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 يقول عماد األصفهاني

ال قال يف غده  ﴿ نسااًن كتااب يف يومه إ   إ ين رأ يت أ نه ال يكتب إ 

 ولو قّدم  ،ولو زيد هذإ لاكن أ فضل ،غري هذإ لاكن أ حسن لو

 .وترك هذإ لاكن أ مجـل ،هذإ لاكن أ قوم

 هذإ من أ عظم إلعرب, وهو دليل عىل إستيالء إلنقص عىل 

 ﴾..... مجةل إلبرش

 
 

 

 

 

 



 
 

      ا تسجيل الشكر وإعالمه ونسبة الفضل ألصحابه، استجابة لقوله )ص(نرى لزاما علين

 «يشكر الناس لم يشكر اهلل  من لم»   

  ةالفاضل ةألستاذلتقدم بأمسى كلمات الشكر والتقدير نوعليه 

  جديد حناند. 

ه من إرشادات وتوجيهات ونصائح  تاإلشراف على هذه املذكرة وعلى ما قدم ابقبوهل تتفضل يتال

 العمل هذا هلا بالغ األثر يف إجناز  تكان

 اهلل كل خري  اجزاه

تقدم بأمسى عبارات الشكر والتقدير واالمتنان لكل أساتذتنا الكرام الذين رافقونا نكما ال خيفى أن 

 طيلة مشوار الدراسة وإىل كل الطاقم االداري بكلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة غرداية، وإىل كل

  .من علمنا حرفا من األساتذة أو الطلبة من قريب أو من بعيد إليكم مجيعا

 

 

 



 

 

 إهداء
 

 احلمد هلل على التوفيق وعونه أما بعد:

 أهدي مثرة هذا العمل املتواضع:

 رمحه اهللوالدي  روح
 عمرمها  يفالصحة وأطال  وإىل أعظم امرأة يف الوجود رزقهما اهلل وافر 

 أمي
 ومعاريف  ئيصدقاأعائليت الكرمية، كل  أخواين وأخوايت وإىل أهدي خترجي هذا إىل كل

 يل الدعم.وكل من قدم 

شكرا ألساتذيت، شكرا لكل من علمين حرفا ألصل إىل ما انا عليه شكرا لكل من دعا يل يف ظهر 
 الغيب دعوة .

 

 



 
 إهداء

 

 أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع

إلى من فاق حنانها غزارة األمطار وتحدى صبرها مرارة  -
 األقدار وبنت بعطفها قصرا من الحلم واإلصرار

 بيبة""أمي الح

 إلى "أبي العزيز" -

 إلى إخوتي وأخواتي -

 الزمالء واألحباب كل باسمه وصفتهالعائلة و  إلى كل -

 إلى كل محب لدينه ووطنه -

 



 ملخص:
مككال  أنظككام تسكيري إال أن يف جمملهككا امللكيكة الوطنيكة  والدولكة والواليككةالبلديكة ملكيكة كككل مكن تشككل  
حصر النظام القانوين ألمال  البلدية يف ظل وأن هذه االمال  وتنوع أغراضها وأهدافها، بتنوع تنوع مالبلدية 

نظكرا ألمهيكة هكذه األمكال ، وأمكام سلسكلة ، قوانني البلدية املتعاقبكة وقكانون األمكال  الوطنيكة ف تلكي تعديالتكه
طككورات احلاصككلة، والسككيما يف اقككال االقتصككادي، اإلصككالحات الككيت مسككت عككدة نصككوص قانونيككة ملواكبككة الت

خاصككة فيمككا يتعلككق بتسككيري األمككال  الوطنيككة بأنواعهككا وااافظككة عليهككا ومحايتهككا مككن خطككر االعتككدا  عليهككا أو 
 .التنازل عنها

 البلدية، األمال  العامة، األمال  اخلاصة، النظام القانوين. الكلمات المفتاحية:

 

Abstract: 

 The municipality, including state and state property as a whole, 

constitutes national ownership, but the system of the management of municipal 

property is varied by the diversity of these properties and the diversity of their 

purposes and objectives, and the restriction of the legal system of municipal 

property under successive municipal laws and the law of national property with 

various amendments, given the importance of these properties, and in the face of 

a series of reforms that have touched several legal provisions to keep pace with 

developments, particularly in the economic field, particularly with regard to the 

management of national property, protection and protection from the risk of 

attack or abdication of the risk of attack or abandonment. 

Keywords: Municipality, Public property, Private property, Legal system. 
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 مقـــــــــــــدمـــــة
 



 

 أ 
 

 مقدمـة
 والذي ال باالهتمام، ألمال ا هذه تسيري وحيظى ،كبرية أمهية للبلدية التابعة  الوطنية ألمال ا تكتسي 
هبذه  املتعلقة والتنظيمات بينته التشريعات ما هذا العامة، ألمال ل يتعداه بل، اخلاصة ألمال ا على فقط ينصب

ة واخلاصّ  العمومّية ألمال ا من وتتكّون القانون حيّددها الوطنّية ألمال ا أن اجلزائري لدستوراقر حيث أ املواضيع، 
 املؤسس وإدراج للقانون، طبقا الوطنّية ألمال ا تسيري ويتمّ  والبلديّة، والوالية، الّدولة، من كلّ  متلكها اّليت

حتديد منظومة  ضرورة على وتأكيد أمهيتها، ملدى تبيان وحتديدها الوطنية ألمال ا تكوين تتضمن ملواد الدستوري
 تشريعية خاصة لتنظيمها وتسيريها .

 أو طبيعتها حبكم خاصة ملكية حمل تكون أن ميكن ال اليت ألمال ا العمومية الوطنية  ألمالا متثل 
 ضمن املصنفة اخلاصة غري الوطنية ألمال ، اما ا(1)للحجز وال للتقادم وال فيها للتصرف قابلة غري وهي غرضها

 وال قابلة للتقادم غري خلاصةا الوطنية ألمال ا أن كما ومالية، امتالكيه وظيفة تؤدي واليت العمومية ألمال ا
 (2)10-11رقم  البلدية قانون بني وقد، االقتصادية العمومية للمؤسسات امل صصة املسامهات عدا ما للحجز
  .خاصة وأمال  عمومية أمالكا للبلدية أن 2011 سنة الصادر

 األهداف لتحقيق استعماهلا أو وغرضها طبيعتها حبكم وتستصلح، وتستغل للبلدية التابعة الوطنية ألمال ا تسرّي و 
 أو العام للقانون تابعني أش اص معنويني قبل من عقد، أو رخصة فوجب أو البلدية، قبل من مباشرة هلا، املسطرة
 عليها، وااافظة وتوابعها الوطنية ألمال ا محاية على السهر عليها وهلذا طبيعيني، أش اص أو اخلاص القانون
 القوانني  وفق يسريوا أن كانت صفة بأية وحائزيها منها واملستفيدين الوطنية مال ألا مستعملي على يتعنيحيث 

 بأنفسهم اقتنوها سوا  تصرفهم حتت املوضوعة اخلدمة أو االنتاج ووسائل ألمال ا العمل، هبا اجلاري والتنظيمات
 التشريع إطار يف طنيةالو  ألمال ا مستعملو كما يتحمل،  هلم املسطرة واألهداف مهامهم إطار يف حققوها او

 إليهم أسندت سوا  وحراستها واستغالهلا والثروات ألمال ا استعمال عن املرتتبة األضرار مسؤولية العمل به اجلاري
 .(3)حوزهتم يف كانت أو أجل االنتفاع أومن كامل تنازل شكل يف
 
 

                                                           

املتضككمن  ،1990املككؤريف يف أول ديسككم   30-90، يعككدل ويككتمم القككانون رقككم 2008يوليككو  20مككؤريف يف  14-08مككن القككانون رقككم  04( املككادة 1)
 2008غشت  3، الصادرة يف 44.ع قانون األمال  الوطنية، ج.ر

 2011يوليو  03،  الصادر يف 37يتعلق بالبلدية، ج. ر.ع  2011يوليو  22مؤريف يف  10-11القانون رقم  (2)
قسككم ، آليككات تفعيككل دور البلديككة يف إدارة التنميككة االيككة بككاجلزائر، مككذكرة لنيككل شككهادة املاجسككتري، كليككة احلقككوق والعلككوم السياسككية، الطككاهر غزيككز حممككد (3)

 .23، ص 2011جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، احلقوق، 
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 اهمية الموضوع  -1
 ركائز تعد أهم األخرية هذه كون لبلدية،ا  ألمالالنظام القانوين  موضوع اختيار من األمهية ت ز 
 .واإلدارة املواطن بني وصل حلقة باعتبارها الفعلية، اإلدارية الدميقراطية
 لنظام خاضع دور فانه أمالكها تسيري يف جهزهتاأ ف تلي البلدية متارسه الذي الدور مهية املوضوع يفأكما تظهر 

 ختضع الذي القانوين النظام حددت حيث، حتديدها ميكن قانونيةال األحكام من جمموعة تضبطه متكامل قانوين
  .البلدية أمال  ذلك يف فا عموما اخلاصة الوطنية ألمال ا له
 هداف الدراسة أ -2

البلدية اىل طرح التطور التشريعي الذي مس هذا اقال  ألمال هندف من خالل دراساتنا للنظام القانوين  
املتعلق بالبلدية  10-11إىل غاية القانون  1967يف اجلزائر سنة  لبلديةلانون قأول صدور بمنذ االستقالل 

 نظمة املنصوص عليها قانونا.وكذلك كيفية تسيريها من خالل األ
 سباب اختيار الموضوع أ -3
 :أسباب ذاتية وأخرى موضوعية املوضوع هذا اختيار إىل الدافعة األسباب أهم من لعل

املوضوع الذي يدخل ضمن ختصصنا  هذا الرغبة الكبرية يف البحث يف تانفك الذاتيةما االسباب أ 
 يف هذا املوضوع الدراسة جديدة، كما تعت  مال  البلديةأىل إاملشرع اجلزائري بالتطرق  موحماولة معرفة كيي قا

  .القانونية ثرا  املكتبةإحناول من خالهلا 
 من حوهلا يدور وما البلدية ألمال النظام القانوين  واقع عاجلةم هو املوضوع هذا ختيارال أما األسباب املوضوعية

تسيري  يف البلدية دور تواجهها، ومعرفة اليت والصعاب إليها املسندة املهام طبيعة حول وانشغاالت تساؤالت
 مالكها. أ
 الدراسات السابقة:  -4 

لدية اال ما ورد بصفة عامة يف الب ألمال مل تتوفر دراسات سابقة مت صصة يف جمال النظام القانوين  
 :على سبيل املثال ال احلصر نورد بعص منهاللبلدية ختصصت يف دراسة النظام القانوين  املراجع 

فرع الدولة واملؤسسات الدولة، جامعة اجلزائر،  ماجستري، مذكرة االمالك الوطنية الخاصةشريف،  حسان -
2006. 
ئكككري فلكيكككة الدولكككة ومجاعاهتكككا االيكككة لألمكككال  علكككى سكككبيل امللكيكككة املشكككرع اجلزا تناولكككت هكككذه املكككذكرة إقكككرار 
عكككن تطبيكككق  ابتعككدتطبيككق أحككككام امللكيككة اخلاصكككة علككى هكككذه األمككال ، حبيكككث  ككككل البعككد عكككن  ابتعككد حيكككثاخلاصككة، 

أحكام النظرية التقليدية لألمال  الوطنية من حيكث النظكام القكانوين مكن جهكة، ومكن جهكة أخكرى فكلن حضكور الدولكة 



 

 ج 
 

فهومهككا الواسككع بصككفتها صككاحبة السككلطة العامككة يف حككل التصككرفات الككواردة علككى األمككال  الوطنيككة اخلاصككة وطغيككان ف
   .جانب خدمة املنفعة العامة اليت تعين هبا الدولة

ختتلككي هككذه الدراسككة مككع موضككوع دراسككتنا يف أننككا تناولنككا نوعيككة أخككرى مككن أمككال  الدولككة واملتمثلككة يف أمككال  البلديككة 
 مة واخلاصة. العا
إدارة ختصص  مذكرة ماجستري ،تسيير وإدارة األمالك الوطنية في التشريع الجزائريعبد العظيم سلطاين،  -

 .2008، املركز اجلامعي تبسة، السلطات االية
العامة هي  ألمال فا ،مال  عامة وخاصةأىل إالوطنية يف التشريع اجلزائري  ألمال ا ت هذه الدراسةقسم 
يف قانون  وأخصها املشرع سوا  يف القانون املدين  ألمال ف اىل حتقيق النفع العام واملصلحة العامة وهذه االيت هتد

 ألمال الوطنية فجموعة خصائص تتمثل يف اهنا غري قابلة للتصرف وال للتقادم وال للحجز عليها وهذه ا ألمال ا
بدية بل هي مرتبطة بالنفع أمة للمال العام ليست صفة الوقفية يف صفة العمومية املالز  ألمال العامة ختتلي عن ا

، كما يكمن االختالف يزول اال بزوال العني بدي الأبينما الوقي العام ذو طابع ، خريذا زال هذا األإالعام تزول 
 مع هذه الدراسة يف أننا درسنا جز  من امال  الدولة وهي البلدية والنصوص املنظمة هلا.

  :صعوبات الدراسة -5
 ألمال مل ختل الدراسة احلالية من الصعوبات خاصة يف جمال املراجع القانونية امل تصة يف النظام القانوين  

البلدية وطرق تسيريها وكل ما توفر كان مراجع عامة سوا  كتب مت صصة يف النظام االداري الالمركزي واملركزي 
ضي اىل ذلك صعوبة العمل والوصول للمراجع نظرا الوطنية،  ألمال و دراسات خاصة باأيف القانون اجلزائري 

اليت اغلقت بسببها العديد من املرافق  19-كوفيدللظروف اليت يعيشها العامل عامة واجلزائر خاصة بسبب جائحة  
 اليت من ضمنها املكتبات اجلامعية والعامة.

 الدراسة: شكاليةإ -6
 قاعدة املنت ب جملسها للدولة وميثل قليميةاإل اجلماعات إحدى وهي القاعدية اجلماعة هي البلدية 
من  كثري يف الدولة مع وتساهم القانون فوجب هلا امل صصة اقاالت كل يف صالحياهتا البلدية ومتارس الالمركزية
 اقلس رئيس رأسه على منت ب جملس البلدية ويدير أشكاهلا، ف تلي والتنمية اإلقليم وهتيئة إدارة وأمهها اقاالت

للبلدية، وقد اقر القانون امالكا خاصة بالبلدية ميكن ان تكون هلا السلطة  ممثال بصفته مهامه ميارس لذيوا
 على ضو  ما سبق تقدميه نطرح االشكالية التالية : املباشرة يف تسيريها،

 ؟في التشريع الجزائري ما هو النظام القانوني ألمالك البلدية
 من التساؤالت أمهها: مجلةحيث تتفرع عن هذه االشكالية 



 

 د 
 

 ما هو مفهوم البلدية وماهي أجهزهتا؟ -
 ما طبيعة ممتلكات أمال  البلدية؟ -
 ألمال  البلدية؟ ي النصوص القانونية املنظمةما ه -
 ما هي آليات تسيري أمال  البلدية؟ -
 منهج الدراسة: -7

وقوانني  البلدية قانون يف ردةالوا النصوص وصي خالل من الوصفي املنهج الدراسة هذه يف اتبعنا لقد 
 ودراسة املتعلق بالبلدية10 -11 القانون مضمون حتليل يف وذلك التحليلي املنهج، كما استعنا ب الوطنية ألمال ا

 يف بعض اجلزئيات. ذلك إىل احلاجة دعت كلما املقارن باإلضافة إىل املنهج القانون، تضمنها اليت املواد
 خطة الدراسة -8 

وانب هذه الدراسة قمنا بتقسيمها إىل فكرتني أساسيتني أما الفكرة األوىل تناولت االطار لإلملام جب 
خمتلي خالل وضع تصور ملفهوم البلدية، تعريفها أجهزهتا، أما الفكرة الثاين تضمنت  من البلديةاملفاهيمي ألمال  

    .  ، وصوال إىل تسيري هذه األمالالنصوص القانونية املنظمة ألمال  البلدية
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصــــــــل األّول
  ألمالك البلدية اإلطار المفاهيمي
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  تمهيد:
اعتمد التنظيم اجلزائري يف تسيري الشؤون اإلدارية على اإلدارة االية، واليت تقوم على وحدتني إداريتني مها  

على تعمل  حملية أو اقليميةالوالية والبلدية وأحاط هذه األخرية أي البلدية باهتمام كبري وواسع باعتبارها أهم إدارة 
املؤسسايت للدولة والركيزة األساسية يف  البنا فشكلت البلدية حجر األساس يف ، تلبية سائر احتياجات مواطنيها

ا للتعبري عن احلاجيات العامة االية ومكان مشاركة املواطنني يف تسيري ن  حتقيق أهداف الدميقراطية االية، لكوهنا م
احتكا  بني اإلدارة واملواطن وملا كان من املستحيل أن جيتمعوا كلهم يف شؤوهنم بأنفسهم، ومنه فهي تعت  موقع 

 مكان واحد وبشكل مستمر ملناقشة أوضاعهم و أولوياهتم، كان هلم أن خيتاروا من ميثلهم نيابة عنهم.
 ألمال من خالل ما تقدم سوف نتطرق من خالل هذا الفصل الذي جا  بعنوان االطار املفاهيمي  

خالل تقسيمه اىل مبحثني مفهوم البلدية بتعريفها واجهزهتا مث تناولنا يف املبحث الثاين حتديد طبيعة البلدية من 
 اخلاصة للبلدية. ألمال العامة وا ألمال ممتلكات البلدية حيث جا  حول ا
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 مفهوم البلدية المبحث األول:

 تسيري وإدارة الشؤون العامة داخل اإلقليم هذا من جهة تقوم به البلدية يف ذينظرا للدور البارز واهلام ال 
وكذا هبدف ترسيخ دميقراطية أقرب من جهة أخرى، أحاطها املشرع اجلزائري جبملة من النصوص التشريعية 

 .(1)والتنظيمية
 المطلب األول: تعريف البلدية 

البلدية كوحدة أساسية  عت لية والذي يأخذت اجلزائر بنظام اإلدارة اا يتعريي البلدية يف القانون اجلزائر  
عب مهامها ومسؤولياهتا ومشكلتها، شتقسيم اإلداري نتيجة التوسع الكمي الكبري يف وظائي الدولة وتعقد وتاليف 

باإلضافة إىل التوسع الكمي حلقوق املواطنني وحماولة السلطة القائمة يف البالد على ترسيخ مبادئ الدميقراطية 
خر ومن قانون إىل آلستوى االي وعليه وتنوعت و تعددت التعاريي املقدمة للبلدية من دستور السيما على امل

 .أخر 
 الفرع األول: تعريف البلدية في الدساتير الجزائرية

تضمنت خمتلي الدساتري اجلزائرية اإلشارة للبلدية باعتبارها قاعدة الالمركزية ومكان مشاركة املواطنني يف  
وصوال  1996الذي يليه دستور  1989لدستور  1976مث دستور  1963نطالقا من دستور  شؤوهنم اريسيت

 النصوص التعريفية هلا.  لذا تباينت، 2016ألخر تعديل دستوري سنة 
موضوع البلدية حيث جا  فيها" تتكون اجلمهورية من جمموعات  1963من دستور  09تناولت املادة  

تعت  البلدية أساسا للمجموعة الرتابية واالقتصادية  واختصاصاهتا، إدارية يتوىل القانون حتديد مهامها
  (2)واالجتماعية".
كثريا، وجتدر املالحظة أنه قد كرس   يدمأول دستور يف تاريخ اجلزائر املستقلة لكنه مل  1963 سنة يعد دستور

لقاعدة األساسية للمجموعات رمسيا وبوضوح املكانة اهلامة للبلدية يف تنظيم الدولة اجلزائرية، فجعل منها ا
 اإلقليمية.
يعت  أول دستور صاحل الالمركزية ينوع من األمهية والعمق، اعتمدها  1976نوفم   22ن دستور أيف حني 

الوالية والبلدية،  هيمنه تنص على أنه اقموعات اإلقليمية  36صراحة ويف أكثر من موضع، وعليه جند املادة 

                                                           
ختصص ادارة مالية، كلية احلقوق والعلوم السياسكية، جامعكة أكلكي حمنكد  ، البلدية يف القانون اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف القانون،محازهبة  (1)

 .08ص 2015-2014اوحلاج، البويرة، 
 5، ص1963، الصادرة سنة 64  اجلريدة الرمسية عند 1965سبتم   10، املؤريف يف 1963دستور اجلزائر لسنة  (2)
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قليمية، السياسية واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية التنظيم اإلقليمي للبلدية اقموعة اإل هيالبلدية 
 .(1)خاضع للقانون 

املذكورة أعاله أهنا قد تضمنت يف طياهتا حتديدا وحصرا للجماعات  36نالحظ من خالل الفرتة األوىل من املادة 
كما ،  أي إنشا  حمتمل لشكل أخر من اجلماعات اإلقليمية اإلقليمية يف الوالية والبلدية، وعدم النص صراحة على

على تعريي البلدية، وأسندت هلا خمتلي املهام والوظائي يف مجيع اقاالت،  36نصت الفقرة الثانية من املادة 
لكن ما يعاب على هذه املادة أهنا أغفلت اإلشارة إىل أهم عنصر بل يعد العنصر اجلوهري يف التنظيم اإلداري 

 المركزي وهو متتعها بالش صية املعنوية واستقالهلا عن السلطة املركزية. ال
البلدية باعتبارها قاعدة الالمركزية،  18-89الصادر فوجب األمر  1989فيفري  23عاجل دستور  

، (2)اجلماعة القاعدية" هيالبلدية والوالية البلدية  هيمنه اجلماعات اإلقليمية للدولة  15حيث جا  يف املادة 
اجلماعات االية يف البلدية والوالية، عرف البلدية على أهنا  1989حصر دستور  1976فعلى غرار دستور 

إىل البلدية، فجا  يف  1996من دستور  16و  15أشارت كل من املادتني ، حيث اجلماعة القاعدية للدولة
 يف اجلماعة القاعدية. اجلماعات اإلقليمية للدولة هي البلدية والوالية. البلدية 15املادة 

فقد نصت" على ميثل اقلس املنت ب قاعدة الالمركزية ومكان مشاركة املواطنني يف تسيري الشؤون  16أما املادة 
  .(3)العمومية"

، جا  بلضافة فيما خيص اجلماعات االية، حيث عزز من 2016خر تعديل دستوري يف اجلزائر لسنة آيف 
ي اجلزائري من خالل تشجيعه ملشاركة املواطنني يف تسيري شؤوهنم االية وصنع القرار مكانتها يف التنظيم اإلدار 

الفقرة الثالثة حيث نصت على ما يلي تشجع الدولة الدميقراطية التشاركية على  15البلدي وهو ما جسدته املادة 
 .(4)املستوى اجلماعات االية

 لقة بالبلديةالفرع الثاني: تعريف البلدية في القوانين المتع
تعددت وتنوعت القوانني املنظمة للبلدية، واختلي مفهومها حسب تغري الظروف السياسية واالقتصادية  

واالجتماعية اايطة بصدورها، وعليه ستبني فيما يلي خمتلي التعاريي القانونية املقدمة للبلدية تناولت املادة األوىل 
                                                           

 .1976نوفم   24، اجلريدة الرمسية الصادر يف 1976نوفر  22، املؤريف يف 97-76، الصادر فوجب األمر رقم 1976الدستور اجلزائر لسنة  (1)
فيفكككككككككري  28ممضكككككككككي يف  18-89، الصكككككككككادر فوجكككككككككب مرسكككككككككوم رئاسكككككككككي رقكككككككككم 1989فيفكككككككككري  23املكككككككككؤريف يف  1989الدسكككككككككتور اجلزائكككككككككر لسكككككككككنة  (2)

 .6، ص1989مارس  01، الصادر يف 09ج.ر.ع1939
 14ج.ر.ع ، 2016 سكنة مكارس 6 يف املكؤريف الدسكتوري التعكديل، املتضكمن 2016مكارس  06يف يف املكؤر  01-16القكانون رقكم  مكن 16املكادة  (3)

 ."اجلماعات اإلقليمّية للّدولة هي البلديّة والوالية، والبلديّة هي اجلماعة القاعديّة حيث تنص على " 2016مارس  07املؤرخة يف 
، ع،يتضككككككمن التعككككككديل الدسككككككتوري، ج .ر. 2016مككككككارس سككككككنة  6،املوافككككككق 1437مجككككككادى األوىل عككككككام  26،املككككككؤريف يف  01-16القككككككانون رقككككككم  (4)

 05، ص2016مارس  7،الصادر يف 14عدد
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تعريي البلدية حيث عرفها "هي اجلماعة اإلقليمية السياسية  1967جانفي  08املؤريف يف  24-67من األمر 
 .(1)واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية"

يبني هذا التعريي الوظائي امل تلفة واملهام املنوعة للبلدية يف ظل الفلسفة االشرتاكية إال أهنا بقيت يف ظل هذا 
 .(2)التبعية مما يوحي لنا أهنا كانت مظهر من مظاهر السلطة املركزيةاألمر أداة جامدة سيطر عليها اهليمنة احلزبية و 

واملتعلق  1990أفريل  17املؤريف يف  08-90ورد تعريي البلدية من املادة األوىل من القانون رقم  
يل ي اجلماعة اإلقليمية األساسية وتتمتع بالش صية املعنوية واالستقالهالبلدية " :بالبلدية، حيث نص على ما يلي

