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 إهـــــداء
اهلل تعالى" واهلل وأخرجكـ مف بطوف أمياتكـ ال تعمموف شيئا وجعؿ لكـ السمع  قاؿ

 واإلبصار واألفئدة لعمكـ تشكروف "صدؽ اهلل العظيـ.

هلل الذي أعانني في إنجاز ىذا العمؿ المتواضع والصبلة والسبلـ عمى  الحمد هلل والشكر

 تسامة عمى وجيي .خاتـ األنبياء والمرسميف. أىدي عممي إلى كؿ مف رسـ االب

 إلى مف سنداني في حياتي وأناروا دربي وغرسوا في نفسي بذور الخير اليكـ "أمي وأبي" 

لى مف تقاسمت معيـ رحـ أمي وتشاركت معيـ حمو الحياة ومرىا  "إخوتي". وا 

لى كؿ األصدقاء واألساتذة   وا 



 
 

 

 شكر وعرفان

 

المذكرة ونثني ونصمي عمى نبينا الكريـ  نحمد ونشكر اهلل لقدير عز وجؿ عمى توفيقنا إلتماـ ىذه

سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمـ خاتـ األنبياء والمرسميف، وعرفانا مني أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى 

لموافقتو عمى اإلشراؼ عمى ىذه المذكرة الذي لـ  " بف فريحة رشيد" أستاذي المشرؼ الدكتور 

يبخؿ عمي بجيد ومف وقتو، حيث كاف لو الفضؿ في إعطائي لممعمومات المفيدة وتوجييي، فمو 

 القدير وجازاه اهلل خيرا  واالحتراـجزيؿ الشكر 

، كما أقدـ الشكر الخاص ألعضاء لجنة المناقشة، كما ال يفوتني أف أشكر الوالديف الكريميف

وكؿ مف دعمني  وجميع عماؿ كمية الحقوؽ بمستغانـ، كما أشكر وأزؼ تحياتي إلى زمبلئي،

 وساعدني في إنجاز ىذه المذكرة.
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 مقدمة  

وتوجد عبلقة بيف تحقيؽ المصمحة العامة المواطنيف و  ف ىدؼ اإلدارة ىو خدمةإ 
ف و  جؿ قضاء مختمؼ حاجاتيـ،أذلؾ مف االدارة و المواطنيف و  الكافؿ والضامف ليذه القانوف ىو ا 

و أالعبلقة فيو ينظـ العبلقة بيف اإلدارة والمواطف كما انو يحمي حقوؽ الطرفيف سواء اإلدارة 
عسؼ اإلدارة في جؿ عدـ تأالمواطنيف فالمشرع الجزائري وضع مجموعة مف القوانيف مف 

 .مف اجؿ تنفيذ اإلدارة في استغبلؿ سمطتيااستغبلؿ سمطتيا و 
السمطة  ستغبلؿاا وعدـ االنحراؼ في اإلدارة األىداؼ المرجوة منينفيذ جؿ تأمف و  
يقـو بيا  غراض شخصية كما اف القانوف يحمي اإلدارة مف مختمؼ التصرفات التي قدألتحقيؽ 

لذلؾ وجب تنظيـ  ،و باإلدارةأو بأفراد آخريف أواء بالمصمحة العامة تسبب الضرر سالمواطف و 
والذي يتميز بالحيادية العبلقة بيف اإلدارة والمواطف وذلؾ خدمة لكمييما وذلؾ وفؽ القانوف دائما 

 .و مظموماأؿ مع اي طرؼ سواء كاف ظالما ي ال يميأ
ف لؤلفراد مجموعة مف الحقوؽ األساسية المتصمة بيـ والقانوف ىو بمثابة ضامف ليذه أو  

مف بيف الحقوؽ حؽ الممكية وتعتبر الممكية مف اىـ الحقوؽ ،قيمتيا الحقوؽ وذلؾ ألىميتيا و 
حؽ عيني  المجتمع فيو ىتماـااألولى في سمـ المقدسة دستوريا وىي بذلؾ تحتؿ المرتبة 

و التصرؼ فيو في حدود القانوف أوف لو دوف غيره حؽ استعمالو عمى صاحبو يكمقصور 
ذات  التشريعاتبحيث يحظى ىذا االخير بحماية قانونية خاصة لذلؾ تعتبر قواعده في جميع ،

اىمية كبرى قد تعتبر ايضا اىـ مصدر لمصراع عبر العصور فقد مرت مف مرحمة الحؽ 
ف أي أاجب عمى كؿ شخص المطمؽ الى مرحمة الوظيفة االجتماعية وىي تتجو نحو اف تكوف و 

ف مختمؼ القوانيف فتو مالكا بأداء خدمات لممجتمع و زاـ المالؾ بصيتجو إلى إل حؽ الممكية ا 
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د آخر ال يمكف ألحو  مكية وتعتبره حؽ أساسي ومقدس ،التشريعات والدساتير تحمي حؽ المو 
  .و رتبتوأميما كانت صفتو 

و المنفعة أالمصمحة العامة  الضرورةلكف الضرورة احيانا ويمكف اف نقوؿ بدؿ كممة و  
كو وحقو ي تخمي صاحب الممكية عف ممأ لخاصة،التخمي عف المصمحة اتوجب تس العامة 

نصوص قانونية بغرض تحقيؽ المنفعة العامة ويكوف ىذا عف طريؽ إجراءات إدارية مع وجود 
وف نزع الممكية إال بغرض تحقيؽ المنفعة العامة  فبل يمكف نزع الممكية تنظـ ىذه العممية وال يك

غراض متعمقة بالمصمحة العامة مع تحديد ىذه المصمحة المرجو أجؿ تحقيؽ إال مف أالشخصية 
  .عماؿ التي ستكوف بيذا المشروعتحقيقيا وتحديد مختمؼ اال

ف عممية نزع الممكية ىي عممية مف اجؿ اكتساب و   مبلؾ وحقوؽ عقارية تكوف مقرونة أا 
عميو فعمى اإلدارة التقييد بيذه اإلجراءات وفي ىذه و  ،بإجراءات محددة ضامنة لحقوؽ االفراد

 يستنشدىالجية ادارية ومف  يستنشدىاسناد ىذه الميمة فمنيا مف إالنقطة تختمؼ االنظمة في 
ية لجية قضائية ولكف ما ييمنا ىو المشرع الجزائري والذي قاـ بإسناد كؿ االجراءات الى ج

،بؿ سمطة السمطة ليست سمطة مطمقة  كف ىذهبذلؾ والتي تتميز بالسمطة ول إدارية مختصة
مراعاتيا وفؽ القانوف دائما عمييا يجب وجب عمى اإلدارة إتباعيا و  يدة بإجراءاتمحدودة ومق

استغبلليا لتحقيؽ و  ستغبلليااالتعسؼ في وحة ليا و اإلدارة السمطة الممن ستغبلؿاجؿ عدـ أومف 
  .غراض شخصيةأ

مف و  ،اإلدارةالقضائية في مراقبة عمؿ نو ال يمكف نسياف الدور الذي تمعبو الجيات أكما  
دالة دوف تحقيؽ العقضاء مطالب بالحياد و اللمقضاء في حالة انتياؾ حقوقيـ و  حؽ االفراد المجوء

مف الدستور  143حتى الدستور نص عمى ذلؾ حيث جاء في المادة الميؿ مع جية اإلدارة و 
دارية وعمى ىذا فإف الدستور إف ينظر القضاء في الطعف في قرارات سمطات أالجزائري عمى 

 .و ما شابو أقرارات ادارية  وأيضمف لممواطنيف تقديـ طعوف في  حالة رفضيـ إلجراءات 
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ذلؾ حسب الحالة يو مف يحدد القرار الذي سيصدره و وتبقى السمطة لمقضاء ف  
لو وقد يمغيو وقد يمنح كاف صائبا وصحيحا وقد يعد فإفقد يوافؽ عمى القرار  ،ماموأالمعروضة 

الميـ إمكانية  الشيءذلؾ حسب الحالة والوضعية المعروضة أماـ القضاء ويبقى و  تعويض
رة وال تكوف ليا ذلؾ لتقييد عمؿ االدا،و ماـ القضاء أطرؼ المنزوع ممكيتو بطعف الـ مف التقد

وسيكوف موضوع بحثنا  مرتبطة بالقانوفال تكوف كطرؼ وقاضي بؿ تكوف ليا سمطة السمطة و 
 لممكية مف أجؿ المنفعة العامة. البـو إجراءات نزع ا

وقد تطرقت عديد القوانيف الدولية والدساتير العالمية لعممية نزع الممكية مف أجؿ عممية  
وذلؾ لضرورة ىذا األمر ومواكبة لمحياة التي صار الناس  نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة،

فمو تمسؾ  يعيشيا في وقتنا الحالي ولتحقيؽ المصمحة العامة عمى حساب المصمحة الخاصة،
كؿ شخص بالمصمحة الخاصة بو لما تحققت المصمحة العامة لذلؾ وجب تحقيؽ المصمحة 
 .العامة عف طريؽ نزع الممكية الخاصة مقابؿ تعويض صاحب الممكية عف حقو الذي فقده

ناسب لما لحقو مف ضرر وعمى سبيؿ الذكر ال الحصر مف أبرز ويكوف ىذا التعويض عادؿ وم
جاء  17المواثيؽ العالمية التي تطرقت ليذه الموضوع االعبلف الوالي لحقوؽ اإلنساف في مادتو

حد مف ممكو أي أف لكؿ فرد التممؾ بمفرده أو بات ممؾ مع غيره، وال يجوز تجريد أفيو المادة 
تعسفا ومف بيف المواثيؽ الدولية التي تطرقت ليذا الموضوع الميثاؽ االفريقي لحقوؽ اإلنساف في 

أنو حؽ الممكية مكفوؿ وال يجوز المساس بو إال لضرورة أو مصمحة "حيث نصت عمى14مادتو 
 عامة طبقا ألحكاـ القوانيف الصادرة في ىذا الصدد. 

 :ىمية الدراســـــــــــــةأ
ىمية لتحقيؽ المنفعة أفراد ولما يحممو مف بحقوؽ األ التصالوف ىذا الموضوع ميـ ذلؾ وا   

ثره أحتى تبياف رة النازعة و مف طرؼ االداو أألفراد المنزوع منيـ ممكيتيـ  العامة سواء بالنسبة 
منو فوائد كثيرة فالطرؼ المستفيد  ستغبلؿافدراسة ىذا الموضوع يمكف  .عمى الممكية المنزوعة
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كحقو في  اآلجاؿيمكنو معرفة مختمؼ حقوقو التي منحيا لو المشرع الجزائري كحؽ الطعف و 
كأولويات  حقوقو حتى بعد نزع الممكية منوو  ،يو حقو الذي ضاع منوتعويض عادؿ ومنصؼ بف

وضوع ميـ مف مف جانب أخر فيذا الم بصفتو المالؾ األصمي. منحت لو ىو بصفة  خاصة
ا مختمؼ الحقوؽ التي لموضوع يبيف لناالمستفيد فيذا ي الطرؼ النازع لمممكية و أدارة ناحية اإل

الممكية ىـ حؽ يمكف التحدث عنو ىو حؽ نزع وأ .بيا ع لئلدارة والواجبات المنوطمنحيا المشر 
دارة آجاؿ وىذا ىو الحؽ االساسي باإلضافة لحقوؽ أخرى كمنح اإلجؿ المنفعة العامة ،أمف 

العمؿ  باإلنجازالفترة وال تطالب  معينة وليا الحرية في إنجاز العمؿ المطموب منيا خبلؿ ىذه
جز واإلدارة غير مطالبة بإنجاز نكما أنو يتفؽ عمى مجموع االشغاؿ التي ستأقؿ ىذه  في مدة 

 3بعد مدة  شعاؿتقديـ األسنوات ليست مطالبة ب 4ميمةاإلدارة كثر مما طمب منيا مثؿ منح أ
اؿ لـ االشغاؿ ال نضيؼ عمى اإلدارة اعم سنوات بؿ مف حقيا استغبلؿ كامؿ وقتيا ومف ناحية

