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التطور التاريخي لقانون األمالك الوطنية:
مر التنظيـ القانكني في الجزائر بالمراحؿ التالي:

أوال :عدم وجود قانون موحد لألمالك الوطنية

تميزت المرحمة الممتدة مف مرحمة  1962إلى  1984بصدكر األمر  1962 /12/31الذم يقضي بسرياف

التشريعات الفرنسية ما لـ تمس بالسيادة الكطنية ،منيا قانكف

 16يكنيك  1851المتعمؽ بالممكية العقارية

بالجزائر ،الذم اعتمد في تمييز األمكاؿ العامة عف األمكاؿ الخاصة عمى معيار عدـ قابمية الماؿ العاـ لمتممؾ

الخاص بطبيعتو بسبب تخصيصو لممنفعة العامة ،ك ذلؾ لغاية صدكر األمر  5يكليك  1973الذم يؤكد التشابو
بيف التطبيؽ الفرنسي ك التطبيؽ الجزائرم في مجاؿ األمبلؾ الكطنية.

تميزت ىذه المرحمة بميزتيف ىما:

الميزة األولى :عدـ كجكد قانكف جامع ك خاص ينظـ األمبلؾ الكطنية بؿ كاف ىذا التنظيـ مكزعا عمى نصكص
مختمفة نظمت أجزاء مف األمبلؾ الكطنية منيا:
األمر  102/66المؤرخ في  66 /05/06المتضمف أيمكلة األمبلؾ الشاغرة لمدكلة
األمر  301/65المؤرخ في  65 /12/06المتعمؽ باألمبلؾ الكطنية البحرية
األمر  11/70المؤرخ في  70/01/22المتعمؽ بمؤسسات الدكلة

األمر  73/71المؤرخ في  71 /11/16المتعمؽ بالتسيير االشتراكي لممؤسسات
األمر  43/75المؤرخ في  75/06/17المتضمف قانكف الرعي

القانكف  17/83المؤرخ في  83 /05/16المتضمف قانكف المياه

القانكف  12/84المؤرخ في  84/06/23المتضمف النظاـ العاـ لمغابات

الميزة الثانية :صدكر القانكف المدني بمكجب األمر  58/75مؤرخ في  26سبتمبر  1975المتضمف القانكف
المدني المعدؿ ك المتمـ :الذم تضمف أحكاـ تتعمؽ باألمبلؾ الكطنية منيا :

_ المادة  ":688تعتبر أمكاال لمدكلة العقارات ك المنقكالت التي تخصص بالفعؿ أك بمقتضى نص قانكني

لمصمحة عامة أك إلدارة أك لمؤسسة عمكمية أك لييئة ليا طابع إدارم ،أك لمؤسسة اشتراكية ،أك لكحدة مسيرة

ذاتيا أك لتعاكنية داخمة في نطاؽ الثكرة الزراعية "

_ المادة " :689ال يجكز التصرؼ في أمكاؿ الدكلة أك حجزىا ،أك تممكيا بالتقادـ غير أف القكانيف التي
تخصص ىذه األمكاؿ إلحدل المؤسسات المشار إلييا في المادة  ،688تحدد شركط إدارتيا ك عند االقتضاء

شركط عدـ التصرؼ فييا "

_ المادة  ":773تعتبر ممكا مف أمبلؾ الدكلة جميع األمكاؿ الشاغرة التي ليس ليا مالؾ .ك كذلؾ أمكاؿ
األشخاص الذيف يمكتكف عف غير كارث أك الذيف تيمؿ تركتيـ".

_ ؽ ـ  ":779تككف ممكا لمدكلة األرض التي ينكشؼ عنيا البحر .ال يجكز التعدم عمى األرض البحر ك
األرض التي تستخمص بكيفية صناعية مف مياه البحر تككف ممكا لمدكلة "

ؽ ـ  ": 692األرض لمف يخدميا  .ك تعتبر جميع مكارد المياه ممكا لمجماعة الكطنية .تحدد إجراءات تطبيؽ
ىذه المادة بالنصكص الخاصة بالثكرة الزارعية ك النصكص المتعمقة بالبحث ك التكزيع ك استعماؿ ،ك استغبلؿ

المياه " .

يبلحظ عمى كضعية األمبلؾ الكطنية في القانكف المدني الذم يعد الشريعة العامة ما يمي:

_ ككف األمكاؿ الكطنية تتككف مف العقارات أك المنقكالت بالتالي ستبعد الحقكؽ المالية األخرل.
_ ككف النصكص السارية ال تميز بيف األمبلؾ الخاصة ك العامة.

_ تكريس حماية األمبلؾ الدكلة بقاعدة عدـ التصرؼ ك عدـ الحجز ك عدـ االكتساب بالتقادـ.

_ أشار إلى أف األمبلؾ الكطنية تحكميا فكرة التخصيص لممنفعة العامة أك عف طريؽ مرفؽ عاـ.
_ استعماؿ عبارات تكرس التكجو االشتراكي لمجزائر منيا ( المؤسسات االشتراكية ،الكحدات المسيرة ذاتيا،
تعاكنيات الثكرة الزراعية ).

_ حسـ في طبيعة حؽ الدكلة عمى األمبلؾ الكطنية بككنو حؽ ممكية.
_ لـ يشر إلى الكاليات ك البمديات ك اكتفى بممكية الدكلة.

ثانيا :صدور أول قانون منظم لألمالك الوطنية تحت رقم 16/84
صدر أكؿ قانكف لؤلمبلؾ الكطنية تحت رقـ

 16/84في ظؿ الميثاؽ الكطني ك دستكر

 1976المشحكنيف

بالمبادئ االشتراكية ،حيث تنصت المادة  6مف دستكر  1976عمى أف " الميثاؽ الكطني مرجع أساسي ألم

تأكيؿ ألحكاـ الدستكر" ،بينما نصت المادة

 13منو "يشكؿ تحقيؽ االشتراكية كسائؿ اإلنتاج قاعدة أساسية

لبلشتراكية ك تمثؿ ممكية الدكلة أعمى أشكاؿ الممكية االجتماعية " ،ك نصت المادة  14منو " ممكية الدكلة ىي
الممكية المحكزة مف طرؼ المجمكعة الكطنية التي تمثميا الدكلة ك ىي تشمؿ بكيفية ال رجعة فييا األراضي

بمختمؼ أنكاعيا زراعية كانت أـ رعكية أـ مؤممة ك المياه ك المؤسسات بمختمؼ أنكاعيا كالبنكؾ ك كمؤسسات

التاميف ك المؤسسات االشتراكية  "....ك ىذا التعداد عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر يجسد احتكار الدكلة لمممكية،
التي تمثؿ أعمى أشكاؿ الممكية تمييا ممكية الجماعات المحمية.

يعد قانكف األمبلؾ الكطنية رقـ  1/84المؤرخ في  30جكاف ( 1984ج.ر.ع  27سنة  )1984المصدر

األساسي المنظـ ألحكاـ األمبلؾ الكطنية ك الحد الذم قطع الصمة بالقكانيف الفرنسية ،حيث تنص المادة األكلى

منو عمى أنو " تتككف األمبلؾ الكطنية مف مجمكع الممتمكات ك الكسائؿ التي تممكيا المجمكعة الكطنية ك التي

تحكزىا الدكلة ك مجكعاتيا المحمية في شكؿ ممكية لمدكلة طبقا لمميثاؽ الكطني ك الدستكر ك التشريع الجارم بو

العمؿ الذم يحكـ سير الدكلة ك تنظيـ اقتصادىا ك تسيير ذمتيا "

فمف خبلؿ ىذه المادة ميز القانكف رقـ

 16/84بيف األمبلؾ الفردية ك األمبلؾ الكطنية ،ىذه األخيرة التي تتحدد بدخكليا في ذمة الدكلة أك أحد

األشخاص المعنكية العامة اإلقميمية ،ك استبعد الممكية المشتركة بيف الدكلة ك الخكاص حيث نصت المادة 108
عمى أنو في حالة الممكية الشائعة بيف الدكلة ك الخكاص يجب تقسيميا في حالة ما إذا كانت قابمة لئلفراز ،أك

تعرض الدكلة عمى الشركاء شرائيا ك في حالة الرفض يباع العقار بالمزاد العمني أك بأية كسيمة تستدعي التنافس
حسب (ـ  728ؽ.ـ ) بإذف مف الكالي عمى أساس السعر األدنى الذم تحدده مصمحة إدارة أمبلؾ الدكلة ك التي
تحصؿ الثمف كمو ثـ تكزعو عمى الشركاء كؿ حسب حصتو.

كما كضح القانكف رقـ  16/84مف خبلؿ مضمكف نفس المادة الصمة التي تربط األشخاص المعنكية العامة بيذه
الممتمكات ك ىي صمة ممكية بعناصرىا المعركفة استعماؿ استغبلؿ ك تصرؼ ك مف ثمة استبعاد الحقكؽ العينية

التبعية ك االرتفاقات.

ك اعتبر القانكف رقـ  16/84أف تسيير األمبلؾ الكطنية ك استغبلليا يتـ لصالح ك لفائدة المجمكعة الكطنية مف
طرؼ الدكلة ك مجمكعاتيا المحمية أم الشعب الذم ال يمكنو أف يسيرىا بنفسو كاقعيا(المادة  2مف ؽ .)16/84

أضفى القانكف رقـ  16/84صفة العمكمية عمى كؿ األمبلؾ الكطنية مف حيث خضكعيا لرقابة جرد األمبلؾ
جردا دقيقا كصفيا ك تقييمينا( .المادة  5مف ؽ .)16/84

كما تضمف القانكف رقـ  16/84مجمكعة مف المبادئ التي تحكـ األمبلؾ الكطنية في المكاد  1إلى  10منو ك

المتمثمة في :في مبدأ التسيير ك االستغبلؿ لصالح ك لفائدة المجمكعة الكطنية ،ك مبدأ الحماية ك المحافظة ،ك
مبدأ الجرد ،ك مبدأ عدـ القابمية لمتصرؼ ك الحجز ك التقادـ ،ك مبدأ الرقابة في التسيير.

تكوين األمالك الوطنية في قانون  :16/84تقضي المادة  35القانكف رقـ  16/84بأف األمبلؾ الكطنية تتككف
بالكسائؿ القانكنية أك بفعؿ الطبيعة ك تتمثؿ الكسائؿ القانكنية في العقكد القانكنية التي يظـ بمكجبيا ممتمؾ ما

إلى األمبلؾ الكطنية سكاء كفقا ألساليب القانكف الخاص ك المتمثمة في العقد ،التبرع ،التبادؿ ،التقادـ ،الحيازة،

أك كفقا لؤلساليب ك الطرؽ القانكنية غير المألكفة ك المتمثمة في نزع الممكية ك حؽ الشفعة

ك يترتب عمى تحديد طرؽ القانكنية الكتساب األمبلؾ الكطنية أف أية عممية اكتساب خارج إطارىا تشكؿ

اكتساب غير مشركع ال يرتب أم أثار قانكنية.

تصنيف األمالك الوطنية في قانون  :16/84رغـ أف عممية التصنيؼ مف المفترض أف تستند إلى معيار

كاضح إال أف القانكف رقـ  16/84صنؼ األمبلؾ الكطنية إلى خمسة أصناؼ دكف بياف المعيار المعتمد في

عممية التصنيؼ ك ىي:

األمالك الوطنية العامة :نصت عمييا المادة  12ؼ  1ك ىي الحقكؽ ك الممتمكات المنقكلة ك العقارية التي
تستعمؿ مف طرؼ الجميع ك المكضكعة تحت تصرؼ العامة المستعممة ليا إما مباشرة ك إما بكاسطة مرفؽ مف
المرافؽ العمكمية شريطة أف تككف في ىذه الحالة إما بحكـ طبيعتيا أك تييئتيا الخاصة مبلئمة حص ار أك أساسا

مع اليدؼ الخاص بيذا المرفؽ"

المبلحظ عمى ىذه المادة أنيا كسعت مف األمكاؿ الكطنية العامة لتشمؿ إلى جانب األمكاؿ المنقكلة ك العقارية

الحقكؽ المالية األخرل كحقكؽ التأليؼ ك النماذج ك براءات االختراع...

ك اشترطت في األمكاؿ الكطنية العمكمية التي يستعمميا الجميكر بكاسطة المرافؽ العامة أف تككف متبلئمة مع

ىدؼ ىذه المرافؽ إما بطبيعتيا أك بإدخاؿ التعديبلت عمييا مع ضركرة إتماـ ىذه التعديبلت لتحقيؽ ىذا التبلؤـ،

حيث يجب أف يككف التخصيص لخدمة المرفؽ العاـ قانكنيا ك فعميا (المادتيف  40ك  42مف  ،)16/84ك بذلؾ
استبعدت المرافؽ التي ال يستعمميا الجميكر كالمرافؽ االقتصادية ك العسكرية.

أما مف حيث تككيف األمبلؾ الكطنية العمكمية فيي ىي تتككف مف األمبلؾ العمكمية الطبيعية ك األمبلؾ

العمكمية االصطناعية (المكاد  14،15،16القانكف رقـ  )16/84في حيف نصت المادة  36عمى انو يمكف أف
يترتب تككيف األمبلؾ العمكمية عمى عمميتيف متميزتيف ىما "إما تعييف الحدكد ك إما التصنيؼ "

األمالك الوطنية االقتصادية :نصت المادة  17مف القانكف رقـ 16/84عمى أنو تعتبر األمبلؾ االقتصادية
التابعة لممجمكعة الكطنية الثركات الطبيعية ك كذا مجمكع الممتمكات ك كسائؿ اإلنتاج ك االستغبلؿ ذات الطابع
الصناعي ك التجارم ك الفبلحي ك المتعمقة بالخدمات التي تممكيا الدكلة ك المجمكعات المحمية التابعة ليا "،

ك عميو تظـ األمبلؾ الكطنية االقتصادية الثركات الطبيعية ك األمبلؾ االقتصادية التي تحكزىا المؤسسات العامة

في إطار أدائيا لمياميا.

فبالنسبة لمثركات الطبيعية تحدد عمى أساس مكقعيا الجغرافي برم أك بحرم ،عمى سطح التراب الكطني أك في
باطنو ،رغـ أف الثركات الطبيعية تعد دكميف عاـ بطبيعتيا إال أف القانكف رقـ

 16/84اعتبرىا أمبلكا كطنية

اقتصادية ألف الدكلة تجني مف كرائيا مدخكال بصريح المادتيف  17ك  19منو ،فبالرجكع لمباب الثاني المعنكف
بتسيير األمبلؾ االقتصادية في القسـ األكؿ منو المتعمؽ بالثركات الطبيعية ك السطحية ك الجكفية تنص المادة

 85ؼ  1عمى أف استغبلؿ الثركات ك المكارد السطحية ك الجكفية يككف محؿ دفع إلزامي لؤلتاكل الخاصة

بباطف األرض لفائدة الدكلة ،كما تقضي المادة  86عمى انو يرخص باستغبلؿ المكارد الغابية ك حقكؽ استعماؿ
األراضي الغابية أك ذات المأكؿ ألغابي في إطار القكانيف ك األنظمة المسيرة لمثركة الغابية الكطنية ك حماية

الطبيعة ك يترتب عمى ذلؾ مداخيؿ مالية ينظـ تخصيصيا طبقا لمتشريع المعمكؿ بو.

أما بالنسبة األمبلؾ االقتصادية األخرل المتمثمة في كسائؿ اإلنتاج الصناعي ك التجارم ك الفبلحي ك إنتاج

الخدمات ،فيشترط أف تككف ممكا لمدكلة ك الجماعات المحمية ك التي تمنحيا أك تخصصيا لممؤسسات عمى

سبيؿ االنتفاع بيا ك ىي تدار ك تستغؿ طبقا لقانكف إنشاء المؤسسة في إطار عممية التخطيط حيث يصبح كؿ

ماؿ مخصص أك مدرج بالخطة ممكا اقتصاديا ،ك يؤخذ ىنا مفيكـ الخطة بمعناه الكاسع ،رغـ أف المادة

 9مف

األمر  884/66المتعمؽ باالستثمارات تقضي بإدراج االستثمارات الخاصة في نظاـ التخطيط في إطار

المخططات السنكية منيا ك المتكسطة األمد ،ك مف ثمة الكتساب صفة الممؾ االقتصادم يجب تحقيؽ شرطيف
أكليما أف يككف الماؿ مكتسبا مف الشخص العاـ بالطرؽ القانكنية ك الثاني أف يدرج ضمف الخطة فيصبح

بالتالي ممكا كطنيا اقتصاديا .

األمالك العسكرية :خصصت ليا مادة كاحدة ىي المادة

 " 26تتضمف األمبلؾ العسكرية كسائؿ الدفاع ك

ممحقاتيا ك كذلؾ الممتمكات المنقكلة منيا ك العقارية المخصصة لك ازرة الدفاع الكطني في إطار الصبلحيات
المخكلة ليا  .تستمد القكانيف السارية عمى األمبلؾ العسكرية مف المبادئ العامة ليذا القانكف"

ك تتحدد األمبلؾ العسكرية كفقا لمعياريف يتعمؽ أكليما بصدكر قرار بتحديد أىدافيا في إطار الدفاع الكطني،
بينما يتعمؽ الثاني بكضع ىذه األمكاؿ تحت تصرؼ ك ازرة الدفاع الكطني كبما فييا التي تكتسبيا الك ازرة ابتداء أك

تنجزىا في إطار المياـ المككمة ليا( األمر  02 /84المؤرخ في  8سبتمبر  1984المتضمف تعريؼ األمبلؾ
العسكرية ك تشكيميا ك المكافؽ عميو بالقانكف رقـ  19/84المؤرخ في  6نكفمبر ).1984

األمالك خارجية :خصص ليا مادة كاحدة  27ك ىي ال تخضع لقانكف األمبلؾ الكطنية ك ال لمقضاء الكطني
رغـ أنيا ممؾ لمدكلة ،إنما لمقانكف السائد في مكاف تكاجدىا ك المعاىدات ك االتفاقيات الدكلية ك ىي تظـ نكعيف
مف األمبلؾ:

أكال :الممتمكات المخصصة لمبعثات الديبمكماسية ك المناصب القنصمية المعتمدة بالخارج التراب الكطني لمدكلة
أك المخصصة لتمثميات المؤسسات ك المنشات العمكمية بالخارج ك قد أخضعيا مف حيث النظاـ القانكني ك
التسيير ك الحماية لممعاىدات الدكلية ك األعراؼ الديبمكماسية ك القانكف السائد في مكاف إقامتيا

ثانيا :الممتمكات ك الحقكؽ المنقكلة ك العقارية بمختمؼ أنكاعيا الكاقعة خارج التراب الكطني لمدكلة أك
المخصصة لتمثيميات المؤسسات ك المنشات العمكمية بالخارج ك تخضع القانكف السائد في مكاف تكاجدىا مع

مراعاتو المعاىدات الدكلية ك االتفاقيات الحككمية المشتركة.

األمالك الوطنية المستخصة :حدد القانكف رقـ  16/84األمبلؾ المستخصة بمفيكـ المخالفة فكؿ ما ال ينتمي
إلى األصناؼ األربعة السابقة (األمبلؾ العمكمية ،االقتصادية ،العسكرية ،الخارجية ) يصنؼ ضمف األمكاؿ
المستخصة ،ك ىذا يعني أنيا تشكؿ القاعدة العامة التي تخرج منيا بقية األصناؼ ،حيث نصت المادة  22منو
عمى أنو يدخؿ ضمف األمبلؾ الكطنية المستخصة العقارات ك المنقكالت بمختمؼ أنكاعيا المممككة لمدكلة ك

الجماعات المحمية غير المصنفة ك غير المدرجة ضمف األصناؼ األخرل مف األمبلؾ الكطنية ،باإلضافة

لمحقكؽ الناجمة عف تجزئة حؽ الممكية اآليمة لمدكلة ك جماعاتيا المحمية ك لمصالحيا ك مؤسساتيا العمكمية

ذات الطابع اإلدارم إضافة إلى الممتمكات المنيي تخصيصيا ،ك األمبلؾ المختمسة أك المحتجزة أك المحتمة مف
غير حؽ ك ال عقد مف أمبلؾ الدكلة ك الجماعات المحمية ك المستردة بالكسائؿ القانكنية.

كما أف ىناؾ أمبلؾ مستخصة خاصة بالجماعات المحمية فقط تتمثؿ في الممتمكات المكتسبة أك المنجزة مف
أمكاليا الخاصة أك تمؾ المتنازؿ عنيا أك اآليمة ليا بمطمؽ الممكية بمكجب القانكف"
يثير تصنيف األمالك الوطنية في القانون رقم  16/84المالحظات التالية:

_ غياب معيار محدد ك كاضح لمتصنيؼ المعتمد.

_ التصنيؼ الكاحد قد يجمع بيف األمكاؿ العامة ك األمكاؿ الخاصة كما ىك الحاؿ بالنسبة لؤلمكاؿ االقتصادية
التي تظـ الثركات الطبيعية ك ىي في األصؿ دكميف عاـ.

_ ك جمع القانكف رقـ  16/84تحت إطار مشتمبلت األمبلؾ المستخصة األمبلؾ الخاصة كما ىك الشأف
بالنسبة لمعقارات المؤجرة لمسكف أك التجارة أك الحرؼ ك التي تنص كثير مف المكاد عمى أنيا تشكؿ مكرد لمدكلة

المكاد  110،111،115،120باإلضافة لؤلمبلؾ العمكمية مثؿ مباني المؤسسات ذات الطبيعة اإلدارية .

_ اخضع تسيير األمبلؾ المستخصة لمزيج مختمط مف القانكف العاـ ك القانكف الخاص ك ذلؾ باإلشارة إلى

المكاد  104ك  106ؽ ـ (المادة  94ؽ )16/84

_ اعترؼ لبعض األمبلؾ المستخصة بخاصية عدـ القابمية لمتصرؼ فييا كما ىك الشأف بالنسبة لؤلمبلؾ
العقارية التي لـ ينتو تخصيصيا بمفيكـ المخالفة كما كرد في المادة  103القانكف رقـ  16/84في حيف يمكف

التصرؼ في كثير مف األمكاؿ المستخصة كما كرد في نص المادة  118القانكف رقـ .16/84

_ انفرد باعتبار األمبلؾ الكطنية الخارجية المممككة لمدكلة تخضع لمكاف تكاجدىا فيي ليست أمبلؾ كطنية إال
مف حيث المعيار العضكم.

ثالثا :صدور قانون األمالك الوطنية رقم 30/90
تميزت المرحمة الممتدة مف  1989إلى غاية  1990بإلغاء دستكر  1976ك إحبلؿ دستكر  1989محمو ،إال
أف بكادر التغيير كانت سابقة لذلؾ حيث صدر في

 1981/02/07القانكف رقـ  01/81المعدؿ ك المتمـ

المتضمف التنازؿ عف األمبلؾ العقارية ذات االستعماؿ السكني ك الميني أك التجارم أك الحرفي التابعة لمدكلة أك

الجماعات المحمية ك مكاتب الترقية ك التسيير العقارم ك المؤسسات ك األجيزة العمكمية في كقت لـ يكف ذلؾ

ممكننا بالنظر إلى األحكاـ السارية آنذاؾ.

كما تضمف القانكف  01/88المؤرخ في  1988/01/12المتضمف القانكف التكجييي لممؤسسات العمكمية
االقتصادية أحكاما تكحي بإمكانية التصرؼ في ممتمكات الدكلة ك خضكعيا لمنظاـ القانكف لؤلمبلؾ الكطنية

الخاصة عندما حكؿ األمبلؾ االقتصادية إلى أمبلؾ خاصة تخضع لقكاعد القانكف التجارم ما عدا األمبلؾ

العامة الممنكحة ليذه المؤسسات عمى سبيؿ االمتياز إلدارتيا في إطار ميمة المصمحة العامة (القانكف التكجييي

لممؤسسات العمكمية االقتصادية رقـ  01/88المؤرخ في  1988 /01/12ج ر  88/2المادة )55

فبصدكر دستكر  1989نصت ـ  18منو عمى أف " األمبلؾ الكطنية يحددىا القانكف ك تتككف مف األمبلؾ
العمكمية ك الخاصة التي تممكيا كؿ مف الدكلة ك الكالية ك البمدية ،يتـ تسيير األمبلؾ الكطنية طبقا لمقانكف"،

حيث اكتفى بممكية الدكلة ك الجماعات المحمية دكف األشخاص المعنكية العامة األخرل التي ليس ليا سكل

التسيير ك االستغبلؿ ،كما ابقي المجاؿ مفتكح في ـ  17منو عندما قاـ بتعداد ىذه األمبلؾ باستعماؿ عبارة "ك

أمبلؾ أخرل محددة في القانكف" ،ىذا القانكف الذم تجسد في قانكف

 30/90الذم ىك محؿ الدراسة ك الذم

عدؿ بمكجب القانكف رقـ  14/08مؤرخ في  14يكليك  ،2008ىذه التعديبلت التي ال تمس بالمبادئ العامة

لحماية األمبلؾ الكطنية أك تقسيميا إنما تتعمؽ أساسا بالتسيير ك تيدؼ إلى رفع االحتكار عنو ليشكؿ حافز قكم

لجمب االستثمار ك ترقية ك تفعيؿ رقابة إدارة األمبلؾ الكطنية ك طبيعة المنازعات .

األمالك الوطنية في قانون األمالك الوطنية رقم :30/90
صدر قانكف األمبلؾ الكطنية في ظؿ دستكر

 1996الذم تراجع عف التكجو االشتراكي ك اعترؼ بالممكية

الخاصة ك حرية التجارة ك الصناعة ( المكاد  37 ،52مف الدستكر ) ،حيث جاء في مشركع تعديؿ (ق.أ.و) رقـ
 30/90أف الكضع تطكر نحك تفتح اقتصادم ك قانكني أكثر تكسعا جعؿ ضبط نصكص األمبلؾ الكطنية

ضركرة أكيدة لتتماشى مع اقتصاد السكؽ  ،كما تمت اإلشارة إلى تعديؿ عدة قكانيف ذات الصمة باالقتصاد ك

االستثمار ك البكرصة .

عمى العمكـ قد نصت المادة  17مف الدستكر عمى أف":الممكية العامة ىي ممؾ المجمكعة الكطنية .ك تشمؿ
باطف األرض ك المناجـ ك المقالع ك المكارد الطبيعية لمطاقة ك الثركات المعدنية الطبيعية ك الحية في مختمؼ

المناطؽ األمبلؾ الكطنية البحرية ك المياه ك الغابات كما تشمؿ  :النقؿ بالسكؾ الحديدية ك النقؿ البحرم ك
الجكم ك البريد ك المكاصبلت السمكية ك البلسمكية ك أمبلكا أخرل محددة في القانكف ".ك أضافت المادة

18

منو أف" :األمبلؾ الكطنية يحددىا القانكف  .تتككف مف األمبلؾ العمكمية الخاصة التي تممكيا كؿ مف الدكلة

الكالية البمدية  .يتـ تسيير األمبلؾ الكطنية طبقا لمقانكف " ك ىذا يعني أف نص المادتيف  17ك  18أعبله عددا
األمكاؿ الكطنية عمى سبيؿ المثاؿ ك تركا المجاؿ مفتكحا لمقانكف ليتكلى عممية تحديد ىذه األمبلؾ ،ىذا القانكف

الذم صدر تحت رقـ  30/90الذم نصت المادة  2منو عمى أف " :تشتمؿ األمبلؾ الكطنية عمى مجمكع
األمبلؾ ك الحقكؽ المنقكلة كالعقارية التي تحكزىا الدكلة ك جماعاتيا اإلقميمية في شكؿ ممكية عمكمية أك

خاصة .كتتككف ىذه األمبلؾ الكطنية مف:

 األمبلؾ العمكمية ك الخاصة التابعة لمدكلة. -األمبلؾ العمكمية ك الخاصة التابعة لمكالية.

 -األمبلؾ العمكمية ك الخاصة التابعة لمبمدية.

تمييز األمالك الوطنية
إضافة إلى ممكية الدكلة ك الجماعات المحمية المكرسة في المادتيف  17ك  18مف الدستكر تضمنت المادة 52

مفق النص عمى أنكاع أخرل مف الممكية ك ىي الممكية الخاصة أك الفردية ك األكقاؼ حيث نصت عمى أنو "
الممكية الخاصة مضمكنة .حؽ اإلرث مضمكف .األمبلؾ الكقفية ك أمبلؾ الجمعيات الخيرية معترؼ بيا ،ك

يحمي القانكف تخصيصيا" ،ك في نفس السياؽ ميز قانكف التكجيو العقارم رقـ  25/90المؤرخ في  18نكفمبر

 1990المعدؿ ك المتمـ في ـ  23منو بيف ثبلث أصناؼ مف الممكية ك ىي األمبلؾ الكطنية ك أمبلؾ الخكاص
ك األمبلؾ الكقفية  34ك  .35ك مف ثمة يتـ التمييز بينيا عمى النحك التالي:

أوال :تمييز األمالك الوطنية عن األمالك الخاصة

من حيث الجهة المالكة حتى تعتبر األمكاؿ كطنية يجب أف تدخؿ في الذمة المالية لمدكلة أك الكالية أك البمدية ك
ىك ما يعرؼ في المجاؿ القضائي بالمعيار العضكم ،بينما األمكاؿ الفردية الخاصة تدخؿ في الذمة المالية
ألشخاص القانكف الخاص سكاء كانكا أشخاص طبيعييف أك معنكييف حتى لك كاف نشاطيـ ييدؼ لتحقيؽ

الصالح العاـ.

