهم ، وهـذا طبعـا إذا مـا تـوفّ إستنادا إلى مبدأ حرّيـة المنافسـة ة البيع دون إستثناءفي عمليّ 
 الي ذكرها: شخص ثبت فيه أحد العوارض التّ  بالمقابل إقصاء كلّ  ، ويتمّ (1)زمةالشروط الاّل 

 ة المزايدة.المساس بحريّ  -

، من المعروض للحصة المراد إقتناءهامن مبلغ الثّ  % 10ل عدم دفع الكفالة التي تمثّ  -
 ويعتبر هذا المبلغ ضمانا لجدّية العرض وتأييدا لحسن تنفيذ المزايد إللتزاماته.

د لـة يقّيـو ة ألمـالك الدّ ة والئّيـمديرّيـ على مسـتوى كـلّ  المزايدون المخالفون، فهناك سجلّ  -
وقـد يكـون سـبب هـذا الحرمـان أخطـاء  .(2)مزايد مخالف على مستوى التراب الـوطني فيه كلّ 

إرتكبها ذات الشخص في جلسات مزايدة سابقة مع اإلدارة، كما لو أخّل بإلتزاماته التعاقدّيـة. 
ولــإلدارة حـــّق أصــيل فـــي إســتبعاد المخـــالفين ومّمـــن ال يتحّلــون بحســـن الســمعة ولهـــا مطلـــق 

أو إنعـدام  قدير في مباشرة هذا الحق، ال يحّدها في ذلك إاّل عيب إساءة إسـتعمال السـلطةالت
 . (3)األسباب

، وهــذا مـــن بــاب الحفــاظ علـــى (4)ولــةالموظفــون المختّصــون بالتصــّرف فـــي أمــالك الدّ  -
ة ودرأ الشبهات عنها، ألّن الجمـع بـين صـفة المتعاقـد مـع اإلدارة وصـفة كرامة الوظيفة العامّ 

                                                           

وقد قضت محكمة القضاء اإلداري العراقي في هذا الصدد بما يلي: "... أن هذه المحكمة تجد أن من حق ( 1)
تجاري بكل السبل القانونية وال يمكن ألي جهة إدارية منعه، لذا فإن قيام دائرة المواطن ممارسة العمل ال

المدعى عليه بمنع المدعي من اإلشتراك في المزايدة، تعتبر متعسفة فيه، ويكون قرارها معيبا بالتعسف األمر 
عصمت . أنظر د. 31/12/1991الصادر في  1991، قضاء إداري، 81الذي يوجب إلغاؤه..." قرار رقم 

والتطبيقات  1986لسنة  32عبد المجيد بكر، أحكام بيع وإيجار أمالك الدولة دراسة في ضوء القانون رقم 
 .38، ص2000 سنةمطبعة الخيرات،  العراق، القضائية والعملية وقرارات مجلس شورى الدولة،

لدولة في التشريع الجزائري مرجع ( عمرو خليل/ حرز هللا كريم، تقييم وبيع األمالك العقارية الخاصة التابعة ل2)
  .233سابق، ص 

، أشار إليها هاتف كاظم جاسم الموسوي، حدود 17/02/1962( حكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية، جلسة 3)
  .71السلطة التقديرية لإلدارة في المزايدات العامة، مرجع سابق، ص 

من قانون  04هذه النقطة نظرا لخطورتها، فجاء في المادة وقد ذهب المشرع األردني إلى حد التنصيص على ( 4)
ما يلي: "ال يجوز لمنتسبي الوزارات أو الجهات غير  1986لسنة  32بيع وإيجار أموال الدولة المرقم 

المرتبطة بوزارة، أو القطاع العام، والذين إتخذوا قرارا ببيع أو إيجار أموال الدولة، وكذلك أعضاء لجنتي 
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، كــون الموظــف المزايــد يكــون علــى علــم (1)الموّظـف العــام قــد يكــون فــي غيــر صــالح المرفـق
بأمور اإلدارة ومّطلع على طرقها وأساليبها في العمل، وهذا في حّد ذاته من شـأنه أن يحّقـق 

 قّية المشاركين في المزايدة.نوعا من التفضيل له على حساب ب

ــــي تضــــمّ  ــــتمّ وحســــب صــــيغة البيــــع الت ــــر الشــــروط ت ــــ نها دفت ــــدةعملّي ــــ ، فتكــــون ة المزاي ا إّم
 نعرضها في اآلتي: أو بهما معا. ا بالتعهدات المختومةة، وإمّ بالمزايدات الشفويّ 

 

 المزايدات الشفوية  -1
 

ة مة، بفضل الحيويّ المقدّ إن المزاد الشفوي يضمن إرتفاع أكبر وتزايد في العروض 
ه يشترط لتحقيق هذا الهدف حضور نّ ذا النوع من المزايدة، غير أـوالنشاط الذين يخلقهما ه

 ـن.أكبر عدد من المشاركي

 ى أو في الهواء الطلق، فالبدّ ي مكان مغطّ ـدة فـزايـرت المـواء جـه سـه أنّ وّ ـولإلشارة نن
 ف بالبيع أن يحتلّ ور الحاضر، كما ينبغي على المكلّ ـمن إبعاد مكتب المزايدات عن الجمه

ه نن من رؤية الجميع، وعدم السماح لهم باإلقتراب مى يتمكّ ور حتّ ـمكانا مرتفعا ومقابال للجمه
 .الع على وثائقهأو اإلطّ 

روط ـر الشـراءة دفتـرا بقو ـا فـيليه ،ةـاح الجلسـإفتتعن ع ـبالبي كّلفف المـن الموظـويعل
ل ـب التسلسـها حسـراد بيعـور الحصص المــرض للجمهـذا يعــد هـع، بعـذا البيـاص بهـالخ
من إخبار  دّ ـة، وال بـاريّ ـق اإلشهـوثائـذلك الـع وكـاص بالبيـروط الخـر الشـتـي دفــه فـن عنـلـعـالم

ع ـف بالبيـو المكلّ ـدعـد ذلك يـبع .لـذا التسلسـرام هـن من إحتالحاضرين في حالة عدم التمكّ 
ف وظمراد بيعها، هنا يبدأ الثمن الحصص الم ّص ـما يخـيـم فــروضهــم عـقديـتـن لـاضريـالح

                                                                                                                                                                          

بيع، شراء أو إستأجار هذه األموال بطريق المزايدة العلنية، ويسري ذلك على أزواجهم وأقاربهم حتى التقدير وال
  .158الدرجة الرابعة". أنظر أحمد طالل عبد الحميد، مرجع سابق، ص 

  .59( هاتف كاظم جاسم الموسوي، حدود السلطة التقديرية لإلدارة في المزايدات العامة، مرجع سابق، ص 1)
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م ـات، ثـالملصقزايدة باإلعالن عن الثمن األدنى المعروض، والمشار إليه في مــرأس الـالذي ي
عروض ـن األدنى المـل حينما ال يتجاوز الثمــى األقـدج عل 5000غ ـدات بمبلـزايـدأ المـبـت

 ،دج 500.000روض ـن األدنى المعمـدج عندما يفوق الث10.000دج ومبلغ  500.000
 وتسّجل لجنة البيع إسم المزايد كامال وصفته إن كان أصيال أو وكيال، باإلضافة إلى تسجيل

ده ـم بعقدّ ـرض، وال يـن عـم أحسر من يقدّ ـزاد على آخـو المـرسـحتى ي الذي زايد به، وهكذا
رب ـا بضي عليه المزاد إمّ سارـّ د الـزايـمـن الـاإلعالن ع ه، ويتمّ نى ملرضا آخر أعـر عـمزايد آخ

 ات متتالية.رـّ بارة ثالث مـرار العـكـتـوي بـشفـا باإلعالن المّ ة وإلرقة على الطاو ـطـالم

 

 التعهدات المختومة  -2
 

ارة عــــن إســــتمارة عبــــ، وهــــو المختــــوم ديمكـــن أيضــــا تقـديـــــم الـعـــــروض بـواسـطـــــة الـتـــــعهّ 
فيهــا تحديــد العقــار المــراد شــرائه،  انــا للمزايــدين الــراغبين فــي المشــاركة، يــتمّ م مجّ معلومــات تســلّ 

يوضــع داخــل ظــرف يــودع مباشــرة لــدى  ويوضــع عليهــا طــابع مــع إثبــات دفــع الكفالــة، والكــلّ 
ة بفـتح ولة في أجل أقصاه آخـر يـوم يسـبق يـوم المزايـدة. وتقـوم لجنـة مختّصـة أمالك الدّ مديريّ 

 د األحسن.التعهّ اإلعالن عن صاحب  األظرفة يوم المزايدة في حضور المشاركين، ويتمّ 

ه ال يمكـن سـحب أو تعـديل العـروض قبـل إفتتـاح جلسـة المزايـدة طبقـا لـدفتر ونشير أّنـ
ل خـالل م مـن طـرف شـخص غائـب وغيـر ممّثـروط العام، كمـا ال يمكـن قبـول عـرض مقـدّ الشّ 

 ة المزايدة. ويجب إبالغ هذه المالحظات للمزايدين عن طريق مختلف وسائل اإلشهار.عمليّ 

ل من أو الممثّ  ،م أعلى عرض والحاضر أثناء الجلسةذي قدّ ايدة لصالح المزايد الّ وتحسم المز 
 ف بإسمه.ل للتصرّ طرف وكيل مؤهّ 
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 البيع بالمزاد الشفوي مع قبول التعهدات المختومة  -3

الجمع بين نوعي المزايدة )المزايدة الشفوية والمزايدة بالتعهدات المختومة( هو  إنّ 
سوء تفاهم أو  جنب أيّ تمرضية، و  دّ ـج جـتوصل إلى نتائـالشكل األكثر إستعماال، إذ يسمح بال

 .زايدينمتواطؤ بين ال

 توضع األظرفة التي تحمل العروض لدى مكتب المزايدة عند بداية الجلسة وال تفتح
م بشأنها العرض، وعند التصريح بآخر  بعد اإلنتهاء من المزاد الشفوي للحصة المقدّ إالّ 
 .ةمعنيّ لرض شفوي للحصة اـع

ع من خالل ألفاظه أو ة البيع أن ال يفسح المجال لغيره، بأن يتوقّ ف بعمليّ وعلى المكلّ 
ة المزاد عمليّ  ن فقط بأنّ ما عليه أن يبيّ هذا المتعهد قد رسا عليه المزاد، وإنّ  حركاته بأنّ 

ة، وفي ة المعنيّ مة بشأن الحّص الشفوي قد إنتهت ليشرع مباشرة في إجراء فتح األظرفة المقدّ 
م، يشرع مباشرة في إجراء حالة تساوي العرضين الشفوي والمكتوب الحاملين ألعلى سعر مقدّ 

ما به سابقا، وفي حالة ذي تقدّ افي للفصل بينهما إنطالقا من مبلغ العرض الّ مزاد شفوي إض
ن عن طريق القرعة بطريقة تمتاز اسي عليه المزاد يتعيّ الرّ  غياب عروض جديدة فإنّ 

عر ب اإلحتجاج عليها، وإذا لم يبلغ المزاد الشفوي أو بالعروض المكتوبة السّ ة لتجنّ بالشفافيّ 
 .البيع تأجيله، وإعادة برمجة الحصة غير المباعة في أقرب مزاد ممكناألدنى، فعلى القائم ب

 

 :يكون مصير المزايدة أحد اإلحتمالينو 

من األساســي، أو يتقــدم مشــترون م أحــد المزايــدين للشــراء بــالثّ أن يتقــدّ اإلحتمــال األول:  -
عطــاء آخــرون يزايــدون علــى هــذا الــثمن، فعندئــذ يــأمر رئــيس جلســة المزايــدة بإعتمــاد 

، فــإذا زايــد أحــد علــى صــاحب (1)ة ثــالث دقــائقالمشــتري الــذي لــم يزايــد عليــه غيــره لمــدّ 
العطــاء األخيــر خــالل الــثالث دقــائق، ســقط العطــاء الســابق، فالقاعــدة تقضــي بســقوط 

                                                           

تحسب مدة المزايدة في كل من فرنسا وإيطاليا بإنطفاء ثالث شمعات موقدة، كل شمعة تستمر تقريبا مدة دقيقة، ( 1)
 وهو تقليد قديم. أما في الجزائر فتتبع طريقة النداء ثالث مرات متتالية تفصل بين كل نداء دقيقة واحدة.
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م عـــرض أكبـــر منـــه وهـــو الهـــدف المنشـــود مـــن عمليـــة العـــرض األخيـــر تلقائيـــا إذا قـــدّ 
ابقة أو رض يعتبـــر مســـتقل عـــن العـــروض الّســـعـــ كـــلّ  المزايـــدة. وهنـــا نشـــير إلـــى أنّ 

ك بـــبطالن العـــرض حقـــة لـــه، فمـــثال ال يجـــوز لصـــاحب العـــرض األكبـــر أن يتمّســـالاّل 
ـــو كـــان العـــرض  ـــبطالن عرضـــه هـــو، فـــالعرض يعتبـــر صـــحيحا ول الســـابق كأســـاس ل

وعليه، فبعد إرساء المزايدة على صاحب أعلى سعر، فإّن هـذا  .(1)السابق عليه باطال
الذي يالقي إيجاب المزايد، وتبدأ من تاريخـه إلتزامـات الطـرفين، فيتحـّول  اإلعتماد هو

على إثرهـا المزايـد إلـى متعاقـد، ويقـع عليـه اإللتـزام بالوفـاء بحقـوق اإلدارة كدفعـه لـثمن 
البيع وإستالمه له في اآلجال المحّددة، باإلضـافة إلـى عـدم إخاللـه بشـروط البيـع. أّمـا 

متعاقـد بإلتزاماتـه، جـاز فـي هـذه الحالـة لـإلدارة أن تقـّرر مـا في حالة ما إذا لم يـوفي ال
ترى عمله وفقا للقانون لحفظ هذه الحقوق وحمل الّراسي عليه المزاد علـى الوفـاء بهـا، 
أو فــرض الجــزاءات الموجبــة أو إّتبــاع اإلجــراءات التــي تكفــل لهــا جبــر الضــرر الــذي 

 ، وهذا ما سنتطرق له بالتفصيل في الفرع الموالي. (2)يلحق بها جّراء هذا اإلخالل
 مـة أقـلّ نصاب مـن المزايـدين، أو كانـت العـروض المقدّ ـر الــوفــتـ يأالّ اإلحتمـال الثـاني:  -

 أيّ ـن بـديـزايـمـن الـد مـأح م أيّ دّ ـقـتـدة، أو لم يـتتاح المزايـد إلفدّ ـمن األساسي المحمن الثّ 
س جلســـة ـيـــئت ر ـة يثبـــلـــ، فـــي هـــذه الحا(3)د(15ة )ـقــــيـشر دقـة عــــســــمـة خدّ ـمــــرض لـعـــ
ع إلـى تـاريخ الحـق بـذات ـة البيــلســل جـيــأجـتـر بـأمــالجلسـة، وي ي سجلّ ـدة ذلك فـزايـالم

الل ـخ جلســة البيــع الثانيــة خـــد تاريــد فــي الجلســة األولــى، ويحــدّ الــثمن األساســي المحــدّ 
ل، يأجـخ التــن تاريــوما مــن يــة وأربعيـسن خمـزيد عـوما وال تـن يـيـالثـن ثـع لّ ـرة ال تقـتـف

مــن  750و 749اإلعــالن عنهــا وفقــا إلجــراءات اإلعــالن المحــددة فــي المــادتين  مّ ـويتــ
دم ـقــتـم يـس الحالـة ولــفــرت نرّ ـإذا تكـ ، وفـي حالـة مـاانون اإلجراءات المدنية واإلداريةق

من المرسوم  91كام نص المادة ي وفقا ألحضالمزايدون بأي عرض، بيع العقار بالترا
 .427-12التنفيذي 

                                                           

 .455جديدة، ص د. فتحي والي، التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات ال( 1)
  .133مرجع سابق، ص  حدود السلطة التقديرية لإلدارة في المزايدات العامة،( هاتف كاظم جاسم الموسوي، 2)
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 754أنظر نص المادة ( 3)
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 تسديد ثمن البيعثانيا: 
 

منذ وقت  (1)من مركز المتنافس إلى مركز المرّشح للتعاقدمن رسا عليه المزاد  تحّولي
إذ أّن إيجابه القى قبوال من اإلدارة، ولكّنه قبول مؤّقت معّلق على شرط واقف ، (2)المزاد رسوّ 

الحقوق والمصاريف، فإجراءات  مختلف تسديدب إلتزاماته خاّصة منها المتعّلقةوهو تنفيذ كافة 
، إلى غاية دفع الثمن بالكامل المزاد بل تستمرّ  البيع بالمزاد العلني ال تنتهي بمجرد رسوّ 

 اسي عليه المزاد المصاريف اآلتية: يدفع الرّ و 

 المبلغ الذي رسا عليه المزاد أي ثمن العقار. -

 الملصقات واإلعالنات. كافة مصاريف -

رســم النســخة األصــلية لمحضــر البيــع والمرفقــات المشــتركة كــدفتر الشــروط والمخطــط  -
 المسحي أو البياني.

 .ـمة أمالك الدولة خاصة في مسألة الـتـقــيـييّ تسجيل والشهر العقاري وأجرة مدير حقوق ال -

                                                           

  .157العامة، مرجع سابق، ص ( هاتف كاظم جاسم الموسوي، حدود السلطة التقديرية لإلدارة في المزايدات 1)
( نشير هنا إلى أّن حكم رسو المزاد يعتبر قرار بنقل الملكية من الّدولة إلى من رسا عليه المزاد بعد تسديده 2)

ويحكم اإلرساء ثالث مبادئ وهي:  لكامل الثمن، وال يعتبر عمال قضائيا ألنه لم يصدر في شأن خصومة.
 التلقائية، اإلجبارية، والنهائية.

التلقائّية يقصد بها عدم تمّتع لجنة البيع بأّية سلطة تقديرية من أجل تحديد المتنافس الذي يجب التعاقد  -
معه، بل هي سلطة مقّيدة تلتزم بموجبها بإحالة المزايدة على المتنافس الذي تقّدم بأعلى سعر، وهذا ما 

 يعرف ب"آلّية اإلرساء".
نة البيع باإلمتناع عن اإلرساء، إاّل إذا كان لها مبّرر مشروع كما أّما اإلجبارّية فيقصد بها عدم قدرة لج -

 إذا كانت العروض المقّدمة غير مالئمة.
في حين أّن نهائية اإلرساء يقضي بأن يكون هذا األخير قطعي وال رجعة فيه، إذ أّن الّرجوع عنه قد  -

 التي تستهدفها المزايدات العامة.يؤّدي إلى فتح الباب واسعا أمام المساومات التي تتنافى مع الغاية 
راجع هاتف كاظم جاسم الموسوي، حدود السلطة التقديرية لإلدارة في المزايدات العامة، مرجع سابق، ص 

/ سليمان محمد الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص  140، 141، 142، 143
30،31 . 
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 تسليم العقار محل البيعثالثا: 
 

ـــا لمـــا ورد  المعـــّد مـــن طـــرف  مـــن دفتـــر الشـــروط النمـــوذجي 12المـــادة  فـــي نـــصوفق
ه ال المـزاد،  لكّنـ مالكـا منـذ وقـت رسـوّ  بـالمزاد ، يصـبح الفـائزةة لألمالك الوطنيّ ة العامّ المديريّ 

وال يمكنـه  ، بعـد تسـديد كافـة الحقـوق والمصـاريف المـذكورة أعـالهم العقـار إالّ يستطيع أن يتسـلّ 
 ، إذ تظـــّل كـــلّ ة للشـــيء المبــاع حتـــى بعـــد المزايـــدةة والطبيعّيـــل علـــى الثمـــار المدنّيـــأن يتحّصــ

  حقوقه كمالك موّقفة إلى حين قيامه بتسديد الثمن كامال. 

 بالتسجيل ة ال تنتقل إالّ ة العقاريّ الملكيّ  لكن هذا يتعارض مع ما هو معروف بأنّ 
 بشهرها لدى ق إالّ ة ال يتحقّ ة العقاريّ ت الواردة على الملكيّ والشهر، فاألثر العيني للتصرفا

 ة.المحافظة العقاريّ 

 

 تحرير عقد البيعرابعا: 
 

ن بيــع العقــار لفائــدة الفــائز بــالمزاد ولــة بتحريــر العقــد المتضــمّ ة أمــالك الدّ تقــوم مديرّيــ
ولـة تـي تكـون الدّ بتحريـر العقـود الّ لـة ولة وهـي وحـدها المخوّ قة الدّ ها موثّ العلني، على إعتبار أنّ 

 . (1)طرفا فيها

ل لكــل وزيــر علــى ف بصــفته ممّثــل علــى اإلذن مــن الــوالي الــذي يتصــرّ هــذا بعــد التحّصــ ويــتمّ 
ض من قبـل وزيـر الماليـة إلعـداد رها. ومدير أمالك الدولة هو المفوّ حدى في الوالية التي يسيّ 

والــذي بموجبــه تـــّم تفــويض مـــدراء  1992جـــانفي  20العقــد اإلداري طبقــا للقـــرار المــؤرخ فــي 
العقـود  هر علـى تحريـر وإمضـاء كـلّ ولـة علـى مسـتوى التـراب الـوطني بالّسـمديرّيات أمالك الدّ 

 . المتعّلقة بأمالك الّدولة من بيع ومبادلة وتنازل وإيجار وإمتياز وغيرها

 ما يلي: البيع ن عقدأن يتضمّ  والبدّ 

                                                           

  .148األموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، مرجع سابق، ص أعمر يحياوي، الوجيز في ( 1)
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 لقانونية، المساحة، الموقع، الحدود، رقم القطعة، ... (.تعيـيـن العقار )الطبيعة ا -

 ة.أصل الملكيّ  -

 الثمن األدنى المعروض ومراجع محضر البيع. -

 وبـعـد هذه المرحلة يخضع العقد لشكليات التسجيل والشهر العقاري.

وهذا على ، ضمان دون تقديم أيّ  البيوع بالمزاد العلني تتمّ  تجدر اإلشارة هنا أنّ و 
، إذ أّن القانون يستثني البيوع ةخالف القاعدة المتعامل بها في البيع بين األشخاص الطبيعيّ 

ويشمل عدم الضمان بالمزاد العلني من ضمان العيوب الخفّية،  ة واإلدارّية التي تتمّ القضائيّ 
 .(1)...إلخ .. اإلتالف، ة،العيوب الخفيّ  القياس أو القيمة،

للفائز بالمزاد القيام بأّي طعن لتعويض الثمن أو تخفيضه أو رفعه وعليه، ال يمكن 
. لكن عندما يكون (2)مهما كان الفرق في الزيادة أو النقصان في القياس أو القوام أو القيمة

طرف أن يثير فسخ العقد، غير أّنه  أليّ  هناك خطأ في تحديد الحدود والقوام المعلن، يحقّ 
طلب للفسخ أو التعويض، وعند وجود خطأ مزدوج ال  قبول أيّ  إذا توفر أحد الشرطين يمكن

يجوز لألطراف أن يطالبوا بالفسخ إاّل خالل الشهرين المواليين لتاريخ المزايدة، وال تقع 
طلباتهم بعد هذا األجل، ويحدث البيع أثره الكامل. كما ال ينتج عن عقد البيع وال عن إلغائه 

جاه الفائز بالمزاد، إاّل في حالة اإلتالف أو ولة، أو إتّ جاه الدّ أي طلب تعويض، سواء إتّ 
    .(3)التحسين

                                                           

 464من القانون المدني المصري، المادة  454من القانون المدني الجزائري، والمادة  385( أنظر نص المادة 1)
  من قانون الموجبات والعقود اللبناني.

عقارية الخاصة التابعة للدولة في التشريع الجزائري، مرجع ( عمرو خليل/ حرز هللا كريم، تقييم وبيع األمالك ال2)
  .234سابق، ص 

الصادرة عن المديرية العامة لألمالك الوطنية، والمتعلقة ببيع  20/12/1999المؤرخة في  6685( التعليمة رقم 3)
  األمالك العقارية الخاصة التابعة للدولة بالمزاد العلني.
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ويعّلل هذا اإلستثناء من الضمان على أّن ما يباع بالمزاد العلني سواء من طرف 
 الي أتيحت الفرصة للمزايدين أنالقضاء أو اإلدارة، قد سبق اإلعالن عنه بالتفصيل، وبالتّ 

هذه اإلجراءات  خذت كلّ قدام على المزايدة، فيحسن بعد أن إتّ يّطلعوا عليه ويفحصوه قبل اإل
 .(1)أاّل يفسخ البيع لسبب كان يمكن توّقيه، فتعاد إجراءات طويلة بمصروفات جديدة

ة ة الخاّص الذي يعتبر األصل في بيع األمالك العقاريّ و البيع بالمزاد العلني  كما أنّ 
محاط بمجموعة  كونهها منعدمة، منازعات كثيرة إن لم نقل أنّ ولة، ال تثور حوله ابعة للدّ التّ 

ة تحول دون نشوب نزاع قضائي، وحتى إن ورد إحتمال ة والتنظيميّ من النصوص القانونيّ 
 بمبادرة من اإلدارة ذاتها. وقد يكون الحلّ  ،ةبطريقة وديّ  المنازعة عادة ما تحلّ 

 

 الثاني المطلب

 دولة العقارية الخاصةألمالك ال ييـــــع بالتراضـالب

  

يعتبر إستثناء من قاعدة البيع  -كما أشرنا في مقدمة هذا الفصل-إّن البيع بالتراضي 
بالمزاد العلني. هذا اإلستثناء الذي قّلما كانت تلجأ إليه اإلدارة في السابق، أصبح في الوقت 
الحاضر متداوال لدرجة أمكننا معها القول أّن تطبيق الحاالت اإلستثنائّية فاق تطبيق القاعدة 
األصلّية. وهذا طبعا راجع لتعّدد وتنوع حاالت البيع بالتراضي وإّتصالها بشكل كبير بالخطة 
السياسية واإلقتصادية للدولة، مّما يستدعي تدخل هذه األخيرة ومساهمــــتها برصيدها 
العــــــقاري لتنفيذ سياساتها العاّمة خاصة في مجال السكن واإلستثمار والعمران وغيرها... 

تي من غير الممكن تحقيقها عن طريق البيع بالمزاد العلني، كونها تستهدف شرائح معّينة وال
 بالذات. 

 427-12من المرسوم التنفيذي رقم  92و  91وفي ذات السياق، ومن خالل المواد 
المحّدد لشروط وكيفيات إدارة وتسيير أمالك الدولة العامة والخاّصة، فقد أوجد المشرع نوعين 

                                                           

  .377مرجع سابق، ص القانون المدني "العقود المسماة"، محمد حسن قاسم، ( 1)
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مالك الدولة الخاصة، بيع بالتراضي وفقا ألحكام عامة، وبيع بالتراضي وفقا ألحكام من بيع أ
 خاّصة. وسنعرض فيما يلي هذين النوعين من البيع، كل في فرع مستقل.

 

 األول الفرع

 ألحكام عامةفقا البيع بالتراضي و

 

المحدد لشروط  427-12 رقم من المرسوم التنفيذي 91وفقا لما ورد في نص المادة  
ابعة ألمالك يمكن أن تباع العقارات التّ وكيفيات إدارة وتسيير أمالك الدولة العامة والخاّصة، 

ة، إستنادا لرخصة من الوزير المكّلف بالمالّية، ة بالتراضي، وفقا لألحكام العامّ ولة الخاّص الدّ 
 عن قيمتها التجارّية، وذلك لفائدة: وبثمن ال يقلّ 

 يات والهيئات العمومّية والمؤّسسات العمومّية اإلقتصادّية والجمعّيات.الواليات والبلد -1
 للخواص في حالة:  -2

 الشيوع. •
 األراضي المحصورة. •
 ة.الشفعة القانونيّ  •
ل وحدة الجوار عندما تكون مساحة قطعة األرض المحاذية موضوع البيع ال تشكّ  •

خيرة بصفة عادّية بمفهوم ة قابلة للبناء، أو إذا كان ال يمكن إستعمال هذه األعقاريّ 
 قواعد التعمير والبناء.

 ضرورة إعادة إسكان الماّلك المنزوعة ملكيتهم. •
 أو في حالة ما إذا لم يتأّت بيع العقار بعد عمليتين للبيع بالمزاد العلني. •

الهيئات الدولّية التي تكون الجزائر عضوا فيها، والبعثات الدبلوماسّية والقنصلّية  -3
 ائر.المعتمدة بالجز 
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ومن خالل ما ورد في نص الماّدة المذكور أعاله، يّتضح أّن اإلستثناء بالبيع 
بالتراضي جاء محّددا في ظروف وأشخاص معّينين بالّذات، لكون البيع في هذه الحاالت 

تتعّلق على العموم بنشاطات الّدولة وهيئاتها المكّرسة في  ،مرتبط بتحقيق أهداف معّينة
 ة.لعامّ سبيل خدمة المصلحة ا

الخاّصـة  العقارية الحـاالت اإلستثنائّيـة لبيـع أمـالك الّدولـة فيما يلي عـرضوسن
لهيئـات البيع لو  ،دة الواليـات والبلديـاتـي، وتشمل هذه الحاالت البيـع بالتراضي لفائبالتراض

ص، وأخـيـرا البيع ومّيـة اإلقتصـادّيـة، والبيع للجمعّيات، والبيع للخواسات العمالعمومّيـة والمؤسّ 
وهذا  .دة بالجزائرمبالتراضي لفائدة الهيئات الدولّية والبعثات الدبلوماسّية والقنصلّية المعت

    حسب التفصيل اآلتي:

 

 أوال: البيع بالتراضي للوالية والبلدية
 

، وهي (1)ة للّدولةا بالجماعات اإلقليميّ ات ما يعرف دستوريّ والـوالي اتالبـلـديتكّون 
ة واإلستقالل المالي، ولذلك فمن األمر الضروري والبديهي ة المعنويّ هيئات تتمّتع بالشخصيّ 

ة تساعدها على القيام باألنشطة الموكولة أن تتوّفر هذه الهيئات على ممتلكات منقولة وعقاريّ 
 . (2)لها قانونا

العقاري للجماعات ا أّن أكثر الطرق المعّول عليها في تكوين الرصيد والمالحظ عمليّ 
ز به هاته البيوع ولة الخاّصة، نظرا لما تتميّ الّتابعة ألمالك الدّ  لعـقـاراتل هاقـتـنـاءإ المحلّية هو

ة من من أثمان مناسبة تعكس الهدف المنشود منها، أال وهو مساهمة الجماعات اإلقليميّ 
وإشباع الحاجات  خدمةلبـطـريـقـة أو بأخرى خالل إكتسابها لهاته العقارات في توجيهها 

كـشـراء عـمـارة بقصد  ةة، أو تشييد مقّرات إداريّ ة وإجتماعيّ وإنجاز مشاريع إقتصاديّ  ة،العامّ 

                                                           

  : "الجماعات اإلقليمية للدولة هي البلدية والوالية، ..........".1996من دستور  15( المادة 1)
غربي، العربي مياد، النظام القانوني لتفويت أمالك الدولة الخاصة إلى الجماعات المحلية، مجلة القانون الم( 2)

  .109، الرباط، ص 2005، نوفمبر 09العدد 
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وهذا يعود طبعا لكون  ة.ابعة للواليصالح التّ ة أو إليواء إحدى المبلديّ لـل رّ تخصيصها كمق
أدوارها التكّفل  الي فمن أهمّ ة، وبالتّ ة اإلقليميّ مركزيّ ة لاّل الجماعات المحلّية هي الخلّية األساسيّ 

بحاجيات المواطنين، وهذا ما تنادي به اإلّتجاهات المعاصرة في إدارة التنمية الشاملة، والتي 
 .(1)لتجسيدها على أرض الواقع حلّيةة وفّعالة من قبل الجماعات المتتطّلب مشاركة حقيقيّ 

من  رة األولىا في صدر الفقمص عليهالن تمّ قد ة  من الوالية والبلدياّل ك ظ أنّ والمالح
ة أو األولويّ  ها فيحقّ ع برّ مشلح من طرف اير راف صتعبإ المادة المذكورة أعاله، مّما يوحي

 .(2)طـرف آخـر قـبـل أيّ  الخاّصة ةلو دّ ألمالك ال ابعةتة في شـراء الـعـقـارات الاألسبقيّ 

ة، تتمّتع بالشخصّية ة إقليميّ الوالية هيئة أو مجموعة عمومّية محلّية المركزيّ تعتبر 
وهي أيضا تنظيم  ، وثقافية.ةة، إقتصاديّ المعنوّية واإلستقالل المالي ولها إختصاصات سياسيّ 

والية على مجموعة من الدوائر والبلديات الواقعة داخل إقليمها،  . تشرف كلّ (3)ولةإداري للدّ 

                                                           

)مراقبة ميزانية  وضع ديناميكية جديدة لتفعيل دور الجماعات المحلية في التنمية( ربحي كريمة/ بركان زهية، 1)
، دراسة مقدمة للملتقى الدولي حول تسيير وتمويل الجماعات المحلية في ضوء التحوالت ،الجماعات المحلية(

   .04جامعة سعد دحلب البليدة، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، ص 

( نشير هنا بأنه على خالف المشرع الجزائري الذي لم يفّصل في نقطة بيع أمالك الدولة الخاصة بالتراضي 2)
 جماعات المحلية، فقد مّيز نظيره المغربي والتونسي بين حالتين وهما:لفائدة ال

تخّلي الدولة مجانا عن العقارات المخزنية لفائدة الجماعات المحلية، وهذا في أربع حاالت وهي: التفويت  -
من أجل تكوين الرصيد العقاري األولي/ التفويت من أجل ضم أمالك الدولة الخاصة إلى الملك العمومي 

 جماعات المحلّية/ التخّلي من أجل تشييد مقر الجماعة/ وأخيرا التخّلي من أجل إحداث وتوسيع المقابر. لل
تفويت العقارات المخزنية بمقابل للجماعات المحلّية، وهذا في حاالت توجيهها إلنجاز مشاريع تنموية  -

 وإقتصادية أو تشييد مرافق إجتماعية أو غيرها.
النظام القانوني لتفويت أمالك الدولة الخاصة إلى الجماعات المحلية، مرجع سابق، ص راجع العربي مياد، 

111.  
  المتعلق بالوالية، مرجع سابق. 07/04/1990المؤرخ في  09-90من القانون رقم  01( المادة 3)
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ن إعادة التنظيم المتضمّ  (1)09-84ويبلغ عدد واليات الوطن وفقا لما ورد في القانون رقم 
 والية وهو العدد الحالي. 48اإلقليمي للبالد 

ع فيما وتمتاز الوالية بمجموعة من الخصائص تبّرر اإلمتياز الذي خّصها به المشرّ 
ها نذكر ة بالتراضي، ومن أهمّ ولة الخاّص يخص تصّدرها لقائمة الراغبين في إقتناء أمالك الدّ 

 ما يلي:

ة، وتمّثل صورة تفتيت سلطات وإمتيازات ة وجغرافيّ ة إقليميّ ة المركزيّ الوالية وحدة إداريّ  •
ة لمركزيّ ة اولة وتوزيعها بين السلطات والهيئات اإلداريّ ة في الدّ الوظيفة اإلداريّ 

ة، باإلضافة إلى أّن تمّتعها بهاته السلطات قائم على أساس إقليمي وجغرافي والالمركزيّ 
 وليس موضوعي أو مصلحي.

ة في الوالية هيئة تمّثل همزة وصل بين الحاجات المحلّية وحاجيات المصلحة العامّ  •
ة امّ الي وجود مصالح مشتركة ومترابطة بين مجموع المصالح العولة، وبالتّ الدّ 

 .(2)ةالوطنيّ 

هذا وتنشأ الوالية بموجب القانون، أّما تحديد إسمها ومقّرها الرئيسي وكذا تعيين 
بموجب مرسوم رئاسي. أّما فيما يخص أجهزة إدارة وتسيير الوالية  ة فيتمّ حدودها اإلداريّ 

 فنمّيز بين هيئتين: 

 هيئة منتخبة تتمّثل في المجلس الشعبي الوالئي، والذي من مسؤولياته التداول في كلّ  •
ة التجهيز واإلنعاش اإلقتصادي، أو تلك قة بعمليّ الوالية، سواء كانت متعلّ  ة تهمّ قضيّ 

ة في ة التنمية على المستوى المحّلي، كما يساهم المجلس بصفة إستشاريّ قة بعمليّ المتعلّ 
 . (3)إعداد وتنفيذ ميزانيات وإعتمادات التجهيز واإلستثمار

                                                           

ة رسمية عدد المتضمن إعادة التنظيم اإلقليمي للبالد، جريد 04/02/1984المؤرخ في  09-84( القانون رقم 1)
  . 07/02/1984الصادرة بتاريخ  06

( عمار عوابدي، القانون اإلداري، الجزء األول "النظام اإلداري"، الطبعة الثالثة، الجزائر، ديوان المطبوعات 2)
  .242، ص 2005الجامعية، سنة 

  .263( عمار عوابدي، القانون اإلداري، مرجع سابق، ص 3)
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ل، تحت رئاسة الوالي، من رؤساء ومديري ة تتشكّ وهيئة معّينة تتمّثل في الهيئة التنفيذيّ  •
ولة ة أمالك الدّ ل مديريّ منها ممثّ ة للوزارات المختلفة بالوالية ومن ضالمصالح اإلداريّ 

ة تعكس صورة ومن ثّم يمكن القول أّن الهيئة التنفيذيّ  ة.ابعة لوزارة الماليّ بالوالية والتّ 
مصّغرة للحكومة على مستوى الوالية، ومن بين صالحياتها إبرام عقود إقتناء األمالك، 

 والوصايا.......الصفقات، اإليجارات، وقبول الهبات 

 ،ةة، اإلقتصاديّ ة، اإلداريّ ة السياسيّ اإلقليميّ  (1)ةالجماعة القاعديّ  أما البلدية فتعتبر
تي ينتج ة الّ ة العموميّ ة المعنويّ ع البلدّية بالشخصيّ ة. ومثلها مثل الوالية تتمتّ ة األساسيّ والثقافيّ 

ازات والحقوق والواجبات المقّررة ، وحرية التقاضي، ولها نفس اإلمتي(2)عنها اإلستقالل المالي
ة. ويبلغ عدد البلديات في التراب الوطني ة المعنويّ لألشخاص ماعدا المرتبطة منها بالشخصيّ 

 إلى ن إعادة التنظيم اإلقليمي للبالدالمذكور سالفا والمتضمّ  09-84حسب القانون رقم 
 بلدية. 1541

از البلدية كذلك بمجموعة ممّيزات وعلى غرار ما ذكرناه من خصائص تمّيز الوالية، تمت
هذه الخصائص  ة بالتراضي، ومن أهمّ ولة الخاّص تخّولها من تصّدر قائمة مقتني أمالك الدّ 

 نذكر:

ة المطلقة، حيث أّن جميع ة اإلداريّ البلدية هي الصورة الوحيدة والفريدة لالمركزيّ  •
إختيارهم عن طريق اإلقتراع العام  أعضائها وجميع هيئات إدارتها وتسييرها يتمّ 

 ة تعتمد عليها في تلبية حاجات سكانها.المباشر، فضال على إختصاصها بموارد ذاتيّ 
لة لها بموجب القانون، كما المجاالت المخوّ  تملك البلدية إختصاصات واسعة في كلّ  •

ة ة، الثقافيّ يّ ة، اإلجتماعولة في إدارة وتهيئة اإلقليم والتنمية اإلقتصاديّ تساهم مع الدّ 
 واألمن، وكذا الحفاظ على اإلطار المعيشي للمواطنين وتحسينه.