كما أنو يعتبر ىذا الموضوع ميـ لتحديد الغرض الذي ستنزع مف  ،تكف مطالبة بيا في البداية
 .الممكية والمحافظة وااللتزاـ بالغرض الذي وضعت مف أجموأجمو 

  الموضوع:ختيار أسباب ا
جؿ المنفعة العامة ألممكية مف وىنالؾ مجموعة مف الدوافع دفعتني الختيار موضوع نزع ا 

 ممنفعةبيذا الموضوع خدمة ل الستعانةاكف تختمؼ الدوافع فمف ناحية قيمة ىذا الموضوع يمو 
شرح بلؿ تبياف حقوؽ و واجبات كؿ طرؼ مع خ فممشروع مالعامة سواء مساىمة لئلدارة أو ل

ميتـ بجانب  نيإبالتسمسؿ التي وضعيا المشرع ومف األىداؼ ايضا سط لمختمؼ اإلجراءات مب
ود عبلقة بيف والمواطف وىذا الموضوع يمس ىذه النقطة لوج اإلدارةالمنازعات اإلدارية يبيف 

 المواطف واإلدارة. 
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 الدراسة:صعوبة 
بسبب الظروؼ الحالية التي قد واجيتنا مجموعة مف الصعوبات في إعداد ىذه المذكرة و  
 في غمؽ بما تسب ،انتشار فيروس كورونا المستجد ا الجزائر والعالـ والمتمثؿ فيتمر بي

مجامعات والمكتبات الوطف ىذا ما صعب عمينا الولوج ل مختمؼ ربوع في المكتبات والجامعات
عمينا ىذه كما صعبت  .كبر قدر ممكف مف المراجع والمصادر القانونيةأاالطبلع عمى و 

تيـ كما صعب عمينا ة مف معموماتيـ القيمة وتوجيياا الكراـ واالستفادالظروؼ االلتقاء بأساتذتن
مضطريف لمعمؿ في البيت مكتفيف لتبادؿ المعمومات وصرنا  بيننا االلتقاء بزمبلئنا والتعاوف فيما

مما ىذا الموضوع  عةشاسلؾ ومف بيف الصعوبات التي واجيتنا أثناء اإلعداد ليذه المذكرة بذ
   .يصعب عمى الباحث االلماـ بكامؿ الجوانب الخاصة بالموضوع

ىـ اإلجراءات التي يجب أف تتبعيا أويبقى ىدفنا األساسي مف ىذا البحث ىو تبياف  
جؿ نزع ممكيتو مف اجؿ المنفعة العامة مع تبياف مختمؼ الحقوؽ التي منحيا أاإلدارة مف 

ىـ الحقوؽ والواجبات التي يتمتع بيا ألمواجبات المنوطة بيا مع ذكر لئلدارة  باإلضافة المشرع 
 .المنزوع منو ممكيتو

  البحث:إشكالية 
إلى أي مدى قيد المشرع الجزائري اإلدارة في عممية  عميو يمكف طرح اإلشكالية التاليةو  

  نزع الممكية لممنفعة العامة حفاظا عمى حقو األفراد؟
 خطة البحث:

 عمى ىذه اإلشكالية قسمنا ىذه المذكرة الى فصميف  والفصؿ االوؿ خصصناه لدراسة ولئلجابة
إجراءات تقدير نزع الممكية مف اجؿ المنفعة العمومية وتطرقنا فيو ألركاف عممية نزع الممكية 
العامة وتبرير طمب نزع الممكية لممنفعة العامة أما الفصؿ الثاني فخصصناه لدراسة إجراءات 

 ت التحقيؽ الجزئيوتناولنا فيو إجراءا وحقوؽ المنزوع منو ممكيتو ازؿ عف األمبلؾقرار التن
باإلضافة إلى قرار نزع الممكية. 
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 تمييد:
دمة المصمحة العامة لممواطنيف في مختمؼ مجاالت اإلدارة ىو خف اليدؼ مف وضع إ 

ما  مف رغـبفاإلدارة و  ،حياتيـ وذلؾ حسب احتياجاتيـ ويكوف ىذا دائما تحت مظمة القانوف
ف تستند أعماليا مشروعة أعماليا مشروعة ونقصد بأف تكوف أف تكوف أتمتمكو مف سمطة ال بد 

تند عمى فبل يمكنيا القياـ بتصرؼ ما دوف أف تس ؿ ماة اي عمجؿ مباشر ألنص قانوني مف 
عدـ و تحقيؽ العدالة بيف الناس ؿ دأ مشروعية اعماؿ االدارة ومف اجمبنص قانوني وىذا استنادا ل

 استغبلؿ السمطة لصالحيا عمى حساب مصمحة عامة. دي اإلدارة لحدودىا وعدـ التعسؼ في تع
ف اإلدارة مف او   مبلؾ المواطنيف وذلؾ أطر لنزع إنيا تضجؿ تحقيؽ المصمحة العامة فا 
ممة مف اإلجراءات تباشرىا اإلدارة بيا قيؽ لممصمحة العامة ويتطمب ىذا جتحالقانوف ولوفؽ 

لمصمحة لتحقيؽ اجؿ نزع ممكيتو أمختمؼ التصرفات التي تقـو بيا اإلدارة اتجاه المواطف مف 
جؿ المصمحة العامة كوضع أ مف شيءجؿ تحقيؽ أالعامة  كنزع منو عقار معيف ووضعو مف 

سنتحدث في ىذا عمومي يخدـ المصمحة العامة و  ي مرفؽأو أممعب  وأمستشفى  وأادارة 
 .الفصؿ عف جممة ىذه اإلجراءات التي تباشرىا اإلدارة
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 نزع الممكية لممنفعة العامة طمب: المبحث األول
ف عممية نزع الممكية مف اجؿ المنفعة العامة نقصد بيا مجموعة مف الشكميات تتبعيا إ 

جؿ الوصوؿ لنقؿ الممكية مف ذمة مالية لصاحبيا إلى ذمة مالية لنازع الممكية أاالدارة مف 
ف أنفيـ مف ىذا و  اىج والطرؽ التي حددىا القانوف،بيدؼ تحقيؽ المنفعة العامة وذلؾ وفؽ المن

مزمة بإتباع إجراءات محددة وفقا لمقانوف وذلؾ مف اجؿ نقؿ ممكية صاحب العقار الذي اإلدارة م
يف اال وىو تحقيؽ سينزع الى الجية التي ستنزعيا والمتمثمة في اإلدارة وذلؾ لتحقيؽ ىدؼ مع

وضع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة و بعممية نزع  القانوف الجزائري اىتـالمصمحة العامة. وقد 
ليا جممة مف اإلجراءات والتي تتميز بالشفافية وسنتحدث في ىذا المبحث عف اطراؼ معينة 

كما سنتطرؽ ايضا و المنزوع ممكيتو سنتطرؽ ايضا لمممكية المنزوعة أ بيذه العممية سواء النازع 
 .1يجب أف تكوف مف اجؿ طمب نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة الى مبررات التي

  العامة المنفعة الممكية نزع عممية ركانأ :األولالمطمب 
 الطرؼ في والمتمثمة أركانيا بوجود الإ العممية ىذه تتحقؽ وال عمييا تقوـ اركاف ليا فوا  

 الطرؼ وأما اإلدارة في والمتمثؿ العامة المنفعة جؿأ مف الممكية نزع يريد مف وىو الأ األوؿ
 المنفعة تحقيؽ جؿأ مف قانونية بطرؽ ممكيتو منو ستنزع مف وىو ،العقار صاحب فيو الثاني
 ذمة الى االصمي صاحبيا ذمة مف وتتحوؿ ستنزع التي الممكية فيو الثالث الطرؼ وأما .العامة
 العامة تحقيؽ المنفعة جؿأ مف الممكية نزع بعممية تتأثر األركاف ىذه واف لمممكية النازعة االدارة
 النازعة والجية االصمي الممكية صاحب عمى اآلثار مف مجموعة العممية ىذه عف ينتج بحيث
 النقاط ىـأ بيفون  المطمب ىذا في نفصؿو   وسنتطرؽ ذاتو حد المنزوع الشيء وأ والعقار

2.األساسية

                                                      
 الجريدة 27/04/1991في الصادر العمومية لمنفعة أجؿ مف الممكية بنزع المتعمقة القواعد يحدد 91/11 رقـ القانوف - 1

 .28،ص08/05/1991 في الصادرة،  21رقـ الرسمية
 .28، المرجع نفسو، ص91/11رقـ القانوف - 2
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    الفرع االول : نازع الممكية العامة والمستفيد منيا 
نزع الممكية مف أجؿ طرؼ النازؿ لمممكية في الجية التي منحيا القانوف سمطة ويتمثؿ ال 

لنازع تحقيؽ منفعة العامة وبناء عمى ذلؾ تقوـ باتخاذ ىذه االجراءات والدولة ىي الطرؼ ا
وفي القانوف تطبيؽ ىذه االجراءات زارة أو الوالي والتي خوؿ ليا في و لمممكية والدولة الممثمة 

بالعقارات التابعة لموالية  نفس سياؽ السمطة تكوف ممثمة  في وزارة أو الوالي عندما يتعمؽ االمر 
أو رئيس مجمس الشعبي البمدي عندما يكوف تابع لمبمدية فالممكية الخاصة ألفراد محمية القانوف 

وتتمثؿ ة استنعاء عف حرمة خاصة  ة العامالسمب ويشكؿ نزعيا لممنفعمف و أو مصونة دستورا 
 طبيعييف اص وسواء كانوا اشخاصاراد والخو الممكية الخاصة في العينة العقارية التي يممكيا االف

حكاـ القانوف المدني الذي نص عمييا عمى الباب االوؿ أو معنوييف وتخضع الممكية الخاصة أل
والمعنوي بحؽ الممكية مف الكتاب الثالث الحقوؽ العينة االصمية حيث عرؼ حؽ الممكية وحدد 

يمكف القوؿ أف االشخاص و 1كذا طرؽ اكتسابيا.و حمايتيا  نطاقو والقيود التي تمحقو ووسائؿ
رضو تحقيؽ عوف بيذا االمتياز حتى ولو كاف غيتمت العمومية العامة أو الخاصة واالفراد ال

ممكية ىي نفسيا المستفيد عميو إنو ليس بالضرورة  أف تكوف الجية النازعة لمالعامة و  المنفعة
العامة فإنيا يمكف أف  تخصيصيا مف أجؿ المصمحةبعد القياـ بنزع الممكية فإنو يمكف منيا  

تذىب لجية االدارية التي قامت بنزعيا وتعمؿ فييا مشروعيا وقد تذىب لجية أخرى  لـ تقـ 
لكف و مطارات أو موانئ وزارات بنزعيا فقد تأخذىا الجية النازعة ليا و تضع مشاريع كسفارات و 

لنازعة لمممكية ف اليدؼ مف نزع الممكية تحقيؽ مشاريع لجماعات محمية فتخصص الجية ايكم
يشترط في نزع الممكية أف تذىب  كما أنو المبلؾ المنزوعة لمجماعات المحمية ىاتو اال

اص مثؿ ألشخاص عمومييف أو أشخاص خاصة مثؿ مؤسسات العمومية ذات الطابع الخ
د منيا شخص طبيعي مثؿ الجمعيات ويمكف أف يكوف المستفيمصالح البريد والجامعات 

                                                      

  .212ص، 2010، الجزائر،يةندار الخمدو  ،التشريع الجزائريي فو إدارة األمبلؾ الوطنية  تسيير، سمطاني عبد العظيـ - 1
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مف المستفرديف االفراد فتنزع المحكمة لممنفعة العامة لفائدة فرد خاص معيف النقابات ويستثنى و 
  1.مف قبيؿ االنحراؼ في الجزاءيعتبر 
نجد أنو لـ  93/186المرسـو التنفيذي رقـ و  91/11نو بالرجوع الى القانوف أغير  