من حيث القانون المطبق :تخضع األمبلؾ الكطنية لقانكف األمبلؾ الكطنية الذم يخضعيا ألحكاـ متميزة عف
تمؾ التي تخضع ليا األمكاؿ الفردية في إطار القانكف الخاص ،سكاء مف حيث قكاعد الحماية المقررة ليا أك

طرؽ اكتسابيا أك طرؽ استعماليا ك كذا مف حيث كظيفتيا ك ىدفيا ،ك كذلؾ القيكد التي تضبطيا فمثبل يتميز
بيع األمبلؾ الكطنية الخاصة عف بيع األمبلؾ الفردية الخاصة في ككف األكلى ال يمكف بيعيا إال بعد إلغاء

تخصيصيا متى أصبحت غير صالحة لبلستعماؿ ك عدـ قابميتيا لتأدية كظيفتيا ك ىذا شرط يقيد اإلدارة عمى

كفقا إلجراءات المزايدة كأصؿ عاـ ،عمى خبلؼ األمبلؾ الفردية الخاصة التي ال يتقيد فييا البائع ألنو حر في
بيع أمبلكو سكاء كانت في حالة جيدة أك غير ذلؾ بشرط أف يتكفر في ىذا العقد شرط الرضا.

كما تخضع األمبلؾ الكطنية لمقكانيف الخاصة كالقانكف المدني أك الجارم ،بينما تخضع األمبلؾ الفردية الخاصة

لمقكانيف الخاصة التي تنظميا فقط .

من حيث الجهة القضائية المختصة بمنازعاتها :األصؿ أف تخضع منازعات األمبلؾ الكطنية سكاء كانت بيف

الجيات المالكة (الدكلة ك الجماعات المحمية) أك بينيا ك بيف األفراد لجيات قضاء اإلدارة كقاعدة عامة تطبيقا
لممعيار العضكم ،ك ىك معيار تشريعي فبل يخرج مف اختصاص ىذه الييئات القضائية إال ما استثناه المشرع
بنص صريح ،بينما تخضع منازعات أمكاؿ أشخاص القانكف الخاص فيما بينيـ لجيات القضاء العادم .

ثانيا :تمييز األمالك الوطنية عن األمالك الوقفية :

تنص المادة  213مف قانكف األسرة عمى "حبس الماؿ عف التممؾ ألم شخص عمى كجو التأبيد ك التصدؽ ك

ىك ما أكده فحكل المادة  3مف قانكف األكقاؼ التي اعتبرت أف الكقؼ ماؿ يتمتع بالشخصية المعنكية فيك غير
مممكؾ لمدكلة رغـ سيرىا عمى احتراـ إرادة الكاقؼ ك تنفيذىا ،ك الكقؼ قد يتشابو مع األمكاؿ الكطنية ال سيما

العمكمية منيا في عدة نقاط غير انو يبقى متمي از عنيا رغـ ذلؾ ك يمكف إبراز التمييز بينيما كما يمي:

أوجه التشابه:

 )1كؿ مف األمبلؾ الكطنية ك الكقؼ ييدؼ لتحقيؽ المنفعة العامة
 )2كؿ منيما يرد عمى المنقكالت ك العقارات دكف تمييز

 )3كبلىما مشمكؿ بالحماية الجنائية ك الحماية المدنية مف حيث ككف كؿ منيما غير قابؿ لمتصرؼ ك الحجز ك
التقادـ.

أوجه االختالف:

 )1إف األمبلؾ الكطنية ال تكتسب ىذه الصفة عمى سبيؿ التأبيد ألنيا إذا كانت خاصة يمكف التصرؼ فييا
لفائدة أشخاص القانكف الخاص كفقا لمشركط المحددة قانكنا ،أما إذا كانت أمكاؿ كطنية عامة فاف اإلدارة المالكة

قد تمغي تخصيصيا لممنفعة العامة فتزؿ عنيا صفة العمكمية ك تتحكؿ إلى ماؿ خاص ك مف ثمة يمكنيا

التصرؼ فييا لفائدة أشخاص القانكف الخاص أيضا كفقا لمشركط المحددة قانكنا ك في كمتا الحالتيف يفقد الماؿ
حمايتو القانكنية الخاصة فيجكز التصرؼ فييا أك الحجز عمييا أك اكتسابيا بالتقادـ ،بينما الكقؼ تمتصؽ بو

صفة العمكمية عمى كجو التأبيد ك ال تزكؿ إال بزكاؿ العيف المكقكفة أك استبداليا في الحاالت المحددة قانكنا ـ

 24ؽ أكقاؼ ك مف ثمة ال يمكف التصرؼ فيو أك الحجز عميو أك اكتسابو بالتقادـ عمى كجو التأبيد.

 )2تتككف األمبلؾ الكطنية (االصطناعية) بمكجب ق اررات إدارية بينما يتككف الكقؼ بمكجب تصرؼ قانكني يقكـ
بو شخص أماـ المكثؽ تتجو فيو إرادتو السميمة إلى تحقيؽ المصمحة العامة.

 )3يتمتع الكقؼ بشخصية معنكية تختمؼ عف شخصية الجية أك الييئة المسيرة لو بينما ال يتمتع الماؿ العاـ
بيذه الشخصية ألنو مممكؾ لمدكلة أك الجماعات اإلقميمية.

تقسيم األمالك الوطنية في قانون :30/90
تقسـ األمبلؾ الكطنية إلى عدة أنكاع أك تصنيفات كما يمي :

تقسم األمالك الوطنية من حيث الموقع إلى ثالثة أصناف

ػ األمالك الوطنية البرية:
ػ

مثؿ الطرؽ ك السكؾ الحديدية ك إنشاءات المراكز العسكرية ك اآلثار

األمالك الوطنية النهرية:

كاألنيار ك البحيرات ك السدكد

:
.
.

ػ األمالك الوطنية البحرية :مثؿ المرافئ ك الشكاطئ ك المياه اإلقميمية في البحار كقاع البحر في الجرؼ القارم
ك الثركات الطبيعية في المنطقة االقتصادية الخاصة.

تقسم األمالك الوطنية من حيث طبيعتها إلى أمالك عقارية ك أمالك منقولة و حقوق مالية:

حيث تنص المادة ( 2ق.أ.و) عمى انو " تشتمؿ األمبلؾ الكطنية عمى مجمكع األمبلؾ ك الحقكؽ المنقكلة ك

العقارية" ك في نفس السياؽ تنص المادة (12ق.أ.و) :تتككف األمبلؾ الكطنية العمكمية مف الحقكؽ ك األمبلؾ
المنقكلة ك العقارية "...

األمالك الوطنية العقارية "الدومين العقاري"  :ك يشمؿ ممتمكات الدكلة مف األراضي الزراعية ،الغابات ،المناجـ،
المحاجر ،األبنية السكنية ،الساحات ك المباني المخصصة لممرافؽ العامة.

األمالك الوطنية المنقولة :مثؿ السيارات ،التجييزات ،اآلالت ،األسمحة ،اآلثار ك المخطكطات...الخ

الحقوق :ك يقصد بيا الحقكؽ المالية كحقكؽ التأليؼ ك براءات االختراع ك النماذج التي يمكف أف تتممكيا الدكلة
ك الجماعات المحمية

تقسم األمالك الوطنية من حيث الجهة التي تتبعها  :بناءا عمى نص المادة  18مف الدستكر " ...تتككف مف

األمبلؾ العمكمية ك الخاصة التي تممكيا كؿ مف الدكلة الكالية البمدية " ك ىك ما أكدتو فحكل المادة ( 2ق.أ.و)
تشتمؿ األمبلؾ الكطنية ...التي تحكزىا الدكلة كجماعاتيا اإلقميمية...إذ تقسـ إلى:
 -األمبلؾ العمكمية كالخاصة التابعة لمدكلة

 األمبلؾ العمكمية كالخاصة التابعة لمكالية األمبلؾ العمكمية ك الخاصة التابعة لمبمديةتقسم األمالك الوطنية من حيث تكوينها  :تقسـ األمبلؾ الكطنية مف حيث تككينيا إلى أمبلؾ كطنية طبيعية ك

أمبلؾ كطنية اصطناعية حيث تنص المادة  26ؼ ( 1ق.أ.و) :تقاـ األمبلؾ الكطنية بالكسائؿ القانكنية أك
بفعؿ الطبيعة "...ك أكدت المادة ( 14ق.أ.و) :تتككف األمبلؾ الكطنية العمكمية في مفيكـ ىذا القانكف مف
األمبلؾ العمكمية الطبيعية ك األمبلؾ العمكمية االصطناعية.
األمالك الوطنية طبيعية :ىي التي تتشكؿ بفعؿ الظكاىر الطبيعية ك ال يد لئلنساف في تككينيا حيث ذكرت

المادة ( 15ق.أ.و) عمى بعض األمثمة عنيا مثؿ  -شكاطئ البحر ،قعر البحر اإلقميمي كباطنو ،المياه البحرية
الداخمية ،طرح البحر ك محاسره ،ك مجارم المياه كرقاؽ المجارم الجافة ،ككذلؾ الجزر التي تتككف داخؿ رقابة
المجارم كالبحيرات كالمساحات المائية األخرل أك المجاالت المكجكدة ضمف حدكدىا كما يعرفيا القانكف

المتضمف قانكف المياه ،ك المجاؿ الجكم اإلقميمي ،ك الثركات كالمكارد الطبيعية السطحية الجكفية المتمثمة في
المكارد المائية بمختمؼ أنكاعيا ،كالمحركقات السائمة منيا كالغازية كالثركات المعدنية ،الطاقكية كالحديدية

كالمعادف األخرل أك المنتكجات المستخرجة مف المناجـ كالمحاجر كالثركات البحرية ،ككذلؾ الثركات الغابية

الكاقعة في كامؿ المجاالت البرية كالبحرية مف التراب الكطني في سطحو أك في جكفو ك/أك الجرؼ القارم
كالمناطؽ البحرية الخاضعة لمسيادة الجزائرية أك لسمطتيا القضائية.

ك األمبلؾ الكطنية الطبيعية ليست مذككرة عمى سبيؿ الحصر إنما عمى سبيؿ المثاؿ ك ىك ما تفيده عبارة "

تشتمؿ األمبلؾ الكطنية العمكمية الطبيعية خصكصا عمى ما يأتي" :الكاردة في المادة ( 15ق.أ.و).

األمالك وطنية االصطناعية :ك ىي التي تتشكؿ بفعؿ اإلنساف ك لقد ذكرت المادة ( 16ق.أ.و) بعض األمثمة
عنيا ك ىي عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر منيا األراضي المعزكلة اصطناعيا عف تأثير األمكاج ،السكؾ الحديدية
كتكابعيا الضركرية الستغبلليا ،المكانئ المدنية كالعسكرية ك تكابعيا لحركة المركر البحرية ،المكاني الجكية ك

المطارات المدنية ك العسكرية ك تكابعيا المبنية أك غير المبنية المخصصة لفائدة المبلحة الجكية ،الطرؽ العادية
ك السريعة ك تكابعيا ،المنشآت الفنية الكبرل ك المنشآت األخرل ك تكابعيا المنجزة لغرض المنفعة العمكمية،

اآلثار العمكمية ك المتاحؼ ك األماكف األثرية ،الحدائؽ المييأة ،البساتيف العمكمية ،األعماؿ الفنية ك مجمكعات

التحؼ المصنفة ،المنشآت األساسية الثقافية كالرياضية ،المحفكظات الكطنية ،حقكؽ التأليؼ ك حقكؽ الممكية

الثقافية اآليمة إلى األمبلؾ الكطنية العمكمية ،المباني العمكمية التي تأكم المؤسسات الكطنية ك كذلؾ العمارات
اإلدارية المصممة أك المييأة إلنجاز مرفؽ عاـ ،المنشآت ككسائؿ الدفاع المخصصة لحماية التراب الكطني ب ار

ك بح ار ك جكا.

تقسيم األمالك الوطنية من حيث عموميتها و تقسم إلى أم الك عمومية و
أمال ك خاصة:

يعتبر ىذا التقسيـ مف أىـ التقسيمات لما لو مف نتائج قانكنية ،ك ىك تقسيـ مكرس دستكريا في نص المادة 18

مف الدستكر " ...تتككف مف األمبلؾ العمكمية ك الخاصة  ،" ...ك في نفس السياؽ نصت المادة ( 3ق.أ.و)
عمى انو " :تطبيقا لممادة  12مف ىذا القانكف تمثؿ األمبلؾ الكطنية العمكمية األمبلؾ المنصكص عمييا في

المادة  2أعبله ك التي ال يمكف أف تككف محؿ ممكية خاصة بحكـ طبيعتيا أك غرضيا .أما األمبلؾ الكطنية
األخرل غير المصنفة ضمف األمبلؾ العمكمية كالتي تؤدم كظيفة امتبلؾ كمالية فتمثؿ األمبلؾ الكطنية

الخاصة".
مفهوم األمالك الوطنية العمومية :ىي عبارة عف الممتمكات الثابتة ك المنقكلة التي تممكيا الدكلة ممكية عامة ك
يطمؽ عمييا بالدكميف العاـ ،ك ىي أمكاؿ متميزة بخضكعيا لنظاـ قانكني يتضمف أحكاما ك نظما غير معركفة

في مجاؿ عبلقات القانكف الخاص  ،فمف المجمع عميو فقيا ك قضاء أف الماؿ العاـ ىك كؿ ما يممكو شخص
معنكم عاـ مف عقار ك منقكؿ مخصص لمنفع العاـ بالفعؿ أك بمقتضى القانكف ،ك التخصيص بالفعؿ معناه

تخصيص الماؿ الستعماؿ الجميكر مباشرة ،أما التخصيص بالقانكف فيك أف ينص القانكف عمى اعتبار ماؿ

معيف مف األمكاؿ العامة ،ك يتميز الدكميف العاـ بمميزات عدة منيا أف ممكية الدكلة لو ىي ممكية عامة تخضع
ال يجكز بيعو أك التصرؼ فيو ك ال يجكز تممكو بالتقادـ طالما أنو مخصص لممنفعة
ألحكاـ القانكف اإلدارم ؼ

العامة ك ال ييدؼ ؿلحصكؿ عمى أمكاؿ لمخزانة العامة ،لذلؾ فالدكميف العاـ ليس لو أىمية في تغذية اإليرادات
العامة ألنو يخضع لمبدأ المجانية كالسير في الطريؽ أك السباحة في الشكاطئ أك دخكؿ الغابات ،ك ال يمنع ىذا
مف إمكانية فرض بعض الرسكـ لتنظيـ استعماؿ ىذه المرافؽ العامة ،أك تغطية نفقات إنشاء ىذه المرافؽ ،ك مع

ذلؾ تظؿ القاعدة العامة ىي مجانية االنتفاع بأمكاؿ الدكميف العاـ.

تكييف حق الدولة عمى المال العام

يتـ تكضيح تكييؼ حؽ الدكلة عمى األمبلؾ الكطنية مف خبلؿ االجتيادات الفقيية التي تجسدت في رأييف ينكر
احدىما ممكية الدكلة ليذه األمكاؿ بينما يعترؼ الرأم الثاني بحؽ ممكية الدكلة ليذه األمكاؿ ،مع بياف مكفؽ

المشرع مف ىذه اآلراء .
أوال:

اآلراء المنكرة لحق ممكية الدولة لممال العام

يذىب الرأم المنكر لحؽ ممكية الدكلة لمماؿ العاـ إلى أف الدكلة ال تممؾ إنما يثبت ليا حؽ اإلشراؼ ك الكالية

اإلدارية ،ك ال يتعداىما إلى حؽ الممكية ،غير أف أنصار ىذا المذىب انقسمكا مف حيث الحجة التي يستندكف

إلييا إلى حجتيف :

 )1حجة مستمدة من أحكام القانون المدني :استند رأم منكر لحؽ ممكية الدكلة لمماؿ العاـ عمى قكاعد الممكية
في القانكف المدني مؤسسا حجتو عمى أف عناصر الممكية ال تتكافر لمدكلة ألف الممكية في القانكف المدني تتميز

باختصاص مالؾ الشيء بو ،فيثبت لو حؽ االنتفاع بو ك استعمالو ك استغبللو ك التصرؼ فيو ،بينما يعكد حؽ
استعماؿ الماؿ العاـ لمجيكر مباشرة أك بكاسطة مرفؽ عاـ ك ليس لمدكلة ،كما أف أمبلؾ الدكلة غير معدة

لبلستغبلؿ بؿ لممنفعة العامة ،ك ال محؿ لتصرؼ فييا ،ك مف ثمة فحؽ اإلدارة ليس سكل حؽ كالية ك إشراؼ ك
حفظ ك صيانة ،حيث يقصر ىذا التكييؼ حؽ اإلدارة عمى التدخؿ في تييئة الماؿ العاـ ك تييئتو لبلنتفاع بو ك

المحافظة عميو ك حمايتو دكف أف يرتقي إلى ككنو حؽ الممكية.

 )2حجة مستمدة من إنكار الشخصية االعتبارية لمدولة :استند رأم آخر منكر لحؽ ممكية الدكلة لمماؿ العاـ
عمى عدـ االعتراؼ بالشخصية المعنكية لمدكلة ،ك أف فكرة الشخصية االعتبارية لمدكلة ىي فكرة ال معنى ليا ك
مف ثمة فاف الدكلة أك األشخاص االعتبارية ال تممؾ ىذه األمكاؿ سكاء كانت ىذه األمكاؿ عامة أك خاصة ،ك

أف ىذه األمكاؿ تحكميا فكرة التخصيص أك الذمة المالية المخصصة لغرض معيف ،فالذمة المالية ليست إال

مجمكعة مف األمكاؿ المخصصة لممنفعة الفردية أك المشتركة يحمييا القانكف بكسائؿ مختمفة بحسب ما إذا كاف

المنتفع بيا فردا أك جماعة ،ك أف دكر اإلدارة يتمثؿ في تدخميا لمباشرة األعماؿ التي تتفؽ بما خصص لو الماؿ

العاـ .
ثانيا:

اآلراء المقرة بحق ممكية الدولة لممال العام

يذىب ىذا الرأم إلى أف حؽ الدكلة عمى الماؿ العاـ ىك حؽ ممكية ،غير أف ىذه الممكية ليست كتمؾ المعركفة
في القانكف المدني ،ألف مكضكع حؽ الممكية ك لك انو مستعار مف قكاعد القانكف المدني إال انو ال يستجيب
ألغراض القانكف العاـ كسائر المكضكعات األخرل التي نقمت مف نطاؽ القانكف المدني إلى نطاؽ القانكف

اإلدارم ،ك إنما ىي ممكية مف نكع خاص يسمى الممكية إدارية ك ىي ممكية تتفؽ مع أغراض القانكف اإلدارم ك

أىدافو،حيث أف حؽ ممكية الدكلة ألمكاليا العامة ليس مقصك ار عمى الممكية بحد ذاتيا ك إنما يمتد لتخصيص
ىذه الممكية ،فإذا كانت الممكية الفردية في القانكف المدني مقيدة بعدـ إساءة استعماؿ الحؽ ،فيي في القانكف

العاـ مقيدة أيضا بقيد آخر ىك تخصيصيا لممنفعة العامة ،فإذا كاف لؤلفراد الحؽ في التصرؼ في ممتمكاتيـ فاف
لمدكلة أيضا أف تتصرؼ في ىذه األمكاؿ بعد أف تنزع عنيا صفة العمكمية فتصبح أمكاال خاصة ،أما حؽ

االنتفاع ك حؽ االستغبلؿ الثابت لمجميكر فاف الشخص اإلدارم ليس في الكاقع إال ىؤالء األفراد منظك ار إلييـ
في إطار نظاـ قانكني معيف.

كما أف االعتراؼ بمنع الدكلة مف التصرؼ في أمكاليا ىك حجة عمى منكرم حؽ الدكلة عمى أمكاليا بأنو حؽ
ممكية ك ليس حجة عمييـ ،فإذا لـ تكف الدكلة تممؾ ىذه األمكاؿ أساسا فبل يمكف أف يفرض عمييا االلتزاـ بعدـ

التصرؼ فييا فبل يتصكر إلزاـ غير المالؾ بعدـ التصرؼ في ممكو ،ك لذلؾ فانو إذ زاؿ التخصيص عمى الماؿ
العاـ فانو يتحكؿ إلى ماؿ خاص لمدكلة ،ك معنى ذلؾ ىك أف ىذا الماؿ قبؿ تخصيصو كاف مممككا لدكلة.

ثـ إذا كانت الدكلة ال تممؾ الماؿ العاـ فمف الذم يممكو إذا ؟ ك إذا كاف الكاضح انو ال يكجد مف يممكو غير

الدكلة ك إذا افترضنا صحة ىذا الرأم القائؿ بأنو ليس لدكلة حؽ ممكية عمى األمكاؿ العامة ،فيؿ ىذا الماؿ
يعتبر ماال مباحا ببل مالؾ ؟

موقف المشرع من التكييف القانوني لحق الدولة عمى األمالك الوطنية:
اقر القانكف حؽ ممكية الشخص العاـ في نص المادة ( 2ق.أ.و) لكنو ميز بيف األمبلؾ الكطنية العمكمية ك
الخاصة التابعة لمدكلة أك الكالية أك البمدية ،ك مف ثمة تقترب ممكية األشخاص العامة لؤلمبلؾ الكطنية الخاصة
مف مفيكـ الممكية عادية مع بعض القيكد المتعمقة بإدارتيا ك حمايتيا ك الرقابة عمييا ،ك ممكية إدارية بالنسبة
لؤلمكاؿ العمكمية مقيدة بقكاعد استثنائية ال تخضع ليا الممكية الخاصة ك ىي تخصيصيا لمنفع العاـ ك أنيا

بطبيعتيا ال تقبؿ التممؾ الخاص .

كما كزعيا عمى الذمـ المالية لكؿ مف الدكلة ك الكالية ك البمدية بتقسيماتيا إلى أمكاؿ عمكمية ك خاصة باستثناء
األمبلؾ العسكرية التي تتسـ بكحدة تممكيا لمدكلة لضماف كحدة القرار بشأنيا ،ك يترتب عمى حؽ الممكية النتائج

التالية:

 -تحديد الممثميف المختصيف بإدارة ىذه األمبلؾ ك تمثيؿ األشخاص العامة المالكة ليا في الدعاكل القضائية

مف استرداد ك مطالبة بالريع ك تثبيت الممكية ك الحيازة ك االستحقاؽ  ،ك لقد قرر (ق.أ.و) حؽ امتياز ؿفائدة

الخزينة" الضمانات " في استيفاء ديكنيا عمى األمبلؾ ك األمتعة المنقكلة لممديف ك القابمة لمحجز ك يصنؼ ىذا
االمتياز ك يمارس طبقا لؤلحكاـ المنصكص عمييا في قكانيف المالية كما ىك الحاؿ في االمتيازات األخرل التي

تتمتع بيا الخزينة العمكمية  ،ك مف ثمة تتكلى اإلدارة المكمفة باألمبلؾ الكطنية طبقا ؿقانكف اإلجراءات المدنية ك

اإلدارية البيع القضائي لؤلمبلؾ العقارية المرىكنة التي تحتجز في إطار دعكل التنفيذ اإلجبارم (الـ كاد  127ك

( 128ق.أ.و))

_ تممؾ كؿ جية سكاء الدكلة أك الجماعات اإلقميمية الثمار الناتجة عف أمكاليا العامة ك ثمف بيع أمبلكيا

الخاصة.

_ تمتع الجية المالكة بحؽ االستعماؿ أمبلكيا ك استغبلليا ك تنظيميما ك بمنح التراخيص باستغبلليا ك تحصيؿ
األتاكل الناتجة عف ىذا االستغبلؿ

.

_ إف استقبلؿ الذمـ المالية لمدكلة ك الكالية ك البمدية يعني أف مسالة تحكيؿ األمبلؾ الكطنية الخاصة فيما بينيا
ىك نقؿ لمممكية قد يككف بتعكيض أك بدكف تعكيض(ـ  34ؽ.أ.ك).

 -تمتزـ الدكلة ك األشخاص المعنكية العامة اإلقميمية بصيانة الماؿ العاـ ك المحافظة عميو ،ك كذلؾ تعكيض

األضرار الناجمة عف عدـ صيانتو حيث رتبت المادة ( 67ق.أ.و) عمى حماية األمبلؾ الكطنية نكعاف مف

التبعات ىما:
_ أعباء الجكار لصالح األمبلؾ الكطنية العمكمية التي يقصد بيا عبلكة عمى أعباء القانكف العاـ االرتفاقات

اإلدارية المنصكص عمييا لفائدة الطرؽ العمكمية مثؿ ارتفاقات الطريؽ ك مصبات الخنادؽ ك الرؤية ك الغرس ك
التقميـ ك تصريؼ المياه ك مكس األسكاؽ ك االرتكاز أك أعباء أخرل ينص عمييا القانكف

_ االلتزاـ بصيانة األمبلؾ الكطنية العمكمية ك تفرضو القكاعد القانكنية الخاصة التي تخضع ليا الييئة أك

المصمحة المسيرة ك كذلؾ الجماعة العمكمية المالكة في حالة القياـ بإصبلحات كبيرة ك يتـ ذلؾ كفؽ الشركط

المنصكص عمييا في التخطيط الكطني ك حسب اإلجراءات المتعمقة بيا

مفهوم األمالك الوطنية الخاصة :حدد المشرع األمبلؾ الكطنية الخاصة بمفيكـ المخالفة أك تحديدا سمبيا ،الف
تممؾ الدكلة ألمكاؿ ال يضفي عمييا صفة األمبلؾ العامة إال بعد أف يتـ تخصيصيا لخدمة الجميكرية مباشرة أك
بكاسطة مرفؽ عاـ ،ك مف ثمة كؿ ماؿ تممكو الدكلة أك الكالية أك البمدية ليس ماال عاما ىك ماؿ خاص.

كما حدد مفيكـ األمبلؾ الكطنية الخاصة مف حيث كظيفتيا بأنيا تؤدم كظيفة مالية تممكية .

ك ىي أمكاؿ تممكيا اإلدارة ممكية تقترب مف الممكية العادية ألشخاص القانكف الخاص مف حيث خضكعيا بكجو
عاـ لقكاعد القانكف الخاص ،فيمكف التصرؼ فييا بالبيع ك غيره ،كما يجكز لؤلفراد تممكو بالتقادـ طكيؿ األجؿ،

كيدر الدكميف الخاص عمى عكس الدكميف العاـ إيرادات لمخزانة العامة ،ك ىك كحده الذم يعنيو عمماء المالية

العامة عند الكبلـ عمى دخؿ الدكلة مف أمبلكيا ،أم الدكميف الخاص كمصدر مف مصادر اإليرادات العامة ،ك

يظـ الدكميف الخاص :

الدومين العقاري :ك يضـ ممتمكات الدكلة العقارية ك لقد إحتؿ الدكميف العقارم أىمية تاريخية لكنو بدا يفقد
أىميتو نتيجة تكسع الدكلة في بيع األراضي كترؾ استغبلليا لؤلفراد ك نتيجة تكسع األنكاع األخرل التي بدأت
تعطي إيرادات أفضؿ منو

الدومين الصناعي و التجاري  :ك يضـ ىذا الدكميف مختمؼ المشركعات الصناعية ك التجارية التي تقكـ بيا
الدكلة مثميا في ذلؾ مثؿ األفراد ،ك تدر أغمبية ىذه المشركعات إيرادات مالية لتعتبر مصد ار مف مصادر
اإليرادات العامة كالضرائب

ك ما تجب اإلشارة إليو أف إقامة الدكلة لممشركعات الصناعية ال يككف بيدؼ تحقيؽ أغراض مالية دائما ك

.

الحصكؿ عمى إيرادات لمخزانة العامة ،إنما قد تيدؼ إلنتاج ك تكفير سمع ك خدمات ك مف ثمة ال يقاس نجاحيا
بمدل تحقيقيا لؤلرباح ،كخدمة تكريد مياه الكيرباء ،كما قد تستيدؼ الدكلة مف بعض المشركعات الصناعية

.

تحقيؽ أىداؼ ليا عبلقة باألمف القكمي كضماف إنتاج أنكاع معينة مف األسمحة ك المعدات الحربية

الدومين المالي :ك ىك أحدث أنكاع الدكميف الخاص ظيكرا ،ك يقصد بالدكميف المالي محفظة الدكلة مف األكراؽ
المالية كاألسيـ التي تمثؿ مساىمة الدكلة في المشركعات ذات االقتصاد المختمط (التي تجمع بيف الممكية

العامة ك الممكية الخاصة) ك السندات المالية المممككة ليا ك التي تحصؿ منيا عمى أرباح ك فكائد ك ىي بذلؾ
تشكؿ إيرادا ماليا ،ك لقد ازدادت أىمية الدكميف المالي في الكقت الحاضر حيث لـ يعد قاص ار عمى اإليرادات

الناتجة عف حؽ الدكلة في إصدار النقكد بؿ أصبح ،بؿ تكمف أىميتو في تكريس سيطرة الدكلة عمى بعض

المشركعات ذات النفع العاـ حتى تتمكف مف تكجيييا إلى ما يحقؽ الصالح العاـ ،كما قد تكجو إستثمار أمكاليا
في شراء األسيـ ك السندات لمكاجية التقمبات االقتصادية الكبيرة التي تتعرض ليا سكؽ األكراؽ المالية في

بعض األحياف ،فتجد الدكلة نفسيا مدفكعة إلى ممارسة مثؿ ىذا النشاط المالي لتحقيؽ ىدؼ سياسي أك مصمحة

اقتصادية يككف مف شأنو طمأنة األفراد إلى شراء األسيـ ك السندات الخاصة بالمشركعات التي تشارؾ فييا مما
ينتج منو إنجاح حركة التنمية االقتصادية التي تحتاج إلييا الببلد ،ىذا فضبل عف فكائد القركض التي تمنحيا

الدكلة لمييئات العامة المحمية ك المؤسسات ك المشركعات العامة.

