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  .03/03/1993، مؤرخة في 14الجریدة الرسمیة، عدد  )1(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دعم الدولة غير المباشر لمشاريع الترقية العقارية ذات الطابع اإلجتماعي

474  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة  
 - بسكرة  -خيضر  جامعة حممد 

 

  .06/03/2011مؤرخة في ، 14الجریدة الرسمیة، عدد  )2(

الذي یحدد شروط إدارة  91/454من المرسوم التنفیذي رقم  12/1و  10نصي المادتین : أنظر )3(
، الجریدة 23/11/1991األمالك الخاصة و العامة التابعة للدولة وتسییرھا و یضبط كیفیات ذلك، المؤرخ في 

 .24/11/1991، مؤرخة في 60الرسمیة، عدد 

 . من نفس المرسوم السابق 12نص المادة : أنظر )4(

الذي یحدد شروط إدارة األمالك  91/454من المرسوم التنفیذي رقم  13/2نص المادة : أنظر )5(
من المرسوم  1الخاصة و العامة التابعة للدولة وتسییرھا و یضبط كیفیات ذلك، المعدلة بموجب نص المادة 

 .12/12/1993، مؤرخة في 82یة، عدد ، الجریدة الرسم08/12/1993المؤرخ في  93/303التنفیذي رقم 

من نفس  13/3من نفس المرسوم التنفیذي السابق، و نص المادة  4و12/3نص المادة : أنظر )6(
 .93/303من المرسوم التنفیذي رقم  1المرسوم المعدلة بموجب نص المادة 

 .18/12/1991، مؤرخة في 65الجریدة الرسمیة، عدد  )7(

 .25/05/2003ي ، مؤرخة ف35الجریدة الرسمیة، عدد  )8(

 .21/09/2005، مؤرخة في 65الجریدة الرسمیة، عدد  )9(

، مدیریة إدارة الوسائل التابعة 05، رقم نشرة مصالح أمرك الدولة و الحفظ العقاري: المصدر )10(
 .77للمدیریة العامة لألمالك الوطنیة بوزارة المالیة ، ص 

الذي یحدد شروط  05/04/2003من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2نص المادة : أنظر )11(
أو غیر المبنیة التابعة لألمالك الخاصة للدولة والمخصصة إلنجاز عملیات    التنازل عن العقارات المبنیة

 .تعمیر أو بناء

و قد أشار مدیر األمالك الوطنیة في ). خ/ع.و.أ.ع.م/ و.أ.ع.م/م004362(المذكرة رقم : أنظر )12(
أو تلك التي /اري مشترك یتضمن تعریف األراضي ذات القیمة العالیة والمذكرة إلى أنھ سیتم إصدار منشور وز

 .أي منشور یتضمن ذلكیصدر لم أنھ غیر  في الوقت المناسب" جیوب عقاریة" تكون

، الملتقى دور إدارة أمالك الدولة في تفعیل الترقیة العقاریةعبد السمیع روینة، إسماعیل حجازي،  )13(
 .17.، مرجع سابق، ص)الواقع واآلفاقالترقیة العقاریة (الدولي 

الذي یحدد شروط  05/04/2003من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  5نص المادة : أنظر )14(
أو غیر المبنیة التابعة لألمالك الخاصة للدولة والمخصصة إلنجاز عملیات   التنازل عن العقارات المبنیة 

 .تعمیر أو بناء

تتكون اللجنة التقنیة الوالئیة من <<: وزاري المشترك السابق علىمن نفس القرار ال 7تنص المادة  )15(
  :الألعضاء اآلتیین

  األمین العام للوالیة، رئیسا، -

  مدیر أمالك الدولة، -

  مدیر السكن و التجھیزات العمومیة،  -

  المدیر المكلف بالتعمیر و بالبناء، -

  المدیر المكلف بالتھئیة العمرانیة و التخطیط، -

  الفالحیة،مدیر المصالح  -

  المدیر المكلف بالتنظیم و الشؤون العامة، -
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475   و احلريات يف األنظمة املقارنةخمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  

 














 

 >>.یمكن اللجنة استدعاء أي شخص مؤھل للمشاركة في أشغال اللجنة

 .من نفس القرار الوزاري المشترك السابق 6نص المادة : أنظر )16(

 .من نفس القرار الوزاري المشترك السابق 8نص المادة : أنظر )17(

 .لوزاري المشترك السابقمن نفس القرار ا 9/1أنظر نص المادة  )18(

و المذكرة رقم . من نفس القرار الوزاري المشترك السابق 9/2نص المادة : أنظر )19(
والمالحظ أن المشرع استخدم ھنا عبارة التنازل و لم یحدد إن كان ). خ/ع.و.أ.ع.م/ و.أ.ع.م/م004362(

س التنازل، ألنھ یتم بین المرقي بعوض أم ال، و كان یفترض طالما تكلم عن اإلیجار أن یتكلم عن البیع و لی
 .العقاري و الموظف الذي تتوافر فیھ شروط معینة و لیس بین الموظف و الدولة

 .من نفس القرار الوزاري المشترك السابق 11المادة : أنظر )20(

من نفس القرار الوزاري المشترك السابق، و المذكرة رقم  12/1المادة نص : أنظر )21(
 ).خ/ع.و.أ.ع.م/ و.أ.ع.م/م004362(

 .من نفس القرار الوزاري المشترك السابق، و نفس المذكرة السابقة 13المادة نص : أنظر )22(

 .نفس المذكرة السابقة: أنظر )23(

  :و یقصد بعملیات الترقیة العقاریة ذات الطابع االجتماعي ما یلي )24(

  .امتصاص السكن العتیق و تحسینھ -

  .السكن الترقوي المدعم صنف جماعي -

  .السكن الریفي المدعم -

  .البیع باإلیجار صنف جماعي -

السكن الترقوي المدعم و كذلك سكن البیع باإلیجار في شكل مجمعات في مناطق یتم تحدیدھا  -
من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  14نص المادة : أنظر. بموجب مقرر من الوزیر المكلف بالسكن

غیر المبنیة التابعة لألمالك الخاصة للدولة الذي یحدد شروط التنازل عن العقارات المبنیة أو  05/04/2003
 .والمخصصة إلنجاز عملیات تعمیر أو بناء

من نفس القرار الوزاري المشترك السابق، و المذكرة رقم  3و2و15/1المادة : أنظر )25(
 ).خ/ع.و.أ.ع.م/ و.أ.ع.م/م004362(

من القرار  1بنص المادة من نفس القرار الوزاري المشترك السابق، المعدلة و المتممة  15/4المادة  )26(
 .01/06/2005الوزاري المشترك المؤرخ في 

الذي یحدد  05/04/2003: من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15/5المادة نص : أنظر )27(
شروط التنازل عن العقارات المبنیة أو غیر المبنیة التابعة لألمالك الخاصة للدولة والمخصصة إلنجاز عملیات 

 ).خ/ع.و.أ.ع.م/ و.أ.ع.م/م004362(و المذكرة . تعمیر أو بناء

 . مذكرة السابقةنفس ال: أنظر )28(

و ذلك من خالل دعم مباشر من طرف الدولة أو من خالل توفیر وسائل تمویل متنوعة تتیح  )29(
 .لألشخاص الحصول على المساكن

  . رسوم التسجیل و اإلشھار العقاري كال النموذجین یتعلقان باإلعفاءات من )30(

  .31/12/1997، مؤرخة في 89میة، عدد الجریدة الرس )31(