 "(3).. وجدت فوجب قانوناملايل 
ما يالحظ من خالل هذا القانون أنه أعطى للبلدية نوع من احلرية يف ممارسة شؤوهنا ومهامها حيث اعرتف هلا 
بالش صية املعنوية واالستقالل املايل، وال شك أن تغيري طبيعة الدولة وحتوهلا من دولة حارسة إىل دولة متدخلة 

، 02، 01 األجهزة اإلدارية للبلدية، كما جا  يف املواد رين شأنه أن يؤثر على أسلوب سذات توجه لي ايل م
، حيث اعت هتا اجلماعة (4)تعريي البلدية 2011يوليو  22املؤريف يف  10-11من القانون رقم  07، 06

ملايل، أي هلا وجود قانوين اإلقليمية للدولة والقاعدة اإلقليمية الالمركزية، تتمتع بالش صية املعنوية واالستقالل ا
ل وميكنها إبرام العقود وقبول ثمستقل عن كل من الوالية والدولة، وهلا احلق يف التقاضي أمام القضا ، وهلا مم

اهلبات، وللبلدية اسم واقليم ومقر رئيسي ميكن تعديله أو حتويله فوجب مرسوم رئاسي، بنا  على تقرير الوزير 
 خطار اقلس الشعيب الوالئي.إالرأي من الوايل ومناولة اقلس الشعيب البلدي املعين و املكلي بالداخلية بعد أخذ 

 المطلب الثاني: أجهزة البلدية 
 يف البلدية إلدارة التنظيمي اهليكل فلن ،10-11رقم  بالبلدية قانون من 15 املادة عليه تنص ما حبسب 

 الشعيب اقلس رئيس يرأسها تنفيذية وهيئة البلدي، الشعيب اقلس وهي مداوالت هيئة هيئتني، من اجلزائر يتشكل
 الشعيب اقلس سلطة رئيس حتت للبلدية العام األمني ينشطها ملصاحلها احلسن السري على تسهر وإدارة البلدي،
 .البلدي

 الفرع األول: المجلس الشعبي البلدي
 للمادة وفقا وينت ب اقلس بالبلدية الرئيسية اإلدارة ميثل الذي املنت ب اجلهاز هو البلدي الشعيب اقلس 

 القائمة، على بطريق االقرتاع النسيب سنوات 5 ملدة االنت اباتاملتعلق بقانون  10-16العضوي القانون من 65
                                                           

 11، صملغی1967يناير  18الصادر يف  ،06 ع، يتضمن القانون البلدي، ج.ر.1967يناير  18مؤريف يف  24-67األمر رقم  (1)
 . 23ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دس ن، ص  ،خلضر عبيد، التنظيم اإلداري للجماعات االية، د ط (2)
 ۔ملغی 1990افريل سنة  11الصادر يف  ،15 ع، املتعلق بالبلدية، ج.ر 1990أفريل  07مؤريف يف  08-90القانون رقم  (3)
 .2011يوليو  03الصادر يف  ، 37 ع، يتعلق بالبلدية، ج. ج. 2011يوليو  22مؤريف يف  10-11القانون رقم  (4)
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 العام لإلحصا  تبعا أخرى إىل من بلدية أعضا ه عدد وخيتلي أعضا  عدة من البلدي الشعيب اقلس ويتشكل
 .(1)يةبلد كل يف للسكان

 65يف املادة  07-97املتعلق بنظام االنت ابات، املعدل واملتمم لألمر رقم  10-16حدد القانون العضوي رقم 
سنوات عن طريق االقرتاع النسيب على القائمة، وجترى االنت ابات  5منه، أن اقلس الشعيب البلدي ينت ب ملدة 

  .(2)ريةأشهر اليت تسبق انقضا  العهدة اجلا 3دائما يف ظرف 
أما عن الشروط الواجب توافرها يف املرتشح سوا  للعضوية أو لرئاسة اقلس الشعيب البلدي فهي نوعان: شروط 
موضوعية، وشروط شكلية، وللتأكيد من حتقيق هذه الشروط يقتضي اعمال الرقابة بنوعيها: الرقابة االدارية، 

 والرقابة القضائية.
 البلدي. اوال: آلية تشكيل المجلس الشعبي

الشكعيب البلككدي يتشككل مككن جمموعكة أعضككا  يكتم انت ككاهبم مكن طككرف سككان البلديككة وتعتك  الكثافككة  اقلكس 
السككككانية هكككي املعيكككار الكككذي فوجبكككه يتحكككدد عكككدد أعضكككا  اقلكككس الشكككعيب البلكككدي لككككل بلديكككة، وهكككذا العكككدد حكككدده 

نسككمة وحبككد اقصككى يتمثككل يف  10.000ا عككن أعضككا  بالنسككبة للبلككديات الككيت يقككل عككدد سكككاهن 7املشككرع حبككد أدين 
، هذا يف ظل قكانون االنت ابكات القكد  (3)نسمة 200.001عضوا بالنسبة للبلديات اليت يفوق عدد سكاهنا  33
 املعدل واملتمم يتشكل اقلس الشعيب البلدي كما يلي: 1997مارس  6املؤريف يف  97-07

 نسمة. 10.000أعضا  يف البلديات اليت يقل عدد سكاهنا عن  7 -
 نسمة. 20.000و 10.000أعضا  يف البلديات اليت يرتاوح عدد سكاهنا بني  9 -
 نسمة. 50.000و 20.001عضوا يف البلديات اليت يرتاوح عدد سكاهنا بني  11   -
 نسمة. 100.000و 50.001عضوا يف البلديات اليت يرتاوح عدد سكاهنا بني  15   -
 نسمة. 200.000و 100.001كاهنا بني عضوا يف البلديات اليت يرتاوح عدد س 23 -
 (4) نسمة. 200.001عضوا يف البلديات اليت تتساوي عدد سكاهنا أو يفوق  33 -

                                                           
  .104، ص د.س والتوزيع، للنشر اجلامعية املؤسسة مقارنة، دراسة العربية الدول يف وتطبيقاهتا االية اإلدارة غواضة، حسن حممد (1)
 14مؤريف يف  08-19املعدل واملتمم بالقانون املتعلق باالنت ابات  2016اوت  25مؤريف يف  10-16من القانون العضوي رقم  65املادة  (2)

 .2016اوت  28صادرة يف  ،50 .عج.ر 2019سبتم  سنة 
صككدي مربككاح  كواشككي عتيقككة، الالمركزيككة اإلداريككة يف الككدول العربيككة، دراسككة مقارنككة مككذكرة مقدمككة لنيككل شككهادة املاجسككتري يف العلككوم السياسككية، جامعككة قا  (3)

 .94، ص2010ورقلة، 
، امللغكككى 12 ج.ر.عبالقكككانون العضكككوي لنظكككام االنت ابكككات املعكككدل واملكككتمم، ، املتعلكككق 1997مكككارس  6املكككؤريف يف  07-97، مكككن األمكككر 79املكككادة  (4)

مكككؤريف يف  08-19املعكككدل واملكككتمم بالقكككانون  2016اوت  28صكككادرة يف  ،50 .عج.ر 2016اوت  25مكككؤريف يف  10-16بالقكككانون العضكككوي رقكككم 
 .2019سبتم  سنة  14املوافق ل  1441حمرم علم  14
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عدل يف أعضا  غري كاف للتمثيل يف اقالس الشعبية البلدية،  7املشرع ونظرا العتبار احلد األدىن املتمثل  غري أن
 43عضوا، واحلد األقصى هو  13قلس الشعيب البلدي قانون االنت ابات ليصبح احلد األدىن لعدد أعضا  ا

يتشكل اقلس الشعيب  80املتعلق بنظام االنت ابات يف املادة  10-16عضوا وهذا ما جا  به القانون العضوي 
 البلدي كما يلي: 

 نسمة. 10.000عضوا يف البلديات اليت يقل عدد سكاهنا عن  13 -
 نسمة. 20.000و 10.000سكاهنا بني عضوا يف البلديات اليت يرتاوح عدد  15 -
 نسمة. 50.000و 20.001عضوا يف البلديات اليت يرتاوح عدد سكاهنا بني  19 -
 نسمة. 100.000و 50.001عضوا يف البلديات اليت يرتاوح عدد سكاهنا بني  23 -
 نسمة. 200.000و 100.001عضوا يف البلديات اليت يرتاوح عدد سكاهنا بني  33 -
 (1)نسمة. 200.001ات اليت يساوي عدد سكاهنا أو يفوق عضوا يف البلدي 43 -

عضوا يف  13وفا أن اقلس الشعيب يتشكل من بني أعضائه جلان دائمة ومؤقتة، فلن احلد األدىن للتشكيلة 
القانون املعمول به يفتح الباب للمشاركة يف تسيري الشؤون االية وصنع القرار البلدي، كما يدعم من جهة أخرى 

 التعددية احلزبية.نظام 
لكن بالرغم من حتديد املشرع لعدد أعضا  اقلس الشعيب البلدي، إال أنه باملقابل مل يضع شروطا للعضوية يف 
هذه اقالس، بل اكتفى بتحديد سن الرتشح. وعدم وجود املرشح يف حالة من حاالت التنايف اليت متنع عليه 

 .(2)الرتشح
الذي جعل العديد من الفقها  ينتقدون تشكيل اقلس الشعيب البلدي عن طريق  يف هذا اقال يظهر جليا السبب

االنت اب فقط، وذلك أن تشكيل اقلس عن طريق التعيني يضمن توفر الكفا ات واالطارات اليت حتوز 
 الشهادات العليا، واليت تكون أكثر ختصصا مما يضمن التسيري احلسن للبلدية.

 بي البلدي.ثانيا: اعضاء المجلس الشع
اقلس الشعيب البلدي ميارس املهام املسندة اليه، وال يتم ذلك اال بتعاون بعد إمتام إجرا ات اختيار رئيس  

 من طرف هيئة له صالحية اختيارها تتمثل أساسا يف:
هم رئيس اقلس الشعيب البلدي له صالحية اختيار نائبان أو جمموعة من النواب خيتلي عدد: نواب الرئيس  -1

 املتعلق بالبلدية كالتايل: 10-11حسب عدد سكان البلدية املعنية ويكون تعدادهم حسب القانون 

                                                           
 .363، ص 2013حبور للنشر والتوزيع،  ،لقانون اإلداري، الطبعة الثالثةعمار بوضياف، الوجيز يف ا (1)
 .16ص  رجع سابق، ،غزيز حممد الطاهر (2)
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 مقاعد. 9إىل  7اقلس الشعيب البلدي املتكون من نائبان اثنان بالنسبة للبلديات ذات  -
 مقعدا. 11ثالث نواب بالنسبة للبلديات ذات اقلس الشعيب البلدي املتكون من  -
 مقعدا. 15لنسبة للبلديات ذات اقلس الشعيب البلدي املتكون من نواب باأربع  -
 مقعدا. 23بالنسبة للبلديات ذات اقلس الشعيب البلدي املتكون من  مخسة نواب -
 (1)مقعدا. 33نواب بالنسبة للبلديات ذات اقلس الشعيب البلدي املتكون من ستة  -

يوم   15ت بني الذين اختارهم لشغل وظائي نواب له خالل اقلس الشعيب البلدي بعرض قائمة املنويقوم رئيس 
كحد أقصى املوالية لتنصيبه بغرض املصادقة عليها باألغلبية املطلقة من قبل اقلس الشعيب البلدي مع االحرتام 

 .(2)التام ملا جا  به هذا القانون من أحكام
لشروط انتداب املنت بني االيني والعالوات اادد  91-13من املرسوم التنفيذي رقم  2وطبقا ألحكام املادة 

اقلس الشعيب البلدي يعينون بصفة دائمة وذلك بنا  رئيس ، فلن النواب الذين ميكنهم مساعدة (3)املمنوحة هلم
ويوضع النواب املذكورون أعاله ، اقلس الشعيب البلدي بنفسه ويتم فوجب قرار من طرف الوايلرئيس على طلب 
 .(4)داب من طرف اهليئة املست دمة هلم طيلة فرتة انتداهبميف وضعية انت

رئيس يعني املندوب البلدي فوجب مداولة للمجلس الشعيب البلدي بنا  على اقرتاح من : المندوب البلدي  -2
 3و 2املتعلق بالبلدية يف الفقرة  11-10من القانون  134اقلس الشعيب البلدي وهذا ما نصت عليه املادة 

تنص على أنه ينشط املندوبية البلدية منت ب يدعى املندوب البلدي ويعني فوجب مداولة اقلس الشعيب اليت 
 .(5)اقلسرئيس البلدي بنا  على اقرتاح من 

اقلس الشعيب رئيس يعني فوجب مداولة للمجلس الشعيب البلدي بنا  على اقرتاح من : المندوب الخاص -3
والذي ينص على أنه يعني املندوب اخلاص من بني  ،(6)من قانون البلدية 138ادة البلدي وهذا ما جا ت به امل

أعضا  اقلس الشعيب البلدي ويراعى قدر اإلمكان يف تعينه أن يكون من املقيمني يف ذلك اجلز  املعين من البلدية 
 (7)اقلس الشعيب البلدي، ويتلقى بامسه تفويضا باإلمضا .رئيس ويتصرف حتت مسؤولية 

                                                           
 13، ص، املتعلق بالبلدية، سابق الذكر10-11، من القانون 69املادة  (1)
 13، صمن نفس القانون 70املادة  (2)
 .12 ج.ر.ع ط انتداب املنت بني االيني والعالوات املمنوحة هلم، ، حيدد شرو 2013ف اير  25، مؤريف يف 91-13مرسوم تنفيذي رقم  (3)
 ،  حيدد شروط انتداب املنت بني االني والعالوات املمنوحة هلم.91-13، من املرسوم التنفيذي 03املادة  (4)
 .46، ص2014 مليلة اجلزائر، عني ،عبد الوهاب بن بوضياف، معامل التسيري شؤون البلدية، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع (5)
 21، ص، املتعلق بالبلدية10-11، من القانون 134املادة   (6)
  21، صنفس القانونمن ، 138املادة  (7)
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حتدد اللجان الدائمة فداولة مصادقة عليها بأغلبية أعضا  اقلس الشعيب البلدي بنا  على : الدائمةاللجان  -4
اقلس الشعيب البلدي، وتنت ب كل جلنة رئيسا هلا من بني أعضائها وهذا ما جا ت به املادة رئيس اقرتاح من 

 صت على أنه:املتعلق بالبلدية واليت ن 10-11رقم  ، من القانون36
 تنت ب كل جلنة رئيسا من بني أعضائها."

 .(1)"كما جيب أن تتضمن تشكيلة اللجان متثيال نسبيا يعكس الرتكيبة السياسية للمجلس الشعيب البلدي
 من قانون البلدية املعمول به اليت حتدد اللجان الدائمة وهي: 31كما جا ت املادة 

 االقتصاد واملالية واالستثمار. -
 لنظافة ومحاية البيئة.الصحة وا -
 هتيئة اإلقليم والتعمري والسياحة والصناعات التقليدية. -
 الري والفالحة والصيد البحري. -
 الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية والشباب. -

 وحيدد عدد اللجان الدائمة كما يأيت:
 نسمة أو أقل. 20.000ثالث جلان بالنسبة للبلديات اليت يبلغ عدد سكاهنا  -
 نسمة. 50.000إىل  20.001بع جلان بالنسبة للبلديات اليت يبلغ عدد سكاهنا بني أر  -
 نسمة. 100.000إىل  50.001مخس جلان بالنسبة للبلديات اليت يبلغ عدد سكاهنا بني  -
 .(2) نسمة 10.0000ستة جلان بالنسبة للبلديات اليت يفوق عدد سكاهنا  -

كن تشكيلها بصفة ظرفية، فناسبة التحقيق أو دراسة مسألة هلا هي تلك اللجان اليت مي: اللجان الخاصة -5
املتعلق بالبلدية أنه للمجلس الشعيب البلدي  10-11من القانون  33طابع خاص، فقد نصت عليها املادة 

 تشكيل جلان خاصة وفق إجرا ات حمددة ميكن إمجاهلا يف:
 وجوب املصادقة على املداولة املتضمنة تشكيل اللجنة. -
 الصريح على اهداف اللجنة وحتديد وقت انتها  مهامها. النص -

تبقى القواعد اليت حتكم هذه اللجان اخلاصة نفسها بالنسبة للجان العادية، حبيث يتم اختيار رئيسها من بني 
وجواز استعانة هذه اللجان بأي ش صية حملية يف املسائل اليت تتطلب قدرا معينا من اخل ة يف اقاالت ، أعضائها
 .(3)املت صصة

                                                           
 9، صمن نفس القانون ،36املادة   (1)
 9، ص، من نفس القانون31املادة  (2)
 .170 169 ص ، ص2012د الثاين، عال  الدين عشي، النظام القانوين للبلدية يف اجلزائر، جملة الفقه والقانون العد (3)
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 :ثالثا: صالحيات المجلس
يتوىل اقلس الشعيب البلدي بلدارة الشؤون العامة للبلدية من خالل مداوالته يف خمتلي امليادين املتعلقة  

حبياة املواطنني يف إقليم البلدية ويساهم بصفة خاصة اىل جانب الدولة يف إدارة وهتيئة اإلقليم والتنمية االقتصادية 
 .(1)ية والثقافية واألمن وكذا احلفاظ على إطار املعيشي للمواطن وحتسينهواالجتماع

 وتتمثل هذه الصالحيات اليت قننها املشرع يف اقاالت التالية:
املتعلق بالبلدية يتوىل اقلس الشعيب البلدي  10-11من القانون  180طبقا للمادة  :. في المجال المالي1

أكتوبر من السنة السابقة للسنة املعنية أو امليزانية  31بلدية سوا  امليزانية االولية قبل سنويا املصادقة على ميزانية ال
 جوان من السنة املعنية وتتم املصادقة على االعتمادات املالية مادة فادة وباب بباب. 15اإلضافية قبل 

البلدي بوضع برامج تنموية  يكلي اقلس الشعيب :. في مجال تهيئة اإلقليم والتنمية المستدامة والتخطيط2
سنوية ومتعددة السنوات املوافقة لعهدته يف إطار امل طط الوطين للتهيئة والتنمية املستدامة لإلقليم وكذا 

 املتعلق بالبلدية. 10-11من القانون  108و107امل ططات التوجيهية القطاعية حسب ما جا ت به املادتني 
و البعيد هذه ال امج، أخذا بعني االعتبار برنامج احلكومة وخمطط الوالية وتنفذ على املدى القصري أو املتوسط أ

وما يساعد اقلس للقيام هبذه املهمة أن هنا  بنك للمعلومات على مستوى الوالية، يشمل كافة الدراسات، 
 .(2)والعملية املتعلقة بالوالية االجتماعية،واملعلومات واإلحصا ات 

الشعيب البلدي رسم النسيج العمراين للبلدية وعلى هذا األساس اعرتف املشرع  من جهة أخرى يتوىل اقلس
للبلدية فمارسة الرقابة الدائمة للتأكد من مطابقة عمليات البنا  للتشريعات العقارية، وخضوع هذه العمليات 

 لرتخيص مسبق من املصلحة التقنية مع تسديد الرسوم اليت حددها القانون.
 116خر وطبقا للمادة آوعلى صعيد  ،على جتانس اقموعات السكنية والطابع اجلمايل للبلديةكما أعد املشرع 

، محل املشرع البلدية محاية الرتاث العمراين واملواقع الطبيعية، السالي الذكر املتعلق البلدية 10-11من القانون 
املساحات املوجهة الحتوا  النشاطات  على قيمة تارخيية أو مجالية وهتيئة واآلثار، واملتاحي وكل شي  ينطوي
 .(3)االقتصادية، أو التجارية، أو اخلدماتية

للبلدية يف حتقيق ال يشمل الدور االساسي  :. في مجال التربية والحماية االجتماعية والنشاطات الثقافية3
من، والصحة، والرتبية، التنمية فقط، وإمنا دوره هو مواجهة املشاكل اليت تدخل يف إطار اخلدمة العمومية، كاأل

                                                           
 .122، ص 2012عال  الدين عشي، مدخل القانون اإلداري، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، عني مليلة، اجلزائر،  (1)
 . 200، ص 2012جسور للنشر والتوزيع، ، اجلزائر،  ،الطبعة االوىل شرح قانون البلدية، ،عمار بوضياف (2)
 18ص ،املتعلق بالبلدية 10-11قانون من ال 116املادة  (3)
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من  122، وقد اختزل املشرع املواد املتعلقة هبذه اقاالت يف فصل واحد وهي املادة (1)والرياضة، والسياحة وغريها
 وهي :  10-11القانون 

  : تت ذ البلدية طبقا للتشريع والتنظيم املعمول هبما، كافة اإلجرا ات قصد
 قا لل ريطة املدرسية الوطنية وضمان صيانتها، إجناز مؤسسات التعليم االبتدائي طب -
  السهر على ضمان توفري وسائل نقل التالميذ والتأكد من ذلك، إجناز وتسيري املطاعم املدرسية -

  :غري أنه ميكن البلديات يف حدود إمكانياهتا القيام بكما يأيت
كل التدابري املوجهة لرتقية تفتح الطفولة الصغرى اختاذ، عند االقتضا ، ويف إطار التشريع والتنظيم املعمول هبما،   -

  .والرياض وحدائق األطفال والتعليم التحضريي والتعليم الثقايف والفين
ل القاعدية البلدية اجلوارية املوجهة للنشاطات الرياضية والشباب والثقافة والتسلية اليت كاملسامهة يف إجناز اهليا  -

 .الية للدولةميكنها االستفادة من املسامهة امل
  .ل واألجهزة املكلفة بالشباب والثقافة والرياضة والتسليةكتقد  مساعدهتا للهيا  -
املسامهة يف تطوير اهلياكل األساسية اجلوارية املوجهة لنشاطات التسلية ونشر الفن والقرا ة العمومية والتنشيط  -

  .الثقايف واحلفاظ عليها وصيانتها
  .ىل توسيع قدراهتا السياحية وتشجيع املتعاملني املعنيني باستغالهلال تدبري يرمي إكاختاذ   -
  .تشجيع عمليات التمهني واستحداث مناصب الشغل -
حصر الفئات االجتماعية اارومة أو اهلشة أو املعوزة وتنظيم التكفل هبا يف إطار السياسات العمومية الوطنية  -

  .اعيةاملقررة يف جمال التضامن واحلماية االجتم
املسامهة يف صيانة املساجد واملدارس القرآنية املتواجدة على تراهبا وضمان ااافظة على املمتلكات اخلاصة  -

 بالعبادة، 
اجلمعوية يف ميادين الشباب والثقافة والرياضة والتسلية وثقافة النظافة والصحة ومساعدة  احلركاتتشجيع ترقية  -

وجيب عليها ان تسهر على تطبيق ، (2)سيما منها ذوي االحتياجات اخلاصةالفئات االجتماعية اارومة ال 
القوانني واألنظمة الرامية إىل تقدم السياحة، وهلا يف سبيل حتقيق هذه الغاية أن حتدث كل هيئة ذات منفعة حملية 

ق التارخيية يكون هلا طابع سياحي، كما تت ذ االجرا ات الالزمة للمحافظة على املعامل السياحية واملناط

                                                           
 . 88، ص 2003دحو ولد قابلية، أسس السياسة ملشروع القانون اجلديد لإلدارة االية، جملة الفكر ال ملاين، جملس األمة، العدد األول، ديسم   (1)
 19ص ،سابق الذكر، املتعلق بالبلدية 10-11من القانون  122املادة  (2)
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، لتصبح قبلة للم تصني وحمطة للمعجبني، ومكانا للسواح، وهذا كله يزيد البلدية وسكاهنا وزنا على (1)واآلثار
 املستوى الوطين والدويل وقد يساهم يف تطوير حركة السياحة والتجارة والفنون والثقافة.

ق بالبلدية، خيضع اقامة أي مشروع املتعل 10-11من القانون  109طبقا للمادة : . المجال االقتصادي4
استثمار أو جتهيز على إقليم البلدية اىل الرأي املسبق للمجلس الشعيب البلدي، ويف جمال محاية البيئة واألراضي 
الفالحية يوكل للبلدية القيام بكل مبادرة أو عمل من شأنه تطوير االنشطة االقتصادية املسطرة يف برناجمها 

ع املتعاملني االقتصاديني، وترقية اجلانب السياحي يف البلدية، وتشجيع املستثمرين يف هذا وكذلك تشجي، التنموي
 اقال.

، املتعلق بالبلدية املعمول به للمجلس الشعيب البلدي إنشا  مؤسسات عامة ذات 10-11كما أجاز القانون 
 (2) طابع اقتصادي تتمتع بالش صية املعنوية.