معايير تمييز األمالك الوطنية العمومية عن األمالك الوطنية الخاصة:
لمتمييز بيف األ مبلؾ الكطنية العامة ك األمبل ؾ الكطنية الخاصة أىمية بالغة ذلؾ أف كؿ منيما يخضع ألحكاـ
قانكنية خاصة ك متميزة مف حيث طرؽ التسيير ك اإلدارة أك حتى مف حيث قكاعد الحماية المقررة لكؿ منيما ،

ذلؾ كضع الفقو ك القضاء عدة معايير لتحديد الماؿ العاـ ك كاف أكؿ ىذه المعايير ىك معيار طبيعة الماؿ ك
تبله معيار تخصيص الماؿ لخدمة مرفؽ عاـ ،ك أخي ار معيار تخصيص الماؿ لممنفعة العامة.

أوال :معيار طبيعة المال

ك يرتكز ىذا المعيار عمى طبيعة الماؿ مف حيث إمكانية التممؾ الخاص لو أـ ال ؟ حيث تقتصر األمكاؿ العامة

عمى كؿ ما يقبؿ الممكية العامة بطبيعتو ،فإذا كاف ال يقبؿ ىذا التممؾ فيك ماؿ عاـ مثؿ الطرؽ العامة ك البحار
فيي ال تقبؿ التممؾ الخاص لذا تخضع ألحكاـ قانكنية متميزة عف قكاعد القانكف الخاص حيث أف الماؿ العاـ
غير قابؿ لمممكية الخاصة بطبيعتو ألنو غير منقكؿ ك مخصص الستعماؿ الجميكر ك بذلؾ استبعد

المباني ك

استبعد المنقكالت أيضا.

النقد :انتقد ىذا الرأم ألف كؿ ماؿ أيا كاف نكعو يقبؿ بطبيعتو التممؾ الخاص ،ك أف عدـ تممؾ األفراد لمماؿ
العاـ ىك نتيجة لككنو ماال عاما أساسا ك ليس سببا في إضفاء ىذه الصفة عميو.

ك لما كاف ىذا الرأم يضيؽ مف نطاؽ األمكاؿ العامة حاكؿ أصحابو التكسع فيو بإضافة أمكاؿ عامة بتحديد مف

المشرع إلى جانب أمكاؿ عامة بطبيعتيا.

ثانيا :معيار تخصيص المال لممرفق العام

يربط أصحاب ىذا المعيار بيف الماؿ العاـ ك بيف المرفؽ العاـ حيث تطمؽ صفة الماؿ العاـ عمى الماؿ
المخصص لخدمة المرفؽ العاـ ألنو يعد كسيمة إلدارتو لذلؾ صفة الماؿ العاـ يجب أف تمحؽ األمكاؿ العامة
التي تككف مخصصة لمرفؽ عاـ ،ك أف استعماؿ األمكاؿ المخصصة لمرافؽ عامة يككف عف طريؽ ىذه

المرافؽ ،ك كؿ مرفؽ يحدد شركط استعماؿ أمكالو أك الحصكؿ عمى خدماتو.

نقد هذا المعيار :عمؿ معيار المرفؽ العاـ عمى تكسيع ك تضييؽ مفيكـ األمكاؿ العامة كما يمي:

 )1تكسيع األمكاؿ العامة لتشمؿ جميع األمكاؿ المخصصة لخدمة المرفؽ العاـ حتى األمكاؿ البسيطة ك التافية
كأدكات المكاتب ك األقبلـ كالمحابر ككرؽ النشاؼ كأقبلـ الرصاص...لتحض بالحماية المقررة لمماؿ العاـ.
ك الستبعاد المنقكالت كضع أنصار ىذا المعيار شرطيف إلضفاء صفة الماؿ العاـ

إف يككف الماؿ مخصص

لمرفؽ عاـ جكىرم ك أف يككف ىذا الماؿ ضركرم لسير ىذا المرفؽ ،ك عميو فاف الطرؽ ك القنكات ك العقارات

في مصمحة السكة الحديدية ىي األمكاؿ العامة بعكس المباني الحككمية ك مباني المحاكـ أك مباني المدارس ك
الثكنات العسكرية فيي ليست أمكاؿ عامة ألنيا ليست ضركرية في مرفؽ التعميـ ك مرفؽ الدفاع ك مرفؽ

القضاء ،لكف ىذا التعديؿ لـ يمنع االنتقادات ألنو يؤدم إلخراج المباني الحككمية مف نطاؽ الماؿ العاـ ك
يجردىا مف الحماية القانكنية لمماؿ العاـ.

كما انو ال يشكؿ معيا ار حاسما إذ يحتاج بدكه لمعيار لمتمييز بيف ما ىك الماؿ العاـ الذم يعتبر الزما ك الذم ال

يعتبر الزما لمرفؽ عاـ ؟ ك معيار لمتمييز بيف المرفؽ الجكىرم ك المرفؽ غير الجكىرم.

 )2ضيؽ مف األمكاؿ العامة الستبعاده الكثير مف األمكاؿ المخصصة لبل ستعماؿ المباشر لمجميكر كالطرؽ ك
الشكارع ك األنيار ألنيا غير مخصصة لمرفؽ عاـ ك غير مكضكعة في خدمة أحد المرافؽ العامة.

ك في حالة افتراض تخصيص ىذه األمكاؿ لخدمة المرفؽ العاـ فإنيا ال يعتبر كسيمة لتسييره إنما ىي مكضكعو،

الف المرفؽ ينشأ لتنظيمو ك اإلشراؼ عميو ك عمى استخدامو ،فالكسيمة ىي التي يستعيف بيا المرفؽ في تسيير ك

أداء خدماتو كتحقيؽ األغراض الميمة المطمكبة منو ك التي انشأ لتحقيقيا.

 )3قصر استعماؿ األمكاؿ العامة عمى المنتفعيف بالمرفؽ في حيف أف المرفؽ ليس سكل طريؽ مف طرؽ
استعماؿ الماؿ العاـ ،باإلضافة إلى طرؽ قانكنية أخرل ،كما إف ىناؾ مف المرافؽ ما تقضي طبيعتيا أك النظـ
القانكنية المنظمة ليا حرماف األفراد مف االستعماؿ األمكاؿ العامة المخصصة ليا كثكنات ك القبلع ك الحصكف

المخصصة لمرفؽ الدفاع.

ثالثا :معيار المنفعة العامة
ىذا المعيار مزدكج ألنو يجمع بيف مزايا معيار التخصيص لبلستعماؿ المباشر لمجميكر ،ك معيار تخصيص
االستعماؿ بكاسطة المرفؽ العاـ ،حيث يذىب أنصار ىذا المعيار بتخصيص الماؿ العاـ لممنفعة العامة ،فيككف

الماؿ عاما عندما يككف مممككا ألحد أشخاص القانكف العاـ طالما خصص لتحقيؽ النفع العاـ ،سكاء استعمؿ
بشكؿ مباشر مف قبؿ الجميكر أك بكاسطة تخصيصو لخدمة المرفؽ العاـ ك سكاء كاف منقكال أك عقارا ،ك لقد

اشترط مكريس ىكريك أف يككف تخصيص الماؿ

العاـ لممنفعة العامة بقرار مف اإلدارة ،ك قد أضاؼ األستاذ

مارسيؿ فاليف بأف الماؿ الذم يستكجب اعتباره عاما يجب أف يككف الزما ك ضركريا لتسيير المرفؽ العاـ
بانتظاـ ،ك مثاؿ ذلؾ الطرؽ العامة ك المياديف ك الحدائؽ العامة...

ىك االستعماؿ الذم يككف فيو الجميكر عمى قدـ المساكاة ،الف استعماؿ الماؿ العاـ ىك في الكقت ذاتو ممارسة

إلحدل حريات العامة ،فمف يسير في الطرؽ يمارس إحدل الحريات العامة كىي حرية التنقؿ ،ك مف يذىب إلى

إحدل مجاؿ العبادة يباشر حقو في حرية العقيدة ...الخ

ك ليذا كاف األصؿ أف تحكـ ىذا االستعماؿ قكاعد " الحرية " ك " المساكاة " ك "المجانية" بيف المنتفعيف ك

المجانية.

النقد الموجه لممذهب :إف اشتراط صدكر قرار مف اإلدارة إلضفاء صبغة العمكمية عمى الماؿ العاـ ليس كافي
بؿ يجب أف تتكفر فيو صفة الماؿ العاـ دكف تحكـ الدكلة أك اإلدارة.
يضيؽ مف نطاؽ الماؿ العاـ ألنو حصر الماؿ العاـ عمى العقارات ،كما أف ىناؾ الكثير مف األمكاؿ العامة التي

ال يستعمميا الجميكر مباشرة كالمباني الحككمية ،الحصكف ،القبلع العسكرية .

موقف المشرع من التمييز بين المال العام و المال الخاص
كرس المشرع كؿ المعايير مجتمعة حيث كرس معيار عدـ قابمية الماؿ العاـ لمتممؾ في بحسب طبيعتو أك

غرضو في نص المادة  3ؼ ( 1ق.أ.و) التي تنص انو " :تطبيقا لممادة  12مف ىذا القانكف تمثؿ األمبلؾ
الكطنية العمكمية ...ك التي ال يمكف أف تككف محؿ ممكية خاصة بحكـ طبيعتيا أك غرضيا".
ك كرس معيار تخصيص الماؿ لمخدمة الجميكر مباشرة أك بكاسطة مرفؽ عاـ في المادة

( 12ق.أ.و) التي

تنص ":تتككف األمبلؾ الكطنية العمكمية مف الحقكؽ ك األمبلؾ المنقكلة ك العقارية التي يستعمميا الجميع ك
المكضكعة تحت تصرؼ الجميكر المستعمؿ إما مباشرة ك إما بكاسطة مرفؽ عاـ شريطة أف تكيؼ في ىذه

الحالة ،بحكـ طبيعتيا أف تييئتيا الخاصة تكييفا مطمقا أك أساسيا مع اليدؼ الخاص ليذا المرفؽ ،تدخؿ أيضا

ضمف األمبلؾ الكطنية العمكمية الثركات ك المكارد الطبيعية المعرفة في المادة  15مف ىذا القانكف.

بينما حدد األمبلؾ الكطنية الخاصة بمفيكـ المخالفة ك ىك تحديد سمبي فكؿ ما لـ يدخؿ في الماؿ العاـ يككف

ماال خاصا ك أيضا بمعيار كظيفي حيث أف األمكاؿ الخاصة تؤدم كظيفة امتبلؾ ك مالية طبقا لممادة  3ؼ 2

(ق.أ.و) ... :أما األمبلؾ الكطنية األخرل غير المصنفة ضمف األمبلؾ العمكمية ك التي تؤدم كظيفة امتبلؾ
ك مالية فتمثؿ األمبلؾ الكطنية الخاصة حيث يشكؿ استغبلليا مكردا لئلدارة.

لكف يأخذ عمى ىذا المعيار الكظيفي انو كقع في تناقض الف الثركات الطبيعية المصنفة ضمف األمبلؾ العمكمية
تؤدم أيضا كظيفة مالية ك تخضع لقكانيف خاصة بيا مثؿ قانكف المياه ك العكس ىناؾ أمبلؾ خاصة ال تؤدم

كظيفة مالية كالعقارات غير المصنفة ضمف األمبلؾ العمكمية المخصصة لخدمة اإلدارات .

تكوين األمالك الوطنية:
تنص المادة ( 26ؽ.أ.ك) عمى أنو  :تقاـ األمبلؾ الكطنية بالكسائؿ القانكنية أك بفعؿ الطبيعة.
ك تتمثؿ الكسائؿ القانكنية في تمؾ الكسيمة القانكنية أك التعاقدية التي تضـ بمقتضاىا أحد األمبلؾ إلى األمبلؾ

الكطنية حسب الشركط المنصكص عمييا في ىذا الباب.

كيتـ اقتناء األمبلؾ التي يجب أف تدرج في األمبلؾ الكطنية بعقد قانكني طبقا لمقكانيف كالتنظيمات المعمكؿ

بيما حسب التقسيـ األتي:

 طرؽ االقتناء التي تخضع لمقانكف العاـ :العقد ك التبرع ك التبادؿ ك التقادـ كالحيازة. -طريقاف استثنائياف يخضعاف لمقانكف العاـ :نزع الممكية ك حؽ الشفعة

إف الطرؽ أك األساليب المذككرة في المادة

 26أعبله تخص األحكاـ العامة المتعمقة بتككيف األمبلؾ الكطنية

بصفة عامة دكف تمييز بيف األمبلؾ الكطنية العمكمية ك األمبلؾ الكطنية الخاصة،

ك لما كانت األمبلؾ

الكطنية الخاصة ىي األصؿ ك القاعدة العامة في ممكية الدكلة ك الجماعات اإلقميمية حيث يصنؼ كؿ تممؾ

ضمف األمكاؿ الكطنية الخاصة أكال إلى غاية تخصيصو لممنفعة العامة ليكتسب صفة العمكمية ،ألف األمكاؿ

الكطنية الخاصة تتحدد بمفيكـ المخالفة فكؿ ما ليس ممؾ عمكمي ىك ممؾ خاص ك ىك ما يؤكده نص المادة

( 17ق.أ.و) الذم جاء فيو " :تشمؿ األمبلؾ الكطنية الخاصة التابعة لمدكلة ك الكالية ك البمدية عمى  :العقارات
ك المنقكالت المختمفة األنكاع غير المصنفة في األمبلؾ الكطنية العمكمية التي تممكيا  "...ك إلى غاية إتماـ

اإلجراءات القانكنية الكتساب صفة العمكمية فاف ىذه األمكاؿ تبقى مصنفة ضمف األمكاؿ الخاصة ك ىك ما

أكدتو المادة  39ؼ ( 7ق.أ.و) بنصيا "يمكف أف تتشكؿ طرؽ تككيف األمبلؾ الكطنية الخاصة التابعة لمدكلة
زيادة عمى ما نصت عميو المادة  26أعبله مما يأتي...:انتقاؿ األمبلؾ المخصصة لؤلمبلؾ الكطنية العمكمية
عبر األمبلؾ الكطنية الخاصة ريثما تتـ تييئتيا تييئة خاصة  "...ك ىك نفس ما كرستو المادة

(ق.أ.و) بالنسبة لتككيف األمكاؿ الخاصة لمكالية ك البمدية عمى التكالي.

 40ك 41

لذلؾ تتـ دراسة القاعدة العامة في تككيف األمبلؾ الكطنية التي مشتركة أكال ك التي تؤدم لدخكليا مباشرة في
األمبلؾ الكطنية الخاصة  ،ثـ يتـ التعرض لخصكصية تككيف األمبلؾ الكطنية العمكمية ك كذا خصكصية

تككيف األمبلؾ الكطنية الخاصة

األحكام المشتركة لتكوين األمالك الوطنية:

أوال :فعل الطبيعة :تنشا األمبلؾ الطبيعية بفعؿ ظكاىر الطبيعة كتراجع مياه البحار لتكشؼ عف اليابسة أك
ظيكر كدياف لـ تكف مكجكدة أك بتغيير مجارييا لتصبح المجارم الجديدة ضمف األمبلؾ العمكمية الطبيعية

ثانيا :الوسائل القانونية :إف التقسيـ الذم اعتمده المشرع في نص المادة

( 26ق.أ.و) فيما يخص الكسائؿ

القانكنية ليس تقسيما دقيقا ذلؾ أف أسمكب العقد ال يخضع دائما لمقانكف العاـ أم القانكف المدني باعتباره الشريعة

العامة ،فعقد اإلقتناء الذم تجاكزت عتبتو المالية الحد الذم قرره قانكف الصفقات العمكمية يطبؽ عميو قانكف
الصفقات العمكمية ك ال يخضع لمقانكف المدني ىذا مف جية ،ك مف جية أخرل اعتبر حؽ الشفعة طريقا

استثنائيا الكتساب األمكاؿ الكطنية لكف الشفعة ليست طريقا استثنائيا فأحكاميا منظمة ضمف قكاعد القانكف

المدني باإلضافة لككنيا ليست طريقا الكتساب ىذه األمكاؿ إنما طريؽ لمممارسة عممية الشراء ىذه األخيرة ىي
التي تعد طريقا الكتساب األمكاؿ الكطنية .

العقد :تحصؿ الدكلة عمى ما تحتاج إليو مف أمكاؿ بطريؽ التعاقد أم بأسمكب التراضي ك االتفاؽ ،ك سكاء كاف
ىذا التعاقد في إطار القانكف الخاص أك في إطار النصكص الخاصة نذكر منو ما يمي:

عممية االقتناء "الشراء" :تتـ عممية اإلقتناء في إطار أحكاـ المكاد مف  91إلى  91مكرر ( 2ق.أ.و) ك كذا
ألحكاـ قانكف الكالية ك البمدية كالتنظيمات المعمكؿ بيا ،حيث تتـ عمميات شراء العقارات أك الحقكؽ العقارية أك

المحبلت التجارية مف قبؿ مصالح الدكلة ك المؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم التابعة لمدكلة التي ينبغي

أف يمثميا ليذا الغرض ممثؿ في إبراـ العقد ،حيث تقكـ اإلدارة المكمفة بأمبلؾ الدكلة بدكر ميـ جدا في عمميات
الشراء فيي صاحبة االختصاص بكضع عقكد الشراء ك ىي التي تتكلى تحديد القيمة التجارية أك القيمة اإليجارية

لمعقارات المتكقع شراؤىا بعد أف تبمغيا اإلدارات المالية التابعة لمدكلة بكؿ المعمكمات ك الكثائؽ التي تحكزىا

بشاف الخكاص لكي تمكنيا مف تحديد ىذه القيمة ،ك إذا كانت العقارات أك الحقكؽ العقارية أك المحبلت التجارية

المراد شراء محؿ متابعة مف طرؼ مصالح الدكلة أك المؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم التابعة ليا فبل
يجكز أف تتـ عممية الشراء ىذه إال بعد اخذ رأم اإلدارة المكمفة باألمبلؾ الكطنية فيما يخص طمبات البائع.

ك يترتب عمى عمميات الشراء التخصيص بقكة القانكف إلى المصمحة العمكمية .

غير أف ىذه األحكاـ ال تطبؽ عمى عمميات الشراء التي تعيد طرح نزع الممكية مف اجؿ المنفعة العمكمية عندما

يجب تحديد التعكيض مف طرؼ الجية القضائية مختصة .

عقود الصفقات العمومية :قد تقكـ اإلدارة باالقتناء في إطار العقكد المنظمة في قانكف الصفقات العمكمية ك ىي
العقكد التي تبرميا اإلدارة في إطار قانكف

الصفقات العمكمية ،كفقا لمعايير عضكية ك مكضكعية ك مالية ك

شكمية ك إجرائية ك تخضع لطرؽ رقابة حددىا قانكف الصفقات العمكمية ك التنظيمات المرتبطة بو .ك في مجاؿ

اكتساب األمكاؿ العامة ىناؾ عقديف تمجا إلييما اإلدارة الكتساب األمبلؾ الكطنية يخضعاف لقانكف الصفقات

العمكمية ىما:

عقد التوريد أو عقد اقتناء المواد :ىك اتفاؽ بيف اإلدارة العمكمية مف جية ك فرد أك شركة مف جية أخرل
يتعيداف بمكجبو بتزكيد اإلدارة بالسمع الضركرية لتأميف سير المرفؽ العمكمي مقابؿ ثمف معيف.

عقد األشغال العامة  :ىك اتفاؽ بيف اإلدارة العمكمية ك أحد األفراد أك الشركات بقصد القياـ ببناء أك ترميـ أك
صيانة عقار لحساب شخص معنكم عمكمي ،ك تككف ىذه األشغاؿ ذات مصمحة عامة ،ك بالمقابؿ تمتزـ اإلدارة
بدفع الثمف المتفؽ عميو ،فاألشغاؿ العامة ىي كؿ تييئة لعقار

البمدية بيدؼ تحقيؽ نفع عاـ .

تتـ لحساب شخص عاـ كالدكلة أك الكالية أك

عقد التبادل :ينصب التبادؿ عمى األمكاؿ الكطنية الخاصة دكف األمكاؿ العامة المحمية بقاعدة عدـ جكاز
التصرؼ فييا ،غير انو يجب التمييز بيف التبادؿ الذم يتـ بيف المصالح العمكمية ك اإلدارة المالكة ك بيف الذم

يتـ لفائدة الخكاص (ـ ( 92ق.أ.و))

التبادل بين المصالح العمومية( :الدكلة ك الجماعات اإلقميمية) الذم يتـ بقرار مف كزير المالية أك الكالي حسب
الحاالت بعد استشارة مصمحة أمبلؾ الدكلة المختصة الف التبادؿ في ىده الحالة ىك تغيير مزدكج لمتخصيص،
ك التبادؿ في ىذه الحالة ال يعد طريقا الكتساب األمكاؿ الكطنية الف األمكاؿ المتبادلة مكجكدة أساسا ضمنيا،

لكنو يعد اكتسابا بالنسبة لمطرفيف المتبادليف إذ يمتمؾ كؿ منيما أمبلكا لـ تكف في ذمتو .

تبادل الذي يتم مع الخواص  :الذم ينصب حكؿ األمبلؾ العقارية دكف المنقكالت التي ال يجكز بأية حاؿ مف
األحكاؿ أف تككف محؿ تبادؿ ك يجب بيعيا إذا ما أصبحت غير صالحة نيائيا لبلستعماؿ بعد أف تتأكد اإلدارة
المكمفة باألمبلؾ الكطنية مف استعماؿ المنقكالت ك األعتدة التابعة لؤلمبلؾ الكطنية الخاصة التي تممكيا الدكلة

حسب المطمكب ك يمكنيا أف تطالب برد ما يظؿ غير مستعمؿ منيا إذا اقتضى األمر بقصد بيعو (ـ

(ق.أ.و) )
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ك يتـ التبادؿ بقرار مف كزير المالية بعد مبادرة مف الكزير المسؤكؿ عف القطاع الذم يتبعو العقار المراد تبديمو

أك مف السمطة المختصة بعد مداكلة المجمس الشعبي المعني (المادة  95ؼ ( 1ق.أ.و)).

ك في الحالتيف يتـ تحرير عقد التبادؿ بناء عمى قرار كزير المالية إما في شكؿ عقد إدارم ك إما في شكؿ عقد

تكثيؽ طبقا لمشركط التي يحددىا أطراؼ العقد (المادة ( 93ق.أ.و)) ليتـ إدراج الممؾ الجديد قانكنا ،بعد التبادؿ
في األمبلؾ الكطنية الخاصة لمدكلة إلعطائو التخصيص النيائي المحدد لو .ك إذا تبيف مف التبادؿ أف قيمة

الممؾ الذم تعرضو الدكلة تفكؽ قيمة ذلؾ الممؾ المقابؿ تخكؿ ىذه العممية الدكلة الحؽ في تحصيؿ الفارؽ ك

يدفعو ليا الطرؼ المبادؿ  ،ك إذا كانت قيمة الممؾ الذم تتمقاه الدكلة بمقتضى التبادؿ تفكؽ قيمة الممؾ الذم

تعرضو فاف ىذه العممية تخكؿ الطرؼ المبادؿ الحؽ في اخذ فارؽ القيمة الذم تدفعو الدكلة مف أمكاؿ عمكمية

(المادة ( 94ق.أ.و))

كما تخضع المنازعات المتعمقة بالتبادؿ لمييئات القضائية المختصة في مجاؿ القانكف العاـ غير أف المقصكد

بيا في ىذا المقاـ ىك القضاء العادم (المادة ( 96ق.أ.و))

التقادم و الحيازة :ك يقصد بيا التقادـ المكسب لمممكية ك الحيازة في المنقكؿ ذلؾ طبقا لمقكاعد المقررة في المكاد

مف( 308إلى  322ك  827ك  828ك  835قانكف المدني) حيث تمتمؾ الدكلة نيائيا طبقا لممادة ( 49ق.أ.و)
ما يمي:

 )1مبالغ القسائـ ك الفكائد ك األرباح المكزعة التي يصيبيا التقادـ الخماسي أك االصطبلحي ك المتعمقة باألسيـ
ك حصص المؤسسيف ك االلتزامات أك القيـ المنقكلة األخرل التي تصدرىا كؿ شركة تجارية أك مدنية أك كؿ
جماعة عمكمية أك خاصة.

 )2األسيـ ك حصص المؤسسيف ك االلتزامات أك القيـ المنقكلة األخرل التابعة لمجماعات نفسيا عندما يصيبيا
التقادـ االصطبلحي أك التقادـ الكارد في القانكف العاـ.

 )3المبالغ النقدية المكدعة ك عمى العمكـ جميع األرصدة النقدية في البنكؾ ك المؤسسات األخرل التي تتمقى
أمكاال في شكؿ كدائع أك حساب جار إذا لـ تجر أية عممية عمى ىذه الكدائع أك األرصدة ك لـ يطالب بيا أم

كاحد مف ذكم الحقكؽ طكاؿ خمس عشر( )15سنة

 )4السندات المكدعة ك عمى العمكـ كؿ األرصدة المكدعة في شكؿ سندات في البنكؾ ك المؤسسات األخرل
التي تتمقى سندات ألجؿ اإليداع أك ألم سبب أخر إذا لـ تجر أية عممية عمى ىذه األرصدة ك لـ يطالب بيا أم
كاحد مف ذكم الحقكؽ طكاؿ خمس عشر سنة ( )15سنة .

غير أف التقادـ ال يطبؽ عمى الحاالت الكاردة ذكرىا في المادة  316مف القانكف المدني التي تنص عمى انو ال
يسرم التقادـ عمى كؿ مف لو مانع أك مبرر قانكني يمنعو مف المطالبة بيذه المبالغ كما ال يسرم بيف األصيؿ ك

النائب ،كما ك ال عمى المبالغ أك القيـ أك السندات غير المطالب بيا التي يخضع منحيا لقكانيف خاصة .

ك يتـ نقؿ ىذه السندات االسمية التي اكتسبتيا الدكلة بتقديميا مصحكبة بشيادة تسمميا المصالح المختصة

لمك ازرة المكمفة بالمالية تثبت فييا حؽ الدكلة (المادة ( 50ؽ.أ.ك) )

نزع الممكية الخاصة لممنفعة العامة  :إف حماية الممكية الخاصة تقتضي أف يككف التعاقد ىك األصؿ في
الحصكؿ عمى األمكاؿ مف مالكييا ،لكف اإلدارة قد تمجا إلى أسمكب الحصكؿ جب ار عمى ىذه الممتمكات الخاصة
تحقيقا لممنفعة العامة عف طريؽ نزع الممكية لممنفعة العامة الذم يعد طريقا استثنائيا فبل يتقرر إال بالنص ك في

حدكده ،ك يككف ذلؾ مقابؿ تعكيض عادؿ ،حيث نصت المادة  17مف الدستكر عمى انو " ال يتـ نزع الممكية إال

في إطار القانكف كيترتب عنو أداء تعكيض عادؿ منصؼ " ك أكدتو المادة  677مف القانكف المدني بنصيا " ال
يجكز حرماف أحد مف ممكية إال في األحكاؿ ك الشركط المنصكص عمييا في القانكف ،ك تؤكده

المادة  2مف

قانكف رقـ  11-91المتعمؽ بنزع الممكية لممنفعة العامة بنصيا عمى أف " يعد نزع الممكية مف أجؿ المنفعة

العمكمية ,طريقة استثنائية الكتساب أمبلؾ أك حقكؽ عقارية ,ك ال يتـ إال إذا أدل انتياج كؿ الكسائؿ األخرل
إلى نتيجة سمبية .ك زيادة عمى ذلؾ ,ال يككف نزع الممكية ممكنا إال إذا جاء تنفيذا لعمميات ناتجة عف تطبيؽ

إجراءات نظامية مثؿ التعمير ك التييئة العمرانية ,ك التخطيط تتعمؽ بإنشاء تجييزات جماعية ك منشآت ك أعماؿ

كبرل ذات منفعة عمكمية ".

ك عميو يثبت لئلدارة الحؽ في نزع الممكية العقارية الخاصة لتحقيؽ النفع العاـ ك يترتب عمى ذلؾ انو ال يجكز

نزع ممكية األشخاص العامة ،ك أف ىذا اإلجراء ينصب عمى الحقكؽ العينية العقارية دكف األمكاؿ المنقكلة ،ك

أنو ييدؼ لتحقيؽ النفع العاـ إذ ال يجكز نزع الممكية الخاصة لمنفعة مالية أك تجارية أك اقتصادية أم لتككيف

الدكميف الخاص أك لمنفعة الخكاص.

ثـ إف ىذا اإلجراء يتـ مقابؿ تعكيض منصؼ ك عادؿ ك إذا كقع خبلؼ في مبمغ التعكيض كجب أف يحدد ىذا
المبمغ بحكـ قضائي إال أف تحديد مبمغ التعكيض يجب أف ال يشكؿ بأم حاؿ مانعا لحيازة األمبلؾ المنتزعة ك

مف ثمة يتـ نزع الممكية الخاصة متى ارتبط نزع الممكية بالمنفعة العامة ك انصب عمى األمبلؾ العقارية بمكجب

قرار مف السمطة اإلدارية المختصة بتعكيض عادؿ ك ىك أمر تفرضو ضركرة التكفيؽ بيف المصمحة العامة ك

الخاصة.