الجماعات المحمية ىي المستفيد مف نزع الممكية  أـ شارة  إذا ما كانت دوما الدولة و يتضمنا أي إ
الصادر  0007العممية لحساب أخر بينما نجد المنشور الوزاري المشترؾ  رقـ  يمكنيا مباشرة

 ستفادة مف يمكف مثبل لممؤسسات العمومية اال قد تناوؿ ىذه الحالة إذ 1994ماي  11في 
ار إنجاز مشاريع نزع الممكية بواسطة الشخص االقميمي الذي ترتبط بو لكف دائما في إطعممية 

و كاف يصنع عف االرادة المجوء الى نزع الممكية لفائدة االفراد  أو لفائدتيا إال أنذات منفعة عامة 
المستفيديف مف حؽ اىميف في تسيير المرافؽ العامة و الخاصة فالنسبة لؤلفراد استثناء المس

ناجـ والمحاجر  والمياه المعدنية إجراء الممكية مف أجؿ المنفعة مااللتزاـ فيما يخص استغبلؿ  ال
مف صبلحيات الدولة مما يتعيف أف ىذه المصالح تتحدد وحدىا التعويضات  العامة ىي

المستحقة الى المطالب بالحؽ قصد أف نزع ىذه الممكية مف أجؿ المنفعة العامة تكوف فيو الجية 
جراء نزع الممكية لممنفعة الممزمة بدفع التعويضات في ىذه الحصة المستفيدة مف تطبيؽ إ

  2العامة.
  .صاحب الممكية المنزوعة :رع الثانيالف

صة سواء باستخداميا دارية مختونقصد بو ىو مف نزعت ممكيتو منو مف طرؼ جيات إ 
ىي أو مصالح أخرى مف أجؿ تحقيؽ المصمحة العامة مقابؿ تعويض المتضرر أو المنزوع 

ال يمكف الممكية العامة بتمتع الحصانة و  ممكيتو أف يكوف جزائريا بؿ قد يكوف أجنبيا وفيما يخص
أف تنزع ولذلؾ مف أجؿ ىذه المشكمة تقـو الجية التي تريد نزع الممكية باالتفاؽ مع الجية 

في حالة االتفاؽ يمكنيا أخذىا بصفة عادية ومف بعد ه العقارات أي وزارة تابعة ليا و المالكة ليذ
                                                      

  .21الجزائر ص، دار اليومة لمطباعة والنشر ،الممكية العقارية الخاصة وفؽ ألحكاـ التشريع الجزائريي، ليمى طمب-1
  .210ص ،2002،الجزائر ،القضاء العقاري ،دار اليونة لمطباعة والنشر حمدي باشا عمر،-2

 إجراءات تقدير نزع انمهكية من أجم انمنفعة انعمىمية                     انفصم االول :            
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ت بو مف وعمى الجية النازعة لمعقار االلتزاـ بما وعدلؾ تخصص مف أػجؿ المنفعة العامة ذ
ال اعتبر  عماليا غير باطمة حتى أأشغاؿ والقياـ بأشغاؿ التي نزعت مف أجميا ىذه العقارات وا 

لو كاف مف أجؿ التحقيؽ المنفعة العامة مثؿ أخذ عقار مف أجؿ وضع طريؽ فبل يمكف وضع و 
 .1فيما بعد المؤسسة أو شيء أخر بؿ يجب االلتزاـ بما قد جاء في قائمة البيانات

 محل النزع لممنفعة العامةالممكية  :الثالث الفرع
شكؿ نقصد بيا ما أخذ مف أجؿ تحقيؽ المنفعة العامة مع القياـ بمختمؼ االجراءات بو  

  .لممكية عقارات حقوؽ ممكية أصميةقد تكوف ىذه اصحيح و توافر مختمؼ الشروط و 
 نزع  ممكية العقارات :أوال

ال يمكف عمى أف كؿ شيء حيزه و ثابت فيو و مف القانوف المدني  111وقد نصت المادة  
نقمو دوف تمؼ فيو منقوؿ غير أف المنقوؿ الذي يضع صاحبو في عقار يممكو رصدا خدمة ىذا 

العقار وأضاؼ المشروع قاـ بتصنيؼ لنا ما ىو يعتبر عقار بالتخصيص و  استغبللو العقار أو
المنقوؿ الذي خصص خدمة ىذا العقار فإنيا تصبح جزءا منو وبالتالي الحكـ ىو لنا شيء أال و 

ذا نزع ينزع معو الذي يطبؽ عمى العقا ؾ عقارات أيضا عقارات ىنالو ر يطبؽ عميو وا 
 .2ىي تمؾ التيبالتخصيص و 

لكنيا تكوف متصمة بو إذا في حالة نزعيا عنو تقصد لو يصبح ليا توضع خدمة لمعقار و 
ت زراعية ضخمة أو بئر أو مخازف و الحكـ الذي يقع عمييا ىو الذي يقع عمى قيمة مثؿ أال

ىو صاحب العقار قد يستفيد مف عممية نزع الممكية ضي ما دامت ممكا لشخص واحد أال و االرا
شخص أخر غير االدارة نازلة الممكية الدولة الممكية لفائدة شركة وطنية أو أجنبية خاضعة 

 .لمقانوف الخاص
 

                                                      

 .22ص مرجع سبؽ ذكره، ي،ليمى طمب - 1
 .23ص مرجع نفسو، - 2
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  .نزع ممكية الحقوق العينة العقاريةثانيا: 
في و إف المقصود بالحقوؽ العقارية أي سمطة أو امتياز يمنح لصاحب العقار بقوة القانوف  

إطار حدود ال يمكف تجاوزىا و يمكف لصاحب الحؽ استغبلؿ مختمؼ حقوقو وممارستيا في 
  .1إطار القانوف دائما وقد قسميا القانوف المدني الجزائري إلى حقوؽ عينة تبعية

 ر طمب نزع الممكية لممنفعة العامالمطمب الثاني: تبري
ئلدارة النازعة ف يكوف لأأجؿ القياـ بعممية نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة يجب  مف 
في ىذا المطمب في صحيحة ومشروعة وىذا ما سنتحدث عنو  ت مف أجؿ اعتبار أعماليامبررا

  مجموعة مف الفروع.
 .الممكية نزعل رييتبر  تقرير : الفرع االول

 مالكييا مف األمواؿ لكسب استثنائيا إجراء العمومية المنفعة أجؿ مف الممكية نزع ماداـ 
 مف اإلدارة وتمنع ممكيتو، نزع المراد الماؿ صاحب تحمي عديدة بضمانات المشرع أحاطو جبرا،

 أف المستفيد عمى القانوف يشترط لذا، االفراد أمواؿ عمى واالعتداء السمطة، استعماؿ في التعسؼ
ذا .منو مناص ال وحتمي ضروري الممكية نزع إلى المجوء أف تقريره، في يبيف  لـ القانوف كاف وا 
 أف مف بد ال أساسييف، عنصريف عمى نص أنو إال بالتفصيؿ، التقرير ىذا محتويات يحدد

براز الممكية، نزع إجراء إلى المجوء تبرير وىما التقرير، ىذا يحتوييما  التي السمبية النتائج وا 
 المزمع المشروع أف يبيف أف عميو ذلؾ، سبيؿ وفي. بالتراضي االقتناء محاوالت عنيا تمخضت
 مسعاه وباء الودية بالطرؽ األمواؿ عمى الحصوؿ إلى سعى وأنو عمومية، منفعة يحقؽ إنجازه
 2.بالفشؿ
 ىي ما تقريره في يشرح أف المستفيد عمى البد مطاطا، العمومية المنفعة مفيوـ داـ ما 
 كانت إذا عمومية منفعة تذا المشروع ويعتبر، بدقة ىذا مشروعو يحققيا سوؼ التي المنفعة

                                                      

 .23ليمى طمبي، مرجع سبؽ ذكره، ص - 1
 .24ص مرجع نفسو، - 2
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 والمساوئ المالية، تكمفتو خصوصا ذلؾ في ويراعى الخاصة، بالممكية المساس تبرر أىميتو
 العمومية بالمنفعة التصريح ما بمدية رئيس يطمب فعندما .يمثميا التي االجتماعي الطابع ذات

 حاجات اشباع لضرورة يستجيب بذلؾ ىو بمديتو، تراب عمى تشييدىا يريد مدرسة، بخصوص
 ولذلؾ .األشخاص ىؤالء مصالح مع العمومية السمطة مصمحة ىنا وتتوافؽ .األفراد مف مجموعة
 ىذا ألف، العقار عمى لمحصوؿ ضروري الحالة ىذه في العمومية المنفعة عف التصريح يكوف

ف المشروع  مصالح نحو يرجح سوؼ الميزاف فإف األشخاص، بعض بمصالح يمس كاف وا 
 بعض مصالح حساب عمى العامة، بالمصمحة يسمى ما تحت يدخموف الذيف األشخاص مجموع
 في لمجدؿ قابؿ غير يكوف العمومية المنفعة وثبوت .ممكيتو نزع المراد العقار أصحاب االفراد
 1.الحالة ىذه

 لممواطف، بالنسبة فائدتو ومدى االختيار، ىذا مبلءمة مدى عف التساؤؿ يمكف ذلؾ ومع
مكانية ،وآثاره االجتماعية المالية، تكمفتو وىؿ  بالمنفعة ومساسو أخرى، عمومية بمنفعة مساسو وا 

 ال إذ. يمثميا التي المنفعة إلى بالنظر مفرطة ليست ممكيتو، نزع المراد الماؿ لصاحب الخاصة
 ييدؼ المشروع يكوف أف يكفي وال تكمفتو تكوف ال أي محاسنو، مف أكبر مساوئو تكوف أف يجوز
 الثانية، المادة حددتيا التي الحاالت ضمف يدخؿ أف بد ال ولكف عمومية، منفعة تحقيؽ إلى
 والتي .العمومية المنفعة أجؿ مف الممكية بنزع المتعمؽ 91/11رقـ القانوف مف الثانية، الفقرة
 سواء نظامية إجراءات تطبيؽ عف ناتجة لعمميات تنفيذا جاء قد المشروع يكوف أف عمى تنص
 أو الجماعية التجييزات ضمف تدخؿ وأنيا التخطيط أو العمرانية أو التييئة التعمير إطار في

 مادتو في العمرانية بالتييئة المتعمؽ 87/03رقـ القانوف نص وقد .الكبرى االعماؿ أو المنشآت
 االستعماؿ إلى الوطني المخطط أطار في تيدؼ العمرانية التييئة أف عمى الثانية الفقرة الثانية،

                                                      

 .24ليمى طمبي، مرجع سبؽ ذكره، ص - 1
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 البشرية، والموارد االقتصادية لؤلنشطة المحكـ والتوزيع الييكمة خبلؿ مف الوطني لممجاؿ األمثؿ
 . النادرة الموارد السيما الطبيعية، العقبلني لمموارد واالستغبلؿ

 النشاطات توزيع اختيارات تجسد العمرانية التييئة أف عمى فتنص منو السابعة المادة أما  
 لمتنمية ومنسجـ إرادي تسيير إطار في وتندرج الجغرافي، المجاؿ في والسكاف االقتصادية
  1.االعماؿ جممة ليا تخضع أف ينبغي التي والثقافية واالجتماعية االقتصادية

 التييئة المخطط إلزامي تخضع أف بد ال والتعمير التييئة أعماؿ كؿ أف ذلؾ ويعني
 .العمومية المنفعة ذات المنشآت ومنيا العمرانية
 أدوات أف عمى ،11مادتو في فجاء والتعمير بالتييئة المتعمؽ 90/29 رقـ القانوف أما 
 تيدؼ كما وقواعده التعمير توقعات ضبط إلى إليو تيدؼ ما بيف مف تيدؼ والتعمير، التييئة
  والبنايات العامة المنفعة ذات االقتصادية لمنشاطات المخصصة األراضي تعييف إلى

 بالخدمة المتعمقة الجماعية التجييزات مجاؿ في والمستقبمية الحالية لبلحتياجات المرصودة
 ،2القضائية المتابعة طائمة تحت التعمير قواعد باحتراـ76 مادتو في ويمـز، والمساكف والنشاطات