تتكفل البلدية بلجناز املراكز الصحية وقاعات العالج  :صحة والطرقات للبلدية. في مجال النظافة وحفظ ال5
 وصيانتها طبقا للمقاييس الوطنية، كما تصهر على حفظ الصحة والنظافة العمومية والسيما يف جماالت التالية:

 توزيع املياه الصاحلة للشرب. -
 صرف املياه املستعملة ومعاجلتها. -
 ة ونقلها ومعاجلتها.مجع النفايات الصلب -
 مكافحة نواقل االمراض املتنقلة. -
 احلفاظ على صحة األغذية واألماكن واملؤسسات املستقبلة للجمهور. -
 صيانة الطرقات البلدية. -
 .(3)إشارات املرور التابعة لشبكة طرقاهتا -

طاع املنشآت االساسية املتعلق بصالحيات الوالية والبلدية واختصاصاهتما يف ق 385-81كما نص املرسوم 
على أن للبلدية دورا هاما يف جمال إنشا  الطرقات وصيانتها ذلك ملا هلا من أمهية ك ى يف حياة الفرد (4)القاعدية 
وقد خولت املادة األوىل من املرسوم السالي الذكر مهمة تطوير شبكة الطرقات وخمتلي املواصالت ، اليومية

                                                           
، 06داريكة ودورهكا يف تنميكة اإلدارة االيكة، جملكة االجتهكاد القضكائي، كليكة احلقكوق والعلكوم السياسكية، جامعكة بسككرة، العكدد لرشكادة اإلاحسني فرجية،  (1)

 .89، ص 2010أفريل 
 . 204عمار بوضياف شرح قانون البلدية، مرجع سابق، ص  (2)
 20ص ،، املتعلق بالبلدية10-11القانون ، من 125املادة  (3)
حيدد صالحيات الوالية والبلدية واختصاصاهتما يف قطاع املنشآت األساسكية القاعديكة،  1981 ديسم  26املؤريف يف  385-81نفيذيالت املرسوم  (4)

 .52ج.ر.ع 
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لذا يتعني على البلدية بوصفها هيئة ، ألمهية االقتصادية والثقافية والسياحيةلصاحل البلدية خاصة الطرق ذات ا
 قاعدية القيام فا يأيت:

 .شق الطرق البلدية وجعلها عصرية -
 إجناز مجيع األشغال الك ى ع  الطرق البلدية. -
 بلدية.إنشا  أي مصلحة تقنية مالئمة ختصص للقيام بالصيانة االعتيادية لشبكات الطرق واملياه ال -
 .(1)صيانة أعمدة االنارة العمومية -

الذي حيدد صالحية الوالية والبلدية واختصاصاهتما يف قطاع الصحة فلقد نص  374-81باإلضافة إىل املرسوم 
 هذا القانون يف مادته اخلامسة على أن تتوىل البلدية يف ميدان الوقاية لتنظيم االعمال التالية:

 التلقيح -
 حفظ الصحة املدرسية  -
 محاية االمومة والطفولة -
 الرتبية الصحية -
 .(2)مكافحة ناقالت االمراض املعدية -

 الفرع الثاني: رئيس المجلس الشعبي البلدي
وميثل البلدية يف كل  ميثل رئيس اقلس الشعيب البلدي البلدية يف مجيع املراسم التشريفية والتظاهرات الرمسية 

 ، حيث وط واألشكال املنصوص عليها يف التشريع والتنظيم املعمول هبماأعمال احلياة املدنية واإلدارية ضمن الشر 
وهو األمر   يسهر رئيس اقلس الشعيب البلدي على تنفيذ مداوالت اقلس الشعيب البلدي وينفذ ميزانية البلدية

اخلاصة يقوم رئيس اقلس الشعيب البلدي حتت رقابة اقلس الشعيب البلدي جبميع األعمال ، كما بالصرف
 واحلقوق املكونة للبلدية وإدارهتا. ألمال بااافظة على ا

 وال: آلية اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي.أ
يتم اختيار رئيس اقلس الشعيب البلدي عن طريق االنت اب حيث ينت ب من بني أعضائه للعهدة االنت ابية 

 سنوات. 5املقدرة بك 
 شروطا لتعينه:  65لبلدية يف املادة املتعلق با 10-11وقد حدد القانون 

 أن يكون متصدر القائمة الفائزة بأغلبية أصوات الناخبني. -

                                                           
 13، صالسابق الذكر 385-81رسوم التنفيذي ، من امل01املادة  (1)
  13، ص، من نفس املرسوم التنفيذي05ادة امل (2)
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ويف حالة حصول قائمتني أو أكثر على نفس عدد األصوات، يعلن رئيسا باقلس البلدي، املرشح أو  -
 .(1)املرشحة األصغر سنا من بني األعضا 
كثر وضوحا وحتديدا فيما خيص اختيار رئيس اقلس الشعيب البلدي، حيث جتدر اإلشارة هنا، إىل ان املشرع كان أ

 .(2)الذي كان يف السابق ينت ب من طرف أعضا  القائمة اليت نالت أغلبية األصوات
واملالحظ على نص املادة السابقة ان املشرع مل يفصل يف إجرا ات آجال انت اب رئيس اقلس الشعيب البلدي، 

يكككجب أن  79حيث فصلت املادة ، املتعلق بنظام االنت ابات 10-16لقانون العضوي وتر  هذه املهمة إىل ا
يسكاوي عدد  لكككلككككمككككجكككالكس الكككشككككعككككبكككيككككة الككككبكككلككككديككككة والكككوالئككككيكككة عككككددا من املرتشحني تكككتككضكككمن قكككائككمكككة املتكككرشككحكني 

طككلكوب امل( من عكدد املقكاعككد  30يف املائكة )% ال يكقكل عن ثالثني  طلوب شكغلها وعددا من املسكتكك كلكفةقاعكد اململا
يناير سنة  12املؤريف يف  03-12مع مككراعكاة األحككككام املنكصكوص عككلكككيككهككا يف الككقكككانككون الككعككضككوي رقم  شككغكلككهكا
نه قد مت التوصل إىل حل فيما خيص بعض اإلشكاليات اليت كانت مطروحة فيما هبذا ميكن القول أ، (3)2012

مل حيدد بوضوح طريقة تعيني رئيس اقلس الشعيب البلدي  08-90سبق خاصة وأن قانون البلدية السابق 
ن واكتفى باإلشارة إىل أن الرئيس يعني من القائمة الفائزة فقط، دون توضيح دقيق، وهذا ما طرح العديد م

، وبالتايل فلن اللبس الذي كان قائما حول فكرة (4)اإلشكاالت، خاصة يف حالة تساوي قائمتني حزبيتني أو أكثر
املتعلق بالبلدية القائل  10-11من القانون  62تعيني رئيس اقلس الشعيب البلدي سد متاما مع صراحة النص 
ون باالنت ابات من بني األعضا  ال بالتعيني من بأن اختيار من يتوىل منصب رئاسة اقلس الشعيب البلدي يك

 .(5)قبلهم
 ثالثا: انتهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي.

القاعدة العامة أن رئيس اقلس الشعيب البلدي ملزم بالتفرغ بصفة دائمة ملمارسة املهام املنوطة بعهدته االنت ابية، 
 .(6)ملتعلق بالبلديةا 10-11من القانون  72وهذا طبقا ألحكام املادة 

 لكن االستثنا  ان تنتهي مهامه يف احلاالت التالية: 

                                                           
 .36، ص 2011 ية، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،عال  الدين عشي، شرح قانون البلد (1)
 .161، ص 2004حممد صغري بعلي، القانون اإلداري التنظيم اإلداري، النشاط اإلداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر،   (2)
 املتعلق بنظام االنت ابات.  10-16، من القانون العضوي 79املادة  (3)
 .11، ص 2009مكانة اقالس الشعبية البلدية يف اجلزائر، جملة االجتهاد القضائي، العدد السادس، جامعة حممد خيضر، بسكرة، ، ايتعمر فرح (4)
ميارس رئيس اقلس  .: ينت ب رئيس اقلس الشعيب البلدي للعهدة االنت ابية طبقا ألحكام هذا القانون10-11من القانون العضوي  62املادة  (5)

 .يب البلدي سلطات باسم اجلماعة اإلقليمية اليت ميثلها وباسم الدولةالشع
 .القانون  نفس ، من65انظر املادة   (6)
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املتعلق بنظام االنت ابات فلن  10-16من القانون  65طبقا ألحكام املادة  . انتهاء العهدة االنتخابية:1
ت ابات يف سنوات بطريقة االقرتاع النسيب على القائمة، حيث جترى االن 5اقلس الشعيب البلدي ينت ب ملدة 

( اليت تسبق انقضا  املدة النيابية اجلارية، وبالتايل فان مهام رئيس قلس الشعيب البلدي 03ظرف الثالثة أشهر)
ابري دتنتهي بعد اجرا  االنت ابات التالية للعهدة النيابية،  غري ان العهدة اجلارية متدد تلقائيا يف حالة تطبيق الت

 التدابري يف: ثل هذه، وتتماملنصوص عليها يف الدستور
يف هذه احلالة فان العهدة النيابية ألعضا  قلس  و استقالته:أحالة حصول مانع لرئيس الجمهورية او وفاته  أ.

 .(1)الشعيب البلدي ورئيسه متدد تلقائيا حىت يشرع رئيس اجلمهورية اجلديد يف ممارسة مهامه
ن أة االستثنائية إذا كانت البالد مهددة خبطر داهم يوشك يقرر رئيس اجلمهورية احلالب. الحالة االستثنائية: 

 يصيب مؤسساهتا الدستورية أو استقالهلا أو سالمة تراهبا.
ورئيس اقلس   الوطين،  ورئيس اقلس الشعيب  ال يّت ذ مثل هذا اإلجرا  إالّ بعد استشارة رئيس جملس األمة، -

  .لألمن وجملس الوزرا الّدستورّي، واالستماع إىل اقلس األعلى 
ختّول احلالة االستثنائّية رئيس اجلمهوريّة أن يّت ذ اإلجرا ات االستثنائّية اّليت تستوجبها ااافظة على استقالل  -

(2)األّمة واملؤّسسات الّدستوريّة يف اجلمهوريّة
. 

 ومن بني هذه اإلجرا ات االستثنائية ان متدد بصورة تلقائية النيابة لرئيس قلس الشعيب البلدي وباقي أعضائه.

                                                           
 :2016ر ، من دستو 104املادة  (1)
مهوريّة اجلديد يف ممارسة ميكن أن تُقال أو تعّدل احلكومة القائمة إبّان حصول املانع لرئيس اجلمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته، حىّت َيشرَع رئيس اجل   -

  .مهامه
  .ّدولةيستقيل الوزير األول وجوبا إذا ترّشح لرئاسة اجلمهوريّة، وميارس وظيفة الوزير األول حينئذ أحد أعضا  احلكومة اّلذي يعّينه رئيس ال -
واملواد ّ 91   من املاّدة  8و 7أعاله، تطبيق األحكام املنصوص عليها يف الفقرتني 103و  102  املادتني  ال ميكن، يف الفرتتني املنصوص عليهما يف -
  .من الّدستور   211و   210و   208و   155و   154و   147و   142و  93 
من الّدستور، إالّ فوافقة ال ملان املنعقد بغرفتيه    111و  109و  108و  107و  105  الل هاتيكككن الفككرتتني، تطككبيق أحكام املوادّ ال ميكن، خ -
 
يقكككّرر رئكككيس اجلمهوريّكككة احلالكككة االسكككتثنائّية إذا كانكككت الكككبالد مهكككّددة خبطكككر داهكككم يوشكككك أن يصكككيب مؤّسسكككاهتا  :"2016، مكككن دسكككتور 107املكككادة  (2)

  .الّدستوريّة أو استقالهلا أو سالمة تراهبا
 ىلكعألا سلكقا ىلإ عا متسكالاو  ير و تسكدلا ورئكيس اقلكس  الكوطين،  ورئكيس اقلكس الشكعيب  وال يّت ذ مثل هذا اإلجرا  إالّ بعد استشارة رئيس جملس األمكة،

 . ار ز و لا سلجمو  نمألل
  .بها ااافظة على استقالل األّمة واملؤّسسات الّدستوريّة يف اجلمهوريّةختّول احلالة االستثنائّية رئيس اجلمهوريّة أن يّت ذ اإلجرا ات االستثنائّية اّليت تستوج

   .وجيتمع ال ملان وجوبا
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متتد عهدة رئيس اقلس الشعيب البلدي وباقي األعضا  تلقائيا إذا كانت البالد يف حالة  حالة الحرب: ج.
 .(1)حرب

تعت  الوفاة سببا النتها  مهام رئيس اقلس الشعيب البلدي، ويتم : . وفاة رئيس المجلس الشعبي البلدي2
 10-11من القانون  65بقا ألحكام املادة تعويض هذا األخري واست الفه برئيس اقلس الشعيب اجلديد ط

أي أن رئيس اقلس الشعيب البلدي املتويف يست لي بنفس الطريقة اليت مت هبا إعالنه رئيسا، فعىن ، املتعلق بالبلدية
آخر يعت  رئيسا جديدا متصدر القائمة املتحصلة على أغلبية أصوات الناخبني، ويف حالة تساوي األصوات يعلن 

املتعلق بالبلدية،  08-90وهكذا أصبح احلال على خالف ما كان يف ظل القانون السابق ، (2)صغر سنارئيسا األ
 حيث كان الرئيس املتوىف يعوض فنت ب من قائمته وليس متصدرها.

أما عن اآلجال فقد قلصت من مهلة الشهر إىل عشرة أيام على األكثر لتعويض رئيس اقلس الشعيب البلدي 
، وذلك بغرض ضمان سري مرافق البلدية بشكل عادي وبانتظام حىت ال يتم تعطيل مصاحل األفراد (3)برئيس جديد

 املرتبطة بشكل مباشر بالبلدية.
تنتهي مهام رئيس اقلس الشعيب البلدي بشكل عادي عن طريق . استقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي :3

من قانون البلدية الساري املفعول، وتتمثل االستقالة يف تغبري  71 االستقالة اإلرادية له، وذلك وفقا ألحكام املادة
رئيس اقلس الشعيب البلدي صراحة وكتابة عن رغبته يف الت لي إداريا عن رئاسة اقلس، وحسنا فعل املشرع يف 

قالة تقدم املتعلق البلدية حينما ذكر الوايل كجهة إخطار مما يفهم منه أن االست 10-11من القانون 73املادة 
حيث يتعني على رئيس اقلس الشعيب البلدي أن يدعو اقلس لالنعقاد لتقد  ، (4)للمجلس كهيئة مداولة

ما عن املداولة املرسلة إىل الوايل فهي تعد االجرا  الذي يتم من خالل اثبات االستقالة وتلصق فقر أاالستقالة، 
يتم است الف الرئيس يف مهامه بنفس الطريقة اليت اختري هبا، و ، (5)البلدية، وهذا يعين ضرورة إعالهنا للكافة

                                                           
  .لّدسكككككككككككتور مكككككككككككّدة حالكككككككككككة احلكككككككككككرب ويتكككككككككككوىّل رئكككككككككككيس اجلمهوريّكككككككككككة مجيكككككككككككع الّسكككككككككككلطاتيُوقَكككككككككككي العمكككككككككككل با ، مكككككككككككن نفكككككككككككس الدسكككككككككككتور:"110املكككككككككككادة  (1)

  .وإذا انتهت املّدة الّرئاسّية لرئيس اجلمهوريّة متّدد وجوبا إىل غاية هناية احلرب
ات الّكيت تسكتوجبها يف حالة استقالة رئيس اجلمهوريّة أو وفاته أو حدوث أّي مانع آخر له، خيّول رئيس جملكس األّمكة باعتبكاره رئيسكا للّدولكة، ككّل الّصكالحيّ 

  .حالة احلرب، حسب الّشروط نفسها اّليت تسري على رئيس اجلمهوريّة
  .ة سابقايف حالة اقرتان شغور رئاسة اجلمهوريّة ورئاسة جملس األّمة، يتوىّل رئيس اقلس الّدستورّي وظائي رئيس الّدولة حسب الّشروط املبّين

  12، ص، املتعلق بالبلدية10-11، القانون 65املادة  (2)
 13ص ،، املتعلق بالبلدية 11 -10قانون ، من ال71املادة  (3)
 .148عمار بوضياف، الوجيز يف القانون اإلداري، مرجع سابق، ص  (4)
 13ص ،، املتعلق بالبلدية10-11القانون ، من 73املادة  (5)
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من قانون البلدية املعمول به، ويكون يف غضون األيام العشرة على األكثر وفق ما  65وذلك طبقا ألحكام املادة 
 املتعلق بالبلدية. 10-11من القانون  71نصت عليه املادة 

يعد رئيس اقلس الشعيب البلدي مت ليا عن منصبه  :. تخلي رئيس المجلس الشعبي البلدي عن منصبه4
 املتعلق بالبلدية يف احلالتني التاليتني: 10-11من القانون  75و 74طبقا للمادة 

املتعلق بالبلدية يعد مت ليا عن منصبه الرئيس الذي  10-11من القانون  74: حسب املادة الحالة األولى -
من نفس القانون،  73تماع ليقدم استقالته أمامهم وفق أحكام املادة استقال دون أن يقوم بدعوة اقلس لالج

يثبت ختليه عن املنصب يف اجل عشرة أيام بعد غيابه، ويكون ذلك خالل دورة غري عادية جيتمع فيها اقلس مع 
 10 -11من القانون  65إلزاميه حضور الوايل أو ممثله، ويست لي الرئيس يف مهامه وفق ما جا  يف املادة 

 .(1)املتعلق بالبلدية
املتعلق بالبلدية يعت  يف حالة الت لي رئيس اقلس  10-11من القانون  75: حسب املادة الحالة الثانية -

الشعيب البلدي الذي يغيب عن منصبه ألكثر من شهر دون أن ي ر غيابه، وبعد انقضا  أجل اربعني يوم من 
ستثنائية، فلن الوايل جيتمع باقلس الشعيب البلدي بغرض إثبات هذا غياب الرئيس ومل جيتمع اقلس يف جلسة ا

املتعلق بالبلدية الساري  72الغياب، ويتم است الف رئيس اقلس الشعيب البلدي يف مهامه طبقا ألحكام املادة 
 .(2)من هذا القانون 65املفعول، مث يتم تعويضه وفق الشروط واالشكال املنصوص عليها يف املادة 

الرئيس الذي  است الفمن قانون البلدية املتعلقة  72يست لي اقلس الشعيب البلدي طبقا ألحكام املادة و 
حصل له مانع قانون يف أدا  مهامه حيث يعوض بنائب رئيس يعينه الرئيس بنفسه، وإذا استحال عليه تعيني من 

اقلس القيام هبذا األمر، فلن عضو من أعضا   ينوبه، يتوىل اقلس الشعيب البلدي هذه املهمة، أما إذا تعذر على
 .(3)اقلس يتوىل تعيني النائب

اإلقصا  هو احلالة غري العادية اليت تنتهي هبا مهام رئيس اقلس : . إقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدي5
  بتعرض أحد الشعيب البلدي شأنه يف ذلك شأن أعضا  اقلس الشعيب البلدي املنت بني، وتتم حالة اإلقصا

املتعلق بالبلدية  10-11من القانون  43املذكورين سالفا للمتابعة القضائية اليت يرجع سببها حسب نص املادة 
إىل اإلدانة اليت تكون لألسباب التالية: إما جبناية أو جنحة هلا صلة باملال العام، أو ألسباب خملة بالشرف، أو  

                                                           
 13، ص، املتعلق بالبلدية10-11القانون ، من 74املادة  (1)
 13، ص،  من نفس القانون75املادة  (2)
 13، ص، من نفس القانون72دة املا (3)
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ستمرار يف ممارسة عهدته االنت ابية بصفة صحيحة إىل غاية صدور كان حمل تدابري قضائية، ال متكنه من اال
 (1)حكم هنائي من اجلهة القضائية امل تصة.

نست لص من النص السابق أن هنا  إجرا  أويل يسبق إقصا  أي عضو من اقلس الشعيب البلدي،  
ص املادة السالفة الذكر، يف حني ويتمثل يف إيقاف العضو مؤقتا، وذلك بقرار من الوايل وهو ما ورد صراحة يف ن

، أما عن (2)أن العضو يف حالة صدور حكم هنائي بال ا ة يف حقه يستأني تلقائيا وفورا ممارسة مهامه االنت ابية
املتعلق بالبلدية يقصى بقوة القانون   10-11من القانون  44إقصا  العضو بصفة هنائية فقد نصت عليها املادة 

سالفا، ويثبت  43البلدي كان حمل إدانة جزائية هنائية لألسباب املذكورة يف املادة  كل عضو يف جملس الشعيب
الوايل هذا اإلقصا  فوجب قرار، ومن خالل ما سبق نست لص ان شروط اإلقصا  من مهام رئاسة أو عضوية 

 اقلس الشعيب البلدي هي:
 حصول إدانة جزائية وذلك حبكم هنائي بات للعضو املنت ب. -
 اقلس الشعيب البلدي قانونا هلذا اإلقصا .إعالن  -
 .(3)صدور قرار إثبات اإلقصا  من طرف الوايل -

تنتهي مهام أعضا  اقلس الشعيب البلدي وكذا رئيسه يف حالة حل اقلس . حل المجلس الشعبي البلدي. 6
تعلق بالبلدية، يف امل 10-11من القانون  46الشعيب البلدي بكامله وجتديده حسب ما نصت عليه املادة 

 احلاالت التالية:
 يف حالة خرق احكام دستورية. -
 يف حالة إلغا  انت اب مجيع أعضا  اقلس. -
 يف حالة استقالة مجاعية. -
عندما يكون اإلبقا  على اقلس مصدر اختالالت خطرية يتم إثباهتا يف التسيري البلدي أو من طبيعته  -

 ينتهم.املساس فصاحل املواطنني وطمأن
 (4).41عندما يصبح عدد املنت بني أقل من األغلبية املطلقة بالرغم من تطبيق أحكام املادة  -

                                                           
  10، ص، من نفس القانون43املادة  (1)
 ، املتعلق بالبلدية املرجع السابق.10-11من القانون  43/1املادة  (2)
 من نفس القانون 43انظر املادة  (3)
لس الشعيب البلدي، يتم است الفه من ، من نفس القانون: " يف حالة الوفاة واالستقالة أو االقصا  أو حصول مانع قانوين للمنت ب للمج41املادة  (4)

 10، صأجل ال يتجاوز شهر واحد، باملرشح الذي يلي مباشرة آخر منت ب من نفس القائمة بقرار من الوايل"
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يف حالة خالفات خطرية بني أعضا  اقلس الشعيب البلدي تعيق السري العادي هليئات البلدية، وبعد اعذار  -
 يوجهه الوايل للمجلس دون االستجابة له.