                                                           

  : "........ البلدية هي الجماعة القاعدية".1996من دستور  15( المادة 1)
 37الجريدة الرسمية رقم المتعلق بالبلدية،  06/2011/ 22المؤرخ في  10-11من القانون رقم  01( المادة 2)

  .03/07/2011الصادرة في 
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تعيينهم بموجب  رئيسي يتمّ  هذا وتنشأ البلدية بموجب القانون، ولها إسم وإقليم ومقرّ 
ة بعد أخذ رأي الوالي ومداولة ف بالداخليّ مرسوم رئاسي، بناء على تقرير من الوزير المكلّ 

 .(1)ي المعنيالمجلس الشعبي البلد

ا ويمّثل البلدية رئيس المجلس الشعبي البلدي، وهو الذي يقوم كذلك بتسييرها مدنيّ 
 ا. أّما الجهاز اإلداري للبلدية فيتكّون من هيئتين:ا وقضائيّ وإداريّ 

تي تدخل في إختصاصه المجلس الشعبي البلدي، ويهتم بمعالجة مختلف الشؤون الّ  •
ة واإلستثمار، باإلضافة إلى الشؤون والتعمير، واإلقتصاد والماليّ كتهيئة اإلقليم 

 ة والصحة والنظافة وحماية البيئة....اإلجتماعيّ 
ذي من بين ل من رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه، والّ ة، وتتشكّ الهيئة التنفيذيّ  •

مداخيل البلدية واألمر مهامه إبرام عقود إقتناء األمالك وقبول الهبات والوصايا، إدارة 
فات ة البلدية، باإلضافة إلى القيام بجميع التصرّ ر الماليّ ومتابعة تطوّ  ،بصرف النفقات

 . (2)ة وإدارتهانة للممتلكات البلديّ ة بالمحافظة على األمالك والحقوق المكوّ الخاّص 

 

 ثانيا: البيع بالتراضي للمؤسسة العمومية اإلدارية
 

المتمّتعة بالشخصّية  (3)العمومّية ذات الطابع اإلداري ويقصد بها، المؤّسسات  
 المعنوّية واإلستقاللّية المالّية كالمستشفيات والجامعات العمومّية.

ة إرتبط بوجه ة األمالك الوطنيّ في ملكيّ  وجدير بالذكر في هذا الموضع إلى أّن الحقّ 
ة ت المادّ ة، حيث نّص بمبدأ اإلقليميّ  (4)16-84عام منذ صدور قانون األمالك الوطنية رقم 

ة من مجموع الممتلكات والوسائل التي األولى منه على ما يلي: "تتكّون األمالك الوطنيّ 

                                                           

  المذكور سالفا. 10-11من قانون البلدية  07، 06( المادة 1)
  ، مرجع سابق.10-11قانون البلدية رقم من  86إلى  78( المواد من 2)

(3) EPA (Etablissement Public Administratif).  
  المتضمن قانون األمالك الوطنية، مذكور سابقا. 16-84( القانون رقم 4)
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ولة ومجموعاتها المحلّية......."، ثّم ما لبث مبدأ تملكها المجموعة الوطنّية والتي تحوزها الدّ 
 1989من دستور  18في نص المادة ا من خالل ما جاء ة أن أصبح مبدأ دستوريّ اإلقليميّ 

ة يحّددها القانون، وتتكّون من األمالك العمومّية : "األمالك الوطنيّ تي تنص على أنّ والّ 
وتباعا فهذا ما كّرسه بطبيعة الحال والبلدية". ولة والوالية من الدّ  والخاّصة التي تملكها كلّ 

ونفس األمر  .20، 19، 18، 17، 02في المواد  30-90ة رقم قانون األمالك الوطنيّ 
 منه.  24بموجب المادة  (1)ن التوجيه العقاري المتضمّ  25-90بالنسبة للقانون رقم 

 ة، أي أّن الحقّ ة تكريس مبدأ اإلقليميّ وعليه، فقد تقّرر بموجب كّل النصوص القانونيّ 
ة المتمّتعة العامّ ة ة يتقّرر فقط لصالح األشخاص المعنويّ ة الخاّص في ملكّية األمالك الوطنيّ 

بإقليم محّدد دون سواها كالّدولة وجماعاتها المحلّية )الوالية والبلدية(، وبهذا يكون المشّرع 
ة من الحّق في تمّلك األمالك الوطنيّ  (2)الجزائري قد إستثنى باقي األشخاص المعنوّية العاّمة

ك في التملّ  ليس لها الحقّ بما فيهم الهيئات العمومّية ذات الطابع اإلداري التي  ،الخاّصة
تحت أّي ظرف من الظروف، وإّنما يسّخر لها ما يلزمها من عقارات للقيام بمختلف المهام 

 ع إاّل بحقّ الموكلة لها، وهذا إّما عن طريق التخصيص أو اإليجار، فهي إذن ال تتمتّ 
ولة ها تعود للدّ إنّ اإلنتفاع، بل إّنها وحتى إذا ما حّققت مداخيل معّينة نتيجة نشاطها الخاص ف

 . (3)سة وحسب طبيعة تمويلها العموميأو للجماعات المحلّية بحسب نوع المؤسّ 

ة ذات الطابع اإلداري لملك من أمالك ومنه نالحظ أّن إمكانية إقتناء الهيئات العموميّ 
ة وناذرة الوقوع، نظرا للنظام ك هي حالة إستثنائيّ ة على سبيل التملّ ة الخاّص ولة العقاريّ الدّ 

القانوني الخاضعة له هاته الهيئات، والذي يعّول أساسا في طرق تسييرها وإدارتها على حّقي 
اإلنتفاع والتخصيص. أّما في حالة اإلقتناء على سبيل التمّلك وهي حالة يمكن القول عنها 

                                                           

  المتضمن التوجيه العقاري، مرجع سابق. 25-90( القانون رقم 1)
الطابع اإلداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، ( ونقصد هنا المؤسسات العمومية ذات 2)

  والمؤسسات العمومية اإلقتصادية، ومراكز البحث والتنمية.
  .05، ص 2000( أحمد رحماني، محاضرات في األمالك الوطنية، المدرسة الوطنية لإلدارة، الجزائر 3)
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 مباشرة إلى أمالك الوالية شبه منعدمة، فإّن الملك يظّل محتفظا بصفته العمومّية كونه يضمّ 
 أو البلدية كما أشرنا سابقا.

 

 ثالثا: البيع بالتراضي للمؤسسات العمومية اإلقتصادية
 

يختلف األمر بالنسبة للمؤّسسات العمومّية اإلقتصادّية، فالتصّرف بالبيع لصالح هذا  
ولة إرساء الدّ أكثر من ضروري في سبيل  -سياسّيا وإقتصادّيا-النوع من المؤّسسات يعتبر 

ة السائدة عالمّيا. فالبيع في هذه الحالة يعتبر الرأسماليّ  لمبادئ نظام إقتصاد السوق في ظلّ 
ة ة الخاّص ابعة لألمالك الوطنيّ ة للعقارات التّ ة القانونيّ ة المثلى لتسوية الوضعيّ الوسيلة القانونيّ 

الفّعال في تدعيم طبيعتها التجارّية نظرا ، باإلضافة إلى دوره (1)ساتالتي تحوزها هاته المؤسّ 
 لنظام تسييرها الخاضع للقانون الخاص.

سات سات العمومّية اإلقتصادّية لنفس األحكام المطّبقة على المؤسّ وتخضع المؤسّ 
ة ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية، والذين خّصتهم المادة العموميّ 

 بنوعين من الحقوق: 30-90ة رقم طنيّ من قانون األمالك الو  106

تي تخّصص لها ألداء وظائفها كما هو ة، والّ ة الخاّص حق اإلنتفاع باألمالك الوطنيّ  •
 ة ذات الطابع اإلداري.سات العموميّ سبة للمؤسّ الحال بالنّ 

حق التمّلك، والذي تكتسبه على األمالك التي تزّود بها أو التي تقتنيها أو تنجزها  •
بع هاته األموال رأسمال المؤّسسة العمومّية اّصة أو التي تحّققها، وقانونيا تتّ بأموالها الخ

المعنّية، وتمّثل جزء من إلتزاماتها اإلجتماعيةّ إذ يمكن التصّرف فيها والحجز عليها 
، ووفقا للنظام القانوني الخاضعة له هاته األمالك فهي ال (2)ةحسب القواعد التجاريّ 

                                                           

المتعّلقين بضمان  18/09/1996المؤرخ في  02ور رقم والمنش 09/09/1993المؤرخ في  01( المنشور رقم 1)
تسوية وتطهير األمالك العقارية التابعة للدولة والتي تحوزها المؤسسات العمومية اإلقتصادية والمؤسسات 

  العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
  .07( أحمد رحماني، محاضرات في األمالك الوطنية، مرجع سابق، ص 2)
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ة الخاّصة، بل ة وال ضمن األمالك الوطنيّ ة العموميّ الوطنيّ  تصّنف ال ضمن األمالك
 biensأمالك عمومّية غير مسماة  -على رأي األستاذ أحمد رحماني–تعتبر 

publics innomés. 

 

 رابعا: البيع بالتراضي للجمعيات
 

ة هي تجّمع أشخاص طبيعيين أو معنويين على أساس تعاقدي لمّدة زمنّية الجمعيّ  
عا محّددة أو غير محّددة، يشترك هؤالء األشخاص في تسخير معارفهم ووسائلهم تطوّ 

ال سيما في المجال المهني واإلجتماعي  ،ولغرض غير مربح من أجل ترقية األنشطة
 . (1)والعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياضي والبيئي والخيري واإلنساني

إّتجاهها إلى تحقيق أهداف نبيلة في المجتمع وتهدف الجمعيات عموما مهما كان 
ا ا وحقيقيّ الناشطة فيه، فهي تعمل على تجذير مستوى الوعي الفردي بما يكفل إنتقاال صحيّ 

ها ترسيخ قيم الشراكة والتضامن وإحترام الرأي اآلخر وخدمة يظهر في عّدة جبهات أهمّ 
تناء أمالك تساعدها في تأدية أو ، األمر الذي قد يجعلها في حاجة إلى إق(2)الصالح العام

ة كذلك من وظيفتها ة منها. وألّن األمالك الوطنيّ توسيع نشاطها قصد تحقيق األهداف المرجوّ 
ة إقتناء ة، فقد خّص المشرع الجمعيات بإمتياز إمكانيّ عي إلى تحقيق المصلحة العامّ السّ 

، (3)ي خدمة المجتمع المدنية عن طريق البيع مساهمة منه فة الخاّص ولة العقاريّ أمالك الدّ 
المحّدد لكيفيات  427-12 رقم من المرسوم التنفيذي 91حيث نّصت على ذلك المادة 

                                                           

 33المتعّلق بالجمعيات، جريدة رسمية عدد  12/01/2006المؤرخ في  12-06من القانون  02ة ( الماد1)
  .15/01/2006الصادرة بتاريخ 

( موزاي بالل، الجمعيات المدنّية كأساس لتفعيل التنمية السياسية في الجزائر، مجلة جيل الدراسات السياسية 2)
  .133ص  ،2015والعالقات الدولية، العدد األول، جانفي 

تستفيد الجمعيات باإلضافة إلى حق إقتناء أمالك الدولة الخاصة عن طريق البيع من إمتياز حق اإلنتفاع ( و3)
المتعّلق بمنح  07/07/1993المؤرخ في  156-93باألمالك الوطنية، وهذا ما جاء به المرسوم التنفيذي رقم 

إلنتفاع بممتلكات تابعة لألمالك الوطنية، جريدة الجمعيات والمنظمات ذات الطابع اإلجتماعي إمتياز حق ا
 .11/07/1993الصادرة بتاريخ  45رسمية عدد 
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من قانون  51، باإلضافة إلى المادة وشروط إدارة وتسيير أمالك الدولة العامة والخاّصة
ة العقاريّ ولة والتي أّكدت على إمكانية بيع أو التنازل على أمالك الدّ  1998المالية لسنة 

 . (1)ةة لفائدة الجمعيات الغير سياسيّ الخاّص 

ة البيع لفائدة الجمعيات، وتقرير بدل ذلك إاّل أّننا نرى أّنه من المستحسن إلغاء إمكانيّ 
هذه الجمعيات يمكنها أن تقتني األمالك  إيجار، نظرا ألنّ  التخصيص بمقابل أو حقّ  حقّ 

ة ولة يكون وفقا للقيمة التجاريّ التي تريد من الخواص مباشرة، خاّصة وأّن إقتناءها ألمالك الدّ 
صيد العقاري ل في هذه الحالة الحفاظ على الرّ الي يفّض للعقار وليس بثمن رمزي، وبالتّ 

 ة.لألمالك الوطنيّ 

 

 لخواصخامسا: البيع بالتراضي ل
 

ة ولة العقارية الخاّص حّدد المشّرع ست حاالت يمكن فيها إقرار بيع ملك من أمالك الدّ  
 ،(2)ة أحيانا وإضطرارّية أحيانا أخرى لفائدة الخواص، وتشترك هذه الحاالت في كونها إستثنائيّ 

 وسنعرض فيما يلي حاالت بيع أمالك الدولة العقارية الخاصة للخواص.

 

 : حالة الشيوع1
 

تقع على مال معّين بالذات يملكه أكثر من شخص واحد، ة الشيوع حالة قانونيّ 
ة شائعة شريك على حّص  كلّ  ة المال الشائع كّله غير منقسم، ويقع حقّ وتتناول هذه الملكيّ 

ة في المال الشائع هو الذي ينقسم حصصا دون أن ينقسم الملكيّ  فحقّ في هذا المال، إذن 
                                                           

( وقد جاء نص المادة كما يلي: "يمكن التنازل على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز 1)
الجمعيات التي ال تتسم بالطابع مشاريع إستثمارية، لصالح الهيئات العمومية أو المعترف بمنفعتها العمومية أو 

أو القطاع الخاص، أو بطريقة اإلمتياز على أن أو المؤسسات اإلقتصادية التابعة للقطاع العام  السياسي
  يتحّول مستقبال إلى تنازل".

( كحالة الشيوع التي تتطلب إدارة خاّصة الدولة في غنى عنها كما أّن األصل في الشيوع هو الزوال كونه حالة 2)
  إستثنائية لحق الملكية.
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إلى  713 من في المواد ة الشائعةأحكام الملكيّ  الجزائري  عمشرّ م الولقد نظّ  ،(1)المال ذاته
  القانون المدني. من 742

سواء كانوا  ولة والخواصة مـشاعة بين الدّ ويحدث أن تكون هـناك أمالك عـقـاريّ 
 ،(2)وهذا تبعا لمصدر الشيوع الذي غالبا ما يكون الميراث يين أو معنويين،أشخاص طبيع

المالك اآلخر  من دون أن يترك ورثة، فإنّ  محّل أو مستودعمالك لنصف  شخصكموت 
المتـروك. وفي هذه الحالة يمكن للّدولة أن تبيع  فـولة بمقدار النصيجد نفسه مشاركا للدّ 

حّصتها الشائعة للشريك في الشيوع بشرط أن يكون العقار محّل الحق مستحيل القسمة ألّي 
ة أو قطعة أرض صغيرة ال تقبل القسمة سبب من األسباب، كأن يكون عبارة عن وحدة سكنيّ 

ولة تصفية العرض بالبيع، جاز للدّ  أو غير ذلك. فإذا رفض الشريك في الشيوع هذا أو محلّ 
حصتها في هذا العقار بإّتباع اإلجراءات اإلدارّية المتمّثلة أساسا في البيع بالمزاد العلني كما 
رأينا في المبحث السابق، وهذا دون أن يكون للشريك الحّق في طلب الشفعة الحقا إذ يقع 

 . (3)البيع صحيحا ويكون نافذا إتجاهه

ولة حالة بيع الدّ  30-90 رقم ةانون األمالك الوطنيّ ـن قـم 98ادة الم ولقد نّظمت
ولة أن تتنازل عن حقوقها لدّ ليمكن " بنّصها على مايلي: ألمالكها الشائعة مع الخواص
ة الشيوع إذا كانت هناك عقارات مختلفة األنواع تحوزها على الشائعة لفائدة شركائها في ملكيّ 

                                                           

  .796الملكية"، مرجع سابق، ص ( عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني "حق 1)
( مصدر الشيوع قد يكون العقد أو الوصية أو اإللتصاق أو اإلستيالء.... أو أي سبب آخر من أسباب كسب 2)

الملكية، إاّل أّن أكثرها شيوعا هي الميراث، فأكثر ما يكون الشيوع عند وفاة المورث. راجع عبد الرزاق 
  .801مدني "حق الملكية"، مرجع سابق، ص السنهوري، الوسيط في شرح القانون ال

من القانون المدني على ما يلي: "كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما، وله  01فقرة  714( تنص المادة 3)
 أن يتصّرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث ال يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء".

يك في الشيوع يعتبر توخيا إللحاق الضرر به، فإن رفض كان لها كامل وعرض الدولة لبيع حصتها للشر 
الحق في التصرف بهذه الحصة بالطرق القانونية المتاحة دون أن يكون له منعها بسبب إلحاق الضرر به. 

لعلني وفق إجراءات رسمها على أنه: "ال شفعة إذا حصل البيع بالمزاد ا 798كما تضيف المادة 
 . ......."القانون 
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الشيوع مع أشخاص طبيعيين أو معنويين آخرين وتستحيل قسمتها، وإذا رفض أحد الشركاء 
سبب كان، يباع العقار الشائع  ة أليّ ة شركاء شراء هذه الحّص ة الشيوع أو عدّ في ملكيّ 

ة ، والمالحظ في نص هذه المادّ "ة تعتمد المنافسةة طريقة وبأيّ عتمادا على الوسائل القانونيّ إ 
المعاملة المقصودة  ة يستخدم مصطلح "التنازل" بدل "البيع" رغم أنّ مرّ  ع كما في كلّ أّن المشرّ 

 هي البيع وليس التنازل.  -خاّصة الثمن–بالنظر إلى مختلف عناصرها وأركانها 

 

 األراضي المحصورةحالة : 2
 

د من قبل يسمح موقعها الجغرافي من إستغاللها بشكل جيّ وهي األراضي التي ال  
ولة، فتصّنف ضمن األمالك صعبة التسيير أو المكّلفة، وعليه يستحسن تصفيتها من الدّ 

ذين غالبا ما تكون لديهم أمالك مجاورة لهاته األراضي خالل بيعها للمالك الخواص، والّ 
 المحصورة.

 

 حالة الشفعة: 3
 

ع ها المشرّ موقد نظّ  لحلول محّل المشتري في بيع العقار،تجيز االشفعة رخصة  
الشفعة لثالث  ، ويثبت حقّ من القانون المدني 807إلى  794 من الموادفي  الجزائري 

 :(1)واحد منهم، وهم أيّ  ولة في محلّ أشخاص يمكن أن تكون الدّ 

إنتفاعها  ولة حقّ أو البعض من حق اإلنتفاع، كأن تبيع الدّ  مالك الرقبة إذا بيع الكلّ  •
ل الشفعة المخوّ  من محجر، فيتقدم مالك العقار الواقع به المحجر لشرائه بموجب حقّ 

 له قانونا. 
الشريك في الشيوع إذا بيع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي، وتتجّسد هذه الحالـة فـي  •

من  98مت أحكامه المادة ذي نظّ ولة والخواص، والّ العقار الشائعة ملكيته بين الدّ 

                                                           

  من القانون المدني. 795و  794( المواد 1)
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ة . إذ يجوز للشريك شراء حّص كما بّينا سابقا 30-90األمالك الوطنية رقم  قانون 
 ولة في الشيوع المعروضة للبيع.الدّ 
ها أو بعضها، وهو الحال إذا ما قّررت اإلنتفاع إذا بيعت الرقبة كلّ  صاحب حقّ  •

 شاغلي هذه الشقق من حقّ  أين يستفيد، المملوكة لها رةمؤجّ الشقق الولة بيع الدّ 
 .(1)مشتر آخر قبل أيّ  الشفعة في الشراء

 وهي: (2)ع بثالث موانعالشفعة ليس مطلق، إذ أحاطه المشرّ  إاّل أّن حقّ 

 إلجراءات رسمها القانون.إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا  •
إذا وقع البيع بين األصول والفروع أو بين الزوجين أو األقارب أو األصهار، وهي  •

 ة.ولة الخاّص الحالة المستحيلة الوقوع بالنسبة ألمالك الدّ 
 عبادة. عبادة أو ليلحق بمحلّ  إذا كان العقار قد بيع ليكون محلّ  •

 

 الجوارحالة : 4
 

المذكورة  427-12من المرسوم التنفيذي رقم  91وفقا لنص المادة ق الجوار ويتحقّ  
 أعاله في حالتين وهما:

ة قابلة عندما تكون مساحة قطعة األرض المحاذية موضوع البيع ال تشكل وحدة عقاريّ  •
 ة للعقار صغيرة بحيث ال يمكن إقامة بناء عليها.للبناء، أي تكون المساحة اإلجماليّ 

 ة بمفهوم قواعد التعمير والبناء. إستعمال هذه األخيرة بصفة عاديّ أو إذا كان ال يمكن   •

                                                           

المتعلق بالنشاط العقاري،  01/03/1993المؤرخ في  93/03من المرسوم التشريعي  23أنظر نص المادة ( 1)
يدة كان الشخص المالك شخصا معنويا. جر  وحيد وهو حالة ما إذاوحق الشفعة في هذه الحالة نجد له تطبيق 

 . 03/03/1993 بتاريخة صادر ال 14عدد  رسمية
( وموانع الشفعة غير مسقطاتها، فالمانع يلغي الشفعة إبتداء أّما المسقط فيلغي الشفعة بعد أن تقوم، والمسقطات 2)

 تتمثل في عدم مراعاة آجال أو إجراءات األخذ بالشفعة فتسقط بعد وجوبها.
ع عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني "أسباب كسب الملكية"، مرجع سابق، ص راج

525،526،527 .  
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 ضرورة إعادة إسكان المالك المنزوعة ملكيتهمحالة : 5

 

ة بيع وال تنازل وإّنما هي عبارة عن تعويض عيني عن ر عن عمليّ وهذه الحالة ال تعبّ  
وهذا  (1)اعادال ومنصفا وقبليّ ذي من شروطه أن يكون ة، والّ حادثة نزع الملكّية للمنفعة العامّ 

 ة.ة الخاّص لكفالة الحماية الواجبة للملكيّ 

ة ع لمصطلح "البيع" يعود إلى كون القرار اإلداري الخاص بقابليّ ولعّل إستخدام المشرّ 
ذي يشمل مبلغ التعويض وكيفياته التنازل عن األمالك والحقوق المطلوب نزع ملكيتها، والّ 

بة على ب عليه جميع اآلثار المترتّ ، وتترتّ (2)ةالمحافظة العقاريّ ل ويشهر في وشكله، يسجّ 
 .(3)شهر عقد البيع

 

 بيع العقار بعد عمليتين للبيع بالمزاد العلني : حالة فشل6
 

 ية:علني راجع إلى أحد األسباب اآلت ويكون فشل بيع العقار بعد عمليتي مزاد 

من من الثّ  مة أقلّ العروض المقدّ  و كون المزايدين، أصاب من نـّ ر الـتوفّ إّما عدم  •
رض ـع أيّ ـن بـديـزايـمـن الـد مـأح م أيّ دّ ـقـتـدة، أو لم يـتتاح المزايـد إلفدّ ـاألساسي المح

دة ذلك ـزايـس جلسة المـيئت ر ـة يثبل، في هذه الحا(4)د(15ة )ـقـيـشر دقـة عـسـمـة خدّ ـمـل
 .ع إلى تاريخ الحقـة البيـلسـل جـيـأجـتـر بـأمـ، ويمزايدةال ي سجلّ ـف

                                                           

المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل  27/04/1991المؤرخ في  11-91من القانون رقم  21( المادة 1)
  .08/05/1991الصادرة بتاريخ  21المنفعة العمومية، جريدة رسمية عدد 

  المذكور سابقا. 11-91من القانون رقم  24( راجع نص المادة 2)
  .634( عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني "حق الملكية"، مرجع سابق، ص 3)
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 754أنظر نص المادة ( 4)
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وإّما نكول المزايد األخير، أي إمتناعه عن تسديد بدل البيع خالل المّدة المحّددة قانونا  •
، وعليه يعاد البيع بالمزاد العلني في جلسة (1)وعدم تقديمه طلب لتقسيط هذا الثمن

 .(2)لجميع النفقاتاكل ات مع تحّمل المزايد النّ أخرى وبنفس الكيفيّ 

سبب من األسباب  وعليه، فإذا لم تنجح عمليتين لبيع نفس العقار بالمزاد العلني، أليّ 
المذكورة أعاله بيعه بالتراضي لفائدة الخواص، إاّل  91المذكورة، فإّنه يتّم وفقا لنص المادة 

اكل، يد النّ ح من يقصد ب"الخواص"، هل هو المزايد السابق للمزاالمادة لم يوّض  أّن نّص 
شخص قد  ه أيّ من الثمن األدنى المعروض، أو أنّ  ذي قّدم عرض أقلّ أو هو المزايد الّ 

يتقّدم لشراء العقار؟ يبقى هذا السؤال يتحّمل عّدة إفتراضات نظرا لما قد يجود به الواقع 
 حالة. العملي في كلّ 

 (3)سادسا: البيع بالتراضي للهيئات الدولية
 

ولة العقارّية الخاّصة لهذه الفئة تبّرره قوانين وأعراف العالقات إّن بيع أمالك الدّ 
ة في مزايدة من ئق أن تشارك هيئة دولّية أو بعثة دبلوماسّية أو قنصليّ اّل ة، فمن غير الالدوليّ 

                                                           

  .242السلطة التقديرية لإلدارة في المزايدات العامة، مرجع سابق، ص ( هاتف كاظم جاسم الموسوي، حدود 1)
  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 02فقرة  760( راجع نص المادة 2)
( من أهّم الهيئات الدولية المعترف بها في الجزائر حسب موقع المكتبة الوطنية الجزائرية 3)

http://www.biblionat.dz: 

  OMSمنظمة الصحة العالمية  -
  UNICEFاليونيسف  -
  PAMبرنامج الدولي للتغذية ال  -
  CROIX ROUGEاإلتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر   -
 BITمكتب العمل الدولي   -
  AIEAالوكالة الدولية للطاقة الذرية   -
  FMI صندوق النقد الدولي  -
  CEA اللجنة اإلقتصادية اإلفريقية  -
     OMC  المنظمة العالمية للتجارة  -

http://www.biblionat.dz/
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ع بها هاته الفئة تي تتمتّ أجل إقتناء عقـار ما، وإّنما تقـتضي المكانة السيـاسيـّة والدبلوماسّية الّ 
ضـي، ولـة الخـاّصة عـن طـريـق الـتـراابعة ألمـالك الدّ أن يكون لها إمتياز إقتناء العقـارات التّ 

بـعـد الـحصـول علـى رخصة من الوزيـر المكّلف بالمالّية، وبتنفيذ من الوزير المكّلف بالشؤون 
ذي يقوم بإجراء البيع لحساب الهيئة الدولّية أو البعثة الدبلوماسّية أو القنصلّية، ة، والّ الخارجيّ 

 .(1)بعد أن تّتصل به هاته األخيـرة

ة، مراعاة المبدأ المتعارف عليه في فقه العالقات الدوليّ وهذا دون أن ننسى ضرورة 
المحّدد  427-12من المرسوم التنفيذي رقم  03فقرة  91والمنصوص عليه في نص المادة 

 ، وهو مبدأ المعاملة بالمثل. لشروط وكيفيات إدارة وتسيير أمالك الدولة العامة والخاّصة

اإلتفاق عليه  بما فيها تحديد ثمن بيعه، فيتمّ و  ،أّما فيما يتعّلق بتسيير العقار وحمايته
والهيئة أو البعثة المستفيدة، وهذا مع األخذ بعين اإلعتبار ما  (2)ولة المعنّيةبين مصالح الدّ 

فاقات دولّية أو من إتّ  30-90رقم  من قانون األمالك الوطنية 119نصت عليـه المادة 
قانون مكان موقع الهيئة أو البعثة، وذلك فاقات حكومّية مشتركة، أعراف دبلوماسّية، و إتّ 

 . (3)ة بإمتالكهاظر إلى طبيعتها ومكـان إقامتها الخاّص بالنّ 

ة، وفي تلعب الهيئات أو المنظمات الدولّية دورا متمّيزا في مجال العالقات الدوليّ 
ثير من الك ة المعاصرة، فهي أداة لحلّ ولي، وتطوير العالقات الدوليّ تطوير قواعد القانون الدّ 

  يازات في مختلف المجاالت.ة، مّما يبّرر إحاطتها بإمتة وغير السياسيّ المشاكل السياسيّ 

تنظيم دولي يتمّتع بصفة الدوام وبالشخصّية الدولّية،  وتعرف الهيئة الدولّية على أنها
تجاورة جغرافيا، بموجب ون مول، غالبا ما تكدّ ـظـيـم بـإتّـفـاق مجموعـة من الويـنـشأ هـذا الـتـن
زمة )المطلقة أو المقّيدة( لإلشراف يـّة على إنشائه ومنحه الصالحيات الاّل ميثاق أو إتفاق

                                                           

المحّدد لشروط وكيفيات إدارة وتسيير أمالك الدولة العامة  427-12من المرسوم التنفيذي  03فقرة  91( المادة 1)
  والخاصة، مرجع سابق.

  الدولة المختصة إقليميا، وزير المالية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.يقصد هنا: مصالح أمالك ( 2)
  .30-90من قانون األمالك الوطنية رقم  119( راجع نص المادة 3)
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الي العمل على توثيق أواصر التعـاون التّ ونها المشتركة، وبا على بعض شؤ ا أو كليّ جزئيّ 
ا والتعبيـر عـن مواقفها ووجهات نظرها في المجتمع رب فيما بينها، والقيـام بتمثيلهاوالتق
 .(1)وليالدّ 

ول األعضاء أو سالمة وقد يكون من أهداف هذا التنظيم الّدفاع عن إستقالل الدّ 
التعاون بينها في بعض المجاالت كمحاربة المجاعة واإلرهاب وغيرها، أو أراضيها، أو توثيق 

توحيد بعض المرافق اإلقتصادّية أو اإلجتماعّية المهّمة فيها كالتجارة والصحة، وهذا تمهيدا 
 لتحقيق شكل من أشكال اإلّتحاد اإلقتصادي أو اإلجتماعي أو السياسي فيما بينها.

زمة لمباشرة متيازات الاّل ة بمجموعة من الحصانات واإلالدوليّ ع المنظمات تتمتّ كما 
ة في عدم أساسيّ  ةمتيازات بصفالحصانات واإل هذهل وظائفها وحسن أداء عملها. وتتمثّ 

لتزامها إ ذلك أنّ  ،ة تشريعات دولة المقرّ وخاّص  ،ة للدولمة للتشريعات الوطنيّ خضوع المنظّ 
 يتمة مباشرتها لوظائفها واإلخالل بقاعدة المساواة الّ ي إلى المساس بسالبهذه التشريعات يؤدّ 

 .يجب أن تسود العالقات بين الدول األعضاء

فاق دولي، أّما تفاصيلها ة عادة وفق إتّ وتنشأ حصانات وإمتيازات المنظمات الدوليّ 
ة اقيّ مة كإتففاق عام بين أعضاء المنظّ ، أو إتّ مة ودولة المقرّ فاق ثنائي بين المنظّ فتكون في إتّ 

ة مزايا ، وإتفاقيّ 1946ة عام ة العامّ تها الجمعيّ تي أقرّ مة األمم المتحدة الّ مزايا وحصانات منظّ 
 .(2)1953ة التي وافق عليها مجلس الجامعة عام وحصانات جامعة الدول العربيّ 

وإكتسابها ة التعاقد عها بأهليّ ة تمتّ مزايا وحصانات المنظمات الدوليّ  ومن أمثلة أهمّ 
ولة أو الخواص، كما هو وارد في ة والمنقولة والتنازل عنها سواء التابعة للدّ الممتلكات العقاريّ 

                                                           

  http://www.mohamah.net( إبراهيم العناني، مقال حول تعريف المنظمة الدولية، موقع محاماة نت 1)
لمنظمات الدولية، بدون طبعة، مصر، دار الجامعة الجديدة للنشر، سنة ( عبد الكريم عوض خليفة، قانون ا2)

  . 49، ص 2013
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ة ة الشعبيّ ة الديمقراطيّ ة المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائريّ من اإلتفاقيّ  02نص المادة 
 .  (1)ازات والحصاناتة من أجل إقامة ممثلّية للجنة ومنحها اإلمتيولجنة المجموعات األوروبيّ 

 

 سابعا: البيع بالتراضي للبعثات الدبلوماسية
 

ولة الموفد لديها، ولة الموفدة لها والدّ صال بين الدّ ة هي أداة اإلتّ البعثة الدبلوماسيّ 
 :(2)ص مهام هذه البعثة عموما فيما يليوتتلخّ 

 ولة المعتمدة لديها.ولة الموفدة للبعثة قبل الدّ تمثيل الدّ  •
ولة الموفدة، والعمل على ولة الموفد لديها في كّل ما يهّم الدّ التفاوض مع حكومة الدّ  •

 تقريب وجهتي نظر الدولتين في المسائل المشتركة.
ها أن تكون ما يهمّ  ولة الموفدة بكلّ ولة الموفد لديها، وإبالغ الدّ ع الحوادث في الدّ تتبّ  •

الحصول على المعلومات بطريقة غبر  على علم به من هذه الحوادث، على أاّل يتمّ 
 شريفة.

ولة الموفدة، والتدخل لدى وزير ولة الموفد لديها إللتزاماتها قبل الدّ مراقبة تنفيذ الدّ  •
 ولة األولى كّلما حصل إخالل بهذه اإللتزامات.ة الدّ خارجيّ 

ة ة خاّص داريّ ولة الموفدة من أعمال إة للدّ فها به اللوائح والقوانين الداخليّ القيام بما تكلّ  •
ولة الموفد لديها كتسجيل المواليد والوفيات وعقود الزواج والتأشير على برعاياها في الدّ 

جوازات السفر..... باإلضافة إلى حماية الرعايا إذا ما وقع إعتداء عليهم أو على 
 أموالهم.