 مف عامة منفعة وجود يبرر حتى المعمومات ىذه تقريره ف يضـ   أف المستفيد عمى بد ال وىكذا
 .إنجازه في يرغب الذي المشروع وراء

 عنيا تمخضت التي السمبية النتائج تقريره في يبرز بأف كذلؾ ألزمو المشرع ولكف 
 .بالتراضي االقتناء محاوالت
 مف األمواؿ عمى الحصوؿ إلى المستفيد سعى إذا إال تتـ ال الممكية نزع عممية إف 
 بالمنفعة بالتصريح المختصة السمطة أف ذلؾ .بالفشؿ مساعيو وباءت الودية بالطرؽ صاحبيا

                                                      

 الصادرة، 05رقـ الرسمية العمرانية، الجريدة بالتييئة المتعمؽ 27/01/1987 في المؤرخ 87/03 رقـ القانوف -1 
 . 149، ص28/01/1987
 في الصادرة، 52رقـ الرسمية الجريدة، والتعمير بالتييئة المتعمؽ 01/12/1990 في المؤرخ90/29 رقـ القانوف -2 

 . 16522ص، 02/12/1990
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 مسائؿ مف الشرط وىذا الجوىري، الشرط ىذا غياب في التحقيؽ رفض عمى مجبرة العمومية
 بيا قاـ التي المحاولة جدية عدـ لو بدا إذا نفسو تمقاء مف القاضي يثيره أف يمكف العاـ النظاـ

 االفراد حقوؽ عمى الحفاظ ضماف عمى منو حرصا الشرط ىذا عمى المشرع تأكيد وجاء المستفيد
 يتـ أف القاعدة ألف ذلؾ. الدستور يحمييا التي الخاصة أمواليـ عمى واعتدائيا اإلدارة تعسؼ مف

 المبلؾ مع بالتفاوض المستفيد يقـو أف البد لذلؾ 1استثنائي والجبر بالتراضي، الماؿ عف التنازؿ
 طريؽ عف إما الودية، بالطرؽ مشروعو إلقامة البلزمة األمواؿ اقتناء أجؿ مف الحقوؽ وأصحاب
 .بالمبلؾ يتصؿ ثـ إنجازه المراد المشروع بإعداد فيقوـ .المبادلة أو الشراء
 مف عالمشر  عمييـ ويعرض العادية اإلدارية بالطرؽ ممكيتيا نزع المزمع الحقوؽ وأصحاب 
 الذي التعويض مبمغ عمييـ ويعرض الوضعية، بمخطط يرفقو وأىدافو، ومساحتو موقعو حيث
 ويتـ قبوؿ، محضر يحرر العرض ليذا قبوليـ حالة وفي السوؽ، سعر أساس عمى يحدد أف البد

 الشراء حالة في نقدا الحقوؽ أو العقارات لمالكي التعويض مبمغ ويدفع العادية، بالطرؽ التنازؿ
 أمبلؾ مدير إلى عقار بكؿ الخاص الممؼ دـويق .المبادلة بو تمت الذي العقار عف بالتنازؿ أو

 ومحضر عنيا المتنازؿ والحقوؽ باألمبلؾ الخاص اإلداري العقد يتضمف إقميميا المختص الدولة
 ثـ 2 التعويضات تغطية اعتمادات لقيد أو التعويض لدفع المثبتة والوثائؽ الممؾ صاحب قبوؿ
 الطرفيف قبؿ مف توقيعو بعد الدولة لذمة لمممكية الناقؿ العقد بتحرير الدولة أمبلؾ مدير يقوـ

 رفض حالة في أما .المستفيدة لمجية منو نسخة ويسمـ والشير التسجيؿ إلجراءات ويخضعو
 عمى لمحصوؿ سعى أنو فيو يثبت بذلؾ محضرا يحرر بالتراضي عنيا التنازؿ األمبلؾ أصحاب
 .ذلؾ دوف حالت التي الصعوبات ويبيف جدوى بدوف مسعاه وكاف بالتراضي األمواؿ

                                                      

 18/11/1990 في الصادرة 49 رقـ الرسمية الجريدة 25/09/1990 في المؤرخ 25-90رقـ القانوف مف 71 المادة-1
 إليو تمجأ ما نادرا اإلدارة أف إال المحمية، والجماعات الدولة لفائدة الشفعة حؽ تقرير عمى تنص العقاري بالتوجيو المتعمؽ
 ".الممكية نزع إلى المجوء وتفضؿ العينية الحقوؽ العقارات عمى لمحصوؿ

 زكتٕضاِ أططٔحت –يماضَت زضاؼت – انؼًٕيٍت انًُفؼت ألثباث ٔانبؼسٌت انمبهٍت اإلجطاءاث ػهى انمضاء ضلابت – ؼٓاو بطاًًْ -2

 .76،ص2115-2114انجايؼٍت انؽُت – تهًؽاٌ – بهماٌس بكط أبً جايؼت – انؼاو انمإٌَ فً
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 .العممية من اليدف يوضح تصريح :الثاني الفرع
 يقدمو الذي الممؼ أف 93/186 التنفيذي المرسـو مف الثانية المادة نص في جاء لقد 
 أف وينبغي العممية، مف اليدؼ يوضح تصريح عمى أيضا يحتوي الممكية نزع مف المستفيد
 مف ويتضح .بذلؾ المرتبط التخطيط أو العمرانية والتييئة التعمير أداة إلى التصريح ىذا ييدؼ
 المنفعة فعالية مف التأكد مف المختصة لمسمطة تمكيف التصريح، بيذا المستفيد المشرع إلزاـ وراء

 القياـ عناء وتجنيبيا مبلءمتو، ومدى تنفيذه المراد اإلنجاز مشروعية مدى إلى بالنظر العمومية
  .القانونية الشروط يستوفي ال المقترح المشروع أف رأت إذا العمومية المنفعة في بالتحقيؽ
 والتعمير، العمرانية والتييئة التخطيط بأدوات المشروع يرتبط أف في الشروط ىذه وتتمثؿ 

 منفعة ذات كبرى أعماؿ أو منشآت أو جماعية تجييزات بإنشاء يتعمؽ موضوعو يكوف وأف
 تطبيؽ أف عمى العمرانية بالتييئة المتعمؽ87/03 رقـ القانوف ينص الصدد ىذا وفي1. عمومية
 توزيع عمى ويعتمد التخطيط، نظاـ إطار ضمف يندرج العمرانية لمتييئة الوطنية السياسة

 لمبادئ طبقا والمؤسسات الدولة، أجيزة مختمؼ وبيف والبمدية، والوالية الدولة بيف الصبلحيات
 اختيارات تجسد العمرانية التييئة أف عمى منو السابعة المادة وتنص .التركيز وعدـ البلمركزية

 إرادي تسيير إطار في وتندرج الجغرافي، المجاؿ في والسكاف االقتصادية، النشاطات توزيع
 .2االعماؿ جممة ليا تخضع أف ينبغي التي والثقافية، واالجتماعية االقتصادية لمتنمية ومنسجـ
 العقبلني التوزيع إلى تيدؼ العمرانية، لمتييئة الوطنية السياسة أف ذلؾ خبلؿ مف ويتبيف

 وأف .الجيوي التوازف عمى حفاظا السكاف توزيع وكذا الوطني، التراب عبر التنموية لمنشاطات
 المبرمجة المشاريع كؿ وأف .المدى البعيد لمتنمية الوطني المخطط ضمف تندرج السياسة ىذه
ال اإلطار ىذا ضمف تكوف أف البد  تنص 87/03 القانوف مف السابعة المادة ألف رفضت وا 

                                                      
، 1993ٌولٌو سنة  27الموافق  1414صفر عام  7مؤرخ فً  186ـ  93رقم  مرسوم تنفٌذيمن الثانٌة  الفقرة الثانٌة المادة -1

 .5ص1991سنة  ابرٌل 27المؤرخ فً  11/ 91ٌحدد كٌفٌات تطبٌق القانون رقم 

  28/01 فً الصادرة 05 رقم الرسمٌة الجرٌدة – العمرانٌة بالتهٌئة المتعلق 27/11/1978 فً المؤرخ 87/13 رقم لقانونا-2
 .7 والمادة 4 المادة 1987
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 تطبيؽ صبلحيات تحتكر ال والدولة ".االعماؿ جميع ليا تخضع أف ينبغي" أن و عمى صراحة
 الدولة أجيزة ومختمؼ والبمدية الوالية مع تتقاسميا بؿ العمرانية، لمتييئة الوطنية السياسة

 نزع طمب المراد المشروع لكف .العاـ القانوف أشخاص ىنا بالمؤسسات ويقصد والمؤسسات،
 البد بؿ فقط، والتخطيط العمرانية التييئة لسياسة يخضع أف يشترط ال إنجازه أجؿ مف الممكية

 تحديد إلى ييدؼ الذي 90/29 رقـ القانوف عمييا ينص التي والتعمير، التييئة قواعد يحتـر أف
 في منيا المبني وتحويؿ وتكويف لمتعمير، القابمة األراضي انتاج تنظيـ إلى الرامية العامة القواعد
 ييدؼ كما .والصناعة والفبلحة السكف وظيفة بيف والموازنة لؤلراضي، االقتصادي التسيير إطار
 احتراـ أساس عمى والتاريخي الثقافي والتراث والمناظر الطبيعية واالوساط المحيط وقاية إلى

 القواعد إطار في ىذا المشروع يكوف أف والبد 1العمرانية لمتييئة الوطنية السياسة وأىداؼ مبادئ
 المخططات في والمتمثمة 90/29القانوف يحددىا التي القواعد يحتـر وأف والتعمير لمتييئة العامة

 والتعمير لمتييئة التوجييي فالمخطط .األراضي شغؿ ومخططات والتعمير لمتييئة التوجييية
 حسب البمديات مف مجموعة أو البمدية تراب مجموع عمى لؤلراضي العاـ التخصيص يحدد

 التجييزات وموقع وطبيعة والنشاطات المصالح وتمركز السكنية المباني توسيع ينظـ كما القطاع
 الحضرية االنسجة في التدخؿ مناطؽ يحدد كما .والنشاطات األساسية، واليياكؿ الكبرى

 القطاعات منيا محددة قطاعات إلى بيا يتعمؽ التي المنطقة ويقسـ ،2حمايتيا الواجب والمناطؽ
 القابمة غير والقطاعات المستقبمية التعمير وقطاعات لمتعمير المبرمجة والقطاعات المعمرة
 استعماؿ حقوؽ وبالتفصيؿ الخصوص وجو عمى فيحدد األراضي شغؿ مخطط أما .3لمتعمير
 وأنماط بو المسموح البناء مف والقصوى الدنيا الكمية ويعيف الحضري والشكؿ والبناء األراضي

                                                      
 فً الصادرة،52رقم الرسمٌة الجرٌدة، والتعمٌر بالتهٌئة المتعلق 11/12/1991 فً المؤرخ،91/29 رقم القانون-1

 .1652 ص، 12/12/1991
 .18 المادة ،91/29 القانون-2
 .91/29 القانون من 19 المادة-3
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 لمتييئة التوجييي توجييات المخطط إطار في وذلؾ1 واستعماالتيا بيا المسموح البنايات
 العمومية المساحة ويحدد لمبناء، الخارجي بالمظير المتعمقة القواعد يضبط كما .والتعمير

 العامة، المصمحة ذات والمنشآت العمومية لممنشآت المخصصة والمواقع الخضراء والمساحات
 التذكارية والنصب والشوارع االحياء ويحدد واالتفاقات المرور طرؽ ومميزات تخطيطات وكذلؾ
 الفبلحية المناطؽ مواقع يعيف كما واصبلحيا، وتجديدىا حمايتيا الواجب والمناطؽ والمواقع
 .وحمايتيا وقايتيا الواجب