 و ضمها أو جتزئتها.يف حالة اندماج بلديات أ -
 .(1)يف حالة حدوث ظروف استثنائية حتول دون تنصيب اقلس املنت ب -

 .(2)ويتم حل اقلس الشعيب البلدي وجتديده فوجب مرسوم رئاسي بنا  على تقرير من الوزير املكلي بالداخلية
ل املتعلقة حبل اقلس نص على اإلجرا ات واآلجاياملتعلق باالنت ابات  10-16القانون العضوي كما أن 

منه على أن املنت بني يف احلالة املذكورة سابقا يتم  103حيث نصت املادة  الشعيب البلدي واست الفه،
 12يوم من تاريخ االنت ابات لكن هذه االنت ابات ال ميكن إجرا ها يف فرتة زمنية تقل عن  90استدعائهم قبل 

ومنه أن حل اقلس الشعيب البلدي يستلزم إهنا  مهام مجيع أعضائه  ،(3)شهرا من تاريخ التجديد العادي للمجلس
وبالتايل رئيسه، وتعاد انت ابات جديدة للمجلس، وهذا ما يعين الرجوع إىل نقطة الصفر، وإعادة انت اب جملس 

 خر.آ
ه وفق إن إجرا  سحب الثقة من رئيس اقلس الشعيب البلدي من قبل أعضائه، مت الت لي علي .سحب الثقة:7

املتعلق بالبلدية أي أنه منح رئيس اقلس الشعيب البلدي دميومة أكثر يف منصبه ملدة مخس  10-11القانون 
 55املتعلق بالبلدية والذي ينص يف املادة  08-90سنوات كاملة عكس ما كان معموال به يف القانون السابق 

دم الثقة وبأغلبية مهامه عن طريق اقرتاع علين بععلى أن " تسحب ثقة اقلس الشعيب البلدي من رئيسه وتنتهي 
املتعلقة بسحب الثقة من رئيس  55وبالتايل فلن ما ميكن مالحظة من ورا  إسقاط نص املادة ، (4)ثلثي أعضا ه "

اقلس الشعيب البلدي يرمي إىل حتصني العهدة وضمان استقرار اقالس ووقايتها من حاالت االنسداد اليت تكون 
 .(5)يجة تصفية حسابات سياسية وإداريةعادة نت

 
 
 

                                                           
 10، ص، من نفس القانون46املادة  (1)
 10ص ،، من نفس القانون47املادة  (2)
 23ص ،لسابق الذكراملتعلق بنظام االنت ابات،  10-16القانون العضوي رقم من  103املادة  (3)
  7، ص، املتعلق بالبلدية08 -90، من القانون 2املادة  (4)
، تاريخ www.echeroukonline.comسالح سحب الثقة من رؤسا  البلديات من موقع  قانون البلدية والوالية أسقط مسرية بلعمريي، (5)

 .11:17 ،2020 06 23 يوم الثالثا الزيارة: 
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 تحديد طبيعة ممتلكات البلدية  المبحث الثاني:
إن األمال  الوطنية هي جمموع األمال  واحلقوق املنقولة والعقارية اليت حتوزها الدولة واجلماعات اإلقليمية  

 عمومية للبلدية أمال " نأ على البلدية قانون من 157 املادة، حيث تنص يف شكل ملكية عمومية أو خاصة
، وعليه فلتحديد طبيعة ممتلكات البلدية سنتطرق إىل إبراز ممتلكات البلدية العامة ضمن املطلب (1)"خاصة وأمال 

  االول، مث ممتلكات البلدية اخلاصة كمطلب ثاين.
 المطلب األول: ممتلكات البلدية العامة

نفعة العامة وجب أن تتوفر لديها األموال الالزمة إن اإلدارة وهي متارس نشاطها بغية حتقيق أهداف امل 
إلدارة نشاطها، أي امتال  الدولة و اإلدارات العمومية جمموع أموال عقارية و منقولة وهذا ما يطلق عليه باملال 

، وقد تكون هذه األموال خاصة أو عامة، فاألموال اخلاصة هي أموال )أمال ( متلكها الدولة أو (2)العام 
االعتبارية بغرض استغالهلا ، واحلصول على ما تنتجه من موارد مالية، أو تكون أموال عامة ، فهي  األش اص

 .(3)أموال ختصص للنفع العام أي ليستعملها اجلمهور مباشرة
ال سيما يف العصر احلديث، ألهنا  يةوال ريب يف أن موضوع األموال العامة حيتل مكانا بارزا يف الدراسات القانون

ب كل نشاط إداري، لذلك من الضروري أن تتوفر للدولة وباقي األش اص املعنوية العامة على تشكل عص
الوطنية،  ألمال الوسائل الالزمة لتسيري مرافقها و القيام باختصاصاهتا وكل هذه األموال يصطلح عليها قانونا با

ملتضمن قانون الدومني، إال أنه ا 1790نوفم   22وصدور املرسوم  18واليت ظهرت يف فرنسا مع هناية القرن 
ل االجتهاد القضائي قلس الدولة الذي كان ورا  ضالوطنية عن التطور بف ألمال منذ ذلك التاريخ مل تتوقي ا
 االستقالل نصني اهتما بتنظيم هذا اقال ومها: ذوقد عرفت اجلزائر من، (4)وضع املبادئ اليت حتكمها اليوم

 الوطنية. ألمال ، يف ظل نظام االشرتاكية والذي متيز ففهوم موسع ل1984سنة جوان  30األمر الصادر يف  -
الوطنية الذي ميز بني  ألمال ، املتضمن قانون ا1990، الصادر يف األول ديسم  سنة 90/30القانون رقم-
قانون  املتضمن 2008يوليو  20املؤريف يف  08/14الوطنية العامة واخلاصة، الذي عدل فوجب األمر ألمال ا

                                                           
 24ص ،املتعلق بالبلدية ،10-11من القانون  157 املادة (1)
 90ص س،د. اجلزائر، ،اجلز  الثاين، دار هومة ، عني مليلة ،مدخل قانون اإلداري ،عال  الدين علي (2)
 102، دار الفكر العريب، القاهرة، ص وامتيازاهتاأموال اإلدارة العامة  الكتاب الثالث، ،مبادئ القانون اإلداري ،حممد سليمان الطماوي (3)
  ،إدارة ومالية، جامعة أكلي حمند اوحلاج اية املال العام يف التشريع اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف القانون العام ختصصبالو احالم، مح (4)

 01، ص 2016البويرة، 
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واحلقوق  ألمال الوطنية على جمموعة ا ألمال الوطنية العامة بأهنا تشتمل ا ألمال الوطنية الذي عرف ا ألمال ا
  .(1)املنقولة و العقارية اليت حتوزها الدولة و مجاعتها اإلقليمية ، يف شكل ملكية عمومية أو خاصة

  العامة  ألمالكتعريف االفرع األول: 
 إليه نصت ما هذا وطنية أمال  بامتال  االية اجلماعات حبق صراحة الوطنية ألمال ا قانون اعرتف لقد 
 من االية للجماعات املشرع واعرتف ...البلدية أمال .....من تتكون أهنا الوطنية ألمال ا قانون من 6 املادة
 العسكرية ألمال ا وكذلك اخلاصة ألمال وا االقتصادية ألمال وا العمومية ألمال ا امتال  بأحقية وبلدية والية
 تستعمل اليت والعقارية، املنقولة واملمتلكات احلقوق على تشتمل البلدية أمال  أن فنجد، (2)اخلارجية" ألمال وا
 نذكر والقوانني املراسيم أهم بني ومن، العمومية املرافق من مرفق طريق عن أو مباشرة بصفة إما اجلميع طرف من

 منها:
 تركها املعمرين. اليت الشاغرة ألمال ا سري و حبماية املتعلق 1962 أوت 2 يف املؤريف 20-62 املرسوم -
 املنقولة ألمال ا وإجيار وبيع املعامالت بتنظيم املتعلق 1962 أكتوبر 23 يف املؤريف 20-65املرسوم  -

 بقوهلا 1 املادة عليه نصت الذي هذا العمومية ألمال ل االية اجلماعات بامتال  صراحة اعرتف الذي والعقارية،
 .االية" اجلماعات لصاحل املوجهة تلك باستثنا  العقارية و املنقولة العامة ألمال ل ...إجيار و بيع كل "مينع
 وتسيريها. والعقارية املنقولة ألمال ل الدولة حبماية املتعلق 1963 مايو 19 يف املؤريف 168-93 املرسوم -

املكونة  األراضي أهنا على اإلقليمية اجلماعات أمال  عرف الذي 1971لسنة  (3)الزراعية الثورة ويف قانون
 وهو املرحلة تلك يف اجلزائري النظام ديولوجيةيأل راجع ،هذا للزراعة املعدة أو الزراعية للثورة الوطين للصندوق
 (4)السيادة أعمال نطاق يف قانوين نص على بنا ا يكون الذي التأميم نظام على القائم
املؤريف يف  26-74 األمر بصدور جا  االية للجماعات خاصة املايل االستقالل صاحب الذي اجلديد أما
 يف احلق للبلديات هذا األمر منح حيث البلديات، لصاحل عقارية احتياطات بتكوين املتعلق 26/02/1974

 . عمرانية مناطق يف األراضي هذه تدخل أن على هلا عقارية احتياطات تكوين

                                                           
األمال  الوطنيكة، املتضمن قانون  1990ديسم   1املؤريف يف  90/30يعدل ويتمم القانون رقم  2008يوليو  20املؤريف يف  08/14القانون رقم  (1)

 .2008، لسنة 44ج.ر.ع
    ، 2017، 07، العككدد جملككة احلقككوق والعلككوم السياسككيةألمككال  البلديككة يف ظككل التشككريع اجلزائككري، النظككام القككانوين  ،عككال  الككدين قليككلو  إمساعيككل بككوقرة (2)

 .72ص 
 1971نوفم   30 الصادرة، 97ج.ر.ع، املتضمن الثورة الزراعية، 1971نوفم   3املؤريف يف  73-71ألمر رقم ا (3)
 72، مرجع سابق، ص عال  الدين قليل،  إمساعيل بوقرة (4)

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/76
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العقارية ذات  ألمال املتضمن التنازل عن ا 1981-2-7املؤريف يف  01- 81ما نص القانون رقم ك -
التسيري العقاري مكاتب الرتقية و التجاري أو احلريف التابعة للدولة أو اجلماعات االية و -املهين-االستعمال السكين

 .واملؤسسات واهليئات واألجهزة العمومية
 ينص إىل على ومل والذي جا  ضيقا وحمدودا  (قانون ملغى) 1967نون البلدي سنة أمال  البلدية يف ظل القا 

 .(1)العامة للبلدية ومشتمالهتا ألمال الذمة املالية للبلدية كما مل يتطرق إىل حتديد ا
إىل  حتتاج الدولة ومرافقها العمومية ألدا  مهامها وتقد  خدماهتا املتمحورة، أساسا، حول حتقيق املنفعة العامة 

وسائل بشرية، وأكثر من ذلك، حتتاج الدولة إىل وسائل مادية، وهي األموال الالزمة إلدارة نشاطها؛ فاملال هو 
العصب اار  ألي نشاط سوا  أكان عامة أم خاصة، واإلدارة العامة حتتاج إىل أراضي تقيم عليها مبانيها 

افق العامة ... إضافة إىل حاجتها إىل النقود لصرف رواتب وهياكلها العامة، وحتتاج إىل أثاث ولوازم تتطلبها املر 
فاإلدارة إذا حتتاج إىل األموال بنوعيها: العقارات واملنقوالت، وطاملا أن هذه األخرية ، (2)املوظفني واقتنا  لوازمها

ل األفراد أو تست دم للصاحل العام وإشباع احلاجات العامة، كان البد من أن حتظى حبماية خاصة تفوق محاية أموا
األموال اخلاصة بصفة عامة. وذلك لن يتجسد إال من خالل إخضاع تكوين، استعمال وتسيري هذه األموال لنظام 

تراعى فيه طبيعة هذه األموال، وطرق استعماهلا وتسيريها، توفر من خالله محاية خاصة  واستثنائيقانوين خاص 
 .(3)رتفقنيتضمن حتقيق النفع العام واملساواة بني مجيع امل

اجلزائر ، حيث عرفت (4)بالنسبة للوضع يف اجلزائر، فلنه كان يطلق عليها يف العهد العثماين " بأمال  البايلك"
الوطنية  ألمال الوطنية العمومية وا ألمال الوطنية  أي ا ألمال خالل فرتة االستعمار الفرنسي نظام ازدواجية ا

الل يف ظل متديد العمل بالقوانني الفرنسية فوجب أحكام األمر رقم استمر العمل به غداة االستق، كما اخلاصة
العمومية  ألمال مث تغريت من بعد ذلك املفاهيم واألسس املتعلقة با، 1963ديسم   31املؤريف يف  63-157

                                                           
 73، مرجع سابق، ص عال  الدين قليل،  إمساعيل بوقرة(1)
العامة واألشغال العامة"، بالقول: ال مرا  يف أن الدولة ع  األستاذ "حممد يوسي املعداوي" عن ذلك يف حماضراته بعنوان: "منكرات يف األموال  (2)

 ر أساسية: واألش اص اإلدارية امل تلفة يف إدارهتا للمرافق العامة حتتاج إىل وسائل تعينها على أدا  رسالتها. وهذه الوسائل تل ص يف ثالثة عناص
 العنصر البشري: والذي يتمثل يف عمال اإلدارة العامة؛   -
 ادي ويتمثل يف األموال؛ العنصر امل -
ية، وكذلك عن عنصر التمويل: ويتمثل يف املوارد املالية امل تلفة اليت حتصل عليها الدولة عن طريق فرض الضرائب والرسوم، وغريها  من املوارد العاد -

غال العامة، اجلز  األول )األموال العامة(، الطبعة حممد يوسي املعداوي، مذكرات يف األموال العامة واألش ،أنظر، طريق املوارد غري العادية كالقروض"
 .1992الثانية، معهد احلقوق والعلوم اإلدارية، جامعة عنابة، د.م. ج.، 

قكانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو، ال يفحنان مزهود ، آليات محاية املال العام يف القكانون اجلزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم  (3)
 11، ص 2019

 9 8، ص ص. 1992حممد أنس قاسم جعفر، النظرية العامة ألمال  اإلدارة واألشغال العمومية، الطبعة الثالثة، د.م. ج.، اجلزائر،  (4)
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جوان  03املؤريف يف  16-84، ويتعلق األمر بالقانون رقم (1)بصدور أول قانون الدولة اجلزائرية ينظم هذا اقال
، مفهوم امللكية الوطنية معتمدة يف ذلك مفهوما واحدا، دون (2)الوطنية )امللغي( ألمال املتضمن قانون ا 1984

 .(3)الوطنية اخلاصة ألمال الوطنية العامة وا ألمال التمييز بني ا
الوطنية من  ألمال ا، واليت أقرت بأنه:" تتشكل (4)من نفس القانون 11ويتأكد الطرح أعاله، باستقرا  نص املادة 

فقد اعتمد ، فاخلارجية" ألمال وا واألمال  العسكرية ةاملست ص ألمال االقتصادية وا ألمال العمومية وا ألمال ا
 الوطنية، لتشمل:  ألمال مغايرة ل فاتاملشرع آنذا ، تصني

حتت  واملوضوعة العمومية، وهي احلقوق واملمتلكات املنقولة والعقارية اليت تستعمل من طرف اجلميع ألمال ا -
تصرف العامة املستعملة هلا إما مباشرة وإما بواسطة مرفق من املرافق العمومية شريطة أن تكون يف هذه احلالة، إما 

 (5)اهلدف اخلاص هبذا املرفق. تها اخلاصة مالئمة حصرا أو أساسا معئحبكم طبيعتها أو هتي
الطابع  لكات ووسائل اإلنتاج واالستغالل ذاتاالقتصادية، وتشمل الثروات الطبيعية وكذا جمموع املمت ألمال ا -

 .(6)الصناعي والتجاري والفالحي واملتعلقة باخلدمات اليت متلكها الدولة واقموعات االية التابعة
 

                                                           
األمال  العامة، سبق صدور هذا القانون جمموعة من النصوص القانونية والتنظيمية املتفرقة، واليت تعاجل إحدى اااور القرعية ذات الصلة فوضوع  (1)

  :ونذكر هبذا اخلصوص
 واملتعلق باألمال  العمومية البحرية  1965ديسم   6املؤريف يف  301-65. األمر رقم: 
 واملتضمن أيلولة ملكية األمال  الشاغرة للدولة  1966ماي  6املؤريف يف  102-66. األمر رقم: 
 باحلفريات ومحاية األماكن واآلثار التارخيية والطبيعية.  واملتعلق 1967ديسم   20املؤريف يف  281-67. األمر رقم: 

 واملتعلق فمتلكات مؤسسات الدولة؛  1970جانفي  22املؤريف يف  11-70األمر رقم: . 
 واملتضمن تكوين احتياطات عقارية لصاحل البلديات وجمموع اللصوص املت ذة لتطبيقها  1974فيفري  20املؤريف يف  26-74. األمر رقم : 

فيفري  7املؤريف يف  01-81. قانون رقم: 10واملتعلق بقواعد نزع امللكية من أجل املنفعة العمومية  1976ماي  25املؤريف يف  48-76األمر رقم:  .
ة ومكاتب الرتقية واملتضمن التنازل عن األمال  العقارية ذات االستعمال السكين واملهين أو التجاري أو احلريف التابعة للدولة أو اجلماعات االي 1981

 والتسيري العقاري واملؤسسات واهليئات واألجهزة العمومية، وجمموع النصوص املت ذة لتطبيقه
 .1984جويليه 3الصادرة بتاريخ  ، 27 ج.ر.ع املتعلق باألمال  الوطنية، 1984جوان  30املؤريف يف  16-84قانون رقم  (2)
املتعلق باألمال  الوطنية، ما يلي " تتكون األمال  الوطنية من جمموع املمتلكات والوسائل  16-84م جا  ضمن أحكام املادة األوىل من القانون رق (3)

اجلاري به العمل الذي  اليت متلكها اقموعة الوطنية واليت حتوزها الدولة وجمموعاهتا االية يف شكل ملكية للدولة طبقا للميثاق الوطين والدستور والتشريع
وأكدت املادة السابعة على مبدأ وحدة األمال  الوطنية، حينما نصت على أنه يف إطار وحدة األمال   وتنظيم اقتصادها وتسيري ذمتهاحيكم سري الدولة 

 الوطنية، حتوز الدولة والوالية والبلدية املمتلكات املكونة لذممها اخلاصة وتسريها باسم اقموعة الوطنية. 
من نفس القانون على أن مجيع فئات األمال  الوطنية ااددة باملادة األوىل منه، تكون غري قابلة للتصرف فيها  8يدعم هذا الطرح، نصت املادة  (4)

 .وغري قابلة للتقادم أو احلجز عليها
 قانون سبق ذكره.، املتعلق باألمال  الوطنية 16إىل  12أحكام املواد من  (5)
 من نفس القانون 21إىل  17أحكام املواد من  (6)
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وغري  املست صة، وهي العقارات واملنقوالت ف تلي أنواعها اليت تعد ملكة للدولة وغري املصنفة ألمال ا -
 .(1)الوطنية ألمال من ا املدرجة يف أصناف أخرى

 العسكرية، وتتضمن وسائل الدفاع وملحقاهتا، وكذا، املنقوالت والعقارات التابعة لوزارة الدفاع ألمال ا -
  .(2)الوطين

باخلارج، أو  اخلارجية، وهي املمتلكات امل صصة للبعثات الدبلوماسية واملناصب القنصلية املتعددة ألمال ا -
 .(3)املستعملة من طرفها

فقد صدر هذا القانون مشبعا بالقيم واملبادئ االشرتاكية املقررة فوجب أحكام دستور الدولة اجلزائرية للعام 
 "يشكل حتقيق اشرتاكية وسائل اإلنتاج قاعدة أساسية منه، على أنه 13، والذي نصت املادة 1976

منه،  14وحبسب ما ورد ضمن املادة  ،لالشرتاكية، وتتمثل ملكية الدولة أعلى أشكال امللكية االجتماعية "
 .(4)تتحدد ملكية الدولة بأهنا " امللكية ااوزة من طرف اقموعة الوطنية اليت متثلها الدولة

، والذي كرس من جديد نظام 1989استمر الوضع كذلك، إىل غاية صدور دستور اجلمهورية اجلزائرية لعام 
، وميز 17مللكية العامة باعتبارها ملك اقموعة الوطنية ضمن مادته الوطنية؛ فحدد املقصود با ألمال ازدواجية ا
وتتكون  ،الوطنية حيددها القانون ألمال اخلاصة، بالنص على أن " ا ألمال العمومية وا ألمال بني ا 18يف مادته 

 .العمومية واخلاصة اليت متلكها كل من الدولة والوالية والبلدية" ألمال من ا
املؤريف يف  25-90رع اجلزائري هذا التطور احلاصل يف مفهوم امللكية الوطنية بلصداره للقانون رقم قد ساير املش

يليه القانون  ،(6)الوطنية ألمال ، والذي نص على ازدواجية ا(5)واملتضمن التوجيه العقاري 1990نوفم   18
، املكمل فوجب أحكام (7)الوطنية ألمال واملتضمن قانون ا 1990ديسم   01املؤريف يف  30-90رقم: 

                                                           
 من نفس القانون  25اىل  22أحكام املواد من  (1)
 من نفس القانون 26أحكام املادة  (2)
 املتعلق باألمال  الوطنية. 16-84من القانون رقم  27أحكام املادة  (3)
مجيككع املمتلكككات التابعككة  ، كككاآليت: طبقككا لتوجيهككات امليثككاق الككوطين، تسككري وتسككتغل16-84وعليككه، جككا ت أحكككام املككادة الثانيككة مككن القككانون رقككم:  (4)

التقكدم االقتصكادي لألمال  الوطنية ...لصاحل ولفائدة اقموعة الوطنيكة، ويكتم اسكتعماهلا يف إطكار القكوانني واألنظمكة املعمكول هبكا ملواصكلة أهكداف وأغكراض 
 واالجتماعي والثقايف".

 .1990نوفم  18الصادرة يف  ،49 ج.ر.عي، املتضمن التوجيه العقار  1990نوفم   18املؤريف يف  25-90قانون رقم:  (5)
" تدخل األمال  العقارية واحلقوق العينية العقارية اليت متلكهكا الدولكة ومجاعاهتكا االيكة يف  أعاله، كالتايل 25-90من القانون رقم:  24نصت املادة  (6)

 تتكون األمال  الوطنية من ،عداد األمال  الوطنية
 للدولة؛  األمال  العمومية واخلاصة -
 األمال  العمومية واخلاصة للوالية -
 األمال  العمومية واخلاصة للبلدية -
 .1990ديسم   02، الصادرة يف 52املتضمن قانون األمال  الوطنية، ج.ر.ع  1990ديسم   01املؤريف يف  30-90قانون رقم  (7)
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اخلاصة  ألمال ، والذي حيدد شروط إدارة ا1991نوفم   23املؤريف يف  454-91املرسوم التنفيذي رقم: 
 . (1)والعامة التابعة للدولة وتسيريها ويضبط كيفيات ذلك )املعدل(

تعت  أمواال للدولة العقارات  الوطنية على أهنا ألمال ا 75/58من القانون املدين اجلزائري رقم  688عرفت املادة 
و املنقوالت اليت ختتص بالفعل أو فقتضى نص قانوين ملصلحة عامة، أو إلدارة أو املؤسسة عمومية أو هيئة هلا 

ويف نفس ، (2)طابع إداري ، ملؤسسة اشرتاكية ، أو لوحدة مسرية ذاتيا أو التعاونية داخلة يف نطاق الثورة الزراعية"
املتضمن  90/30من القانون رقم  12العامة يف نص املادة  ألمال رع اجلزائري إىل تعريي االسياق تطرق املش

املنقولة والعقارية  ألمال الوطنية العمومية من احلقوق وا ألمال الوطنية اليت تنص على أنه " تتكون ا ألمال قانون ا
شرة وإما بواسطة مرفق عام شريطة أن اليت يستعملها اجلميع واملوضوعة حتت تصرف اجلمهور املستعمل إما مبا

احلالة، حبكم طبيعتها أن هتيئتها اخلاصة تكييفا مطلقا أو أساسيا مع اهلدف اخلاص هبذا املرفق  تكيي يف هذه
 ألمال ال ميكن أن تكون ا، من الدستور 17اليت تعت  من قبيل امللكية العمومية ففهوم املادة  ألمال وكذا ا

 .(3)ضوع متليك خاص أو موضوع حقوق متليكية"الوطنية العمومية مو 
الوطنية العامة موضوع  ألمال املذكورة أعاله، أنه ال ميكن أن تكون ا 12يتضح من خالل نص املادة  

الوطنية العمومية هي خمصصة لالستعمال  ألمال متليك خاص أو موضوع حقوق متليكية، كما يتضح كذلك أن ا
ق عام ، كما يتضح كذلك أن املشرع اجلزائري يعتمد على معيار الت صيص اجلمهور مباشرة أو عن طريق مرف

الوطنية العمومية  ألمال التعلق بالتوجيه العقاري اليت عرفت ا95/26من القانون رقم 24أما املادة ، (4)للنفع العام
الوطنية ،  ألمال اد االعقارية و احلقوق اليت متلكها الدولة و مجاعتها االية يف عد ألمال على أنه " تدخل ا

 الوطنية من: ألمال تتكون ا
 .(5)العمومية واخلاصة للبلدية ألمال ا (العمومية واخلاصة للوالية ألمال ا)العمومية واخلاصة بالدولة   ألمال ا -

 الفرع الثاني: امالك البلدية العامة 
ارية اليت يستعملها اجلميع واملوضوعة املنقولة والعق ألمال الوطنية العمومية من احلقوق وا ألمال تتكون ا 

حتت تصرف اجلمهور املستعمل إما مباشرة وإما بواسطة مرفق عام شريطة أن تكيي يف هذه احلالة، حبكم طبيعتها 
                                                           

د شككروط إدارة األمككال  اخلاصككة والعامككة التابعككة للدولككة وتسككيريها ويضككبط  ، والككذي حيككد1991نككوفم   23املككؤريف يف  454-91مرسككوم تنفيككذي رقككم  (1)
 .1991نوفم   24، الصادرة يف 60كيفيات ذلك )املعدل(، ج.ر.ع 

 ن املتضمن القانون املدين ، املعدل واملتمم1975سبتم   26املوافق ل  1395رمضان عام  20املؤريف يف  75/58األمر رقم  (2)
، لسكنة 52املتعلق باألمال  الوطنيكة العامكة، ج.ر.ع 1990املوافق ل أديسم  سنة  1411مجادي األوىل عام  14املؤريف يف  90/30القانون رقم  (3)

1990. 
 4، ص2008سلطاين عبد العظيم، تسيري وإدارة األمال  الوطنية يف التشريع اجلزائري مذكرة ماجستري، املركز اجلامعي تبسة،  (4)
 1995مارس 22، الصادرة  55 ج.ر.ع، املتضمن التوجيه العقاري، 1995سبتم   25املؤريف يف  95/26القانون رقم (5)
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اليت تعت  من قبيل امللكية  ألمال أن هتيئتها اخلاصة تكييفا مطلقا أو أساسيا مع اهلدف اخلاص هبذا املرفق وكذا ا
 من الدستور. 17هوم املادة العمومية فف

 .(1)الوطنية العمومية موضوع متليك خاص أو موضوع حقوق متليكية ألمال ال ميكن أن تكون ا
 المطلب الثاني: ممتلكات البلدية الخاصة 

أمال  الدولة اخلاصة )الدومني اخلاص( هي األموال اململوكة للدولة أو األش اص املعنوية العامة ملكية  
صص للنفع العام، وللدولة أو األش اص املعنوية العامة احلق يف استغالهلا أو التصرف فيها كتصرف خاصة وال خت

 .(2)األفراد يف أمواهلم اخلاصة وهي ختضع ألحكام القانون اخلاص
الوطنية تكمن يف طبيعة املال ذاته وما إذا كان قابال للتملك  ألمال يرى الفقيه ديكرو  بأن الع ة من متييز ا

اص أو غري قابل له لكي يعد ماال عاما أو خاصا، وأن املال الذي ال يكون قابال للتملك بطبيعته هو الذي اخل
ال خيتلي الفقيه بارتيليمي عن ، حيث (3)خيصص الستعمال اجلمهور مباشرة ال امل صص خلدمة مرفق عام
رجع يف تأصيل نظريته إىل نصوص القانون ديكرو  يف عد طبيعة املال وكونه غري قابل للملكية اخلاصة إال أنه ال ي