                                                           

( إتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولجنة المجموعات األوروبية على إقامة ممثلية للجنة 1)
المتضمن  24/02/1987المؤرخ في  53-87ومنحها اإلمتيازات والحصانات. ملحقة بالمرسوم رقم 

 09.جريدة رسمية عدد 09/12/1985المصادقة على اإلتفاق المذكور أعاله والموقع بمدينة الجزائر في 
  .25/02/1987الصادرة بتاريخ 

، ص 1987( د. علي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي، بدون طبعة، مصر، منشأة المعارف للنشر، سنة 2)
99 ،100.  
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ة ة والثقافيّ العمل على تدعيم حسن الصالت وإرساء وتوطيد العالقات اإلقتصاديّ  •
 ة بين الدولتين.العلميّ و 

تتمتع بها البعثة حتى يتسنى لها  التي (1)المزايا والحصانات الدبلوماسية ومن أهم  
فاتها، ة في تصرّ تمتعها بقسط وافر من اإلستقالل والحريّ  أداء مهامها على أكمل وجه هي

اإلحترام والرعاية. وصفتها بإعتبارها ممثلة لرئيس دولتها تقتضي معاملتها بقدر كبير من 
وتحقيقا لذلك أقّر العرف الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين فريقا من المزايا والحصانات 
ترفعهم عن مستوى األشخاص العاديين وتضمن لهم اإلستقالل في القيام بمهمتهم واإلحترام 

ي القانون . وتتمّثل هذه الحصانات واإلمتيازات كما هي ثابتة ف(2)الالزم لصفتهم التمثيلية
 الدولي فيما يلي:

يبدو من إستقراء تاريخ العالقات ، حصانات ومزايا خاصة بمقر البعثة وعملها -
الدبلوماسّية أّن كاّفة الدول تحرص دائما وبقدر المستطاع على مراعاة حرمة دور 

 البعثات الدبلوماسّية المعتمدة لديها، وهذا ما يقّرره القانون الدولي من خالل ما يلي: 
 :(3)حصانة مقر البعثة ووثائقها ➢

بها  خاّص  ة مقرّ بعثة دبلوماسيّ  ائم أن يكون لكلّ الدبلوماسي الدّ يقتضي نظام التمثيل 
ة بها. وتماشيا ولة المعتمدة لديها، تمارس فيه مهامها وتحتفظ فيه بالوثائق الخاّص في إقليم الدّ 

                                                           

المزايا والحصانات من مستحدثات العصر الحديث، وإنما ترجع في تاريخها إلى العهود األولى ( ال تعتبر هذه 1)
للعالقات الدولية، فقد كان للسفراء دائما حرمة وإمتيازات خاصة ترعاها الدولة بمنتهى الدقة، وإن كانت تستمد 

ة بين الدول وتحولها إلى عالقات وجودها وقتئذ من اإلعتبارات الدينية. ثم مع إستقرار العالقات الدبلوماسي
دائمة إستقرت كذلك األحكام بحصانات ومزايا مبعوثيها، وأصبحت جزء من القانون الدولي الوضعي المعترف 

  به عالميا.
  .121( د. علي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي، مرجع سابق، ص 2)
تلقائيا كل موجوداته بما في ذلك الوثائق، رغم أّن هذه األخيرة تتمتع وهذا تطبيقا لقاعدة أن حصانة المقر تغطي ( 3)

بحصانة قائمة بذاتها مستقلة عن حصانة األمكنة التي توجد فيها، وهذا نظرا ألهميتها وسريتها. أنظر نص 
ات من إتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية "لمحفوظات ووثائق البعثة حرمة مصونة في كل األوق 24المادة 

  وفي أي مكان توجد فيه".
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، ألّن عمل (1)في العاصمة أو إحدى ضواحيها مع طبيعة األمور يجب أن يكون هذا المقرّ 
 ة.ن وقت آلخر بالسلطة المركزيّ صال مب اإلتّ البعثة يتطلّ 

ولة الموفدة لها إذا كانت إمكانياتها تسمح لها بذلك، البعثة ملكا للدّ  وقد يكون مقرّ 
ة. ة ألمالكها العقاريّ ك الجهات األجنبيّ ولة المعتمدة لديها ال تحول دون تملّ وكانت قوانين الدّ 

ا لها سواء ذي تراه مناسبا ليكون مقرّ الّ  وهذا هو الغالب، إذ غالبا ما تقوم البعثة بإقتناء العقار
 ة سكنا عن طريق اإليجار أو أيّ كان مبني أو فضاء. وخالف ذلك تشغل البعثة الدبلوماسيّ 

 .(2)طريق آخر يسمح لها باإلنتفاع به

ولة صاحبة اإلقليم، بقبولها التمثيل هذا والمفروض في جميع األحوال أّن الدّ 
زم إلقامة ولة الحصول على المكان الاّل لديها، تلتزم بأن تيّسر لهذه الدّ الدبلوماسي لدولة ما 

ة، حيث تنص فقرتها ة فيينا للعالقات الدبلوماسيّ من إتفاقيّ  21دته المادة بعثتها، وهذا ما أكّ 
ل في نطاق تشريعها تمّلك ولة المعتمد لديها، إّما أن تسهّ األولى على ما يلي: "على الدّ 

ولة المعتمدة في زمة لبعثتها في إقليمها، وإّما أن تساعد الدّ ة األماكن الاّل ولة المعتمدالدّ 
 الحصول على هذه األماكن بوسائل أخرى". 

 ة بعمل البعثة:التسهيالت الخاّص  ➢

ر للبعثة التيسير ة بعمل البعثة كّل ما من شأنه أن يسخّ يقصد بالتسهيالت الخاّص 
ب أعمالها التخاطب تي تتطلّ مع مختلف الجهات الّ  (3)صالة اإلتّ خالل أدائها لمهامها، كحريّ 

 معها كحكومة الدولة الموفدة لها والقنصليات التي تتبعها...

                                                           

على ما  1961أفريل  18من إتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية المبرمة في  12( وفي هذا الشأن تنص المادة 1)
يلي: "ال يجوز للدولة المعتمدة أن تقيم مكاتب في مدن أخرى غير المدينة التي يوجد بها مقر البعثة إال بعد 

لمعتمد لديها" والغرض من هذا النص كما جاء في تعليق لجنة القانون الدولي الحصول على موافقة الدولة ا
  هو تجنب المضايقات التي قد تترتب على إنشاء مكاتب للبعثة خارج مقر حكومة الدولة المعتمدة لديها. 

  .127( د. علي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي، مرجع سابق، ص 2)
ينا للعالقات الدبلوماسية "تسمح الدولة المعتمد لديها للبعثة الدبلوماسية بحرية اإلتصال من إتفاقية في 27( المادة 3)

  من أجل كافة األغراض الرسمية وتحمي هذه الحرية".
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ة باإلضافة إلى إعفائها من مختلف الضرائب والرسوم وعلى رأسها الضريبة العقاريّ 
اإلقليم. وقد ولة صاحبة ظام الضريبي للدّ البعثة وفقا للنّ  ة على مقرّ تي قد تكون مستحقّ الّ 

البعثة من أداء هذه الضريبة،  د على إعفاء مقرّ العمل بين الدول بعد فترة من التردّ  إستقرّ 
ا، وإّنما يعتبر اإلعفاء الضريبي ر على أدائها ألعمالها وال تثقل كاهلها ماديّ ها ال تأثّ رغم أنّ 

 .(1)في هذه الحالة من قبيل المجاملة

تسهيالت أخرى تعتبر الزمة لقيامها بمهامها على ة من كما تستفيد البعثات الدبلوماسيّ 
ماح لهم بإستعمال علم دولتهم ة وسهولة اإلنتقال ألعضائها، والسّ أحسن وجه، ككفالة حريّ 

 ة بها. والشارة الخاّص 

سنتطرق فيما يلي إلى دراسة أهّم هذه الحصانات والمزايا ، حصانات ومزايا شخصية -
 بشيء من اإليجاز.

 المبعوثين الدبلوماسيين:حرمة  ➢

إّن مبدأ حرمة المبعوثين الدبلوماسيين يعلو ما عداه في هذا المجال، فهو من أقدم 
ذي تنحدر منه أو تتفّرع عنه كافة مظاهر القانون الدولي، وهو اإلمتياز األساسي الّ 

 (4)ومسكنه (3)ع بها المبعوث الدبلوماسي: ذاتهتي يتمتّ . وتشمل الحرمة الّ (2)اإلمتيازات األخرى 
 .(5)وأمواله

 الحصانة القضائية: ➢

                                                           

من إتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية: "تعفى الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من كافة الضرائب  23( المادة 1)
إلقليمية أو المحلية المرتبطة باألماكن الخاصة بالبعثة والتي يكونان مالكين أو مستأجرين والرسوم العامة أو ا

  لها".
  .155( رأي الفقيه فوشيه، المرجع السابق، ص 2)
  من إتفاقية فيينا: "ذات المبعوث الدبلوماسي مصونة......" 29( المادة 3)
"يتمتع المسكن الخاص للمبعوث الدبلوماسي بذات الحرمة وذات الحماية من إتفاقية فيينا:  01فقرة  30( المادة 4)

  المقررتين لدار البعثة الدبلوماسية".
من إتفاقية فيينا: "تتمتع كذلك بالحرمة مستنداته ومراسالته، وكذا أمواله، في الحدود  02فقرة  30( المادة 5)

 المنصوص عليها".
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ولة المعتمد لديها إذا جاه الدّ ر إمكان ضمان إستقالل المبعوث الدبلوماسي إتّ فال يتصوّ 
ع بجانب ا أن يتمتّ كان خاضعا في أعماله وتصرفاته إلختصاصها القضائي. لذا كان بديهيّ 

ة ولة المعتمد لديها طوال مدّ لقضاء الدّ ة تعفيه من الخضوع ة بحصانة قضائيّ حرمته الذاتيّ 
فاته في نطاق ما يسمح به القانون، فإحترام قوانين ونظم وتقاليد عمله. على أن تكون تصرّ 

 البلد الموفد لديه في مقدمة الواجبات المفروضة عليه.

من  34ت عليه المادة ذي نّص ة، والّ الحصانة القضائيّ  إاّل أّن هناك إستثناء فيما يخّص 
ة على العقارات ولة الموفد لديها باإلحتفاظ بواليتها القضائيّ الدّ  قة بحقّ ة فيينا، والمتعلّ اقيّ إتف

ة وال الموجودة في إقليمها، وتشمل هذه الوالية العقارات التي يحوزها المبعوث بصفة شخصيّ 
 عالقة لها بمهمته.

 ة:اإلعفاءات الماليّ  ➢

ة بقدر يتفاوت من دولة إلى المباشرة والرسوم الجمركيّ ة الضرائب تشمل اإلعفاءات الماليّ 
كما رأينا –ة فالغالب . أّما الضرائب العقاريّ (1)المعاملة بالمثل مبدأ أخرى، وهذا على أساس

ولة ة في إقليم الدّ سبة للعقارات التي يمتلكها بصفة شخصيّ أاّل يعفى المبعوث منها بالنّ  -سابقا
 .(2)المعتمد لديها

 

 ثامنا: البيع بالتراضي للبعثات القنصلية
 

ولة له التمثيل القنصلي كالتمثيل الدبلوماسي مظهر من مظاهر السيادة، ومباشرة الدّ 
يرتبط بوضعها السياسي من حيث ممارسة سيادتها، وذلك وفقا لنفس القواعد وفي ذات 

 التمثيل الدبلوماسي. الحدود التي سبق أن ذكرناها عند الكالم عن حقّ 

                                                           

 .190بلوماسي، مرجع سابق، ص ( د. علي صادق أبو هيف، القانون الد1)
من إتفاقية فيينا: "يعفى المبعوث الدبلوماسي من كل الضرائب والرسوم الشخصية والعينية، العامة  34( المادة 2)

الضرائب والرسوم على األموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم الدولة المعتمد  -والمحلية والبلدية، فيما عدا: 
 حوزها لحساب الدولة المعتمدة ألغراض البعثة. ...............".لديها، ما لم يكن ي
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ائم، سبق النظام القنصلي في وجوده وإستقراره نظام التمثيل الدبلوماسي الدّ هذا وقد 
ة وما كانت تقتضيه ظروفها في العصور الماضية من رعاية نتيجة لحاجات التجارة الدوليّ 

المشتغلين بها وحماية مصالحهم، تمكينا لهم من ممارسة نشاطهم اإلقتصادي وتوثيقا 
جماعة تنتمي إلى بلد واحد من  ة بين مختلف الشعوب. لذا فقد كانت كلّ للعالقات التجاريّ 

ي ى شؤونها، فيقضي في منازعاتها ويسوّ هؤالء المغتربين تنتخب من بينها شخصا يتولّ 
ة في ة، ويقوم بحماية مصالحها وتمثيلها لدى السلطات المحليّ خالفاتها وفقا لقوانينها الوطنيّ 

ذي تقيم فيه. وكانت تطلق على هذا الشخص صل بنشاطها في البلد األجنبي الّ ما يتّ  كلّ 
تسميات إختلفت تبعا للبالد والعهود التي قام فيها هذا النظام وكان آخرها وأكثرها شيوعا إسم 

 .(1)"القنصل" الذي إستمد منه النظام تسميته الحديثة

في شؤون معّينة بالذات يعهد ه نائب عن دولته وعليه، يمكن تعريف القنصل على أنّ 
ة، ويغلب على هذه الشؤون العنصر ولة ولوائحها الخاّص بها إليه في تشريع هذه الدّ 

 ة. كما أنّ ة أو العالقات العامّ اإلقتصادي واإلداري، فال شأن له كمبدأ عام بالمسائل السياسيّ 
اه لنشاطه الرسمي أن يتعدّ ن ال يجوز دة أيضا في الغالب بنطاق إقليمي معيّ هذه النيابة محدّ 

 . (2)ولة صاحبة اإلقليمدون تصريح خاص من حكومة الدّ 

لّما كان القناصل يقومون باألعمال المعهود بها إليهم بإسم دولتهم، وأّن أدائهم و 
ون تي يتولّ ولة الّ ما عن عموم األفراد في الدّ  لمهمتهم على وجه الئق يقتضي تمييزهم لحدّ 

ق هذا الغرض وتتناسب د جرت الدول على منحهم بعض المزايا التي تحقّ ة، فقفيها هذه المهمّ 
ع في ذات الوقت مع طبيعة األعمال الموكولة إليهم. وتختلف هذه المزايا عن تلك التي يتمتّ 

بها المبعوثون الدبلوماسيون في أنها دونها من حيث القدر والمدى. وعلى العموم فقد 

                                                           

  .257( د. علي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي، مرجع سابق، ص 1)
  .281( د. علي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي، مرجع سابق، ص 2)
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الحد األدنى لما يجب أن يمنح للبعثات القنصلية  (1)قنصليةتضمنت إتفاقية فيينا للعالقات ال
 من مزايا وحصانات وتسهيالت والتي على رأسها:

 .(2)حرمة مقر التمثيل القنصلي ➢
 .(3)حرمة الوثائق والمحفوظات وحرية التنقل واإلتصال ➢
 .(4)المزايا المالية، والمتضمنة اإلعفاءات الضريبية والجمركية ➢

 

 الثاني الفرع

 خاصة ألمالك الدولة العقارية الخاصة وفقا ألحكام البيع بالتراضي

 

المحدد لشروط  427-12 رقم من المرسوم التنفيذي 92ورد في نص المادة 
، أعاله 90خالفا ألحكام المادة " :هأنّ  وكيفيات إدارة وتسيير أمالك الدولة العامة والخاصة

، موضوع شكل من ولةللدّ ة لألمالك الخاّص العقارات المبنية أو غير المبنية التابعة  كون ت
طبقا لألحكام ، على أساس دفتر شروط لفائدة متعاملين عموميين وخواصأشكال التصّرف 

 ة وكذا اإلستثمار".تي تحكم الترقية العقاريّ ة الّ ة والتنظيميّ التشريعيّ 

ة يكون لفائدة راضي وفقا ألحكام خاّص ة بالتّ ة الخاّص ريّ وعليه، فبيع أمالك الّدولة العقا
إطار قانون أو في  ة،متعاملين عموميين أو خواص، وهذا إّما في إطار قانون الترقية العقاريّ 

اإلستثمار. وسنعرض فيما يلي للبيع بالتراضي في قانون الترقية العقارية، ثم البيع بالتراضي 
 في قانون اإلستثمار.

                                                           

   ( إتفاقية فيينا للعالقات القنصلية1)
  ا للعالقات القنصلية.من إتفاقية فيين 31( المادة 2)
  من إتفاقية فيينا للعالقات القنصلية. 35،  33( المادة 3)
  من إتفاقية فيينا للعالقات القنصلية. 50،  32( المادتين 4)
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 قانون الترقية العقارية البيع بالتراضي في: أوال

 

ة بالتراضي في إطار التنظيمات المتعّلقة بالترقية ة الخاّص ولة العقاريّ إّن بيع أمالك الدّ 
يرمي إلى  الذيع ا هدف المشرّ جليّ  يجّسد لنا ،ة لفائدة متعاملين عموميين وخواصالعقاريّ 

 مواطن، كلّ  بحكم أهميته في حياةة السكن ة إلنعاش وترقيتحقيق فعلي وناجح للسياسة العامّ 
ص ة تخّص وق إلنجاز وتشييد أمالك عقاريّ قتصاد السّ إ ها الطريقة المثلى في ظلّ السيما وأنّ 

 .(1)ي ال محالة إلى التقليل من أزمة السكنللبيع أو اإليجار، وذلك سيؤدّ 

من القانون  51المادة وعلى إثر ذلك فقد أنشأت المناطق المطلوب ترقيتها بموجب 
، وطّبق على هذه المناطق مفهوم عقد التنازل أو (2)ةالمتعّلق بالتهيئة العمرانيّ  03-87رقم 

 عليه فقدو . 30-90 رق  )المعّدلة( من قانون األمالك الوطنية 89البيع بموجب نص المادة 
ولة ي تابعة ألمالك الدّ التنازل عن أراض ةإلمكانيّ  في إطار تمويل الترقية العقارّية فتح المجال

، أطلق عـليها (3)ة الحقـيـقـّيةإلـى أثمنة تقّل عن أثمنـتها التجاريّ سعر التخفيض  ة معالخاّص 
ظ هؤالء احتفإ ، وهذا مقابل(4)ة"ة" أو "أثمنة تشجـيعيّ إسم "أثـمنة معـتدلة" أو "أثمنة تفضيليّ 

اّلتي و  ،ةعم المالي للخزينة العموميّ تستفيد من الدّ  من السكنات نةبنسبة معيّ  العقاريين نيالمرقّ 
 .هة للفئات المعوزة من المجتمعتكون موجّ 

                                                           

، ويقصد بالنشاط العقاري أو الترقية مرجع سابقالمتعلق بالنشاط العقاري،  03-93المرسوم تشريعي رقم ( 1)
منه "األعمال التي تساهم في إنجاز أو تجديد األمالك العقارية المخصصة  02نص المادة  العقارية حسب

  .للبيع أو اإليجار أو تلبية حاجات خاصة"
لصادرة بتاريخ ا 05المتعّلق بالتهيئة العمرانية، جريدة رسمية عدد  27/01/1987المؤرخ في  03-87( القانون 2)

28/01/1987.  
المحدد لنسب التخفيض المطبقة على ثمن  14/09/1994المؤرخ في  15صدر القرار الوزاري المشترك رقم ( 3)

يدة جر الألراضي ذات الطابع االجتماعي في ااألراضي المخصصة إلنجاز عمليات الترقية العقارية و/أو 
أنه كلما زادت المساحة قلت نسبة الدعم التي يمكن أن  ، علما17/09/1994ة في صادر ال 61 الرسمية عدد
، وبالمقابل يمنع أي تخفيض في المساحات التي تزيد 2م120في مساحة أرضية تقل عن  %80تصل إلى 

 .2م300عن 

  .361( حسن الخشين، ملك الدولة الخاص، مرجع سابق، ص 4)
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وسنعرض فيما يلي المستفيدون من البيع في قانون الترقية العقارية، ثم العقارات 
  القابلة للتنازل وشروطها.

 

 قانون الترقية العقارية فيالبيع : المستفيدون من 1
 

الـمتعاملين العقاريين  إنّ ف 427-12من المرسوم التفيذي رقم  92فقا لنص المادة و 
أمالك  ة بيعستفادة من عمليّ ذين يمكنهم اإللّ لا وحدهم سواء كانوا عموميين أو خواص هم

تي ة الّ العقاريّ ، أي دون التعاونيات -ةوفقا ألحكام خاّص –ة بالتراضي ة الخاّص ولة العقاريّ الدّ 
، ونرى أّنه (1)454-91المرسوم التنفيذي رقم  كانت تستفيد من البيع هي كذلك في ظلّ 

ولة اإلستفادة من بيع أمالك الدّ  ة من حقّ ع بحرمانه للتعاونيات العقاريّ حسنا ما فعل المشرّ 
ميسوري الحال ويمكنهم ة غالبا ما يكونون من أعضاء التعاونيّ  ة، نظرا ألنّ ة الخاّص العقاريّ 

ة ة الخاّص ولة العقاريّ إقتناء أمالك الدّ  ، وبإقصائهم يصبح حقّ (2)شراء األرض بثمنها الحقيقي
ة كالقضاء ذين يقومون بخدمة منفعة عامّ لمحصور في األشخاص المعنويين أو الخواص ال

 على أزمة السكن وترقيته وإنعاشه.   

بتحديد ماهية الترقية  ( سنقوم04-11ة )عقاريّ وعلى ضوء آخر قانون منّظم للترقية ال
ة( أي القائمين عليها ة الخاّص ة والترقية العقاريّ ة العامّ ة، ثّم بيان أنواعها )الترقية العقاريّ العقاريّ 

 ة البيع.الي المستفيدين من عمليّ وبالتّ 

ة على أّنها: "....مجموع الترقية العقاريّ  04-11 رقم من القانون  03عّرفت المادة  
ة"، وكما هو ظاهر من نص عمليات تعبئة المواد العقارّية والمالّية وكذا إدارة المشاريع العقاريّ 

                                                           

( كما يلي: 427-12)الملغى بالمرسوم  454-91التنفيذي من المرسوم  12( حيث جاءت صياغة المادة 1)
أعاله، تباع العقارات المبنية وغير المبنية التابعة للدولة على سبيل التراضي لفائدة  10"خالفا ألحكام المادة 

 متعاملين عموميين أوخواص والتعاونيات العقارية.........."
قترحنا إلغاءها من قائمة المستفيدين نظرا ألن الجمعية أيا كانت ( مثل ما رأينا سابقا بالنسبة للجمعيات وقد إ2)

ستدفع الثمن الحقيقي للعقار دون أن تستفيد من أي تخفيض، وبالتالي يستحسن أن تقوم بالشراء من الخواص 
  مباشرة.
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ة وإدارة الماّدة فهذا تعريف عام قائم على عنصرين أساسيين وهما: تعبئة المواد العقاريّ 
هم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الحّد من أزمة المشاريع، ويقصد بهما كّل عملّية تسا

ة المحّددة في المحال ذات اإلستعمال السكن، وهذا من خالل إنجاز وتسيير المشاريع العقاريّ 
، والمخّصصة للبيع أو (1)السكني والمهني، وإستثناء المحال ذات اإلستعمال التجاري والحرفي

من نفس القانون من خالل  15حته المادة ة، وهذا ما وّض اإليجار أو تلبية حاجات خاّص 
 ة في ثالث عمليات وهي:حصرها لنشاط الترقية العقاريّ 

تي تعتبر ضرورّية لتسيير ة المرافقة لها والّ إنجاز البرامج السكنية، والتجهيزات الجماعيّ  •
 ةة جلّيا الهدف اإلجتماعي الذي تسعى الترقية العقاريّ هذه المجّمعات، وتبرز هذه العمليّ 

 ة المرافقة له.إلى تحقيقه وهو توفير السكن والتجهيزات الضروريّ 
، فنشاط الترقية العقارية ال ينصب فقط على (2)إقتناء وتهيئة األرضيات من أجل البناء •

 أعمال اإلنجاز والتجديد بل يشمل إلى جانبها أيضا أعمال التهيئة.
م البنايات، ويتمّثل التجديد في تجديد أو إعادة تأهيل أو إعادة هيكلة أو ترميم أو تدعي •

تغيير النسيج العمراني لبنايات موجودة مسبقا، أّما إعادة التأهيل فيقصد به إرجاع 
البناية إلى وظيفتها األصلية بعد تدهور حالتها، في حين تشمل إعادة الهيكلة كّل 

شاط، البناية أو جزء منها فقط وينصب على شبكات التهيئة وقد يؤّدي إلى تغيير الن
أّما التدعيم فينصب على إعادة اإلستقرار للبناية حتى تكّيف مع المتطّلبات التنظيمية 

 .(3)الجديدة

يتحّدد نوع الترقية العقارية حسب األشخاص القائمين بها، فهناك ترقية عقارية عامة و  
وترقية عقارية خاصة وبالتالي مرّقين عقاريين عموميين ومرّقين عقاريين خواص، وفي هذا 

                                                           

  المتضمن الترقية العقارية. 04-11من القانون  02فقرة  14( وهو ما أكدت عليه المادة 1)
المتعلق بالنشاط العقاري )الملغى( لم يكن إقتناء  03-93ر إلى أّنه في ظل المرسوم التشريعي رقم ( نشي2)

األراضي وتهيئتها يعّد من أعمال الترقية العقارية، رغم أّن التهيئة تلعب دورا مهما جدا في تنشيط الترقية 
  المتضمن الترقية العقارية. 04-11العقارية، مّما أّدى بالمشّرع إلى تدارك األمر في القانون رقم 

  المتضمن الترقية العقارية. 04-11من القانون رقم  04، 03( راجع نص المواد 3)
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شخص طبيعي أو معنوي  على أّنه يسمح لكلّ  04-11من القانون  19الصدد نصت المادة 
 حسب التفصيل اآلتي: (1)جارة بممارسة نشاط الترقيةمؤهل للقيام بأعمال الت

 La promotion immobilière publiqueالترقية العقارية العامة  -أ

أّول ما ظهر في الجزائر، إذ لم يفتح المجال للمبادرات تعتبر الترقية العقارّية العاّمة 
ة النظام الرأسمالي. وما يالحظ هو إشتراك األشخاص العموميّ  ة إاّل مؤخرا في ظلّ الخاّص 

ة ذات طابع صناعي وتجاري، سات عموميّ ة في كونها كّلها مؤسّ تي تقوم بالترقية العقاريّ الّ 
ا، غير أّن نشاطها ال ا أو صناعيّ ها تمارس فعال عمال تجاريّ وهذا راجع إلى هدفها، فرغم أنّ 

-ةة اإلقتصاديّ سات العموميّ وهذا عكس المؤسّ –وق ا قواعد السّ ة ال سيميخضع للقواعد التجاريّ 
طرف،  ، بل يخضع لتنظيم اإلدارة، وهذا من خالل دفتر شروط يحّدد حقوق وإلتزامات كلّ 

ة سات يتمحور حول تحقيق خدمة عامّ فغرض ممارسة النشاط التجاري بالنسبة لهذه المؤسّ 
ة ة ودعمها بقروض ماليّ أعمال الترقية العقاريّ ، ولهذا خّصها المشّرع ب(2)وليس تحقيق الربح

ة كما سنرى الحقا، أّما ة بأسعار تفضيليّ ولة الخاّص وتنازالت عن أراضي تابعة ألمالك الدّ 
 ة:فيما يلي فسنعرض بإيجاز نبذة عن المتعاملين العموميين في الترقية العقاريّ 

الحضريين، بداية كانت الجماعات المحلّية ة للتسيير والتنظيم العقاريين الوكاالت الوالئيّ  •
هي التي تقوم بدور المرقي العقاري، حيث ساهمت بشكل كبير في مجال الترقية 

 (3)ةالمتضمن قانون اإلحتياطات العقاريّ  26-74 رقم األمر ة خاّصة في ظلّ العقاريّ 
نشاء ة، حيث كانت تشارك بأسهم إلق بالترقية العقاريّ المتعلّ  07-86 رقم والقانون 

ة، كما المشاريع من الناحية التقنيّ  ة، باإلضافة إلى إشرافها على كلّ التعاونيات العقاريّ 

                                                           

المؤرخ في  84-12من المرسوم التنفيذي  02( وقد وردت شروط اإللتحاق بمهنة مرقي عقاري في نص المادة 1)
المحدد لكيفيات منح اإلعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري، وكذا كيفيات مسك الجدول  20/02/2012

   .26/02/2012الصادرة بتاريخ  11الوطني للمرقين العقاريين، جريدة رسمية عدد 
  . 307، ص 2011( علي فياللي، نظرية الحق، بدون طبعة، الجزائر، موفم للنشر، سنة 2)
المتضمن قانون اإلحتياطات العقارية، الجريدة الرسمية عدد  16/02/1974المؤرخ في  26-74( األمر رقم 3)

  .18/02/1974الصادرة بتاريخ  07
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ات اإلصالح أّن المجلس الشعبي الوالئي كان يبادر في ترقية برامج السكن وعمليّ 
تخصيص مبالغ ضخمة لتحقيق ذلك نظرا  وإعادة البناء بالتشاور مع البلديات، حيث تمّ 

ة وعجزها عن تحقيق على السكن. لكن نظرا لفشل الجماعات المحليّ  للطلب المتزايد
تي ة الّ عن طريق إنشاء الوكاالت العقاريّ  ولة لوضع حلّ الهدف المنشود فقد تدخلت الدّ 

ة ة تسيير سنداتها العقاريّ ة إلتمام عمليّ تعتبر الوكيل القانوني للجماعات المحليّ 
ن التوجيه المتضمّ  25-90 رقم القانون من  73، وهـذا بموجب المادة (1)ةالحضريّ 
وق تبني الجزائر للنظام الرأسمالي على تحرير السّ  ذي عمل في ظلّ والّ  (2)العقاري 
. (3)ق بالتهيئة والتعميرالمتعلّ  29-90 رقم من القانون  40ة، وكذا المادة العقاريّ 

ة سة عموميّ الحضري مؤسّ ة للتسيير والتنظيم العقاري الي أصبحت الوكالة الوطنيّ وبالتّ 
ذات طابع صناعي وتجاري ولها صفة مرقي عقاري عام ووكيل عن اإلحتياطات 

 . (4)ةالعقارية للجماعات المحليّ 
ة ذات طابع سة عموميّ (، وهي مؤسّ AADLكن وتطويره )ة لتحسين السّ الوكالة الوطنيّ  •

ولها دور كبير في  (5)148-91 رقم صناعي وتجاري، تّم إنشاؤها بموجب المرسوم
ة، حيث أوكلت لها مهام إنشاء مدن جديدة، القضاء على ات الترقية العقاريّ إنجاز عمليّ 

 .(6)ة القديمة......السكن غير الصحي، تجديد وترميم األنسجة العمرانيّ 
ة ذات طابع صناعي سة عموميّ (، وهي مؤسّ ENPIة )ة للترقية العقاريّ المؤّسسة الوطنيّ  •

ذي تّم حّله ( الّ EPLFأصولها إلى الديوان الوطني للمسكن العائلي )وتجاري، ترجع 
                                                           

  .258المنازعات العقارية، مرجع سابق، ص ( ليلى زروقي/عمر حمدي باشا، 1)
 المتضمن التوجيه العقاري، مرجع سابق. 18/11/1990المؤرخ في  25-90القانون رقم  (2)
الصادرة  52المتعلق بالتهيئة والتعمير، الجريدة الرسمية عدد  01/12/1990المؤرخ في  29-90( القانون رقم 3)

  .02/12/1990بتاريخ 
يؤكد على أّن:  15/04/2003مؤرخ في  004841صدر قرار عن مجلس الدولة تحت رقم  ( وفي هذا الصدد4)

"...... الوكاالت المحلّية للتسيير والتنظيم الحضري هي مؤسسات ذات طابع إقتصادي وتجاري، وبالتالي ال 
  تكون نزاعاتها خاضعة للقانون الخاص من إختصاص الجهة القضائية اإلدارية".

المتضمن إحداث الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره،  12/05/1991المؤرخ في  148-91 ( المرسوم رقم5)
  .29/05/1991الصادرة بتاريخ  25جريدة رسمية عدد 

  المتضمن إحداث الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، مرجع سابق. 148-91من المرسوم رقم  02( المادة 6)
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-84 رقم ة، وهذا بموجب المرسومة للترقية العقاريّ سة الوطنيّ وضّم أصوله إلى المؤسّ 
177(1)  . 

ة ذات طابع ة وطنيّ سة عموميّ (، وهو مؤسّ OPGIديوان الترقية والتسيير العقاري ) •
سة ، وتسهر هذه المؤسّ (2)147-91 رقم ألحكام المرسومصناعي وتجاري، خاضعة 

كن، ة في ميدان السّ ولة بترقية الخدمة العموميّ ة للدّ على تجسيد السياسة اإلجتماعيّ 
ة األكثر حرمانا، حيث تقوم بتسيير ومراقبة عقارات سبة للفئات اإلجتماعيّ ة بالنّ خاّص 

ة باإلضافة إلى تخطيط المشاريع تجاريّ ت الة والمحاّل ولة، وتوزيع السكنات اإلجتماعيّ الدّ 
 ة..... ة والتنمويّ السكنيّ 

 La promotion immobilière privéالترقية العقارية الخاصة  -ب

ل مـّرة فـي الـجـزائـر بـمـوجـب األمـر ة ألوّ ة الخاّص دت فكـرة الـتـرقـية العـقـاريّ د تجسّ ـقـل
ة هدفها ل شركة أشخاص مدنيّ تي تمثّ والّ  ،ةتعاونيات عقاريّ ، وهذا في صورة (3)92-76رقـم 

ق المتعلّ  07-86 رقم ة سكن عائلي. وبصدور القانون األساسي هو الحصول على ملكيّ 
شخص طبيعي أو  كلّ  ذي يضمّ ة إستحدث المكتتب أو المرقي العقاري، الّ بالترقية العقاريّ 

هة للبيع أو اإليجار أو تلبية ة الموجّ معنوي يساهم في إنجاز أو تجديد األمالك العقاريّ 
 ، وعليه يمكن القول أّن المرقي العقاري الخاص يمكن أن يكون إّما:(4)ةحاجات خاّص 

 ة وفق ما جاء به القانون شخص طبيعي يساهم في إنجاز أو تجديد األمالك العقاريّ  •
 ة.ق بالترقية العقاريّ المتعلّ  04-11 رقم

                                                           

المتضمن حّل الديوان الوطني للمسكن العائلي، جريدة  21/07/1984خ في المؤر  177-84( المرسوم رقم 1)
  .25/07/1984الصادرة بتاريخ  30رسمية عدد 

المتضمن تغيير الطبيعة القانونية لدواوين الترقية والتسيير  22/05/1991المؤرخ في  147-91( المرسوم رقم 2)
-93المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  29/05/1991الصادرة بتاريخ  25العقاري، جريدة رسمية عدد 

  .06/01/1993الصادرة بتاريخ  02، جريدة رسمية عدد 08
 12المتعلق بتنظيم التعاون العقاري، جريدة رسمية عدد  23/10/1976المؤرخ في  92-76( األمر رقم 3)

  .09/02/1977الصادرة بتاريخ 
  المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، مرجع سابق. 04-11من القانون رقم  03فقرة  14( المادة 4)
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أو شخص معنوي يخضع لقواعد القانون الخاص، والذي يكون في شكل تعاونية أو  •
سة مسجلة في السجل الوطني للمرقـين العقـاريـيـن، وتـقـوم بأعـمال الـتـرقـية شركة أو مؤسّ 

تي ة الّ ت العقاريّ التعاونيا . وإستثناء فيما يخّص 04-11 رقم ة طـبـقـا للـقـانون العـقـاريّ 
وحرمها  30-90 رقم من قانون األمالك الوطنية 92ع من نص المادة حذفها المشرّ 

ة بالتراضي، فقد صدرت مذكرة عن ة الخاّص ولة العقاريّ إقتناء أمالك الدّ  من حقّ 
المنجزة قة بالعمليات ة تنص على أّنه تبقى العقود المتعلّ ة لألمالك الوطنيّ ة العامّ المديريّ 

 ة التي تمّ ة على األمالك العقاريّ ة المؤّسسة قانونا والمنصبّ من قبل التعاونيات العقاريّ 
قابلة لإلشهار وتستفيد دائما من المزايا الممنوحة  07/03/2011 تاريخ إكتسابها قبل

 .   (1)في هذا اإلطار

 

 ت القابلة للتنازل وشروطهالعقارا: 2
 

ولة إلى ة ودعم المرقين العقاريين واألفراد، تقوم الدّ الترقية العقاريّ في إطار تمويل  
ة وتخفيض أسعارها، جانب تقديم قروض عقارّية، بالتنازل عن عقارات تابعة ألمالكها الخاّص 

من السكن  تي تشمل كلّ ة ذات طابع إجتماعي، والّ خاّصة إذا تعّلق المشروع بترقية عقاريّ 
 .(2)المدّعم العمومي اإليجاري والسكن

 وسنقوم من خالل ما يلي بتحديد العقارات القابلة للتنازل ثم نتطرق إلى شروط التنازل
 .وإجراءاته

 العقارات القابلة للتنازل -أ
 

المحّدد لشروط  01/06/2005من القرار الوزاري المشترك الصادر في  03تنص المادة 
التنازل عن العقارات المبنّية أو غير المبنّية الّتابعة لألمالك الخاّصة للّدولة والمخّصصة 

                                                           

  .7230تحت رقم  06/06/2011( المذكرة الصادرة عن وزارة المالية، المديرية العامة لألمالك الوطنية، بتاريخ 1)
ريفي والسكن الموجه للبيع ( يشمل السكن العمومي المدعم كل من السكن اإلجتماعي التساهمي والسكن ال2)

  باإليجار.
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على ما يلي: "يجب أن تكون العقارات المبنّية أو غير  (1)إلنجاز عمليات تعمير أو بناء
 تي يمكن إلتماس شراؤها:المبنّية الّ 

 ولة.ة للدّ تابعة لألمالك الخاّص  •
 ة.غير مخّصصة أو محتمل تخصيصها ألغراض خدمات أو تجهيزات عموميّ  •
ة واقعة في القطاعات الحضرية أو القابلة للعمران، كما هو محّدد في األدوات الخاّص  •

 المدّعم. بالتهيئة والتعمير أو المخّصصة إلستيعاب برامج إنجاز السكن الريفي

ة إاّل العقارات المبنية التي ينبغي إعادة وفيما يخص العقارات المبنية، ال تشمل العمليّ 
ة ة المحّددة في دفتر الشروط الخاّص تأهيلها أو إستعادة أرضها حسب الشروط التقنيّ 

 ة المقصودة".بالمجموعات السكنيّ 

األراضي ذات القيمة العالية أو تلك وهنا تجدر اإلشارة إلى أّنه يمنع بتاتا التنازل عن 
. ويقصد (2)تي يجب الحفاظ عليهاة الّ ة إلى جانب األراضي الفالحيّ التي تكّون جيوب عقاريّ 

ة األراضي الواقعة داخل المخّطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، وتتمّيز بقيمة بالجيوب العقاريّ 
إنجازها، بإستثناء  ة المشاريع التي سيتمّ ة عالية، فال يتّم التنازل عنها مهما كانت طبيعحضريّ 

 التنازل عنها بالمزاد العلني وليس بالتراضي. تي يتمّ ة والّ قة بالتجهيزات العموميّ تلك المتعلّ 

 

 شروط وإجراءات التنازل -ب
 

ة بهذه البيوع في دفتر الشروط الملحق بالقرار الوزاري المشترك وردت الـشروط الخاّص 
ة ر المبنيّ ية أو غد لشروط التنازل عن العقارات المبنيّ المحدّ   2003أفريل  05المؤرخ في 

                                                           

المحّدد لشروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير  01/06/2005( القرار الوزاري المشترك الصادر في 1)
 35المبنية التابعة لألمالك الخاصة للدولة والمخّصصة إلنجاز عمليات تعمير أو بنا، جريدة رسمية عدد 

 65جريدة رسمية عدد  01/06/2005متمم بالقرار الوزاري المؤرخ في ال 25/05/2003الصادرة بتاريخ 
  .21/09/2005الصادرة بتاريخ 

  .05/04/2003من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  05( انظر نص المادة 2)
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هذه  ، وأهمّ (1)ات تعمير أو بناءصة إلنجاز عمليّ ولة والمخّص ة للدّ ابعة لألمالك الخاّص التّ 
 الشروط: 

ل  بقرار من الوالي ممثّ متياز على األراضي ال يكون إالّ اإل نح حقّ إقرار البيع أو م  •
 .(2)ةة الوالئيّ جنة التقنيّ ا بعد إستشارة اللّ الوزير محليّ 

نه ة أو القابلة للتعمير حسـب ما تتضمّ  في حدود المناطق العمرانيّ البيع ال يكون إالّ  •
ها تابعة ة بأنّ وتحديد طبيعتها القانونيّ أدوات التهيئة والتعمير، ويجب تعيين العقارات 

 ولة.للدّ 
 ة للمشروع.يفسخ البيع إذا ثبت تغيير في الوجهة األصليّ  •
 ه ميسور الحال.ة بأنّ م األوراق الثبوتيّ ن على المرقي العقاري أن يقدّ يتعيّ  •
 المشروع.ستكمال إستنفاذ و إ بعد إيجار أو بيع من قبل المرقي إالّ  يمنع منعا باتا أيّ   •
ة التربة أو لبالتراضي، السيما بسبب سوء حا قد تمّ البيع  يس هناك ضمان رغم أنّ ل  •

 باطن األرض.
متياز حسب الحالة أن يدفع الثمن أو األتاوى اإل ن على المشتري أو صاحب حقّ يتعيّ   •

 ة.لو ة أمالك الـدّ ة قبل تحرير العقد اإلداري من قبل مديريّ ليّ كمسبقا و 

من القرار الوزاري المشترك  05فقا لنص المادة فو ، إجراءات التنازلأما فيما يخص 
يتعّين على المرّقي العقاري العمومي أو الخاص المترّشح  2003أفريل  05المؤرخ في 

 لطلب شراء عقار أن يقّدم ملف يتضّمن الوثائق التالية:

وتشكيلتها وكذلك مواصفاتها طلب يبّين طبيعة البناءات والتهيئات المقّررة وبرنامجها  •
زمة وموقعها واإلحتياجات التي يقتضيها المشروع )مياه، ة ومساحة القطعة الاّل الرئيسيّ 

 غاز...( ونوع اإلرتفاقات واألضرار المحتملة.
                                                           

ري فيف 19، والذي ألغى القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 2003لسنة  35الجريدة الرسمية رقم ( 1)
 . 1993جوان   22و  1992

من القرار: األمين العام للوالية رئيسا، مدير أمالك الدولة، مدير السكن، مدير التعمير  7دت تشكيلها المادة حدّ ( 2)
  والبناء، مدير التهيئة العمرانية، مدير المصالح الفالحية، مدير التنظيم والشؤون العامة.
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ا ا وتقديريّ ذي يشمل على الخصوص كشفا وصفيّ المشروع التمهيدي لإلنجاز المزمع، والّ  •
، ومخّطط لألشغال وتصميم إجمالي للمشروع إذا كانت ة وآجال إنجاز المشروعللعمليّ 

 ة معروفة.القطعة األرضيّ 
خّطة تمويل تبّين مبلغ المساهمة الشخصّية للمترشح، ومبلغ القروض المالّية مرفقة  •

 بالوثائق التي تثبت ذلك.
 نسخة من السجل التجاري. •
 ة.نسخة من القانون األساسي بالنسبة لألشخاص المعنويّ  •

لى المرقي العقاري أن يرسل الملف كامال في سبعة نسخ إلى الوالي ب عويتوجّ 
ة خالل خمسة عشر ة الوالئيّ جنة التقنيّ ا، ويقوم هذا األخير بعرضه أمام اللّ المختص إقليميّ 

 :(1)جنة بالموالية لتاريخ إيداعه، وتقوم اللّ  (15) يوما

مخّصصة إلستيعاب ولة والة للدّ ابعة لألمالك الخاّص ضمان إشهار األراضي التّ  •
 ة.مشاريع الترقية العقاريّ 

 في الطلبات المقّدمة. البتّ  •
فحص مدى توافق هذه المشاريع مع أدوات التهيئة والتعمير في حالة وجودها في  •

 الموقع المطلوب التنازل عنه. 