 األراضي وشغؿ والتعمير العمرانية والتييئة التخطيط أف سبؽ ما خبلؿ مف ويتبيف
 التي المشاريع ومف ،مشروعيتيا تكسب حتى المشاريع كؿ ليا تخضع أف البد متكاممة عمميات
 البعد ذات التحتية بالبنى تتعمؽ التي أو2الكبرى باألشغاؿ المتعمقة تمؾ أيضا الممكية نزع تتطمب
  .3 واالستراتيجي الوطني
ف الخاصة الممكية إف     في إال بيا المساس ال يجوز4 اجتماعية وظيفة ليا كانت وا 
 باإلضافة ذلؾ سبيؿ وفي ،فقط العامة المنفعة ولفائدة القانوف يحددىا التي وبالشروط الحاالت

 العمرانية والتييئة التخطيط بأدوات إنجازه المستفيد ينوي الذي المشروع ارتباط ضرورة إلى
 الشرعية األسباب ألف، ضروري غير أـ ضروري ىو وىؿ مبلءمتو، مراعاة مف البد والتعمير

 والتي الممكية نازعة اإلدارة إرادة عف المستقمة القانونية أو المادية الحاالت تمؾ ىي الممكية لنزع
 يتطمب آخر عمؿ أي أو عمرانية تحسينات ادخاؿ أو عامة اشغاؿ إلنجاز التدخؿ إلى تدفعيا

                                                      
 بالمتر أو البناء، خارج المبنٌة األرضٌة من المربع بالمتر الكمٌات هذه عن التعبٌر وٌتم 91/29 رقم العانون من 31 المادة-1

 .91/29 رقم القانون من 31 المادة علٌه نصت كما .االحجام من المكعب

 الخاصة العمومٌة المنفعة أجل من الملكٌة بنزع المتعلق 26/11/1993 فً الصادر 57 رقم المشترك الوزاري المنشور-2
 .التجهٌز قطاع فً الكبرى بالمشارٌع

 إطار فً العمومٌة المنفعة أجل من الملكٌة بنزع المتعلق ،12/19/2117 فً المؤرخ 43/17 رقم المشترك الوزاري المنشور-3
 .واالستراتٌجً الوطنً البعد ذات التحتٌة البنى

 – العربً التراث احٌاء دار – الملكٌة حق 8 المجلد – المدنً القانون شرح فً الوسٌط- السنهوري أحمد الرزاق عبد الدكتور-4
 .454صفحة، 1967، القاهرة
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 ولكف ،1العاـ النفع لتحقيؽ إنجازىا المراد األشغاؿ تنفيذ يتـ حتى الخاصة الممكية نزع بالضرورة 
 منشآت وجود عدـ في تتمثؿ التي الحاجة وجود مف بد ال تكفي، ال وحدىا الشرعية األسباب
 المنفعة تحقيؽ قصد إلشباعيا التدخؿ إلى اإلدارة يدفع مما منيا، الموجود في نقص أو وخدمات
 ىذا وفي بالذات؟ المشروع ىذا انجاز يبرمج أف المبلئـ مف كاف ىؿ المطروح والسؤاؿ، العمومية
 قد منيا، المحمية وخاصة اإلدارة أف ذلؾ لبرمجتو؟ فعبل ممحة حاجة ىناؾ وىؿ بالذات؟ الموقع
 انجاز كبرمجة انتخابية، ألىداؼ غالبا وتكوف إلييا، ممحة حاجة ال مشاريع برمجة إلى تمجأ
 آخر مكاف في برمجتو باإلمكاف كاف أو مدرسة بو توجد ال سكني حي في مثبل عمومي مسبح

 .المشروع ىذا ليستقبؿ عقار ممكية نزع تطمب اإلدارة وىذه خاصة ،2
 وموقعيا االشغال طبيعة يحدد لموضعية مخطط الفرع الثالث:

 عمى أنو عمى186/93رقـ التنفيذي المرسـو مف الثالث البند الثانية المادة نص في جاء 
 ىو فما .وموقعيا أىميتيا ومدى االشغاؿ طبيعة يحدد لموضعية مخططا يقدـ أف المستفيد
 وثيقة وىي التعمير، في مختصوف يعدىا تقنية وثيقة الوضعية مخطط ترى؟ يا الوضعية مخطط
 وىي معيف، فضاء في مبنية غير أو مبنية أرض قطعة موقع يحدد بياني رسـ شكؿ في إدارية
. .المجاورة البنايات أو ىذه األرض قطعة في تغيير بأشغاؿ يتعمؽ ممؼ أي تشكيؿ عند مطموبة
 أرض قطعة بموقع اإلقميـ تنظيـ مجاؿ في المختصة المصالح تعريؼ الوضعية مخطط ووظيفة

 أو طوبوغرافية خريطة عمى باالعتماد المخطط ىذا انجاز ويمكف البمدية، تراب داخؿ بناية أو
 بد ال أنو إلى اإلشارة وتجدر .الواليات او البمديات مستوى عمى الموجود األراضي مسح مخطط

 قطعة موقع يحدد الوضعية مخطط كاف فإذا .الكتمة ومخطط الوضعية مخطط بيف التمييز مف

                                                      
 ،لخضر الحاج جامعة، ماجستٌر مذكرة ، الجزائري التشرٌع فً العامة للمنفعة الملكٌة لنزع القانونً النظام ،عقٌلة وناس -1

 .18،ص2116 سنة باتنة

 مالعب انجاز الوطن بلدٌات إحدى اقترحت الشباب لتنشٌط الثمانٌنات فً الجزائرٌة الداخلٌة أعدته وزارة برنامج إطار فً - 2
 ٌمارسها والتً الشعبٌة اللعبة القدم لكرة مالعب تهٌئة إلى االقتراح هذا تغٌٌر تم لكن .الجزائر فً لها رواج ال التً اللعبة للتنس
 .مالئما األول الحل ٌمن ولم .الشباب من كبٌر عدد
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 المباشر جواره إلى بالنسبة البناء مشروع موقع يحدد الكتمة مخطط فإف البمدية، داخؿ األرض
 شبكات ومختمؼ المواصبلت خطوط ورسـ وتمركزىا األرض قطعة وتوجيو حدود ويبيف

 )...إلخ صحي صرؼ غاز، ماء،( التوصيؿ
 بمعرفة السماح األرضية القطعة موقع تحديد إلى باإلضافة الوضعية مخطط مف واليدؼ

 واألخطار واألمف الصحة حيث مف بيا، يتواجد التي المنطقة عمى تنطبؽ التي التعمير قواعد
 واالنييارات والزالزؿ األرضية واالنزالقات واالنييارات واالنجرافات الفيضانات مثؿ الطبيعية
 مواقع عمى تحتوي التي المناطؽ وكذلؾ. خاصة تعمير لقواعد تخضع المناطؽ فيذه الثمجية،
 تعريض عدـ التعمير قواعد تفرض أخرى جية ومف. البحر لشواطئ محاذية أو غابية أو أثرية
 أو المرور كثيفة طرؽ كوجود بالضجيج تتعمؽ ألضرار والمستشفيات كالمدارس المشاريع بعض
 الوضعية مخطط ويحتوي .البيئة عمى سمبي تأثير لممشروع يكوف أال وكذلؾ صناعية، ورشات
 والوالية البمدية اسـ وأىميا المعني المشروع وضع عمى بالتعرؼ تسمح معمومات عدة عمى

 المخطط ىذا عمى الجغرافي الشماؿ وتحديد العمراني النسيج داخؿ الموقع كاف إف والحي والدائرة
 أىمية إلى بالنظر آخر سمـ عمى يكوف وقد 1/10000 إلى 1/5000مقياس عمى يكوف الذي

 موقع تبيف عبلمة المخطط عمى توضع كما عميو، التعرؼ مف الجميور يمكف بشكؿ المشروع
 .المشروع
 طبيعة تحديد عمى186/93 رقـ التنفيذي المرسـو مف الثانية الفقرة الثانية المادة ونصت 
 أو الوضعية مخطط ضمف المعمومات ىذه إدراج يجب كاف إف تبيف لـ لكنيا وأىميتو، المشروع

 في ويكوف مختصوف ميندسوف بإعداده يقوـ الوضعية مخطط داـ وما 1.عنو منفصمة وثيقة في
 المتعمقة المعمومات تدويف عمى العادة جرت .االنشائي لمتعبير قابؿ غير بياني مخطط شكؿ

 بأشغاؿ متعمقا كاف أف المشروع طبيعة فييا يذكر منفصمة مذكرة في وأىميتو المشروع بطبيعة
 كالطرؽ عمومية وأشغاؿ حفر أو األخرى العمومية والمرافؽ والمستشفيات كالمدارس بناء

                                                      
 مرجع سبق ذكره.  186/ 93 رقم التنفٌذي المرسوم -1
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 المواد مثؿ المشروع أىمية عمى الدالة التقنية المعمومات فييا يدوف كما والسدود، والجسور
 وأىمية طبيعة إلظيار االشغاؿ لمحتوى الوافي الشرح مع الطرؽ وطوؿ ومعايير المستعممة
  .االشغاؿ
 .العامة المنفعة الممكية إثبات : إجراءاتالثانيالمبحث 
 عمى تحتوي العامة المنفعة جؿأ مف الممكية نزع عممية أنو المبحث في وذكرنا سبؽ كما 
 والذي اإلدارة في والمتمثؿ الممكية النازع الثاني الطرؼ األصمي المالؾ يأ ممكيتو مف طرؼ
 ىذه تحديد بعد وأنو المنوعة الممكية إلى باإلضافة العامة المنفعة جؿأ مف الممكية بنزع يقوـ

 والتي اإلجراءات مف مجموعة تباشر اإلدارة فإف الممكية نزع جؿأ مف مبررات وتقديـ األطراؼ
 المسبؽ اإلداري التحقيؽ في تحديد في والمتمثمة األولى المراحؿ بمثابة وىي بيا المرور يجب

 واحدة كؿ شرح مع ليما ونتطرؽ العنصريف ىذيف ونشرح وسنبيف العمومية بالمنفعة والتصريح
 عممية مراحؿ مف مرحمة أىـ تعتبر العامة المنفعة اجؿ مف الممكية إثبات مرحمة فأو  حدى عمى
 المنفعة شرط بتوافر ترتبط اإلجراءات نواصؿ أما لنا يتحدد المرحمة ىذه فبعد الممكية نزع

 بلؿواستغ التعسؼ  لئلدارة سماح وعدـ الخاصة الممكية احتراـ عمى عالمشر  لحرص العمومية
 .1السمطة
  .العمومية المنفعة إلثبات المسبق اإلداري تحقيق: االول المطمب

 مجموعة عمى تحتوي العامة المنفعة اجؿ مف الممكية نزع عممية فإف وذكرنا وسبؽ كما  
 بقية مواصمة أما يتـ ثرىاأ فعمى األولى المراحؿ الميمة المراحؿ بيف ومف المراحؿ مف

 عممية فشؿ إلى يؤدي قد ما عارض وجود حالة في اإلجراءات بقية مواصمة عدـ أو اإلجراءات
 تحديد في واسعة سمطة لئلدارة الجزائري المشروع منح وقد العامة المنفعة جؿأ مف الممكية نزع

 عمى العممية ىذه تسند أف فيجب .وقضائية قانونية ضمانات وضع وبالمقابؿ العمومية  المنفعة

                                                      
 القانون، فً الماجستٌر درجة لنٌل مذكرة، مقارنة دراسة، الملكٌة نزع فً العمومٌة بالمنفعة التصرٌح، سهام براهٌمً -1
 .5 ص بومرداس، بوقرة، محمد جامعة الحقوق، كلٌة مالٌة، و إدارة فرع .
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 القضائية لمرقابة خاضعة تبقى اإلدارة فأ كما مشروعة عتبارىاا جؿأ مف قانونية النصوص
 آجاؿ تجاوز وعدـ معينة إجراءات باتباع محددة بؿ مطمقة ليست السمطة وىذه تعاقب أف يمكفو 

 قرار صدور بعد المسبؽ اإلداري التحقيؽ في الشروع ويكوف معينة بأعماؿ والقياـ ليا ممنوحة
 في محددة بيانات القرار ىذا ويحتوي المختصة اإلدارية الجية طرؼ مف العامة المنفعة إثبات
 .1القانوف