حق الشفعة :حسب نص المادة  794مف اؿؽانكف ـ دني الشفعة ىي رخصة تجيز الحمكؿ محؿ المشترم في بيع
العقار ضمف األحكاؿ كالشركط المنصكص عمييا قانكنا ،فيي رخصة يستعمميا الشفيع لتممؾ عقار باعو صاحبو
لغير الشفيع ،الذم يحؿ محؿ ىذا المشترم بشركط حددىا القانكف ،فيي كسيمة لمشراء الذم يعد كسيمة لتممؾ
األمكاؿ ،ك الشفعة ىي في الحقيقة كسيمة لمحفاظ عمى األمبلؾ الكطنية خاصة في الحاالت التي تككف فييا

الدكلة أك الجماعات المحمية مالكة عمى الشيكع مع الخكاص .

االستيالء:إذا كاف نزع الممكية الخاصة لممنفعة العامة ىك كسيمة تممؾ الحقكؽ العينية العقارية فاف االستيبلء ىك
كسيمة لتممؾ المنقكالت نظمت أحكامو المكاد مف  679إلى  681قانكف مدني ك ىك إجراء جبرم تقكـ بو السمطة
اإلدارية عمى األمكاؿ الخاصة إلشباع حاجات استثنائية مؤقتة معترؼ ليا بصفة المنفعة العامة مقابؿ دفع

التعكيض ،كيعتبر االستيبلء إجراء مف اخطر األساليب التي تقكـ بيا اإلدارة لمحصكؿ عمى احتياجاتيا ألنو
يشكؿ اعتداءا عمى الممكية الخاصة التي تخرج بطبيعتيا مف مجاؿ القانكف العاـ ك التي ال يجكز لئلدارة

المساس بيا ما لـ يسمح ليا المشرع بذلؾ ك بشركط محددة حيث تقتضي المادة

 679مدني بأنو  " :يجكز

الحصكؿ عمى األمكاؿ كالخدمات الضركرية لضماف حاجات الببلد أما باتفاؽ رضائي أك عف طريؽ

االستيبلء"...

التأميم :عرؼ التأميـ بأنو " إجراء تقكـ بو الدكلة لتحكيؿ مشركع خاص إلى مشركع عاـ لممصمحة العامة"فيك
إجراء قانكني تستيدؼ مف خبللو الدكلة إلى إدخاؿ مشركع خاص بمشتمبلتو عقارات ك منقكالت لممكيتيا مقابؿ
تعكيض تنفرد بتقديره ك ىك مف أعماؿ السيادة تقكـ بو الدكلة بكصفيا سمطة عامة تستيدؼ تحقيؽ سياستيا

العميا في التنمية االقتصادية ك االجتماعية ك يترتب عمى ذلؾ انو ال يجكز رفع دعكل أماـ القضاء لممطالبة

بإلغائو ،ك قد تمجا الدكلة إلى التأميـ ألسباب اقتصادية أك العتبارات سياسية أك ألسباب االجتماعية ك ألسباب

العقابية ك مف أمثمة التأميـ في التجربة الجزائرية تأميـ األراضي لفائدة الثكرة الزراعية

خصوصية تكوين األمالك الوطنية العمومية:
تنص المادة ( 14ق.أ.و) :تتككف األمبلؾ الكطنية العمكمية في مفيكـ ىذا القانكف مف األمبلؾ العمكمية
الطبيعية ك األمبلؾ العمكمية االصطناعية

 ،ىذا التمييز في تككيف األمبلؾ الكطنية العمكمية تكرس في

المكاد 27ك  28ك ( 29ق.أ.و) حيث يتـ اإلدراج في األمبلؾ الكطنية العمكمية الطبيعية بالعممية اإلدارية لتعيف
الحدكد ،بينما يتـ اإلدراج في األمبلؾ الكطنية العمكمية االصطناعية عمى أساس االصطفاؼ ك التصنيؼ

أوال :األمالك الوطنية الطبيعية :تنشاء بتحقؽ الظاىرة الطبيعية التي أدت لظيكرىا ،ك ال يبقى لئلدارة سكل
تعييف حدكدىا ك يتـ ذلؾ بعمؿ كاشؼ.

إف األمبلؾ الكطنية الطبيعية كما تعرفيا المادة  17مف الدستكر ك المادة ( 15ق.أ.و) تكتسب صفة العمكمية
بقكة القانكف بمجرد تككينيا حسب المكاد  35ك  36ك ( 37ق.أ.و) إذا كانت كاقعة عبر التراب الكطني أك في
المجاالت البحرية الخاضعة لسيادة الجميكرية الديمقراطية الشعبية أك لسمطتيا القضائية ك تكتسب ىذه الثركات

بمجرد تككينيا كضعية طبيعية تجعميا تابعة لؤلمبلؾ الكطنية العمكمية ،كما يدرج قانكنا ضمف األمبلؾ الكطنية

العمكمية بمجرد معاينة كجكدىا الثركات الطبيعية اآلتية  :المعادف ك المناجـ ك الحقكؿ أك االحتياطات الجارية
أك الراكدة ك األمبلؾ ك الثركات التي تكشؼ اثر أشغاؿ الحفر أك التنقيب التي يقكـ بيا اإلنساف أك تظيرىا

الطبيعة ك المكارد المائية بمختمؼ أنكاعيا السطحية منيا أك الجكفية التي قد تتككف تككينا طبيعيا ك تدخؿ أيضا

في األمبلؾ الكطنية العمكمية ثركات الجرؼ القارم ك المنطقة االقتصادية البحرية الكاقعة كراء المياه اإلقميمية
بمجرد ما تكضع ىذه المجاالت ضمف اختصاص السمطة القضائية الجزائرية طبقا لمقانكف ،ك تمحؽ باألمبلؾ

الكطنية العمكمية الغابات ك الثركات الغابية التي تممكيا الدكلة بمفيكـ التشريع المتضمف النظاـ العاـ لمغابات .
كما تدرج في األمبلؾ الكطنية العمكمية الغابات ك األراضي الغابية أك ذات الكجية الغابية الناتجة عف أشغاؿ

التييئة ك االستصبلح ك إعادة تككيف المساحات الغابية المنجزة في إطار مخططات ك برامج التنمية الغابية
لحساب الدكلة أك الجماعات اإلقميمية.

بينما نصت المادة ( 15ق.أ.و) عمى أمثمة مف مككنات األمبلؾ الكطنية العمكمية الطبيعية تتمثؿ في شكاطئ
البحر ،قعر البحر اإلقميمي كباطنو ،المياه البحرية الداخمية ،طرح البحر ك محاسره ،مجارم المياه كرقاؽ
المجارم الجافة ،ككذلؾ الجزر التي تتككف داخؿ رقابة المجارم كالبحيرات كالمساحات المائية األخرل أك

المجاالت المكجكدة ضمف حدكدىا كما يعرفيا القانكف المتضمف قانكف المياه ،المجاؿ الجكم اإلقميمي ،الثركات
كالمكارد الطبيعية السطحية الجكفية المتمثمة في المكارد المائية بمختمؼ أنكاعيا ،كالمحركقات السائمة منيا

كالغازية كالثركات المعدنية ،الطاقكية كالحديدية كالمعادف األخرل أك المنتكجات المستخرجة مف المناجـ كالمحاجر

كالثركات البحرية ،ككذلؾ الثركات الغابية الكاقعة في كامؿ المجاالت البرية كالبحرية مف التراب الكطني في

سطحو أك في جكفو ك/أك الجرؼ القارم كالمناطؽ البحرية الخاضعة لمسيادة الجزائرية أك لسمطتيا القضائية.

ك بناءا عمى ذلؾ فاف القانكف ىك الذم أضفى صفة العمكمية عمى األمبلؾ الطبيعية ليككف الحدث الطبيعي ىك

سبب دمجيا في نطاؽ األمكاؿ العمكمية ك ليس قرار تعييف الحدكد الذم يعد عمؿ كاشفا لفعؿ الطبيعة.

ك يقصد بعممية تعييف الحدكد بالنسبة لؤلمبلؾ العمكمية الطبيعية معاينة السمطة المختصة لحدكد األمبلؾ

الكطنية العمكمية الطبيعية ك تبيف ىذه العممية بالنسبة لشكاطئ البحر مف جية األرض ك بالنسبة لضفاؼ
األنيار  /حيف تبمغ األمكاج أك المياه المتدفقة أعمى مستكاىا حدكد المساحات التي يغطييا المد ك الجزر أك

مجارم المياه أك البحيرات.ك ليذه العممية طابع تصريحي .ك ال تتـ إال بمراعاة حقكؽ الغير ك بعد استشارتو

لزكما لدل القياـ بإجراء المعاينة ك يبمغ عقد تعييف الحدكد لممجاكريف ك ينشر طبقا لمتشريع المعمكؿ بو (المادة

( 29ق.أ.و))

ثانيا :األمالك الوطنية االصطناعية

حسب نص المادة ( 16ق.أ.و) فاف األمبلؾ الكطنية العمكمية االصطناعية تشتمؿ خصكصا عمى ما يأتي:
األراضي المعزكلة اصطناعيا عف تأثير األمكاج ،السكؾ الحديدية كتكابعيا الضركرية الستغبلليا ،المكاني الجكية
كالمطارات المدنية كالعسكرية كتكابعيا المبنية أك غير المبنية المخصصة لفائدة المبلحة الجكية ،الطرؽ العادية

كالسريعة كتكابعيا ،المنشآت الفنية الكبرل كالمنشآت األخرل كتكابعيا المنجزة لغرض المنفعة العمكمية ،اآلثار
العمكمية كالمتاحؼ ك األماكف أك الحظائر ألثرية ،الحدائؽ المييأة ،البساتيف العمكمية  ،األشياء ك األعماؿ

الفنية المككنة لمجمكعات التحؼ المصنفة  ،المنشآت األساسية الثقافية كالرياضية  ،المحفكظات الكطنية ،
حقكؽ التأليؼ كحقكؽ الممكية الثقافية اآليمة إلى األمبلؾ الكطنية العمكمية  ،المباني العمكمية التي تأكم

المؤسسات الكطنية ك كذلؾ العمارات اإلدارية المصممة أك المييأة إلنجاز مرفؽ عاـ ،المنشآت ك كسائؿ الدفاع

المخصصة لحماية التراب الكطني ب ار ك بح ار ك جكا ك ىذا التعداد عمى سبيؿ المثاؿ لذلؾ استعمؿ المشرع
مصطمح "خصكصا".

ك يتـ إدراج األمبلؾ االصطناعية في األمكاؿ الكطنية العمكمية بتخصيصيا لخدمة الجميكر أك بكاسطة مرفؽ

عاـ طبقا لممادتيف 3ك ( 12ؽ ا ك ) ك يترتب عمى زكاؿ تخصيصيا زكاؿ صفة العمكمية عنيا لتدخؿ آليا في
األمكاؿ الخاصة لئلدارة ،فالتخصيص ىك الشرط األساسي الكتسابيا صفة العمكمية أما التييئة ك تعييف الحدكد

فيما مكمبلف لو ليبقى تعييف الحدكد مجرد عمؿ كاشؼ ك ليس منشأ لصفة العمكمية ،ك تمر عممية اإلدراج في
األمكاؿ العمكمية بالعمميات التالية:

 )1عممية اقتناء المال العام :يعتبر االقتناء فعبل أك حدثا معينا يترتب عميو التممؾ القبمي لمممؾ الذم يجب أف

يدرج في األمبلؾ الكطنية العمكمية (ـ ( 27ق.أ.و)) حيث يجب أف يككف الممؾ المطمكب تصنيفو ممكا لمدكلة
أك إلحدل الجماعات اإلقميمية ك مكضكع تحت تصرفيا إما بمقتضى حؽ سابؽ ك إما باالمتبلؾ سكاء بطرؽ

القانكف الخاص الشراء ،التبادؿ ،اليبة أك بطرؽ القانكف العاـ عف طريؽ نزع الممكية (المادة  31ؼ (2ق.أ.و))
عمى نحك سبؽ بيانو.

 )2عممية التخصيص  :يتـ إنشاء األمبلؾ العمكمية االصطناعية بتشييدىا إف لـ تكف مكجكدة ك تخصيصيا
لميمة النفع العاـ سكاء كاف ذلؾ بكاسطة االستعماؿ المباشر مف طرؼ جميكر المنتفعيف أك بكاسطة مرفؽ عاـ

(ـ ( 42ق.أ.و)) فالتخصيص ىك سبب إدخاؿ الماؿ لؤلمبلؾ الكطنية العمكمية ،ك ىك يختمؼ عف تعييف
الحدكد الذم لو طابع كاشؼ .

 )3تهيئة المال العام :ك تعني إدخاؿ التحسينات ك التعديبلت عميو ليتبلءـ مع أىداؼ النفع العاـ ك ال يسرم

مفعكلو إال بعد تييئة خاصة لممنشاءة ك استبلميا بالنظر إلى كجيتيا (المادة ( 33ق.أ.و)) فبل تككف العقارات

المقتناة جزءا مف األمبلؾ الكطنية العمكمية إال بعد تييئتيا (المادة  31ؼ ( 3ق.أ.و)).

 )4التصنيف و االصطفاف بالنسبة لألمالك العمومية االصطناعية :

تتـ بمكجب قرار إدارم الصادر مف

السمطة المختصة الكزير أك الكالي حيث يككف اإلدراج في األمبلؾ الكطنية العمكمية االصطناعية عمى أساس
االصطفاؼ بنسبة لطرؽ المكصبلت ك عمى أساس التصنيؼ حسب مكضكع العممية المقصكدة بالنسبة لؤلمبلؾ

األخرل ك ييدؼ االصطفاؼ إلثبات ك تعيف الحدكد الفاصمة بيف الطرؽ العمكمية كالممكيات المجاكرة(.المادة

( 30ق.أ.و)).

بينما تيدؼ عممية التصنيؼ إلدخاؿ الماؿ في احد عناصر األمبلؾ الكطنية العمكمية البحرية الجكية البرية،

فالتصنيؼ ىك عمؿ السمطة المختصة الذم يضفي عمى الممؾ المنقكؿ أك العقار طابع األمبلؾ الكطنية

العمكمية االصطناعية بينما إلغاء التصنيؼ يجرد الممؾ مف طابع األمبلؾ الكطنية العمكمية ك ينزلو إلى

األمبلؾ الكطنية الخاصة (المادة  31ؼ ( 1ق.أ.و)).
االستثناءات عن إضفاء الصفة العمومية :

إستثنى المشرع في نص المادة ( 32ق.أ.و) مجمكعة مف األمبلؾ التي ال تخضع لقانكف األمبلؾ العمكمية إنما
ألنظمتيا الخاصة رغـ تمتعيا بالحماية المقررة لؤلمبلؾ العمكمية :

_ األمبلؾ ك األشياء المنقكلة ك أماكف الحفريات ك التنقيب ك النصب التذكارية ك المكاقع التاريخية ك الطبيعية
ذات األىمية الكطنية في مجاؿ التاريخ ك الفف ك عمـ اآلثار طبقا لمتشريع المعمكؿ بو

_ المؤسسات الخاضعة لمتنظيـ المطبؽ في ميداف األمف ك الكقاية مف أخطار الحريؽ ك الفزع طبقا لمتشريع
المعمكؿ بو

_ المناظر الطبيعية الخبلبة ك األماكف التابعة لمبمديات التي جعمتيا محطات مصنفة طبقا لمتشريع ك التنظيـ

المعمكؿ بو

_ المساحات المحمية كفقا لمتشريع المعمكؿ بو

زوال صفة العمومية عن المال :تزكؿ صفة العمكمية عف الماؿ العاـ بإنياء تخصيصو لخدمة الجميكر مباشرة
أك عف طريؽ مرفؽ عاـ ،أك بزكاؿ الظكاىر الطبيعية التي أدت إلى ظيكره ابتدءا ،ك يترتب عمى زكاؿ صفة
العمكمية دخكلو ضمف األمبلؾ الكطنية الخاصة .

خصوصية تكوين األمالك الوطنية الخاصة:
تعتبر أمبلؾ كطنية خاصة بقكة القانكف األمبلؾ التالية:

الهبات و الوصايا :اليبة ك الكصية حسب مفيكـ المادتيف  202ك  206قانكف األسرة عقد تمميؾ ببل عكض ك
ىي مف أعماؿ التبرع ،يمثؿ الدكلة كزير المالية في قبكؿ التبرعات أك بقرار مشترؾ بيف كزير المالية ك الكزير
المكمؼ بضماف تخصيص ىذه التبرعات ،ك تخضع اليبات اآلتية مف المنظمات الخيرية ك الييئات الدكلية التي

تعمؿ في إطار المساعدة أك التعاكف الثنائي أك المتعدد األطراؼ ألحكاـ المعاىدات ك البركتكككالت أك

االتفاقيات التي تككف الجزائر طرفا فييا مع ىذه المنظمات ك الييئات( .المادة ( 42ق.أ.و))

بينما يخضع قبكؿ أك رفض اليبات ك الكصايا الممنكحة لمبمدية أك مؤسساتيا لمداكلة المجمس الشعبي البمدم،
أما التبرعات األجنبية فأنيا تحتاج إلى المصادقة الكالي عمى المداكلة ىذا األخير الذم إذا لـ يعمف ق ارره في اجؿ

 30يكما مف تاريخ إيداع المداكلة بالكالية تعتبر فإنيا تعتبر مصادؽ عمييا (المكاد
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ؽانكف البمدية)

يبت كؿ مف المجمس الشعبي الكالئي ك المؤسسات العمكمية الكالئية كؿ في اختصاصو في قبكؿ أك رفض

اليبات ك الكصايا الممنكحة لو سكاء كانت مقركنة بأعباء أك شركط أك تخصصات خاصة ،غير أف التبرعات
الممنكحة لمكالية مف الخارج تحتاج إلى المكافقة المسبقة مف كزير الداخمية (.المكاد  133ك  134ؽ الكالية)
ك تثبت التبرعات المقدمة لمدكلة ك الجماعات اإلقميمية ك المؤسسات العمكمية التابعة ليا بعقد إدارم تعده

السمطة المختصة كفقا لمتشريع المعمكؿ بو (المادة ( 47ق.أ.و))
األموال الشاغرة و التركات المهممة:

ك يقصد بيا حسب المادتيف

 48مف (ق.أ.و) و  773مف اؿؽانكف

اؿـ دني تمؾ األمكاؿ التي ال مالؾ ليا أك ال كارث ليا أك التركات الميممة ك األمكاؿ الشاغرة ػ تعتبر ممكا مف

أمبلؾ الدكلة جميع األمكاؿ الشاغرة التي ليس ليا مالؾ ك كذلؾ أمكاؿ األشخاص الذيف يمكتكف عف غير كارث

أك تيمؿ تركتيـ.

فإذا تعمؽ األمر بعقار لـ يكف لو مالؾ معركؼ أك تكفي مالكو دكف أف يترؾ كارثا يحؽ لمدكلة المطالبة بكاسطة
األجيزة المعترؼ بيا قانكنا أماـ الييئات القضائية المختصة بحكـ يصرح بانعداـ الكارث يصدر حسب الشركط
ك األشكاؿ السارية عمى الدعاكل العقارية ك يتـ ذلؾ بعد القياـ بالتحقيؽ مف اجؿ التحرم ك البحث عف المبلؾ

المحتمميف أك الكرثة  .ك يترتب عمى الحكـ بعد أف يصبح نيائيا تطبيؽ نظاـ الحراسة القضائية مع مراعاة أحكاـ

المكاد  827إلى  829مف القانكف المدني ،ك بعد انقضاء اآلجاؿ المقررة قانكنا حسب الحكـ الذم يصرح انعداـ
الكارث يمكف القاضي أف يعمف الشعكر حسب الشركط ك األشكاؿ المقررة في القانكف ك التصريح بتسميـ أمكاؿ

التركة كميا(ـ (51ق.أ.و)) ك ىي نفس اإلجراءات المتبعة في حالة التخمي عف الحقكؽ العينية في الممكية

المكركثة بعد فتح التركة حيث يحؽ لمدكلة أف تطمب مف القاضي المختص في الدعاكل المدنية بعد التحقيؽ

القضائي أف يثبت التخمي الذم يترتب عميو تطبيؽ إجراء تسميـ أمكاؿ التركة (ـ ( 53ق.أ.و))

لتدرج األمبلؾ المكضكعة تحت الحراسة القضائية في األمبلؾ الكطنية الخاصة التابعة لمدكلة بعد إثبات الطابع

القطعي إلرادة الكرثة في التخمي عف ذلؾ اإلرث.

أما بالنسبة لممنقكالت تعكد إلى الخزينة العمكمية في حالة انعداـ الكارث بعد أف تطالب بيا الدكلة أماـ الجية

القضائية المختصة التي تقع التركة في دائرة اختصاصيا حسب الشركط ك األشكاؿ المنصكص عمييا في
القانكف طبقا لؤلحكاـ المتعمقة بيا ك المنصكص عمييا في قانكف األسرة (.ـ(52ق.أ.و))

األراضي الصحراوية التي ليس لها سند ممكية :ك ىي األراضي الصحراكية التي ليس ليا سند ممكية ك لـ تكف
محؿ حيازة ىادئة ك مستمرة ك دكف التباس منذ خمس عشر (  )15سنة عمى األقؿ مف تاريخ نشر القانكف رقـ

 14/08في الجريدة الرسمية ىي ممؾ لمدكلة( .المادة  54مكرر ك  54مكرر ( 1ق.أ.و))

الحطام :تعتبر حطاما كؿ األشياء أك القيـ المنقكلة التي تركيا مالكيا في أم مكاف ،ك كذا التي يككف مالكيا
مجيكال حيث تعتبر ممكا لمدكلة تبيعو مصالح إدارة أمبلؾ الدكلة ك تدفع عائده لمخزينة العمكمية ك ذلؾ بمراعاة
االتفاقيات الدكلية المصادؽ عمييا قانكنا أك القكانيف الخاصة بيذا المجاؿ ك مثاليا حطاـ السيارات ك السفف أك

الطائرات ،ك يحدد اجؿ دفع دعكل االسترداد ضد المالؾ لمدة

 366يكما تقكيميا إال إذا نص القانكف المدني

عمى خبلؼ ذلؾ نظ ار لطبيعة المكضكع أك الحطاـ (المادتيف  55ك ( 56ق.أ.و))

الكنوز :يعتبر كن از كؿ شيء أك قيمة مخفية أك مدفكنة تـ اكتشافيا أك العثكر عمييا بمحض الصدفة ك ال يمكف
ألحد أف يثبت ممكيتو ليا ،ك تعتبر الدكلة مالكة لو متى إكشتؼ في احد تكابع األمبلؾ الكطنية ،ك تمتد ممكيتة

الدكلة لتشمؿ جميع األشياء المنقكلة أك العقارية بحكـ غرضيا ك التي تكتسي بمقتضى التشريع المعمكؿ بو

طابع المنفعة الكطنية مف الجانب التاريخي أك الفني أك األثرم سكاء اكتشفت خبلؿ الحفريات أك عثر عمييا
مصادفة ميما تكف طبيعة العقار القانكنية التي اكتشفت فيو ،أك تككف آتية مف حفريات أك اكتشافات قديمة

محافظا عمييا عبر التراب الكطني ،أك اكتشفت أثناء الحفريات صدفة في المياه اإلقميمية الكطنية .

ك طالما أف الدكلة ىي المالكة فيي التي تتحمؿ عبء المحافظة عمييا في عيف المكاف ك متى تحمميا مالؾ

العقار ثبت لو الحؽ في مطالبتيا بالتعكيض عما أنفقو في سبيؿ المحافظة عمييا أك عما فاتو مف كسب بسبب

عدـ انتفاعو بممكيتو بسببيا (المادتيف 57إلى ( 58ق.أ.و))

مشتمالت األمالك الوطنية الخاصة:

تغيب الحكمة التي تكخاىا المشرع مف تكرار مشتمبلت األمبلؾ الخاصة في أكثر مف نص خاصة أنيا كاردة

عمى سبيؿ المثاؿ ال عمى سبيؿ الحصر ،فإضافة إلى نص المادة

( 38ق.أ.و) الذم يؤكد فحكل نص المادة

 26مف نفس القانكف عمى ككف األمبلؾ الكطنية الخاصة التابعة لمدكلة ك الكالية ك البمدية تتككف بتحديد القانكف
ك طرؽ االقتناء أك انجاز األمبلؾ ك الحقكؽ المنقكلة ك العقارية بمختمؼ أنكاعيا كما كردت في المادة .17

حيث تضمنت المادة ( 17ق.أ.و) أمثمة عمى مشتمبلت األمبلؾ التابعة لكؿ الجيات المالكة الدكلة ك الكالية ك
البمدية ك التي تشتمؿ عمى:

_ العقارات كالمنقكالت المختمفة األنكاع غير المصنفة في األمبلؾ الكطنية العمكمية التي تممكيا.
_ الحقكؽ كالقيـ المنقكلة التي اقتنتيا أك حققتيا الدكلة كالجماعات المحمية في إطار القانكف.

_ األمبلؾ ك الحقكؽ الناجمة عف تجزئة حؽ الممكية التي تؤكؿ إلى الدكلة ك الكالية ك البمدية ك إلى مصالحيا ك
مؤسساتيا العمكمية ذات الطابع اإلدارم.

_ األمبلؾ التي ألغي تخصيصيا أك تصنيفيا في األمبلؾ الكطنية العمكمية التي تعكد إلييا.
_ األمبلؾ المحكلة بصفة غير شرعية مف األمبلؾ الكطنية التابعة لمدكلة ك الكالية ك البمدية ك التي استكلى
عمييا أك شغمت دكف حؽ ك مف غير سند ك استردتيا بطرؽ قانكنية.

مشتمالت األمالك الخاصة التابعة لمدولة :

نصت المادة (18ق.أ.و) :تشتمؿ األمبلؾ الكطنية الخاصة التابعة لمدكلة خصكصا عمى ما يأتي:

_ جميع البنيات ك األراضي غير المصنفة في األمبلؾ الكطنية العمكمية التي ممكتيا الدكلة ك خصصتيا لمرافؽ
عمكمية ك ىيآت إدارية سكاء أكانت تتمتع باالستقبلؿ المالي أـ لـ تكف كذلؾ

_ جميع البنيات ك األراضي غير المصنفة في األمبلؾ الكطنية العمكمية التي اقتنتيا الدكلة أك آلت إلييا ك إلى
مصالحيا أك ىيئاتيا اإلدارية أك امتمكتيا أك أنجزتيا ك بقيت ممكا ليا.

_ العقارات ذات االستعماؿ السكني أك الميني أك التجارم ك كذلؾ المحبلت التجارية التي بقيت ممكا لمدكلة.
_ األراضي الجرداء غير المخصصة التي بقيت ممكا لمدكلة.

_ األمبلؾ المخصصة لك ازرة الدفاع الكطني التي تمثؿ كسائؿ الدعـ.

_ األمتعة المنقكلة ك العتاد الذم تستعممو مؤسسات الدكلة ك إدارتيا ك مصالحيا ك المنشآت العمكمية ذات
الطابع اإلدارم فييا.

_ األمبلؾ المخصصة أك التي تستعمميا بعثات الدبمكماسية ك مكاتب القنصميات المعتمدة في الخارج
_ األمبلؾ التي تعكد إلى الدكلة عف طريؽ اليبات ك الكصايا ك التركات التي ال كارث ليا ك األمبلؾ الشاغرة ك
األمبلؾ التي ال مالؾ ليا ك حطاـ السفف ك الكنكز.

_ األمبلؾ المحجكزة أك المصادرة التي اكتسبتيا الخزينة نيائيا.
_ الحقكؽ ك القيـ المنقكلة التي اقتنتيا أك حققتيا الدكلة ك تمثؿ مقابؿ قيمة الحصص أك التزكيدات التي تقدميا
لممؤسسات العمكمية ك كذلؾ الحقكؽ ك القيـ المنقكلة المذككرة في المادة  49أدناه

_ األراضي الفبلحية أك ذات الكجية الفبلحية ك األراضي الرعكية التي تممكيا الدكلة.

_ السندات ك القيـ المنقكلة التي تمثؿ مقابؿ قيمة األمبلؾ ك الحقكؽ المختمفة األنكاع التي تقدميا الدكلة بغية
المساىمة في تككيف الشركات المختمطة االقتصاد كفقا لمقانكف

ك نصت المادة ( 39ق.أ.و) :تشكؿ أيضا طرؽ تككيف األمبلؾ الخاصة لمدكلة زيادة عمى ما نصت عميو المادة
 26مف ىذا القانكف ما يأتي:

_ اليبات ك الكصايا التي تقدـ لمدكلة أك لمؤسساتيا العمكمية ذات الطابع اإلدارم

_ أيمكلة األمبلؾ الشاغرة ك األمبلؾ التي ال صاحب ليا ك كذا التركات التي ال كارث ليا إلى الدكلة
_ أيمكلة حطاـ السفف ك الكنكز ك االشياء االتية مف الحفريات ك االكتشافات إلى الدكلة

_ الغاء تخصيص بعض األمبلؾ الكطنية العمكمية ك الغاء تصنيفيا ما عدا حقكؽ المبلؾ المجاكريف لؤلمبلؾ
الكطنية العمكمية

_ استرداد بعض األمبلؾ الكطنية التابعة لمدكلة التي انتزعيا الغير أك احتجزىا أك شغميا بدكف حؽ ك ال سند

_ انتقاؿ األمبلؾ المخصصة لؤلمبلؾ الكطنية العمكمية عبر األمبلؾ الكطنية الخاصة ريثما تتـ تييئتيا تييئة
خاصة

_ ادماج األمبلؾ المنقكلة ك العقارية ك حقكؽ الممكية المختمفة االنكاع التي ال تدخؿ ضمف األمبلؾ العمكمية
لمدكلة في األمبلؾ الكطنية الخاصة

_ تحقيؽ الحقكؽ ك القيـ المنقكلة ،أك اقتنائيا مقابؿ الحصص ك الدعـ الذيف تقدميما الدكلة لممؤسسات العمكمية

ما يؤكؿ إلى الدكلة ا كالى مصالحيا مف األمبلؾ ك الحقكؽ ك القيـ الناتجة عف تجزئة حؽ الممكية التي تقتنييا
نيائيا الدكلة أك مصالحيا .