 .(4)وحده املدين بل إىل املنطق واالستدالل العقلي 
 الوطنية الخاصة  ألمالكتعريف ا الفرع األول: 

الوطنية  ألمال مت ختصيص القسم الثاين من الفصل األول من الباب األول من اجلز  األول من قانون ا 
 .صة، حيث قسمت إىل أمال  مشرتكة بني الدولة والوالية والبلديةالوطنية اخلا ألمال لتعداد وذكر ا

املنصوص عليها يف املادة  ألمال الوطنية العمومية ا ألمال متثل ا 30-90من القانون  03جا  يف نص املادة  
 ."أعاله واليت ال ميكن أن تكون حمل ملكية خاصة حبكم طبيعتها أو غرضها 02
 ألمال العمومية واليت تؤدي وظيفة مالية وامتالكية فتمثل ا ألمال غري املصنفة ضمن ا الوطنية األخرى ألمال أما ا

 ألمال وهي ختتلي عن ا ألمال الوطنية اخلاصة، كذلك جا  يف نفس القانون ذكر اخلصائص اليت تتميز هبا هذه ا
الوطنية  ألمال عليها خبالف ا العمومية غري قابلة للتنازل وال التقادم وال احلجز ألمال العمومية يف كون أن ا

 .اخلاصة

                                                           
 يتضمن قانون األمال  الوطنية 1990أول ديسم  سنة  30 – 90القانون رقم من  12املادة  (1)
إلثبكككات، آثكككار االلتكككزام، دار النهضكككة العربيكككة، القكككاهرة،  السكككنهوري، الوسكككيط يف شكككرح القكككانون املكككدين اجلديكككد، نظريكككة االلتكككزام بوجكككه عامكككل اعبكككد الكككرزاق  (2)

 154، ص 1967
لعكريب امسهان محدي، األمال  الوطنية اخلاصة يف التشريع اجلزائري، مذكرة تكميلية لنيل شكهادة ماسكرت شكعبة احلقكوق ختصكص قكانون أعمكال، جامعكة ا (3)

 07، ص 2015أم البواقي،  ،بن مهيدي
 12ص . ،1986شيحا، أصول القانون اإلداري، منشأة املعارف، االسكندرية، إبراهيم عبد العزيز  (4)



 

31 
 

تعت  أمواال للدولة العقار ات واملنقوالت اليت ختصص بالفعل أو فقتضى ، (1)من القانون املدين 688نصت املادة 
نص قانوين ملصلحة عامة، أو إلدارة أو ملؤسسة عمومية أو هليئة هلا طابع إداري، أو ملؤسسة اشرتاكية، أو لوحدة 

الوطنية يتضح بأنه مل  ألمال ا أو لتعاونية داخلة يف نطاق الثورة الزراعية، وبالرجوع إىل القانون املنظم لمسرية ذاتي
من  12العمومية من خالل نص املادة  ألمال الوطنية اخلاصة، كما ورد تعريي ل ألمال يرد تعريي واضحا ل

لكن نص  ،2008يوليو  20ؤريف يف امل 14-08من القانون رقم  6املعدل فوجب املادة  30-90القانون 
 ألمال الوطنية يبني لنا أن املشرع اعتمد عل مفهوم امل الفة لتقريب الرؤية حول ا ألمال من قانون ا 3املادة 

املنصوص عليها يف  ألمال الوطنية العمومية، ا ألمال الوطنية اخلاصة، حيث نصت هذه املادة على "... متثل ا
 .(2)"ميكن أن تكون حمل ملكية خاصة حبكم طبيعتها أو غرضها أعاله واليت ال 2املادة 
 ألمال العمومية واليت تؤدي وظيفة امتالكية ومالية فتمثل ا ألمال الوطنية األخرى غري املصنفة ضمن ا ألمال أما ا

إىل  الوطنية اخلاصة تؤدي وظيفة امتالكية ومالية أو هتدف ألمال فحسب هذا التعريي أن ا "الوطنية اخلاصة
الوطنية اخلاصة ال  ألمال حتقيق أغراض امتالكية مالية، غري أن هذا التعريي ليس دائما صحيحا، ألن بعض ا

-90من القانون   19،20 ،18 17تؤدي وظيفة مالية وكثريا ما ختصص للمرافق العامة، وقد عمدت املواد، 
كدة على معيار عدم الت صيص أو إخراج املال من التابعة للدولة، الوالية والبلدية مؤ  ألمال إىل تعداد هذه ا 30

 .(3)عنه الوطنية العمومية برفع الت صيص  ألمال ضمن ا
الوطنية اخلاصة من قبل الدولة و اجلماعات االية على عكس االموال العمومية اليت ال  ألمال جيوز التصرف يف ا

لتقادم املكسب املعروف يف القانون املدين، وال جيوز الوطنية اخلاصة غري قابلة ل ألمال جيوز التصرف فيها، كذلك ا
 .(4)احلجز عليها

 الفرع الثاني: انواع أمالك البلدية الخاصة  
 الوطنية اخلاصة التابعة للبلدية خصوصا على ما يأيت: ألمال تشتمل ا

ية وختصص للمرافق الوطنية العمومية اليت متلكها البلد ألمال مجيع البنايات و األراضي غري املصنفة يف ا -
 العمومية واهليئات اإلدارية.

الوطنية اخلاصة التابعة للبلدية اليت أجنزهتا  ألمال ااالت ذات االستعمال السكين وتوابعها الباقية ضمن ا -
 .بأمواهلا اخلاصة

                                                           
 1975سبتم  30لصادرة يف   ،78ج.ر.ع املتضمن القانون املدين اجلزائري،1975 سبتم  26املؤريف يف  58- 75األمر  - (1)
 ، السابق الذكر املعدل واملتمم 30-90من القانون  02املادة  (2)
 .116، ص 2014عمر محدي باشا، املنازعات العقارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر ،ليلى زروقي،  - (3)
 ، السابق الذكر.2008يوليو  20املؤريف يف  14-08املعدل واملتمم فوجب القانون  30-90من القانون  4املادة  (4)
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 األراضي اجلردا  غري امل صصة اليت متلكها البلدية. -
 نتها البلدية أو أجنزهتا بأمواهلا اخلاصة.العقارية غري امل صصة اليت اقت ألمال ا -
العقارات وااالت ذات االستعمال املهين أو التجاري أو احلريف اليت نقلت ملكيتها إىل البلدية كما عرفها  -

 القانون.
 املساكن املرتبطة بالعمل أو املساكن الوظيفية اليت عرفها القانون و نقلت ملكيتها إىل البلدية. -
 الوطنية العمومية التابعة للبلدية والعائدة إليها. ألمال ليت ألغي تصنيفها يف اا ألمال ا -
 اهلبات والوصايا اليت تقدم للبلدية وتقبلها حسب األشكال والشروط اليت ينص عليها القانون. -
نها للبلدية أو آلت الوطنية اخلاصة التابعة للدولة أو الوالية اليت تتنازل عنها كل م ألمال الناجتة عن ا ألمال ا -

 إليها أيلولة امللكية التامة.
 املنقولة والعتاد الذي اقتنته البلدية أو أجنزته بأمواهلا اخلاصة. ألمال ا -
احلقوق والقيم املنقولة اليت اقتنتها البلدية أو حققتها واليت متثل قيم مقابل حصص مسامهتها يف تأسيس  -

 .(1)املؤسسات العمومية و دعمها املايل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ، السابق الذكر30-90من القانون  20املادة  (1)
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 الفصل األول: ملخص
ن البلديككككة هكككي اجلماعكككة اإلقليميكككة القاعديكككة للدولكككة وتتمتكككع بالش صكككية أاستنتجنا من خالل هذا الفصل  

لدي ، وتتكون البلدية من هيئات هي رئيس اقلس البفوجب القانون املعنويكككة و الذمكككة املاليكككة املسكككتقلة  وحتكككدث 
لقد اعرتف قانون األمال  الوطنية الشعيب واقلس الشعيب البلدي يعىن كل منهما باختصاصات حوهلا له القانون، 

صراحة حبق اجلماعات االية بامتال  أمال  وطنية هذا ما أقر به قانون األمال  الوطنية أهنا تتكون من.....أمال  
من والية وبلدية بأحقية امتال  األمال  العمومية واألمال   اعرتف املشرع للجماعات االية، حيث البلدية

االقتصادية واألمال  اخلاصة وكذلك األمال  العسكرية واألمال  اخلارجية فنجد أن أمال  البلدية تشتمل على 
اليت تستعمل من طرف اجلميع إما بصفة مباشرة أو عن طريق مرفق من  ،احلقوق واملمتلكات املنقولة والعقارية

 .املرافق العمومية



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الثانيالفصــــــــل 
 التنظيم القانوني ألمالك البلدية
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 تمهيـد:
إن الدولككة وهيئاهتككا اإلقليميككة باعتبارهككا أش اصككا معنويككة هلككا ش صككية قانونيككة تتمتكككع بذمكككة ماليكككة مسكككتقلة،  

عقكككار، ومنهككا مكككا هكككو يدخككككككل فكككي نطكاق هكككا ككككم هائككككككل مكككن األمكككوال امل تلفكككككككككة منهكككا مكككا هككو منقككككككول ومنهكككا مككا هكككو 
مملكككو  هلكككا ملكيكككة خاصكككة ومنهكككا مكككا هكككو مملكككو  ملكيكككة عامكككة، فحتكككى يتصكككي املككال بصككفة العموميككة جيككب بدايككة أن 
يككككون مملوككككا ألحكككد األشككك اص املعنويكككة العامكككة اإلقليميكككة يكككككدخل ضككككككمن السكككككلم اإلداري مل تلككككككي الككككككدول إدارات 

املتمتعكككككة بالش صكككككية املعنويككة والككيت تكككون هلككا ميزانيككة خاصككة، والككيت قككد تككككون مالككككة ألمكككال   عديككككدة منهكككككا تلككككك
عموميكككة أو غيكككر مالككككة ألي أمكككال ، ومنهكككا غيكككر املتمتعكككة بالش صكككية املعنويكككة وال امليزانيكككة اخلاصكككة هبكككا، ولكككم خيوهلكككا 

 بالش صكية إقليميكة تتمتكع مجاعكة البلديكة، وباعتبكار هلكا فقكطالقككانون حكق متلكك أمكال  عموميكة بكل تككون مسكرية 
 وختضكع امللكيكات بكاقي عكن املتميكزة ملكيتهكا متثكل والكيت معتك ة عقاريكة ماليكة بذمكة تتميكز جعلهكا ذلكك فكلن املعنويكة

 إذ ،(1)ريالتسي حيث من خمتلفة وختضع إلجرا ات مركزية ال هيئة بصفتها البلدية حيكم الذي للقانون امال  البلدية
 بالش صكية تتمنكع وككاالت لتسكيريه أوككل بعضكها أن ذلكك مكزدوج نظكام اىل العقاريكة البلديكة أمكال  تسكيري خيضكع
 اشككاالت عكدة طكرح مكا وهكو للبلديكة العكام التسكيري إطكار ضكمن بعضكها بقكي بينمكا جتاريكا، نشكاطا ومتكارس املعنويكة
 البلديكة امكال  تسكيري نظكام مالئمكة مكدى أخكرى جهكة ومكن جهكة مكن االزدواجيكة هكذه جكدوى حكول السيما قانونية
 .(2)وأهدافها أغراضها وتنوع االمال  هذه لتنوع

ومنه مت تقسكيم هكذا الفصكل اىل مبحثكني االول خصصكناه للنظكام القكانوين ألمكال  البلديكة يف ظكل النصكوص القانونيكة 
   البلدية.املنظمة لألمال  الوطنية والثاين تطرقنا فيه اىل أليات تسيري أمال

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 35ن بوضياف، مرجع سابق، صعبد الوهاب ب (1)
 7عال  الدين عشي، النظام القانوين للبلدية يف اجلزائر، مرجع سابق، ص (2)
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النظام القانوني ألمالك البلدية في ظل النصوص القانونية المنظمة لألمالك  المبحث األول:
 الوطنية
بعكدة تطكورات لكنهكا اتسكمت  البلديكة خصوصكا واألمكال  عمومكا الوطنيكة مكر االطكار التشكريعي لألمكال  
 فنجكد اول تشكريع خمصكص يف هكذا  اقكال ككان القكانوناخلاصكة هبكا،  القانونيكة املنظومكة ضكبط مما اثر علكى  بالبطي 

 مل الدسكتوري املؤسكس ن أ، غكري واملكتمم الوطنيكة املعكدل بكاألمال  يتعلق 30-90القانون جا   مث (1)16-84رقم
 مكن الثانيكة املكادة أن فنجكد ومشكتمالهتا مكوناهتكا واكتفكى بتحديكد الوطنيكة األمكال  مفهوم وضبط حتديد إىل يتطرق
واحلقكوق  األمكال  جمموع على الوطنية األمال  تشتمل " على نصت قد الوطنية املتضمن األمال  16-84القانون
 األمكال  هكذه وتتككون خاصكة أو عموميكة ملكيكة شككل يف اإلقليميكة ومجاعاهتكا الدولكة حتوزهكا الكيت والعقاريكة املنقولكة
 العموميكة األمال  ،للوالية التابعة واخلاصة العمومية األمال  ،للدولة التابعة اخلاصة و العمومية األمال  من الوطنية
 .(2)30-90القانون من 2 املادة عليه نصت الذي املفهوم نفس وهو، للبلدية التابعة واخلاصة

 المطلب األول: أمالك البلدية في ظل نظام وحدة األمالك الوطنية
 االيكة اجلماعكات حبكق ككان سكائدا آنكذا    رغكم تكأثره بطبيعكة النظكام االشكرتاكي الكذي  16-84القكانون   اعكرتف
 احلقكوق علكى تشكتمل البلديكة األمكال  أن فنجكد املكادة، يف املبينكة التصكنيفات حسكب عموميكة أمكال  امكتال 

 أو الدولكة من مباشر استغالل شكل يف كانت سوا  اجلميع طرف من تستعمل اليت العقارية و املنقولة واملمتلكات
 (3).منه 6 املادة نص العامة حسب رافقامل من مرفق إىل إسنادها
 20 املكادة نكص يف التمييكز هذا ويظهر والبلدية والوالية للدولة واخلاصة العامة األموال صراحة مواد الدستور أرست
 :إىل البلدية أمال  تنقسم عليه وبنا ا   2016رالدستو  من
العامكة البحريكة  ككاألمال مل تتكدخل يكد االنسكان فيهكا   الطبيعية وهي االمال  الغري منقولة واليت العمومية األمال   -

النهريككة والفضككا  اجلككوي الككذي يعلككو االقلككيم كمككا يكتسككب امللككك العككام وفككق القككانون فجككرد حككدوث  واالمككال  العامككة
 .(4)ارادة االنسان ودون احلاجة اىل صدور قرار اداري

االنسكان كمكا هكي االمكال  غكري املنقولكة ولككن  وهكي الكيت تتككون خصوصكا بفعكل االصكطناعية الوطنيكة األمكال   -
االنسكان هككو الككذي اقامهكا وال تككدخل يف امككال  الدولككة العامكة اال بككنص قككانوين ويككتم ترتيبهكا واعككدادها بشكككل خككاص 

                                                           
 1984  جويلية 3 بتاريخ 27 عدد رمسية ،جريدة 11 املادة الوطنية باألمال  يتعلق 1984 جوان 30 يف املؤريف 16-84القانون  (1)
 71رجع سابق، ص  ، إمساعيل بوقرة (2)
 71ص  ،نفسه املرجع (3)
 عبكد احلقكوق ، ختصكص ادارة عامكة، جامعكة يف املاسكرت شكهادة لنيكل ختكرج ئكري، مكذكرةااجلز  التشكريع يف العامكة الوطنيكة األمكال  حممكد، محايكة زيكدي  (4)

 12، ص 2017مستغامن،  يسدبا ابن احلميد
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 االقتصادية واألمال  العقارات -املوانئ -السكك االصطناعية العمومية ألمال ا (1)للغرض الذي اقيمت من أجله
 واملنقكوالت العقكارات املست صكة االيكة اجلماعات أمال  قبيل من تعت  وكذلك الطبيعية الثروات مثل ديةللبل التابعة
 .(2)أنواعها ف تلي

  الفرع األول: الالمركزية اإلدارية وتمكين الجماعات المحلية من أمالكها الوطنية
وطنيككة إىل نظككام وحككدة األمككال  الوطنيككة، إذا كككان الفقككه اإلداري اجلزائككري يقسككم النظككام القككانوين لألمككال  ال 

ونظام ازدواجية األمال  الوطنيكة إال أننكا ال ميككن أن نتجاهكل مرحلكة أساسكية، ويف مرحلكة مكا قبكل صكدور أول قكانون 
سكككنة بعككد االسككتقالل، إال أن مكككدة سككريانه كانكككت  22أي  1984جويليككة  30لألمككال  الوطنيككة يف اجلزائكككر بتككاريخ 

ديسكككم  سكككنة  01( سكككنوات، إىل غايكككة صكككدور قكككانون األمكككال  الوطنيكككة احلكككايل بتكككاريخ 06)قصكككرية جكككدا وهكككي سكككتة 
1990. 

  وال: تمكين الجماعات المحلية من أمالك وطنية في ظل انعدام قانون األمالك الوطنيةأ
بنظككككام الالمركزيككككة للدولككككة اجلزائريككككة، وهككككذا عككككن طريككككق االعككككرتاف  (3)1963اعككككرتف دسككككتور اجلزائككككر لسككككنة  

(:" اجلمهورية تتضمن مجاعات إداريكة، اجلماعكات اإلقليميكة اإلداريكة 09ماعات االية، يف نص مادته التاسعة )باجل
، حيكككث تكككنص املكككادة (4)1976االقتصكككادية واالجتماعيكككة القاعديكككة يف البلديكككة" نفكككس املبكككدأ جنكككده يف دسكككتور سكككنة 

لككككة، واإلطككككار الككككذي يككككتم فيككككه التعبككككري عككككن اإلدارة ( منككككه أن اقلككككس الشككككعيب هككككو املؤسسككككة القاعديككككة للدو 7السككككابعة )
الشعبية، وتتحقق فيه الدميقراطية، كما أنه القاعدة األساسية لالمركزية واملسامهة اجلماهري الشكعبية يف تسكيري الشكؤون 

منككه والككيت تككنص أنككه:" تتحككدد ملكيككة  14العموميككة علككى مجيككع املسككتويات " كمككا تطككرق لألمككال  لوطنيككة نككص املككادة 
فقبككل صككدور قككانون األمككال  الوطنيككة ، دولككة بأهنككا امللكيككة ااجككوزة مككن طككرف اقموعككة الوطنيككة الككيت متثلهككا الدولككة "ال

كانككت األسكككال  الوطنيككة موضكككوع اهتمككام السككلطة السياسكككية منككذ الوهلكككة األوىل لالسككتقالل ، حيكككث   1984السككنة 
، وخطابكككات (5)مكككا أكدتكككه املواثيكككق السياسكككية  ارتككككزت عليهكككا جكككل سياسكككتها االقتصكككادية وحقكككي االجتماعيكككة وهكككذا

املسككؤولني السياسككيني، وبعككد مككا تككأثرت بكككل التحككوالت السياسككية واالجتماعيككة الككيت عرفهككا اقتمككع اجلزائككري والدولككة 
 اجلزائرية على حد السوا . 

                                                           
 13، ص املرجع نفسه (1)
 94 ص ،2009اهلدى، اجلزائر، اإلدارة، دار أعمال إدارة وسائل اإلداري اطالنش ،2ج اإلداري، القانون مدخل عشي، الدين عال  (2)
 1963سبتم   10 تاريخ ، الصادرة10، ج ر ع 1963سبتم  سنة  08دستور  (3)
ج ر ع. يتضمن إصكدار دسكتور اجلمهوريكة الدميقراطيكة الشكعبية،  ،1976نوفم   22املؤريف يف  97-76، أمر رقم 1976نوفم  سنة  23دستور  (4)

 1976نوفم   24، بتاريخ 94
 30بتكككاريخ  61، يضكككمن نشكككر امليثكككاق الكككوطين، ج ر ع: 1976جويليكككة سكككنة  05، املكككؤريف يف 57-76، األمكككر رقكككم 1976امليثكككاق الكككوطين لسكككنة  (5)

 .1976جويلية 



 

38 
 

االيككة رغككم تطرقهككا املبككدأ وبككالرجوع إىل الدسككاتري اجلزائريككة هلككذه احلقبككة ، جتككدها أمهلككت التطككرق إىل أمككال  اجلماعككات 
 1976الالمركزيككككة اإلداريككككة، واعرتافهككككا بالواليككككة والبلديككككة كأسككككاس النظككككام الالمركزيككككة للدولككككة ، ورغككككم تطككككرق دسككككتور 

لألمككال  الوطنيككة ، إال أنككه ربطهككا بككأمال  الدولككة و"باقموعككة الوطنيككة" وهككو مصككطلح سياسككي وإيككديولوجي، مل مينعككه 
، ودسكتور 1963، وبالتايل ال جمال للحديث عن أمال  اجلماعكات االيكة يف ظكل دسكتور املشرع الش صية املعنوية

1976. 
وعلككى خككالف هككذه الدسككاتري جنككد أن املشككرع اجلزائككري أيككدي أمهيككة كبككرية ألمككال  اجلماعككات االيككة غككداة االسككتقالل 

 الوالية. سوا  يف خمتلي التشريعات املنظمة لألمال  الوطنية، أو يف قانوين البلدية و 
مباشرة بعد االستقالل صدرت عدة نصوص تشكريعية تكنظم مسكائل قانونيكة وإداريكة متعلقكة بكاألمال  الوطنيكة، وهكذه 
النصككوص أعطككت أمهيككة كبككرية للجماعككات االيككة بصككفة عامككة، ودورهككا يف تسككيري ومحايككة األمككال  الوطنيككة، واألمككال  

يكة االيكة يف خمتلكي اقكاالت، ومكن بكني هكذه النصكوص التشكريعية جنكد اجلماعات االية باعتبارهكا ركيكزة أساسكية للتنم
 (1)، املتعلكق حبمايكة وتسكيري األمكال  الشكاغرة الكيت تركهكا املعمكرين1962أوت سكنة  02املؤريف يف  20-62املرسوم 

نكدما نكص يف فقد اعرتف صراحة بامتال  اجلماعات االية ألمالكها الوطنية، وهذا ع (2) 03-62أما املرسوم رقم 
تلكككك املوجهكككة الصكككاحل  باسكككتثنا مادتكككه األوىل أنكككه:" مينكككع ككككل بيكككع وإجيكككار ...... لألمكككال  العامكككة املنقولكككة والعقاريكككة، 

اجلماعات االية"، وابتكدا  مكن هكذا املرسكوم بكدأت اجلماعكات اإلقليميكة يف اكتسكاب أمالكهكا العامكة وتككوين ذمتهكا 
واليت نظام احلصكول عليهكا وتسكيريها، واسكتغالهلا واسكتعماهلا يكؤدي إىل عرقلكة  (3) 166-63املالية، أما املرسوم رقم 

النظككام العككام واألمككن االجتمككاعي، فمككنح هككذا املرسككوم صككالحيات واسككعة للككوايل مككن أجككل محايككة أمككال  دولككة، ولككيس 
جتكككاوزات كثككككرية يف تسكككيري األمكككال  الشككككاغرة  أنكككدا أمكككال  اجلماعكككات االيكككة فقككككط، وهكككذا عنكككدما الحظككككت الدولكككة 

، أعطككى أمهيككة كبككرية األمككال  اجلماعككات (5) 1971وحتككی قككانون الثككورة الزراعيككة لسككنة  ، (4)واألمككال  العامككة للدولككة
أنككه يتكككون  19اإلقليميكة حيككث أهنككا تشكككل األراضككي املكونككة للصككندوق الكوطين للثككورة الزراعيككة، حيككث نصككت املككادة 

 مما يلي : 
   .أراضي البلدية الزراعية أو املعدة للزراعة -
 الدولة.األراضي الزراعية أو املعدة للزراعة والعائدة ألمال  الوالية أو  -

                                                           
 .اية وتسيري األمال  الشاغرة، املتعلق حبم1962أوت سنة  02املؤريف يف  20-62من املرسوم رقم  03و  02، 01أنظر املواد:  (1)
 .، املتعلق بتنظيم املعامالت وبيع وإجيار األمال  املنقولة والعقارية1962أكتوبر سنة  23املؤريف يف  (2)
  .، يتعلق حبماية الدولة لألمال  املنقولة والعقارية1963ماي  09املؤريف يف  166-63املرسوم رقم  (3)
  504 ص ،2007اجلزائر،  لية، جملة الفكر، العدد العاشر،رضوان عايلي، امال  اجلماعات اا (4)
 .1971نوفم   30بتاريخ  ، الصادرة97 ج.ر.ع  يتضمن الثورة الزراعية، 1971نوفم   08، املؤريف يف 73-71األمر رقم  (5)
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أن األراضكي امللحقكة بالصكندوق الكوطين  22غري أن قكانون الثكورة الزراعيكة وقكع يف تنكاقض كبكري عنكدما نكص يف مادتكه 
ا فرضا أن الدولكة أفرغكت البلكديات واجلماعكات االيكة مكن أراضكها الزراعيكة ومت للثورة الزراعية، هي ملك الدولة إال إذ