 .الفرع االول: مفيوم التحقيق اإلداري  المسبق 
مف المرسوـ  6يفتح التحقيؽ المسبؽ بقرار مف الوالي حسب ما نصت عميو أحكاـ المادة  

التنفيذي المشار إليو وبالنظر الى ىذه المادة وصياغتيا فإف القرار يكوف صادر مف الوالي ميما 
 10كانت طبيعة االشغاؿ وموقعيا وىذا االمر يتعارض مف الناحية المبدئية مع أحكاـ المادة 

 س المرسـو التي توزع االختصاص في إصدار قرار إعبلف المنفعة العمومية بيف مف نف
 قارية واقعة القرار الوالئي  بالنسبة لمقرارات نزع الممكية التي تعني ممتمكات وحقوؽ عينة ع

 في تراب والية واحدة.
  و أواليتيف القرار الوزاري نزع الممكية التي تعني ممتمكات وحقوؽ عينة عقارية واقعة في تراب

  .أكثر
بما أف إصدار قرار فتح التحقيؽ يكوف في البداية فإف الحصة التي حوليا القانوف إصدار و 

ف احكاـ المادة لتي تممؾ إصدار التصرؼ القانوني القانوف في الحصة ا المتضمنة  44وا 
والي التي تسحب االختصاص لم 93/186االحكاـ المختمفة في الفصؿ الثامف واالخير لممرسـو 

حيث تنص ىذه المادة " إذا كانت االشغاؿ مما يجب إنجازه عمى التراب واليتيف أو عدة واليات 
 .نزع الممكية يحوؿ الممؼ الخاص" فإف المستفيد مف

 

                                                      
 القانون، فً الماجستٌر درجة لنٌل مذكرة، مقارنة دراسة، الملكٌة نزع فً العمومٌة بالمنفعة التصرٌح، سهام براهٌمً -1
 .5 ص بومرداس، بوقرة، محمد جامعة الحقوق، كلٌة مالٌة، و إدارة فرع .
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 مسبق ال االداري تحقيقالالفرع الثاني:  قرار فتح 
والبيانات  إف قرار فتح تحقيؽ مسبؽ الصادر عف الوالي ىو قرار مسبب تحدد فيو النصوص 

االساسية التي يجب أف تضمنيا ويذكر فيو وجوبا عدة نقاط محددة عمى سبيؿ الحصر في 
 :وىي 93/186مف المرسـو  6النص المادة 

 أف يتضمف القرار ىدؼ مف التحقيؽ.  
 تاريخ بدء ونياية التحقيؽ.  
 وضع مخطط لموضعية لتحديد موقع االشغاؿ المجمع بإنجازىا.  
 يف مف العممية )تعد سنويا حسب كيفيات تحدد بطرؽ تنظيمية وضمف تحديد اليدؼ المع

 .(121شروط يحددىا القانوف
 .تحديد كيفيات عمؿ المجنة 
  تكوف المجنة ىو ثبلثة أشخاص مف الموجوديف في  91/11مف القانوف 5وحسب المادة

عبلقة بيف القائمة الوطنية ومف أجؿ أف ال يكوف ىنالؾ تبلعب أو نشر فإنو يجب  أي أية 
يقوـ  93/186مف المرسـو  3وحسب المادة زعة الممكية أو المنزوع ممكيتيـ  الحصة االدارية نا

مف المرسـو  4بتعييف لجنة تحقيؽ تتكوف مف ثبلثة أشخاص يترأسيـ أحدىـ وحسب المادة 
تحقيؽ و وظفيف وتوضع ىذه القائمة سنويا يختارىـ الوالي مف بيف قدماء القضاء والم 93/186

ال اعتبر باطبل في الفترة اؿ ثانية لممادة  6يجب أف يكوف مرفقا بتاريخ البداية وتاريخ االنتياء وا 
يـو أخرى لتقديـ  15يوما لنشر قرار التحقيؽ ومدة  15مف المرسـو التنفيذي أنو توضع مدة 

 :1تقريرىا لموالي إبتداءا مف تاريخ انتياء التحقيؽ ويتـ نشره أي واحدة عف طريؽ
 )نشره بمركز البمدية أو البمديات المعنية )الممصقات الحائطية. 
 ينشر أو يدوف في مجموعة القرارات االدارية الخاصة بالوالية.  
 

                                                      
 .6 ص ،، مرجع سبق ذكرهسهام براهٌمً -1
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  .سير التحقيق :الفرع الثالث
إف التحقيؽ الذي يقوـ مف أجؿ إثبات الممكية لممنفعة العامة مرتبط بأمور وتتمثؿ في 
المكاف الذي تكوف فيو الممكية والزماف باإلضافة ليا العنصراف الميماف فإف ىنالؾ عنصر ميـ 

وفيما يخص العنصر االوؿ أال وىو المكاف فنقصد بو الكيفيات التي يتـ بيا التحقيؽ  أال وىو 
فإنو  93/186ف الذي يتـ فيو فتح التحقيؽ وبالنظر الى لممادة ال فقرة في ىذا المرسـو المكا

يمكف المجنة أف تعمؿ بمقر المجمس الشعبي المعني أو المجالس الشعبية البمدية المعنية أو في 
منو خبلؿ ىذه  6أي سكاف عمومي أخر يحدده قرار فتح التحقيؽ المنصوص عميو في المادة 

ضح بأف الوالي يتمتع بالسمطة التقديرية في تحديد مكاف إجراء التحقيؽ في حيف أنو المادة يت
تتعمؽ بالفاعمية والدمقراطية كاف مف االنسب إلزاـ الوالي بفتح تحقيؽ في المكتاف  1االعتباراتو 

االكثر تناسبا ومردودية مع المشروع المراد إنجازه وعمى سبيؿ المثاؿ إف كاف سيضع مشروع في 
ية ما فيكوف التحقيؽ فييا وأما بخصوص المشاريع التي تنزع مف بمدية أخرى فإف التحقيؽ بمد

يكوف دائما عمى نفس مستوى البمدية المستفيدة مع وضعيا نسخة مطابقة لؤلصؿ لممؼ التحقيؽ 
    .2في مقرات البمديات المنزوع منيا ممكيتيا أو في دوائر أو في واليات أخرى

 .بالمنفعة العموميةالتصريح  :المطمب الثاني
 االدارة تخضع شكمية قانونية عممية ىي العمومية المنفعة أجؿ مف الممكية نزع عممية فإ  

 االمر ىذا الجزائري المشرع حددىا دقيقة وخطوات اجراءات لعدو االلبة ليذه ليا استعماليا في
 عمى حفاظا وذلؾ التامة بالحرية تتمتع يجعميا وال بشروط ومربوطة يدةم االدارة يجعؿ الذي

 تحقيؽ جؿأ مف السمطة استغبلؿ في االدارة تفادي عدـ اجؿ ومف ممكيتيـ المنزوع مصمحة
نقصد ايضا باإلجراءات مختمؼ الشكميات التي الزمت اإلدارة بيا مف اجؿ و   الخاصة مصالحيا

االساسية و التمكف مف نقؿ الممكية الخاصة لؤلفراد الى ممكية عامة ومف بيف ىذه المراحؿ الميمة 
                                                      

 فطع انمإٌَ، فً انًاجؽتٍط زضجت نٍُم يصكطة انؼًٕيٍت، بانًُفؼت انتظطٌح ػهى اإلزاضي انماضً ضلابت ٌاؼًٍٍ، ذهٍف -1

 .41ص ، 2010 انجعائط، ٔظٔ، تٍعي يؼًطي، يٕنٕز جايؼت انحمٕق، كهٍت اإلزاضٌت، انًُاظػاث لإٌَ

 .42 ص ،مرجع نفسه -2
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والتي ال يمكف االستغناء عنيا والتي تعتبر مرحمة تابعة لممرحمة االولى وتأتي بعدىا مراحؿ 
مة التصريح بالمنفعة العمومية والتي تيدؼ الى ىدفيف أساسييف ويتمثؿ ف تمت مرحأخرى أ

نا اليدؼ الثاني فيتمثؿ في منح االفراد أاليدؼ االوؿ في توضيح الغاية مف نزع الممكية 
وبعد  ال بعد اجراء التحقيؽ المسبؽإالمعنييف باألمر إبداء آرائيـ حوؿ المشروع وال يمكف النطؽ 

ىو عنصر الزماف حيث ىذا العنصر نتطرؽ لعنصر أخر مرتبط بو أال و  تطرقنا لعنصر المكاف
ف الوالي ىو مف حوؿ لو القاويتكوف مف مجموعة مف االجزاء و  لو أىديو كبيرة نوف صبلحية ا 

مف حيث البداية والنياية وبما أف التحقيؽ ينشأ بمصمح معينة فإف وضع وقت سير التحقيؽ 
وقات فيو مرتبط بالجية االرادية صاحبة التحقيؽ تحت وقت الموضوع لمتحقيؽ كاألياـ واال

   .1سمطة رئيس الحصة االدارية صاحبة التحقيؽ
 .صدار التصريح بالمنفعة العموميةإ: االولالفرع 
إف قرار التصريح بالمنفعة العامة مثمو مثؿ مختمؼ القرارات االدارية يجب أف توفر  

بالمرفؽ العمومية لمشروط التي وضعيا الفقو  مجموعة مف الشروط فييا ويخضع قرار التصريح
والقضاء والصحة القرار االداري أي أف قرار التصريح بالمنفعة العامة يكوف عف طريؽ الفقياء 
وعف طريؽ القضاة وىي أف يصدر عف جية إدارية بإرادتيا المنفردة ويرتب أثار قانونية في 

فيـ بأنو في قرار التصريح بالمنفعة العامة ومف ىذا ن 2مراكز االشخاص بإنشاء مركز أو تعديمو
  .ال يشترط فيو موافقة صاحب الحاجة لموافقة الشخص صاحب الممكية

الجية المختصة بيذا القرار  186/93مف المرسـو التنفيذي رقـ  10لقد جاء في المادة و  
 وتكوف حسب حالتيف:

                                                      
 شٓازة نٍُم يصكطة انؼًٕيٍت، انًُفؼت أجم يٍ انراطت انًهكٍت نُعع ٔانمضائٍت انتشطٌؼٍت انضًاَاث انمازض، ػبس غٍتأي -1
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ممكيتيا واقعة في تراب واليتيف  إذا كانت الممتمكات أو الحقوؽ العينة العقارية المراد نزع 
أو عدة واليات فإف التصريح بالمنفعة العمومية يتـ بقرار مشترؾ أو قرارات مشتركة بيف وزير 

إذا كانت الممتمكات والحقوؽ العينية الجماعات المحمية ووزير المالية  المعني ووزير الداخمية و 
أي اف  1لمنفعة العمومية بقرار مف الواليالعقارية واقعة في تراب والية واحدة يتـ التصريح با

الوالي ىو مف لو الحؽ في اتخاذ قرار التصريح بالمنفعة العامة وذلؾ ألنيا تدخؿ ضمف االقميـ 
ات مما تسيؿ التابع لو وذلؾ أيضا ألنو يتمتع بمركز إداري عالي ولديو عديد الصبلحيات وااللي

كما أف قرار التصريح بالمنفعة العمومية يحدث أثار قانونية سواء عمى عميو اتخاذ القرار 
المشروع منيـ ممكيتيـ أو بالنسبة إلدارة نازعة الممكية ضمف ناحية المنزوع منيـ ممكيتيـ وفي 
حالة عدـ طعنيـ أماـ القضاء فتنزع ممكيتيـ مف أجؿ المنفعة العامة وينتج عنو أيضا عدـ منع 

ر أو الممكية مف القياـ بنشطات تجارية أو أعماؿ قصد تحقيؽ الربح ألنيا الحؽ ألصحاب العقا
وضعت خدمة لممصمحة العامة غير أف قرار التصريح بالمنفعة العمومية ليس ناقبل لمممكية إذ 
بعد صدوره ينبغي أصحاب االمواؿ والحقوؽ اذا ألمواليـ وحقوقيـ يستعممونيا ويستغمونيا 