جنة وإذا رأى الوالي أّنه من المفيد عرض األمر باإلستناد إلى الملف المعّد وتقرير اللّ 
ن والعمران، إلتخاذ التقنّية الوالئّية على وزراء الداخلّية والجماعات المحلّية والمالّية والسك

 .(2)يوما (60) خاذ القرار النهائي في أجل ستينإتّ  القرار النهائي على مستواها، أين يتمّ 

تي ولة الّ وفي حالة قبول الطلب، يصدر الوالي ترخيص بالبيع إلى مصالح أمالك الدّ 
ألتعاب يوما، وهذا بعد دفع سعر التنازل وا (30) تقوم بإعداد عقد البيع خالل أجل ثالثين

                                                           

  ، مرجع سابق.2003أفريل  05الوزاري المشترك المؤرخ في من القرار  08( أنظر المادة 1)
  ، مرجع سابق.2003أفريل  05من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  10( أنظر المادة 2)
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المترتبة على الصفقة، على أن يلـحـق بالعـقـد دفتـر شروط مطابق لدفتر الشروط الملحق 
 الذي يحّدد شروط التنازل. 2003أفريل  05بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

ن قانون المالّية لسنة المتضمّ  21-04من القانون رقم  22هذا ونصت المادة 
ة أو الخواص نة إقتناء المتعهدين بالترقية العموميّ لمتضمّ على إعفاء العقود ا (1)2005

ة.....، عم المالي للخزينة العموميّ كن المستفيدة من الدّ هة إلى إنجاز برامج السّ أراضي موجّ 
تي ة الّ ولة لنشاط الترقية العقاريّ من رسوم التسجيل واإلشهار"، وهذا دائما في إطار دعم الدّ 

 لسكن.تعمل على القضاء على أزمة ا

 

 قانون اإلستثمار ثانيا: البيع بالتراضي في

 

 ا، إذ يشمل كلّ ل تنوعا هامّ ذي يمكن أن يستقبل اإلستثمارات يشكّ إّن نطاق العقار الّ  
لة في: العقار ، والمتمثّ (2)ةولة الخاّص ابع أغلبه ألمالك الدّ أصناف العقار اإلقتصادي التّ 

السياحي. مّما يسمح للمستثمرين على إختالف مشاريعهم الصناعي، العقار الفالحي، والعقار 
عت وتباينت آليات إستغالل العقار . وقد تنوّ (3)من إيجاد العقار المناسب لتجسيدها

 ها في مجملها تدور حول عقدي التنازل واإلمتياز.اإلقتصادي بتعّدد قوانين اإلستثمار، إاّل أنّ 

                                                           

 85، جريدة رسمية عدد 2005المتضمن قانون المالية لسنة  29/12/2004المؤرخ في  21-04( القانون رقم 1)
  .30/12/2004الصادرة بتاريخ 

( تجدر اإلشارة إلى أّن العقار الموّجه لإلستثمار قد يكون تابع ألمالك الدولة العامة فيتم إستغالله بواسطة 2)
رخصة وهو غير قابل للتنازل، أو تابع للخواص فتقوم مؤسسات التهيئة بشراء هذه العقارات من مالكيها 

مستثمرين، في حين أن أغلبية العقار اإلقتصادي في بواسطة عقود توثيقية عادية ثم تقوم بإعادة بيعها لفائدة ال
الجزائر تابع ألمالك الدولة الخاصة ويتم إستغالله بواسطة عقدي اإلمتياز والتنازل كما سنوضح الحقا. راجع 

 . 61إلى  58في ذلك بوجردة مخلوف، العقار الصناعي، مرجع سابق، ص من 
( وقد بلغت المساحة اإلجمالية لألراضي التابعة ألمالك الدولة الخاصة، والتي منحت للمستثمرين في إطار لجنة 3)

 حوالي عشرة آالف هكتار.  CALPIدعم وتمركز وترقية اإلستثمار 
- La configuration du foncier en Algérie: une contrainte au développement 
économique, conseil national économique et social, l’Algérie 2004, p 39.  
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عنصر  لموّجه لإلستثمار يعتبر أهمّ اإلشارة إلى أّن العقار اإلقتصادي ا وتجدر
سواء، إذ نجد المستثمر من جهته يسعى للحصول على  ولة على حدّ سبة للمستثمر والدّ بالنّ 

ولة فتدرك من جهتها تي يرغب بها، أّما الدّ تكلفة ممكنة وبالمساحة الّ  العقار المناسب بأقلّ 
ي تعمل على ضرورة المحافظة عليه الالعقار يعّد من الثروات غير المتجّددة، وبالتّ  كذلك أنّ 

 من اإلستنزاف.

 

ة لقد أحاط المشّرع العقار اإلقتصادي منذ اإلستقالل بجملة من النصوص التشريعيّ و  
تي شهدتها البالد، ة المتباينة، وهذا نتيجة لإلصالحات السياسّية واإلقتصادّية الّ والتنظيميّ 

ة هة إلنجاز مشاريع إستثماريّ ة والموجّ الخاّص ولة ابعة ألمالك الدّ وكان نصيب العقارات التّ 
ل إلى تنازل، وبما أّن اإلمتياز القابل للتحوّ ، التأرجح بين عقدي التنازل واإلمتياز أو بهما معا

فسنعرض فيما يلي صور التنازل عن العقار  نا يقتصر على عقد التنازل،موضوع بحث
 الصناعي:

 

 تثمارالتنازل على العقار الصناعي الموجه لإلس -1
 

ة، والموّجه ولة الخاّص ابع ألمالك الدّ لقد شهد عقد التنازل على العقار الصناعي التّ  
ة متباينة، طبقا إلختالف قوانين إلنجاز مشاريع إستثمارّية، المرور بثالث مراحل تشريعيّ 

-73 رقم مّرة، حيث كان أّول ظهور لهذا العقد بموجب المرسوم قة في كلّ اإلستثمار المطبّ 
المتعّلق  11-82القانون رقم  صدور ذي أتبعه، والّ (1)ةالمتعّلق بإنشاء مناطق صناعيّ  45

، والذي عرف عّدة تعديالت بموجب قوانين المالّية، (2)باإلستثمار اإلقتصادي الخاص الوطني

                                                           

المتعلق بإنشاء لجنة إستشارية لتهيئة المناطق  28/02/1973المؤرخ في  45-73( المرسوم التشريعي رقم 1)
  .09/03/1973الصادرة بتاريخ  20الصناعية، جريدة رسمية عدد 

المتعّلق باإلستثمار اإلقتصادي الخاص الوطني، جريدة  21/08/1982المؤرخ في  11-82( القانون رقم 2)
 .24/08/1982 الصادرة بتاريخ  34رسمية عدد 
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المحّدد لشروط وكيفيات منح اإلمتياز والتنازل  11-06 رقم وهكذا إلى غاية صدور األمر
 .(1)ةهة إلنجاز مشاريع إستثماريّ ولة والموجّ ة للدّ ابعة لألمالك الخاّص عن األراضي التّ 

قد أنشأت هذه ، ف(45-73بدء بالتنازل الخاص بالمناطق الصناعية )المرسوم 
طق الصناعّية، والذي بموجبه والمتعّلق بإنشاء المنا 45-73 رقم المناطق بموجب المرسوم

ابعة لها لفائدة مؤّسسات التهيئة، وهذا ة العقارات التّ ولة بتحويل ملكيّ تقوم إدارة أمالك الدّ 
ة تقوم بدورها ببيع أو سات للملكيّ ة مشهرة، وبعد إكتساب هذه المؤسّ بموجب عقود تنازل إداريّ 

ة ين من خالل عقود توثيقيّ عن العقار لفائدة المستثمر  Rétrocessionإعادة التنازل 
 .(2)ةرسميّ 

أما بخصوص التنازل في إطار اإلستثمار اإلقتصادي الوطني الخاص )القانون 
المتعّلق باإلستثمار اإلقتصادي  11-82 رقم من القانون  24قد نّصت المادة ، ف(82-11

إلتزاماته، من تسهيالت ة إستفادة المستثمر الخاص، مقابل تنفيذ الوطني على إمكانيّ  الخاّص 
 ة في حدود المكان حيث توجد المناطق المهّيأة.للحصول على قطع أرضيّ 

المؤرخ في  05-86دد صدر كذلك المرسوم التنفيذي رقم وفي نفس الّص 
ة ولة وتعّد ضروريّ ة التي تمتلكها الدّ ليحّدد شروط بيع األراضي العقاريّ  (3)17/01/1986

ة. وتجدر اإلشارة هنا إلى أّنه ظهر في هذه المرحلة سوء اإلستثمار الخاّص إلنجاز برامج 
ة، مّما نجم عنه ظهور عّدة منازعات على ولة الخاّص تطبيق عقد التنازل على أمالك الدّ 

                                                           

المحّدد لشروط وكيفيات منح اإلمتياز والتنازل عن األراضي  30/08/2006المؤرخ في  11-06( األمر رقم 1)
الصادرة بتاريخ  53دة رسمية عدد التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع إستثمارية، جري

30/08/2006.  
  .62( بوجردة مخلوف، العقار الصناعي، مرجع سابق، ص 2)
المحّدد لشروط بيع األراضي العقارية التي تمتلكها  07/01/1986المؤرخ في  05-86( المرسوم التنفيذي رقم 3)

، الصادرة بتاريخ 01مية عدد الدولة وتعد ضرورية إلنجاز برامج اإلستثمارات الخاصة، جريدة رس
08/01/1986.  
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ع إلى اإلستغناء عن الشرط الفاسخ في عقود ذي دفع بالمشرّ مستوى اإلدارة والقضاء، األمر الّ 
 .(1)ستثمار الوطني الخاصقة باإلالتنازل المتعلّ 

 هكّرست (،11-06في حين أن التنازل في إطار إنجاز مشاريع إستثمارية )األمر 
 1998ة لسنة وآخرها قانون الماليّ  2006قوانين اإلستثمار وقوانين المالية السابقة لسنة 

ستيعاب ة والموّجهة إلة الخاّص ولة العقاريّ منه( مبدأ التنازل على أمالك الدّ  51)المادة 
مشاريع إستثمارّية بالمزاد العلني كقاعدة أصلّية، وبالتراضي إستثناء. إاّل أّن النتائج لم تكن 
جّد مرضية، إذ تسّبب هذا المبدأ بعّدة صعوبات خاّصة فيما يتعّلق بالجانب التنظيمي، 

الل الي عقبة في وجه اإلستثمار. مّما دفع المشّرع إلى إستيعاب الوضع من خوإعتبر بالتّ 
الذي كّرس بموجبه مبدأ أو طريقة اإلمتياز القابل تحويله إلى تنازل،  11-06 رقم األمر

تي تشّكل وإستثناء التنازل المباشر بالتراضي لألرضيات الموّجهة إلنجار مشاريع الترقية الّ 
 كيفيات تطبيق ذلك. (3)121-07، وقد حّدد المرسوم التنفيذي رقم (2)جزء من مشروع مندمج
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تتجّلى صور تنازل الّدولة عن العقار الفالحي الّتابع ألمالكها الخاّصة في عقود 
، (4)المتعّلق بحيازة الملكّية العقارّية الفالحّية 18-83اإلستصالح المبرمة بموجب القانون 

                                                           

والمتضمّنة إلغاء الشرط الفاسخ، مجموعة  15/08/2000المؤرخة في  04382( التعليمة الوزارية رقم 1)
  ، وزارة المالّية.2000النصوص والمنشورات لسنة 

بأّنه: "كّل مشروع ذي طابع سياحي المشروع المندمج  121-07من المرسوم التنفيذي رقم  06( عّرفت المادة 2)
أو فندقي أو خدماتي يبادر بع نفس المستثمر، والمتضمن بالتبعية عمليات الترقية العقارية المزمع إنجازها 

  كحد أقصى من المساحة اإلجمالية للقطعة األرضية". %30على 
المؤرخ في  11-06م األمر يتضمن تطبيق أحكا 23/04/2007المؤرخ في  121-07( المرسوم التنفيذي رقم 3)

المحّدد لشروط وكيفيات منح اإلمتياز والتنازل عن األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة  30/08/2006
 .25/04/2007الصادرة بتاريخ  27والموجهة إلنجاز مشاريع إستثمارية، جريدة رسمية عدد 

  زة الملكية العقارية الفالحية، مرجع سابق.المتعّلق بحيا 13/08/1983المؤرخ في  18-83( القانون رقم 4)
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المحّدد لشروط التنازل عن  289-92ظّل المرسوم التنفيذي رقم وكذا العقود المبرمة في 
 .(1)األراضي الصحراوّية في المساحات اإلستصالحّية وكيفّيات إكتسابها

 التنازل في إطار حيازة الملكية العقارية الفالحية )القانون المتعلق ب القانون  ويهدف 
ة لصالح ولة الخاّص ألمالك الدّ  ابعةة التّ ة األراضي الفالحيّ إلى نقل ملكيّ  (18-83 رقم

ح إلستصالحها، بشرط إستيفائه للشرط الفاسخ المتمّثل في إنجاز برنامج الشخص المترشّ 
سنوات قابلة  (05) اإلستصالح المصادق عليه من قبل اإلدارة المعنّية في أجل خمس

الخزينة  للتمديد في حالة األسباب القاهرة، وهذا مقابل فقط دينار رمزي يسّدد في حساب
 العمومّية.

إاّل أّن هذا القانون لم يتحّقق له النجاح، كما لم يشهد القضاء بشأنه إاّل القليل من 
ذلك إلى  ويرجع بعض القضاة ات اإلستصالح من األساس،المنازعات بسبب فشل عمليّ 

 ن:يسبب

ة، ة الصحراويّ األّول راجع إلى صعوبة اإلستصالح في الكثير من المناطق خاّص  •
زمة لذلك، خمة الاّل ات الّض ظر إلى طبيعة األرض والمناخ، وعدم توّفر اإلمكانيّ بالنّ 

ى دون التفكير في مصير ذي جعل المستفيدين يعدلون عن مشاريعهم حتّ الشيء الّ 
 عقودهم.

أّما السبب الثاني فيكمن في عزوف اإلدارة عن إلغاء عقود اإلستفادة بعد مرور مّدة  •
 تي تواجه المستصلحين.، مراعية في ذلك الصعوبات الّ ةاإلستصالح القانونيّ 

ما ة، وإنّ ة وال قضائيّ وعليه فاإلستصالح بمقتضى هذا القانون لم يطرح مشاكل قانونيّ 
 .(2)صعوبات مادّية إعترضت سبيل إعداد عقود التمليك

                                                           

المحّدد لشروط التنازل عن األراضي الصحراوية  06/07/1992المؤرخ في  289-92( المرسوم التنفيذي رقم 1)
  .19/07/1992الصادرة بتاريخ  55في المساحات اإلستصالحية وكيفيات إكتسابها، جريدة رسمية عدد 

ص  2002سنة  02داري في المنازعات العقارية، مجلة مجلس الدولة، عدد ( موسى بوصوف، دور القاضي اإل2)
36  .  
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بموجب  (،289-92أما التنازل في إطار إستصالح األراضي الصحراوية )المرسوم 
من  18من هذا المرسوم فإّن األرض محّل التنازل هي تلك المحّددة بمفهوم المادة  05المادة 
ولة ابعة للدّ ة التّ ، والمتعّلقة باألمالك الخاّص (1)المتضمن التوجيه العقاري  25-90 رقم القانون 

في إطار المساحات اإلستصالحّية، قصد إنشاء مستثمرات كبرى معّدة إلستقبال الزراعات 
 ة.إلستراتيجيّ ا

ة التنازل، منها ما يتعّلق ببرنامج وقد أورد ذات المرسوم جملة من الشروط لتحّقق عمليّ 
اإلستصالح، ومنها ما يتعّلق بالمترشح، ومنها ما يخّص الملف المقّدم لإلدارة، باإلضافة إلى 

سم بطابع ولة في المطالبة بالتعويض وغيرها، وهي في مجملها تتّ الدّ  إجراءات الفسخ وحقّ 
ذي جاء به هذا المرسوم مقارنة إداري تنظيمي ال نرى بّدا من ذكره. في حين أّن الجديد الّ 

 المذكور سابقا هو: 18-83بالقانون رقم 

عملّية التنازل تتّم بمقابل وليس بالدينار الرمزي، مّما يجعل المترشحين أكثر جدّية   •
 وحزما.

التعاونيات لإلستفادة من أحكام هذا فتح المجال لألشخاص المعنويين على غرار  •
 المرسوم، وهذا قصد تشجيع وتحفيز اإلستثمار.

إسناد سلطة إصدار قرار التنازل إلى وزيري الفالحة والري، وهذا في شكل قرار وزاري  •
سلطة  18-83 رقم مشترك، وإستبعاد الجماعات المحلّية التي كان لها بموجب القانون 

 .(2)ة بهار القرارات الخاّص متابعة ملفات التنازل وإصدا
ولة بمساهمات معتبرة إلنجاح هاته المشاريع، كون الهدف األساسي من تدخل الدّ  •

 ة.المرسوم هو إنشاء مستثمرات كبرى معّدة إلستقبال الزراعات اإلستراتيجيّ 

هذه التعديالت غير أّن هذا المرسوم لم يحّقق األهداف المرجّوة منه  إاّل أّنه ورغم كلّ 
الة، مّما جعل اإلدارة ال تحترم إرادة ة الشروط وعدم توفر آليات رقابة فعّ نظرا لعدم دقّ 

                                                           

  المتضمن التوجيه العقاري، مرجع سابق. 18/11/1990المؤرخ في  25-90( القانون رقم 1)
المحّدد لشروط التنازل عن األراضي الصحراوية في المساحات  289-92من المرسوم رقم  02( المادة 2)

 اإلستصالحية وكيفيات إكتسابها، مرجع سابق.
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ة خصبة في إطار اإلستصالح، ع، إذ أثبت الواقع تنازل اإلدارة عن أراضي فالحيّ المشرّ 
 .(1)ّيةوأخرى حّولت عن وجهتها الفالح
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، وكذا (2)المتعّلق بمناطق التوسع والمواقع السياحّية 03-03وقد نّظمه القانون رقم 
المحّدد لكيفيات إعادة بيع األراضي الواقعة داخل مناطق  23-07المرسوم التنفيذي رقم 

، ولإلشارة فإّن أحكامهما ال تختلف (3)اإلمتياز عليهاالتوسع والمواقع السياحّية أو منح حّق 
 121-07من الناحية التنظيمّية عن األحكام المتعّلقة بالتنازل في إطار المرسوم رقم 

المذكور أعاله، بإستثناء بعض الشروط الخاّصة بطبيعة العقار موضوع التنازل، ونذكر 
 منها:

 .(4)ةهيئة نهائيّ البّد أن تكون األرض موضوع التنازل مهّيئة ت •
يتعّهد المشتري باإللتزام بمواصفات مخّطط التهيئة السياحّية المتعّلق بمنطقة التوسع  •

والموقع السياحي المعني، وفي هذا المجال يمكن لإلدارة المكّلفة بالسياحة القيام بمراقبة 
 .(5)د من مدى مطابقتها مع المخّططات المصادق عليهااألشغال الجارية والتأكّ 

ذا تنازل المشتري عن مشروعه اإلستثماري، أو إذا بدا غير قادر على إنهائه في إ •
ة، ة لتنمية السياحة حيازة المشروع بالطرق القانونيّ األجل المحّدد، تتوّلى الوكالة الوطنيّ 

   .   (1)ةثّم تقوم ببيعه بالمزاد العلني طبقا لشروط مخّطط التهيئة السياحيّ 

                                                           

( ليلى زروقي، التقنيات العقارية، الجزء األول "العقار الفالحي"، الطبعة األولى، الجزائر، الديوان الوطني 1)
  .144، ص 2000لألشغال التربوية، سنة 

 المتعّلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، مرجع سابق. 03-03القانون رقم ( 2)
المحّدد لكيفيات إعادة بيع األراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع  23-07( المرسوم التنفيذي رقم 3)

 السياحية أو منح حق اإلمتياز عليها، مرجع سابق.
المحّدد لكيفيات إعادة بيع األراضي الواقعة داخل مناطق التوسع  23-07من المرسوم التنفيذي رقم  04( المادة 4)

    قع السياحية أو منح حق اإلمتياز عليها، مرجع سابق.والموا
  ، مرجع سابق.متعّلق بمناطق التوسع والمواقع السياحيةال 03-03من القانون رقم  37( المادة 5)
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ة الخاّصة ولة العقاريّ مة لعقد التنازل عن أمالك الدّ لقوانين المنظّ التطّرق لومن خالل  
عات على رغم ة، نستنتج أّنها لم تكن في مستوى التطلّ هة إلنجاز مشاريع إستثماريّ والموجّ 

النصوص  ة بعد أن ألغت الحكومة العمل بكلّ تي لم تعد لها أهميّ والّ  ،إختالف األسباب
 تي تطرقنا إليها أعاله.ز التنازل والّ تي تجية الّ القانونيّ 

ات منح اإلمتياز المحّدد لشروط وكيفيّ  04-08 رقم من األمر 15فبموجب المادة 
، تّم (2)ةولة والموّجهة إلنجاز مشاريع إستثماريّ ة للدّ ابعة لألمالك الخاّص على األراضي التّ 

ابعة التنازل عن األراضي التّ ات منح اإلمتياز و المحّدد لشروط وكيفيّ  11-06 رقم إلغاء األمر
ة األحكام ولة. كما تّم بموجب الفقرة الثانية من نفس المادة إلغاء كافّ ة للدّ لألمالك الخاّص 
المتعّلق بمناطق  03-03ال سيما تلك الواردة في القانون رقم  04-08المخالفة لألمر 

 التوسع والمواقع السياحية.

ة وكذا إلغاء ة الفالحيّ المتعّلق بحيازة الملكيّ  18-83 رقم كما تّم إلغاء القانون 
ة في المحّدد لشروط التنازل عن األراضي الصحراويّ  289-92المرسوم التنفيذي رقم 
ة وكيفيات إكتسابها. وهذا في إنتظار إدخال تعديل على نص المادة المساحات اإلستصالحيّ 

وكيفيات إدارة وتسيير األمالك  المحّدد لشروط 427-12من المرسوم التنفيذي رقم  92
 ولة.ابعة للدّ ة التّ ة والخاّص العموميّ 

العقار  بب الرئيسي إلستغناء المشّرع عن عقد التنازل فيما يخّص ويرّجح أّن السّ 
ة وق العقاريّ تي عرفتها السّ ة، هو التجاوزات الّ ولة الخاّص ابع ألمالك الدّ اإلقتصادي التّ 

ة للنظام الليبيرالي المبادئ األساسيّ  ولة تتراجع عن أحد أهمّ الدّ هة لإلستثمار، مّما جعل الموجّ 

                                                                                                                                                                          

المحّدد لكيفيات إعادة بيع  23-07من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  15( المادة 1)
 داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق اإلمتياز عليها، مرجع سابق.األراضي الواقعة 

المحّدد لشروط وكيفيات منح اإلمتياز على األراضي التابعة  01/09/2008المؤرخ في  04-08األمر رقم ( 2)
الصادرة بتاريخ  49جريدة رسمية عدد ، لألمالك الخاصة للدولة والموّجهة إلنجاز مشاريع إستثمارية

03/09/2008. 
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، باإلضافة إلى محاولته (1)ف فيهاالي جواز التصرّ ة وبالتّ ة األمالك الوطنيّ المكّرس إلزدواجيّ 
ات . وكذا ضمان عمليّ (2)صيد العقاري ومنع إستنزافه بفعل المضاربةالحفاظ على الرّ 

ذي يوفره عقد اإلمتياز، وهذا دون عرقلة عجلة ة، والّ لفائدة الخزينة العموميّ ائم التحصيل الدّ 
ف في ملكّية النشاط اإلستثماري، كون المستثمر يمكنه من خالل عقد اإلمتياز التصرّ 

ة المترتبة عليه، سواء بالتنازل أو غيره، لكن ة العقاريّ تي أنجزها وكذا الحقوق العينيّ البنايات الّ 
 .(3)ة العقاربملكيّ دون المساس 

 

 الثاني المبحث

 في قوانين خاصة أمالك الدولة العقارية الخاصة بيعآليات 

  

ة أو لدواوين ة عقار مملوك للّدولة أو للجماعات المحليّ ة تحويل ملكيّ التنازل هو عمليّ 
المخالفة نوع من ، فهو بمفهوم (4)ةعن قيمته التجاريّ  الترقية والتسيير العقاري بثمن ال يقلّ 

ة، وهذا ما يظهر جلّيا من خالل تحّقق خصائص ولة الخاّص أنواع البيع بالتراضي ألمالك الدّ 
ع قد آثر . إاّل أّن المشرّ (5)ق بالثمنة فيما يتعلّ وأركان وشروط وآثار عقد البيع فيه خاّص 

ة كانت السبب في وسياسيّ ة إستعمال مصطلح "التنازل" بدل "البيع" نظرا إلعتبارات إجتماعيّ 

                                                           

  .241( عايلي رضوان، مردودية األمالك الوطنية، مرجع سابق، ص 1)
  .187( خوادجية سميحة حنان، النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر، مرجع سابق، ص 2)
اإلستثمار، جريدة رسمية يتعّلق بترقية  03/08/2016المؤرخ في  09-16( راجع قانون اإلستثمار األخير رقم 3)

  .03/08/2016الصادرة بتاريخ  18عدد 
المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن األمالك  269-03من المرسوم التنفيذي رقم  02أنظر نص المادة ( 4)

العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز اإلستغالل قبل أول يناير سنة 
  مرجع سابق.، 2004

اإلستثناء أّنه في عقد التنازل يدّون ثمن البيع والذي يمثل القيمة التجارية الحقيقية للعقار محل التنازل كما هو ( 5)
الحال عي عقود البيع العادية، ثم في السطر الموالي يدّون سعر التنازل والذي يقصد به السعر الجديد للعقار 

  الية التي قد يستفيد منها المشتري كخصم مبالغ اإليجار المدفوعة مثال. بعد إحتساب مختلف اإلمتيازات الم
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، فالتنازل بإختالف حاالته يتمّيز بأّنه قانون ظرفي ورد بخصوص فئة (1)إصدار هذه القوانين
نموذجين مختلفين من  . وسنعرض فيما يلي(2)معّينة، لمّدة محّددة، ولغرض حّل أزمة ما

لمهني أو ني أو اق بالمحاّلت ذات اإلستعمال السكة بالتنازل، األّول متعلّ القوانين الخاّص 
ولة ابعة ألمالك الدّ ة التّ ة األوعية العقاريّ يخص تسوية وضعيّ الحرفي أو التجاري، والثاني 

على أن نخصص مطلبا مستقال لكل من هذين ة، ة والمقام عليها بناءات غير قانونيّ الخاّص 
 النموذجين.

 

 األول المطلب

 للّدولة ودواوين الترقية والتسيير العقاريالتنازل عن األمالك العقارية التابعة 

  

يعتبر قطاع السكن في الجزائر من بين أحد أهّم الملفات الحّساسة والمرتبطة مباشرة 
ة واإلستثنائية، ، ما جعله يستفيد من مجموعة من القوانين الخاّص (3)ة للبالدبالسياسة الداخليّ 

 دت أن تنفجر.ى كاوهذا بغية الحّد من أزمة تفاقمت حلقاتها حتّ 

                                                           

أغلب دول العالم تتنازل في فترة معينة على جزء من ممتلكاتها العقارية لفائدة رعاياها، وهذا من أجل تحقيق ( 1)
ن السكن مثال، عّدة أهداف منها التخفيف من أعباء وواجبات تتكفل بها الدولة في مواجهة مواطنيها كتأمي

على  2004باإلضافة إلى زيادة المداخيل لتغطية بعض العجز في الميزانية. حيث تحصلت فرنسا مثال سنة 
 مليون أورو كمداخيل على عمليات تنازل. 650على  2005أورو، وسنة  170أكثر من 

  .216أنظر عايلي رضوان، مردودية األمالك الوطنية، مرجع سابق، ص 
فقد صدر بخصوص فئة الشاغلين  269-03الحال بالنسبة للتنازل في إطار المرسوم التنفيذي رقم كما هو ( 2)

الشرعيين للمحالت التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري، الذي لم يستفيدوا من قبل من إعانة 
ويل الخزينة العمومية قصد الدولة، والقصد هو تمكينهم من سكن أو محل بهدف الحد من أزمة السكن وكذا تم

. وهذا 2015ديسمبر  31إنجاز مشاريع سكنية أخرى، وقد حّدد آخر أجل إلنتهاء سريان هذا المرسوم بتاريخ 
، جريدة رسمية عدد 15/04/2013المؤرخ في  153-13وفق آخر تعديل من خالل المرسوم التنفيذي رقم 

 . 25/04/2013الصادرة بتاريخ  22
للمترشح عبد العزيز بوتفليقة يدور حول أزمة السكن،  2000الحملة اإلنتخابية لرئاسيات سنة  ( لقد كان محور3)

  سكن في كل بلدية.  1000حيث أطلق من خاللها مشروع 
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ة عن ا بدأت هذه األزمة بالظهور إثر عجز اإلدارة والمصالح والهيئات المختّص وعمليّ 
تي يمّثل أغلبها ة....( والّ ة، حرفيّ ة، مهنيّ ت سكنيّ ة )محاّل ولة الخاّص صيانة وتسيير أمالك الدّ 

مرحلة الحقة ضمن تي أدمجت في أمالك شاغرة خّلفها المعّمرون الفرنسيون بعد رحيلهم، والّ 
 .(1)ولةأمالك الدّ 

ة ت السكنيّ ق بالتنازل عن المحاّل وعليه فقد صاحب صدور أّول قانون متعلّ 
المؤرخ في  01-81ة خانقة، وهو القانون رقم ة وإقتصاديّ ضغوطات إجتماعيّ 

ة ذات اإلستعمال السكني والمهني ن التنازل عن األمالك العقاريّ المتضمّ  (2)07/02/1981
ة ومكاتب الترقية والتسيير العقاري ولة والجماعات المحليّ ابعة للدّ ي والتجاري التّ والحرف
ة، حيث تّم بموجب هذا القانون التنازل عن ة والهيئات واألجهزة العموميّ سات العموميّ والمؤسّ 

األمالك المذكورة أعاله لحساب األشخاص المتمتعين بصفة المستأجر الشرعي والمستوفون 
 ة بعيدة كلّ ة تحّدد بطرق إداريّ ة، وقد تّم هذا التنازل مقابل مبالغ رمزيّ اإليجاريّ  إللتزاماتهم

ات التنازل، ة آنذاك، مّما أّدى إلى فشل عمليّ البعد عن المبالغ المتداولة في األسواق العقاريّ 
ومن ا. ع إلى محاولة تعديل هذا القانون لعّدة مرات قبل إلغاءه نهائيّ األمر الذي أّدى بالمشرّ 

المؤرخ في  02-83هذه التعديالت نذكر التعديل الذي جاء به القانون رقم  أهمّ 
، ثم تاله تعديل (4)10/04/1983المؤرخ في  02-83وكذا األمر رقم  (3)29/01/1983

هاته التعديالت كانت تهدف في مجملها إلى  . وكلّ (5)03-86آخر من خالل القانون رقم 
تي شرع في إستغاللها قبل أول الّ  ،ابعة للقطاع العام والقابلة للتنازلة التّ تحديد الثروة العقاريّ 

ة بالتنازل خاّصة فيما يتعّلق بالثمن باإلضافة إلى تحديد الشروط الخاّص  1981يناير سنة 
                                                           

يتضمن إنتقال األمالك الشاغرة إلى الدولة، جريدة  06/05/1966المؤرخ في  102-66أنظر األمر رقم ( 1)
  .06/05/1966 الصادرة بتاريخ 36رسمية عدد 

المتضمن التنازل عن األمالك العقارية ذات اإلستعمال  07/02/1981المؤرخ في  01-81( القانون رقم 2)
السكني والمهني والحرفي والتجاري التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري 

  سابق.والمؤسسات العمومية والهيئات واألجهزة العمومية، مرجع 
  .01/02/1983، الصادرة في 05جريدة رسمية عدد  29/01/1983المؤرخ في  02-83( القانون 3)
 .26/04/1983، الصادرة بتاريخ 17، جريدة رسمية عدد 10/04/1983المؤرخ في  02-83( األمر 4)
 .05/02/1986، الصادرة بتاريخ 05جريدة رسمية عدد  04/02/1986المؤرخ في  03-86القانون ( 5)
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تال هذه التعديالت صدور المرسوم  ة جديته. ثمّ ة على ضرور مرّ  ع في كلّ ذي أّكد المشرّ الّ 
ة المطبقة على المحّدد للشروط الخاّص  (1)22/03/1988المؤرخ في  71-88التنفيذي رقم 

 .1981تي شرع في إستغاللها قبل أول جانفي ة الّ بيع األمالك العقاريّ 

رة أعاله قد أّدى إلى قة بالتنازل والمذكو إاّل أّن التطبيق الفعلي للقوانين والمراسيم المتعلّ 
ة ودواوين الترقية والتسيير ولة والجماعات المحليّ إستنزاف رهيب للرصيد العقاري الخاص بالدّ 

م وجميع النصوص ل والمتمّ المعدّ  01-81العقاري، مّما أّدى إلى ضرورة إلغاء القانون رقم 
ل وسيلة من وسائل هذا القانون يشكّ  تي إرتأت بأنّ ة الّ خذة لتطبيقه تنفيذا لإلرادة السياسيّ المتّ 

المؤرخ  06-2000من القانون رقم  40، وهذا من خالل نص المادة (2)ولةنهب ممتلكات الدّ 
، وقد إستثني من هذا اإللغاء 2001ة لسنة المتضمن قانون الماليّ  (3)23/12/2000في 

ت هذه ، إذ ظلّ 31/12/2000تي أودع أصحابها ملفات طلب الشراء قبل ة الّ األمالك العقاريّ 
جان ما بين البلديات المكّلفة ، وتبعا لذلك تكمل اللّ 01-81األخيرة خاضعة ألحكام القانون 

هذه الملفات إلى غاية تطهير وضعيتها  بإقرار التنازل أعمالها بشكل عادي فيما يخّص 
 ا. نهائيّ 

ام المادة ور أعاله وأحكالمذك 2001ة لسنة من قانون الماليّ  41وبموجب نص المادة 
 269-03فقد تّم صدور المرسوم التنفيذي رقم  (4)2002ة لسنة قانون الماليّ  من 209

                                                           

يحّدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع  22/03/1988المؤرخ في  71-88( المرسوم التنفيذي رقم 1)
 12، جريدة رسمية عدد 1981األمالك العقارية العمومية التي شرع في إستغاللها بعد أول يناير سنة 

 . 23/03/1988الصادرة بتاريخ 
  .280الدولة )المنازعات العقارية(، مرجع سابق، ص حمدي باشا عمر، التنازل عن أمالك( 2)
 80جريدة رسمية عدد  2001المتضمن قانون المالية لسنة  23/12/2000المؤرخ في  06-2000( القانون 3)

 .25/12/2000 الصادرة بتاريخ 
 79دد جريدة رسمية ع 2002المتضمن قانون المالية لسنة  22/12/2001المؤرخ في  21-01( القانون رقم 4)

 .23/12/2001 الصادرة بتاريخ
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ابعة ة التّ المحّدد لشروط وكيفيات التنازل عن األمالك العقاريّ  (1)07/08/2003المؤرخ في 
ة ولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حّيز اإلستغالل قبل أّول يناير من سنللدّ 

، وقد كان الهدف من إصدار هذا المرسوم هو تدارك األخطاء التي وقعت جّراء سوء 2004
والمتمثلة أساسا في  ،والسعي إلى تحقيق األهداف المرجوة منه 01-81تطبيق القانون 

مواطن من إمتالك سكن الئق،  ة من خالل تمكين كلّ ة العقاريّ تكريس إستقرار الملكيّ 
ة أخرى ة من عوائد التنازل قصد إنجاز مشاريع سكنيّ باإلضافة إلى تمويل الخزينة العموميّ 

 من أزمة السكن. الي الحدّ وبالتّ 

المذكور أعاله يمكن تعريف التنازل على  269-03 التنفيذي رقم وفي إطار المرسوم
ة ذات اإلستعمال السكني، المهني، الحرفي، أّنه: "بيع بالتراضي لجميع األمالك العقاريّ 

ولة ولدواوين الترقية والتسيير ابعة للدّ ولة، والتّ ة الدّ ة من ميزانيّ والتجاري، الممّولة بنفقات نهائيّ 
، وهذا لفائدة 2004 من سنة العقاري، المستلمة أو الموضوعة حّيز اإلستغالل قبل أول يناير

 . (2)التنازل" ة للملك محلّ مة التجاريّ الشاغلين الشرعيين، بناء على القي

 فقد أخضع، 01-81 رقم اجمة عن سوء تطبيق القانون ة النّ السلبيّ  وتفاديا لآلثار
عن األمالك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري  عملية التنازل عالمشرّ 

القابلة للتنازل وشروط التنازل وإجراءاته، وكذا لتنظيم جديد، وهذا فيما يتعلق بتحديد العقارات 
آثار التنازل. وسنعرض فيما يلي األمالك العقارية القابلة للتنازل وشروطه وإجراءاته في فرع 

 أول، وآثار التنازل عن األمالك العقارية ومنازعاته في فرع ثان.