 الدولة.حتويلها إىل ملكية 
 20املكككؤريف يف  26-74عرفكككت الذمكككة املاليكككة للجماعكككات االيكككة وباخلصكككوص البلكككديات ذروهتكككا بصكككدور األمكككر رقكككم 

، حيكث مكنح هكذا األمكر للبلديكة احلكق يف (1)، يتضمن تكوين احتياطات عقارية لصاحل البلكديات1974فيفري سنة 
أن تكون احتياطات عقاريكة هلكا، تتككون مكن أراضكي مكن ككل نكوع أو مكن أراضكي تابعكة ألمكال  الدولكة أو اجلماعكات 

مكككن هكككذا األمكككر  05، وصكككفت املكككادة (2)االيكككة أو األفكككراد علكككى أن تكككدخل هكككذه األراضكككي يف نطكككاق منطقكككة عمرانيكككة 
 مشتمالهتا كما يلي 

 .راضي التابعة لألمال  الدولة فا فيها األمال  الشاغرة اليت آلت إليهااأل -
   .األراضي التابعة للجماعات االية األراضي التابعة ملزارع التسيري الذايت الفالحي -
 .األراضي املوهوبة للصندوق الوطين للثورة الزراعية -

واملسككاحة امل صصككة   (3)مصككلحة أمككال  الدولككة مككع إمكانيككة تعككويض اخلككواص بعككد تقككدير قيمككة األراضككي مككن طككرف
املنصككككوص عليهككككا يف هككككذا األمككككر ال ميكككككن تسككككيريها إال فوجككككب خمطككككط التعمككككري كمككككا مككككنح املشككككرع احلككككق  (4)للتعمككككري

 01-81للجماعات االية أن تتنازل عن بعض أمالكهكا اخلاصكة بالنسكبة لألشك اص احلكائزين هلكا، يف القكانون رقكم 
السككككين وامليكككين أو  االسكككتعمالواملتضكككمن التنكككازل عكككن األمكككال  العقاريكككة ذات  1981مسكككنة  فيفكككري 07املكككؤريف يف 

التجكككاري أو احلكككريف التابعكككة للدولكككة أو اجلماعكككات االيكككة ، ومكاتكككب الرتقيكككة والتسكككيري العقكككاري واملؤسسكككات واهليئكككات 
 .واألجهزة العمومية

   1969  وقانون الوالية لسنة 1967لسنة ثانيا: أمالك الجماعات المحلية في ظل القانون البلدي 
البلديكة قاعكدة  (5)، املتضمن القانون البلكدي 1967جانفي سنة  18املؤريف يف  24-67جعل األمر رقم  

الالمركزية حيث نصت مادته األوىل أن:" البلدية يف اجلماعة اإلقليميكة السياسكية واإلداريكة واالقتصكادية واالجتماعيكة 
 ."والثقافية األساسية

                                                           
مارس  05صادرة بتاريخ   19 ج.ر.ع، يتضمن تكوين احتياطات عقارية لصاحل البلديات ، 1974فيفري  20املؤريف يف  26-74األمر رقم  (1)

1974. 
 1971نوفم   30، املوافق 97 ج.ر.ع، املتضمن الثورة الزراعية، 1971نوفم   3املؤريف يف  71-73األمر رقم من  02املادة  (2)
 من نفس القانون  07املادة  (3)
واملتضمن تكوين  1974فيفري سنة  23املؤريف يف  26-74يتضمن تطبيق األمر رقم  1975أوت سنة  27املؤريف يف  103-75مرسوم رقم  (4)

 1975سبتم   02بتاريخ   ، الصادرة70 ج.ر.عاحتياطات  عقارية لصاحل البلديات، 
 1967جانفي 18، الصادرة بتاريخ  06 ج.ر.ع، املتضمن القانون البلدي ، 1967جانفي  18املؤريف يف  24-67األمر رقم  (5)
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كما نص عرض أسكباب هكذا األمكر أنكه:" ال تكزال اجلماعكات االيكة عقكب نيكل االسكتقالل، تسكري وفقكا للقواعكد الكيت 
ورثتهككا مككن النظككام االسككتعماري، وعليككه حسككب عككرض األسككباب هككذا، فككان هككذا الوضككع أدي حبرماهنككا مككن أي قاعككدة 

لبلديككة هككذا مككا أثككر سككلبا علككى مككداخلها ، أمككا ماليككة ، كمككا اعككرتف املشككرع كككذلك بسككو  اسككتغالل وتسككيري األمككال  ا
مته نصت أنه:" إذا كانت عدة بلديات متلك أمواال وحقوقا مشاعة بينها فيسوغ تأسيس جلنة مؤلفكة مكن  27املادة 

ة للبلكديات مشككلة منهكا، ومؤلفكة بتسكيري وإدارة بكمندويب اقالس الشعبية البلديكة املعنيكة، وذلكك عنكد عكدم وجكود نقا
 .(1)"وال واحلقوق املشاعةهذه األم

ويالحظ أن هذا القانون مل يتطرق لتضيق وحتديد األمال  العامة البلدية ومشكتمالهتا، مكا عكدا اإلفكرار أن البلديكة هلكا 
 .(2)1969ذمة مالية، ونفس الشي الحظناه بالنسبة لقانون الوالية لسنة 

  ك الجماعات المحليةبأمال الفرع الثاني: صدور قانون األمالك الوطنية واالعتراف
بانتقككككال نظريككككة األمككككوال العامككككة مككككن مرحلككككة النظككككام الرأمسككككايل االسككككتعماري، إىل مرحلككككة النظككككام االشككككرتاكي،  

احتلت موقعا مهمكا يف النظكام القكانوين للدولكة اجلزائريكة، حيكث أصكبحت إحكدى املواضكيع األساسكية الكيت  لهكا تغكري 
، جتارية، صناعية، أو فالحية، حلكت فقتضكاه األفككار والكنظم القانونيكة جذري يف كافة جماالت تشغيل هذه األموال

اقكككل لككككن بكككدخول  (3)االشكككرتاكية احلاكمكككة لقطكككاع األمكككوال العامكككة حمكككل الكككنظم الرأمساليكككة الكككيت كانكككت سكككائدة مكككن قبكككل
ية ككان اجلزائر مرحلة جديدة عرفكت باسكم مرحلكة اإلصكالحات االقتصكادية الكك ى ومكا تبعهكا مكن إصكالحات سياسك

هلككا تككأثري مباشككر علككى احليككاة االجتماعيككة للجزائككريني، عككادت اجلزائككر إىل النظريككة اللي اليككة أو التقليديككة القائمككة علككى 
ازدواجيكة األمككال  الوطنيككة، أي أمككال  وطنيككة عامككة وأمككال  وطنيكة خاصككة، ففككي هككذه املرحلككة بالككذات أدركككت الدولككة 

القيمككة احلقيقيككة هلككذه األمككال ، وعليككه كانككت التحككوالت يف تسككيري هككذا امللككي، اجلزائريككة بقادهتككا وحكوماهتككا ووزرا هككا 
أي ملككي األمككال  الوطنيككة تسككري بككبط  شككديد، حككىت ال نقككول أنككه كككان حجككر الزاويككة لكككل تغيككري أو فكككرة جديككدة يف 

ات االيكة، سكوا  يف اقال االقتصادي والسياسي للدولة اجلزائرية، كما أنه مت اعرتاف تدرجيي صريح األمال  اجلماعك
 .(4)1984نظام وحدة األمال  الوطنية، أي قانون األمال  الوطنية لسنة 

                                                           
 506صمرجع سابق،  ،رضوان عايلي (1)
 1969ماي  23بتاريخ  44 ج.ر.ع، يتضمن قانون الوالية ، 1969ماي  22املؤريف يف  38-69األمر رقم  (2)
طبوعات اجلامعية، حممد فاروق عبد اقيد، التطور املعاصر لنظرية األموال العامة يف القانون اجلزائري دراسة مقارنة يف ظل األموال الوطنية، ديوان امل (3)

 09:، ص1988طبعة 
 506مرجع سابق، ص ،رضوان عايلي (4)
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، أول قكككانون جزائكككري يكككنظم األمكككال  الوطنيكككة (1) 1984جكككوان سكككنة  30املكككؤريف يف  16-84يعتككك  القكككانون رقكككم 
هككم، تككأثر بالنظككام سككنة مككن االسككتقالل، وهككو زمككن طويككل جككدا بالنسككبة القككانون م 22بصككفة مت صصككة، صككدر بعككد 

اإليككديولوجي االشككرتاكي السككائد يف تلككك الفككرتة، ومككا يثبككت ذلككك هككو تأشككريات هككذا القككانون، حيككث أشككار للميثككاق 
الككوطين كككأول مرجككع اعتمككد عليككه يف تبككين قككانون األمككال  الوطنيككة، حيككث تككنص املككادة األوىل منككه" تتكككون األمكككال  

متلكهكككا اقموعكككة الوطنيكككة والكككيت حتوزهكككا الدولكككة وجمموعاهتكككا االيكككة يف  الوطنيكككة مكككن جمموعكككة املمتلككككات والوسكككائل الكككيت
شكككل ملكيككة للدولككة طبقككا للميثككاق الككوطين والتشككريع اجلككاري هبككا العمككل الككذي حيكككم سككري الدولككة وتنظككيم اقتصككادها 

 .(2)وتسيري ذمتها"
كل متكامل، ففي نظكام وحكدة األمكال    نظريا اعتمد املشرع اجلزائري على نظرية وحدة األمال  الوطنية، اليت جتعلها

الوطنيككة، ال يوجككد تقسككيم لألمككال  الوطنيككة اىل أمككال  وطنيككة عامككة، وأمككال  وطنيككة خاصككة، كمككا يعتمككد هككذا النظككام 
علككى عككدم قابليككة األمككال  الوطنيككة للتصككرف فيهككا أو امتالكهككا بالتقككادم، أو احلجككز عليهككا، غككري أنككه جيككوز التصككرف يف 

، (3)لحقات التابعة لألمكال  الوطنيكة حبككم طبيعتهكا أو غكرض ختصيصكها، أو الوظيفكة املوكلكة هلكابعض املمتلكات وامل
 06اعرتف قكانون األمكال  الوطنيكة صكراحة حبكق اجلماعكات االيكة بكامتال  أمكال  وطنيكة وهكذا يف نكص املكادة حيث 

 ه:" تتكون األمال  الوطنية مما يلي:نم
 أمال  الدولة.  -
 أمال  الوالية.-
 أمال  البلدية - 

وعليه أقر القانون تصنيفات لألمكال  الوطنيكة حيكث تتشككل مكن األمكال  العموميكة واألمكال  املست صكة، واألمكال  
العسكككككرية، واألمككككال  اخلارجيككككة، واعككككرتف املشككككرع للجماعككككات االيككككة ) الواليككككة، البلديككككة( بأحقيككككة امككككتال  األمككككال  

  امل صصكككة، أمكككا األمكككال  العسككككرية واألمكككال  اخلارجيكككة، تنفكككرد بامتالكهكككا العموميكككة واألمكككال  االقتصكككادية واألمكككال
"علككككى احلقككككوق  فتشككككمل أمككككال  اجلماعككككات االيككككة العموميككككة، (4)الدولككككة فقككككط نظككككرا لطبيعتهككككا وهككككذا أمككككر منطقككككي 

ا إمكككا واملمتلككككات املنقولكككة والعقاريكككة الكككيت تسكككتعمل مكككن طكككرف اجلميكككع واملوضكككوعة حتكككت تصكككرف العامكككة املسكككتعملة هلككك

                                                           
 1984جويليه 3الصادرة بتاريخ  27 ج.ر.عاملتعلق باألمال  الوطنية،  1984جوان  30املؤريف يف  16-84قانون رقم:  (1)
 507لسابق، ص مرجع ،رضوان عايلي (2)
 09حممد فاروق عبد اقيد، مرجع سابق، ص (3)
 مرجع سبق ذكره. 16-84من القانون رقم  08أنظر املادة  (4)



 

42 
 

مباشرة وإما بواسطة مرفق من املرافق العمومية شريطة أن تككون يف هكذه احلالكة إمكا حبككم طبيعتهكا أو هتيئتهكا اخلاصكة 
 .(1)مالئمة حصرا أو أساسا مع اهلدف اخلاص هبذا املرفق

ن أمثلككة ومكك(2)تنقسككم أمككال  اجلماعككات االيككة إىل األمككال  العموميككة الطبيعيككة واألمككال  الوطنيككة الصككناعية  
األمال  العمومية الطبيعية جند سكواحل البحكر امليكاه البحريكة الداخليكة، البحكريات، اقكال اجلكوي  ومكن أمثلكة األمكال  
العموميكككة الصكككنيعة جنكككد : السككككك احلديديكككة ، املكككوانئ املدنيكككة، البحريكككة، املكككوانئ اجلويكككة، الطكككرق العموميكككة، اآلثكككار، 

 (3).احلدائق.... اخل
مال  االقتصادية التابعة للجماعكات االيكة" الثكروات الطبيعيكة وككذا جممكوع املمتلككات ووسكائل اإلنتكاج وتعت  من األ

مكككككال  املست صكككككة يف" األ، أمكككككا (4)واالسكككككتغالل ذات الطكككككابع الصكككككناعي والتجكككككاري والفالحكككككي واملتعلقكككككة باخلكككككدمات
وغككككري املدرجككككة يف أصككككناف أخككككرى مككككن  العقككككارات واملنقككككوالت ف تلككككي أنواعهككككا الككككيت تعككككد ملكككككا هلككككا وغككككري املصككككنفة

 .(5)األمال "
 المطلب الثاني: أمالك الملكية في ظل نظام ازدواجية األمالك الوطنية 

 األمكال  مكن بكني ككل العموميكة امللكيكة نظكام بازدواجيكة والدولكة االيكة للجماعكات 1989 دسكتور اعكرتف 
 18 املكادة فحكوى خكالل مكن صكراحة يقكر جزائكري سكتورد أول ككان كمكا اخلاصكة، الوطنيكة واألمال  العامة الوطنية
 .الوطنية األمال  يف االية اجلماعات حق على منه

 الفرع األول: أمالك الجماعات المحلية في ظل نظام ازدواجية األمالك الوطنية
يف املككأثورة يف النظككام القككانوين لألمككال  الوطنيككة  (6)1989فيفككري سككنة  23مككن دسككتور  18أحككدثت املككادة  

" بكككاألمال  الوطنيكككة  اجلزائكككر، حيكككث اعرتفكككت للدولكككة والواليكككة والبلديكككة، بنظكككامني خمتلفتكككني للملكيكككة العموميكككة، األوىل
"بككاألمال  الوطنيككة اخلاصككة" كمككا كككان أول الدسككتور اجلزائككري يقككر صككراحة حبككق ملكيككة اجلماعككات  العامككة"، والثانيككة

منكه علكى "األمكال  الوطنيكة حيكددها القكانون، وتتككون مكن األمكال   18االية ألمالكهكا الوطنيكة، حيكث تكنص املكادة 
العمومية اليت متلكها كل من الدولة والوالية والبلدية" وهذا تطبيقا ملبادئ التنظيم الالمركزية الكذي اعتمكدها الدسكتور 

                                                           
 من نفس القانون 11املادة  (1)
 من نفس القانون 12املادة  (2)
 من نفس القانون 14ملادة  (3)
 من نفس القانون 16و  19أنظر املادتني  (4)
 من نفس القانون، مرجع سبق ذكره 27املادة  (5)
يف  1989فيفكري سكنة  23نكص تعكديل الدسكتور املوافكق عليكه يف اسكتفتا   ، يتعلق بنشكر1989املؤريف يف فيفري سنة  18-89املرسوم الرئاسي رقم  (6)

 1989مارس  01بتاريخ  ،09ج.ر.عاجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، 
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ري لسكككككنة وجتكككككدر اإلشكككككارة إىل أن نفكككككس املبكككككادئ جنكككككدها يف التعكككككديل الدسكككككتو  (1)منكككككه 16و 15يف نكككككص املكككككادتني 
املكككؤريف يف أول ديسكككم  سكككنة  30-90فكككال ميككككن لقكككانون األمكككال  الوطنيكككة اجلديكككد، وهكككو القكككانون رقكككم  (2)1996
 18و  17"عمكال باملكادتني  نصكهامنه، إىل قسمني وهذا ب 02خمالفة هذه املبادئ حيث قسمتها املادة  (3)1990

وق املنقولككة والعقاريككة الككيت حتوزهككا الدولككة ومجاعاهتككا مككن الدسككتور تشككمل األمككال  الوطنيككة علككى جممككوع األمككال  واحلقكك
 اإلقليمية يف شكل ملكية عمومية أو خاصة، وتتكون هذه األمال  الوطنية من :

 .األمال  العمومية واخلاصة التابعة للدولة
 األمال  العمومية واخلاصة التابعة للوالية. 
 .األمال  العمومية واخلاصة التابعة للبلدية

ت بككذلك أمككال  اجلماعككات االيككة بكككل هككذه املبككادئ، وباعتبككار االنفتككاح السياسككي واالقتصككادي الككذي تككأثر حيككث 
عرفته اجلزائكر بدايكة التسكعينات، يعكرتف بتقسكيم األمكال  الوطنيكة إىل فئتكني " عامكة وخاصكة" وهكذا أمكر منطقكي، ومكا 

أن األمككال  الوطنيككة اخلاصككة سككوا  ملككك  يؤكككد ذلككك عمومككا مككا ورد يف نككص املككادة الثالثككة منككه، حيككث يؤكككد املشككرع
الدولة أو الوالية أو البلدية، ميكن التصكرف فهكا، فعكىن أهنكا تكؤدي وظيفكة امتالكيكة وماليكة"، وسكبب جلكو  املشكرع إىل 
هككذه النظريككة الككيت جتككد مصككدرها يف القككانون الفرنسككي، أنككه وضككع فئتككني مككن املككال العككام، تكككون األفضككلية يف احلمايككة 

، مثككككل "الثككككروات، ومصككككادر الطاقككككة، والغابككككات، والشككككواطئ اسككككرتاتيجيةلوطنيككككة العامككككة، باعتبارهككككا أمككككال  لألمككككال  ا
واألهنار"، مع اإلبقا  بفئة أخرى من املال العام، مينح بعض املرونة لإلدارة العامة يف اسكتغالهلا وحكىت التصكرف فيهكا، 

سككيم األمككال  العموميككة إىل فئتككني "عامككة ، حيككث ذكككر أن تق DUGUIT "وهككذا مككا تطككرق إليككه الفقيككه "دوجككي
وخاصككة"، ال يعككين أن هنككا  تباعككد بينهمككا، وإمنككا هنككا  نككوع مككن التككدرج ، سككببه أمهيككة فئككة عككن فئككة أخككرى  وهككذا مككا 

( من قانون األمال  الوطنية بنصكها أن " األمكال  الوطنيكة العموميكة غكري قابلكة للتصكرف وال 04أكدته املادة الرابعة )
 .(4) للحجز"للتقادم وال

 
 

                                                           
 16ة القاعديككة" أمككا املككادة علككى " اجلماعككات اإلقليميككة للدولككة يف البلديككة الواليككة البلديككة هككي اجلماعكك 1989مككن دسككتور سككنة  15حيككت تككتص املككدة  (1)

 .تنص على "ميثل اقلس املنت ب قاعدة املركزية ، ومكان مشاركة املواطنني يف تسيري الشؤون العمومية"
نككوفم   28، واملتعلككق بلصككدار نككص تعليككل الدسككتور املصككادق عليككه يف اسككتفتا  1996ديسككم  سككنة  07املككؤريف يف  438-96املرسككوم الرئاسككي رقككم  (2)

 1996 .ديسم   19 بتاريخ ،76: ج.ر.ع، 1965
 املرجع نفسه.  (3)
 509مرجع سابق، ص ،رضوان عايلي (4)
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 الوطنية  باألمالكالمتعلق  30-90 المعدل والمتمم للقانون 14-08الفرع الثاني: صدور القانون 
، حيككث صككدر القككانون رقككم 2008سككار املشككرع علككى نفككس املنهككاج يف تعككديل قككانون األمككال  الوطنيككة سككنة  

،  وهبكككذا التعكككديل 1990ة لسكككنة يعكككدل قكككانون األمكككال  الوطنيككك 2008جويليكككة سكككنة  20، املكككؤريف يف (1)08-14
، 1990وضككع املشككرع قطيعككة تامككة مككع كككل مككا يككوحي للنظككام االشككرتاكي، ولقككد ألغككي قككانون األمككال  الوطنيككة لسككنة 

، وهذا من حيث التككوين، حيكث 1984املعدل واملتمم التقسيمات اليت اعتمد عليها قانون األمال  الوطنية لسنة 
 االية إىل أمال  وطنية عامة وأمال  وطنية خاصة .اعتمد على تقسيم أمال  اجلماعات 

تقسككم أمككال  اجلماعككات االيككة العامككة إىل قسككمني أمككال  وطنيككة عموميككة طبيعيككة وأمككال  وطنيككة عموميككة اصككطناعية 
وتشككمل األمككال  الوطنيككة العموميككة الطبيعيككة الككيت متلكهككا اجلماعككات االيككة علككى سككبيل املثككال ممككا يلككي شككواطئ البحككر 

 ياه الداخلية، الثروات واملوارد الطبيعية السطحية.... اخل .امل
األراضكككي  تشكككتمل األمكككال  الوطنيكككة العموميكككة االصكككطناعية اململوككككة مكككن طكككرف اجلماعكككات االيكككة علكككى سكككبيل املثكككال
ملكوانئ اجلويكة املعزولة اصكطناعيا مكن تكأثري األمكواج، السككك احلديديكة وتوابعهكا، املكوانئ املدنيكة والعسككرية وتوابعهكا، ا

 واملطارات املدنية والعسكرية، الطرق العادية والسريعة وتوابعها.. اخل .
 أما أمال  اجلماعات االية اخلاصة فتشمل األمال  التالية:  
 العقارات واملنقوالت امل تلفة األنواع غري املصنفة يف األمال  الوطنية العمومية اليت متلكها.  -
 .ولة اليت اقتنتها أو حققتها اجلماعات االيةاحلقوق والقيم املنق -
األمكككال  واحلقكككوق النامجكككة عكككن جتزئكككة حكككق امللكيكككة الكككيت تكككؤول إىل اجلماعكككات االيكككة ، واىل مصكككاحلها وموسكككوماهتا  -

   .العمومية ذات الطابع اإلداري
   .هلااألمال  اليت ألغي ختصيصها أو تصنيفها يف األمال  الوطنية العمومية اليت تعود إ -
األمككال  ااولككة بصككفة غككري شككرعية مككن األمككال  الوطنيككة التابعككة للواليككة أو البلديككة والككيت اسككتوىل عليهككا أو شككغلت  -

 .(2)دون حق وبدون سند واسرتدها بالطرق القانونية
 
 
 

                                                           
واملتضمن قانون األمال   1990املؤريف يف أول ديسم   30-90، يعدل ويتمم القانون رقم 2008يوليو  20مؤريف يف  14-08قانون رقم  (1)

 .الوطنية
 509، مرجع سابق، ص رضوان عايلي  (2)
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 ليات تسيير أمالك البلديةآ المبحث الثاني:
املتعلككق بكككاألمال   30-90مكككن القككانون رقكككم  09تطبيقككا ملبكككدأ اسككتقاللية اجلماعكككات االيككة منحكككت املككادة  

الوطنية واملعدل واملتمم، صالحية تسيري األمال  الوطنية االية للوالة، ورؤسكا  اقكالس الشكعبية، كمكا هلمكا صكالحية 
 .متثيل اجلماعات االية، أمام القضا 

 المعدل والمتمم  30- 90المطلب األول: تسيير أمالك البلدية في نقل قانون األسالك الوطنية 
اعكرتف قكانون األمككال  الوطنيكة للمجككالس الشكعبية االيككة بكبعض الصككالحيات يف هكذا اقككال، وختتلكي هككذه  

الصكالحيات بككني هككاتني اهليئتككني حسككب العمليككة حبككد ذاهتكا، فتكككون إداريككة إذا تعلككق األمككر بقاعككدة تسككيري ذات طككابع 
 باسككككتثمار أو حتويككككل امللكيككككة مككككثال، لككككذلك حنككككاول دراسككككة هككككذه ، وتكككككون فداولككككة إذا تعلقككككت عمليككككة التسككككيريتقككككين

 :اإلجرا ات، وحندد مسؤولية كل طرف فيها وهذا كما يلي
 العمومية والتخصيص  األمالك في الفرع األول: اإلدراج

متميكزين  إجكرائينييقصد باألدراج "إدخال مال معني يف صني من أصناف األمال  العامكة، وتككون بلتبكاع  
 .يني احلدود واالصطفافمها تع

 العمومية األمالك في وال: اإلدراجأ
 : مها إجرائيني على بنا ا العملية وتقوم (1)العامة األمال  أصناف من صني يف معني مال إدخال ويعين

 األمال  اقاورة بقية عن للدولة التابعة العمومية الوطنية امللكية فصل عملية وهي :الحدود -
 االسكتثنائية األحككام تطبيكق جمكال ضكمن يكدخل الكذي اإلقليمكي االختصكاص جمكال حتديكد وذلكك هبكدف (2) هلكا

وهكو معاينكة السكلطة امل تصكة حلكدود األمكال  الوطنيكة العموميكة الطبيعيكة، البحريكة واملائيكة ، الوطنيكة بكاألمال  اخلاصكة
مككال  الشكك ص العككام و األفككراد وذلككك وتفصككلها مككن بككاقي امللكيككات اقككاورة هلككا، أو هككو إفككراز املككال العككام مككن بقيككة أ