مشتمالت األمالك الخاصة التابعة لمدولة :

تنص المادة ( 19ق.أ.و) :تشتمؿ األمبلؾ الكطنية الخاصة التابعة لمكالية خصكصا عمى ما يأتي:
_ جميع البنايات ك األراضي غير المصنفة في األمبلؾ الكطنية العمكمية ك التي تممكيا الكالية ك تخصص
لممرافؽ العمكمية ك الييئات اإلدارية.

_ المحبلت ذات االستعماؿ السكني ك تكابعيا الباقية ضمف أمبلؾ الكطنية الخاصة التابعة لمكالية أك التي
اقتنتيا أك أنجزتيا بأمكاليا الخاصة.

_ األمبلؾ العقارية غير المخصصة التي اقتنتيا أك أنجزتيا الكالية.
_ األراضي الجرداء غير المخصصة التي تممكيا الكالية.

_ األمتعة المنقكلة ك العتاد الذم تقتنيو الكالية بأمكاليا الخاصة.

_ اليبات ك الكصايا التي تقدـ لمكالية ك تقبميا حسب األشكاؿ ك الشركط التي ينص عمييا القانكف.

_ األمبلؾ الناتجة عف األمبلؾ الكطنية الخاصة التابعة لمدكلة أك البمدية التي تتنازؿ عنيا كؿ منيما لمكالية أك
تؤكؿ إلييا أيمكلة الممكية التامة.

_ األمبلؾ التي ألغي تصنيفيا في األمبلؾ الكطنية العمكمية التابعة لمكالية أك العائدة إلييا.
_ الحقكؽ ك القيـ المنقكلة المكتسبة أك التي حققتيا الكالية ك التي تمثؿ مقابؿ حصص مساىمتيا في تأسيس
المؤسسات العمكمية أك دعميا المالي.

ك اضافت المادة ( 40ق.أ.و) ما يمي  ":يمكف ايضا اف تتشكؿ طرؽ تككيف األمبلؾ الكطنية الخاصة التابعة

لمكالية زيادة عمى ما نصت عميو المادة  26اعبله مما ياتي :
_ ادراج أمبلؾ الكالية غير المصنفة في األمبلؾ الكطنية العمكمية

_ ادراج األمبلؾ المختمفة االنكاع التي انشاتيا أك انجزتيا الكالية بامكاليا الخاصة
_ ايمكلة األمبلؾ المنشاة أك المنجزة بمساعدة الدكلة إلى الكالية ايكلة الممكية التامة أك تحكيميا الييا

_ ايمكلة األمبلؾ المختمفة االنكاع ،الناتجة عف أمبلؾ الدكلة إلى الكالية ايمكلة الممكية التامة أك تحكييا الييا

كذلؾ

_ اليبات ك الكصايا التي تقدـ لمكالية أك لمؤسساتيا العمكمية ذات الطابع االدارم طبقا لمقكانيف ك التنظيمات

المعمكؿ بيما

_ الغاء تخصيص األمبلؾ الكطنية العمكمية التابعة لمكالية ك تصنيفيا ك كذلؾ األمبلؾ الكطنية التابعة لمدكلة ك
البمدية الممغى تخصيصيا أك تصنيفيا باعادتيا إلى األمبلؾ االصمية

_ انشاء الحقكؽ ك القيـ المنقكلة ك انجازىا لصالح الكالية بمقتضى مساىماىا في الشركات ك المؤسسات أك
المستثمرات حسب الشركط ك االشغاؿ المنصكص عمييا في التشريع المعمكؿ بو

_ نقؿ األمبلؾ المخصصة لؤلمبلؾ الكطنية العمكمية غير األمبلؾ الكطنية الخاصة ريثما تتـ تييئتيا تييئة
خاصة

_ ادماج األمبلؾ المنقكلة ك العقارية ك حقكؽ الممكية المختمفة االنكاع التي ال تدخؿ ضمف األمبلؾ الكطنية
العمكمية التابعة لمكالية في األمبلؾ الخاصة

_ ايمكلة األمبلؾ ك الحقكؽ ك القيـ الناتجة مف تجزئة حؽ الممكية التي تقتنييا الكالية أك مصالحيا نيائيا .
مشتمالت األمالك الخاصة التابعة للبمدية:

نصت المادة ( 20ق.أ.و) عمى أف " :تشتمؿ األمبلؾ الكطنية الخاصة التابعة لمبمدية خصكصا عمى ما يأتي:
_ جميع البنايات ك األراضي غير المصنفة في األمبلؾ الكطنية العمكمية التي تممكيا البمدية ك تخصص
لممرافؽ العمكمية ك الييئات اإلدارية.

_ المحبلت ذات االستعماؿ السكني ك تكابعيا الباقية ضمف األمبلؾ الكطنية الخاصة التابعة لمبمدية التي
أنجزتيا بأمكاليا الخاصة

_ األراضي الجرداء غير المخصصة التي تممكيا البمدية.

_ األمبلؾ العقارية غير المخصصة التي اقتنتيا البمدية أك أنجزتيا بأمكاليا الخاصة.
_ العقارات ك المحبلت ذات االستعماؿ الميني أك التجارم أك الحرفي التي نقمت ممكيتيا إلى البمدية كما عرفيا

القانكف.

_ المساكف المرتبطة بالعمؿ أك المساكف الكظيفية التي عرفيا القانكف ك نقمت ممكيتيا إلى البمدية.
_ األمبلؾ التي ألغي تصنيفيا في األمبلؾ الكطنية العمكمية التابعة لمبمدية ك العائدة إلييا.

_ اليبات ك الكصايا التي تقدـ لمبمدية ك تقبميا حسب األشكاؿ ك الشركط التي ينص عمييا القانكف.
_ األمبلؾ الناتجة عف األمبلؾ الكطنية الخاصة التابعة لمدكلة أك الكالية التي تتنازؿ عنيا كؿ منيا لمبمدية أك
آلت إلييا أيمكلة الممكية التامة.

_ األمبلؾ المنقكلة ك العتاد الذم اقتنتو البمدية أك أنجزتو بأمكاليا الخاصة.

_ الحقكؽ ك القيـ المنقكلة التي اقتنتيا البمدية أك حققتيا ك التي تمثؿ قيـ مقابؿ حصص مساىمتيا في تأسيس
المؤسسات العمكمية ك دعميا المالي.

ك في نفس السياؽ نصت المادة (41ق.أ.و) يمكف ايضا اف تتشكؿ طرؽ ك تككيف األمبلؾ الكطنية الخاصة

التابعة لمبمدية زيادة عمى ما نصت عميو المادة  26اعبله مما ياتي:

_ ادراج أمبلؾ البمدية غير المصنفة في األمبلؾ الكطنية العمكمية

_ ادراج األمبلؾ المختمفة االنكاع التي انشاتيا أك انجزتيا البمدية بامكاليا الخاصة

_ ايمكلة األمبلؾ المنشاة أك المنجزة بمساعدة الدكلة أك الكالية أك صندكؽ التضامف المشترؾ بيف البمديات إلى
البمدية ايكلة الممكية التامة أك تحكيميا الييا.

_ ايمكلة األمبلؾ المختمفة االنكاع ،الناتجة عف أمبلؾ الكطنية الخاصة التابعة لمدكلة أك الكالية إلى البمدية ايمكلة
الممكية التامة أك تحكييا الييا كذلؾ

_ اليبات ك الكصايا التي تقدـ لمبمدية أك لمؤسساتيا العمكمية ذات الطابع االدارم طبقا لمقكانيف ك التنظيمات
المعمكؿ بيما

_ الغاء تخصيص األمبلؾ الكطنية العمكمية التابعة لمبمدية ك الغاء تصنيفيا ك كذلؾ األمبلؾ الكطنية التابعة
لمدكلة أك الكالية الممغى تخصيصيا أك تصنيفيا باعادتيا إلى األمبلؾ الكطنية

_ انشاء الحقكؽ ك القيـ المنقكلة ك انجازىا لصالح البمدية بمقتضى مساىمتيا في الشركات ك المؤسسات ك
المستثمرات حسب الشركط ك االشكاؿ المنصكص عمييا في التشريع المعمكؿ بو

نقؿ األمبلؾ المخصصة لؤلمبلؾ الكطنية العمكمية غير األمبلؾ الكطنية الخاصة ريثما تتـ تييئتيا تييئة خاصة

_ ادماج األمبلؾ المنقكلة ك العقارية ك حقكؽ الممكية المختمفة االنكاع التي ال تدخؿ ضمف األمبلؾ الكطنية
العمكمية التابعة لمبمدية في األمبلؾ الخاصة

_ ايمكلة األمبلؾ ك الحقكؽ ك القيـ الناتجة مف تجزئة حؽ الممكية التي تقتنييا البمدية أك مصالحيا نيائيا .
ك اضافت المادة  159مف قانكف البمدية :تشتمؿ األمبلؾ الخاصة لمبمدية  ،عمى الخصكص عمى ما يأتي

جميع البنايات ك االراضي التي تمؿكيا البمدية غير المصنفة ضمف امبلكيا ك المخصصة لممصالح اال دارية

_ المحبلت ذات االستعماؿ السكني ك تكابعيا المتبقية ضمف األمبلؾ الخاصة لمبمدية أك التي انجزتيا بامكاليا
الخاصة

_ االراضي الجرداء غير المخصصة التي تممكيا البمدية
_ األمبلؾ العقارية غير المخصصة التي اقتنتيا البمدية أك انجزتيا بامكاليا الخاصة

_ العقارات ك المحبلت ذات االستعماؿ الميني أك التجارم أك الحرفي التي نقمت ممكيتيا الى البمدية كقؼ ما
نص عميو القانكف

_ المساكف االلزامية أك الكظيفية كما ىي معرفة قانكنا ك التي نقمت ممكيتيا لمبمدية
_ األمبلؾ التي الغي تصنيفيا مف األمبلؾ العمكمية ك العائدة الييا

_اليبات ك الكصايا التي تقدـ لمبمدية ك التي تقبميا حسب االشكاؿ ك الشركط التي ينص عمييا القانكف

_ األمبلؾ االتية مف األمبلؾ الخاصة لمدكلة أك الكالية التي تـ التنازؿ عنيا لمبمدية أك انتقمت ممكيتيا التامة

الييا

_ األمبلؾ المنقكلة ك العتاد الذم اقتنتو أك أنجزتو البمدية بأمكاليا الخاصة

_ الحقكؽ ك القيـ المنقكلة التي اقتنتيا البمدية أك أنجزتيا ك التي تمثؿ مقابؿ قيمة حصص مساىمتيا في تأسيس
المؤسسات العمكمية ك دعميا المالي.
خروج المال من األمالك الخاصة:
ك يككف ذلؾ بتخصيصو لمنفع العاـ لخدمة الجميكر مباشرة أك بكاسطة مرفؽ عاـ ،أك بالتصرؼ فيو لفائدة

أشخاص القانكف الخاص.

طرق تسيير األمالك الوطنية :
تنص المادة ( 8ق.أ.و) عمى انو يتكلى الكزراء المعنيكف ك الكالة ك رؤساء المجالس البمدية ك السمطات المسيرة
األخرل تمثيؿ الدكلة ك الجماعات اإلقميمية في عقكد التسيير المتعمقة باألمبلؾ الكطنية طبقا لمصبلحيات التي

تخكليا إياىـ القكانيف ك التنظيمات.

ك تتكلى اإلدارة المكمفة باألمبلؾ الكطنية ك المصالح المسيرة األخرل كؿ فيما يخصيا ميمة دراسة إعداد ك
تحضير أم مشركع عقد تسيير أك تصرؼ متعمؽ باألمبلؾ التابعة لمدكلة سكاء العمكمية أك الخاصة ثـ تقدمو

لمسمطة المختصة ،التي يمثميا عمى المستكل المركزم الكزير المكمؼ بالمالية الذم يتصرؼ باسـ الدكلة في

جميع عقكد التسيير ك التصرؼ ك االقتناء ك االستئجار التي تيـ األمبلؾ الكطنية الخاصة التابعة لمدكلة  ،ك

ىك الذم يضفي عمييا الطابع الرسمي ممتزما عند إبراـ ىذه العقكد بالمحافظة عمييا (المادة ( 120ق.أ.و) )
أما عمى المستكل المحمي تخضع عقكد التسيير أك التصرؼ التي تتعمؽ بأمبلؾ الجماعات اإلقميمية لقانكف

الكالية ك قانكف البمدية ما لـ تكف ىناؾ أعماؿ تشريعية صريحة مخالفة  ،حيث يتـ

تمثيؿ الكالية طبقا لممادة

 105مف قانكف الكالية مف طرؼ الكالي الذم يؤدم باسـ الكالية كؿ أعماؿ إدارة األمبلؾ ك الحقكؽ التي تتككف
منيا ممتمكات الكالية ك يبمغ المجمس الشعبي الكالئي بذلؾ ،بينما يتـ تمثيؿ البمدية طبقا لممادة

 82مف قانكف

البمدية رئيس المجمس الشعبي البمدم تحت رقابة المجمس اؿشعبي اؿبلدم باسـ البمدية بإبراـ عقكد اقتناء األمبلؾ
ك المعامبلت ك الصفقات ك اإليجارات ك قبكؿ اليدايا ك الكصايا ك ممارسة كؿ الحقكؽ عمى األمبلؾ العقارية ك

المنقكلة التي تممكيا البمدية بما في ذلؾ حؽ الشفعة .

تفرض عمى كؿ أعماؿ التسيير ك إدارة األمبلؾ الكطنية القتطاع مالي لفائدة الخزينة العمكمية ك فقا لقانكف

الضرائب المباشرة ك الرسكـ (  121ك ( 122ق.أ.و))

ك يجب أف يتـ تسيير األمبلؾ الكطنية ك إستغبلليا ك إستصبلحيا بحكـ طبيعتيا ك غرضيا أك استعماليا
لتحقيؽ األىداؼ المسطرة ليا إما مباشرة مف قبؿ ىيئات الدكلة ك الجماعات العمكمية األخرل المالكة ك إما

بمكجب رخصة أك عقد مف قبؿ أشخاص معنكييف تابعيف لمقانكف العاـ أك القانكف الخاص أك أشخاص طبيعييف،

ك ليذا الغرض يتعيف عمييا السير عمى حماية األمبلؾ الكطنية ك تكابعيا ك المحافظة عمييا( المادة ( 5ق.أ.و)
) ،كما يتعيف عمى مستعممي األمبلؾ الكطنية ك المستفيديف منيا ك حائزييا بأية صفة كانت أف يسيركا كفؽ
القكانيف ك التنظيمات الجارم العمؿ بيا ،األمبلؾ ك كسائؿ اإلنتاج أك الخدمة المكضكعة تحت تصرفيـ سكاء

اقتنكىا بأنفسيـ أك حققكىا في إطار مياميـ ك األىداؼ المسطرة ليـ ك أف يتحممكا مسؤكلية األضرار المترتبة
عف استعماؿ األمبلؾ ك الثركات ك استغبلليا ك حراستيا سكاء اسند إلييـ في شكؿ تنازؿ كامؿ أك مف اجؿ

االنتفاع أك كانت في حكزتيـ  (.المكاد  6ك ( 7ق.أ.و))

ك لقد ميز المشرع بيف تسير ك استغبلؿ المكارد ك الثركات الطبيعية التابعة لؤلمبلؾ الكطنية العمكمية ىذه

األخيرة المتمثمة في المكارد ك الثركات الطبيعية السطحية ك الجكفية ك الثركات الغابية التي تخضع كؿ منيا إلى

نظاـ القانكني خاص يطبؽ عمييا ك الذم يتماشى مع قانكف األمبلؾ الكطنية ك ال تتنافى معو مقابؿ أتاكل تدفع

لمدكلة يحدد القانكف شركطيا ك نسبيا

( المكاد مف  74إلى ( 79ق.أ.و) )  ،ك بيف تسير األمبلؾ الكطنية

العمكمية غير المكارد ك الثركات الطبيعية التي تخضع لقانكف األمبلؾ الكطنية ك يتـ تسيرىا ك إستغبلليا ك

استصبلحيا بحكـ طبيعتيا ك غرضيا أك استعماليا لتحقيؽ األىداؼ المسطرة ليا ،إما مباشرة مف قبؿ ىيئات
المالكة ك إما بمكجب ترخيص أك عقد لفائدة أشخاص معنكية عامة أك خاصة أك لفائدة أشخاص طبيعييف
(المادة ( 5ق.أ.و) )

ك لما كاف تسيير األمبلؾ الكطنية العمكمية يختمؼ عف تسيير األمبلؾ الكطنية الخاصة فالمشرع مييز بيف طرؽ

تسيير كؿ منيما:

طرق تسيير األمالك الوطنية طرق
يترتب عمى التمييز بيف األمبلؾ الكطنية العمكمية ك األمبلؾ الكطنية االختبلؼ في طرؽ استعماليا ك تسييرىا

عمى النحك التالي:

أوال :تسيير األمالك الوطنية العمومية

يتـ استعماؿ األمبلؾ الكطنية العمكمية بشكؿ جماعي أك بشكؿ استعماؿ خاص :

أ) االستعمال الجماعي العام :يتـ االستعماؿ الجماعي بطريقة مباشرة عف طريؽ الجميكر أك بطريؽ غير مباشر
أم بكاسطة مرفؽ عاـ

 )1االستعمال المباشر :ك ىك عبارة عف استعماؿ جماعي أك المشترؾ لمممؾ العمكمي مف قبؿ جميكر
المنتفعيف ،الذيف يستعممكنو استعماال متشابيا ك دكف تفرقة أك تمييز ك بالشكؿ الذم يتفؽ ك المنفعة العامة التي
أعد ليا ىذا الماؿ ،فبل يحكؿ استعماؿ بعضيـ لمممؾ العمكمي استعماؿ اآلخريف لو في نفس الكقت

استعماؿ الحدائؽ ك الطرؽ ك المساجد ك غيرىا

ك مثالو

فالفرد الذم يمشي في شارع ما فانو يستعمؿ ىذا الشارع

استعماال يتفؽ ك المنفعة التي اعد ليا ىذا الشارع ك أف استعمالو ال يحكؿ دكف استعماؿ اآلخريف لو نفس

االستعماؿ في نفس الكقت ،كلقد حددت المادة ( 62ق.أ.و) ؼ  1المبادئ التي تحكـ ىذا االستعماؿ ك ىي "
الحرية " ك " كالمساكاة " ك " المجانية " بنصيا "...يخضع االستعماؿ الجماعي لؤلمبلؾ الكطنية العمكمية الذم
يمارسو الجميكر لمبادئ الحرية ك المساكاة ك المجانية مع مراعاة بعض الرخص االستثنائية  "...ك يتـ عرضيا

عمى النحك التالي:

_ مبدأ الحرية  :يعد االستعماؿ العاـ لمممؾ العمكمي مظي ار مف مظاىر ممارسة الحريات العامة التي كرسيا
الدستكر فاستعماؿ الطريؽ العاـ في الذىاب كاإلياب مظير لحرية التنقؿ ،ك مف يستخدمو لنقؿ البضائع يمارس
حرية التجارة...الخ.

ك ىذا االنتفاع العاـ يمجا إليو الفرد كمما أراد ك بحرية تامة طالما أنو ال يخؿ بالغرض الذم خصص لو الماؿ

العاـ دكف حاجة إلى أف يستأذف اإلدارة مقدما فبل يخضع ىذا االستعماؿ إلى أم ترخيص أك عقد مسبؽ ك ال

تممؾ اإلدارة أف تمنعو إال في حدكد الضبط اإلدارم حيف تضع بعض المكائح ك الق اررات لحماية ىذه األمكاؿ ،ك
التي ال تعتبر قيكدا عمى ىذا االستعماؿ المشترؾ لعدـ إخبلليا بمبدأ الحرية إنما ىي كسائؿ لتنظيمو ،فحيف تنظـ

اإلدارة حركة مركر السيارات في الشكارع يككف اليدؼ منع التصادـ لحماية الصحة العامة ،ك عندما تقصر

المركر عمى بعض المبلىي عمى الساعات المعينة يككف بيدؼ حماية السكينة العامة ،أك تمنع مركر بعض

السيارات ذات الحمكلة الثقيمة في بعض الشكارع يككف ذلؾ حفاظا عمى الماؿ العاـ
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(ق.أ.و) بأنو تخكؿ السمطة اإلدارية المكمفة بالمحافظة عمى األمبلؾ الكطنية العمكمية صبلحيات سف قكاعد
تنظيمية .
في حيف تعد الق اررات اإلدارية ك المكائح المتضمنة الحظر المطمؽ الستعماؿ الممؾ العمكمي أك الرامية لتحقيؽ
أغراض أخرل غير أغراض الضبط ك المحافظة عمى الماؿ العاـ مشكبة بعيب إساءة استعماؿ السمطة يحؽ
لؤلفراد رفع دعكل ضدىا أماـ قضاء اإلدارة ك طمب إلغائيا ك التعكيض عما سببتو ليـ مف أضرار .

_ مبدأ المساواة  :ك مرد ذلؾ إلى قاعدة مساكاة األفراد أماـ القانكف ،حيث أف االستعماؿ المشترؾ لمممؾ
العمكمي يفترض المساكاة بالنسبة لجميع المتماثميف في الشركط ك األكضاع ك الذيف يكجدكف في ذات المركز
القانكني بحيث ال تحدث أية تفرقة أك تميز بينيـ في ىذا االستعماؿ ،ك ينتج عف ىذا أنو إذا فرضت قيكد معينة

لغرض الضبط أك لصيانة األمكاؿ العامة يجب أف تنصب تمؾ القيكد عمى جميع المنتفعيف عمى قدـ المساكاة
بحيث ال تستطيع اإلدارة أف تعفى منتفعا منيا بدكف مبرر قانكني.

غير أف ىذه المساكاة نسبية ك ليست مطمقة إذ يجكز لئلدارة دكف أف يككف في ذلؾ إخبلؿ بمبدأ المساكاة كضع
قيكد تممييا المصمحة العامة ك طبيعة األشياء كأف تقصر استعماؿ الممؾ العمكمي عمى فئات معينة مف

األشخاص يتشابيكف في مراكزىـ القانكنية ك ليـ كضع خاص ألسباب مشركعة تقتضييا المصمحة العامة كأف
تجعؿ االنتفاع ببعض الحدائؽ مقصك ار عمى فئات معينة كاألطفاؿ ك الشيكخ ك النساء ،ك أحيانا قد تممي طبيعة

الماؿ العاـ أك الخدمة التي خصص ألدائيا نكعا مف الحد لقاعدة المساكاة فاألصكؿ العامة المخصصة لممرافؽ

العامة مثبل يككف استعماليا بالخضكع لمقكاعد المنظمة لممرفؽ كالرككب في الدرجة األكلى لمقطار.

_ مبدأ المجانية  :القاعدة العامة أف استعماؿ الماؿ العاـ يككف مجانيا أم بدكف مقابؿ  ،ك مع ذلؾ فإنو يجكز
لئلدارة أف تفرض رسكما محددة مقابؿ استعماؿ الممؾ العمكمي كالرسكـ التي تحصؿ عند دخكؿ بعض
الشكاطئ ،أك عند دخكؿ حدائؽ الحيكاف ،أك دخكؿ متحؼ لآلثار ،أك عمى السيارات التي تتعدل كقتا معينا عند

الكقكؼ عمى جكانب الشكارع الرئيسية في الحاالت التي تمت فييا تييئة الممؾ العمكمي مف قبؿ اإلدارة لتجعؿ
منو حظائر بمقابؿ فيذا ال يدع مجاال لبلحتجاج بمبدأ المجانية الف المقابؿ ىنا يككف نتيجة لمتييئة التي قامت

بيا اإلدارة ،أك في حاالت صيانة ك تييئة الممؾ العاـ ك إال فيجب أف تفرض بقانكف الضرائب ك الرسكـ.

 )2االستعمال غير المباشر لألمالك الوطنية العمومية "بواسطة مرفق العام "
إف كاف استعماؿ الماؿ العمكمي بكاسطة مرفؽ عاـ

يخضع لمقكاعد المتعمقة بالمرفؽ ذاتو ك التي تختمؼ مف

مرفؽ إلى أخر حيث تختمؼ المرافؽ اإلدارية كمرفؽ القضاء ك الصحة ك التعميـ ىذه التي تخضع لممبادئ

المقررة في قكاعد القانكف اإلدارم مبدأ استم اررية المرفؽ العاـ ك مجانية المرفؽ العاـ ك قابمية المرفؽ العاـ
لمتبديؿ ك التغيير ،ىذه المبادئ تجعؿ المستفيد مف خدمات المرفؽ اإلدارم غالبا في كضع الئحي تنظيمي

كقاعدة عامة ك تككف منازعاتيا مف اختصاص قضاء اإلدارة كأصؿ عاـ لتكفر المعيار العضكم ،عمى خبلؼ
المرافؽ الصناعية التجارية التي تخضع لمزيج مف القكاعد القانكنية فيي في جانب منيا تخضع لمقانكف العاـ ك

في جانب أخر تخضع لمقانكف الخاص ك جزء مف منازعاتيا يخضع الختصاص قضاء اإلدارة ك جزء أخر
الختصاص القضاء العادم مف أمثمتيا مرافؽ النقؿ ك مؤسسة تكزيع الكيرباء ك الغاز...الخ.

ىذا تجب اإلشارة إلى كجكد مرافؽ ال يمكف استعماليا مف طرؼ الجميكر استعماال مباش ار كمرفؽ الدفاع ك

الحصكف العسكرية التي يمنع المدنيكف مف دخكليا.

ب ) االستعمال الخاص لممال العام :ك الذم يصطمح عميو بػ "االختصاص باستعماؿ جزء مف الماؿ العمكمي" ك
يكصؼ ىذا االستعماؿ بأنو خاص ألنو يقتصر عمى فريؽ مف األشخاص دكف سكاىـ ،ك ينطكم عمى حرماف
غيرىـ مف االنتفاع بيذا الجزء مف الممؾ العمكمي الذيف يختصكف بو ،ك االستعماؿ الخاص ىك استعماؿ

عارض لمماؿ العاـ في غير ما أعد لو ،يتكقؼ عمى إذف سابؽ مف اإلدارة بعد التأكد بأف ىذا االنتفاع الخاص
ال يعكؽ االنتفاع العاـ ،ك األصؿ فيو أنو بمقابؿ ألنو كثي ار ما يككف مكرد كسب لصاحبو ،ك ىك ما تؤكده المادة

( 62ق.أ.و) التي تنص" ...يخضع االستعماؿ الخاص لؤلمبلؾ الكطنية العمكمية الذم يمارسو المستعممكف
لرخصة إدارية مسبقة ك يستكجب ىذا االستعماؿ مف المستعمؿ دفع األتاكل حسب الشركط التي يحددىا
القانكف"...

ك االستعماؿ الخاص يتفاكت في معظـ الحاالت ككقكؼ عربات األجرة أك عربات النقؿ المشترؾ في المكاقؼ

المعينة ليا ،فيك مف تكابع حؽ المركر ،ك كرسك المراكب في المراسي المعدة ليا فيك مف تكابع حؽ المبلحة ،ك

ككضع المضبلت ك األكشاؾ عمى ساحؿ البحر فيك مف تكابع ارتياد الشكاطئ...الخ
ك يأخذ االستعماؿ الخاص لمممؾ العمكمي شكميف ىما:

 )1االستعمال الخاص العادي :ك يعني بو أف ينفرد شخص باستعماؿ جزء مف الممؾ العمكمي المخصص
لمجميكر ،بشرط أف يككف ىذا االستعماؿ في حدكد الغرض الذم خصص لو أصبل ك مثالو األسكاؽ العمكمية ك

المقابر فيذا االستعماؿ متفؽ ك الغرض المخصص لو الماؿ العاـ أصبل لذلؾ يكصؼ بأنو استعماؿ خاص

عادم.

 )2االستعمال الخاص غير العادي  :ك ىك استعماؿ الممؾ العمكمي استعماال ال يتفؽ ك الغرض األصمي ليذا

الماؿ كاستعماؿ الحدائؽ العمكمية لحفبلت األفراح ،ك يأخذ االستعماؿ الخاص لؤلمبلؾ الكطنية العمكمية حسب

المادة (63ق.أ.و) شكميف أما في شكؿ رخصة ك إما في شكؿ تعاقدم ،ك حسب المادة ( 64ق.أ.و) فاف كؿ
مف الكسيمتيف سكاء القرار أك العقد تشكؿ استعماال مؤقتا يخضع لمسمطة التقديرية لئلدارة ك تككف قابمة لمطعف
في حالة االستعماؿ التعسفي لمسمطة عمى النحك التالي:

_ االستعمال الخاص لممال العام بواسطة رخصة

:

يتـ االستعماؿ الخاص لؤلمبلؾ الكطنية بكاسطة ترخيص مسبؽ مف اإلدارة المختصة التي تتمتع بسمطة تقديرية

في منحو بعد التحقؽ مف أف ىذا االنتفاع ال يؤثر عمى الغرض الذم خصص لو الماؿ العاـ ،ك ىذا الترخيص
يككف كقتيا قاببل لمتجديد أك لعدـ التجديد ك قاببل لمسحب ،غير أنو لممستفيد طمب التعكيض لسحب الرخصة قبؿ

انقضاء أكانيا ك بدكف دكاعي المنفعة العامة أك خطا منو ـ ( 63ق.أ.و) ك يأخذ االستعماؿ بكاسطة الترخيص
صكرتيف:

رخصة الوقوف :تككف في حالة االستعماؿ الذم ال يتطمب اتصاال دائما بالممؾ العمكمي ك ال ينطكم عمى
استقرار عميو ،فرغـ أنو استعماؿ غير عادم لكنو ال ينطكم عمى حفر أك بناء أك تثبيت أم مادة عمى سطح

األرض أك بداخميا ك ال يعدؿ مف كعاء الممؾ العمكمي ك ال مف شكمو كالترخيص لمسيارات بالكقكؼ في أماكف

معينة مف الطريؽ العاـ ،ك الترخيص لممقاىي بإخراج الكراسي ك الطاكالت عمى قارعة الطريؽ ففي جميع ىذه

الحاالت ال يستدعى ىذا االستعماؿ إال شغؿ جزء مف الماؿ العاـ دكف تغيير فيو ك ليذا فاف ىذا االستعماؿ أقؿ

دكاما مف االستعماالت األخرل.