                                                           

المحّدد لشروط وكيفيات التنازل عن األمالك  07/08/2003المؤرخ في  269-03( المرسوم التنفيذي رقم 1)
العقارّية الّتابعة للّدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حّيز اإلستغالل قبل أّول يناير من سنة 

  ، مرجع سابق.2004
وهنا يمكن أن نقول أّن التنازل هو نفسه البيع بالتراضي في حالة الشفعة القانونية المنصوص عليها في المادة ( 2)

، إذ يكون التنازل لصالح الشاغلين الشرعيين وبقيمة تعادل القيمة 30-90من قانون األمالك الوطنية رقم  92
  التجارية.
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 الفرع األول

 األمالك العقارية القابلة للتنازل وشروطه وإجراءاته
 

بيان شروط التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية يقتضي  
والتسيير العقاري وإجراءاته، تحديد األمالك العقارية القابلة للتنازل. وسنعرض فيما يلي 

 األمالك العقارية القابلة للتنازل، وشروط التنازل عن هذه األمالك، ثم إجراءات التنازل.

 

 أوال: األمالك العقارية القابلة للتنازل
 

على أّن األمالك القابلة  269-03تشير المادة األولى من المرسوم التنفيذي رقم  
"مجموع السكنات المستلمة أو الموضوعة حّيز اإلستغالل قبل  -بكّل إختصار-للتنازل هي 
". مّما يقودنا إلى إستخالص ثالث شروط يجب توافرها في الملك 2004 من سنة أول جانفي

 حتى تسري عليه األحكام الواردة في هذا المرسوم، وهي:

أن يكون الملك العقاري مبني، فال يجوز التنازل عن أرض شاغرة، وهذا تفسيرا  -
 لمصطلح "مجموع السكنات".

ة أو لدواوين الترقية والتسيير الخاّص ولة أن يكون هذا العقار المبني تابعا ألمالك الدّ  -
 العقاري.

، أي أن 2004 سنة وأخيرا أن يكون هذا الملك قد تّم إستالمه قبل الفاتح من جانفي -
يكون قد تّم إنجاز وتسليم المشروع قبل هذا التاريخ، أو أن يكون قد تّم إستغالل الملك 

 .(1)أو تّم شغله بواسطة سند رسمي قبل هذا التاريخ

 ع إستثناء أوردته المادة الثانية من نفس المرسوم والذي يشمل: هذا م

                                                           

متعلقة بشروط وكيفيات إجراءات التنازل عن األمالك  12/05/2004( تعليمة وزارّية مشتركة مؤرخة في 1)
العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حّيز اإلستغالل قبل أول 

  .2004جانفي 
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ات التنازل عنها تي تّم تحديد كيفيّ ة والّ ابعة للجماعات المحليّ ة التّ األمالك العقاريّ  -
 بنص الحق. 

السكنات المنجزة لغرض سير المصالح والهيئات العمومّية للّدولة والجماعات  -
 .1992ة لسنة من قانون الماليّ  162دة اإلقليمّية المنصوص عليها في الما

 األمالك العقارّية المصّنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي. -

كانت  01-81هذا وتجدر اإلشارة إلى أّن المادة الثانية فقرة أولى من القانون رقم 
التنازل عنها تي يمكن ة الّ األمالك العقاريّ  أكثر كرما إذ جاءت بتفصيل أكبر فيما يخّص 

 لة في:والمتمثّ 

ولة بموجب تي آلت إلى الدّ ة الّ ة والمساكن الفرديّ ت المتواجدة في البنايات الجماعيّ المحاّل  -
 .(1)102-66األمر رقم 

 .(2)11-70ولة بموجب األمر رقم البنايات التي أعيد دمجها في أمالك الدّ  -
ابعة لمكاتب ة لقطاع الكراء التّ والمساكن الفرديّ ة ة والبنايات الجماعيّ ت السكنيّ المحاّل  -

 الترقية والتسيير العقاري أو المدمجة في ثروتها.
تي تسّيرها إدارة أمالك ة الّ ة والمساكن الفرديّ ة من البنايات الجماعيّ ت السكنيّ المحاّل  -

 ة.ولة والشؤون العقاريّ الدّ 
ة، ابعة للجماعات المحليّ ة التّ فرديّ ة والمساكن الة من البنايات الجماعيّ ت السكنيّ المحاّل  -

من  88ة ذات اإلستعمال السكني المنصوص عليها في المادة ت السياحيّ والمحاّل 
 .(3)1981ة لسنة ن قانون الماليّ المتضمّ  21-80القانون رقم 

                                                           

 سابق.يتضمن إنتقال األمالك الشاغرة إلى الدولة، مرجع  06/05/1966المؤرخ في  102-66( األمر رقم 1)
 09المتعلق بممتلكات مؤسسات الدولة، جريدة رسمية عدد  22/01/1970المؤرخ في  11-70األمر رقم ( 2)

  .27/01/1970الصادرة بتاريخ 
 54، جريدة رسمية عدد 1981المتضمن قانون المالية لسنة  31/12/1980المؤرخ في  12-80( القانون رقم 3)

  .31/12/1980الصادرة بتاريخ 
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سات والهيئات ابعة للمؤسّ ة التّ ة والمساكن الفرديّ ة من البنايات الجماعيّ ت السكنيّ المحاّل  -
 ة بمختلف أنواعها.واألجهزة العموميّ 

ة صفة األمالك تي تماثل صفتها القانونيّ ة الّ ة أو الحرفيّ ة أو التجاريّ ت المهنيّ المحاّل  -
 ة المرتبطة بها.المشار إليها أعاله، وكذلك الحقوق التجاريّ 

يمكن أن تي ال وبمفهوم المخالفة فقد حّددت المادة الثالثة من نفس القانون األمالك الّ 
 لة في:تنازل والمتمثّ  تكون محلّ 

ة بإجراء التي يستوجب قانونا هدمها، أو تلك المعنيّ و ة المهّددة باإلنهيار البنايات الجماعيّ  -
 ة السارية.ة الرئيسيّ طات العمرانيّ ات تجديد تنفيذا للمخطّ عمليّ 

ولة لحاجيات الدّ صة ابعة لمكاتب الترقية والتسيير العقاري المخّص ت التّ المساكن والمحاّل  -
 ة.والجماعات المحليّ 

 ة من النوع الرفيع.البنايات الفرديّ  -
 .(1)سةة المتواجدة داخل نطاق اإلدارة أو المؤسّ المساكن الوظيفيّ  -
 .(2)ص لضرورة الخدمة الملحةتي تخّص ة الّ المساكن الوظيفيّ  -
 ة.ت والعقارات المرتبة كآثار تاريخيّ المحاّل  -
 ة المرتبطة بمزارع القطاع الفالحي.المبنيّ ة األمالك العقاريّ  -

                                                           

( وتعرف كذلك بالسكنات اإللزامية، كونها تكون واقعة في نطاق الهيئة أو مرتبطة إرتباطا ال يقبل القسمة من 1)
  العقارات التي تستعملها هذه الهيئة.

 ( وتتوفر ضرورة الخدمة الملحة في حالتين:2)
ا، مما يقتضي أن يسكن في البناية الحالة التي تتطلب أن يكون الموظف حاضرا في مكان عمله ليال ونهار  -

 حيث يمارس وظيفته أو في بناية مرتبطة بها، وإاّل تعّذر عليه مزاولة عمله بصفة عادية.
حالة الموظف التي يتحمل مسؤولية ذات تبعات خاصة تتطلب منه حضور دائم دون أن يكون ضروريا  -

 أن يسكن في مقر عمله. 
 .129الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، مرجع سابق، ص أنظر أعمر يحياوي، الوجيز في األموال

وتجدر اإلشارة كذلك أنه تستثنى السكنات في إطار ضرورة الخدمة الملحة من عملية التنازل كذلك بموجب 
المحّدد لكيفيات شغل المساكن  07/02/1989المؤرخ في  10-89من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة 

ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن، جريدة رسمية عدد الممنوحة بسبب 
  .08/02/1989الصادرة بتاريخ  06
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 ثانيا: شروط التنازل عن األمالك العقارية
 

ة التنازل على فئة معّينة، فال يمكن أن يترشح إلكتساب العقارات حصر القانون عمليّ  
إاّل من  269-03ابعة للّدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري وفقا للمرسوم التنفيذي رقم التّ 

 :(1)الشروط التالية مر فيهتتوفّ 

ة إذا كان شخص طبيعي، وخاضع للقانون الجزائري إذا كان ة الجزائريّ التمتع بالجنسيّ  -
 . (2)شخص معنوي 

 . (3)يملك صفة شاغل شرعي -
 حائز على سند قانوني.  -
 ة إلى غاية تاريخ تقديم طلب الشراء. إلتزاماته اإليجاريّ  مستوفي لكلّ  -

ألوالد الشاغل الشرعي  269-03 التنفيذي رقم من المرسوم 10كما أجازت المادة 
رت فيهم شروط التنازل، أن يترشحوا إلكتساب ذين لم يبلغوا سن الرشد، إذا توفّ ي والّ المتوفّ 
ذي يعمل لحسابهم في إطار التشريع القابل للتنازل على الشيوع بواسطة ولّيهم الّ  المحلّ 

ا إلى غاية بلوغ أصغر شريك في المعمول به في هذا المجال، مع شرط بقاء الشيوع إجباريّ 
 الشيوع سن الرشد.

من نفس المرسوم فقد نّصت على أّن الشخص المتعاقد مع اإلدارة،  18أّما المادة 
د من عقد تنازل، ال يمكنه الحصول على سكن إجتماعي آخر، أو على أّي شكل والمستفي

                                                           

المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن األمالك العقارية التابعة  269-03من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة ( 1)
  ، مرجع سابق.2004الموضوعة حّيز اإلستغالل قبل أول يناير سنة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري 

 :161، ص 04، عدد1993المجلة القضائية لسنة  25/10/1992الصادر في  696 97قرار رقم ( 2)
"من المقرر قانونا أّنه يترشح إلكتساب المحالت ذات اإلستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي األشخاص 

الجنسية الجزائرية الذين يثبتون أنهم المستأجرون الشرعيون وأنهم مستوفون إللتزاماتهم الطبيعيون ذوو 
  اإليجارية ويمارسون نشاطهم في هذه األماكن ......".

، 02، عدد1992، المجلة القضائية لسنة02/06/1990المؤرخ في  434/57أنظر قرار المحكمة العليا رقم ( 3)
  .148ص
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من أشكال اإلعانة التي تقّدمها الّدولة في مجال السكن. ويعتبر هذا الشرط أمرا منطقّيا 
 .(1)ومقبوال لتناسبه مع مبدأ العدالة اإلجتماعّية

 

 عن األمالك العقارية التنازل ثالثا: إجراءات

 

حسب المهام الموكلة ة التنازل أربعة هيئات عمومّية مرتبة تتكّفل بإجراءات سير عمليّ  
ة والتسيير ديوان الترقيّ ولة، و إدارة أمالك الدّ و ، ةاللجنة الوالئيّ و ، إليها وهي: لجنة الدائرة

 حسب التفصيل اآلتي: .العقاري 

 

 الدائرةالتنازل على مستوى : إجراءات 1
 

تنشأ  (2)31/05/2004المؤرخ في  377طبقا لنص المادة األولى من القرار رقم  
ابعة دائرة لجنة مكّلفة بالّدراسة والنظر في طلبات إقتناء األمالك العقارّية التّ  على مستوى كلّ 

 نةمن س للّدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حّيز اإلستغالل قبل أول يناير
ب مّنا ة التنازل على مستوى الدائرة يتطلّ ، وعليه فالوقوف على إجراءات سير عمليّ 2004

 ق إلى مسألة إيداع طلب الشراء ودراسته أوال، ثم تبيان نتائج هاته الدراسة ثانيا.التطرّ 

 269-03من المرسوم التنفيذي رقم  11إيداع طلب الشراء، لقد تكّفلت المادة  ➢
لشراء، واّلذي يقّدم إلى أمانة لجنة الدائرة مرفقا بطلب تنازل بتحديد مضمون ملف ا

 مطابق للنموذج المعّد من طرف اإلدارة، ويتضّمن الملف خاّصة مايلي:
 طلب التنازل حسب النموذج الخاص المعّد من طرف اإلدارة. -

                                                           

  .229دية األمالك الوطنية، مرجع سابق، ص عايلي رضوان، مردو ( 1)
المتعلق بإنشاء تشكيل وسير لجنة الدائرة المكلفة بالدراسة والنظر  2004ماي  31المؤرخ في  377( القرار رقم 2)

في طلبات إقتناء األمالك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز اإلستغالل 
  .2004يناير  قبل أول
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األخير نسخة مطابقة لألصل للسند الشرعي لشغل الملك العقاري أي عقد اإليجار، هذا  -
ر فيه ذي يجب أن تتوفّ بين ديوان الترقية والتسيير العقاري كمؤجر وبين المستأجر الّ  يتمّ 

 .(1)شروط محّددة حتى يستفيد من إبرام هذا العقد الخاص ذو الطابع اإلجتماعي
تبّين المبلغ اإلجمالي  (2)شهادة إستيفاء اإليجارات، وهي وثيقة تصدرها المصلحة المسّيرة -

 المسّددة منذ تاريخ الشغل، وكذا مبلغ الضمان المدفوع إحتماال. لإليجارات
ة به، ة الخاّص شهادة ميالد المترشح ونسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنيّ  -

إذا كان شخص طبيعي. أّما إذا كان شخص معنوي فيقّدم: نسخة من السجل التجاري 
ماد إذا كانت جمعّية، أو نسخة من ق األمر بشركة تجارّية، أو نسخة من اإلعتإذا تعلّ 

 .(3)ةق األمر بشركة مدنيّ القانون األساسي إذا تعلّ 
وأخيرا إرفاق الملف بتصريح شرفي، يحّدد حسب نموذج خاص، يفيد أّن المترشح لم  -

، كما أّنه لم يستفد من أّي مساعدة 01-81 رقم يستفد من ملك عقاري في إطار القانون 
 رقم من المرسوم التنفيذي 09ا كان نوعها. وحسب نص المادة مالّية من طرف الّدولة أيّ 

ح للشراء من اإلستفادة من اإلمتيازات فدور هاتين الوثيقتين هو تمكين المترشّ  03-269
عر، في حين لة في خصم مبالغ اإليجار المدفوعة وبالّتالي تخفيض السّ المالّية المتمثّ 

ت ذات ين للمحاّل ة الموالية الشاغلين الشرعيّ يستثنى من هذه اإلمتيازات وفقا لنص المادّ 
 .(4)اإلستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي

                                                           

والمتعلق بشروط  01/02/1998المؤرخ بتاريخ  42-98( لمزيد من التفاصيل راجع المرسوم التنفيذي رقم 1)
  .04/02/1998الصادرة بتاريخ  05اإلستفادة من السكنات اإلجتماعية، جريدة رسمية عدد 

لعين المؤجرة ملكا له، أو مديرية أمالك ( يقصد بالمصلحة المسيرة، ديوان الترقية والتسيير العقاري إذا كانت ا2)
  الدولة إذا كان الملك تابعا ألمالك الدولة.

  ، مرجع سابق.12/05/2004( التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 3)
  ، مرجع سابق.269-03من المرسوم التنفيذي رقم  10( المادة 4)
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تتّم دراسة ملفات طلب الشراء من طرف لجنة مختّصة تنشأ ، دراسة طلب الشراء ➢
على مستوى كّل دائرة، وقد تّم إنشاء وسير وتشكيل هذه الّلجان بمقتضى القرار رقم 

 وتتكّون من: (1) 377
 رئيس الدائرة رئيسا. -
 ل الوالئي ألمالك الّدولة عضوا.الممثّ  -
 للوالية عضوا.ة كن والتجهيزات العمرانيّ ل مديرّية السّ ممثّ  -
 ل الديوان العام للترقية والتسيير العقاري عضوا.ممثّ  -
ة الواقعة الممتلكات العقاريّ  ل مدير الثقافة عضوا، إذا كان جدول األعمال يخّص ممثّ  -

 . (2)داخل القطاعات المحمّية
كما يمكن لرئيس الّلجنة إستدعاء أّي شخص آخر من شأنه المساعدة من خالل تقديم  -

جنة خالل دراستها للملفات خاّصة األعضاء المستخدمين المؤهلين لوزارة توضيحات للّ 
 المالّية.

وتجتمع لجنة الدائرة حسب عدد ملفات الشراء الواردة إليها، وفي كّل األحوال مّرة 
واحدة على األقل في الشهر. كما يجب إرسال الملّفات المزمع دراستها من طرف الّلجنة إلى 

ساعة قبل اإلجتماع. وتكّرس كّل إجتماعات الّلجنة  48ألقل مجموع األعضاء على ا
بمحاضر إجتماع مختصرة ممضاة من طرف كّل األعضاء الحاضرين، اّلذين ال يمكن أن 

                                                           

المتعلق بإنشاء تشكيل وسير لجنة الدائرة المكلفة بالدراسة والنظر  2004ماي  31المؤرخ في  377القرار رقم ( 1)
في طلبات إقتناء األمالك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز اإلستغالل 

  ، مذكور سابقا.2004قبل أول يناير 
المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن األمالك العقارية التابعة  ،269-03من المرسوم التنفيذي رقم  12( المادة 2)

  مرجع سابق. ،2004للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حّيز اإلستغالل قبل أول يناير سنة 



 

208 
 

( أعضاء على األقل بما فيهم رئيس الّلجنة. وكما هو معروف 03يقّل عددهم عن ثالث )
 .(1)وات يرّجح صوت الرئيستؤخذ قرارات الّلجنة باألغلبّية وفي حالة تعادل األص

كما أّنه يتوّجب على الّلجنة قبل الشروع في دراسة الطلبات القيام بإرسال قائمة 
لألمالك المراد التنازل عنها إلى مصالح أمالك الّدولة للقيام بعملّية تقييم األمالك أي تحديد 

. وهذا خالل شهر من (3)الدائرة، ثّم تبعث ببطاقات التقييم إلى أمانة لجنة (2)قيمتها التجارّية
ة التقييم قد ينجّر عنه أضرار مالّية تاريخ إيداع قوائم األمالك المعنّية، إذ أّن التأخر في عمليّ 

 ر دائم.ة بل هي في تطوّ تمّس المعنيين بالشراء، كون الّسوق العقارّية غير مستقرّ 

ة ملفات طلب التنازل بمقر وبعد إستالم بطاقات التقييم، تجتمع الّلجنة المكّلفة بدراس
الدائرة، وبعد إفتتاح الجلسة من طرف رئيس الدائرة بكلمة ترحيبّية، تبدأ الّلجنة مباشرة في 
دراسة الملفات، حيث تقوم بفرزها من ناحية الوثائق القانونّية المكّونة للملف، ثّم تقّرر إّما 

ين إستكمال الوثائق الناقصة. قبول ملفات التنازل لمستأجريها، أو رفضها، أو تأجيلها لح
أعضاء على  (03) وكما أشرنا سابقا فإّنه ال يمكن لّلجنة النطق بالقرارات إاّل بحضور ثالثة

األقل بما فيهم الرئيس، وتؤخذ القرارات باألغلبية، أّما في حالة تعادل األصوات فيرّجح 
 صوت الّرئيس.

بعد إجتماع الّلجنة ودراستها للملفات كما هو مبّين أعاله، ، نتائج دراسة طلب الشراء ➢
يتّم تحرير محضر إجتماع يتضّمن كّل ما تّم خالله بما فيها عدد الملفات 

                                                           

والنظر المتعلق بإنشاء تشكيل وسير لجنة الدائرة المكلفة بالدراسة  2004ماي  31المؤرخ في  377القرار رقم ( 1)
في طلبات إقتناء األمالك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز اإلستغالل 

   ، مذكور سابقا.2004قبل أول يناير 
المحدد لمعايير  27/01/2004المؤرخ في  97( تم تحديد طريقة التقييم من خالل القرار الوزاري المشترك رقم 2)

قيمة التجارية في إطار التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري تحديد ال
  .2004المستلمة أو الموضوعة حّيز اإلستغالل قبل أول يناير 

لى التنازل ع ولة الحقا تحت عنوان "إجراءات( سنتطرق لشرح عمليات التقييم التي تقوم بها مديريات أمالك الد3)
  ."مستوى مديرية أمالك الدولة
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المدروسة، وكم منها تّم قبوله أو رفضه، وعليه نمّيز بين حالتين تنتهي بأحدهما 
 الملفات المدروسة:

ني قرار الّلجنة اإليجابي )مقّرر التنازل( مرفق حالة قبول طلب الشراء، وحينئذ يسّلم المع -
برقم التسجيل وثمن التنازل ووثيقة اإللتزام بالشراء عن طريق البريد المضمون مع وصل 

ة وهذا جنة الوالئيّ تسليم، وعليه يقوم المترشح إّما بتأكيد طلبه بالشراء أو الطعن أمام اللّ 
ا الطعون المقّدمة بعد إعداد العقد مهما خالل مهلة أقصاها شهر، وتعتبر مرفوضة تلقائيّ 

 .(1)كان موضوعها
ا كأن يكون اإليداع حالة رفض طلب الشراء، يبلغ القرار إلى المعني برسالة معّللة قانونيّ  -

ة غير قابلة للتنازل، ويمكن ة أو أن تكون األمالك المعنيّ قد تّم خارج اآلجال القانونيّ 
ل شهر من تبليغه بالقرار أمام الّلجنة الوالئّية للمعني في هذه الحالة تقديم طعن خال

 طبعا.
 

 التنازل على مستوى الوالية : إجراءات2
 

لجان والئّية مكّلفة بالّدراسة  269-03من المرسوم التنفيذي رقم  15أنشأت المادة 
والفصل في الطعون المحتمل تقديمها من طرف المترّشحين للشراء، وهذا في أجل شهر واحد 

 تاريخ إستالم قرار الّلجنة، وتتكّون هذه الّلجان من:من 

 الوالي رئيسا. -
 ولة عضوا.المدير الوالئي ألمالك الدّ  -
 كن عضوا.ف بالسّ المدير الوالئي المكلّ  -
 المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري عضوا. -

                                                           

المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن األمالك  269-03 رقم من المرسوم التنفيذي 13( أنظر نص المادة 1)
العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقـــــية والتســـــيير العقاري الموضوعة حّيز اإلستغالل قبل أول يناير سنة 

 ، مرجع سابق.2004
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مستوى أمانة مكّلفة جنة الوالئّية حسب عدد الطعون الواردة إليها على هذا وتجتمع اللّ 
ذي على بإستالم الطعون ومسك سجّل ممضى ومؤّشر عليه حسب الترتيب الزمني، والّ 

ة بإرسال نسخ من الطعون إلى رئيس لجنة الدائرة وباقي جنة الوالئيّ أساسه يقوم رئيس اللّ 
 (03) ذي ال يمكن النطق بالقرارات فيه إاّل بحضور ثالثاألعضاء، وبعد اإلجتماع الّ 

اء على األقل بما فيهم الرئيس، يتّم تحرير محضر إجتماع ممضى من طرف كّل إعض
 .  (1)األعضاء الحاضرين

جنة الوالئّية المجتمعة البّت وتخصيص رّد مبّرر وفي كّل األحوال يتعّين على اللّ 
للعارض في أجل أقصاه شهر من تاريخ إستالمها للطعن، ويبّلغ قرار الّلجنة إلى العارض 

 وإلى لجنة الدائرة المعنّية. 

وتجدر اإلشارة إلى أّنه في حالة صدور قرار من طرف الّلجنة الوالئّية لفائدة الطاعن 
أو المكّونات، فإّنه يجب على لجنة الدائرة إعداد مقّرر بيع تعديلي  يتضّمن تعديل في الثمن

 يتضّمن ما تّم تعديله.

كما تجدر اإلشارة إلى أّن التظلم اإلداري المسبق أمام الّلجنة الوالئية يعّد إجراء 
والذي  380 209جوهري قبل رفع دعوى قضائّية، وهو ما أّكده مجلس الّدولة في قراره رقم 

مايلي: "حيث يخّول القانون لكّل مترّشح لإلكتساب يرى أّنه مغبون أن يرفع طعنا جاء فيه 
 إلى الّلجنة الوالئّية في ظرف شهر من تبليغ القرار المّتخذ ضّده.

حيث أّنه تطبيقا لهذه الماّدة يّتضح أّن مثل هذه القرارات غير قابلة للطعن فيها 
 جنة الوالئّية واّلتي يمكن بعد ذلك الطعن فيها قضائيا.مباشرة أمام الغرفة اإلدارّية، بل أمام اللّ 

 .  (2)حيث أّنه على هذا األساس يتعّين عدم قبول الدعوى شكال"

                                                           

المتعلق بإنشاء تشكيل وسير لجنة الدائرة المكلفة بالدراسة والنظر  2004ماي  31المؤرخ في  377القرار رقم ( 1)
في طلبات إقتناء األمالك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز اإلستغالل 

  ، مذكور سابقا.2004قبل أول يناير 
  .186، ص 2003المجلة القضائية لسنة  27/03/2000الصادر بتاريخ  209 380الدولة رقم قرار مجلس ( 2)
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 التنازل على مستوى مديرية أمالك الدولة : إجراءات3
 

ة المعنّية بالتنازل، وبعد دراسة ملفات ولة لألمالك العقاريّ ة أمالك الدّ بعد تقييم مديريّ 
ة، يسهر جنة الوالئيّ ام اللّ مة أمالمترشحين من طرف لجنة الدائرة، والفصل في الطعون المقدّ 

ة كاملة في أجل أسبوع إلى مديرّية أمالك رئيس لجنة الدائرة على إرسال الملفات النهائيّ 
، وهذا قصد تمكين هاته األخيرة من إعداد وتسليم عقود التنازل بعد إستكمال (1)الّدولة
ت الّدفع طبعا. إذ يقتصر دور مديرّية أمالك الّدولة في هذه المرحلة على تحرير إجراءا

حيث  (3)663 110، األمر اّلذي نّبهت إليه المحكمة العليا في قرارها رقم (2)العقود فقط
أّكدت على أّنه: "من المقّرر قانونا أّنه ليس إلدارة أمالك الّدولة والشؤون العقارّية أّي سلطة 

ة في أن تؤّجل تحرير عقود التنازل عن المساكن التي إستفاد منها أصحابها بموجب قانونيّ 
قرار صادر عن لجنة الدائرة، ألّن دورها ينحصر في تحضير وتحرير عقود التنازل ليس 

 إاّل....."

ة التقييم، وعليه سنتطرق فيما يلي إلى مهام مديرّية أمالك الّدولة، واّلتي تبدأ أوال بعمليّ 
 . مرحلة إعداد العقد ثالثا وأخيرافع ثانيا، ثمّ ال إلى مرحلة الدّ إنتقا

تختلف هاته العملّية على عملّيات ، عملّية تقييم األمالك العقارية المعنّية بالتنازل ➢
، كونها عبارة عن تقييمات إدارّية خاّصة (4)التقييم العقارّية الكالسيكّية كّل اإلختالف

                                                           

ومهامها بالتفصيل نحيل إلى ( للتعّرف على هذه الهيئة العمومية )مديرية أمالك الدولة( ومختلف هياكلها 1)
تسيير أمالك  من هذه المذكرة تحت عنوان "مؤسسات األول المطلب الثاني من المبحث األول من الفصل

  الخاصة" وهذا تفاديا للتكرار. ةالدول
 .290( حمدي عمر باشا، التنازل عن أمالك الدولة، مرجع سابق، ص 2)
  .249، ص 1995المجلة القضائية لسنة  25/07/1991الصادر بتاريخ  663 110قرار المحكمة العليا رقم ( 3)
لعملية التقييم الكالسيكية  والمبحث األولين من هذا الفصل( وقد تطرقنا في العنوان األول من الفرع والمطلب 4)

والتي تقوم على مناهج وطرق معّينة تقوم أساسا على عّدة عوامل إقتصادية وقانونية وطبيعّية. لمزيد من 
  وما يليها من هذه المذكرة تحت عنوان "تقييم العقار". 129التفصيل إرجع إلى الصفحة 
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تعتمد على معايير وأسعار إدارّية محّددة بموجب مراسيم تنفيذّية وقرارات وزارية 
 .(1)وتعليمات ومذكرات

ة حسب نوع وإستعمال ة التقييم من خالل تحديد ما يعرف بالقيمة الوحدويّ وتتّم عمليّ 
 .ة للعقاراقة التقييم والبطاقة الوصفيّ العقار، ثّم القيام بضبط المساحات وإعداد بط

ة لألمالك محّل التنازل بالمرور على ثالث إجراءات تتّم عملّية تحديد القيمة الوحدويّ  
ة، إجراءات تحديد السعر اإلسمي الوحدوي، وأخيرا متتالية وهي: اإلجراءات التحضيريّ 

نعرضها  اإلستعمال غير السكني.ت ذات إجراءات تحديد نسبة الزيادة المتعّلقة بالمحاّل 
 كاآلتي:

 

                                                           

المحّدد لمعايير تحديد القيمة التجارية في إطار  27/01/2004المؤرخ في  97القرار الوزاري المشترك رقم  -(1)
األمالك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حّيز التنازل عن 

 .2004اإلستغالل قبل أول يناير 

المتعّلقة بكيفّية التقييم وإعداد العقود في إطار المرسوم  14/07/2004رخة في المؤ  2891المذكرة رقم  -
 .269-03التنفيذي رقم 

المحّدد لمعايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل  21/10/2006القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
العقاري المستلمة أو الموضوعة حّيز اإلستغالل عن األمالك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير 

 . 2004قبل أول يناير 
يحّدد شروط وكيفيات تطبيق التخفيض في سعر  11/01/2007المؤرخ في  10-07المرسوم التنفيذي رقم  -

الصادرة  04اإليجار وسعر بيع السكنات العمومية اإليجارية لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق، جريدة رسمية عدد 
 .14/01/2007بتاريخ 

المتضمنة حالة تفّوق اإلمتيازات المالية الممنوحة  23/08/2008المؤرخة في  7951المذكرة رقم  -
 للمترشحين إلكتساب أسعار التنازل عن األمالك المعنية.

المتعّلقة بعدم إحتساب مساحة شرفات المساكن في البنايات  01/04/2009المؤرخة في  4774المذكرة رقم 
 صفية للتقييم المتعلق بالتنازل على األمالك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري.الو 
الذي يحّدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار  14/05/2013القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

تسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية وال
 .2004اإلستغالل قبل أول يناير 
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 اإلجراءات التحضيرية -أ
 

ة المّتخذة من طرف كّل مدير والئي ألمالك يمكن تلخيص اإلجراءات التحضيريّ 
 :(1)ولة فيما يليالدّ 

 ة القابلة للتنازل.تكوين فرقة تقييم حسب تمركز الحظيرة العقاريّ  -
الملفات الكاملة المودعة على مستوى الدائرة وحسب إعداد برنامج عمل يتماشى مع عدد  -

 حجم األمالك القابلة للتنازل.
كن وديوان الترقية ة السّ ة مديريّ ة خاّص القيام بمساعي لدى المصالح والهيئات المعنيّ  -

تي تسمح ة الّ والتسيير العقاري، من أجل الحصول على المخّططات و/أو البطاقات التقنيّ 
 احات األمالك المعنّية بالتنازل.نات ومسبإستخراج مكوّ 

ة تتكّفل بمراقبة البطاقات الوصفّية للعقار وبطاقات التقييم المعّدة من طرف إنشاء خليّ  -
 رؤساء فرق التقييم.

رورة وفي اآلجال مديرّية تتدخل بسرعة في حالة الّض  وضع فرقة تقييم على مستوى كلّ  -
ات أمالك أجل عدم عرقلة برنامج مفتشيّ ة بالتنازل من المحّددة لتقييم األمالك المعنيّ 

 ولة.الدّ 
ة تسّير من طرف رئيس مصلحة الخبرة والتقييمات، ة خليّ مديريّ  وضع على مستوى كلّ  -

ة لبطاقات التقييم وعند الحاجة القيام بتفتيش وتتكّون من أعوان يمكنهم إجراء مراقبة آليّ 
 ميداني.

 إجراءات تحديد السعر اإلسمي الوحدوي -ب
 

ط عر المتوسّ وتتّم إجراءات تحديد السعر اإلسمي الوحدوي من خالل تحديد السّ 
عر الوحدوي القاعدي، الذي المرجعي، ثّم تعديله بمعامالت التصحيح للحصول على السّ 

 عر اإلسمي الوحدوي.ل إلى السّ يصّحح بدوره بمعامل القدم للتوّص 

                                                           

  المتعلقة بكيفية التقييم وإعداد العقود، مرجع سابق. 14/07/2004المؤرخة في  2891( المذكرة رقم 1)
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السعر المتوسط  27/01/2004 المؤرخ في 97وقد حّدد القرار الوزاري المشترك رقم 
تصحيحه بمعامالت حسب موقع العقار المعني  يتمّ  2دج/م 18.000,00المرجعي بقيمة 

، ومعامل (2)ة، معامل المنطقة الفرعيّ (1)بالتنازل، وهي ثالث معامالت: معامل المنطقة
 .(4)عر الوحدوي القاعديل على السّ ، وهكذا نتحّص (3)الصنف

تصحيحه بمعامل القدم من أجل  الوحدوي القاعدي، يتمّ  عروبعد الحصول على السّ 
، ومن أجل الحصول على معامل التخفيض من (5)عر اإلسمي الوحدوي الحصول على السّ 

 . (7)ح بمعامل صيانة العقاروتصحّ  (6)أجل القدم تحسب نسبة القدم النظري 

 

                                                           

المعني بالتنازل، بالبلدية المتواجد بها العقار  97( يتعلق معامل المنطقة حسب القرار الوزاري المشترك رقم 1)
ويتكون معامل المنطقة من ست مناطق تم تصنيفها حسب معايير إقتصادية )مدى توفر المرافق العمومية، 
المرافق السياحية، درجة النشاط اإلقتصادي...(، وإجتماعية )الكثافة السكانية ....(، وجغرافية )بلديات 

 .الجنوب الكبير، الهضاب العليا، الساحل...(
يشمل معامل المنطقة الفرعية حسب نفس القرار الوزاري المشترك: الحّي المتواجد به العقار المعني بالتنازل، ( 2)

ويمكن تقسيم كل بلدية إلى خمس مناطق جغرافية فرعية )الحي الفخم، وسط المدينة، األحياء المحيطة بوسط 
  المدينة، الضاحية، المنطقة المعزولة(.