املكؤريف  427-12هبدف تعيني جمال تطبيق األحكام االستثنائية اخلاصة بامللكية العامة ومنح املرسوم التنفيذي رقكم 
حيكدد شكروط وكيفيكات ادارة وتسكيري األمكال  العموميكة واخلاصكة التابعكة للدولكة، للكوايل  2012ديسم  سكنة  16يف 

ولكككة هكككذه الصكككالحية، وهكككذا أمكككر منطقكككي، حيكككث أن اإلدارة ال تتفكككق مكككع صكككاحب امللكيكككة اقكككاورة باعتبكككاره ممكككثال للد
 .(3)لتحديد أمالكها بل تقوم بعملية كاشفة فقط

                                                           
 35 ص ،2002 اجلزائر، هومة،  العام، دار املال نظرية ،حيياوي عمرا (1)
 30-90القانون  من 29 املادة (2)
 510، مرجع سابق، ص رضوان عايلي (3)
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 بامللكيكات وتسكمى، (1)هلا اقاورة ومللكيات العمومية الطرق بني الفاصلة احلدود حتديد عملية هو :االصطفاف -
كمكا ميككن ان يعكرف ،  والقانونيكة اإلداريكة اإلجكرا ات مكن سلسكلة بعكد الوطنيكة األمكال  يف إدراجهكا ليكتم االصكطناعية

بانككه هككو إثبككات تعيككني احلككدود الفاصككلة بككني الطككرق العموميككة وللملكيككات اقككاورة هلككا أي هككو تعيككني حككدود األمككال  
كمال عمليككة التهيئككة وإصككدار الوطنيككة االصككطناعية، وبككدرج امللككك يف األمككال  الوطنيككة لعموميككة االصككطناعية بعككد اسككت

 .(2)العقد القانوين للتصنيي
 ثانيا : التخصيص

 عمكومي شك ص ميلككه منقكول أو عقكاري ملكك اسكتعمال ككل نكهأ علكى الكذي الوطنية األمال  عرفه قانون 
 اجلماعكات أو للدولكة التابعكة اخلاصكة الوطنيكة احكد األمكال  وضكع عمليكة يف وتتمثكل العكام الصكاحل ختكدم مهمكة يف

 إىل األخكري وهبكدف يف منهكا االسكتفادة مكع متكينهكا قصد عمومي مرفق أو عمومية مصلحة تصرف حتت اإلقليمية،
 688 املكادة وخاصكة 20 املكدين القكانون يف الدولكة بكأمال  املتعلقة القانونية النصوص خالل من العام الصاحل حتقيق
 :يلي ما يالحظ

 .عام مرفق خلدمة الت صيص يكون وأ العامة للمصلحة سوا  يكون قد الت صيص  -
 .(3)والتقادم واحلجز للتملك القابلية عدم يف املتمثلة الدولة أمال  خبصائص أخذ قد املدين القانون أن  -
 فيلغكى الت صكيص نطكاق خارج أصبح قد مثال للبلدية التابعة اخلاصة الوطنية لألمال  تابعا ملكا انه ثبت إذا لكن

ر سككلطة اسككتعمال األمككال  الوطنيككة اخلاصككة سككوا  مملوكككة للدولككة أو اجلماعككات االيككة هككو جككوهالككذي  (4)الت صككيص
الككذي يككرتبط  االسككتعمالوالككيت هككي نتككاج االعككرتاف لألشكك اص العامككة حبككق ملكيككة أمالكهككا الوطنيككة ، وهككو نككوع مككن 

احل العامكة، وهككو مككا أساسكا بعموميككة املكال حيككث يسككتهدف الت صكيص دائمككا حتقيككق مهكام مرتبطككة بكالنفع العككام واملصكك
مييكككز سكككلطة اسكككتعمال هكككذه األمكككوال مكككن اسكككتعماالت املالكككك الفكككردي ألمالككككه الكككيت تسكككتهدف أساسكككا حتقيكككق نفعكككه 

 .(5)اخلاص
"اسكتعمال ملكك عقكاري أو منقكول ميلخكه شك ص عمكومي يف  عرف قانون األمكال  الوطنيكة الت صكيص أنكه 

د األمكككال  الوطنيكككة اخلاصكككة الكككيت متلككككه الدولكككة أو اجلماعكككة مهمكككة ختكككدم الصكككاحل العكككام للنظكككام، ويتمثكككل يف وضكككع أحككك

                                                           
 السابق الذكر  30-90القانون  من 30 املادة (1)
 510، مرجع سابق، ص رضوان عايلي (2)
معدل واملتمم فوجب  1975سبتم  30املؤريف يف ،78ج.ر.عضمن القانون املدين، املت 1975سبتم   26املؤريف يف  58 -75األمر رقم  (3)

 .2007مايو  13الصادرة يف   ،31 ج.ر.ع ، 2007يونيو  13مؤريف يف  05-07القانون رقم 
 الوطنية السابق الذكر. باألمال املتعلق  30-90القانون  من 83 املادة (4)
 511، مرجع سابق، ص رضوان عايلي (5)
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اإلقليميكة حتككت تصكرف دائككرة وزاريكة أو مصككلحة عموميكة أو مؤسسككة عموميكة تابعككة ألحكدمها وفصككد متكينهكا مككن أدا  
 صكادرة قكرارات و فكداوالت ويكتم فقابكل أو جمكاين أو هنكائي، مؤقت يكون قد الت صيص و، (1)املهمة املستندة إليها

ويف حالكة مكا إذا ثبكت أنكه ملككا تابعكا لألمكال  الوطنيكة اخلاصكة باجلماعكات ، البلديكة يف امل تصكة االيكة اهليئكات عكن
االية قكد أصكبح ال يفيكد هنائيكا يف عملهكا فيكتم إلغكا  الت صكيص ويف ككل احلكاالت خيضكع ختصكيص األمكال  العقاريكة 

لدية وإلغكا  ختصيصكها ملكداوالت وقكرارات حمليكة صكادرة عنهكا وميككن أن التابعة لألمال  الوطنية اخلاصة بالوالية أو الب
يككككون الت صكككيص هنائيكككا أو مؤقتكككا، كمكككا ميككككن أن يككككون جمكككاين أو فقابكككل ، فيككككون جمكككاين عنكككدما ختصكككص الدولكككة 

 .(2)أمالكها ملصلحة تابعة للوالية أو البلدية
 للمحالت والتنازل رالح التسيير و الوصايا و اإليجار و الهبات: الفرع الثاني

ن هنككا  اصككناف اخككرى جنككد ان الككيت منهككا اهلبككات والوصككايا واالجيككار التسككيري احلككر للمحككالت كمككا جنككد ايضككا أكمككا 
 التنازل وهو ما سوف نقوم بعرضه وفق التسلسل التايل:  

 الوصايا و وال: الهباتأ
 الوصكايا و اهلبكات رفكض أو قبكول صكالحية واملكتمم املعكدل الوطنيكة األمكال  قكانون مكن 45 املكادة أعطكت 
 .البلدي الشعيب للمجلس مداولة طريق عن تتم واليت للبلدية

 الحر والتسيير ثانيا: اإليجار
 السكلطة تقكوم حيكث اخلاصكة أمالكهكا تكأجري يف احلكق للبلديكة الوطنيكة األمكال  قكانون مكن 90 املكادة نصت 
 للمحكالت احلكر بالتسكيري البلديكة تقكوم كمكا (3)هتااختصاصكا رإطكا يف حتوزهكا الكيت العقاريكة األمكال  بتكأجري امل تصكة
 املصكاحل استشارة بعد الشروط دفرت أساس على تتنازل أن للبلدية ميكن كما الشروط دفرت وفق احلرفية، أو التجارية
، كمكا (4)يكةالبلد ميزانيكة إىل البيكع عائكد إرجكاع األخكري يف يكتم قانونيكة إجكرا ات بعكد الدولكة أمكال  إلدارة التقنيكة

  :يستوجب لتأجري أمال  البلدية توافر جمموعة من الشروط يف امللك املراد تأجريه حمددة كما يلي
جيككب أن ال يكككون العقككار خمصككص لفائككدة مصككلحة أو مؤسسككة عموميككة ويف حالككة ورود احتمككال عككدم قابليتككه   -

 .لتأدية وظيفته
 .هذا النوع من التصرف ألي سبب قانوين أو مادي أن ال يكون العقار املراد تأجريه غري قابل ملثل -  

                                                           
 من قانون األمال  الوطنية، املعدل واملتمم 82املادة  (1)
 .89، ص2006، جامعة اجلزائر، املاجستري، إدارة األمال  الوطنية ، مذكرة رضوان عايلي(2)
ة للدولككة ، الكذي حيككدد شكروط إدارة األمككال  اخلاصككة والعامكة التابعكك1991نككوفم   23املككؤريف يف  454-91رسكوم التنفيككذي رقكم امل مككن 51 املكادة (3)

 .1991نوفم   24الصادرة يف  ،60 .ر.عج،وتسيريها ويضبط كيفيات ذلك 
 511، مرجع سابق، ص رضوان عايلي (4)
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علككى الككرغم مككن أن عقككود اجيككار أمككال  البلديككة ختضككع لككنفس القواعككد املتعلقككة بعقككد اإلجيككار يف القككانون املككدين إال أهنككا 
ونظككرا العتبككارات املصككلحة العامككة فلهنككا حماطككة فجموعككة مككن الضككوابط والشككروط علككى اعتبككار أهنككا تشكككل صككفقات 

بالنسككبة للمتعاقككد مككع االدارة وهككو مككا جيعلهككا ختضككع لقواعككد مشككاهبة لتلككك املنصككوص عليهككا فوجككب قككوانني  عموميككة
الصفقات العمومية السيما وهو ما جعل اجرا  تقييد حرية االدارة يف اختيار املتعاقد معها التكأجري يككون عكن طريكق 

 .(1)لرتاضياملزاد العلين كقاعدة عامة واالستثنا  هو التأجري عن طريق ا
املتعلكق بكاألمال  الوطنيكة  30-90مكن القكانون  89إن أمال  اجلماعات االية العقارية وطبقا لنص املادة  

يكتم تأجريهكا بعكد حتديكد الشكروط املاليككة هلكذا التكأجري عكن طريكق املكزاد العلككين وخيضكع لكنفس قواعكد االشكهار واإلعككالن 
اليهكا بالنسككبة للتصكرف بكالبيع بكاملزاد العلككين لعقكارات البلديكة، أمكا بالنسككبة وإجكرا ات املكزاد العلكين الككيت سكبق أن أشكرنا 
وحيككدد يف عقككد أمككا بالنسككبة لعقككد ، االسككتثمارات املزمككع اجنازهككا الهككتال ملككدة االجيككار فلهنككا جيككب أن تكككون مالئمككة 

ع مسكتحقات االجيكار وشكروط االجيار حقوق وواجبات االطكراف وكيفيكة دفك (2)االجيار فلنه يتم حتريره من قبل البلدية
 .الفسخ وكيفيات حتويل االجيار اىل تنازل عند االقتضا  وكذلك كيفيات حساب سعر التنازل

إن التككككأجري بالرتاضككككي علككككى غككككرار البيككككع بالرتاضككككي يهككككدف يف االسككككاس اىل فائككككدة أكيككككدة ومصككككلحة حمققككككة  
  :ما يليوهو ما ي ر الت لي عن اجرا ات املنافسة ومن امثلتها  (3)للدولة

العقارات ذات االستعمال السكين : ويتم تأجري هذه األخرية من طرف اهليئكات املعنيكة بتكأجري األمكال  العقاريكة  - 
التابعكة للبلديككة وذلكك طبقككا للتشكريعات الككيت حتككم هككذه االجيكارات فككا يف ذلكك السكككنات اخلاضكعة ألحكككام املرسككوم 

 (4).1989يونيو  20املؤريف يف  98-89التنفيذي 
وهكذه العقكارات يكتم تأجريهكا بالرتاضكي طبقكا  الوطنيكة:العقارات املرتبطة بعمليات تكتسي فائدة أكيدة للجماعكة  - 

 السالي الذكر. 30- 90من القانون  89لنص املادة 
 البلدية أمالك عن ثالثا: التنازل
 جكا  وقد 1990سنة دور  الذي  بيع  مصطلح بني الوطنية األمال  قانون يف املشرع مصطلحات تباينت 
 تكأجري أو التنكازل ميككن انكه املكادة فكأقرت التنكازل، فصكطلح التعكديل بعكد 89 املكادة نكص يف التعكديل بعكد املصكطلح
 عكدم احتمكال ورد إذا وهكذا ختصيصكها الغكي الكيت أو خمصصكة غكري للبلديكة اخلاصكة لألمكال  التابعكة العقاريكة األمكال 
 تكتم أن علكى حمكددة قانونيكة جكرا اتاو  قواعكد وفكق العموميكة و املؤسسكات ملصكاحلا عمكل يف وظيفتهكا لتأديكة قابليتهكا

                                                           
 11، مرجع سابق، صإمساعيل بوقرة (1)
 271ص  د.س،، 13ليات تسيري االمال  العقارية البلدية يف الشريع اجلزائري، جملة العلوم االجتماعية واالنسانية، العدد آحممد كنازة،  (2)
 املتضمن االمال  الوطنية السابق. 30-90من القانون  02فقرة  90املادة  (3)
 القانون.نفس  من 02فقرة  89نص املادة  (4)
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 مكن 57 املكادة وفكق للبلديكة التابعكة العقاريكة لألمكال  بالنسكبة هكذا البلكدي، الشكعيب للمجلكس فداولكة التنكازل عمليكة
 يف التنفيكذ أعكوان طريكق عكن أو البلكدي الشكعيب اقلكس مكداوالت لنفكاذ الكوايل مصكادقة إلزاميكة مكع (1)البلديكة قكانون

 مكا وهكذا البلديكة مكن طلكب علكى بنكا ا الوطنيكة بكاألمال  املكلفكة اإلدارة طريكق عكن أو ااكاكم لكدى الضكبط كتابات
 الكيت التصكرف أو التسكيري عقكود ختضكع انكه 120 املكادة نكص يف واملكتمم املعكدل الوطنيكة األمكال  قكانون مكن يتضكح
 األخكري البلديكة قكانون مكن 2 املكادة أكدتكه مكا أيضكا وهكذا والواليكة البلديكة لقكانوين يكةاإلقليم اجلماعات بأمال  تتعلق
 .الحقا له نتطرق والذي

 الرخصـة طريـق عـن المحليـة للجماعـات المملوكـة العامـة الوطنيـة لألمـالك الخـاص االسـتعمال الفرع الثالث:
 الطرف الواحدية
 ورخصكة الطريكق رخصكة مهكا االسكتعمال مكن صكورتني  كذيت العامكة الوطنيكة لألمكال  اخلكاص االسكتعمال إن 
 :يلي ما وفق مؤقت شكل يف الطرف أحادية إدارية رخصة طريق عن وهذا الوقوف

 العكام الطريكق جكز  مكن شكغل أو اسكتغالل عليهكا للمتحصكل ختكول فوجبهكا الكيت الرخصكة وهكي :الطريـق رخصـة 1-
لكذي حيكدد شكروط ادارة االمكال  اخلاصكة والعامكة التابعكة ا 454-91التنفيكذي املرسكوم مكن 164 املكادة بينتكه كمكا

 إقامكة  عبكارة مكن الفحكوى هكي الكنص، علكى ااسكوبة  املأخكذ مكن لككن، (2) للدولة وتسيريها ويضبط كيفيات ذلكك
 الالمرككزي املسكتوى علكى اإلداريكة الضكبطية تصكرفات مكن الطريكق رخصكة الكثكري يعتك ، كمكا "أراضكيها يف مشكتمالت
 أن رغم البلدي الشعيب اقلس رئيس ويسلمها البلدية مستوى على العامة األمال  بتسيري امل تصة السلطة متارسها
 .الغموض بعض شابه قد هنا االختصاص إسناد يف القانوين النص
 امل صصكة األمكال  السكتعمال الطرف األحادية اإلدارية الرخص صور من الثاين النوع وهي : الوقوف رخصة 2-

 مسكتوى علكى بذاتكه حمكدد مكا لشك ص للرتخكيص اإلدارة فيهكا تتكدخل الكيت احلالكة وهي البلدية مستوى لىع للجميع
 65 و 59 املكادة عرفتهكا وقكد، (3)العامكة األمكال  اسكتعمال يف األشككال مكن شكل ويف مؤقتة وبصفة البلدية إقليم
 بشكغل فقكط فيهكا اكتفكت والكيت منكه 163 املكادة نكص مكا يف جانكب إىل واملكتمم املعكدل الوطنيكة األمكال  قكانون مكن
 القطعكة، مشكتمالت إىل ميتكد أن دون لككن العامكة األمكال  مكن قطعكة  451-91رقكم التنفيكذي املرسكوم بكه جكا 

                                                           
  مرجع سابق 10 -11رقم القانون من 57 املادة (1)
 1،  الصادرة 43، ج.ر.ع وتسيريها للدولة والعامة صةاخلا األمال  إدارة لشروط اادد 1991 نوفم  23 يف املؤريف 454-91 التنفيذي املرسوم (2)

 1992ديسم  
 
، 47، ج.ر.ع العموميكة األمكال  تسكيري وكيفيكة لشكروط ااكدد 2012ديسكم   16املكؤريف يف  427-12 رقكم التنفيكذي املرسكوم مكن 71 املكادة (3)

 2012ديسم   24الصادرة يف 
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 وقكد البلكدي، الشكعيب اقلكس رئكيس اختصاصكات حكدود ويف للبلديكة اإلقليمكي اإلطكار داخكل الرخصكة هكذه ومتكنح
 من يهدف واليت الرخصة استعمال نطاق وتضييق االختصاص بتحديد مهقيا عند الوقوف رخصة يف املشرع أصاب
 .العامة املنفعة حتقيق إىل ورائها

 المطلب الثاني: تسيير أمالك البلدية في ظل قوانين البلدية
 الكيت االسكتقالل بعكد خاصكة ملحكوظ تكأخر االيكة للجماعكات الوطنيكة لألمكال  القكانوين النظكام عكرف لقكد 
 يف املؤريف 29-67األمر  عنه وهذا الذي ع  الوطنية السيادة مع يتعارض ما إال الفرنسي النهج وفق تسري كانت
 .(1)البلدي بالقانون املتعلق 1967 جانفي 18

 29-67تسيير أمالك البلدية في القانون  الفرع االول :
 نقكل بعمليكات القيكام هلكا ميككن ال البلديكة أن إىل الكذكر السكابق البلكدي القكانون مكن 181 املكادة تطرقكت 
 واملقصكود هبكا هكي العليكا السكلطات مكن املصكادقة بعكد إال عليهكا التنكازل أو العقاريكة واملبكادالت واالمكتال  امللكيكة
 . االية اجلماعات استقاللية يف صريح تدخل يعد وهذا الوالية
 و التشكريعات تضكمنعديكد امل فوجبهكا صكدر االصكطالحات مكن فجموعكة املشكرع قكام 1989 دسكتور صكدور بعكد

 باالسكتقاللية أقكر الكذي البلديكة قكانون  1990 ابريكل 7 يف املكؤريف 09-90 القكانون صكدور بينها من كان لقوانني
 التصكرف حريكة مكع العقاريكة األمكال  اكتسكاب يف احلق املشرع فوجبها منحها اليت للبلدية املعنوية والش صية املالية
 الشكعيب اقلكس رقابكة حتكت لككن الصكالحيات مكن جبملكة البلكدي الشكعيب س القكانون رئكيس اقلك خكص كمكا فيهكا،

 كمكا منهكا البلديكة، تتككون الكيت واحلقكوق األمكوال علكى بااافظكة اخلاصكة األعمكال جبميكع يقكوم أن لكه البلكدي الكذي
 . متلكها البلدية اليت واملنقولة العقارية احلقوق على ااافظة مسؤولية البلدية تتحمل
 المتعلق بالبلدية  10-11الثاني: صدور القانون الفرع 

 حتكت هبكا خكاص فصكل البلديكة ألمكال  جند ان املشرع قكد خصكص 10-11البلدية قانون صدور مع لكن 
 وتبيكان بتعكدادها وقكام خاصكة أمكال  و عموميكة أمكال  أن للبلديكة علكى صكراحة نكص الكذي البلديكة األمكال  تسكمية
 159و 157،158املواد بينته كما أنواعها
 أمكال  تثمكني"  منهكا مكرة وألول جديكدة مصكطلحات مكن املشكرع أورده مكا هكو القكانون هكذا يف اجلديد خبصوص أما

 املردوديكة حتقكق وجعلهكا للدولكة العامكة السياسكة توجهكات عكن لتعك  جكا ت والكيت "املردوديكة" وككذلك "البلديكة
 مكرده ككان الكذي 31 والفالحكي الصكناعي للعقكار نضكمةامل والقكوانني االسكتثمار قكوانني تضكمنها الكيت االقتصكادية

 يف البلكدي الشكعيب للمجلكس صكالحيات البلديكة قكانون أعطكى قكد، ف2008لسكنة الوطنيكة األمكال  قكانون تعكديل
                                                           

 .1967 جانفي 18 بتاريخ، الصدرة 06ج.ر.ع  عدل واملتمم واملتضمن القانون البلدي،امل 1967يناير  18املؤريف يف  24-67القانون  (1)
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 الشكعيب اقلكس رقابكة ظكل يف البلكدي الشكعيب اقلكس رئكيس يقكوم نكهأ 82 املكادة تقكر حيكث البلديكة أمكال  تسكيري
 إبكرام بينهكا مكن والكيت البلديكة ملمتلككات املكونكة واحلقكوق األمكال  علكى بااافظكة اخلاصكة فات،التصكر  جبميكع البلكدي
 وتسكيري الشكفعة حكق ذلكك يف فكا والوصكايا اهلبكات وقبكول واإلجيكارات والصكفقات واملعكامالت أمكال  اقتنكا  عقكود
 (1).البلدية الطرق
 جتهيكز أو اسكتثمار مشكروع أي إقامكة ميككن ال انكه ثحي البلدي الشعيب للمجلس استشارية صالحيات املشرع منح
 احكرتام مكن التأككد مكن البلديكة ألكزم كمكا البلكدي، الشكعيب للمجلكس مسكبق رأي فوجكب إال البلديكة إقلكيم علكى

 واملردوديكة البلديكة أمكال  تثمكني ملبكدأ وجتسكيدا والثقافية العقارية األمال  ومحاية استعماهلا وقواعد األراضي ختصيص
 الصكالحيات هكذه فقابكل لككن، البلديكة متلكهكا الكيت واملنقولكة العقاريكة حقوقهكا علكى بااافظكة مسكؤولة البلديكة تبقكى

 إال البلكدي الشكعيب اقلكس مكداوالت تنفكذ ال انكه حيكث القيكود بكبعض البلديكة قكانون مكن 57 املكادة جا ت الواسعة
 لكوزير املسكبقة املوافقكة فتشكرتط األجنبيكة والوصكايا بكاتاهل قبكول حالكة يف أمكا الكوايل، طكرف مكن عليهكا املصكادقة بعكد

 املتضكمنة البلكدي الشكعيب اقلكس مكداوالت تقبكل ال نكهأ 10-11القكانون جكا  هبكا اليت من القيود كذلك الداخلية،
 .(2)الوايل طرف من عليها املصادقة فوجب إال للبلدية العقارية األمال  عن التنازل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 السابق الذكر. 2011  البلدية قانون من 82 املادة (1)
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 الثاني: الفصل ملخص
 يف يكرتدد الدسكتوري املؤسكس أنجنكد  البلديكة ألمكال  القانونيكة عرضنا للتطور التارخيي للمنظومكةخالل  من 
 جهكة، مكن العامكة واألمكال  العكام املكال علكى احلفكاظ إىل يرجكع والكذي البلديكة هليئكات واملطلقة الكاملة احلرية إعطا 
 خك ات تتطلكب ومركبكة معقكدة عمليكة خاصكة والبلديكة طنيكةالو  األمكال  تسكيري عمليكة أن ككون أخكرى جهكة ومكن

 الداخليكة وزيكر وككذلك الكوايل طريكق عكن املركزيكة اإلدارة تكدخل يعككس الكذي هكذا مت صصكة، كبكرية حمليكة وكفا ات
 اجلزائكري نتيجكة القكانون يف الوطنيكة األمكال  مفهكوم يف تبكاين هنكا  أن جنكد املنطلكق هكذا ومكن مفكر منكه ال أمكر هكو
 املؤسكس تكردد يف يتجسكد الكذي الدولكة مكرت هبكا الكيت القتصكادية و السياسكية والتوجهكات املراحكل ف تلكي ثرالتكأ

 مكن للبلديكة مقيكدة صكارمة رقابكة وبسكط أمالكهكا العموميكة تسكيري يف للبلديكة الضكرورية احلريكة إعطكا  يف الدسكتوري
 بعكض ومراجعكة التعكديالت بعكض سكتوريالد املؤسكس علكى توجكب االقتصكادي الكراهن الوضكع إطكار يف لككن جهكة،