إال أنو في حالة الضرورة وعقد ما يصدر القضاء قرار عف طريؽ  يمكنيـ حتى التصرؼ فيياو 
االستعجاؿ ليشمؿ فيو باستبلـ االمواؿ بطمب مف السمطة االدارية المختصة يستمر ىذا القرار 

أما بالنسبة لئلدارة النازعة لمممكية مطالبة 2العقاري دوف المساس بالموضوع القضائي بالسجؿ
نونية وليا الحؽ في إتماـ مشروعيا أو العدوؿ عنو وتكوف إلدارة بإتماـ مختمؼ االجراءات القا

قرار التصريح مضموف ؼ القرارات وليا الحرية التامة االستقبللية وصفة االنفراد في اتخاذ مختم
إف المشرع الجزائري يشترط في قرار التصريح بالمنفعة العمومية أف يحتوي بالمنفعة العمومية 

 91/11مف القانوف  10تحت طائمة البطبلف كما نصت عميو مادة عمى بيانات محددة وذلؾ 
مع ذكر المواصفات مثؿ الموقع كالمساحة  ؽ ىذه االىداؼ بنزع الممكية التي ستنزعتتعمو 
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الوقت الذي يحتاجو ىذا المشروع  الموقع ومصاريؼ المشروع الذي سينجز باإلضافة الىو 
عمى مجموعة  91/11لقد نص القانوف ة العمومية قرار التصريح بالمنفعالبيانات التي يتضمنيا 

مف البيانات وضعيا المشرع كتحديد المكاف ومجموعة مف المواصفات كتحديد المصاريؼ التي 
ذا حدد يحتاجيا ىذا  ت ممزمة وات واالدارة ليسالوقت بأربع سنالمشروع ومساحة وغير ذلؾ وا 

مدة أربع سنيف ويمكف تحديد المدة بنفس  بأي وقت لمبداية ولكف عند البداية يجب أف ال تتجاوز
المدة وذلؾ في حالة كانت ىنالؾ أشغاؿ لمتوسيع و اكتسبت الصيغة الوطنية وىذا ما نص عميو 

وال يحتاج في حالة الجديد الى تحقيؽ جديد وتداع أمواؿ بالخزينة العمومية  1المرشد التطبيقي
خروجو مف ية إال بعد تقديـ مبمغ التعويض و احتراما لمبدأ التعويض المسبؽ وال يمكف نزع الممك

ذمة االدارة النازعة لمممكية وتجدر االدارة أف التحديد يكوف لنفس المدة التي حددتيا في المرة 
ال يصح ؿ انتياء المدة االولى ال يعقد و االولى ال أكثر وال أقؿ ومنو جية أخرى يكوف التحديد قب

ف 2االنتياء المدة المحددة لو وينعدـ عند لنيائيالقرار اقانونا تحديد قرار انتيت مدتو ذلؾ أف  وا 
البيانات التصريح بالمنفعة العمومية فائدة عمى الدولة وعمى المصمحة العامة لمشعب وكما سبؽ 
الذكر وبياف أف المعمومات كالمدة التي يحتاجيا المشروع ولمساحة الى غير ذلؾ وبالتالي تكوف 

وج و الخر أو تعسؼ في حؽ المواطف أمطالبة بإتباع ىذه البيانات وعدـ االستغبلؿ مساحات 
قام مف جانب أخر ال يمكف ة المشروع بغرض المصمحة الخاصة و عف المصمحة العامة وا 

ي استغبلؿ أو اخذ حقيا اي تكوف ىي محمية مف أالتعدي عمى اإلدارة  لممواطف أو جية اخرى
نو مع ذكر البيانات الجية اإلدارية المنفذة لممشروع أو بالمشروع كما أال يضر بالمصمحة العامة 

حددت مختمؼ االشغاؿ التي تقـو بيا وتمتـز بيا وبتنفيذىا فبل تنقص منيا في مساحة  تكوف قد
و اشغاؿ بؿ تمتـز بما ذكر في البيانات وتساعد البيانات عمى تحديد النفقات فبل أالمنشآت  وأ

قؿ أيمكف اف تصرح االدارة فيما بعد بمصاريؼ أكثر وتطالب بالمزيد والعكس ال تصرؼ بنسبة 
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نو مع ذكره البيانات الجية اإلدارية المكمفة بالمشروع تكوف ممزمة بعامؿ ألممشروع كما مما حدد 
  .1الوقت الذي تقدـ فيو مشروعيا

 .العمومية بالمنفعة التصريح قرار مضمون :الثاني فرعال
 وتسبيبو كتابتو مثؿ اإلداري القرار في المطموبة العامة الشكمية البيانات إلى باإلضافة 
 في ذكرىا القانوف يمـز التي البيانات حددت 91/11رقـ القانوف مف 10 المادة أف رأينا وتأريخو،

 نزع مف اليدؼ في وحصرىا.2البطبلف طائمة تحت وىذا العمومية، بالمنفعة التصريح قرار
 التي النفقات وتقدير تنجز، سوؼ التي األشغاؿ ومشتمبلت األراضي، وموقع ومساحة الممكية،
 .الممكية نزع إلنجاز المحددة والمدة العممية تغطي
 نص المدة، وبخصوص3 93/186رقـ التنفيذي المرسـو مف 10 المادة أكدتو وىوما 
 المدة تحديد في حرة اإلدارة أف ذلؾ معنى سنوات، أربع وىو ليا األقصى الحد عمى القانوف
 طبيعتو حسب المدة فتحدد المشروع برمجت التي ىي ألنيا الممكية، نزع عممية لتنفيذ البلزمة
 ما حالة في المدة وبنفس واحدة مرة تجديدىا وأجاز، سنوات 4 تتجاوز اال عمى ومداه، وأىميتو

 تحقيؽ إلى حاجة دوف التصريح قرار غرار عمى بقرار وطنية صبغة واكتسبت العممية اتسعت إذا
 المتعمؽ 05/248 رقـ التنفيذي المرسـو أكده ما وىذا4 التطبيقي المرشد عميو نص كما جديد

 تغطي التي المبالغ إيداع عمى نص انو اال واالستراتيجي، الوطني البعد ذات الكبرى باألشغاؿ
 لؤلمواؿ الفورية الحيازة تتـ الحالة ىذه في أنو إلى ذلؾ ويعود .العمومية بالخزينة العممية

 .08/2025رقـ التنفيذي المرسـو عميو نص كما الممكية نزع قرار مباشرة ويمييا والحقوؽ،
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 القانوف يجيز فبل .المسبؽ التعويض مبدأ احتراـ العمومية، بالخزينة المبالغ إيداع مف والحكمة
 نازعة اإلدارة ذمة مف وخروجو التعويض مبمغ تقديـ بعد اال ممكيتيا ونزع والحقوؽ األمواؿ حيازة
 صدور أو التضخـ،لخطر  نظرا التعطيؿ حالة في أكثر مبالغ دفع اإلدارة يجنب كما .الممكية
 .1األسعار ارتفاع عف ناىيؾ بالتعويضات، قضائية أحكاـ

 ال األولى، المرة في اإلدارة حددتيا التي المدة لنفس يكوف التجديد أف إلى اإلشارة وتجدر 
ح   وال يعقؿ ال ألنو األولى المدة انتياء قبؿ التجديد يكوف أخرى جية ومف أقؿ وال أكثر  يصِّ
  لو المحددة المدة انتياء عند وينعدـ ينتيي اإلداري القرار أف ذلؾ مدتو، انتيت قرار تجديد قانونا

 الفرع الثالث: شير قرار التصريح بالمنفعة العمومية 
عمى اف ينشر قرار التصريح بالمنفعة العمومية  91/11مف القانوف رقـ 11حسب المادة  

و في مدونة القرارات اإلدارية الخاصة  أحسب الحالة في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية 
 بالوالية كما نصت عمى تبميغو لكؿ واحد مف المعنييف وتعميقو بمقر البمدية التي يقع ترابيا الممؾ

مف ىذا القانوف طواؿ الفترة  6المطموب نزع ممكيتو حسب الكيفيات التي حددتيا المادة
منو عمى  12نصت المادة و  كؿ ىذا تحت طائمة البطبلفمنو و  13لمنصوص عمييا في المادة ا

 جراء تحقيؽ مسبؽ فيما يخص العممياتإف يتـ التصريح بالمنفعة العمومية دوف أأنو يمكف 
ذلؾ حسب كيفيات تحدد بطرؽ تنظيمية وال يخضع القرار في الدفاع الوطني و السرية الخاصة ب

يشترط قرار التصريح بالمنفعة و  2ىذه الحالة لمنشر شريطة اف يبمغ لكؿ مف يحتمؿ نزع ممكيتو
ف ينشر بطريقتيف وذلؾ حسب الجية أمومية واال صار قاببل إللغاء أحكاـ القضاء كما الع

ف إما أا بموجب قرار وزاري مشترؾ فإنو ينشر في الجريدة الرسمية المصدرة لو  فإف كاف صادر 
كاف صادرا بقرار مف الوالي فإنو ينشر في مدونة القرارات اإلدارية لموالية ويبقى الميـ ىو تبميغ 

مف نفس القانوف الذي تناولناه فإنو يعمؽ قرار التصريح بالمنفعة  6وحسب المادة باألمرالمعنييف 
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عفيت المشاريع العسكرية أ واستثناءستنزع منيا الممكية  شير في البمدية التي العمومية لمدة
ف لشير ا  سرة الدولة و أو  ستقراراو السرية مف النشر وال يشترط فييا النشر وذلؾ حفاظا عمى أمف 

مر ضروري بؿ وأساسي لما فيو مصمحة لئلدارة صاحبة أالقرار اإلداري فائدة كبيرة وىو 
والمصداقية في  و المضموف ممكيتيـ فيذا يعطي لنا الشفافيةأالعقارات المشروع ولؤلصحاب 

مختمؼ االعماؿ ذات المنفعة العامة وفيو فائدة عمى المنزوع منيـ ممكيتو فيكوف عمى عمـ بما 
ماـ الجيات القضائية المختصة فينتج ليـ أاالجراءات الطعف  تخاذاسيحدث كما يمكنيـ مف 
صحاب الممكية بما سيحدث يسيؿ أف عدـ عمـ أءات ومف جانب االخر الوقت لمقياـ بيتة االجرا

عمى االدارة التعسؼ في االنشطة التي تقو بيا ولذلؾ المشروع الجزائري وضع وسائؿ مختمفة 
 عماؿ االدارة ألمنشر حتى يحمي المواطف مف جية ومف جية اخرى لكي تكوف ىناؾ شفافية في 

  .1شروط صحة الشير
  :يتم الشير وفق شروط التي وضعيا القانون نأ -1

انا ال حيأإف المشروع الجزائري احيانا يمـز االدارة بنشر قرار التصريح بالمنفعة العمومية  
حيانا ال يفرض وفي حالة وضع المشرع أا حتى طرؽ النشر و حيانا يفرض عمييأيمزميا و 

لـز بيا اإلدارة وىي مجبرة باتباعيا وذلؾ حسب ما طمب منيا المشرع سواء التبميغ أجراءات و إ
الشخصي او التعميؽ عمى االماكف المخصصة لذلؾ في البمدية واال اعتبرت إجراءاتيا باطمة 

في اختيار الوسيمة  في حالة عدـ االلزامية المشرع االدارة بوسيمة محددة فإف لئلدارة الحريةو 
و التبميغ الشخصي وذلؾ حسب الطريقة التي أة ومقبولة قانونيا سواء بالتعميؽ حتعتبر صحيو 

الوقت  ختياراالحرية في نيا أرنت عبر إيجاد موقع رسمي كما تبلئـ االدارة والتبميغ في اإلنت
الذي يتناسب مع األشغاؿ ويستثنى مف ىذا كمو المشاريع ذات الطابع السري مثؿ المتعمقة بالمف 