رخصة الطريق :تككف في حالة االستعماؿ الذم يقضي اتصاال أكثر دكاما بالممؾ العمكمي ك يتـ في الحاالت
التي تقتضي نكعا مف االستقرار عمى الممؾ العمكمي ك تؤدم في الغالب إلى إحداث تغيرات عميو سكاء في

شكمو أك كعائو كتراخيص إنشاء محطات البنزيف ك السماح لبعض الشركات االمتياز بمد خطكط حديدية فكؽ

الدكميف العاـ ،حفر أنفاؽ أك ...الخ

فيذا االستعماؿ ال يقتصر عمى شغؿ جزء مف الماؿ العاـ لكنو يقتضي تغيي ار فيو يقكـ بو المستفيد يترتب عميو
تغيير أساس الطريؽ العمكمي أك االستيبلء عميو ك تككف ىذه الرخصة في شكؿ قرار مف السمطة اإلدارية

المكمفة بالمحافظة عمى األمبلؾ الكطنية العمكمية ك تقبض عنيا أتاكل طبقا لمتشريع المعمكؿ بو ،ك يتعيف عمى

المستفيد مف رخصة الطريؽ عندما تطمب منو السمطة المختصة ذلؾ أف يقكـ عمى نفقتو بتغيير مكاقع قنكات

الماء ك الغاز ك الكيرباء أك الياتؼ بسبب متطمبات تقنية أك أمنية أك لدعـ الطريؽ العمكمي ،غير انو إذا كاف
الغرض مف ىذه األشغاؿ ىك تغيير الطريؽ أك انجاز عمميات التجميؿ فإف ذلؾ يخكؿ لصاحب رخصة الطريؽ
حؽ االستفادة مف التعكيض نتيجة تغيير مكاقع القنكات المذككرة ( 64( .ق.أ.و))

االستعمال بترخيص ذو طابع تعاقدي "عقد االمتياز":

لقد نظمت المكاد  64مكرر ك  64مكرر  1ك ( 65ق.أ.و) أحكاـ عقد االمتياز ،حيث يتـ منح االمتياز
الستعماؿ األمبلؾ الكطنية العمكمية بمكجب عقد تبرمو اإلدارة صاحبة الممؾ المسماة السمطة صاحبة حؽ
االمتياز مع شخص معنكم أك طبيعي يسمى صاحب االمتياز يتضمف منحو حؽ استغبلؿ ممحؽ الممؾ

العمكمي الطبيعي أك تمكيؿ أك بناء ك  /أك استغبلؿ منشاة عمكمية لغرض خدمة عمكمية لمدة معينة تعكد عند
نيايتيا المنشاءة أك التجييز محؿ منح االمتياز إلى السمطة صاحبة حؽ االمتياز .

ك يستفيد صاحب االمتياز مف حؽ استعماؿ الممؾ التابع لؤلمبلؾ الكطنية المخصص ليذه المصمحة كفؽ

غرض تخصيصو ك لفائدة المصمحة العمكمية ك يحؽ لو االنتفاع بو دكف سكاه ك االستفادة مف ناتجو ،حيث

تتمثؿ حقكؽ صاحب االمتياز في الحصكؿ عمى مقابؿ يدفعو مستعممك المنشاة أك الخدمة مف اجؿ تغطية

تكاليؼ االستثمار ك التسيير ك كسب أجرتو ،كما يمكنو أف يمنح لقاء إيجار لمستأجريف مؤقتيف حؽ االنتفاع

بالمساحات أك العقارات المحجكزة في إطار ميمة المصمحة العمكمية طبقا لمقكانيف ك التنظيمات السارية عمى
األمبلؾ الكطنية .

ك في حالة ما إذا غيرت الجماعة العمكمية صاحبة الممؾ الكطني العمكمي المتنازؿ عف امتيازه تخصيصو كاف
تقكـ بإلغاء تصنيفو أك تخصيصو فانو يحؽ لصاحب امتياز ىذا الممؾ أف يحصؿ عمى تعكيض كفؽ الشركط

المنصكص عمييا في االتفاقية.

ك يقع عمى عاتؽ صاحب االمتياز التزاـ بالمحافظة عمى الممؾ العمكمي ك تحمؿ مسؤكلية األضرار التي تمحقو

ك التزاـ بدفع إتاكة (مقابؿ) سنكية عمى أساس القيمة اإليجارية لممحؽ الممؾ العمكمي الممنكح لو ك  /أك نتائج
استغبلؿ ىذا الممحؽ تحصؿ لفائدة ميزانية الجماعة العمكمية المالكة.

ك تشكؿ دفاتر الشركط المتعمقة بمنح االمتياز كثيقة ذات طبيعة التعاقدية بعد المكافقة عمييا تتضمف حقكؽ ك

التزامات األطراؼ ك عمى األخص:

 1الشركط الخاصة التي يجب أف تتكفر ألخذ متطمبات الخدمة العمكمية بعيف االعتبار عند منح االمتياز
 2تحديد التعريفات ك األسعار القصكل التي يدفعيا المنتفعكف لقاء الخدمة التي يقدميا صاحب االمتياز
 3طريقة حساب األتاكل التي يدفعيا صاحب االمتياز لئلدارة مانحة االمتياز

 4التعكيضات التي تدفعيا اإلدارة صاحبة الممؾ إذا ما ألغت تصنيؼ الممؾ العاـ أك تخصيصو
_ إف أسمكب التعاقد يخكؿ المتعاقد مزايا ىامة ذلؾ أف العقد

يتضمف شركط االستعماؿ المسمكح بيا ك حقكؽ

كؿ مف اإلدارة ك المتعاقد ك مدة استعماؿ الماؿ العاـ ،ك مف ثمة كجب عمى اإلدارة احترـ شركط العقد فبل يجكز

ليا أف تتدخؿ لتعديمو أك إلغائو قبؿ انتياء

مدتو ،ك إال اعتبرت مخمة بشركط العقد ما يمنح لممتعاقد حؽ

الحصكؿ عمى تعكيض كفؽ الشركط المنصكص عمييا في العقد .
ك عميو يتضح أف استعماؿ الماؿ العاـ عف طريؽ أسمكب التعاقد

يعطي لممتعاقد مرك از قانكنيا أقكل ك أكثر

استق ار ار لتطبيؽ أحكاـ العقكد اإلدارية بحيث ال تممؾ اإلدارة سحب الترخيص إال إذا اقتضت ذلؾ مصمحة الممؾ
العمكمي نفسو مع التزاميا بتعكيض الممتزـ طبقا لمشركط المنصكص عمييا في العقد إذا ما قررت سحب

الترخيص لمصمحة الممؾ العمكمي مف المركز القانكني لمفرد الذم يستعمؿ الماؿ العاـ بترخيص أك بإذف ألف

العبلقة في الحالة الثانية تستند عمى قرار إدارم ك مف ثمة يخضع مستعمؿ الماؿ لنظاـ الق اررات اإلدارية .ـ 65

(ق.أ.و)

الشغل الخاص لألمالك الوطنية العمومية المنشئة لحقوق عينية:

يمكف تأسيس حقكؽ عينية يمكف منحو مف األمبلؾ الكطنية العمكمية ك كذا االرتفاقات بشرط أف تتكافؽ مع
تخصيص الممؾ المعني ( المادة  66ؼ ( 3ق.أ.و)) ،حيث يمكف

يكتسب صاحب رخصة الشغؿ الخاص

لؤلمبلؾ الكطنية العمكمية حقا عينيا عمى المنشات ك البنايات ك التجييزات ذات الطابع العقارم التي ينجزىا مف

اجؿ ممارسة نشاط مرخص لو فيتمتع بمكجبو خبلؿ مدة الرخصة التي تتحدد حسب طبيعة النشاط ك المنشات

المرخصة بالنظر ألىمية ىذه األخيرة في مدة ال تتجاكز خمسا ك ستيف (  )65سنة بصبلحيات ك كاجبات المالؾ

ما لـ ينص سنده عمى خبلؼ ذلؾ (المادة  69مكرر (ق.أ.و)) غير انو متى كانت ىذه المنشات ك البنايات ك

التجييزات ذات الطابع العقارم ضركرية الستمرار الخدمة العمكمية التي خصص ألجميا الممؾ العمكمي المعني
فاف صاحب الرخصة ال يكتسب ىذا الحؽ إال بقرار يصدره الكزير المكمؼ بالمالية ك الكزير المعني ك الكالي أك

رئيس المجمس الشعبي البمدم ك ذلؾ حسب الجماعة العمكمية التي يتبع ليا ممحؽ الممؾ العمكمي (المادة

مكرر( 1ق.أ.و))

ك يترتب عمى االعتراؼ لصاحب الشغؿ الخاص بيذا الحؽ العيني

مكرر ( 3ق.أ.و)):

69

اؿفتيجتيف ىما المادتيف (  69مكرر  2ك

 )1انو يمكنو التنازؿ عف الحقكؽ ك المنشات ك البنايات ك التجييزات ذات الطابع العقارم أك تحكيميا في إطار
نقؿ الممكية بيف األحياء أك اندماج أك إدماج أك انفصاؿ شركات بالنسبة لمدة صبلحية السند المتبقية في حالة

ما إذا قدمت ضمانا لقركض تحصؿ عمييا صاحب الرخصة مف اجؿ تمكيؿ انجاز أك تعديؿ أك تكسيع األمبلؾ
الكاقعة عمى ممحؽ الممؾ العمكمي المشغكؿ ،ك تثبت ممارسة اإلجراءات التحفظية أك تدابير التنفيذ الجبرم عمى
ىذه الحقكؽ ك األمبلؾ لمدائنيف العادييف الذيف نشا حقيـ نتيجة تنفيذ ىذه األعماؿ.

ك تبقى ىذه الرىكف مرتبطة بسندات الشغؿ المسممة ك تنقضي في اجؿ أقصاه انقضاء سندات الشغؿ المسممة

ميما كانت الظركؼ ك األسباب .

 )2عند كفاة شخص طبيعي حائز سند شغؿ منشئ لحقكؽ عينية ينتقؿ السند إلى الكرثة بشرط أف يقدـ المستفيد
المعيف بناء عمى اتفاؽ بينيـ إلى مكافقة السمطة المختصة في اجؿ ستة (  )6اشير مف تاريخ الكفاة (المادة 69

مكرر( 2ق.أ.و))

يجب إبقاء المنشات ك البنايات ك التجييزات ذات الطابع العقارم الكائنة عمى ممحؽ الممؾ العمكمي المشغكؿ
عمى حاليا عند انقضاء اجؿ سند الشغؿ لتصبح ممكا لمجماعة العمكمية التي يتبع ليا الممؾ العمكمي المعني

بقكة القانكف ك بدكف مقابؿ خالصة ك حرة مف كؿ االمتيازات ك الرىكف ،أما إذا نص سند الشغؿ عمى تيديميا

إما مف طرؼ صاحب الرخصة ك أما عمى عاتقو فانو يتـ تيديميا (المادة  69مكرر ( 4ق.أ.و)).

ك يترتب عمى سحب الرخصة قبؿ األجؿ المنصكص عميو بسبب آخر غير عدـ الكفاء ببنكد ك شركط الرخصة

أكال تعكيض صاحب الرخصة عف الضرر المباشر المادم ك األكيد الناشئ عف النزع المسبؽ لمحيازة طبقا
لشركط التعكيض المحددة مسبقا ضمف سند الشغؿ.

ك ثانيا نقؿ حقكؽ الدائنيف المسجميف بصفة قانكنية عند تاريخ السحب المسبؽ لمرخصة عمى حساب ىذا

التعكيض

أما في حالة سحب الرخصة لعدـ الكفاء ببنكدىا ك شركطيا يعمـ الدائنكف المقيدكف بصفة قانكنية عمى األقؿ

شيريف (  )2قبؿ تبميغيا بنكايا السمطة المختصة لكؿ غاية مفيدة لتمكينيـ ال سيما مف اقتراح شخص أخر
الستبداؿ صاحب الحؽ المقصر .

ك في كؿ األحكاؿ فاف أحكاـ الشغؿ الخاص لؤلمبلؾ الكطنية العمكمية المنشئة لحقكؽ عينية ال تطبؽ بمكجب

المادة  69مكرر ( 5ق.أ.و) عمى :
األمبلؾ العمكمية الطبيعية البحرية

األمبلؾ العمكمية الطبيعية المائية
األمبلؾ العمكمية الطبيعية الغابية

ثانيا طرق تسيير األمالك الوطنية الخاصة :
رغـ أنو يمكف لئلدارة المالكة تسيير أمكاليا الخاصة بأساليب تقترب مف أساليب القانكف الخاص ذلؾ بتصرفات
ناقمة لمممكية أك بتصرفات غير ناقمة لمممكية مف حيث المبدأ ،إال أف صفة الكطنية التي تمحقيا ال تعطي لئلدارة

المالكة نفس الحرية التي يتمتع بيا أشخاص القانكف الخاص في تسيير أمكاليـ ،إنما تتصرؼ فييا في إطار
القيكد ك اإلجراءات التي كضعيا قانكف األمبلؾ الكطنية ك النصكص التنظيمية المتعمقة بو.

ك تتـ إدارة ك تسيير األمبلؾ الكطنية الخاصة ك إدارتيا بطرؽ ناقمة لمممكية ك أخرل غير ناقمة لمممكية ك ذلؾ
عمى النحك التالي:

الطرؽ الناقمة لمممكية  :ك تتمثؿ أساسا في عممية التنازؿ ك يقصد بو البيع أك عممية التبادؿ
الطرؽ غير ناقمة لمممكية  :ك تتمثؿ في عممية تخصيص أك عممية التأجير :

أوال :التصرفات الناقمة لمممكية

تتمثؿ التصرفات الناقمة لمممكية الكاردة عمى األمبلؾ الكطنية الخاصة في التنازؿ عنيا بكاسطة عقد البيع أك

بكاسطة عقد التبادؿ  ،ففي كمتا الحالتيف ينتيي األمر بخركج الماؿ الخاص مف الذمة المالية لمجية اإلدارية التي

تصرفت فيو .

 )1التنازل"البيع":
يمكف التنازؿ عف األمبلؾ العقارية التابعة لؤلمبلؾ الخاصة لمدكلة ك الجماعات اإلقميمية غير المخصصة أك

التي الغي تخصيصيا إذا كرد احتماؿ عدـ قابميتيا لتأدية كظيفتيا في عمؿ المصالح ك المؤسسات العمكمية،

غير أف تصرؼ الجماعات اإلقميمية في عقاراتيا سكاء مباشرة أك بكاسطة ككالة لفائدة أشخاص القانكف الخاص

يعد باطبل ك عديـ األثر ،حيث أككمت ىذه الميمة لمككاالت العقارية التابعة لمجماعات المحمية التي تعد في

حكـ الككيؿ القانكني إلتماـ عممية تسيير محفظتيا العقارية الحضرية ،فالمسالة ال تتعمؽ بالتصرؼ في حد ذاتو

إنما في الجية المختصة بو ذلؾ أف االختصاص مف النظاـ العاـ  ،عمى خبلؼ التصرؼ الذم يككف لفائدة

أشخاص القانكف العاـ ك الذم يتـ دكف المركر بيذه الككالة .

أما بالنسبة لممنقكالت ك العتاد مثؿ األثاث ك األمتعة ك البضائع ك المعدات ك المكاد ك جميع األشياء فاف

التصرؼ الكارد عمييا دائما ىك البيع  ،ك ال يجكز بأية حاؿ مف األحكاؿ أف تككف محؿ تبادؿ ك يجب بيعيا إذا

ما أصبحت غير صالحة نيائيا لبلستعماؿ ،حيث يقع عمى اإلدارة المكمفة باألمبلؾ الكطنية أف تتأكد مف حسف
استعماليا كفقا لممطمكب كما يمكنيا أف تطالب برد ما يظؿ غير مستعمؿ منيا إذا اقتضى األمر بقصد بيعو

أيضا 89( .ك ( 100ق.أ.و))

أما المنقكالت غير المادية فانو يسمح لمسمطة المؤىمة أف تتنازؿ عمى أساس دفتر الشركط بعد استشارة المصالح
التقنية المختصة حسب طبيعة النشاط المعني عف العناصر غير المادية في المجاالت التجارية أك المستثمرات
الحرفية التابعة لؤلمبلؾ الكطنية الخاصة التي تممكيا الدكلة ك الجماعات اإلقميمية ك يدفع عائد البيع حسب

الحالة إما لمخزينة ك إما لميزانية الجماعة المعنية ( ( 116ق.أ.و) )
ك يتـ البيع بأسمكبيف:

القاعدة العامة يتم البيع بالمزايدة :أم البيع بالمزاد العمني ك ىك األصؿ ك القاعدة العامة ،ك لعؿ اعتبار المجكء
إلى البيع بالمزاد بيدؼ تحقيؽ الشفافية في تسيير األمبلؾ الكطنية الخاصة ك األىـ ىك الحصكؿ عمى أفضؿ
عرض لمشراء ك المساكاة في تقديـ العركض ،فاألصؿ أف باب دخكؿ المزايدة مفتكح ألم شخص تتكفر فيو

الشركط الكاردة في دفتر الشركط ك تأخذ المزايدة بدكرىا شكميف ىما:

المزايدة الشفاهية :ك تتـ تحت رئاسة مكظؼ يتكلى اإلعبلف عف الثمف األدنى ك العركض المقدمة إلى أف
يرسك المزاد عمى أحسف عرض.

المزايدة الختومة :ك ىي عبارة عف تعيدات مكتكبة يحدد فييا يكضع عمييا طابع مع إثبات دفع الكفالة ك
يكضع الكؿ في ظرؼ يكدع لدل مديرية أمبلؾ الدكلة قبؿ اجؿ المزايدة التي تككف مفتكحة لمجميع .

يأذف الكالي بالبيع عف طريؽ المزاد العمني بناء عمى رأم المدير ألكالئي لؤلمبلؾ الكطنية ك تككف المزايدات عمى

أساس دفتر الشركط بعد اإلشيار ك إعبلف المزايدة ك تمر بالمراحؿ التالية :
_ تقييـ الممؾ مف اجؿ تحديد قيمتو التي تمثؿ الثمف األدنى المعركض

_ اإلعبلف عف البيع بالمزاد العمني بكاسطة اإلعبلنات ك النشر في الصحؼ
_ إعداد دفتر الشركط الخاص بالمزايدة يحتكم عمى شركط المزايدة ك البيانات المتعمقة بالمبيع

ك بعد رسك المزاد يحرر العقد لفائدة الفائز مف طرؼ مدير أمبلؾ الدكلة باعتباره مكثؽ الدكلة بعد حصكلو عمى

اإلذف مف طرؼ الكالي مع بياف انو ال ضماف في البيكع اإلدارية .

االستثناء يتم البيع بالتراضي  :يعد التراضي طريقا استثنائيا لبيع األمبلؾ الكطنية الخاصة في حالة كجكد
مبررات قانكنية بشرط أف يتـ البيع عمى أساس القيمة التجارية أك اإليجارية الحقيقة لؤلمبلؾ المعنية ألجؿ

عمميات تحقؽ فائدة أكيدة لمجماعة الكطنية برخصة مف الكزير المكمؼ بالمالية

لفائدة الكاليات ك البمديات ك

الييئات العمكمية ك المؤسسات العمكمية االقتصادية ك الجمعيات فيذه األشخاص جميعيا تساىـ بشكؿ مباشر

أك غير مباشر في تحقيؽ المصمحة العامة.

أما البيع لمخكاص فيككف في حاالت محددة تتمثؿ في:

_ الشفعة القانونية  :كما ىك منظـ في القانكف المدني

 ،ك لقد أضافت المادة  23مرسكـ تشريعي 03/93

المتعمؽ بالنشاط العقارم حؽ المستأجر الشاغؿ في ممارسة الشفعة إذا قرر المؤجر الذم يككف شخص معنكم
تجزئة العقار ك بيعو .

_ األراضي المحصورة :بيف أمبلؾ الخكاص فيتعذر استغبلليا بشكؿ جيد فتباع ليـ.

_ الشيوع :فحسب المادة ( 98ق.أ.و) يمكف لمدكلة أف تتنازؿ عف حقكقيا في الممكية الشائعة الكاردة عمى
عقارات مختمفة األنكاع لشركائيا سكاء كانكا أشخاص طبيعييف أك معنكييف بقيديف أف تككف قسمتيا مستحمية ك
أف ال يتعارض التنازؿ مع المصمحة العامة .

إذا رفض احد الشركاء في الممكية الشائعة أك عدة شركاء شراء ىذه الحقكؽ ألم سبب كاف تباشر الدكلة بيع
حصتيا في الشيكع اعتمادا عمى الكسائؿ القانكنية ك بأم طريقة تعتمد المنافسة.

_ ضرورة إعادة إسكان المالك المنزوعة ممكيتهم :ك ىي عبارة عف تعكيض عف نزع ممكيتيـ
_ حالة عدم الجدوى :حالة عدـ جدكل البيع بالمزايدة بعد عمميتيف ( )2يتـ بيعيا لمخكاص

_ الييئات الدكلية التي تككف الجزائر عضكا فييا ك البعثات الديبمكماسية ك القنصمية المعتمدة بالجزائر بشرط
مراعاة مبدأ المعاممة بالمثؿ .

البيع بالتقسيط :تقكـ المصالح المختصة في حدكد صبلحياتيا بتحصيؿ ثمف البيع العقارات التابعة لؤلمبلؾ
الكطنية الخاصة التي تممكيا الدكلة أك الجماعات المحمية ،أما إذا تـ البيع بالتقسيط أك كاف الثمف مؤجبل لكف
المشترم اخؿ بالتزامو بدفع الثمف رغـ انو ليس محؿ نزاع ك ال تكجد قكة قاىرة تحكؿ دفعو  ،تكجو لو اإلدارة
إنذاريف ك يمكنيا بعد ذلؾ المجكء إلى القضاء لممطالبة بػ:
_إسقاط حقكؽ الشراء متى ثبتت سكء نية المشترم ك في ىذه الحالة ترد لو المبالغ التي دفعيا مع اقتطاع
تعكيض شغؿ األماكف باإلضافة لكؿ التعكيضات البلزمة لجبر األضرار ك االعطاب التي لحقت الممؾ أثناء

شغمو مع فكائد األقساط المستحقة حسب التتنظيـ الجارم العمؿ بو.

ك في حالة ما إذا ارتكب مخالفات يمكف أف ال يسترد المبالغ التي دفعيا لئلدارة فتصبح ممكا نيائيا لمخزينة مع

إمكانية إصدار قرار بطرده مف األمكنة.

_ فسخ العقد ك يترتب عميو إرجاع الحاؿ إلى ما كاف عميو قبؿ التعاقد مع اقتطاع تعكيضات الضرر الذم لحؽ

الخزينة( .المادة ( 112ق.أ.و) )

 )2التبادل:

سبقت اإلشارة إلى التبادؿ في طرؽ تككيف األمبلؾ الكطنية بككنو يشكؿ يعد عممية رضائية يتـ بمكجبيا
إكتساب ك نقؿ الممكية في آف كاحد مف الذمة المالية لؤلشخاص المعنكية العامة ك إلييا ،حيث يشكؿ دخكؿ

األمكاؿ لمذمة المالية لمدكلة أك األشخاص اإلقميمية طريقا لتككيف األمكاؿ الكطنية ،بينما يشكؿ خركج األمكاؿ

المقابمة في نفس الكقت طريقا لتسيير ىذه األمكاؿ ك التصرؼ فييا.

ثانيا :التصرفات غير الناقمة لمممكية

 )1التخصيص:

ك ىك اإلجراء الذم نظمت أحكامو المكاد مف  81إلى ( 88ق.أ.و) ىك كضع عقار أك منقكؿ تابع لؤلمبلؾ
الكطنية الخاصة تحت تصرؼ مصمحة عمكمية قصد تمكينيا مف أداء مياميا فيبيف ىذا القرار المصمحة أك

المصالح ك الييئات التي تتحصؿ الماؿ ك أكجو استعمالو

حيث نصت المادة ( 82ق .أ.و) " :يعني التخصيص باستعماؿ ممؾ عقارم أك منقكؿ يممكو شخص عمكمي
في ميمة تخدـ الصالح العاـ لمنظاـ ك يتمثؿ في كضع احد األمبلؾ الكطنية الخاصة التي تممكيا الدكلة أك
الجماعة اإلقميمية تحت تصرؼ دائرة ك ازرية أك مصمحة عمكمية أك مؤسسة عمكمية تابعة ألحدىما ك قصد

تمكينيا مف أداء الميمة المسندة إلييا .ك يمكف أف تككف األمبلؾ التي تحكزىا الدكلة أك الجماعات العمكمية
األخرل بغية االنتفاع بيا محؿ تخصيص كفؽ الشركط المنصكص عمييا في الفقرة السابقة مع مراعاة حقكؽ

الغير .ك ال يمكف أبدا أف يشمؿ ىذا التخصيص العقارات التي تسييرىا الدكلة لحساب الغير في إطار األمبلؾ
المكضكعة تحت الحراسة القضائية أك في طريؽ التصفية .ك يمكف أيضا آف تخصص الدكلة لممؤسسات

العمكمية ذات الطابع الصناعي ك التجارم ك مراكز البحث ك التنمية ك الييئات اإلدارية المستقمة بعنكاف التجييز

العقارات التابعة ألمبلكيا الخاصة كفؽ القكاعد ك اإلجراءات المقررة ك طبقا لمقكانيف ك التنظيمات المعمكؿ بيا "
ك يككف التخصيص بقرار إدارم أك بمكجب عقد بيف األشخاص عامة  ،ك األصؿ أف الجية المالكة الماؿ ىي

التي تتخذ ق اررات التخصيص بشأنو فعقارات الدكلة يقكـ كزير المالية بإصدار ق اررات تخصيصيا بناءا عمى

اقتراح مف مصمحة أمبلؾ الدكلة إذا كاف المستفيد مف التخصيص ك ازرة أك مؤسسة كطنية ذات طابع إدارم أك

جماعات إقميمية .

أما العقارات التابعة لمكالية يتـ تخصيصيا بقرار مف الكالي بناءا عمى اقتراح مصمحة أمبلؾ الكطنية إذا كاف

المستفيد مصمحة إدارية تابعة لمدكلة ك كانت المصمحة عمى المستكل اإلقميمي ( مديرية البريد أك مديرية

التربية )...أما العقارات التابعة لمييئات المحمية يككف قرار تخصيصيا مف الكالي لكف بناء عمى اقتراح مف

المجمس الشعبي المعني الذم يتخذ مداكلة ليذا الغرض سكاء كاف التخصيص مف ىيئة محمية لييئة محمية

أخرل أك لصالح مصمحة تابعة لمدكلة حتى لك كانت ذات اختصاص كطني.

أنواع التخصيص:

التخصيص الرسمي و التخصيص الفعمي :التخصيص الرسمي أك الشكمي ىك قرار تصدره اإلدارة ك يفرغ في
الشكؿ الرسمي لتخصيص الماؿ العاـ ك استعمالو كفقا لؤلشكاؿ ك اإلجراءات المقررة قانكنا ،بينما التخصيص
الفعمي ىك التخصيص الذم يمعب فيو الماؿ دكره بغض النظر عف صدكر القرار اإلدارم الرسمي.

التخصيص المؤقت و التخصيص النهائي :التخصيص المؤقت ىك تخصيص محدد بفترة زمنية ال تتجاكز

5

سنكات ك لئلدارة إلغائو بانتياء مدتو دكف حاجة إلى تذكير ،أما التخصيص النيائي ىك التخصيص الذم ال

يحدد في إجراءاتو مدة زمنية معينة النقضائو ك بعد انقضاء مدة

 5سنكات يتبيف أف فائدتو قائمة عمى أسس

صحيحة ألنو بقى مفيدا ك نافعا في انجاز المياـ .

التخصيص المجاني و التخصيص بمقابل التخصيص المجاني  :يككف التخصيص مجانيا إذا كاف مف المالؾ
إلى إحدل المصالح التابعة لو أك مف الدكلة إلى احد الييئات اإلقميمية ك يسمى بالتخصيص الداخمي ،أما
التخصيص بمقابؿ فيك الذم تقكـ بو جماعة عمكمية لفائدة جماعة عمكمية أخرل أك مؤسسة تتمتع باالستقبلؿ

المالي أك مصمحة عامة ليا ميزانية ممحقة.