ق بمدى رفاهية وفخامة الملك العقاري المعني بالتنازل، وينقسم هذا المعامل وفق نفس ( معامل الصنف يتعلّ 3)
القرار الوزاري المشترك إلى أربعة أصناف )فخامة عالية، فخامة حسنة، إقتصادي، جد إقتصادي( والتي يتم 

شخصية على تقييمها وفقا لحالة المسكن وقت منحه لعدم اإلضرار بالشاغلين الذين حّققوا إستثمارات 
السكنات، وهذا حسب مواد البناء، الطابع المعماري، تركيبة المنزل، مساحة المرور، اإلرتفاع تحت السقف، 

  والدرج المشترك أو اإلنفرادي. 
المحدد لمعايير تحديد القيمة التجارية في إطار  27/01/2004المؤرخ في  97( القرار الوزاري المشترك رقم 4)

  ع سابق.عملية التنازل، مرج
  المتعلقة بكيفية التقييم وإعداد العقود، مرجع سابق. 17/04/2004المؤرخة في  2891( المذكرة رقم 5)
لكل سنة من عمر البناية،  %0,5المذكورة أعاله، تحّدد نسبة القدم النظري ب  2891( وفقا للمذكرة رقم 6)

  إيداع طلب المترشح للشراء لدى الدائرة. ويحسب عمر البناية بحساب فارق السنوات بين سنة البناء وسنة
( وفقا لنفس المذكرة يحّدد معامل الصيانة من خالل معاينة العقار وفحص الحالة العامة المتواجد عليها وتصنف 7)

، صيانة 0,8، صيانة جد حسنة وال تستدعي إنجاز أشغال 0,7، صيانة جيدة 0,6كما يلي: صيانة ممتازة 
، صيانة قريب من 01، صيانة متوسطة تستدعي بعض األشغال 0,9ية حسنة تستدعي أشغال سطح

  .1,2، صيانة رديئة تستدعي أشغال جد مكلفة 1,1المتوسط تستدعي أشغال مهمة نسبيا 



 

215 
 

 اإلستعمال غير السكنيإجراءات تحديد نسبة الزيادة المتعلّقة بالمحالت ذات  -ج
 

عر ، تطبق على السّ (1)97من القرار الوزاري المشترك رقم  13وفقا ألحكام المادة 
التنازل ذا إستعمال تجاري أو حرفي أو مهني  اإلسمي الوحدوي عندما يكون العقار محلّ 

 الجبائي(.ة بالنشاط )المعامل )معامل الموقع(، وزيادة خاّص  ة بموقع المحلّ زيادة خاّص 

 تي تختلف وفق ما يلي:يحسب معامل الموقع حسب نسبته الّ 

بالّنسبة للمحاّلت الموجودة في طابق سفلي أو علوي، أو اّلتي ليس لها منفذ  3% -
 مباشر على طريق عمومي.

عندما تتوفر على منفذ مباشر على الطريق العمومي ولها منفذ على ممّرات  50% -
 ثانوّية.

منفذ مباشر على الطريق العمومي ولها منفذ على ممّرات  إذا توفرت على 100% -
 رئيسّية.

تحّددها  02و  1,2شاط تتراوح بين ة بالنّ ة خاّص ثّم يتّم تصحيح هذه النسب بمعامالت جبائيّ 
 .(2)اة إقليميّ مصلحة الضرائب المختّص 

وإعداد البطاقات  ة بالتنازلالمعنيّ  مساحات األمالك العقارّيةضبط  وكمرحلة ثانية يتم
 .الوصفية للعقار وبطاقة التقييم

ويتم ضبط مساحات األمالك العقارية عن طريق تحديد المساحات المفيدة )الحقيقية( 
تي يتّم قياسها من الداخل ل المساحات المفيدة في المساحة الّ تتمثّ والمساحات المعدلة، و 

تؤخذ بعين اإلعتبار جميع أجزاء  )داخل الجدران( مّما يعني حذف الجدران والفواصل، ثمّ 
البناية )المساحة المعّدلة لبعض األجزاء كالشرفات( لتضاف إلى المساحة المفيدة للعقار. 

 ة.ويتّم ضبط المساحة وفق المعامالت التعديليّ 
                                                           

  ، مرجع سابق.27/01/2004المؤرخ في  97( القرار الوزاري المشترك رقم 1)
  ، مرجع سابق.27/01/2004خ في والمؤر  97من القرار الوزاري المشترك رقم  13( المادة 2)
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ويحّدد سعر التنازل على أساس المساحات المعّدلة للعقار وليس المساحة المفيدة 
أو  (2)ف طريقة حسابها بإختالف نوع العقار إن كان جماعي، هاته األخيرة تختل(1)له

 .(3)فردي

ة للعقار فتعّد وفق نموذج معّين وتكون ممضاة من أّما بخصوص البطاقة الوصفيّ 
طرف رئيس الفرقة وتحت مسؤوليته، نظرا إلحتوائها على معلومات هامة )موقع العقار، عدد 

 .(4)ة الشاغل، المساحة المفيدة للعقار ......(، هويّ الطوابق، تاريخ البناء، طبيعة المحلّ 

نات ل لمكوّ في حين تعّد بطاقة التقييم من خالل شطرين، يخّصص الشطر األوّ 
المحّل والشطر الثاني يخّصص للتقييم. ويتّم إمضائها من طرف رئيس فرقة التقييم ورئيس 

ولة ة أمالك الدّ مستوى مديريّ ة قبل إرسالها للمراقبة من طرف خلّية التفتيش على المفتشيّ 
د المصادقة عليها يتّم إرجاعها ة، وبمجرّ تي يرأسها رئيس مصلحة الخبرة والتقييمات العقاريّ والّ 

 .  (5)ذي يقوم بإرسال نسخ منها إلى لجنة الدائرةولة الّ ة أمالك الدّ إلى رئيس مفتشيّ 

مباشرة بعد إرسال الملف من قبل مصالح الدائرة، يقوم مدير أمالك ، مرحلة الدفع ➢
الّدولة المختص إقليمّيا بتحويله إلى رئيس مفتشّية أمالك الّدولة اّلذي يقوم بحساب 
سعر التنازل إذا إختار المشتري طريقة الدفع الكّلي، أو مبلغ الدفع األّولي إذا فّضل 

متيازات المالّية الممنوحة إذا توّفرت شروطها الدفع بالتقسيط، وهذا مع إحتساب اإل

                                                           

المتعّلقة بشروط وكيفيات إجراءات التنازل عن األمالك  12/05/2004( التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 1)
العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حّيز اإلستغالل قبل أول 

  .، مرجع سابق2004جانفي 
على أّنه كّل عقار  12/05/2004( يعّرف العقار الجماعي حسب نفس التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 2)

  موّجه للتنازل عنه شقة بشقة ومحل بمحل، وهو خاضع لنظام الملكية المشتركة.
كانت مشغولة من عّدة ( حسب نفس التعليمة، تعرف كعقارات فردية كل العقارات ذات شكل فردي حتى وإن 3)

  شاغلين.
  ، مرجع سابق.المتعلقة بكيفية التقييم وإعداد العقود 14/07/2004المؤرخة في  2891( المذكرة رقم 4)
  المتعلقة بكيفية التقييم وإعداد العقود، مرجع سابق. 14/07/2004المؤرخة في  2891( المذكرة رقم 5)
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للسنة، وتتمّثل اإلمتيازات الممنوحة في إطار  %1وتطبيق نسبة فائدة محّددة ب 
 عملّية التنازل في:

 من مبلغ تقييم مصالح أمالك الّدولة في حالة الدفع الفوري. %10تخفيض نسبة  -
 ( سنوات.03ي ثالث )عندما تكون مّدة التسديد أقل أو تساو  %7تخفيض نسبة  -
 ( سنوات.03عندما تكون مّدة التسديد تفوق ثالث ) %5تخفيض نسبة  -
 خصم مبالغ اإليجارات المبّينة في شهادة اإلستفاء. -
من مبلغ تقييم مصالح أمالك الّدولة إذا كان المشتري من فئة %40تخفيض نسبة  -

الحقوق الذين  ذوي الحقوق والمجاهدين، ويقصى من هذا التخفيض المجاهدون وذوي 
 . (1)سبق لهم اإلستفادة من إعانة الدولة في مجال السكن

ومهما كان نوع التسديد المختار )فوري أو بالتقسيط(، تدفع المستحقات لدى صندوق 
مفتشّية أمالك الّدولة في اآلجال المحّددة في جدول اإلستحقاق أو األمر بالدفع، مع تطبيق 

 .(2)التأخيرغرامة مالّية في حالة 

تقوم مديرّية أمالك الّدولة بتحرير عقود البيع المكّرسة ، مرحلة إعداد عقد التنازل ➢
لعملّيات التنازل لفائدة المستفيدين سواء كانت العقارات محّل التنازل تابعة للّدولة أو 

وتجدر اإلشارة أنه لوحظ في أغلب الحاالت أن لدواوين الترقية والتسيير العقاري. 
إثبات أصل ملكيتها فيما يخص  -ئمادا–الهيئات العمومية البائعة لم يكن بوسعها 

القطع األرضية المشيد عليها السكنات القابلة للتنازل، لهذا السبب أدرجت في العقود 

                                                           

يتضمن شروط وكيفيات تطبيق التخفيض في  11/01/2007ؤرخ في الم 10-07( راجع المرسوم التنفيذي رقم 1)
  سعر اإليجار وسعر بيع السكنات العمومية اإليجارية لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق، مرجع سابق. 

المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن األمالك  269-03من المرسوم التنفيذي رقم  07( أنظر نص المادة 2)
لدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حّيز اإلستغالل قبل أول يناير سنة العقارية التابعة ل

  ، مرجع سابق. 2004
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اإلدارية الصيغة التالية: "...... القطعة تابعة ألمالك الدولة، البلدية، أو الخواص 
 .(1)والتي آلت ملكيتها إلى )الهيئة البائعة( من أجل المنفعة العامة"

، فهو بذلك ال يختلف (2)ةوبإعتبار هذا العقد يستمّد أسسه وقواعده من أركان العقود المدنيّ 
عن عقد البيع العادي، وهذا وفق ما رأيناه من خالل دراستنا لشروطه وإجراءاته، لذا فهو 

دراستها يستوجب توّفر أركان البيع العقاري )الرضا، المحّل، السبب، الشكلية( واّلتي سبق لنا 
، وكذا (3)، باإلضافة إلى بيان أصل ملكّية العقار المتنازل عنهل في الفصل األولبالتفصي

 سنوات. (10) إدراج بند عدم إعادة التنازل لمدة عشر

أّما في حالة التنازل عن عقار جماعي أو فردي ذو شاغلين أو أكثر، فإّنه يتّم إلى 
ة في للتقسيم، وإرفاق النظام الداخلي للملكيّ جانب تحرير عقد البيع، إعداد البيان الوص

 المشتركة بعقد البيع.

ة التقييم وإعداد العقود، قة بكيفيّ المتعلّ  2891وبمقتضى المذكرة رقم  أّنه دون أن ننسى
د أن يصبح المترشح للتنازل مالكا يجب عليه أن يؤّمن ضرورة التبيان في العقد أّنه بمجرّ 

                                                           

( دربلو فاطمة الزهراء، السياسة الجزائرية المنتهجة في مجال ضبط المعامالت العقارية، مرجع سابق، ص 3)
252. 

  .191الصناعي في الجزائر،  مرجع سابق، ص خوادجية سميحة حنان، النظام القانوني للعقار ( 2)
 ( تختلف األمالك العقارية المعنية بالتنازل في أصل ملكيتها، والتي يمكن حصرها في أربع حاالت هي:3)

 أمالك تابعة للدولة. -
 أمالك تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري والمنجزة بتمويل مؤقت من طرف الدولة. -
المؤرخ  290-93طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري في إطار المرسوم التنفيذي رقم أمالك مكتسبة من  -

المؤرخ في  102-66المتضمن تحويل األمالك الشاغرة العائدة للدولة في إطار األمر  28/11/1993في 
 ، لفائدة دواوين الترقية والتسيير العقاري.06/05/1966

العقاري والتي تّم إكتسابها أو إنجازها على حسابها الخاص فوق  أمالك تابعة لدواوين الترقية والتسيير -
  أراضي تابعة لها.



 

219 
 

 (1)12-03الناجمة عن الكوارث الطبيعية طبقا لألمر رقم الملك المكتسب ضّد األضرار 

 المتعّلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا.

 

 ن الترقية والتسيير لعقاري: إجراءات التنازل على مستوى ديوا4
 

وتجاري، ديوان الترقية والتسيير العقاري مؤّسسة وطنّية عمومّية ذات طابع صناعي  
ن تحديد المتضمّ  93-76كن والعمران، تّم إنشائها بموجب األمر رقم خاضعة لوزارة السّ 

، والذي عرف عّدة (2)شروط إحداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقاري للوالية
القانونّية المتضّمن تغيير الطبيعة  147-91ها المرسوم التنفيذي رقم تعديالت كان أهمّ 

 .(3)ات تنظيمها وعملهاللقوانين األساسّية لدواوين الترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيّ 

وعليه، يتمّتع ديوان الترقية والتسيير العقاري بالشخصّية المعنوّية واإلستقالل المالي، 
ام تحت ويعّد تاجرا في عالقاته مع الغير ويخضع لقواعد القانون التجاري، يسّيره مدير ع

إشراف مجلس إدارة مكّون من: مدير اإلدارة المحلّية، ومدير السكن والتجهيزات العمومّية، 
وأمين خزينة الوالية الواقع في دائرة إختصاصها الديوان، باإلضافة إلى مدير التخطيط 

ة، وعضو لجنة المشاركة، وهذا كما أشرنا أعاله تحت إشراف وزارة السكن والتهيئة العمرانيّ 
 العمران.و 

ولة، ة للدّ ز أهداف ديوان الترقية والتسيير العقاري في تجسيد السياسة اإلجتماعيّ وتتركّ 
سبة للفئات ة في ميدان السكن ال سيما بالنّ ة العموميّ ـــــية الخدمــــــوهذا من خالل ترق

 ة المحرومة.اإلجتماعيّ 

                                                           

المتعّلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض  26/08/2003المؤرخ في  12-03( األمر رقم 1)
  .27/08/2003الصادرة بتاريخ  52الضحايا، جريدة رسمية عدد 

المتضمن تحديد شروط إحداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية  23/10/1976في  المؤرخ 93-76( األمر رقم 2)
 .09/02/1977الصادرة بتاريخ  12والتسيير العقاري للوالية، جريدة رسمية عدد 

المتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين  12/05/1991المؤرخ في  147-91( المرسوم التنفيذي رقم 3)
 والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، مرجع سابق. األساسية لدواوين الترقية
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ات التنازل وفقا عمليّ في إطار  الترقية والتسيير العقاري  ديوانويمكن تلخيص تدخل 
، ةة وإجراءات عمليّ إجراءات تحضيريّ أساسا في إجرائين،  269-03للمرسوم التنفيذي رقم 

ة مقارنة باألعمال المنوطة بلجنة ة الثانويّ ة اإلداريّ ذين يعتبران من قبيل األعمال اإلجرائيّ لّ وال
 ولة.ة أمالك الدّ الدائرة أو الوالية أو مديريّ 

ة كّل إجراء من شأنه المساهمة في تسهيل مباشرة اإلجراءات التحضيريّ تشمل و  
 :ا تتّم على النحو التاليعمليات التنازل، وعمليّ 

جرد األمالك العقارّية الّتابعة للديوان أو المسّيرة من طرفه، وتحديد البطاقات التقنّية  -
ّدولة، قصد تمكين للمشاريع السكنّية العمومّية، وهذا بالتنسيق مع مصالح أمالك ال

الجداول الوصفية للتقسيم، والتي  -إن لم يكن ذلك قد تّم بعد–هذه األخيرة من إعداد 
 .(1)تستغل فيما بعد في إعداد عقود التنازل

إعالم الجمهور بإنطالق عملّيات التنازل وإطالعهم على مختلف اإلجراءات الواجبة  -
وهذا إّما من خالل تنظيم أّيام دراسّية أو وكذا اإلمتيازات المالّية الممنوحة للمترّشح، 

 .(2)توزيع قصاصات تشرح كيفّيات ذلك

 :ما يلية فتتمثل فيأّما فيما يتعّلق باإلجراءات العمليّ  

 تحرير شهادات إستيفاء اإليجار. -
 تحصيل مستحقات اإليجار. -
لديوان الترقية إبداء الرأي بخصوص ملفات الترشح إلكتساب األمالك العقارّية الّتابعة  -

والتسيير العقاري والطعون الخاّصة بها، من خالل العضوّية بلجنة الّدائرة المكّلفة 
 .)1(بعملّية التنازل، وكذا العضوّية بلجنة الّطعن على مستوى الوالية

                                                           

والصادرة عن المديرية العامة لألمالك الوطنية،  05/01/2016المؤرخة في  001التعليمة الوزارية رقم ( 1)
المؤرخ في  211-15تتضمن وضع حّيز التطبيق األحكام الجديدة التي إحتواها المرسوم التنفيذي رقم 

والمتعلق بالتنازل عن األمالك العقارية المسّيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري  11/08/2015
 .2004المستلمة أو الموضوعة حّيز اإلستغالل قبل الفاتح من جانفي 

  http://www.mhuv.gov.dz( الموقع الرسمي لوزارة السكن والعمران والمدينة 2)
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التنسيق مع المحاسب العمومي إلدارة أمالك الّدولة في الجانب المحاسبي، وهذا من  -
ويل مبالغ الضمان المدفوعة من طرف المترشحين للشراء أجل تحقيق عملّيات تح

 إلى صندوق مفتشّية أمالك الّدولة المختّصة إقليمّيا.
تحديد السكنات العمومّية اإليجارّية وكيفّية تمويل إنجازها مع تحديد تاريخ إستالمها  -

 أو وضعها تحت حّيز اإلستغالل.        
 

 الثاني الفرع

 األمالك العقارية ومنازعاتهآثار التنازل عن 

 

ال تختلف آثار عقد التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة أو لدواوين الترقية 
والتسيير العقاري عن آثار عقد البيع عموما، واألصل أنه يختص القضاء اإلداري للفصل في 

ود نص منازعات عقد التنازل، وقد يؤول اإلختصاص إلى القضاء العادي في حال وج
 قانوني صريح بذلك. وسنعرض فيما يلي آثار التنازل عن األمالك العقارية، ثم منازعاته.

 

 عن األمالك العقارية التنازل : آثارأوال
 

، وعليه فهو كما في عقد البيع (2)ال تختلف آثار عقد التنازل عن آثار عقد البيع 
ما  حّل التنازل إلى المشتري، ولعل أنّ يؤّدي إذا إنعقد صحيحا إلى إنتقال ملكّية العقار م

ة في عقود التنازل بشرط عدم جواز هو تقييد المشّرع ألثر إنتقال الملكيّ يمّيز عقد التنازل 
سنوات، وهو ما يعرف في القانون  (10) عشر إعادة التنازل على المحاّلت المكتسبة لمّدة

 ف. المدني بالشرط المانع من التصرّ 

                                                                                                                                                                          

والصادرة عن المديرية العامة لألمالك الوطنية، مرجع  05/01/2016المؤرخة في  001م التعليمة الوزارية رق (1)
  سابق.

  .188( خوادجية سميحة حنان، النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر، مرجع سابق، ص 2)
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 أن إالّ  (1)ف في معظم التشريعاتالنص على شرط المنع من التصرّ  من رغموبال 
ال بإجازته وال بمنعه، وهذا الوضع  ه،نص بخصوص ن أيّ التقنين المدني الجزائري لم يتضمّ 

نوع بالقانون أو مخالف للنظام ــــــــير ممغشرط  تبر كلّ ــــــتي تعة الّ يحيلنا إلى القواعد العامّ 
 .طا صحيحاة شر واآلداب العامّ 

ة للمالك متمّتعا بإستعمال ف، ثبوت الملكيّ وعموما يقصد بالشرط المانع من التصرّ 
ف القانوني فيه بنقل التصرّ  ا، دون أن يكون له حقّ الشيء واإلنتفاع به والمساس به ماديّ 

ة محبوسة على المالك دون إمكان ها أو جزء منها إلى الغير، حيث تكون الملكيّ ملكيته كلّ 
ف إلى إرادة الطرفين على وجه يضع ا من ذّمته، ويرجع مصدر المنع من التصرّ خروجه
 .(2)المنع باطال فال تنتقل ملكيته إلى الغير ف في المال محلّ التصرّ 

ف في ملكه، فإّنه ة المالك في التصرّ وبما أّن هذا الشرط يعتبر إستثناء عن مبدأ حريّ 
 :الشروط اآلتيةر إاّل بتوفّ  ال يصحّ 

ف غالبا ما يكون في عقود وهذا التصرّ  ،ف قانونييرد الشرط في شكل تصرّ أن  -
أو عقود اإلذعان كما هو الحال في العقود اّلتي تكون الّدولة  ة والهبة،ع كالوصيّ التبرّ 

ذي له أن يملي شروطه ع الّ للمتبرّ للّدولة أو ة المركز القانوني نظرا لقوّ  طرفا فيها،
 .على الطرف اآلخر

، ويتحّقق هذا الشرط متى كان المراد بالمنع يكون الباعث على الشرط مشروعاأن  -
من التصّرف حماية مصلحة مشروعة للمتصّرف أو للمتصّرف إليه أو للغير. وهو 
ما يجّسده الحال في عقود التنازل إذ يهدف المشّرع من خالل منع التصّرف في 

مواطنين من اإلستفادة من محّل الملك المتنازل عنه إلى تمكين فئة معّينة من ال
  سكني أو مهني قصد تحقيق أمن إجتماعي وهذا بالتخلص من أزمة السكن. 

                                                           

  .824إلى  823وعلى رأسها القانون المدني المصري في المواد من ( 1)
هجت، الوجيز في النظرية العامة للملكية الفردية، بدون طبعة، مصر، دار النهضة العربية ( أحمد عبد التواب ب2)

  .209، ص2004للنشر، سنة 
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، أي أاّل يكون المنع لمّدة غير معقولة أو يكون مؤبدا، ة المنع معقولةأن تكون مدّ  -
مّما يخرج العين من دائرة التعامل، وهو أمر مخالف للنظام العام وال يجوز إاّل في 

الوقف القانونّية. وهو ما ال نلمسه في مّدة المنع المقّررة إلمكان التصّرف في حاالت 
 العين المتنازل عنها.

أن يكون الشرط المانع من التصّرف مسّجال ومشهرا وهذا حتى يكون نافذا في حّق  -
الغير، وعادة ما يقع هذا التسجيل والشهر ضمن تسجيل وشهر التصّرف األصلي 

العين مثقلة بهذا الشرط، فيذكر في تسجيل وشهر التصّرف األصلي ما اّلذي نقل 
 .(1)ورد فيه من نصوص متعّلقة بالشرط المانع

ف قانوني، ف صحيحا، أي كان في شكل تصرّ فإذا ما قام الشرط المانع من التصرّ 
 :ب على ذلك اآلتيوكان الباعث عليه مشروعا، وكانت مّدة المنع معقولة، فإّنه يترتّ 

أن يحظر التصّرف في العين المتنازل عليها طول المّدة المحّددة في الشرط المانع  -
 من التصّرف، فال يجوز التصّرف فيها بأّي شكل من األشكال.

أن يحظر الحجز على العين المتنازل عليها طول مّدة المنع من التصّرف، فالمنع   -
 .(2)من التصّرف يقضي المنع من الحجز

-03سنوات على صدور المرسوم التنفيذي رقم  (05) الخمس بعد مرور قرابةو  
، قام المشّرع بإضافة تعديل يفيد تقييد حّق المشتري عن طريق التنازل، وهذا من خالل 269

ف في العين المتنازل عنها، والنص على هذا الشرط في عقود إدراج شرط عدم جواز التصرّ 
 .2007ديسمبر  31بعد ة التنازل والتي أعّدت البيع المكّرسة لعمليّ 

ة المتنازل ف في األمالك العقاريّ ويرجع األساس القانوني للشرط المانع من التصرّ 
والتي  (1)2008ة لسنة المتضمن قانون الماليّ  12-07من القانون رقم  57عنها لنص المادة 

                                                           

 .519( عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص 1)
  .519( نفس المرجع، ص 2)
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والمتنازل عنها لفائدة ولة نّصت على مايلي: "السكنات اإلجتماعّية الممّولة من طرف الدّ 
ة في إطار شاغليها طبقا للتشريع المعمول به، وكذا السكنات المستفيدة من اإلعانات العموميّ 

قة بالمساعدة المقّدمة من طرف الّدولة المستفيدة من أجل التمليك، ال يمكن التدابير المتعلّ 
، بإستثناء (2)سنوات (10) التنازل عنها من طرف مالكيها خالل مّدة يجب أاّل تقل عن عشر

 حالة وفاة المالك وضرورة توزيع التركة". 

 )3(196-08من المرسوم التنفيذي رقم  06وفي نفس السياق نّصت كذلك المادة 
ولة والسكنات لة من طرف الدّ ة المموّ د لشروط إعادة التنازل عن السكنات اإلجتماعيّ المحدّ 

ة ن العقود التوثيقيّ على أّنه: "يجب أن تتضمّ  ةالملكيّ ولة إلكتساب المستفيدة من إعانات الدّ 
تي تدخل ضمن والتي تخّص التنازل عن السكنات الّ  2007ديسمبر  31التي تعّد بعد تاريخ 

 (10) أعاله بندا بعدم إعادة التنازل لمّدة عشر 05إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 
 لجزئي لسعر التنازل".سنوات مهما كان تاريخ التمديد الكّلي أو ا

من بين  269-03وبما أّن السكنات محّل التنازل في إطار المرسوم التنفيذي رقم 
-08من المرسوم التنفيذي رقم  05السكنات المستفيدة من إعانة الّدولة وفق نص المادة 

، فهي تخضع للشرط المانع من التصّرف، وبالتالي نخلص إلى أّن (4)المذكور أعاله 196
                                                                                                                                                                          

 82، جريدة رسمية عدد 2008المتضمن قانون المالية لسنة  30/12/2007المؤرخ في  12-07القانون رقم ( 1)
  .31/12/2007الصادرة بتاريخ 

( نشير إلى أّن مّدة العشر سنوات تحسب )عمليا( إبتداء من تاريخ إعداد العقد اإلداري من طرف مصالح أمالك 2)
ال من تاريخ شهره لدى الدولة، وليس من تاريخ تسجيله لدى مفتشية الطابع والتسجيل لمديرية الضرائب، و 

  المحافظة العقارية.
المحدد لشروط إعادة التنازل عن السكنات  06/07/2008المؤرخ في  196-08( المرسوم التنفيذي رقم 3)

اإلجتماعية الممولة من طرف الدولة والسكنات المستفيدة من إعانات الدولة إلكتساب الملكية، جريدة رسمية 
 . 09/07/2008الصادرة بتاريخ  38عدد 

المحدد لشروط إعادة التنازل عن السكنات  06/07/2008المؤرخ في  196-08( المرسوم التنفيذي رقم 4)
اإلجتماعية الممولة من طرف الدولة والسكنات المستفيدة من إعانات الدولة إلكتساب الملكية، مرجع سابق، 

الخامسة على أّنها: "كّل محّل ذي إستعمال سكني السكنات المستفيدة من إعانات الدولة في مادته  عّرف
إستفاد من إعانة إلكتساب الملكّية، ال سيما المساكن اإلجتماعّية التساهمّية والمساكن المنجزة في إطار البيع 

 باإليجار والسكن الريفي المدّعم".
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هي تلك التي تتحّقق  -ة المذكورة أعالهوفق النصوص القانونيّ –كن المعنّية بهذا التدبير المسا
 فيها الشروط التالية:

 الممّولة من طرف الّدولة.   -
 تّم التنازل عنها لفائدة شاغليها الشرعيين أو مقتنيها.  -
 . 2007ديسمبر 31لم يتّم تسديد ثمنها الجزئي أو الكّلي لغاية  -
( سنوات، ونشير هنا 10والتي تضّمنت عقودها بند عدم إعادة التنازل لمّدة عشر ) -

( سنوات إبتداء من تاريخ إعداد 05إلى أّنه قد تّم تقليص هذه المّدة إلى خمس )
من قانون المالّية  58 ، وهذا بموجب نص المادة(1)محضر دخول حّيز اإلستغالل

والمذكورة  2008من قانون المالّية لسنة  57المعّدلة لنص المادة  (2)2012لسنة 
 أعاله. 

ة القوانين فإّن المترشحين لإلكتساب والذين قاموا وتبعا لذلك، وإعماال لمبدأ عدم رجعيّ 
كيتهم قبل هذا وتّم إعداد عقد مل 2008جانفي  01بتسديد ثمن التنازل كليا أو جزئّيا قبل 

 التاريخ، يعتبرون غير معنيين بهذا التدبير.

باإلضافة إلى وضعية المواطنين الذين إستفادوا من التنازل وتحصلوا على عقود ملكية 
( سنوات. 10مشهرة، لكن دون أن تتضمن هذه العقود بند عدم قابلية التنازل لمدة عشر )

من قانون  57تخذ تطبيقا لنص المادة الم 196-08وهذا نظرا لتأخر صدور المرسوم رقم 
. مّما دفع ببعض مديري أمالك الدولة إلى رفض تسليم رفع اليد 2008المالية لسنة 

للمواطنين الذين قاموا بالتسديد الكلي للمبلغ، بسبب أّنه كان من المفروض أن تتضّمن هذه 
لمعنية بإدراج هذا البند. العقود بند عدم قابلية إعادة التنازل محاولين بذلك تعديل العقود ا

ولنفس السبب رفض بعض المحافظين العقاريين كذلك شهر عقود موثقة لبعض المواطنين 
 الذين دفعوا المبلغ الكّلي وإكتسبوا نهائيا األمالك المتنازل عنها.

                                                           

  ، مرجع سابق.24/02/2013المؤرخ في  02( المنشور الوزاري المشترك رقم 1)
   2012لقانون المتضمن قانون المالية لسنة ( ا2)
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وفي هذا الصدد، صدرت مذكرة عن مديرية أمالك الدولة توضح أّنه ال يمكن إلغاء أو 
 -في الحالة المذكورة أعاله–إاّل عن طريق القضاء، وبالتالي فإّنه يتعّين تعديل عقد مشهر 

إستبعاد أي تعديل، وتمكين أصحاب العقود من شهادات رفع اليد. كما يتعّين على 
المحافظين العقاريين من جهتهم القيام حسب اإلجراءات العادية بشهر العقود الموثقة، إذ ال 

 .(1)عدم قابلية إعادة التنازلينبغي التذرع بعدم إدراج بند 

  

 عن األمالك العقارية التنازل ا: منازعاتثاني
 

المبدأ العام في الجزائر هو خضوع منازعات الدومين الخاص إلختصاص القاضي 
اإلداري، واإلستثناء هو خضوعها إلختصاص القاضي العادي عند وجود تخويل قانوني أي 

ات التنازل سواء في مجال منازعات العقود أو بالنسبة لعمليّ . وهو ما يطّبق (2)نص صريح
، األمر الذي كّرسه إجتهاد المحكمة العليا (3)ةجنة الوالئيّ في مجال القرارات الصادرة عن اللّ 

ة، مؤّسسة ة اإلداريّ حين أعلنت عن إختصاص الجهات القضائيّ  84541في قرارها رقم 

                                                           

، تحت عنوان/ التنازل 17/08/2009صادرة عن المديرية العامة لألمالك الوطنية بتاريخ  8599مذكرة رقم ( 1)
  عن أمالك الدولة.

  .291حمدي باشا عمر، التنازل عن أمالك الدولة، مرجع سابق، ص ( 2)
يؤخذ على إتجاه المحكمة العليا هذا، عدم تمييزه في مجال اإلختصاص بين يرى األستاذ مسعود شيهوب أنه ( 3)

عقود التنازل والقرارات الصادرة عن اللجنة الوالئية، إذ أخضعتها كلها لوالية نظر الغرفة اإلدارية الجهوية 
 بحجة أّن قرار الرفض صادر عن الوالي بصفته رئيسا لّلجنة الوالئية للتنازل.

ختص الغرفة اإلدارية المحلية بنظر دعاوى بطالن عقود البيع المكرسة لعملية التنازل لكن الصحيح أن ت
بوصفها قاضي القضاء الشامل، ألن اإلختصاص بالنظر في مدى شرعية العقود اإلدارية يعود للقضاء 

ى يبقى الشامل، وال يغير من األمر شيئا كون العقد مؤّسس على قرار الوالي برفض التظّلم، فموضوع الدعو 
هو إبطال العقد. بينما يظل اإلختصاص بإلغاء قرارات التنازل في حّد ذاتها من إختصاص الغرف الجهوّية 

 ألن موضوع الدعوى هنا هو إبطال قرار الوالي )رئيس اللجنة الوالئية(برفض التظلم في قرار التنازل.
بدون طبعة، الجزائر، ديوان  مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، الجزء الثالث، -

  .471، ص2004المطبوعات الجامعية، سنة 
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ة ال يجوز ولة هي عقود إداريّ ة بالدومين الخاص بالدّ قموقفها على أّن عقود التنازل المتعلّ 
  . (1)إلغاؤها إاّل من طرف القاضي اإلداري 

الجهات  زل عّدة إشكاليات على مستوى وعلى الصعيد التطبيقي يطرح موضوع التنا
أّن  المنشورة، ةمن األحكام والقرارات القضائيّ  ، ويستخلص(2)ةة المختّص ة اإلداريّ القضائيّ 

المتعّلقان بالتنازل على  269-03وكذا المرسوم التنفيذي رقم  01-81تطبيق القانون رقم 
إلى وجود  عموما يؤدي ولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري،ابعة للدّ ة التّ األمالك العقاريّ 

 اإلستفادة حقّ ة التنازل، ومنازعات تخص شرعيّ مدى ن المنازعات: منازعات تتعلق بن منوعي
 نعرضها في اآلتي: .من التنازل

 

 شرعية التنازل : المنازعات في1
 

ة التنازل إلى نقطتين أساسيتين: األولى تتعّلق بتحديد طبيعة تستند مسألة شرعيّ  
يخّول لهم القانون حّق ذين لاألشخاص الّ  ة القابلة للتنازل، أّما الثانية فتخّص األمالك العقاريّ 

اإلستفادة من التنازل. إذ أّنه في كثير من األحيان تكون هناك طلبات شراء على أمالك 
ة ولة غير قابلة بطبيعتها ألن تكون محاّل للتنازل كالسكنات الوظيفيّ ة تابعة للدّ عقاريّ 

)الوالية والبلدية(. ة ابعة للجماعات المحليّ ة التّ صة لضرورة الخدمة أو األمالك العقاريّ المخّص 
 16/07/1988الصادر بتاريخ  55826في القرار رقم  دد أّكدت المحكمة العوفي هذا الّص 

ة التي تعتبر جزء من البنايات التي تستعملها على أّنه ال يجوز التنازل عن السكنات الوظيفيّ 
ة لممارسة المساكن الضروريّ ة، وكذلك الّدولة والجماعات المحلّية والهيئات واألجهزة العموميّ 

 .(3)الوظائف

                                                           

بيع( الذي -غير منشور "حيث أّن األمر يتعّلق بعقد )إيجار 22/03/1993الصادر بتاريخ  84541قرار رقم ( 1)
مدي له طابع إذعان إداري، ومن ثّم فإّن المنازعة المتعلقة به تخضع إلختصاص الجهة القضائية اإلدارية" ح

  .292عمر باشا، ص
  .280حمدي باشا عمر، التنازل عن أمالك الدولة، مرجع سابق، ص ( 2)
  .152ص  02عدد  1988( المجلة القضائية لسنة 3)
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ل لهم وفي أحيان أخرى تكون طلبات التنازل من غير ذي صفة أي مّمن ال يخوّ 
ة اإلستفادة من التنازل كغير الشاغل الشرعي للسكن أو من ال يحمل الجنسيّ  القانون حقّ 

 ة.الجزائريّ 

ون الطلب من ذي صفة ة، إذ يكر فيها شرطي الشرعيّ كما أّن هناك قضايا أخرى يتوفّ 
دد قضت ة. وفي هذا الّص وعلى ملك قابل للتنازل، إاّل أّنه يقابل بتعّسف من اإلدارة المختّص 

 بما يلي: (1)647 116ة للمحكمة العليا في قرارها رقم الغرفة اإلداريّ 

ذي إستعمال  حيث أّن المستأنف عليها كانت مستأجرة من لدن بلدية هيليوبوليس لمحلّ  -"
 ة، بموجب عقد رسمي.......كصيدليّ مهني 

 المذكور. حيث أّنه في إطار التنازل عن أمالك الّدولة إلتمست السّيدة شراء المحلّ -

 حيث أّنه بمقتضى قرار لجنة الدائرة فإّن طلبها قوبل بالرفض.-

 ة أّيدت قرار الرفض.حيث أّنه بناء على طعن المستأنف عليها فإّن الّلجنة الوالئيّ -

ذو منفعة  جنة المذكورة يتمّثل في كون المحلّ حيث أّن السبب الوحيد المثار من طرف اللّ -
 ةعموميّ 

 صّنفت قائمة األمالك القابلة للتنازل. 01-81 رقم من القانون  03حيث أّن المادة -

المتنازع عليه  حيث أّنه بسبب عدم وضوح أسباب الرفض فإّنه يتعذر بذلك تصنيف المحلّ -
 المذكورة أعاله. 03ألصناف المذكورة في المادة من ضمن ا

في رفض طلب الشراء، فإّنه  حيث أّنه في حالة ما إذا كانت لجنة الدائرة والوالية لها الحقّ -
 .03يتعّين بالنتيجة تسبيب تبرير هذا الّرفض وفقا لمقتضيات المادة 

 ن إبطاله". يتعيّ الي حيث أّن قرار الرفض إّتخذ بمخالفة مقتضيات القانون وبالتّ -
                                                           

، غير منشور، أنظر حمدي عمر باشا، التنازل عن أمالك الدولة، مرجع 26/03/1996قرار صادر بتاريخ ( 1)
  .284سابق، ص
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 اإلستفادة من التنازل : المنازعات في حق2
 

بالحكم التالي: "من المقّرر قانونا أّنه يشترط  97696جاء قرار المحكمة العليا رقم  
للترشح لشراء ملك من أمالك الّدولة توّفر شرطين متالزمين هما: الحيازة على سند أوال، 

 ة ثانيا. وشغل األمكنة بصفة شرعيّ 

ر هاذين الشرطين معا، تعطى ومن المستقّر عليه قضاء أّنه في حالة عدم توفّ 
ة . األمر الذي أّكده كذلك قرار الغرفة اإلداريّ (1)ا"ة للشخص الذي يحوز سندا قانونيّ األولويّ 

حين أقّر صفة المستفيد القانوني من التنازل إلى المستأجر الشرعي الحائز  (2)62 231رقم 
عليه  عقد إيجار صحيح قانونا، حيث كان القرار كما يلي: "من المقّرر طبقا لما إستقرّ على 

ا للحقوق من المتنازل لفائدة المتنازل له. ل نقال قانونيّ إجتهاد المحكمة العليا أّن التنازل يشكّ 
 لطة.ومن ثّم فإّن القرار اإلداري المخالف لهذا المبدأ يعّد مشوبا بعيب تجاوز السّ 

اعن أصبح بواسطة مقّرر تسوية أّن الطّ  -ة الحالفي قضيّ –ا كان من الثابت ولمّ 
ادر لفائدته المستأجر القانوني الوحيد، فإّن القرار اإلداري ة الناتج عن التنازل الّص الوضعيّ 

كن المتنازل عليه لشخص آخر يعّد مشوبا بعيب تجاوز المتضّمن قبول ملف شراء السّ 
 لطة". السّ 

كن بعد حكم الطالق لحضانة قة المستفيدة من السّ شارة أّن الزوجة المطلّ كما تجدر اإل
ها فيه ينتهي بإنتهاء األوالد ال يخّول لها القانون اإلستفادة من حّق التنازل عليه، ألّن حقّ 

بنّصه على ما يلي: "من المقّرر  197 81الحضانة. وهذا ما كّرسه قرار المحكمة العليا رقم 
 يجوز للقاضي في حالة الطالق أن يعّين من الزوجين من يمكنه اإلنتفاع بحقّ قانونا، أّنه 

 اإليجار ألجل حضانة األوالد.