 جلعلهكا أكثكر ألمالكهكا االكي التسكيري يف البلديكة هليئكات أكك  مرونكة و حريكة وإعطكا  ملواكبكة التغكريات النصكوص
 علكى مشكجعة وفعالكة وثابتكة واضكحة قانونيكة منظومكة يتطلكب الكذي االكي االسكتثمار تشكجيع وخاصكة مردوديكة
 .االستثمار
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 خاتمة: 
 واألمكال  البلديكة قكوانني مسكت الكيت التعكديالت رغكم اجلزائكري املشكرع أن الدراسكة  هكذه مكن يسكت لص مكا 
 تسيريها عملية صعوبة يبني العملي الواقع أن إال البلدية أمالكها تسيري ميدان يف باالستقاللية اعرتفت واليت الوطنية

 شأنه من الذي ورئيسها البلدية الشعبية اقلس مستوى على تتجسد وكفا ات خ ات يتطلب مما تعقيدها مدى و
 .اإلقليمية للجماعات االية الشؤون تسيري يف املركزية اإلدارة تدخل دائرة تضييق

ينظككر إىل األمككال  بوجككه عككام، علككى أهنككا متثككل ملكيككة االسككتغالل إذ أهنككا تككؤدي وظيفككة إمتالكيككة وماليككة كمككا  
ذلككك املككادة الثالثككة الفقككرة اثنككان مككن قككانون األمككال  الوطنيككة، فهككي مضككمونة مككن قبككل دسككتور، وختضككع  نصككت علككى

للقواعككد العامكككة املنصكككوص عليهكككا يف القكككانون املكككدين، وتسككمح لصكككاحبها حبكككق التمتكككع والتصكككرف يف املكككال العقكككاري أو 
دا علكى هكذا التعريكي، فكان هكذه األمكال  احلقوق العينية من أجل اسكتعمال األمكال  وفكق طبيعتهكا أو غرضكها واسكتنا

تككككون موجهكككة أساسكككا مكككن أجكككل تقكككد  مكككداخيل أو خكككدمات لصكككاحل اإلدارة، وهكككو مفهكككوم يسكككاير نظريكككة األمكككال  
العموميككة املوجهككة يف جمملهككا مككن أجككل حتقيككق املصككلحة العامككة أو النفككع العككام، فككاألموال اخلاصككة إذن تككرتبط بوظيفككة 

التصكرف يف هكذه األمكال  أي اخلاصكة ميثكل القاعكدة األساسكي احلاكمكة هلكا، مكا مل حيكرم خاصة لإلدارة كما أن جكواز 
التصرف فيها بنص تشريعي صريح، وهو ما ميثل عككس املبكدأ العكام السكائد يف نظريكة األمكال  العموميكة، ورغكم هكذا 

دي املمكارس يف األمكال  فلن التصكرف يف هكذه األمكال  خيضكع اىل اجكرا ات شككلية وقانونيكة متيكزه عكن التصكرف العكا
  الفردية اخلاصة

ن تنظككيم هككذا النككوع مككن االمككال  جككا  متككأخرا مقارنككة أالبلديككة الحظنككا  ألمككال مككن خككالل عككرض التطككور التشككريعي 
أعطككت النصككوص التشككريعية تككنظم مسككائل قانونيككة وإداريككة متعلقككة بككاألمال  الوطنيككة الصككادرة غككداة  فجككاالت اخككرى

للجماعككككات االيككككة بصككككفة عامككككة، ودورهككككا يف تسككككيري ومحايككككة األمككككال  الوطنيككككة، واألمككككال   االسككككتقالل أمهيككككة كبككككرية
اجلماعات االية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية االيكة يف خمتلكي اقكاالت ، ومكن بكني هكذه النصكوص التشكريعية جنكد 

صككككككراحة بككككككامتال   فقككككككد اعككككككرتف  03-62واملرسككككككوم رقككككككم  1962أوت سككككككنة  02املككككككؤريف يف  20-62املرسككككككوم 
اجلماعككككات االيككككة ألمالكهككككا الوطنيككككة يف مادتككككه األوىل، وابتككككدا  مككككن هككككذا املرسككككوم بككككدأت اجلماعككككات اإلقليميككككة يف 

صكالحيات واسكعة للكوايل  166-63اكتساب أمالكها العامة وتكوين ذمتها املالية، ومنح هذا املرسوم املرسوم رقكم 
، أعطكى 1971حتی قانون الثورة الزراعيكة لسكنة  ، ماعات االية فقطمن أجل محاية أمال  دولة، وليس أمال  اجل

، املتضكككمن القكككانون البلكككدي البلديكككة قاعكككدة 24-67أمهيكككة كبكككرية األمكككال  اجلماعكككات اإلقليميكككة، جعكككل األمكككر رقكككم 
فكككرار أن الالمركزيكككة غكككري ان هكككذا القكككانون مل يتطكككرق لتضكككيق وحتديكككد األمكككال  العامكككة البلديكككة ومشكككتمالهتا، مكككا عكككدا اإل

 .1969البلدية هلا ذمة مالية، ونفس الشي الحظناه بالنسبة لقانون الوالية لسنة 
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 النتائج: -1
األمكككال  العموميكككة واخلاصكككة التابعكككة للبلديكككة هكككي مكككن مكونكككات األمكككال  الوطنيكككة باإلضكككافة إىل األمكككال  العموميكككة  -

 لوالية.واخلاصة التابعة للدولة واألمال  العمومية واخلاصة التابعة ل
األمككككال  العموميككككة التابعككككة للبلديككككة هككككي األمككككال  العموميككككة الطبيعيككككة الككككيت تتمثككككل يف اقككككال اجلككككوي والبحككككري...،  -

 باإلضافة إىل األمال  العمومية االصطناعية اليت تتمثل يف املطارات واملوانئ ....اخل. 
تلفككة غككري املصككنفة يف األمككال  الوطنيككة العموميككة، األمككال  اخلاصككة التابعككة للبلديككة تشككمل العقككارات واملنقككوالت امل  -

األمال  واحلقوق النامجة عن جتزئة حق امللكية الكيت تكؤول إىل واحلقوق والقيم املنقولة اليت اقتنتها أو حققتها البلدية، 
العموميكة  األمكال  الكيت ألغكي ختصيصكها أو تصكنيفها يف األمكال  الوطنيكة، ا العموميكةهتالبلدية واىل مصاحلها ومؤسسا

األمككال  الكيت حولكت بصككفة غكري شكرعية مكن األمككال  الوطنيكة التابعكة للبلديككة والكيت اسكتولت عليهككا أو ، الكيت تعكود إليكه
 .شغلت دون حق وبدون سند واسرتدها بالطرق القانونية

 وفق العمليات التالية: اإلجرا ات املتعلقة بتسيري األمال  العامة للبلدية والتصرف فيها -
اورة قكفصكل امللكيكة الوطنيكة العموميكة التابعكة للدولكة عكن بقيكة األمكال  ا: وذلكك عك  دراج يف األمال  العموميةاإل -
 )االصطفاف(. اورة هلاقحتديد احلدود الفاصلة بني الطرق العمومية و امللكيات ا)احلدود(،  هلا
 ختدم الصاحل العاماستعمال ملك عقاري أو منقول ميلكه ش ص عمومي يف مهمة : الت صيص -
 .ليت تتم عن طريق مداولة للمجلس الشعيب البلدي اهلبات والوصايا -
 .إلجيار والتسيري احلر للمحالتا -
 .التنازل عن أمال  البلدية -
 .االستعمال اخلاص لألمال  الوطنية العامة اململوكة للجماعات االية عن طريق الرخصة الواحدية الطرف -
 االقتراحات -2
بلزالككككة الغمككككوض والتطككككرق أكثككككر لشككككروط أدارة أمككككال  البلديككككة وتسككككيريها وضككككبط   10-11تعككككدل قككككانون البلديككككة  -

 كيفيات هذا التسيري.
مرسكوم تنظيمكي يسكطر إجكرا ات تسكيريها وتنظيمهكا وتكوينهكا بكأكثر دقكة كمكا مكن شكأنه أمال  البلدية حباجكة إىل  -

لغة خاصة ما تعلق بكالتمييز بكني حكاالت التسكيري املباشكر والتسكيري تسليط الضو  على بعض املسائل ذات األمهية البا
 .غري املباشر

فيمككا تعلككق بتسككيري اافظككة العقاريككة البلديككة عككن طريككق وكالككة ذات طككابع اقتصككادي السككيما وأهنككا تقككوم  إعككادة النظككر -
ئكة مكن األمكال  ان تسكتد اىل هيئكة بتسيري ملكية وطنية وكان األجدر تغليبا لفككرة املصكلحة العامكة الكيت متييكز هكذه الف
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إدارية مسكتقلة ميكنهكا املوازنكة بكني الكدور املكايل هلكذا الصكني مكن امللكيكة الوطنيكة وبكني دورهكا املتمثكل يف حتقيكق املنفعكة 
 .واملصلحة العامة

لكثكري مكن نظام الوصاية والذي هو مفروض على كثري من التصكرفات املتعلقكة بكأمال  البلديكة أفكرز اإعادة النظر يف -
اىل مصككادقة اجلهككة  انفاذهككا العيككوب أمههككا غككل يككد البلديككة يف كثككري مككن املسككائل وجعككل تصككرفاهتا خاضككعة إجبككارا قبككل

للذمككة املاليككة هلككذه اجلماعككة وجيعككل مككن أدائهككا بطيئككا وقاصككرا يف غالككب  الوصككية ممككا يعطككل معككىن االسككتقاللية احلقيقيككة
   .األحيان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع
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 أوال: المصادر
 الدستور: -1
 الدساتير: -أ
اجلريكككدة الرمسيكككة  ،1965سكككبتم   10، املكككؤريف يف 1963دسكككتور اجلمهوريكككة اجلزائريكككة الدميقراطيكككة الشكككعبية لسكككنة  -
 1963، الصادرة سنة 64د دع
، املككؤريف يف 97-76، الصككادر فوجككب األمككر رقككم 1976دسككتور اجلمهوريككة اجلزائريككة الدميقراطيككة الشككعبية لسككنة  -
 .1976نوفم   24الصادر يف  ،34عدد  ، اجلريدة الرمسية1976نوفر  22
، الصكككادر فوجكككب 1989فيفكككري  23املكككؤريف يف  1989دسكككتور اجلمهوريكككة اجلزائريكككة الدميقراطيكككة الشكككعبية لسكككنة  -

مكككارس  01 يف ة، الصكككادر 09د د، اجلريكككدة الرمسيكككة عككك1989فيفكككري  28ممضكككي يف  18-89مرسكككوم رئاسكككي رقكككم 
1989. 

 438 -96، الصكادر فوجكب املرسكوم الرئاسكي رقكم 1996دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشكعبية لسكنة  -
نكككوفم   28تتضكككمن تكككدار تكككتم تعكككديل الدسكككتور، املصكككادق عليكككه يف اسكككتفتا   ،1995ديسكككم  سكككنة  07مكككؤريف يف 
1996. 

 الميثاق الوطني -ب
الوطين،  يضمن نشر امليثاق ،1976جويلية سنة  05، املؤريف يف 57-76األمر رقم  ،1976امليثاق الوطين لسنة 
 .1976جويلية  30 ، الصادرة يف61 اجلريدة الرمسية عدد

 القوانين: -2
 القوانين العضوية: -أ

املعكككدل  2016اوت  28صككادرة يف  ،50 .عج.ر، 2016وت أ 25مكككؤريف يف  10-16القككانون العضكككوي رقككم 
   .2019سبتم  سنة  14مؤريف يف  08-19ون واملتمم بالقان

، 01 ج.ر.ع، املتعلككككككق بنظككككككام االنت ابككككككات، 2012جككككككانفي  12، املككككككؤريف يف 01-12القككككككانون العضككككككوي رقككككككم 
 .2012جانفي  15الصادرة يف 
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 القوانين العادية: -ب
أفريكككككل  11، الصككككادر يف 15، املتعلككككق بالبلديكككككة، ج.ر.ع 1990أفريككككل  07مكككككؤريف يف  08-90القككككانون رقككككم  -

 امللغی. 1990
، 52املتعلككككق بككككاألمال  الوطنيككككة العامككككة، ج.ر.ع  1990املككككؤريف يف أول ديسككككم  سككككنة  30-90القككككانون رقككككم  -

 .1990ديسم   5الصادرة يف 
ديسكككم   1املكككؤريف يف 30-90يعكككدل ويكككتمم القكككانون رقكككم  2008يوليكككو  20املكككؤريف يف  14-08القكككانون رقكككم  -

 .2008يوليو  29،الصادرة يف44  الوطنية، ج.ر.عاملتضمن قانون األمال 1990
يوليكككككو  03، الصكككككادرة يف 37، يتعلكككككق بالبلديكككككة، ج.ر.ع 2011يوليكككككو  22مكككككؤريف يف  10-11القكككككانون رقكككككم  -

2011. 
 7الصكادر يف  ،14، يتضكمن التعكديل الدسكتوري، ج.ر.ع2016مكارس سكنة  6،املكؤريف يف  01-16القانون رقم 

 .2016مارس
 األوامر: -ج
ينكاير  18يف  ةالصكادر  ،06 ع، يتضكمن القكانون البلكدي، ج.ر.1967يناير  18مؤريف يف  24-67ألمر رقم ا -

 .ملغی 1967
 23 ، الصككادرة يف44 .ر.ع، يتضككمن قككانون الواليككة ، ج1969ة مككاي سككن 22املككؤريف يف  38-69األمككر رقككم  -

 .1969ماي 
 30 الصكككككادرة يف ، 97 ج.ر.عرة الزراعيكككككة، املتضكككككمن الثكككككو  1971نكككككوفم   3املكككككؤريف يف  73-71األمكككككر رقكككككم  -

 .1971نوفم  
واملتضككككمن تكككككوين احتياطككككات عقاريككككة لصككككاحل البلككككديات  1974فيفككككري  20املككككؤريف يف  26-74األمككككر رقككككم   -

   .1974مارس  1، الصادرة يف 47، ج.ر.ع وجمموع اللصوص املت ذة لتطبيقها
 30الصكككادرة يف  ،78ج.ر.ع من القكككانون املكككدين، املتضككك 1975سكككبتم   26املكككؤريف يف  58 -75األمكككر رقكككم  -

 ،31 ج.ر.ع ،2007يونيككككككو  13مككككككؤريف يف  05-07عككككككدل واملككككككتمم فوجككككككب القككككككانون رقككككككم امل 1975 سككككككبتم 
 .2007مايو  13الصادرة يف 
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 المراسيم: -د
 المراسيم الرئاسية: -1د
، مايكككة وتسكككيري األمكككال  الشكككاغرة، املتعلكككق حب 1962أوت سكككنة  02املكككؤريف يف  20-62املرسكككوم الرئاسكككي رقكككم  -

 .  1962أوت  04، الصادرة يف 13ج.ر.ع 
يككه يف يتعلككق بنشككر نككص تعككديل الدسككتور املوافككق عل 1989املككؤريف يف فيفككري سككنة  18-89املرسككوم الرئاسككي رقككم  -

 .1989مارس  01، الصادرة يف 09، ج.ر.ع 1989فيفري سنة  23استفتا  
املتعلككككق بلصككككدار نككككص تعليككككل الدسككككتور  1996ديسككككم  سككككنة  07ؤريف يف املكككك 438-96املرسككككوم الرئاسككككي رقككككم  -

 .1996ديسم  سنة  19، الصادرة يف 76ج.ر.ع ، 1965نوفم   28ق عليه يف استفتا  داملصا
 :المراسيم التنفيذية -2د
املكؤريف يف  26-74يتضكمن تطبيكق األمكر رقكم  1975أوت سكنة  27املؤريف يف  103-75مرسوم تنفيذي رقم  -
 02 ، الصكككادرة يف70 ج.ر.عواملتضكككمن تككككوين احتياطكككات عقاريكككة لصكككاحل البلكككديات،  1974فيفكككري سكككنة  23

 .1975سبتم  سنة 
حيكدد صكالحيات الواليكة والبلديكة واختصاصكاهتا يف  1981ديسكم   26املؤريف يف  371-81املرسوم التنفيذي  -

 1981ديسم   30، الصادرة يف 52ج.ر.قطاع الشبيبة والرياضة، 
حيككدد صككالحيات الواليككة والبلديككة واختصاصككاهتا يف  1981ديسككم  26املككؤريف يف  374-81املرسككوم التنفيككذي  -

 .1981ديسم   30، الصادرة يف 52 ج.ر.عقطاع الصحة، 
، حيككدد صككالحيات الواليككة والبلديككة واختصاصككاهتا 1981ديسككم   26املككؤريف يف  382-81املرسككوم التنفيككذي  -

 .1981ديسم   30، الصادرة يف 52 .ر.عجيف قطاع الثقافة، 
، حيككدد صككالحيات الواليككة والبلديككة واختصاصككاهتا 1981ديسككم   26املككؤريف يف  385-81رسككوم التنفيككذي امل -

 .1981ديسم   30، الصادرة يف 52 ج.ر.عيف قطاع املنشآت االساسية القاعدية، 

 ثانيا: المراجع
 :المراجع العامة -أ
   .1986شيحا، أصول القانون اإلداري، منشأة املعارف، االسكندرية،  إبراهيم عبد العزيز -
 . 2002اجلزائر، هومة،  دار، العام املال نظرية، حيياوي أعمر -
 .2009حسني فرجية، شرح القانون اإلداري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  -
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د، نظرية االلتزام بوجكه عامكل اإلثبكات، آثكار االلتكزام، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلدي -
   .1967دار النهضة العربية، القاهرة، 

 ،دىاهلك دار اإلدارة، أعمكال إدارة وسكائل، اإلداري النشكاط ،2ج اإلداري، القكانون مكدخل عشكي، الكدين عكال  -
  2009 .اجلزائر،

 .2012اعة والنشر والتوزيع، عني مليلة، اجلزائر، عال  الدين عشي، مدخل القانون اإلداري، دار اهلدى للطب -
 2013عمار بوضياف، الوجيز يف القانون اإلداري، حبور للنشر والتوزيع، مطبعة اجلزائر ، سنة  -
 دار هومككة للطباعككة والنشككر والتوزيككع، اجلزائككر، ،الطبعككة الثالثككة ليلكى زروقككي، عمككر محككدي باشككا، املنازعككات العقاريككة، -

2014 
، دار الفككككر وامتيازاهتكككاالكتكككاب الثالكككث أمكككوال اإلدارة العامكككة  ،مبكككادئ القكككانون اإلداري ،ليمان الطمكككاويحممكككد سككك -

 ، د.س.العريب، القاهرة
  ، د.س.حممد صغري بعلي، القانون اإلداري التنظيم اإلداري، النشاط اإلداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر -
ور املعاصر لنظرية األموال العامة يف القكانون اجلزائكري، دراسكة مقارنكة يف ظكل األمكوال حممد فاروق عبد اقيد، التط -

 .1988الوطنية، ديوان املطبوعات اجلامعية، 
 :المراجع المتخصصة -ب
عبد الوهاب بن بوضكياف، معكامل التسكيري شكؤون البلديكة، دار اهلكدى للطباعكة والنشكر والتوزيكع عكني مليلكة اجلزائكر،  -

2014 
 .2011ال  الدين عشي، شرح قانون البلدية، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، ع -
 .2012جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر،  ،وىلالطبعة األشرح قانون البلدية،  ،عمار بوضياف -
 د.س.خلضر عبيد، التنظيم اإلداري للجماعات االية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  -
، اجلزائكككر، د.د.نحممكككد أنكككس قاسكككم جعفكككر، النظريكككة العامكككة ألمكككال  اإلدارة واألشكككغال العموميكككة، الطبعكككة الثالثكككة،  -

1992. 
، والتوزيكع للنشكر اجلامعيكة املؤسسكة مقارنكة، دراسكة العربية، الدول يف اوتطبيقاهت االية اإلدارة ،غواضة حسن حممد -

 د.س.
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 المذكرات: -ج
 الدكتوراه -1ج
قكككانون، ال يفن مزهككود ، آليككات محايككة املككال العككام يف القكككانون اجلزائككري، رسككالة مقدمككة لنيككل شككهادة دكتككوراه علككوم حنككا

 د.س جامعة مولود معمري تيزي وزو،
 الماجستير: -2ج
، سكلطاين عبكد العظكيم، تسكيري وإدارة األمكال  الوطنيكة يف التشكريع اجلزائكري مكذكرة ماجسكتري، املرككز اجلكامعي تبسككة -

2008. 
كواشي عتيقة، الالمركزية اإلدارية يف الدول العربية، دراسة مقارنة مكذكرة مقدمكة لنيكل شكهادة املاجسكتري يف العلكوم  -

 .2010السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
اجسكتري، كليكة عزيز حممد الطاهر، آليات تفعيل دور البلدية يف إدارة التنمية االية باجلزائر، مكذكرة لنيكل شكهادة امل -

   .2011جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  ،احلقوق والعلوم السياسية
 الماستر: -3ج
هبة محاز، البلدية يف القانون اجلزائري، مذكرة لنيكل شكهادة املاسكرت يف القكانون، ختصكص ادارة ماليكة، كليكة احلقكوق  -

 .2014أكلي حمند اوحلاج، البويرة، والعلوم السياسية، جامعة 
 قاالت:الم -د
جملكة احلقكوق والعلكوم النظام القانوين ألمكال  البلديكة يف ظكل التشكريع اجلزائكري،  ، عال  الدين قليلو  إمساعيل بوقرة -

 .2017، جانفي 07 ، العددالسياسية
تنميكككة اإلدارة االيكككة، جملكككة االجتهككاد القضكككائي، كليكككة احلقكككوق والعلكككوم  حسككني فرجيكككة، الرشكككادة اإلداريكككة ودورهككا يف -

 .2010، أفريل 06السياسية، جامعة بسكرة، العدد 
أسس السياسة ملشروع القكانون اجلديكد لكإلدارة االيكة، جملكة الفككر ال ملكاين، جملكس األمكة، العكدد  دحو ولد قابلية، -

   .2003األول، ديسم ، 
 ، د.سمال  اجلماعات االية، جملة الفكر، العدد العاشرأ، رضوان عايلي -
ديسكم   16عال  الدين عشي، النظام القانوين للبلدية يف اجلزائر، جملة الفقه والقانون العدد الثاين، تكاريخ النشكر  -

2012. 
السكادس، جامعكة حممكد  مكانكة اقكالس الشكعبية البلديكة يف اجلزائكر، جملكة االجتهكاد القضكائي، العكدد، عمكر فرحكايت -

 .2009خيضر، بسكرة، سنة 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/76
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/76
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/76


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحتوياتقائمة 
 



 

 
 

  كلمة شكر 
  االهداء
 أ مقدمة

 الفصل األول: اإلطار المفاهيمي ألمالك البلدية

 06 تمهيد
 07 المبحث األول : مفهوم البلدية 
 07 المطلب األول: تعريف البلدية 

 07 الدساتير الجزائريةالفرع األول : تعريف البلدية في 
 09 الفرع الثاني: تعريف البلدية في القوانين المتعلقة بالبلدية

 10 المطلب الثاني: أجهزة البلدية 
 10 الفرع األول: المجلس الشعبي البلدي

 20 الفرع الثاني: رئيس المجلس الشعبي البلدي
 24 المبحث الثاني: تحديد طبيعة ممتلكات البلدية 

 24 البلدية العامة ممتلكاتاألول: المطلب 
 25  تعريف االمالك العامة الفرع األول: 

 30 الفرع الثاني: امالك البلدية العامة 
 31 البلدية الخاصة ممتلكاتالمطلب الثاني: 

 31 تعريف االمالك الوطنية الخاصة  الفرع األول:
 32 الفرع الثاني: انواع مالك البلدية الخاصة 

 33 األول فصلخالصة ال
 الفصل الثاني: التنظيم القانوني ألمالك البلدية

 35 تمهيد
 36 المبحث األول: النظام القانوني ألمالك البلدية في ظل النصوص القانونية المنظمة لألمالك الوطنية 

 36 المطلب األول: أمالك البلدية في ظل نظام وحدة األمالك الوطنية



 

 
 

 37 : اإلدارية وتمكين الجماعات المحلية من أمالكها الوطنيةالالمركزية  الفرع األول:
 40  صدور قانون األمالك الوطنية واالعتراف بأمالك الجماعات المحلية الفرع الثاني:

 42 المطلب الثاني: أمالك الملكية في ظل نظام ازدواجية األمالك الوطنية؛ 
 42 ازدواجية األمالك الوطنيةالفرع األول: أمالك الجماعات المحلية في ظل نظام 

 44 الوطنية باألمالكالمتعلق   30-90 المعدل والمتمم للقانون 14-08صدور القانون  الثاني:الفرع 
 45 المبحث الثاني: أليات تسيير أمالك البلدية 

 45 المعدل و المتمم  30- 90المطلب األول: تسيير أمالك البلدية في نقل قانون األسالك الوطنية 
 45 العمومية والتخصيص  األمالك في الفرع األول: اإلدراج

 47 للمحالت والتنازل الحر التسيير و الوصايا و اإليجار و الهبات :الثانيالفرع 
 طريق عن المحلية للجماعات المملوكة العامة الوطنية لألمالك الخاص االستعمال الفرع الثالث:

 الطرف الواحدية الرخصة
49 

 50 ثاني: تسيير أمالك البلدية في ظل قوانين البلديةالمطلب ال
 50 29-67تسيير أمالك البلدية في القانون  الفرع االول:

 50 المتعلق بالبلدية  10-11الفرع الثاني: صدور القانون 
 59 الثاني خالصة الفصل

 54 الخاتمة 
 المراجع 

 قائمة المحتويات 
 
 