أثار التخصيص:

تغيير أحكاـ القانكنية التي يخضع ليا الماؿ ك طرؽ إدارتو ك تسييره ك استغبللو حيث يخضع لمقانكف الخاص
ألنو أصبح يحقؽ أغراض اقتصادية تنمكية لمدكلة

التزامات المستفيد من التخصيص

_ االلتزاـ بتسمـ الماؿ الذم خصص ليا ك إعداده إعدادا يتبلءـ مع الغرض الذم رصد لو
_ االلتزاـ باستخداـ الماؿ المخصص طبقا لؤلغراض التي حددىا قرار التخصيص ،ك عدـ استعمالو ألىداؼ
أخرل غير التي خصص ليا إذا كانت متعارضة مع ىدؼ التخصيص.

_ القياـ بالصيانة الظاىرة ك تحمؿ نفقاتيا

_ االلتزاـ بدفع التعكيض إذا كاف التخصيص بمقابؿ

تخصيص المنقوالت  :يمكف أف يتـ تخصيص المنقكالت التي تممكيا الدكلة أك الجماعات المحمية  ،ك إذا ترتب
عمى تخصيصيا اكتساب ألمبلؾ منقكلة فأنيا تخصص ىي األخرل لممصمحة المكتسبة  ،غير اف القيـ ك

القسائـ مستثناة مف عممية التخصيص ( ( 87ق.أ.و) ).

إلغاء التخصيص:

يتـ إلغاء التخصيص بعقد يثبت أف ممكا تابعا لؤلمبلؾ الكطنية الخاصة قد أصبح ال يفيد نيائيا الك ازرة أك

المؤسسة التي كاف قد خصص ليا ،كما يمكف إلغاء التخصيص بمكجب قرار إدارم إذا لـ يتـ استعماؿ الماؿ

لمدة طكيمة نصت المادة (ـ ( 83ق.أ.و)) ليتـ في ىذه الحالة تسميـ الماؿ إلى لئلدارة المكمفة باألمبلؾ أك
لمجماعات اإلقميمية المالكة ك تتـ معاينة عممية االسترداد ىذه بمكجب محضر حضكرم يحرر بيف ممثؿ

المصمحة أك الجية التي خصص ليا الممؾ ك ممثؿ إدارة األمبلؾ الكطنية ك الكزير المكمؼ بالمالية أك الكالي
المذاف يحؽ ليما أف ينييا التخصيص فيما يخص العقارات المممككة مف طرؼ الدكلة ،أما األمبلؾ الخاصة

التابعة لمجماعات المحمية فالكالي ىك المختص بإلغاء تخصيصيا ،ك رئيس المجمس الشعبي البمدم بالنسبة

لؤلمبلؾ الخاصة بالبمدية( ـ ( 88ق.أ.و)) .

 )2التأجير:

تقضي المادة ( 89ق.أ.و) بأنو يمكف تأجير األمبلؾ العقارية التابعة لؤلمبلؾ الخاصة لمدكلة ك الجماعات
اإلقميمية غير المخصصة أك التي الغي تخصيصيا إذا كرد احتماؿ عدـ قابميتيا لتأدية كظيفتيا في عمؿ

المصالح ك المؤسسات العمكمية  ،ك ذلؾ عف طريؽ المزاد العمني كأصؿ عاـ ألف تأجير العقارات غير

السكنات يككف بالمزاد العمني ليذا السبب صدر القرار المؤرخ في  15أكت  1994المتعمؽ بتحديد دفتر الشركط
العاـ لئليجار بطريؽ المزاد العمني لمعقارات التابعة لؤلمبلؾ الكطنية الخاصة الذم ينص عمى أف التأجير يتـ

عف طريؽ المزايدات سكاء الشفكية أك بالتعيدات المختكمة ك يعمف عنيا قبؿ  30يكما عف طريؽ الممصقات ك

اإلعبلنات التي تنشر في الصحافة.

بينما يعد أسمكب التراضي طريؽ استثنائي يمجا إليو في الحاالت المبررة قانكنا عمى أساس القيمة التجارية أك

االيجارية الحقيقية لؤلمبلؾ المعنية ألجؿ عمميات تحقؽ فائدة أكيدة لمجماعة الكطنية.

ك تتكلى إدارة أمبلؾ الدكلة تأجير األمبلؾ الكطنية الخاصة العقارية أك المنقكلة التابعة لمدكلة طبقا لممادتيف 90

(ق.أ.و) ك المادة  17مف المرسكـ رقـ  454/91حيث تعد كحدىا مختصة بتأجير العقارات التابعة لؤلمبلؾ

الخاصة لمدكلة التي تسييرىا مباشرة ك إعداد العقكد المتعمقة بيا كما تتكلى كضع الممحقات المتضمنة مراجعة

اإليجار

ك ال يجكز القياـ بالعمميات اإليجار ك اإلتفاقات بالتراضي ك أية اتفاقية أخرل تستيدؼ إيجار العقارات بشتى

انكاعيا مف طرؼ مصالح الدكلة أك المؤسسات العمكمية التابعة ليا إال بعد اخذ رأم اإلدارة المكمفة باألمبلؾ

ك تتضمف عقكد إيجار العقارات أك الحقكؽ العقارية أك المحبلت التجارية ما يمي :

_ مدة اإليجار:يجب تحديد مدة اإليجار التي ينبغي أف تتماشى ك اىتبلؾ االستثمارات المزمع انجازىا  ،حيث
تأجر العقارات لمدة  9سنكات ابتداء مف تاريخ المزاد عمى األكثر قابمة لمتجديد بمعرفة إدارة أمبلؾ الدكلة إذا
كاف العقار مخصصا لمصمحة عامة أك مسي ار مف ىذه اإلدارة  ،حيث لمدكلة ك لممستأجر عند االقتضاء أف

يكقعا عقد اإليجار عند انقضاء كؿ فترة مقررة مع اإلشعار بذلؾ قبؿ  6أشير برسالة مكصى عمييا مع إشعار

باالستبلـ  ،ك عند انتياء مدة التأجير يجب عمى المستأجر أف يترؾ األماكف في الحالة التي كاف عمييا غير انو

إذا شيد بنايات ك لك برخصة مف اإلدارة يجب عميو ىدميا إال إذا اتفؽ عمى خبلؼ ذلؾ .

تحديد العين المؤجرة :يمكف أف يككف الممؾ الكطني الخاص المؤجر عقا ار طبقا لمماد

( 89ق.أ.و) أك منقكال

طبقا لممادة (101ق.أ.و) يمكف األمبلؾ المنقكلة التابعة لؤلمبلؾ الكطنية الخاصة لمدكلة التي تتكلى مصمحة

األمبلؾ الكطنية تسييرىا أف تككف محؿ تأجير ألشخاص طبيعييف أك معنكييف ك تصب عائدات ىذا اإليجار في

الخزينة العمكمية بينما عائدات اإليجارات التي تقكـ بيا الجماعات المحمية عمى منقكالتيا الخاصة فإنيا تعكد
لميزانية ىذه الجماعات .

تحديد بدل اإليجار :يدفع اإليجار لرئيس مفتشيو أمبلؾ الدكلة المختص إقميميا ،ك يككف المستأجر ممزما مف يكـ
رسك المزاد عميو بدفع كافة الضرائب ك الرسكـ المتعمقة بالعقار ك المساىمات التي تثقؿ العقار حاليا أك في
المستقبؿ  ،ك يتككف بدؿ اإليجار مف اإليجار الرئيسي ك التكاليؼ اإليجارية ىذه األخيرة التي تتككف مف

مجمكعة النفقات التي يتحمميا المستأجر ك تغطي مبمغ األشغاؿ ك الخدمات البلزمة لصيانة ك بقاء األجزاء
المشتركة بيف كؿ األشخاص المستفيديف مف اإليجار  ،مع التفريؽ بيف إيجارات المحبلت ذات االستعماؿ

السكني ك المحبلت ذات االستعماؿ غير السكني .حيث تختص اإلدارة المكمفة بأمبلؾ الدكلة بعممية تركيز ك

مراقبة كؿ العناصر المخصصة لتحديد القيمة التجارية أك القيمة االيجارية لمعقارات المتكقع إيجارىا مف طرؼ
مصالح الدكلة ك المؤسسات العمكمية ،حيث يجب عمى اإلدارات المالية التابعة لمدكلة أف تبمغ اإلدارة المكمفة
بأمبلؾ الدكلة كؿ المعمكمات ك الكثائؽ التي تحكزىا بشاف الخكاص لكي تمكنيا مف تحديد ىذه القيمة .

بينما تحدد قيمة إيجار العقار السكني عمى أساس القيمة االيجارية الحقيقية إما مباشرة مف طرؼ مصالح أمبلؾ
الدكلة ك إما بتفكيض في إطار تعاقدم مف طرؼ ىيئات عمكمية أك خاصة متخصصة مؤىمة في ىذا المجاؿ

(المادة ( 90ق.أ.و))

_ يمكف أف يتضمف التأجير شركطا تؤسس حقكقا عينية طبقا لممادة  69مكرر ك ما بعدىا عمى النحك السابؽ
بيانو.

_ يمكف أف يتضمف شركطا تسمح بتحكيؿ اإليجار إلى تنازؿ كفؽ شركط تكضح في دفتر الشركط .

األحكام الخاصة ببعض اإليجارات

تأجير العقارات أو المحالت ذات االستعمال السكني أو الصناعي أو الحرفي:
يخضع تأجير العقارات أك المحبلت ذات االستعماؿ السكني أك الصناعي أك الحرفي ألحكاـ األمر

المؤرخ في  26سبتمبر  1975المتضمف القانكف التجارم بمكجب نص المادة

59/75

 ( 170المعدلة بقانكف رقـ

 02/05المؤرخ في  6فبراير  ) 2005منو التي تقضي عمى أف العبلقة اإليجارية بيف الدكلة ك الخكاص في
ىذه الحالة تخضع ألحكاـ القانكف التجارم.

فيمكف لمدكلة ك الجماعات المحمية أف تاجر محبلتيا التجارية لمغير قصد استثمار نشاط ىذه المحبلت ك ىذا
بمكجب عقكد مفرغة في الشكؿ الرسمي ك عمية يتحكؿ المستأجر إلى تاجر ك يمتزـ بكؿ التزامات التجار أما

مبمغ اإليجار تحدده الدكلة بعد استشارة اإلدارة المكمفة بالتجارة إذا كاف المحؿ تابعا لمدكلة أما إذا كاف تابعا

لمجماعات المحمية فاف إدارة أمبلؾ الدكلة تقدـ االستشارة فقط ك ىذا ما يعرؼ بالتسيير الحر.

ك تتكلى اإلدارة المكمفة باألمبلؾ الكطنية بعد استشارة اإلدارة المختصة  ،تحديد مبمغ تعكيض التسيير الحر

المستحؽ مف استغبلؿ محؿ تجارم أك حرفي تابع لؤلمبلؾ الكطنية الخاصة التي تممكيا الدكلة ك المتضمف حؽ

اإليجار ك يصب مبمغ التعكيض في الخزينة العمكمية (المادة ( 102ق.أ.و) ) بينما الجماعات اإلقميمية حسب

المادة ( 103ق.أ.و) تقكـ بالتسيير الحر لممحبلت التجارية أك الحرفية التابعة ألمبلكيا الكطنية الخاصة كفؽ
دفتر الشركط ك القيكد المقررة طبقا لمتشريع الجارم العمؿ بو السيما قانكف الكالية ك البمدية ك يتـ تحديد مبمغ

التعكيض التسيير في إطار القكانيف ك التنظيمات الجارم العمؿ بيا مف طرؼ السمطة المختصة بعد استشارة
إدارة األمبلؾ الكطنية إف اقتضى األمر ك يدفع ىذا التعكيض لميزانية الجماعة اإلقميمية المعنية.

تأجير األمالك الوطنية الخاصة لمقنصميات و الهيئات الدولية:

تنص المادة  28مف المرسكـ  454عمى انو يمكف إلدارة األمبلؾ الكطنية أف تؤجر أمبلكيا لمييئات الدكلية
كاألمـ المتحدة أك الممثميات الديبمكماسية بشرط المعاممة بالمثؿ.

تسيير الممكية المشتركة و الممكية الشائعة  :تساىـ المصمحة التي تسير األجزاء المشتركة في العقار الشائع
أك الممكية المشتركة في مصاريؼ تسيير األجزاء المشتركة في حدكد نسبة الحقكؽ المخصصة ليا طبقا لمقانكف

ك التنظيمات المعمكؿ بيا (ـ ( 97ق.أ.و)

مع األخذ بعيف االعتبار أنو يمكف لمدكلة أف تتنازؿ عف حقكقيا في الممكية الشائعة في ممكية الشائعة أك تأجيرىا
متى كانت قسمتيا مستحمية لفائدة شركائيا عمى الشيكع سكاء كانكا أشخاص طبيعييف أك معنكييف متى كاف ذلؾ

ال يتعارض مع المصمحة العامة متى أعمنكا قبكليـ  ،أما إذا رفضكا شرائيا أك استئجارىا ألم سبب كاف تباشر

الدكلة بيع حصتيا في الشيكع اعتمادا عمى الكسائؿ القانكنية ك بأم طريقة تعتمد المنافسة(م  98ق.أ.و)

تسيير و إدارة بعض األمالك الوطنية ذات األحكام الخاصة :
تسيير أمالك وزارة الدفاع  :تخضع عقكد التسيير المتعمقة بكسائؿ الدفاع ك تكابع ىذه الكسائؿ ك كذا األمبلؾ
المنقكلة ك العقارية المخصصة لك ازرة الدفاع الكطني ألحكاـ خاصة يحددىا التنظيـ ،غير أف ك ازرة تتحمؿ الدفاع
عبء تعكيض المبلؾ المجاكريف الذيف يتحممكف عبء تضييؽ ممكيتيـ نتيجة تحديدىا لحدكد محيط األمف

( 117ك ( 118ق.أ.و))

تسيير األمالك المخصصة لمبعثات الديبموماسية :تخضع األمبلؾ المخصصة لمبعثات الديبمكماسية ك المكاتب
في نظاميا القانكني ك تسييرىا ك حمايتيا لبلتفاقيات الدكلية ك األعراؼ الديبمكماسية ك قانكف مكاف مكقعيا ك

ذلؾ بالنظر إلى طبيعتيا ك مكاف إقامتيا الخاصة بامتبلكيا( المادة 119ؼ( 1ق.أ.و) )
تسيير األمالك الواقعة خارج التراب الوطني:

تخضع األمبلؾ المنقكلة ك العقارية بمختمؼ أنكاعيا المممككة

لمدكلة ك الجماعات المحمية الكاقعة خارج التراب الكطني أك المخصصة لممثميات المؤسسات ك المنشات

العمكمية في الخارج لقانكف مكاف تكاجدىا مع مراعاة االتفاقيات الدكلية أك االتفاقيات الحككمية المشتركة ( 119

ؼ  2ؽ (ق.أ.و))

الرقابة عمى تسيير األمالك الوطنية :
تتكلى أجيزة الرقابة الداخمية التي تعمؿ بمقتضى الصبلحيات التي يخكليا إياىا القانكف ك السمطة الكصية معا

رقابة االستعماؿ الحسف لؤلمبلؾ الكطنية كفقا لطبيعتيا ك غرض تخصيصيا ،بينما تعمؿ المؤسسات المكمفة

بالرقابة الخارجية حسب تخصص كؿ منيا كفؽ الصبلحيات التي يخكليا إياىا التشريع (المادة ( 24ق.أ.و))
حيث تمارس المؤسسات الكطنية ك ىيئات التصفية اإلدارية ك أسبلؾ المكظفيف ك مؤسسات المراقبة كؿ فيما
يخصو رقابة استعماؿ األمبلؾ التابعة لؤلمبلؾ الكطنية سكاء كاف استعماال ظاى ار أك مستت ار كفقا لمقكانيف ك

التنظيمات ( الـ كاد  11ك 131ك ( 133ق.أ.و) ) ،ك يجب تمارس ىذه الرقابة مف طرؼ أعكاف ذكم كفاءة ك
محمفيف حائزيف رتبة مفتش عمى األقؿ ( ( 134ق.أ.و) )
ك تتـ ىذه الرقابة بأسمكبيف :

االستدعاء :يجب عمى المصالح المستفيدة مف التخصيص أك الحائزة أمبلؾ تابعة لمدكلة االمتثاؿ لكؿ استدعاء
يكجو ليا في إطار ممارسة حؽ الرقابة (المادة ( 134ق.أ.و) )

فحص سجالت الجرد :حيث تتـ ىذه الرقابة مف خبلؿ المحاسبات ك الفيارس ك الجداكؿ ك سجبلت الترقيـ (
سجبلت القكائـ ) ك سجبلت الجرد التي تبيف التسجيؿ األميف لحركات األمبلؾ الكطنية ك ينبغي أف يعكس ىذا
التدكيف بكيفية دقيقة كصحيحة أكضاع األمبلؾ ك محتكاىا الحقيقي ك ممكيتيا أك تخصيصيا قصد تفادم

المبلحقات اإلدارية ك القضائية ك العقكبات المنصكص عمييا في القكانيف كالتنظيمات المعمكؿ بيا خاصة (

المادة ( 25ق.أ.و)) ك في ىذا اإلطار تسير اإلدارة المكمفة باألمبلؾ الكطنية عمى مركزة عمميات الجرد ك
إنجازىا ،ك تتابع سيرىا كضبطيا باستمرار كتراجعيا دكريا( ،المادة ( 135ق.أ.و))

يقصد بالجرد بمفيكـ المادة  8ؽ ا التزاـ المنشآت ك المصالح ك الييأة ك المؤسسات العمكمية ذات الطابع
اإلدارم ،التابع لمدكلة ك الجماعات المحمية اإلقميمية ،سكاء كانت تتمتع باالستقبلؿ المالي ك/أك الشخصية

المعنكية أك ال تتمتع بيما القياـ بتسجيؿ كصفي تقكيمي لعقارات األمبلؾ الخاصة أك العمكمية التي خصصت
ليا ،ك مف ثمة فالجرد ىك تسجيؿ ك تكثيؽ لمممؾ الكطني يتـ بطريقتيف :

الجرد الكصفي :ىك تسجيؿ ك بياف خصائص ك مككنات الممؾ الكطني
الجرد التقييمي :ىك تسجيؿ ك إثبات القيمة النقدية لمممؾ الكطني

ك لقد تـ تنظيـ الجرد بمكجب المرسكـ التنفيذم رقـ  455-91مؤرخ في  16جمادل األكلى عاـ  1412المكافؽ

 23نكفمبر سنة  1991المتعمؽ بجرد األمبلؾ الكطنية.

ك أخي ار تخضع رقابة الميزانية ك التصفية اإلدارية لمحسابات المتعمقة بعائدات األمبلؾ لمقكاعد ك اإلجراءات
القانكنية المعمكؿ بيا في مجاؿ المالية العمكمية (.المادة ( 132ق.أ.و))

حماية األمالك الوطنية
كرس المشرع حماية مدنية ك حماية جنائية لؤلمبلؾ الكطنية

أوال:الحماية المدنية لألمالك الوطنية

يقصد بالحماية المدنية عدـ خضكع األمبلؾ الكطنية لبعض األحكاـ المتفرعة عف حؽ الممكية في القانكف

المدني  ،ىذه الحماية التي قررتيا أحكاـ القانكف المدني في نص المادة  689منو الذم جاء فيو" :ال يجكز
التصرؼ في أمكاؿ الدكلة ،أك حجزىا ،أك تممكيا بالتقادـ غير أف القكانيف التي تخصص ىذه األمكاؿ إلحدل

المؤسسات المشار إلييا في المادة  ،688تحدد شركط إدارتيا ك عند االقتضاء شركط عدـ التصرؼ فييا "  ،ك
بذلؾ قد نص المشرع عمى قكاعد الحماية الثبلثية لؤلمبلؾ الدكلة ك ىي عدـ جكاز التصرؼ فيو ك عدـ جكاز
تممكو بالتقادـ ك عدـ جكاز الحجز عمى الممؾ الكطني العاـ ،ك المبلحظ عمى الحماية المدنية أف المشرع في
القانكف المدني لـ يميز في تقرير ىذه الحماية بيف األمبلؾ الكطنية العمكمية ك األمبلؾ الكطنية الخاصة،

عمى خبلؼ قانكف األمبلؾ الكطنية  30/90الذم قصر ىذه الحماية عمى االمبلؾ الكطنية العمكمية في نص

المادتيف  4ك  66منو ،حيث قصر الحماية الثبلثية كأصؿ عاـ عمى األمبلؾ الكطنية العمكمية مع إمكانية
تمديدىا إلى األمبلؾ الخاصة التي يمكف التصرؼ فييا ك ذلؾ تماشيا مع غرضيا.

ك عمى العمكـ كرس المشرع حماية الماؿ العاـ ضد خركجو مف الذمة المالية لمدكلة أك الجماعات المحمية مف
سكاء كاف باردة اإلدارة المالكة حيث منع عمييا التصرؼ فيو ،أك بدكف إرادتيا حيث منع الحجز عميو ،أك بقكة

القانكف حيث منع تممكو بالتقادـ.

 )1عدم جواز التصرف في المال العام :ال يمكف أف تككف األمكاؿ العامة دكف تمييز بيف األمكاؿ العامة العقارية
أك المنقكلة محبل ألعماؿ التصرؼ ك ىي األعماؿ الناقمة لمممكية كاؿبيع أك المقايضة أك الرىف  ...الخ ك يمتد

ىذا الحظر لمحقكؽ العينية المدنية كحؽ االنتفاع ك حقكؽ االرتفاؽ ،مف ثمة يقع باطبل بطبلنا مطمقا كؿ تصرؼ

يقصد بو إخراج الماؿ العاـ مف ذمة الدكلة أك األشخاص المعنكية اإلقميمية لفائدة إلى أحد أشخاص القانكف
الخاص ،ك يترتب عمى ذلؾ أف يثبت لؤلشخاص العامة المالكة لمماؿ المتنازع عميو استردادىا في أم كقت

شاءت دكف أف يككف لممشترم االحتجاج بسند تممكو .

غير انو يمكف أف يككف محبل ألعماؿ اإلدارة ك ىي تصرفات إدارية تجرييا اإلدارة المالكة عمى األمكاؿ العامة

لفائدة األشخاص كالترخيص ألحد األفراد باستعماؿ الماؿ العاـ استعماال خاصا بكاسطة رخصة أك عقد ك ذلؾ
التساميا بالطابع المؤقت مف جية ،ك مف جية أخرل فيي ال تحد مف سمطة اإلدارة المالكة عمى الماؿ العاـ

حيث تحتفظ بسمطة سحب الترخيص أك عدـ تجديده أك إمكانية تعديؿ العقد كفقا لمقتضيات المصمحة العامة .

غير أف قاعدة عدـ جكاز التصرؼ في الماؿ العاـ مرتبطة بتخصيصو لخدمة الجميكر مباشرة أك بكاسطة مرفؽ

عاـ ،ك مف ثمة فيي ليس مطمقة فإذا ما أرادت الدكلة أك أحد أشخاصيا التصرؼ في الماؿ العاـ فما عمييا

سكل إزالة التخصيص ليذا الماؿ لمنفع العاـ حتى يمكف التصرؼ بو ،ك إنياء التخصيص ال يتـ إال بقانكف أك

قرار مف الجية المختصة.

 )2عدم جواز الحجز عمى المال العام :يعد الحجز إجراءا تمييدم لمباشرة إجراءات التنفيذ الجبرم ضد المديف،
ينتيي بنزع ممكية الماؿ ك ببيعو بالمزاد ضمانا لديكف في ذمة أشخاص القانكف الخاص سكاء كاف الدائف عاديا

أك صاحب حؽ عيني تبعي (حؽ رىف حيازم أك رىف رسمي أك حؽ تخصيص) ،ك مف ثمة فتطبيؽ ىذا

اإلجراء عمى الماؿ العاـ يتعارض مع تخصيصو لمنفع العاـ ،ك يتعارض مع عدـ جكاز التصرؼ في الماؿ العاـ
ك نقؿ ممكيتو لمغير ،كما يسبب تطبيقو تعطيؿ عمؿ المرافؽ التي تـ الحجز عمييا ما يسبب عجزىا عف تحقيؽ

األغراض التي أنشأت ألجميا ،باإلضافة لكؿ ذلؾ تعتبر مبلءة الدكلة ك الجماعات المحمية ك قدرتيا عمى السداد
مفترضة ،ك مف ثـ كؿ إجراء ييدؼ لمحجز عمى األمكاؿ العامة يعد باطبل بطبلنان مطمقان.
 )3عدم جواز تممك المال العام بالتقادم :منع المشرع األشخاص مف تممؾ الماؿ العاـ بتقرير قاعدة عدـ جكاز
التصرؼ فيو حيث حظر عمى الدكلة ك الجماعات اإلقميمية التصرؼ في الماؿ العاـ ،كما منع اإلفراد مف تممكو

بتقرير قاعدة عدـ جكاز تممؾق بالتقادـ أم بكضع اليد سكاء كاف كضع اليد لمدة طكيمة أك قصيرة ،سكاء كاف
كاقعا عمى منقكؿ أك عمى عقار ،ك سكاء كاف كضع اليد بحس نية أك بسكء نية ،ك سكاء كاف بعمد ك قصد أك

بخطأ ،ك أف مجرد تسامح أك إىماؿ اإلدارة لمماؿ العاـ ال يؤدم لزكاؿ صفة العمكمية عف الماؿ العاـ ،لذا يثبت

ؿإلدارة إسترداده في أم كقت تشاء ميما طالت مدة كضع اليد متمسكة بقاعدة عدـ جكاز اكتساب الماؿ العاـ

بالتقادـ دكف أف يككف لؤلشخاص طمب التعكيض ،ك دكف أف يككف ليـ التمسؾ بيذه القاعدة في مكاجية بعضيـ
البعض.

كما أنو ال تسرم في الماؿ العاـ قاعدة االلتصاؽ الكتساب الممكية التي تقضي باف األمكاؿ األقؿ أىمية تندمج

في األمكاؿ األكثر أىمية التي تمتصؽ بيا  ،ك مف ثمة يتبع الماؿ الخاص بالماؿ العاـ

لككنو أكثر أىمية.

عند حدكث االلتصاؽ

ثانيا :الحماية الجنائية لممال العام

تؤكد المكاد مف  136إلى ( 138ق.أ.و) عمى تكريس الحماية الجنائية لؤلمكاؿ الكطنية حيث يعاقب عمى كؿ

أنكاع المساس بىا كما يحددىا ىذا القانكف طبقا لقانكف العقكبات ك األحكاـ الجزائية المنصكص عمييا في
القكانيف التي تحكـ تنظيـ ك سير المصالح العمكمية ك المؤسسات ك الييئات العمكمية ك كذا أحكاـ التشريع

الخاص بمختمؼ قطاعات االقتصاد الكطني الذم يعاقب عمى المساس باألمبلؾ التي تتككف منيا األمبلؾ

الكطنية في مفيكـ ىذا القانكف  ،ك تتـ معاينة المخالفات ك مبلحقتيا طبقا لمقكاعد المقررة في قانكف اإلجراءات
الجزائية ك تتـ معاقبة المخالفات مف طرؼ أجيزة الرقابة المقررة قانكنا ك األشخاص المؤىميف قانكنا ،

ك نصت المادة ( 69ق.أ.و) في نفس السياؽ عمى انو "  :يطبؽ في مجاؿ نظاـ المحافظة ك في جميع األحكؿ
ما يأتي :
تطبؽ المتابعات عف المخالفات ضد الشخص الذم ينسب

إليو الفعؿ الذم يحدث المخالفة أك الشخص الذم

تنجز لحسابو األشغاؿ ك تتسبب في أضرار ك إذا كاف الضرر ناتجا عف شيء يتحمؿ صاحب الشيء أك حارسو
مسؤكلية ىذا التعكيض  .يشرع في المتابعة عمى

أساس محضر يعده أشخاص ليـ صفة ضابط

الشرطة

القضائية أك مكظفكف ك أعكاف يخكليـ القانكف أك النصكص الخاصة بعض سمطات الشرطة القضائية فيما
يخص حماية األمبلؾ الكطنية العمكمية ك المحافظة عمييا .

تخضع المخالفات المطابقة لممخالفات المنصكص عمييا في المادة

 9مف قانكف اإلجراءات الجزائية لمتقادـ

المحدد بسنتيف (  )2ك في ىذه الحالة ال تسقط بالتقادـ سكل الدعاكل الجنائية أما دعكل تعكيض الضرر الذم
لحؽ باألمبلؾ الكطنية فيبقى خاضعا لقكاعد التقادـ طبقا لمقانكف.
ك يتـ المساس باألمبلؾ الكطنية اما مف المكظؼ أك مف الغير عمى النحك التالي:

أ) الجرائم التي تقع عمى المال العام من الموظف العام

يقصد بالمكظؼ في قانكف الكظيفة العامة كؿ الشخص يؤدم خدمة لحساب شخص معنكم عاـ بمكجب قرار
صحيح صادر مف السمطة المختصة في كظيفية عمى سبيؿ الدكاـ ك االستقرار بصكرة منتظمة ك مستمرة ك ثابتة

حيث تنص المادة  2القانكف األساسي لمكظيفة العامة مف التي تنص عمى"...:المكظفيف الذيف يمارسكف نشاطيـ
في المؤسسات كاإلدارات العمكمية .يقصػد بالمؤسسػات ك اإلدارات العمكميػة ،المؤسسػات العمكمية ،كاإلدارات

المركزية في الدكلة كالمصالح غير الممركزة التابعة ليا كالجماعات اإلقميميػة كالمػؤسسػات العمكمػية ذات الطابػع

اإلدارم ،كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع العممي كالثقافي كالميني كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع العممي
كالتكنكلكجي ك كؿ مؤسسة عمكمية يمكف أف يخضع مستخدمكىا ألحكاـ ىذا القانكف األساسي ".ك أضافت

عيف في
المادة  4مف نفس القانكف شرط الديمكمة ك الترسيـ حيث تنص انو عمى ":يعتبر مكظفان كؿ عكف ّ
كظيفة عمػكميػة دائمة ك رسـ في رتبة في السمـ اإلدارم .الترسيـ ىك اإلجراء الذم يتـ مف خبللو تثبيت المكظؼ
في رتبتو" .