                                                           

 .134ص  04عدد  1993، المجلة القضائية لسنة 25/10/1992صادر بتاريخ  97696قرار رقم ( 1)
 .188ص  03، عدد 1991، المجلة القضائية لسنة 24/02/1990صادر بتاريخ  62 231( قرار رقم 2)
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ة، بل ينتهي قة بإعتبارها حاضنة الصبغة النهائيّ وال يكتسب حّق السكن الممنوح للمطلّ 
 ة.بإنتهاء مّدة الحضانة ألّن هذا الحّق مقصور على اإلنتفاع وليس سندا للملكيّ 

مبّرر  ة الحال ليس له أيّ في قضيّ  -لفائدة الزوج–ومن ثّم فإّن إبطال عقد التنازل 
 .(1)قانوني"

 

 الثاني المطلب

التنازل عن أمالك الدولة العقارية الخاصة في إطار تسوية وضعية البناءات غير 

 القانونية

 

سندات رسمية، أو نظرا إلنتشار العديد من التجمعات السكنية التي ال يملك أصحابها 
ى القول يملك بعضهم سندات لكنها تعد باطلة أو ناقصة في نظر القانون، مما يؤدي حتما إل

فقد . مكتملةالغير البنايات  ال منظمة، باإلضافة إلى ظاهرة إنتشارأنها تجمعات غير مهيأة و 
من  هدفلذي المحدد لمطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وا 15-08القانون رقم  أصدر المشرع

  اإلشكال ووضع حد له. هذامعالجة  إلى خالله

وتشمل مطابقة البنايات وإتمام إنجازها عدة إجراءات بهدف الوصول إلى إعداد 
سندات الملكية بإعتبارها الهدف األساسي من العملية. وعليه فقد تبع هذا القانون صدور عدة 

يحدد  2009ماي  02المؤرخ في  154-09نصوص تنظيمية أهمها المرسوم التنفيذي رقم 
إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات، باإلضافة إلى عدة تعليمات وزارية توضح وتفسر 

 العمل بالقوانين والتنظيمات الصادرة.

، نجد أن سياقومن خالل اإلطالع على مختلف النصوص الصادرة في هذا ال
ة سياسة تعتمد على قانونيّ الغير في مجال القضاء على البناءات  المشرع قد إنتهج

ة ثنائّية وهي: التدخل الوقائي والتدخل العالجي، يتمّثل التدخل الوقائي في العمل إستراتيجيّ 
                                                           

  .85ص  01، عدد 1996، المجلة القضائية لسنة 23/12/1990صادر بتاريخ  197 81( قرار رقم 1)
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على صّد وقطع األسباب التي سمحت بإنتشار هذه الظاهرة، وهذا من خالل فرض رقابة 
ى إّتباع سياسة صارمة على إستعمال األرض، وكذا تطهير سندات ملكيتها، باإلضافة إل

ة واضحة وفّعالة لإلهتمام بالفئة المعوزة من المجتمع والحلول دون لجوئها سكنّية إجتماعيّ 
 إلى حّل السكن الفوضوي.

فيتمّثل في آليات التدخل التي  -وهو موضوع دراستنا–التدخل العالجي  فيما يخّص و 
ة، وهذا إّما عن طريق انونيّ إستحدثها المشّرع من أجل إيجاد حّل لما شّيد من بناءات غير ق

ة للبناية ة القانونيّ الهدم واإلزالة، وهو أقدم الحلول وأكثرها تطرفا، أو عن طريق تسوية الوضعيّ 
 وإدماجها ضمن اإلطار العمراني المنّظم.  

قانونيّة، سينطلق حتما من الغير  موضوع تسوية وضعّية البناءات يمكن القول أنّ و 
ة للبناء أوال، إذ أّن القانون رقم وية ملكّية الوعاء أو القاعدة العقاريّ نقطة البحث في ضرورة تس

، (2)المتعّلق بالتهيئة والتعمير 29-90، والقانون رقم (1)المتضّمن التوجيه العقاري  90-25
صة البناء، ولّما ة وثيقة ال يمكن تجاوزها من أجل الحصول على رخقد جعال من سند الملكيّ 

ة ملتصقة باألرض فإّن عملّية التسوية تنطلق من األصل وال يستقيم قانونيّ الغير كانت البناية 
 .(3)القول بخالف ذلك

ة والعقارات التابعة ألمالك الّدولة الخاّصة كغيرها من أمالك الخواص واألمالك الوقفيّ 
قانونّية المتعّلقة بتشييد الغير تداءات مومّية، لم تسلم من اإلعوحّتى األمالك الوطنّية الع

حيث تم في هذا السياق إحصاء خمسون ألف وتسعمائة وخمسة  بناءات فوضوّية فوقها،
( بناية غير مطابقة للرخصة وخمسة وستون ألف وأربعمائة وأربعة 50995وتسعون )
( بناية مقامة بدون رخصة في آخر تقرير صدر عن وزارة السكن 65434وثالثون )

                                                           

  المتضمن التوجيه العقاري، مرجع سابق. 18/11/1990المؤرخ في  25-90( القانون رقم 1)
  المتعّلق بالتهيئة والتعمير، مرجع سابق. 01/12/1990المؤرخ في  29-90( القانون رقم 2)
نشر على الموقع اإللكتروني  ،الشرعية( بن دوحة عيسى، األدوات القانونية لتسوية وضعية البنايات غير 3)

www.aissabendouha.blogspot.com 31/12/2011 بتاريخ.  
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، سعيا منه للحّد (2)وعليه فقد تدّخل المشّرع بواسطة التشريعات المنّظمة للعمران. (1)العمرانو 
 من إنتشار هذه الظاهرة والشروع في تسوية ما تّم منها في ذات الوقت. 

وسنعرض فيما يلي نطاق تسوية البناءات غير القانونية في فرع أول، وإجراءات 
   القانونية وقراراتها في فرع ثان.تسوية البناءات غير 

 

 األول الفرع

 البناءات غير القانونية تسويةنطاق 

 

غير قوانين تسوية وضعّية البنايات  إّن الطابع اإلستثنائي والمؤقت اّلذي تّتسم به
قانونّية عموما، يجعلها تكتسب جملة من الخصائص تمّيزها الظروف والعوامل التي صدرت ال

المحددة لقواعد مطابقة البنايات وإتمام الخصائص  يمكن إجمال هذهالقوانين، و في ظّلها هذه 
 إنجازها في اآلتي:

تمّيز عملّيات تحقيق المطابقة بالشمولّية، وما يؤّكد ذلك أّن تحقيق المطابقة يعّد ت -
إجراء يترتب عليه تسوية وضعّية الوعاء العقاري للبناية وكذا الوضعّية العمرانّية لها، 

ك بأثر رجعي، حيث ال يجوز أن تتّم التسوية بخالف ذلك، وهذا على أساس وذل
، وبالّتالي فالتسوية القانونّية الكلّية (3)جعل المشّرع حّق البناء مرتبط بملكّية األرض

 للبناء تستوجب بالّضرورة تسوية وضعّية الوعاء العقاري المقامة عليه.

                                                           

والعمران، ، نشرة إخبارية لوزارة السكن 01( وزير السكن والعمران السيد عبد الحميد طمار، رسالة السكن رقم 1)
 .01، ص 2011، جانفي 01العدد 

 212-85( وفي هذا الشأن عرفت الجزائر منذ اإلستقالل صدور تشريعين للتسوية وهما: المرسوم التنفيذي رقم 2)
المحّدد لشروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعال أراضي عمومية أو خصوصية،  13/08/1985المؤرخ في 

 20/07/2008المؤرخ في  15-08. والقانون رقم 14/08/1985اريخ الصادرة بت 34جريدة رسمية عدد 
  المحّدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، مرجع سابق.

  المتعّلق بالتهيئة والتعمير، مرجع سابق. 29-90من القانون رقم  50( المادة 3)
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ستثنائي، حيث تعّد أحكام تحقيق المطابقة تمّيز عمليات تحقيق المطابقة بالطابع اإلت -
أحكاما ظرفّية ومؤقتة، تّم إستحداثها لمواجهة وضع إستثنائي عام يطبع العمران 
الجزائري، وذلك على إعتبار أّن المشّرع قد جعل تطبيق األحكام المتعّلقة بمطابقة 

 .(1)البنايات مقترنة بأجل محّدد تنتهي بإنتهائه
المطابقة بمراعاتها لقواعد التهيئة والتعمير، وهذا ما نستشّفه من  تمّيز عمليات تحقيقت -

خالل الدراسة التي تمّر بها الملفات المتعّلقة بتسوية البناءات الغير قانونّية، والذي 
يشبه إلى حّد كبير دراسة اإلدارة المختّصة لملفات طلب رخصة البناء في الحاالت 

اإلداري، وهو ما أّكده المشّرع من خالل  العادّية عند ممارستها لوظيفة الضبط
المتعّلق بإجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة  154-09المرسوم التنفيذي رقم 

، والذي نّص فيه على وجوب المراعاة عند دراسة التصريح بمطابقة (2)البنايات
البنايات مدى تطابق مشروع البناية مع أحكام مخّطط شغل األراضي، وفي حالة 

ه يراعى مدى مطابقة المشروع مع أحكام المخّطط التوجيهي للتهيئة عدم وجود
. وما يترّتب على هذه الخاصّية هو أّن (3)والتعمير أو األحكام العاّمة للتهيئة والتعمير

عملّية تحقيق المطابقة ال يمكن بأّي شكل من األشكال أن تمس بحقوق الغير 
رتفاق، كما أّنها ال تمّس باإلرتفاقات المقّررة قوق اإلـــــون كحــــــــالمستمّدة من القان

ن ملكيته ــــــلى جزء مــــــــبناء عـــع على المالك الـــــبها يمنـــــــمير واّلتي بموجـــلصالح التع
 . (4)أو كّلها

                                                           

، إذ كان الوضع خالف 15-08( يعتبر الطابع المؤقت لعمليات تحقيق المطابقة أمر جديد إستحدثه القانون رقم 1)
على أّنه ينتهي  15-08من القانون  94. إذ نصت المادة 212-85ذلك في إطار المرسوم التنفيذي رقم 

لقانون في الجريدة الرسمية، ثّم مفعول إجراءات تحقيق المطابقة في أجل خمس سنوات إبتداء من تاريخ نشر ا
، 30/12/2013المؤرخ في  08-13من القانون رقم  79جاء تمديد لمّدة سنتين بموجب نص المادة 

  . 31/12/2013الصادرة بتاريخ  68، جريدة رسمية عدد 2014والمتضمن قانون المالية لسنة 
ّلق بإجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة والمتع 02/05/2009المؤرخ في  154-09( المرسوم التنفيذي رقم 2)

  .06/05/2009الصادرة بتاريخ  27البنايات، جريدة رسمية عدد 
المتعّلق بإجراءات تنفيذ التصريح  02/05/2009المؤرخ في  154-09من المرسوم التنفيذي رقم  10( المادة 3)

  بمطابقة البنايات.
  .256الجزائري للتوجيه العقاري، مرجع سابق، ص ( اسماعين شامة، النظام القانوني 4)
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تمّيز عمليات تحقيق المطابقة بالطابع اإلجباري على الرغم من أن هاته العملية ال ت -
برغبة وطلب من المالكين أو كل متدخل مؤهل لذلك، وهذا من أجل إتخاذ تتحرك إال 

، إذ ألزمت المادة (1)التدابير الالزمة في أجل محدد بخمس سنوات وإال تقرر معاقبتهم
كّل المالكين وأصحاب المشاريع وكّل متدّخل مؤّهل، إّتخاذ  15-08من القانون  07

لزام هنا واضح إذ يرجع إلى دور وأهمّية اإلجراءات الاّلزمة لهذا الغرض، وسبب اإل
ير قانونّية من خالل ــــــقة كوسيلة عالجّية لوضعّية البناءات الغــــعملّيات المطاب

يه فأّي إخالل بإجراءات أو ـــــــــراني المنّظم، وعلــــــــــــإدماجها في نطاق اإلطار العم
اءات تدور بين الغرامة المالّية مواعيد عملّيات تحقيق المطابقة يترّتب عليه جز 

 .(2)والهدم

المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام  15-08أجاز المشّرع من خالل القانون رقم و 
ة المشّيدة فوق أراضي تابعة لألمالك قانونيّ الغير ة البناءات إمكانية تسوية وضعيّ  إنجازها،

 ية:ة في الحاالت اآلتة الخاّص الوطنيّ 

 

 حالة التسوية عن طريق منح سند ملكيةأوال: 
 

وهي الحالة المتعّلقة بالبناءات المشّيدة برخصة بناء في إطار التجزئة على أراضي  
ة بسند، في إطار التنازل على لطة المختّص ولة الخاّصة، تنازلت عنها السّ تابعة ألمالك الدّ 

والتي  (3)ةالمتعّلق باإلحتياطات العقاريّ  26-74األراضي الصالحة للبناء بموجب األمر رقم 
كيفّية تسوية هذه الحالة  15-08 رقم من القانون  36لم يتّم تسويتها، وقد بّينت المادة 

والمتمّثلة في قيام لجنة الدائرة بتكليف مديرّية أمالك الّدولة بإجراء تحقيق عقاري بخصوص 
ة، وهذا من أجل تحديد الجهة المالكة ولة الخاّص ابعة لحظيرة أمالك الدّ هاته األمالك التّ 

                                                           

، مجلة الحقوق 15-08( بوشريط حسنة، إشكالية قواعد تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها وفقا للقانون رقم 1)
  .265، ص 2013والحريات، عدد تجريبي، مارس 

  البنايات وإتمام إنجازها، مرجع سابق.المحدد لقواعد مطابقة  15-08وما يليها من القانون رقم  83( المادة 2)
  والمتضمن تكوين اإلحتياطات العقارية، مرجع سابق. 20/02/1974المؤرخ بتاريخ  26-74( األمر رقم 3)



 

235 
 

 ،30-90ة التنازل عن الوعاء العقاري على ضوء قانون األمالك الوطنية رقم وبحث إمكانيّ 
، ثّم على إثر هذا التحقيق تتوّلى لجنة الدائرة المحّددة قانونا 15-08وكذا قانون التسوية رقم 

ة وشهره على مستوى اد سند الملكيّ ولة بإعدة أمالك الدّ إخطار الوالي الذي يأمر مديريّ 
 ة وتسليمه للمستفيد.المحافظة العقاريّ 

 

 حالة التسوية عن طريق التنازلثانيا: 
 

ولة ة المشّيدة فوق أراضي تابعة ألمالك الدّ وهي الحالة المتعّلقة بالبناءات الغير قانونيّ 
واضحا بحرمة األمالك الوطنّية ة دون أّي سند قانوني، وهذا ما يعّد مساسا ة الخاّص العقاريّ 
أجاز تسوية  15-08من القانون رقم  14ة، إاّل أّن المشّرع ومن خالل نص المادة الخاّص 

ة على أراضي تابعة هذه الوضعّية بنّصه على أّنه في حالة تشييد بناءات غير قانونيّ 
ئرة أن تقّرر باإلّتفاق مع لألمالك الخاّصة للّدولة أو الوالية أو البلدّية، فإّنه يمكن للجنة الدا

ولة( على تسوية وضعّية الوعاء العقاري عن طريق ة أمالك الدّ السلطات المعنّية )مديريّ 
التنازل عنه بالتراضي وفقا للتشريع المعمول به، ويتّم هذا التنازل بسعر القيمة التجارّية للملك 

أمالك الدولة. وبعدها توّجه المتنازل عنه كما هو محّدد في التقييم الذي تقوم به مديرية 
 الموافقة على التسوية إلى إدارة أمالك الدولة من أجل إعداد عقد التنازل.

 

 حالة التسوية عن طريق الترقيم والقيد في السجل العقاريثالثا: 
 

المتضمن قانون  21-04من القانون رقم  48وهي الحالة التي نّصت عليها المادة 
" في حالة تشييد البنايات برخصة بناء أو بدونها  ها على ما يلي:بنّص  (1)2005المالية لسنة 

ولة منحتها السلطة المؤهلة طبقا للتشريع على أرض ذات أصل تابع ألمالك خاّصة للدّ 
مالكها الظاهر الذي ال يتوافر لديه سند المتعّلق بالتهيئة والتعمير، والتي يكون في مقدور 

ة المسح العام دفع ثمن الحيازة الذي أّداه حسب الحالة ة، أن يثبت أثناء عمليّ قانوني للملكيّ 
                                                           

 ، مرجع سابق.2005المتضمن قانون المالية لسنة  29/12/2004المؤرخ في  21-04( القانون رقم 1)
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ولة، تتّم عملّية القيد النهائي في السجل العقاري لدى قابض البلدّية أو لدى مصالح أمالك الدّ 
 مجموع العقارات والبنايات. خّص ة الظاهر فيما يمباشرة لفائدة صاحب الملكيّ 

وفي حالة عدم تبرير الدفع كلّيا أو جزئّيا يتّم القيام بقيد مؤقت إلى غاية الدفع الكامل 
ولة وق الحالّية، والتي تواصل مصالح أمالك الدّ للثمن الذي ال يمكن أن يقّل عن قيمة السّ 

 تحصيلها طبقا للتشريع المعمول به". 

أّنه ال تطبق ب 21-04من القانون رقم  48من المادة  األخيرة الفقرة وإستثناء أضافت
هاته األحكام في الحالة المتعّلقة بالبناء المؤقت، حيث يتّم حينها مسح األرض وقيدها بإسم 

 الدولة.

ة للوعاء العقاري ة القانونيّ ، والتي عالجت حالة تسوية الوضعيّ 48نص  ويالحظ من
طريق قيدها ة على أراضي تابعة ألمالك الّدولة الخاّصة عن ة المشّيدللبناءات الغير قانونيّ 

 :في السجل العقاري، أنه يشترط لتحقيق ذلك اآلتي 

أن يكون الوعاء العقاري المقام عليه البناء تابع ألمالك الّدولة الخاّصة، فال يجوز  -
ف فيها تسوية البنايات المقامة على األمالك الوطنّية العاّمة ألنها غير قابلة للتصرّ 

 بطبيعتها.
من  92أن يرخص القانون لعملّية التنازل مثل ما هو منصوص عليه في المادة  -

المحّدد لشروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك  427-12المرسوم التنفيذي رقم 
 العمومّية والخاّصة الّتابعة للّدولة.

حّددته أدوات التعمير، أن تكون القطعة المتنازل عنها قابلة للبناء والتعمير طبقا لما  -
 وأن يتوافق تخصيص األرض مع سبب التنازل.

أن تشتمل األرض على البناء المشّيد سواء برخصة بناء أو بدونها، وهذا بشكل  -
مندمج مع األرض، أي ال يمكن فصله دون هدم، وهو ما قصده المشّرع بقوله: "ال 

 ؤقت".تطبق أحكام هذه الماّدة في الحالة الخاّصة بالبناء الم
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ة التنازل، وبعد وعند تحّقق هذه الشروط، وبعد إيداع وثائق المسح التي تبّرر عمليّ 
الدفع وترقيم العقار، يمنح الحائز الدفتر العقاري إذا ما إستطاع إثبات تأديته لثمن التنازل 

ّيد ة أي عدم تمّكنه من إثبات تأدية الثمن، تقأمام المحّقق العقاري، أّما في الحالة العكسيّ 
 .(1)ة مؤقتا بإسم صاحبها الذي يمنح شهادة الترقيم المؤقتالقطعة األرضيّ 

ة الوعاء العقاري للبناء غير القانوني وفي كلتا الحالتين تعتبر قد تّمت تسوية وضعيّ 
 ة عن طريق منح الحائز لسند قانوني.ولة الخاّص المقام على أمالك الدّ 

ولة في إطار بمجال تدخل إدارة أمالك الدّ  فيما يتعّلق 3476المذكرة رقم  توقد أشار 
يتّم تسويتها بإجراءات إستثنائية نظرا ازها، إلى حاالت ة مطابقة البنايات وإتمام إنجعمليّ 

ة. تي تكون إّما مشاريع إستثمارّية، وإّما برامج ترقية عقاريّ لطابع التشييدات المقامة عليها، والّ 
 نعرضها فيما يلي:

بتسوية وضعية الوعاء العقاري الذي إستعمل إلنجاز مشاريع خاّصة الحالة ال -
 إستثمارّية

المحّدد لشروط وكيفيات منح  04-08طبقا للتشريع المعمول به ال سيما األمر رقم 
اإلمتياز على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع 

ة تكون على التي إستعملت إلنجاز مشاريع إستثماريّ ة ، فإّن تسوية األوعية العقاريّ (2)إستثمارية
 أساس إمتياز غير قابل للتحويل إلى تنازل.

 ويبقى معلوما أّنه في حالة ما إذا كان المستثمر المعني حائز مسبقا على حقّ 
في تحويل اإلمتياز إلى تنازل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما  إمتياز، يمنح له الحقّ 

ح اإلمتياز، كما يمكن لهذا األخير اإلستفادة مباشرة من تنازل عن مجمل عند تاريخ من
إمتياز والمساحة الزائدة(، وذلك على أساس  الوعاء العقاري )القطعة الممنوح له عليها حقّ 

                                                           

  وية وضعية البنايات غير الشرعية، مرجع سابق. ( بن دوحة عيسى، األدوات القانونية لتس1)
، المحّدد لشروط وكيفيات منح اإلمتياز على األراضي التابعة 01/09/2008المؤرخ في  04-08( األمر رقم 2)

  لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع إستثمارية، مرجع سابق.
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رأي مسبق بالموافقة من طرف لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية اإلستثمارات وضبط 
شارة إلى أّن التنازل عن المساحة الزائدة يكون على أساس ( مع اإلCALPIREFالعقار )

عر وبالسّ  15-08ة المالحظة عند تاريخ إيداع الملف في إطار القانون رقم القيمة التجاريّ 
عر المالحظ عند تاريخ منح اإلمتياز األقل المدّون في شوكة األسعار وليس على أساس السّ 

 .(1)اآلجال المحّددةى وإن تّم إنجاز المشروع في حتّ 

خاّصة بتسوية وضعية الوعاء العقاري الذي إستعمل إلنجاز برامج الترقية الحالة ال -
 .العقارية

، 02قد أورد المشّرع التعليمات الخاّصة بالتسوية في هذه الحالة ضمن المذكرة رقم و 
ة، والتي لة الخاّص ابعة ألمالك الّدو الصادرة عن السيد رئيس الحكومة، والمتعّلقة باألراضي التّ 

 .(2)ةات ترقية عقاريّ تّم إنجاز على سطحها عمليّ 

أّنه البّد أن يتضّمن سعر التنازل عن األوعية العقارية  (3)3476وأضافت المذكرة رقم 
ة ذات طابع إجتماعي، التخفيضات المنصوص عليها ات ترقية عقاريّ الممنوحة إلنجاز عمليّ 
 المعمول بهما.في التشريع والتنظيم 

 
 

 

 

                                                           

المتعلقة بمجال تدخل إدارة أمالك الدولة في إطار عملية  08/04/2013المؤرخة في  3476( المذكرة رقم 1)
  مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، مرجع سابق.

، المتعّلقة باألراضي التابعة ألمالك الدولة الخاصة، والتي تّم 29/12/2011المؤرخة في  02المذكرة رقم ( 2)
 إنجاز على سطحها عمليات ترقية عقارية.

المتعلقة بمجال تدخل إدارة أمالك الدولة في إطار عملية مطابقة البنايات وإتمام  08/04/2013ة في ( المؤرخ3)
  إنجازها، مرجع سابق.
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 الفرع الثاني

 إجراءات تسوية البناءات غير القانونية وقراراتها

 

المحّدد لقواعد مطابقة البناءات وإتمام إنجازها  15-08لقد تضّمن القانون رقم 
حقة له، عّدة إجراءات ومراحل تمّر بها عملّيات التسوية سواء تلك والمراسيم التنفيذية الاّل 

المتعّلقة بالبناء أو بالوعاء العقاري، وقد حّرص المشّرع على وجوب إتباعها، وفرض جزاءات 
 في حالة تخّلفها، نظرا ألهمّية هذه اإلجراءات في ضمان نجاح العملّية.

وسنعرض فيما يلي إجراءات تسوية البناءات غير القانونية، ثم قرارات تسوية 
 البناءات غير القانونية.

 

 البناءات غير القانونية تسويةاءات : إجرأوال
 

إذا كان المشرع قد أفصح عن إرادته الصريحة في مواجهة ظاهرة البنايات غير 
الشرعية والقضاء عليها، فمهمته قد إنتهت بوضعه للترسانة القانونية الكفيلة بالتصدي لهذه 

ألولى، حيث مكنها المشكلة، لتبدأ مباشرة مهمة التنفيذ التي هي موكلة لإلدارة بالدرجة ا
، كون الدور الكبير في تنظيم الحركة العمرانية (1)المشرع من وسائل وإمتيازات السلطة العامة

 هو لإلدارة متمثلة في البلدية والدائرة والوالية ومديرية أمالك الدولة.

: وهي عّدة إجراءات تتّم على أربع مستوياتّر عملية تحقيق مطابقة البنايات بتمو 
على مستوى مديرية أمالك ، و وعلى مستوى الوالية، وعلى مستوى الدائرة، مستوى البلديةعلى 
 حسب التفصيل اآلتي: .الدولة

                                                           

( يوسفي محمد، دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في تحقيق تسوية البنايات غير الشرعية في ظل قانون 1)
بر حماية حقوق اإلنسان بين النصوص الدولية والنصوص ، مجلة الدراسات الحقوقية، مخ08-15مطابقة البنايات 

  . 235، ص 2017، ديسمبر 08الوطنية وواقعها في الجزائر، العدد 
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 التسوية على مستوى البلدية : إجراءات1
 

يبدأ إجراء تحقيق المطابقة عن طريق التصريح بالبناية من طرف صاحبها، باإليداع 
، كما يجب (1)المختص إقليميا بالتحقيق في مطابقة بنايتهلدى رئيس المجلس الشعبي البلدي 

على كل مصرح أن يسحب إستمارة التصريح من المجلس الشعبي البلدي لمكان وجود 
البناية، هذا ويعد التصريح في خمس نسخ طبقا إلستمارة النموذج المرفق بملحق المرسوم 

كما يجب أن  (2)طابقة البناياتالمحدد إلجراءات تنفيذ التصريح بم 154-09التنفيذي رقم 
يرفق التصريح بملف يختلف حسب طبيعة كل طلب يحتوي على كل الوثائق الثبوتية 

، ويتم إستقبال 08-15المكتوبة والبيانية الضرورية للتكفل بالبناء في إطار القانون رقم 
في الملفات على مستوى البلدية لترسل في أربع نسخ مرفقة بمحضر التحقيق الميداني 

الخمسة عشر يوما الموالية إلى مصالح التعمير التابعة للبلدية وللوالية وللجنة الدائرة ويتم 
 اإلحتفاظ بنسخة على مستوى البلدية.

لدى مصالح التعمير على مستوى البلدية الواقع في  (3)إيداع ملفات طلب التسوية بعد
بّين فيه تاريخ اإليداع وهوية إقليمها البناء المراد تسوية وضعيته، مقابل إستالم وصل ي

المصّرح، كما يدّون هذا التصريح في سجل خاص تسّيره مصالح التعمير التقنية التابعة 
 ا.ة إقليميّ للمجلس الشعبي البلدي، والذي يرقمه ويؤشر عليه رئيس المحكمة المختّص 

                                                           

 ، مرجع سابق.08-15من القانون رقم  24( المادة 1)
 .06/05/2009الصادرة بتاريخ  27جريدة رسمية عدد  02/05/2009مؤرخ في  (2)
الملفات: ملف خاص بالبناءات غير القانونية المنتهية األشغال، وملف خاص بالبناءات غير ( هناك نوعان من 3)

  القانونية الغير منتهية األشغال.
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يعلم وفي حالة إيداع تصريح بمطابقة بناية غير متّممة، يجب على المصّرح أن 
رئيس المجلس الشعبي البلدي بوقف األشغال، ليسّلمه هذا األخير شهادة وقف األشغال من 

 .(1)أجل تحقيق المطابقة

ة البلدية أن يزوروا البناية المراد تسوية وضعيتها كما يجب على أعوان المصالح التقنيّ 
أن محضر عدم ( أيام التي تلي إيداع التصريح، ويحّررون في هذا الش08خالل الثماني )
 مطابقة البناية.

ق بملف طلب وبعد إبداء مصلحة التعمير على مستوى البلدية رأيها فيما يتعلّ 
التسوية، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بإرسال أربع نسخ من التصريح مرفق بمحضر 

ل الخمسة المعاينة والرأي المعّلل لمصالح التعمير إلى مدير التعمير والبناء للوالية، وهذا خال
 .     (2)( يوما التي تلي تاريخ إيداع التصريح15عشر )

 

 التسوية على مستوى الوالية : إجراءات2
 

فة بالتعمير على مستوى الوالية، بعد إرسال ملف طلب التسوية إلى المصلحة المكلّ 
اإلدارات تقوم هذه األخيرة بإجراءات التحقيق عن طريق جمع مختلف اآلراء المعّللة من 

 لة في:والمصالح والهيئات المؤهلة والمتمثّ 

 المصالح المكّلفة باألمالك الوطنّية. -
مصالح الحماية المدنّية فيما يخّص البنايات ذات اإلستعمال الصناعي أو التجاري  -

 وكّل البنايات التي تستقبل الجمهور.

                                                           

المحّدد إلجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات،  154-09من المرسوم التنفيذي رقم  07، 06، 05( المواد 1)
  مرجع سابق.

المحّدد إلجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات، مرجع  154-09تنفيذي رقم من المرسوم ال 09( المادة 2)
   سابق.
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ّسكن في المناطق مصالح اآلثار والمواقع المؤهلة والسياحة، عندما تكون مشاريع ال -
 المصّنفة في إطار التشريع المعمول به.

 29-90من القانون رقم  49مصالح الفالحة، وهذا في إطار أحكام المادة رقم  -
 المتعّلق بالتهيئة والتعمير. 

ويتوجب على هذه المصالح التي تّمت إستشارتها أن ترسل في جميع الحاالت رأيها 
 .(1)الة عدم الرد تعتبر موافقة على الطلب( يوما، وفي ح15في أجل خمسة عشر )

 فة بالتعمير ملفا لكّل تصريح يحتوي على مايلي:وبعدها تكّون مصالح الّدولة المكلّ 

 التصريح الذي قّدمه صاحب الملف. -
 الرأي المعّلل لمصالح التعمير على المستوى البلدي. -
 إستشارتها.الرأي المعّلل لإلدارات والمصالح والهيئات التي تّمت  -
 رأي مصالح الّدولة المكلفة بالتعمير على المستوى الوالئي. -

ا، تبّرر فهرسته في سجّل خاص ينشأ لدى وهذا مع وجوب أن يحمل الملف رقما ترتيبيّ 
، بعدها يتّم إيداع هذا الملف لدى األمانة التقنّية للجنة (2)فة بالتعميرمصالح الّدولة المكلّ 

وذلك في أجل شهر واحد  15-08 رقم من القانون  32ص المادة الدائرة المنشأة طبقا لن
ولة المكّلفة بالتعمير من أجل البث في ملفات إبتداء من تاريخ إخبار مصالح أمالك الدّ 

 .التسوية

 

 

 

                                                           

المحّدد إلجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات،  154-09من المرســـوم التنــــفيذي رقم  12، 11( المواد 1)
  مرجع سابق.

  نايات وإتمام إنجازها، مرجع سابق.المحدد لقواعد مطابقة الب 15-08من القانون رقم  31( المادة 2)
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 التسوية على مستوى الدائرة : إجراءات3
 

المرسلة إليها من قبل ة والمداوالت يتّم على مستوى الدائرة دراسة الملفات اإلداريّ 
ولة المكّلفة بالتعمير على مستوى الوالية، إلّتخاذ القرارات المناسبة بشأن ملفات مصالح الدّ 

 ة المشّيدة عليها.ة أو باألوعية العقاريّ قة بالبناءات الغير قانونيّ التسوية سواء المتعلّ 

 

 التسوية على مستوى مديرية أمالك الدولة: إجراءات 4
 

 ة للعقار محّل عملّية التسوية، وإبداء رأيها في الملف محلّ تحديد القيمة التجاريّ بعد 
وعليه، ولة بإعداد عقود التنازل بعد إستالمها لقرارات الموافقة. ة أمالك الدّ الدراسة، تقوم مديريّ 

 وهي: (1)ولةإدارة أمالك الدّ ب فهناك أربع مهام منوطة

من المرسوم التنفيذي  02الدائرة، تطبيقا ألحكام المادة المشاركة في أشغال لجنة  -
الذي يحّدد تشكيلة لجنتي الدائرة والطعن المكّلفتين بالبّت في تحقيق  09-155

، فإّن تمثيل مديرّية أمالك الّدولة ومديرّية الحفظ (2)مطابقة البنايات وكيفّيات سيرهما
لمحافظين العقاريين العقاري يجب أن يكون من طرف رؤساء المفتشّيات وا

 المختصين إقليميا.

ولة والحفظ العقاري المساهمة في وفي هذا الصدد، يجب على ممثلي أمالك الدّ 
ة محّل ة للقطعة األرضيّ ة القانونيّ المعلومات المتعّلقة بالوضعيّ  جنة، بمّدها بكلّ أشغال هذه اللّ 

إذ حصل أن قّررت الّلجنة  .(3)طلب التسوية، للسماح لّلجنة بدراسة الملف عن كّل دراية
الموافقة على تسوية بناية ما، ولكن بتحّفظ على تسوية الوعاء العقاري، غير أّن تسوية هذا 

                                                           

والمتعّلقة بمجال تدخل إدارة أمالك الدولة في إطار عملية مطابقة البنايات وإتمام إنجازها،  3476( المذكرة رقم 1)
  مرجع سابق.

ن المحّدد لتشكيلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتي 02/05/2009المؤرخ بتاريخ  155-09المرسوم التنفيذي رقم ( 2)
  بالبت في تحقيق مطابقة البنايات وكيفيات سيرهما، مرجع سابق.

والمتعّلقة بمجال تدخل إدارة أمالك الدولة في إطار عملية مطابقة البنايات وإتمام إنجازها،  3476( المذكرة رقم 3)
  مرجع سابق.
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ة معقدة، فمن جهة فهو حائز على مقّرر ، مّما يجعل المواطن في وضعيّ الوعاء ال تتمّ 
الوعاء العقاري  ةيتضّمن الموافقة على تسوية البناية، ومن جهة أخرى إستحالة تسوية وضعيّ 

 المقامة عليه البناية.

زمة )التحقيق القانوني غير منجز أو وعليه، ففي حالة نقص أو غياب المعلومات الاّل 
ولة وممثل الحفظ العقاري ق( فإّنه يتعّين على ممّثل أمالك الدّ يتطلب تحقيق قانوني معمّ 

قة بهذه المعلومات المتعلّ طلب تأجيل دراسة الملف المعني إلى غاية الحصول على كافة 
. أّما في حالة عدم تمكنهم من إتخاذ القرار، يتعّين عليهم إعالم مديري (1)ةالقطعة األرضيّ 

ولة والحفظ العقاري بالصعوبات التي واجهتهم بخصوص هذه الملفات، أين يتعّين أمالك الدّ 
 .(2)على هذين األخيرين الفصل بطريقة رسمّية في اإلشكال

وقد نصت المواد ، التحقيق القانوني على قطع األراضي محل طلب التسويةإجراء  -
المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها،  15-08من القانون رقم  38و  36

على تكليف إدارة أمالك الّدولة بالقيام بالتحقيقات القانونّية على القطع األرضّية محّل 
 طلب التسوية.

ر التوضيح أّنه يتعّين على العون المكّلف بالتحقيق جمع يجدوفي هذا اإلطار، 
ة المادّية للقطعة األرضّية )المساحة، الجزء المبني، اللواحق، المعلومات المرتبطة بالوضعيّ 

ة لها )أصل الملكية، الطابع، الموقع ة القانونيّ الحدود...(، وكذا المعلومات المرتبطة بالوضعيّ 
 العمراني....(.بالنسبة للمحيط 

سبة لمساحة البناية فإّنه ة معتبرة بالنّ كما أّنه، وعندما تكون مساحة القطعة األرضيّ 
يتعّين القيام بتحديد مساحة القطعة بالتنسيق مع مصالح التعمير، آخذين بعين اإلعتبار 

                                                           

عملية مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، والمتعّلقة بمجال تدخل إدارة أمالك الدولة في إطار  3476( المذكرة رقم 1)
   مرجع سابق.

والمتعّلقة بمجال تدخل إدارة أمالك الدولة في إطار عملية مطابقة البنايات وإتمام إنجازها،  3476( المذكرة رقم 2)
    مرجع سابق.
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حات وشبكة الطرق....، وهذا تجنبا لخلق مسا ،وشكل القطعة ،اقواعد التعمير المطبقة محليّ 
أو جيوب ال يمكن لها أن تشّكل قطع أراضي قابلة للبناء، وفي كّل الحاالت يتعّين على 

 حزم في هذا الجانب وفق المعطيات التي تحوزها فيما يخّص  بكلّ  الّلجنة ذات السيادة البتّ 
 .(1)ةهذه الوضعيّ 

دة تحديد القيمة التجارية لألراضي المحتمل تسويتها، وفي هذا السياق نصت الما  -
على أّن التنازل عن القطع األرضّية محّل عملية  15-08من القانون رقم  40

التسوية تتّم بسعر القيمة التجارّية المحّددة من طرف مصالح أمالك الّدولة، حسب ما 
 يلي:

حسب القيمة التجارّية، وبدون تخفيض من أجل اإلزدحام، إذا تعّلق األمر بشغل بعد 
 دور قانون اإلحتياطات العقارّية.تاريخ ص 18/11/1990تاريخ 

مع زيادة  (2)حسب جدول األسعار المعمول به في إطار اإلحتياطات العقارّية البلديةأو 
، إذا كان المعني حاصل على وثيقة تثبت عملّية المنح لفائدته قبل تاريخ صدور 50%

 .(3)المتضّمن تكوين اإلحتياطات العقارّية البلدية 26-74األمر رقم 

 %50، مع زيادة 02-86على أساس جدول األسعار المنصوص عليه في المرسوم أو 
 .18/11/1990إذا ثبت أّن المعني يشغل الوعاء العقاري قبل تاريخ 

وفي حالة ما إذا كان الوعاء العقاري غير قابل للتسوية في إطار اإلحتياطات 
فإّنه يتعّين  -ا في الحالتين السابقتينكما بّين–العقارّية البلدية، أو في إطار األمالك الشاغرة 

                                                           

البنايات وإتمام إنجازها، والمتعّلقة بمجال تدخل إدارة أمالك الدولة في إطار عملية مطابقة  3476( المذكرة رقم 1)
     مرجع سابق.

يضبط كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات لألراضي  07/01/1986المؤرخ بتاريخ  02-86( المرسوم رقم 2)
  .08/01/1986الصادرة بتاريخ  01الداخلة في إحتياطاتها العقارية وأسعار بيعها، جريدة رسمية عدد 

، المتضمن تكوين اإلحتياطات العقارية البلدية، مرجع 20/02/1974يخ المؤرخ بتار  26-74( األمر رقم 3)
  سابق.
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، آخذين بعين اإلعتبار تطبيق تقنيات التقييم (1)التكّفل بتسويتها على أساس قيمتها التجارّية
أّنه ومن باب  (3) 3476. وفي هذا الصدد، جاء في المذكرة رقم (2)المحّددة في التنظيم

 -في هذا اإلطار–اطن، فإّنه يتعّين اإلنصاف، ومن أجل تخفيف األعباء المالّية إتجاه المو 
األخذ بالّسعر الوحدوي األقّل المالحظ أثناء المعاينة، عند تاريخ إيداع الملف على مستوى 

 البلدّية.

تسليم سند الملكية لألوعية العقارية التابعة ألمالك الدولة الخاصة بالنسبة للملفات   -
من  40طبقا ألحكام المادة  ،الدائرةالتي تحصلت على رأي بالموافقة من طرف لجنة 

المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، تتوّلى مديرّية  15-08القانون رقم 
أمالك الّدولة بصفتها موّثق الّدولة، ووفقا لإلجراءات الاّلزمة، إعداد وتحرير عقود 

ألمالك الّدولة التنازل على سبيل التسوية، فيما يخّص األوعية العقارّية الّتابعة 
 الخاّصة والمقام عليها بناءات غير قانونّية.

ولة ات أمالك الدّ ة في هذا اإلطار، بين مختلف مديريّ ومن أجل توحيد العقود اإلداريّ 
ملحق لعقد نموذجي تّم إعداده من طرف  3476في الوطن، أورد المشّرع في المذكرة رقم 
 باعه.  نّية ضرورة إتّ اإلدارة المركزّية، وأّكد على المصالح المع

 

 البناءات غير القانونية تسويةثانيا: قرارات 
 

مرحلة وآخرها  بعد اإلنتهاء من عمليات اإلعداد والتحضير لملفات التسوية تأتي أهمّ 
ّما شكل تي تكون من خالل إصدار قرارات تأخذ إوهي مرحلة الفصل في الملفات، والّ 

 .ة بشروط، أو الرفضأو الموافقة المقّيد الموافقة دون شروط،

                                                           

  ، مرجع سابق.2005المتضمن قانون المالية لسنة  21-04من القانون رقم  47( المادة 1)
  المتعلقة بتحديد القيمة التجارية لألراضي محل التسوية. 03/02/2011المؤرخة في  100( التعليمة رقم 2)
  لقة بمجال تدخل إدارة أمالك الدولة في إطار عملية مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، مرجع سابق.( المتع3)
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وتّتخذ قرارات الفصل عموما على أساس المعلومات المقّدمة من صاحب التصريح، 
ة، وكذا على أساس مراعاة المسائل ة واإلدارات المعنيّ واآلراء المعّللة لمختلف المصالح التقنيّ 

 ة في:والمتمثل 15-08 رقم من القانون  18المنصوص عليها في المادة 

 الطبيعة القانونّية للوعاء العقاري. -
 إحترام قواعد التعمير ومقاييس البناء. -
 تخصيص البناية أو إستعمالها. -
 موقع تواجد البناية وربطها بالشبكات. -

وسنعرض فيما يلي أنواع قرارات تسوية البناءات غير القانونية وهي: قرارات الموافقة دون 
 ض التسوية.بشروط، وقرارات رفشرط، وقرارات الموافقة 

 

 : قرار الموافقة دون شروط1
 

التسوية دون أّي قيد أو تحفظ،  تي يتّم فيها الموافقة على ملف طلبالحالة الّ  ويخص
 مّيز فيها بين حالتين:وي

، وهي الحالة اّلتي ال يكون فيها للوعاء حالة تشييد البناء غير القانوني برخصة بناءأ: 
المشّيد عليه البناء، عقد ملكّية أو شهادة حيازة أو أّي عقد رسمي آخر، حيث العقاري 

تقوم لجنة الدائرة في هذه الحالة بإعادة الملف إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي 
المختص إقليمّيا، والذي يتوّلى إّما إعداد رخصة إتمام اإلنجاز بالّنسبة للبناءات غير 

مطابقة بالنسبة للبناءات المنتهية األشغال. على إعتبار أّن منتهية األشغال، أو شهادة ال
رئيس المجلس الشعبي البلدي يعتبر المسؤول األّول على المستوى المحّلي في مجال 
رسم النسيج العمراني للبلدية، ومراقبة مدى مطابقة عمليات البناء للتشريعات العقارّية، 

والشهادات التي تتضّمن تسوية هذه وبالّتالي يكون من مهامه أيضا إعداد الرخص 
 البناءات.
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، وهي الحالة التي ال يكون فيها ب: حالة تشييد البناء غير القانوني بدون رخصة بناء
الوعاء العقاري وال البناية المقامة عليه في وضعّية قانونّية سوّية، حيث تتّم عملّية 

واّلتي تقضي بالبدء  15-08قم من القانون ر  36التسوية هنا طبقا لما تنّص عليه المادة 
بتسوية وضعّية الوعاء العقاري المشّيد فوقه البناء الغير قانوني، وهذا من خالل إّتباع 
اإلجراءات المتعّلقة بالتحقيق العقاري، واّلذي تجمع من خالله اإلدارة المعلومات وتتحّقق 

ضاع يؤّدي من بعض الوقائع بغرض إثبات حّق من الحقوق أو توضيح وضع من األو 
إلى تحرير سند ملكّية يحتج به أمام الجميع ويمّكن صاحبه من ممارسة حقوقه بصفة 

المتعّلق بعملّيات التحقيق العقاري  147-08، وهو ما أّكده المرسوم التنفيذي رقم (1)تاّمة
. وبعد تسوية وضعّية الوعاء العقاري يتّم اإلنتقال 10وتسليم سندات الملكّية في مادته 

تسوية وضعّية البناء المقام عليه وهذا من خالل إعادة تحويل ملف طـــــلب التســـــوية إلى 
 من قـــــبل لجـــــــنة الدائرة إلى البلدية المعنّية.  

 

 بشروط : قرار الموافقة2
 

ة إستنادا إلى ملف التسوية، حيث ويكون ذلك حينما تسّجل لجنة الدائرة تحفظات تقنيّ 
المجلس الشعبي البلدي في هذه الحالة بتبليغ طالب التسوية كتابيا بالتحفظات يقوم رئيس 

. فإذا إستجاب طالب التسوية (2)التي سجلتها لجنة الدائرة ويطالبه برفعها خالل أجل محّدد
وقام برفع كّل التحفظات الصادرة عن لجنة الدائرة، تقوم هذه األخيرة بإعادة إستصدار قرار 

إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتوّلى تسليم للمعني إّما رخصة بناء  الموافقة وترسله
على سبيل التسوية بالنسبة للبنايات منتهية األشغال التي ليس لها رخصة بناء، أو شهادة 
المطابقة بالنسبة للبنايات منتهية األشغال التي ليس لها رخصة بناء، أو رخصة اإلنتهاء من 

 بنايات غير منتهية األشغال وليس لها رخصة بناء ولكنها غير متطابقة.األشغال بالنسبة لل

                                                           

  .126، ص2014( حمدي باشا عمر، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة، دار هومه، الجزائر 1)
  وإنجازها، مرجع سابق.المحّدد لقواعد مطابقة البنايات  15-08من القانون رقم  44( المادة 2)
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 التسوية رفض: قرار 3
 

ن رفض ملف طلب التسوية من قبل لجنة الدائرة، والتي تي تتضمّ الحالة الّ  خصيو 
ترسل قرارها هذا في أجل شهر واحد إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، والذي يتوّلى 

( إبتداء من تاريخ 15تبليغ المعني بقرار الرفض المعّلل في أجل خمسة عشر يوما )بدوره 
 .(1)إستالمه للقرار

طلوب موغالبا ما تستند لجنة الدائرة عند إصدارها قرار الرفض إلى وجود البنايات ال
شكل من األشكال للتسوية طبقا لما ورد  ات جعلها المشّرع غير قابلة بأيّ تسويتها في وضعيّ 
، (2)، ألّنها تكون مصّنفة لإلزالة وليس للتسوية15-08من القانون  16في نص المادة 

 يلي: ويمكن حصرها فيما

البنايات الغير قانونّية المشّيدة على قطع أرضّية مخّصصة لإلرتفاقات ويمنع البناء  -
 عليها.

ليها في البنايات المتواجدة بصفة إعتيادّية بالمواقع والمناطق المحمّية المنصوص ع -
التشريع المتعّلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع والمعالم التاريخّية واألثرّية، 
وبحماية البيئة والساحل بما فيها مواقع الموانل والمطارات وكذا مناطق اإلرتفاقات 

 المرتبطة بها.
ة أو البناءات الغير قانونّية المشّيدة فوق أراضي فالحّية أو ذات طابع فالحي أو غابيّ  -

 ذات طابع غابي.
البناءات الغير قانونّية المشّيدة بصفة تخالف قوانين األمن والسالمة، أو تلك التي  -

 تشّوه المنظر العام للموقع بشكل خطير.

                                                           

  المحّدد لقواعد مطابقة البنايات وإنجازها، مرجع سابق.  15-08من القانون رقم  45( المادة 1)
أعاله، بعد معاينتها من  16: "يجب أن تكون البنايات المذكورة في المادة 15-08من القانون رقم  17( المادة 2)

وتقع أعباء  29-90من القانون رقم  04مكّرر  76م الماد طرف األعوان المؤهلين، موضوع هدم طبقا ألحكا
  عملّية الهدم على عاتق المخالف".
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البناءات الغير قانونّية المتواجدة في مواقع تعرقل تشييد مباني ذات منفعة عاّمة  -
 والتي يستحيل نقلها.

المشّيدة على قطع أرض تابعة لمستثمرة فالحّية عمومّية أو  البناءات الغير قانونّية
 .(1)خاّصة

  

                                                           

  المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، مرجع سابق. 15-08من القانون رقم  39( المادة 1)
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 خاتمــــة
 

 إن الهدف من بحثنا لموضوع النظام القانوني لبيع أمالك الدولة العقارية الخاصة هو
التنازل على العقارات  كذاو البيع ة المنظمة لعقد يّ قانوناإللمام بجميع النصوص ال ةحاولم

، وهذا من خالل من الناحيتين النظرّية والتطبيقّية، ودراستها ةولة الخاّص التابعة ألمالك الدّ 
مقاربة ثالثّية تمكننا من اإلحاطة الكاملة بالموضوع. تمحورت األولى حول دراسة النظام 

التها، وتسييـرها. أّما القانوني لألمالك الوطنّية الخاّصة من حيث مفهومها، وظائفها، مشتم
الثانية فتعّلقت بالبحث في عقد البيع الوارد على أمالك الّدولة الخاّصة، تعريفه، أركانه، 
خصائصه، آثاره والمنازعات الناجمة عنه. وثالثا وأخيرا خّصصنا الباب الثاني من األطروحة 

ي المنظومة القانونّية إلى دراسة تطبيقّية نوعا ما، جمعنا فيها كّل طرق البيع الموجودة ف
أو تلك التي  30-90الجزائرّية، سواء تلك المنصوص عليها في قانون األمالك الوطنّية رقم 

 ية:إلى النتائج اآلت خلصنا من هذا البحثو  إحتوتها نصوص خاّصة.

ة بحكم طبيعتها، إلى جانب وظيفة تحقيق ة الخاّص ولة العقاريّ تكتسب أمالك الدّ  -
ة مالّية، تدخل بموجبها ضمن دائرة التعامل التجاري، ظيفة ممتلكاتيّ ة، و المصلحة العامّ 
ف فيها بالبيع أو التنازل، هذا ولة الصالحيات الكاملة إلستغاللها والتصرّ مّما يجعل للدّ 

مل فيما بين الخواص، األخير ال يختلف من حيث المبدأ عن األحكام الجاري بها الع
شبيه إلى حّد كبير بنظام الملكية الخاصة، غير  إذ يعتبر نظام أمالك الدولة الخاصة

أّن طبيعة الشخص المالك لهذه األموال وهو "الدولة" يفرض على هذا النظام بأن 
يتالئم وضرورات المصلحة العامة، وبالتالي فهاته األمالك تسّير بكيفّية أساسّية من 

ل قواعد القانون خالل قواعد القانون الخاص، ويكيفية ظرفية أو إستثنائية من خال
بحكم –وهذا على عكس أمالك الدولة العامة، والتي من غير الممكن أن تدخل  .العام

ضمن دائرة التعامل التجاري، وبالتالي ال تتعّدى سلطة الدولة عليها أن  -طبيعتها
تكون سلطة ضبطية أو إدارية قصد ضمان حسن سير المرافق والمؤّسسات العامة، 

 فة كلّية لقواعد القانون العام.وهي بالتالي تخضع بص
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إلى  -على إختالفها وتنوعها–تخضع عقود بيع أمالك الدولة العقارية الخاصة  -
األحكام العامة للبيع الواردة في القانون المدني سواء من حيث خصائصها أو أركانها 
أو آثارها، وهذا طبعا مع بعض اإلستثناءات التي إقتضتها كون الدولة هي صاحبة 

ار محل البيع، كعدم إلتزامها بضمان التعرض أو اإلستحقاق أو العيوب الخفية. العق
وعّلة ذلك أّنه غالبا ما تكون هذه اإلستثناءات من ضرورات التسيير اإلداري، وال تخرج 
عن نطاق األهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها والمرتبطة أساسا بتحقيق المنفعة 

ه العقود لقواعد القانون الخاص يعتبر عملّيا مسألة العامة. كما أّن خضوع مثل هذ
صعبة التحّقق بكيفّية مرضية، نظرا لكون أحد أطرافها شخص عام، مّما دفع بالمشرع 
الجزائري إلى مخالفة القاعدة التي تنّص على أّن توصيف العقد هو معيار توزيع 

كّل المنازعات  اإلختصاصات القضائية، فعقد اإلختصاص للقضاء اإلداري فيما يخص
 المتعلقة  بأمالك الّدولة الخاّصة بدل القضاء المدني.

لقد نظم المشرع الجزائري القواعد العامة المتعلقة ببيع أمالك الدولة العقارية الخاصة  -
 14-08المعدل والمتمم بالقانون رقم  30-90من خالل قانون األمالك الوطنية رقم 

أهم مرجع إلرساء قاعدة جواز التصرف في والتي تمثل  89وال سيما نص المادة 
أمالك الدولة الخاصة. في حين تمت اإلحالة على النصوص التطبيقية فيما يخص 

 مسألة تحديد الطرق المتبعة في هذا النوع من البيوع.
وفقا لثالث طرق مقّررة في المرسوم التنفيذي  أمالك الّدولة العقارّية الخاّصة بيعيتّم  -

د لشروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك العمومية والخاصة المحد 427-12رقم 
ة، وإستثناء البيع بالتراضي وفقا البيع بالمزاد العلني كقاعدة عامّ  :، وهيالتابعة للدولة
ة ة والهيئات العموميّ ة تخص البيع المقّرر لفائدة الجماعات المحليّ ألحكام عامّ 

وللخواص في حالة الشيوع والجوار والشفعة وإعادة ة، ة اإلقتصاديّ سات العموميّ والمؤسّ 
إسكان المالك المنزوعة ملكيتهم أو عدم نجاح عمليتي بيع للعقار بالمزاد العلني، 

ة ة التي تكون الجزائر عضوا فيها والبعثات الدبلوماسيّ وأخيرا لفائدة الهيئات العموميّ 
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ة في حالتين فقط وهما: اّص ة. في حين يكون البيع بالتراضي وفقا ألحكام خوالقنصليّ 
 ة.البيع في إطار قوانين اإلستثمار، أو في إطار تنفيذ برامج الترقية العقاريّ 

يعتبر بيع أمالك الدولة العقارية الخاصة بالمزاد العلني القاعدة العامة واألصلية لبيع  -
من المرسوم التنفيذي المذكور آنفا أهم  90مثل هاته األمالك، وقد نظمت المادة 

شروط وإجراءات عملية المزايدة من خالل ثالث فقرات. والمزايدة بصفة عامة تحتل 
مكانة بارزة في مجال العقود اإلدارية كونها من الوسائل األصلية التي تستعملها 
السلطة اإلدارية إلبرام العقود، كما أّن إحترام تطبيق هذه القاعدة يؤدي إلى إستقطاب 

في المزاد، وبالتالي تحقيق مردودية أكبر، األمر الذي  أكبر عدد ممكن من المشاركين
 من شأنه أن يدر أرباح معتبرة لفائدة الخزينة العمومية.

كما يمكن بيع أمالك الدولة العقارية الخاصة إستثناء بالتراضي وفقا لألحكام العامة  -
من نفس المرسوم التنفيذي، ويتم هذا إستنادا  91المنصوص عليها في نص المادة 

 لرخصة من الوزير المكلف بالمالّية، وبثمن ال يقل عن قيمتها التجارية، وهذا لفائدة: 
o  الواليات والبلديات والهيئات العمومية والمؤسسات العمومية اإلقتصادية

 والجمعيات.
o  ،للخواص في حالة: الشيوع، األراضي المحصورة، الشفعة القانونية، الجوار

زوعة ملكيتهم، أو في حالة ما إذا لم يتأتى ضرورة إعادة إسكان المالك المن
 بيع العقار بعد عمليتين بالمزاد العلني.

o  الهيئات الدولية التي تكون الجزائر عضوا فيها، والبعثات الدبلوماسية
 والقنصلية المعتمدة بالجزائر.

ومنه يتضح أّن اإلستثناء بالبيع بالتراضي جاء محددا في ظروف وأشخاص معّينين 
لكون البيع في هذه الحاالت مرتبط بتحقيق أهداف معّينة، تتعلق على العموم بالذات، 

 بنشاطات الدولة وهيئاتها المكرسة في سبيل خدمة المصلحة العامة.
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من نفس المرسوم  92أّما البيع بالتراضي وفقا ألحكام خاصة فقد نصت عليه المادة  -
 ية أو في إطار اإلستثمار.طبعا، ويكون في حالتين: إّما في إطار الترقية العقار 

o  بالنسبة للبيع بالتراضي في إطار التنظيمات المتعلقة بالترقية العقارية لفائدة
متعاملين عموميين وخواص فإّنه يتّم من خالل فتح المجال إلمكانية التنازل 
عن أراضي تابعة ألمالك الدولة الخاصة مع تخفيض سعرها إلى أثمنة تقل 

لحقيقية أطلق عليها إسم "أثمنة تفضيلية" أو "أثمنة عن أثمنتها التجارية ا
تشجيعية"، ويتم المشروع مع إحتفاظ المرقي العقاري بنسبة معينة من السكنات 
تستفيد من الدعم المالي للخزينة العمومية، والتي تكون موّجهة للفئات المعوزة 

قيق من المجتمع. وهذا إن دل على شيء فإّنه يدل على سعي المشرع إلى تح
 فعلي وناجح للسياسة العامة إلنعاش وترقية السكن.

o  أّما البيع بالتراضي الذي يتّم في إطار اإلستثمار فقد شهد مراحل تشريعية
متباينة، بدء بفتح المجال واسعا من خالل سّن العديد من النصوص التشريعية 

ية التي تجيز التنازل عن العقارات التابعة ألمالك الدولة الخاصة الفالح
والصناعية واإلقتصادية وحتى السياحية، ثّم عدوله عن كّل هاته التشريعات 
حيث ألغت الحكومة العمل بكّل النصوص القانونية التي تجيز التنازل وقامت 
بتعويضها بتشريعات تمنح بدلها عقود إمتياز، ألّنها لم تكن في مستوى 

لى رأسها التجاوزات التطلعات المنتظرة منها على إختالف األسباب، والتي ع
التي شهدتها السوق العقارية الموجهة لإلستثمار، مّما دفع بالدولة للتراجع عن 
أحد أهم المبادئ األساسية للنظام الرأسمالي، باإلضافة إلى محاولة المشرع 
الحفاظ على الرصيد العقاري ومنع إستنزافه بفعل المضاربة، وكذا ضمان 

الخزينة العمومية والذي يوفره عقد اإلمتياز دون  عمليات التحصيل الدائم لفائدة
عرقلة عجلة النشاط اإلستثماري، كون المستثمر يمكنه من خالل عقد اإلمتياز 
التصرف في ملكية البنايات التي أنجزها وكذا الحقوق العينية العقارية المترتبة 

 عليها، سواء بالتنازل أو غيره، لكن دون المساس بملكية العقار. 
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ضافة إلى طرق البيع المذكورة أعاله، والتي تقّررت صراحة بموجب قانون األمالك باإل -
، هناك آليات أو 427-12رقم  حق لهوالمرسوم التنفيذي الاّل  30-90رقم  ةالوطنيّ 

طرق بيع أخرى، أو ما يطلق عليها باألحرى عمليات التنازل، والتي أوردتها قوانين 
ثنائي والمؤقت، إذ جاءت بهدف معالجة ظرف خاّصة أخرى، تّتسم بالطابع اإلست

التنازل على األمالك ا يكون ذو طابع إجتماعي وسياسي وهي: خاص بالذات عادة م
ابعة للّدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حّيز اإلستغالل ة التّ العقاريّ 

ولة ابعة ألمالك الدّ تّ ة ال، والتنازل عن األوعية العقاريّ 2004قبل أّول يناير من سنة 
 ة. ة البناءات غير القانونيّ ة في إطار تسوية وضعيّ الخاّص 

المرسوم التنفيذي رقم  2002من قانون المالية لسنة  209صدر بموجب نص المادة  -
المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة   03-269

العقاري، والذي كان يهدف المشرع من وراء إصداره إلى  ولدواوين الترقية والتسيير 
تمكين كل مواطن من سكن الئق، باإلضافة إلى تمويل الخزينة من عوائد التنازل 
والتي تستعمل إلنجاز مشاريع سكنّية أخرى وبالتالي الحد من أزمة السكن، باإلضافة 

والذي  01-81ن رقم إلى محاولة تدارك األخطاء التي وقعت جراء سوء تطبيق القانو 
 شّكل وسيلة من وسائل نهب أمالك الدولة.

لقد إنتهج المشرع في سبيل معالجة وضعية البنايات الغير قانونية المشّيدة على  -
أراضي تابعة ألمالك الدولة الخاصة آلية تسوية الوضعية القانونية لهاته البنايات 

والذي  15-08ظّل القانون رقم وإدماجها ضمن اإلطار العمراني المنظم، وهذا في 
في إطار -نّص على أّن عملية التطهير هاته ال تتّم إاّل من خالل التنازل بالتراضي 

لملكية األوعية العقارية المقام عليها البناءات الغير قانونّية، ويتّم هذا التنازل   -التسوية
ييم الذي تقوم به بسعر القيمة التجارية للملك المتنازل عنه كما هو محّدد في التق

مديرية أمالك الدولة، وقد مّيز هذا القانون بين خمس حاالت للتنازل بالتراضي في 
 إطار التسوية وهي:
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o  حالة التسوية عن طريق منح سند ملكية، وهي الحالة المتعلقة بالبناءات
المشيدة برخصة بناء في إطار التجزئة على أراضي تابعة ألمالك الدولة 

عنها السلطة المختصة بسند، في إطار التنازل على  الخاصة، تنازلت
المتعلق باإلحتياطات  26-74األراضي الصالحة للبناء بموجب األمر رقم 

 العقارية، والتي مازالت عالقة ولم يتم تسويتها بعد.
o  حالة التسوية عن طريق التنازل، وهي الحالة المتعلقة بالبناءات الغير قانونية

 بعة ألمالك الدولة الخاصة دون أّي سند قانوني.المشيدة فوق أراضي تا
o  حالة التسوية عن طريق الترقيم والقيد في السجل العقاري، وتخص حاالت

التشييد برخصة أو بدونها على أصل تابع ألمالك الدولة الخاصة، شرط أن 
يثبت المالك الظاهر لهاته البنايات القدرة على تأدية ثمن التنازل، حتى تتم 

 قيد النهائي في السجل العقاري مباشرة لفائدته.عملية ال
o  ،حالة تسوية وضعية الوعاء العقاري الذي إستعمل إلنجاز مشاريع إستثمارية

والتي تتّم عن طريق منح إمتياز قابل للتحول إلى تنازل، وهذا طبقا لألمر رقم 
المحدد لشروط وكيفيات منح اإلمتياز على األراضي التابعة لألمالك  08-04

 لخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع إستثمارية.ا
o  حالة تسوية وضعية الوعاء العقاري الذي إستعمل إلنجاز برامج الترقية العقارية

ذات طابع إجتماعي، والذي يتضمن سعر التنازل عليها كافة التخفيضات 
 المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 

توصل إليها في أن: الموارد أو المداخيل المالية الناتجة عن ويمكن إجمال النتائج الم
عمليات البيع والتنازل عن العقارات التابعة ألمالك الدولة الخاصة لم تصل حتى إلى الحد 

ال تشكل موردا  –ووفقا إلحصائيات إدارية  –األدنى المتصور لها، أي أن هاته المداخيل 
بالنظر إلى مستوى حجم عمليات البيع والتنازل، أو ماليا في المستوى المتوقع لها، سواء 

 بالنظر إلى قيمة العقارات محل هاته العمليات.
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أي أن النظام القانوني ألمالك الدولة الخاصة غير قادر على الوصول لتحقيق الوظيفة 
األساسية لهاته األموال، أال وهي الوظيفة المالية. مما أصبح يدفع المشرع في كل مرة إلى 

 01-81جوء إللغاء القوانين أو تعديلها ألكثر من مرة، وخير دليل على ذلك القانون رقم الل
المتضمن التنازل عن األمالك العقارية ذات اإلستعمال السكني والمهني والحرفي والتجاري 
التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات العمومية 

واألجهزة العمومية، والذي عرف أكثر من خمس تعديالت ليلغى في األخير والهيئات 
 والذي عرف بدوره ثالث تعديالت لحد الساعة. 269-03ويستبدل بالمرسوم التنفيذي رقم 

ولعل هذا التذبذب أو الفشل مرده إلى عدة عوامل ومؤثرات سلبية يمكن إدراجها في شكل 
 توصيات وحلول نوجزها في اآلتي:  

في سبيل  ة ومسح األراضية أكبر لعمليتي الجرد العام لألمالك الوطنيّ طاء أهميّ إع -
وضع قاعدة معلوماتية لمعطيات أمالك الدولة، والتي لها نتائج جد هامة فيما يخص 
ضبط أمالك الدولة العقارية الخاصة والتعرف عليها وإحصائها ومعرفة حجمها 

 .الهاوطبيعتها، وبالتالي درء كل إعتداء قد يط
زمة لضمان تنظيم بيوع ناجحة عن طريق ضرورة توفير اإلعتمادات المالّية الاّل  -

 المنافسة. 
إستبدال مصطلح "التنازل" بمصطلح "البيع"، وهذا درءا لمفسدة ما وقع من إستغالل  -

الثمن هو عبارة عن دينار  ألمالك الدولة بسبب مصطلح "التنازل" الذي يفهم منه أنّ 
رمزي، كما أّن مصطلح التنازل كثيرا ما يصرف إلى النزول عن المطالبة بالحقوق 

 ة المقتضاة.الماليّ 
، ةة الموجودة في المناطق الصحراويّ ألمالك العقاريّ العمل على توسيع نظام البيع ل -

ة جراءات ردعيّ ة في البالد، شرط إحاطتها بضوابط وإلدفع عجلة التنمية اإلقتصاديّ 
 وصارمة.

 التقليل من اإلجراءات اإلدارية التي تتسم غالبا بالتعقيد وتستغرق وقتا طويال. -
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العمل على خلق جو من التنسيق والتعاون لبعض المصالح اإلدارية والتقنية مع  -
 مصالح أمالك الدولة.

لعلني، من ضرورة إعادة تنظيم اإلجراءات الخاصة بعمليتي البيع بالتراضي وبالمزاد ا -
خالل التأكيد على شروط أو حاالت اللجوء لكل عملية على حدا. إذ يعتبر من 
العوامل المؤثرة سلبا على مردودية ونجاح عملية بيع أمالك الدولة العقارية الخاصة 
عدم إحترام اإلدارة للمبادئ األساسية للبيع، فحل اإلستثناء )البيع بالتراضي( محل 

 ع بالمنافسة(.القاعدة األصلية )البي
ضرورة إحصاء ومراقبة العقارات التابعة ألمالك الدولة الخاصة، وهذا خاصة من  -

خالل تتبع المصالح المعنية لعمليات تخصيص هاته األمالك قصد إسترجاع ما لم يتم 
إستغالله أو ما تم اإلستغناء عنه كليا أو جزئيا. باإلضافة إلى تتبع كل مراحل إنجاز 

مارية المستفيد أصحابها من عمليات البيع، وفي حالة إخالل المستثمر المشاريع اإلستث
 بإلتزاماته مواجهته بإتخاذ التدابير الالزمة بكل صرامة.

تحيين وعصرنة الترسانة القانونية المنظمة ألمالك الدولة الخاصة، خاصة تلك  -
متكامل حول المتعلقة بطرق تسييرها والتصرف فيها، وهذا بدءا بإعداد نظام معلوماتي 

هاته األمالك المتوزعة في كامل التراب الوطني. كون هذا النظام سيساعد على 
ضمان سالمة القرارات المتخذة، باإلضافة إلى إمكانية تسخيره كذلك في مجال تقديم 
خدمات لفائدة المهتمين خاصة في إطار إستصالح أو إستثمار المناطق الصحراوية 

 أو النائية.
ى الوظيفة المالية ألمالك الدولة الخاصة بإعتبارها ملكية خاصة تتميز رد اإلعتبار إل -

بحكم طبيعتها ومميزاتها ونظامها بقابليتها للتصرف وبالتالي ألن تدر مداخيل مالية 
معتبرة وليس مداخيل رمزية أو مغلوطة، والتي غالبا ما تكون إستنادا لمصلحة عامة لم 

 إلطالق كتوفير السكن وتشجيع اإلستثمار.....تتحقق إال جزئيا أو لم تتحقق على ا

توفير على مستوى مصالح تقييم أمالك الدولة طاقم مؤهل ومزود بكل اإلمكانيات المادية 
 والمالية والمعلوماتية الالزمة لسير هاته العملية الحساسة.
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 ملخـــــــص

 

إّن البيع أو التنازل على أمالك الدولة العقارية الخاصة، وإن كان تصّرفا مشروعا 
وقانونيا، إاّل أّنه يشكل خطرا كبيرا لما يتسّبب فيه من إستنزاف وإضعاف للرصيد العقاري 
العمومي، والذي يعتبر أحد أهم وسائل تحقيق الخطط والبرامج التنموية في البالد سواء 

قتصادية أو اإلجتماعية، كما أّنه يعتبر من المكاسب الغير قابلة للتجديد السياسية أو اإل
 بحكم محدودية الفضاء الترابي. 

فقد قام المشرع بإحاطة عمليات بيعه  -وفي سبيل حمايته والمحافظة عليه–ولهذا 
اإلداري بمنظومة قانونية خاصة ومتكاملة، سواء من حيث األحكام المتعلقة به أو الجهاز 

الذي يسهر على تسييره، أو الجهات القضائية المختصة بالنظر في المنازعات المتعلقة به، 
 وهذا ما تطرقنا إليه من خالل هذه األطروحة.

 .الخاصة ، التنازل، العقار، أمالك الدولة: البيعالكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Résume

 

 

    La vente ou la renonciation à la propriété privée de l’état, meme 

si elle est légale constitue un risque important de provoquer 

l’équisement et l’affaiblissement de l’équilibre de la propriété public. 

Ce qui est considéré comme l’un des moyens les plus importants de 

réaliser des plans et des programmes de développement dans le pays 

qui’ils soient politique, économiques, ou sociaux, il est également 

considéré comme un gain non renouvelable en raison de l’espace 

limité par conséquent afin de la protéger et de le préserver.  

   le législateur à connu le processus de vente avec un systéme 

juridique spécial et intégré , que se soit au niveau des dispositions qui 

s’y rapportent , ou l’organe administratif désireux de le gérer , ou les 

autorités judiciaires compétentes pour connaitre des litiges s’y 

rapportant. et c’est ce que nous avons abordé à travers cette thése. 

Mots clés : la vente , la renonciation, la propriété privé de l’état, 

l’immobilier.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

            

 

          The sale or vaiver of the state’s real estate property , until it is a 

legal and lawful action but it poses a great danger because of it’s 

depletion and weakining of the public property balance, which is 

considered one of the most important means of acheiving plans and 

dévelopment programs in the country, whether political, economic, or 

social, it is also considered a non renewable gain due to limited space.  

          So in ordre to protect and préserve it, the legislator has definded 

the sale of the system with a special and integrated legal system, both 

in terms of the provisions related to it or the administrative appartus 

that ensures its management or the judicial authorities competent to 

hear disputes related to it, and this is what we have addressed through 

this thesis. 

Key words : the sale, vaiver, private property of the state, real estate . 