غير أنو حماية لمماؿ العاـ الذم يعد األرضية الخصبة لجرائـ الفساد كسع المشرع مف مفيكـ المكظؼ في قانكف
الكقاية مف الفساد ك مكافحتو القانكف رقـ  01/06المؤرخ في  20فبراير  2006المعدؿ ك المتمـ باألمر رقـ

 05 /10المؤرخ في  26أكت  2010المتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو حيث نصت المادة  2منو عمى أف
المقصكد في مفيكـ ىذا القانكف "كؿ شخص يشغؿ منصبا تشريعيا أك إداريا أك قضائيا أك في احد المجالس
الشعبية المحمية المنتخبة ،سكاء أكاف معينا أك منتخبا ،دائما أك مؤقتا ،مدفكع األجر أك غير مدفكع األجر،

بصرؼ النظر عف رتبتو ك أقدميتو .

أ) كؿ شخص أخر يتكلى ك لك مؤقتا كظيفتا ،أك ككالة بأجر أك بدكف اجر ،ك يساىـ بيذه الصفة في خدمة

ىيئة عمكمية أك مؤسسة عمكمية أك أية مؤسسة أخرل تممؾ الدكلة كؿ أك بعض رأسماليا أك أية مؤسسة أخرل
تقدـ خدمو عمكمية ،كؿ شخص أخر معركؼ بأنو مكظؼ عمكمي أك مف في حكمو طبقا لمتشريع ك التنظيـ

المعمكؿ بيما".

ك نص عمى اتخاذ التدابير الكقائية في القطاع العاـ في المكاد مف  3إلى  8مف القانكف رقـ  01/06المتعمؽ

بمكافحة الفساد ،حيث اشترط المشرع شركط لبللتحاؽ بالكظيفة في القطاع العاـ معايير منيا الشفافية ك النجاعة
ك الجدارة ك اإلنصاؼ ك الكفاءة ،مع ضركرة اجر مبلئـ باإلضافة لمتعكيضات الكافية ك إجراء دكرات تككينية ك

تعميمية لممكظفيف لضماف تأدية كاجباتيـ عمى أحسف كجو لتكعيتيـ بمخاطر الفساد مع اشتراط التصريح

بممتمكاتيـ مع تشجيع النزاىة ك األمانة ك األداء السميـ ك المبلئـ لمكظائؼ العامة كما يقع عمى عاتؽ المكظؼ

أف يخبر السمطة الرئاسية في حاؿ تعارض مصالحو الخاصة مع المصمحة العامة أك يككف مف شاف ذلؾ التأثير

عمى ممارسة لميامو بشكؿ عاد .

كما كسع في مفيكـ الممتمكات لتشمؿ حسب نص المادة  2القانكف رقـ  01/06المتعمؽ بمكافحة الفساد سابقة
الذكر ك التي جاء فييا" :يقصد في مفيكـ ىذا القانكف بما يأتي :يقصد ...

و) "الممتمكات" :المكجكدات بكؿ أنكاعيا ،سكاء كانت مادية أك غير مادية ،منقكلة أك غير منقكلة ،مممكسة أك
غير مممكسة ،أك المستندات أك السندات القانكنية التي تثبت ممكية تمؾ المكجكدات أك كجكد الحقكؽ المتصمة

بيا".

ك الجرائـ التي يمكف أف يرتكبيا المكظؼ ضد الماؿ العاـ ك العقكبات المقررة ليا تتمثؿ في :

جريمة االختالس:

تنص المادة  29مف قانكف  01/06المؤرخ في  20فبراير  2006المتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو عمى "

يعاقب بالحبس مف سنتيف إلى عشر سنكات ك بغرامة مف  200.000دج إلى  1.000.000كؿ مكظؼ يختمس
أك يتمؼ أك يبدد أك يحتجز عمدا ك بدكف كجو حؽ أك يستعمؿ عمى نحك غير شرعي لصالحو أك لصالح

شخص أك كياف أخر أية ممتمكات أك أمكاؿ أك أكراؽ مالية عمكمية أك خاصة أك أم أشياء أخرل ذات قيمة
عيد بيا إليو بحكـ كظائفو أك بسببيا "

ك تنص المادة  119مكرر ؽانكف العقكبات "يعاقب بالحبس مف  6اشير إلى ثبلث سنكات ك بغرامة مف

 50,000دج إلى  200,000دج كؿ مكظؼ عمكمي في مفيكـ المادة  2مف قانكف  01/06المؤرخ في 20
فبراير  2006المتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو ،تسبب بإىمالو الكاضح في سرقة أك اختبلس أك تمؼ أك
ضياع أمكاؿ عمكمية أك خاصة أك أشياء تقكـ مقاميا أك كثائؽ أك سندات أك عقكد أك أمكاؿ منقكلة كضعت

تحت يده سكاء بحكـ كظيفتو أك بسببيا "

كما تنص المادة  120مف قانكف العقكبات  " :يعاقب بالحبس مف سنتيف إلى عشر سنكات ك بغرامة مف
20,000دج إلى  100,000دج القاضي أك المكظؼ أك الضابط العمكمي الذم يتمؼ أك يزيؿ بطريؽ الغش ك
بنية اإلضرار كثائؽ أك سندات أك عقكد أك أمكاال منقكلة كانت في عيدتو بيذه الصفة أك سممت لو بسبب

كظيفتو ".

جريمة الرشوة:
تنص المادة  25مف قانكف  01/06المؤرخ في  20فبراير  2006المتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو" يعاقب
بالحبس مف سنتيف( )2إلى عشر سنكات ( )10ك بغرامة مف 2.00.000الى  1.000.000دج

 _1كؿ مف كعد مكظفا عمكميا بمزية غير مستحقة أك عرضيا عميو أك منحو إياىا بشكؿ مباشر أك غير مباشر
 ،سكاء كاف ذلؾ لصالح المكظؼ نفسو أك لصالح شخص أك كياف آخر لكي يقكـ بأداء عمؿ أك االمتناع عف

أداء عمؿ مف كاجباتو .

 _2كؿ مكظؼ عمكمي طمب أك قبؿ بشكؿ مباشر أك غير مباشر مزية غير مستحقة سكاء لنفسو أك لصالح
شخص آخر أك كياف آخر ألداء عمؿ أك االمتناع عف أداء عمؿ مف كاجباتو " .

جريمة تمقي الهدايا :

تنص المادة  38مف قانكف  01/06المؤرخ في  20فبراير  2006المتعمؽ بالكقاية مف الفساد ك مكافحتو عمى
انو ":يعاقب بالحبس مف ستة (  )6اشير إلى سنتيف (  )2ك بغرامة مف  50.000دج إلى  200.000دج كؿ
مكظؼ عمكمي يقبؿ مف شخص ىدية أك أية مزية غير مستحقة مف شانيا أف تؤثر في سير إجراء ما أك

معاممة ليا صمة بميامو.

يعاقب الشخص مقدـ اليدية بنفس العقكبة في الفقرة السابقة"

الجرائم التي تقع عمى المال العام من غير الموظف العام  :باإلضافة إلى الجرائـ التي تقع مف المكظؼ العاـ
يمكف لغير المكظؼ أف يرتكب جرائـ ضد الماؿ العاـ ك ىي تخضع لمقكاعد العامة المقررة في قانكف العقكبات ك

قانكف اإلجراءات الجزائية منيا جريمة سرقة الماؿ العاـ كسرقة رماؿ الشاطئ  ،أك جريمة تخريب الماؿ العاـ أك
جريمة التعدم عؿيو.

التمثيل أمام القضاء :

منازعات األمالك الوطنية:

يتكلى الكزير المكمؼ بالمالية كالكالي كرئيس المجمس الشعبي البمدم تمثيؿ الدكلة كالجماعات اإلقميمية في
الدعاكل القضائية ك بالمثكؿ أماـ القضاء مدعيا ك مدعى عميو فيما يخص األمبلؾ الكطنية (المكاد  10ك 125
ك ( 126ق.أ.و))  ،لكف األمر بالنسبة لكزير المالية المكمؼ بالمالية يحتاج لنكع مف التفصيؿ بسبب كجكد

مراسيـ تنفيذية يفكض فييا جيات أخرل بتمثيمو أماـ القضاء ك ذلؾ عمى المستكييف المركزم ك اإلقميمي لذلؾ
تتـ دراسة التمثيؿ أماـ القضاء عمى كما يمي:

أوال :تمثيل الدولة

 )1تمثيل الدولة عمى المستوى المركزي :ففي مجاؿ األمبلؾ الكطنية يمثؿ الدكلة عمى المستكل المركزم كزير
المالية ك المدير العاـ لؤلمبلؾ الكطنية:

وزير المالية  :يتكلى كزير المالية طبقا لممادة  183مف المرسكـ  454/91تمثيؿ الدكلة في منازعات األمبلؾ
الكطنية التابعة لمدكلة في المنازعات التالية :

_ جميع األمبلؾ الخاصة التابعة لمدكلة التي تسييرىا
المخصصة لممصالح التابعة لمك ازرة المكمفة بالمالية .

إدارة األمبلؾ الكطنية  ،مباشرة ك مف ضمنيا األمبلؾ

_ تسيير األمبلؾ التابعة لممكية الخكاص التي تسند اليو إدارتيا طبقا لمقانكف أك بمقتضى حكـ قضائي
_ تحديد طابع الممكية العامة ك الخاصة طبقا لمقكانيف المعمكؿ بيا

_ حؽ ممكية الدكلة ك جميع الحقكؽ العينية األخرل التي يمكف أف تنجـ عف األمبلؾ المنقكلة ك العقارية التابعة

لؤلمبلؾ الكطنية

_ صحة جميع االتفاقات التي تتعمؽ باقتناء األمبلؾ الكطنية ك تسييرىا أك التصرؼ فييا ك تطبيؽ الشركط
الممية ليذه االتفاقيات

المدير العام لألمالك الوطنية :بصدكر القرار الكزارم المؤرخ في

 20فيفرم  1999الذم يؤىؿ أعكاف إدارة

أمبلؾ الدكلة ك الحفظ العقارم ك لتمثيؿ الكزير المكمؼ بالمالية في الدعاكل المرفكعة أماـ العدالة ك منو أصبح
المدير العاـ لؤلمبلؾ الكطنية لو صفة تمثيؿ كزير المالية أماـ العدالة في القضايا المتعمقة
الحفظ العقارم المرفكعة أماـ الجيات القضائية أك أماـ محكمة التنازع بشركط ىي:

بأمبلؾ الدكلة ك

_ يجب أف تككف مذكرات الدفاع ك الطعف المقدمة مف الدكلة مكقعة عمييا مف طرؼ الكزير المختص أك
المكظؼ المفكض ليذا الغرض أك مف

أية سمطة تفكيض أك في أية الئحة تمثؿ جميع المجمكعات األخرل

العامة أماـ القضاء بكاسطة السمطات المنصكص عمييا في المكاد التي تنظميا

_ أما بالنسبة لؤلعكاف المؤىميف حددت المكاد  184ك  183مف المرسكـ  454/91المؤرخ في  23نكفمبر

 1991مبدأ التمثيؿ الشخصي ك المباشر لمكزير المكمؼ بالمالية أك الكزراء المختصيف أك الكالة ك عميو فاف

السمطات كحدىا التي تتمقى كؿ العرائض ك االستدعاءات ك األحكاـ الصادرة عف الجيات القضائية ك يكقعكف

عمى كؿ العرائض كمدعيف أك مدعى عمييـ  .حيث تنص المادة

 184ؼ  3عمى " يمكف لمكزير المكمؼ

بالمالية أف يكمؼ مكظفي إدارة األمبلؾ الكطنية الذيف يخكلكا قانكنا بتمثيمو في الدعاكل القضائية .

عمى المستوى اإلقميمي (ألوالئي) :يمثؿ كزير المالية عمى المستكل اإلقميمي مف طرؼ مدراء أمبلؾ الدكلة في

الكالية ك مدراء الحفظ العقارم ك المحافظ العقارم كما يمي:

المدير ألوالئي ألمالك الدولة :حسب القرار المؤرخ في  23نكفمبر  1992يؤىؿ المدير ألكالئي ألمبلؾ الدكلة
لتمثيؿ الكزير المكمؼ بالمالية أماـ القضاء في القضايا المتعمقة بأمبلؾ الدكلة ك قد يتدخؿ بصفة شخصية أك

يمثمو أعكاف اإلدارة التابعة لمصمحتو مصحكبا بككالة أك يمثؿ بكاسطة محاـ

المدير ألوالئي لمحفظ العقاري:

مجاؿ تدخمو مرتبط بمسالة مسؾ السجؿ العقارم ك

اإلجراءات المتعمقة باإلشيار العقارم ك السيما الق اررات

المتخذة مف طرؼ المحافظيف العقارييف أثناء أدائيـ لكظائفيـ العادية عمى مستكل المحافظات  ،ك يتعمؽ األمر
عمى كجو الخصكص بػ:

_ النزاعات المترتبة عمى إعداد مسح األراضي العاـ ك المحافظة عمييا (المادة  5مف األمر  75/74المتضمف

مسح األراضي العاـ ك تأسيس السجؿ العقارم )

_ المنازعات المترتبة عمى مسؾ البطاقات العقارية ( تسجيؿ الحقكؽ العينية األصمية أك التبعية )
_ الق ار ارت المتخذة مف قبؿ المحافظ العقارم ( رفض إيداع ،رفض إجراء ) .

تمثيل الوالية :يمثؿ الكالي الكالية في جميع أعماؿ الحياة المدنية ك اإلدارية ك يؤدم باسـ الكالية كؿ أعماؿ

إدارة األمبلؾ ك الحقكؽ التي تتككف منيا ممتمكات الكالية ك يبمغ المجمس الشعبي الكالئي بذلؾ  ،ك يتكلى تمثيميا
أماـ القضاء (  105ك  106مف قانكف الكالية )

تمثيل البمدية :طبقا لممادة  82قانكف البمدية يقكـ رئيس المجمس الشعبي البمدم تحت رقابة المجمس

الشعبي

البمدم بالتقاضي باسـ البمدية ك لحسابيا ك بإدارة مداخيؿىا ك األمر بصرؼ نفقاتىا ك متابعة تطكر المالية
البمدية  ،ك إبراـ عقكد اقتناء األمبلؾ ك المعامبلت ك الصفقات ك اإليجارات ك قبكؿ اليدايا ك الكصايا
ممارسة كؿ الحقكؽ عمى األمبلؾ العقارية ك المنقكلة التي تممكيا البمدية بما في ذلؾ حؽ الشفعة .

الجهات القضائية المختصة بمنازعات األمالك الوطنية :

تتكزع منازعات األمبلؾ الكطنية بيف جيات قضاء اإلدارة ممثمة في المحاكـ اإلدارية ك مجمس الدكلة ك بيف

جيات القضاء العادم (المحاكـ العادية)

أوال :اختصاص المحاكم اإلدارية

تكرس المادة األكلى مف ؽ  02/98المؤرخ في  1998/05/30التي تنص عمى أنو " تنشا محاكـ إدارية كجيات
قضائية لمقانكف العاـ في المادة اإلدارية " ك نص المادة  800مف ؽ إ ـ إ التي تنص عمى أنو" المحاكـ اإلدارية

ىي جيات الكالية العامة في المنازعات اإلدارية  .تختص بالفصؿ في أكؿ درجة  ،بحكـ قابؿ لبلستئناؼ في جميع

القضايا  ،التي تككف الدكلة "...المعيار العضكم كمؤشر لتحديد االختصاص القضائي ،ك ىك معيار تشريعي،

حيث تعتبر المحاكـ اإلدارية صاحبة االختصاص المبدئي ك العاـ أك ما يعرؼ أيضا بقضاء الكالية العامة ,ك تعني
ىذه العبارة أف الجية القضائية التي تتمتع بيذا النكع مف االختصاص ىي مختصة بصفة طبيعية ك أكلية ك مبدئية

كدرجة قضائية أكلى بكؿ النزاعات ماعدا تمؾ التي يستخرجيا صراحة القانكف ك يخكليا لجية قضائية أخرل فيي
تختص نكعيا بنظر كؿ منازعات اإلدارة أيا كاف خصميا أك مكضكعيا ك ىذا ما يفيـ مف عبارة جيات قضائية

لمقانكف العاـ في المادة اإلدارية ىكذا كردت بصفة مطمقة ك دكف تخصيص أك تحديد ،ك عميو طالما أف منازعات
األمبلؾ الكطنية سكاء الخاصة أك العامة يتحقؽ فييا المعيار العضكم بكجكد الدكلة أك الكالية أك البمدية سكاء

كطرؼ أصمي أك كطرؼ مدخؿ أك كطرؼ متدخؿ في الخصاـ فاف االختصاص ينعقد لممحاكـ اإلدارية بنظر

منازعاتيا كأصؿ عاـ  .ك ىي تظـ عمى سبيؿ المثاؿ منازعات رخص استعماؿ األمبلؾ الكطنية التي تمنحيا

الجماعات المحمية ك منازعات عقكد االمتياز الناشئة بيف صاحب حؽ االمتياز ك االدارة مانحة االمتياز ك منازعات
التعكيضات التي تمتزـ بيا اإلدارة عند إلغاء أك تعديؿ الرخص قبؿ انتياء مدتيا ك دكف خطا مف صاحبيا ك كذا

الق اررات التي تمنع األفراد مف استعماؿ الماؿ العاـ خارج إطار الضبط اإلدارم ك المصمحة العامة أك الق اررات التي
تفرض بمكجبيا اإلدارة رسكما غير قانكنية عمى استعماؿ الماؿ العاـ ....الخ

ثانيا :اختصاص مجمس الدولة االبتدائي

حددت المادة  9مف القانكف العضكم رقـ " :01/98يفصؿ مجمس الدكلة ابتدائيا ك نيائيا في:

الطعكف باإللغاء المرفكعة ضد الق اررات التنظيمية أك الفردية الصادرة عف السمطات اإلدارية المركزية ك الييئات

العمكمية الكطنية ك المنظمات المينية الكطنية .الطعكف الخاصة بالتفسير ك مدل شرعية الق اررات التي تككف

نزاعاتيا مف اختصاص مجمس الدكلة "

ك تعني ىذه العبارات بصفة عامة أف الدعاكل المتعمقة باألمبلؾ الكطنية التابعة لمدكلة يفصؿ فييا مجمس الدكلة

إبتائيا ك ترفع لو مباشرة ك ينظر فييا بصفة نيائية ىك في ىذه الحالة قاضي استثنائي أم ذم كالية محدكدة في

مكاجية المحاكـ اإلدارية التي تمثؿ القاضي العادم لئلدارة بحكـ اختصاصيا الشامؿ،
يقتصر عمى دعاكل اإللغاء ك دعاكل التفسير ك دعاكل فحص شرعية الق اررات

ألنو إختصاص جزئي

المتعمقة بالترخيص باستعماؿ

الماؿ العاـ التابع لمدكلة ،أك الق اررات اإلدارية القابمة لبلنفصاؿ في العمميات العقدية المركبة التي تبرميا الدكلة

عمى أمبلكيا ك ال يمتد إلى منازعات القضاء الكامؿ (المسؤكلية التقصيرية أك المسؤكلية العقدية ) الناتجة عف
األمبلؾ الكطنية

ثالثا :اختصاص المحاكم العادية
إذا كانت القاعدة العامة ىي اختصاص جيات قضاء اإلدارة بمنازعات األمبلؾ الكطنية العامة أك الخاصة لتكفر
المعيار العضكم ،فاف االستثناء أف ينعقد االختصاص بنظر جزء مف منازعاتيا لجيات القضاء العادم  ،غير

أف أم استثناء يجب أف يككف مقر ار بنص تشريعي ،ك مف بيف ىذه االستثناءات نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ما يمي:

 )1جزء من منازعات عقد االمتياز :إذا كانت المنازعات الناتجة بيف اإلدارة مانحة االمتياز ك صاحب حؽ
االمتياز ترجع الختصاص قاضي المحاكـ اإلدارية لتكفر المعيار العضكم طبقا لممادة

 800قانكف اإلجراءات

المدنية ك اإلدارية ك المادة األكلى مف قانكف المحاكـ اإلدارية رقـ  ، 02/98فاف منازعات صاحب االمتياز مع

جميكر المنتفعيف ترجع الختصاص القاضي العادم لعدـ تكفر المعيار العضكم الذم يعد معيا ار تشريعيا لتحديد

االختصاص القضائي ك ىك مف النظاـ العاـ.

 )2منازعات مخالفة الطرق:

يقصد بمنازعات مخالفة الطرؽ جميع االعتداءات التي تقع عمى الطرؽ العامة سكاء كانت برية أـ حديدية أـ
بحرية ك سكاء كاف االعتداء كاقعا عمدا عف طريؽ التخريب أك عف طريؽ عرقمة المركر أك كاف الضرر البلحؽ

بالطريؽ غير عمدم ،ك يدخؿ في مفيكـ مخالفة الطرؽ كؿ المخالفات التي تخص شبكة الطرقات أك ممحقات

األمبلؾ العمكمية كسرقة الرماؿ مف الشاطئ ك الكدياف أك المساس بتخصيص ىذه الممحقات كاحتبلليا دكف
سند قانكني ،ك بما أف اإلدارة ىي صاحبة الماؿ العاـ ممثمة في الدكلة أم الك ازرة المعنية فيما يتعمؽ بالطرؽ

الكطنية ،ك الكالية صاحبة الماؿ العاـ فيما يتعمؽ بالطرؽ الكالئية ،ك البمدية صاحبة الماؿ العاـ فيما يتعمؽ

بالطرؽ البمدية فاألصؿ أف تخضع منازعاتيا الختصاص قاضي اإلدارة لتكفر المعيار العضكم لكف المشرع

استثنى ىذه المنازعات في نص المادة

 802قانكف اإلجراءات المدنية ك اإلدارية ك جعميا مف اختصاص

القضاء العادم ،ك الحكمة مف إسناد ىذا االختصاص لممحاكـ العادية يكمف في أف القاضي يطبؽ في الدعكل

قكاعد المسؤكلية المدنية ك عمى كجو التحديد المادة

 124مف اؿؽانكف اؿـ دني حيث تمجا اإلدارة إلى القضاء

العادم ( القسـ المدني أك القسـ الجزائي بمناسبة نظر الدعكل العمكمية عندما يتعمؽ األمر بجريمة التخريب)
لممطالبة بالتعكيضات المستحقة مف جراء االعتداءات الكاقعة عمى طرقاتيا ك الكاقع أف االعتداء عمى الطرؽ

العامة يشكؿ جرائـ معاقب عمييا جزائيا مما يفضي إلى تأسيس اإلدارة كطرؼ مدني في الدعكل الجزائية مع

إمكانية رفع دعكل مدنية مستقمة بيذا الشأف .

 )3المنازعات المتعمقة بتبادل أمالك الدولة الخاصة:

حيث استثنت المادة ( 96ق.أ.و) مف القانكف األمبلؾ الكطنية المنازعات المتعمقة بتبادؿ األمبلؾ العقارية
الخاصة سكاء بيف المصالح العمكمية أك مع الخكاص ك جعمتيا مف اختصاص المحاكـ.

 )4منازعات المتعمقة االستيالء عمى التركات الشاغرة أو األمالك التي ال مالك لها:
استنادا إلى المادة  773مف القانكف المدني ك عمبل بالمكاد

 48ك  51إلى ( 53ق.أ.و) ترفع الدكلة أماـ

القضاء العادم ممثمة في شخص الكالي دعكل لمحصكؿ عمى حكـ يصرح بانعداـ الكارث بعد التحقيؽ مف اجؿ

البحث ك التحرم عف المبلؾ المحتمميف أك الكرثة  ،ك يترتب عف الحكـ ألتصريحي الذم يثبت شغكر تركة

األمبلؾ العقارية التي تركيا المالؾ  ،تطبيؽ نظاـ الحراسة القضائية عمى ىذه األمبلؾ خبلؿ اآلجاؿ المقررة في
القانكف ك يتبع ذلؾ تصريح القاضي بالشغكر ك إلحاقيا باألمبلؾ الكطنية الخاصة لمدكلة.

خروج المال من نطاق األمالك الوطنية
ك يقصد بو خركج الماؿ مف الذمة المالية لمدكلة أك لمجماعات اإلقميمية إلى ذمة أشخاص القانكف الخاص،
فيتحكؿ إلى ماؿ خاص فاقدا الحماية المقررة الماؿ العاـ بصكرتييا المدنية ك الجنائية ،كما تكقؼ التراخيص
االستعماؿ الخاص التي تقررت عمى الممؾ الكطني ك يستتبع ذلؾ خضكعو لمقانكف الخاص ك ينظر في

منازعاتو القضاء العادم لعدـ تكفر المعيار العضكم .

ك يتـ خركج الماؿ مف نطاؽ األمكاؿ العامة إما بالتصرؼ فيو إذا كاف ينتمي لؤلمكاؿ الكطنية الخاصة أك بزكاؿ

سبب ضمو أك زكاؿ سبب إنشائو

التصرف في األمالك الوطنية الخاصة :إف األمبلؾ الكطنية العمكمية ال يمكف التصرؼ فييا إال بعد زكاؿ صفة
العمكمية عنيا ك ذلؾ بإنياء تخصيصيا الستعماؿ جميكر المنتعفيف مباشرة أك عف طريؽ مرفؽ عاـ أك بزكاؿ

الظكاىر الطبيعية التي انشئتيا لتدخؿ أليا في األمكاؿ الخاصة لئلدارة ،ك مف ثمة تصبح قابمة لمتصرؼ فييا كما

ىك الحاؿ في قانكف  01/81المتعمؽ بالتنازؿ عف أمبلؾ الدكلة حيث تصرفت الدكلة عف طريؽ البيع في أمكاليا
ذات االستعماؿ السكني ك الميني ك التجارم لفائدة أشخاص القانكف الخاص.
زوال سبب إنشاء األمالك الوطنية الطبيعية :

بالنسبة لؤلمكاؿ الطبيعية التي اكتسبتيا الدكلة ك الجماعات

اإلقميمية بسبب ظكاىر طبيعية فأنيا قد تزكؿ لزكاؿ ىذه الظكاىر أك الختفائيا مرة أخرل ،كأف تمتد مياه البحر
لتخفي أجزاء مف الشاطئ أك أف يتحكؿ مجرل النير الذم كاف يمر عمى ممكية خاصة إلى مجرل جديد فيدخؿ

األخير في األمكاؿ الكطنية بينما يخرج الذم كاف مجرل سابؽ مف ىذه األمكاؿ المادة  5ك  6ؽانكف المياه بينما

يعكد المجرل السابؽ إلى األمبلؾ الخاصة.

زوال سبب ضم األمالك الوطنية  :ك يككف ذلؾ في الحاالت التي يظير فييا أصحاب التركات الميممة أك
ظيكر مالؾ األمكاؿ التي اعتبرت بأنيا ال مالؾ ليا ليطالب باالسترداد فاف ىذا االسترداد يمكف أف يشمؿ العقار
إذ كاف ذلؾ ممكننا أك يتضمف دفع تعكيض يساكم قيمة العقار المذككر محسكبة يكـ االعتراؼ بصفة المالؾ ،ك
يتكقؼ في ىذا المجاؿ استرداد العقار أك التعكيض عمى دفع المالؾ أك ذكم حقكقو مبمغ فكائض القيمة العينية

التي يحتمؿ أف تككف الدكلة قد حققتيا ك إذا تعذر الحصكؿ عمى اتفاؽ التراضي يحدد مبمغ التعكيض كما لك
تعمؽ األمر بنزع الممكية لممنفعة العمكمية كفؽ القكاعد المنصكص عمييا في التشريع المعمكؿ بو المادة

( 54ق.أ.و)

 ،أك عدـ تخصيص األراضي المنزكعة ممكيتيا لممنفعة العامة لمدة

 53ك

 5سنكات ،ففي مثؿ ىذه الحاالت يثبت

لذكم الصفة القانكنية المطالبة باسترداد ىذه األمكاؿ كفقا لشركط ك إجراءات قانكنية تحددىا القكانيف ك

التنظيمات المتعمقة بيذه األمكاؿ ،ك في حالة تكفرت الشركط القانكنية المقررة لبلسترداد ك تعذر عمى أصحاب
الصفة استردادىا تتحمؿ الدكلة عبء التعكيض عنيا.

غير انو في كؿ الحاالت التي يتمكف فييا ذكم الصفة القانكنية مف استرداد أمكاليـ فيي تخرج مف نطاؽ

األمبلؾ الكطنية لتتحكؿ إلى أمكاؿ خاصة.

ك كذلؾ بانتياء التأميـ كما ىك الحاؿ في قانكف حيازة الممكية العقارية الفبلحية حيث يستفيد المستصمح لؤلراضي

التي يستصمحيا مف تنازؿ لفائدتو ك ذلؾ كفقا لشركط يحددىا القانكف ،أك بإلغاء قانكف التأميـ ك مثالو إلغاء
قانكف الثكرة الزراعية مما أدل إلرجاع األراضي التي لـ تكزع ألصحابيا كفقا إلجراءات حددىا القانكف رقـ

 18/83المكاد  5،6المتعمؽ بقانكف الحيازة العقارية الفبلحية .