سف حأالدولة والتي في حالة نشرىا ليا تداعيات سمبية لذلؾ عدـ نشرىا يكوف  ارباألسر و أ
لتبميغ وال تحترميا االدارة عندما يفضؿ المشرع عمى االدارة طريقة الئلدارة والدولة بصفة عامة و 
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ما اذا لـ أؽ المعني بقرار الطعف في ىذا القرار باإللغاء بسبب مخالفة اجراءات الشير مف ح
ما اذا لـ ينص القانوف أ انوف عمى الزامية أشير فإف... اإلجراءات الشكمية مثؿ الشيرة ينص الق

عمى الزامية الشير ال يؤدي حتما الى بطبلف القرار اإلداري اال اذا مس اجراءات جوىرية فيو 
  .1و في االستفادة مف القرارأيؤدي الى مصمحة يحمييا القانوف كتفريؽ فرصة في طعف 

  :يكشف الشير عن مضمون القرار نأ -2
إف مسألة كشؼ الشير مف مضموف القرار شرط ميـ لمغاية إذ عدـ الكشؼ الشير عف  

ذلؾ و  مجرد التنبيو الذي الشأف بوجوده مضموف القرار يجعمو بدوف جدوى ويضعو في خانة
الطعف  لتمكينو اصحاب الشأف معرفة واالطبلع والتحقؽ مف مشروعيتو وذلؾ مف اجؿ إمكانية

كد مف صحة المعرفة المعنييف بالمرة ال أي أدأ العمـ اليقيني بوىنا لؾ مف الفقياء مف يعمؿ بم
 الإف ىذا العمـ ال يكوف يقينيا أال إيمـز االدارة بنشره وىكذا يتحقؽ العمـ بالنسبة لممخاطب بالقرار 

ال و وقعت واقعة ظيرت قرينة عمى عممو بالقرار فالعمـ بالقرار أفي حالة ظيور دليؿ قاطع 
  .2يصبح عمى يقيف اال اذا ظير لمفاضي ما يؤكد ىذا اليقيف

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 يطجغ ؼبك شكطِ. ،91/11 رقم القانون -2

 مرجع نفسه.  -2



 

 
 

 
 
 
 

 

 

 الفصل الثاني   
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 تمييد:
جراءات السابقة لمتصريح بالمنفعة العمومية وبينا إبعد ما تطرقنا في الفصؿ األوؿ الى  

وكيؼ ىي ضرورية وبمثابة حجر اساس وال يمكف الوصوؿ إلى المراحؿ األخرى مف  ةىميأ

ىمية وجود مصمحة أمدى  ال باكتماليا وبيف ماإعممية نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمومية  

ساس ىذه أجؿ مباشرة اإلجراءات ومف دونيا ال يمكف القياـ بشيء وىي جوىر و أعمومية مف 

ستغناء عنيا وبدونيا يمغى كؿ شيء وحتى نثبت وجود المنفعة العمومية ال العممية وال يمكف اال

بالشروط والقوانيف التي وضعيا المشرع  رتباطيااتباع اإلجراءات السابقة الذكر مع إبد مف 

الجزائري مف أجؿ عدـ تعسؼ اإلدارة في استعماؿ السمطة فبعد انتياء اإلدارة مف عممية التحقيؽ 

تبعيا بإصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية منتيية بذلؾ مف المرحمة االولى االداري المسبؽ ت

خرى تعتبر تابعة لممرحمة األولى فبل يمكف مباشر اإلجراءات االدارية أومواصمة في إجراءات 

ال بعد اتماـ المراحؿ األولى ففي عممية نزع الممكية مف إالبلحقة لئلعبلف عف المنفعة العمومية 

دة نفعة العمومية المراحؿ تعتبر متسمسمة كؿ مرحمة انتيائيا ىو بمثابة بداية مرحمة جديجؿ المأ

مف االنتياء مف المرحمة التي قبميا ومع االنتياء مف مرحمة  نتياءاوال يمكف مباشرة مرحمة قبؿ 

 .يضاأخرى ميمة أجراءات إاإلجراءات ما قبؿ التصريح بالمنفعة العمومية تباشر 
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 .قرار التنازل عن االمالك وقرار نزع الممكية:المبحث االول 
كما رأينا في المطالب والفروع السابقة أنو تتكوف عممية نزع الممكية مف أجؿ المنفعة  

العامة عمى مجموع مف المراحؿ وبعد االنتياء مف المراحؿ األولى لعممية نزع الممكية مف أجؿ 
رير عممية نزع الممكية والقياـ بالتحقيؽ اإلداري المسبؽ فإنو المنفعة العامة وتحديد الطراؼ وتب

كما سنتطرؽ لمحاالت المستعجمة مع تبياف  ندخؿ في مرحمة جديدة سندرسيا في ىذا المبحث
  .1اثارىا

 .قرار التنازل عن االمالك إجراءاتالمطمب االول :
ويمكف العمؿ بو يجب أف إف قرار نزع التنازؿ عف األمبلؾ وحتى نقوؿ عنو قرار صحيح  

يستوفي ويمر بمجموعة مف المطالب حتى يعتبر صحيحا وسنتحدث في ىذا المطمب عف 
 التحقيؽ الجزئي والدور الذي يمعبو كما سنبيف مختمؼ نتائج التحقيؽ وقرار قابمية التنازؿ.

 .2المحافظ المحقق ودور الجزئي تحقيقلا مفيوم :الفرع األول
 أوال :مفيوم التحقيق الجزئي واىمية المحافظ المحقق 

 تحديد تـ وقد الجزئي؟ التحقيؽ إجراء لماذا ىو بدء، ذي بادئ نفسو، يطرح الذي السؤاؿ 
 الممؼ تقديمو عند المستفيد قبؿ مف أصحابيا وىوية ممكيتيا نزع المراد العينية والحقوؽ األمواؿ
 الشير بواسطة إعبلميـ تـ   وقد، بيا قاـ فنية دراسة عمى بناء وىذا الوالي إلى الممكية نزع طمب

 تـ كما، ممكيتيـ نزع اإلدارة نية عف المجنة، وتعييف المسبؽ التحقيؽ فتح قرار صدور بمناسبة
 أف كما، العمومية بالمنفعة التصريح قرار صدور بمناسبة والتبميغ النشر طريؽ عف إعبلميـ
 لماذا فإذف، قدميا لمستفيد الذي الممؼ تضمنو الذي الوضعية مخطط في محددة أمبلكيـ
 الجزئي؟ التحقيؽ

                                                      
العمومٌة، الجرٌدة الرسمٌة  المنفعة أجل من الملكٌة نزع ، والمتعلّق بقواعد25/15/1976فً ،المؤّرخ48-76رقم األمر -1

 .  35،ص11/17/1976المؤرخة فً 44رقم 

 .35مرجع نفسه،ص -2
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 تنص التي 91/11 رقـ القانوف مف 16 المادة نص إلى نعود السؤاؿ، ىذا عف لئلجابة 
 والحقوؽ األمواؿ تحديد العمومية، بالمنفعة التصريح قرار عينيا التي الفترة خبلؿ يتـ أنو، عمى

 التحقيؽ" يسمى تحقيؽ الغرض ليذا ويتـ .أصحابيا وىوية ممكيتيا، نزع المراد العقارية العينية
 الخبراء المساحيف بيف مف محقؽ محافظ إلى التحقيؽ بيذا القياـ ميمة وتوكؿ ،"الجزئي

 ذوي بو يقوـ الجزئي التحقيؽ أف المادة، ىذه خبلؿ مف ويتبيف، المحاكـ لدى المعتمديف
 وقائمة الجزئي المخطط إنجاز إلى وييدؼ .دقيقة فنية لعممية يخضع ألنو االختصاص،

 عند المستفيد بيا قاـ التي تمؾ عف تختمؼ الميمة إذف، اآلخريف الحقوؽ وأصحاب المالكيف
 :اثنيف لسببيف وىذا.1لمممؼ إعداده
 القانوف يمنحو المحقؽ المحافظ أف فيو القانوني، السبب أما تقني والثاني قانوني األوؿ، 

 واستشارة باستدعائيـ لو يسمح إذ، العينية والحقوؽ األمواؿ مالكي اتجاه صبلحيات عدة
 مديرية مف الوثائؽ طمب يمكنو إذ اإلدارة، اتجاه صبلحيات يمنحو كما، الثبوتية المستندات

 .لممستفيد يتوفر ال التي الشيء ،األراضي مسح ومصمحة العقارية المحافظة ومف الدولة مبلؾأ
 المساحيف الخبراء مف االختصاص أصحاب بو يقوـ الجزئي التحقيؽ أف ىي الفنية، األسباب أما

 .القانونية القوة أعوزتو توفر وأف لممستفيد، متوفر غير أيضا وىو المحاكـ، لدى المعتمديف
 الجزئي التحقيؽ مفيوـ تحدد نجدىا ،93/186رقـ التنفيذي المرسـو مف 13 المادة إلى وبالرجوع
 وحضوريا، دقيقا تحديدا العينية، والحقوؽ الممتمكات تحديد ىو ىدفو أف عمى تنص إذ بوضوح،

 والتحقؽ ممكيتيـ نزع المراد األمواؿ، أصحاب ىوية توضيح منو، الغرض فوا    2الوسائؿ. وبكؿ
 العقارات في الممكية معاينة بواسطة أو القانونية لمممكية، المستندات فحص طريؽ عف إما منيـ،

 مف المقصود أف يتضح المادة، ىذه خبلؿ ومف .المستندات تمؾ وجود عدـ حالة في المعنية،

                                                      
 ،مرجع سبق ذكره. 91/11من قانون  16المادة  -1

 ،مرجع سبق ذكره.  93/186 رقم التنفٌذي المرسوم من 13 المادة -2
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 يتـ ذلؾ أف خاصة وأصحابيا، والحقوؽ لؤلمواؿ والكامؿ الدقيؽ التحديد ىو الجزئي التحقيؽ وراء
 عف دفاعا والمبلحظات، واالقتراحات، االعتراضات في الحؽ الشأف ذوي يعطي مما حضوريا،
 بو يقوـ لما بالنسبة األمر كاف كما غيابيـ في وليس بحضورىـ يتـ ىذا، فالتحديد .حقوقيـ
 مقارنة في الحؽ المحقؽ المحافظ فتعطي التنفيذي، المرسـو نفس مف 15 المادة ما، أالمستفيد
 مدى عمى واالشياد العمومية، بالمنفعة التصريح قرار في الواردة العناصر مع الجزئي، المخطط
 نزع عممية في قصوى أىمية ذات المحقؽ المحافظ ميمة أف يتبيف ذلؾ، خبلؿ ومف، تطابقيما
 بالمنفعة التصريح قرار عناصر مع الجزئي، المخطط مطابقة مدى يراقب كونو الممكية،
 اإلدارة اعتداء دوف والحيمولة الخاصة، الممكية حماية االجراء ىذا وراء مف والمقصود، العمومية
 .1 عمييا

 مجردة، بصفة إنجازه المزمع لممشروع العمومية المنفعة إثبات إلى ييدؼ المسبؽ التحقيؽ 
 ىوية عف النظر وبصرؼ ممكيتيا، نزع المراد والحقوؽ األمبلؾ طبيعة عف النظر بغض

 األمبلؾ ماىي بدقة، التحديد منو، فالغرض الجزئي، التحقيؽ وىو الثاني، أما، أصحابيا
 تـ أف بعد تعويضيـ، يتـ حتى مالكييا ىـ ومف، المشروع عمييا ينجز سوؼ التي والحقوؽ
 .قانونية قيمة ذا العممية، أىميتو إلى باإلضافة الجزئي، التحقيؽ ويعتبر ،العمومية المنفعة إثبات
 .2 الممكية نزع بإنجاز العمومية بالمنفعة التصريح بعد ممزمة غير اإلدارة أف ذلؾ
 مواصمة في نيتيا ليؤكد يأتي الجزئي والتحقيؽ، آلخر أو لسبب المشروع عف تتخمى فقد

 .اإلجراءات
 
 

                                                      
 ،مرجع سبق ذكره.  93/186 رقم التنفٌذي المرسوم من 15 المادة -1

 مرجع سبق ذكره.  ،48-76رقم األمر من 7و 3 المادة -2



 اإلجراءات الالحقة بالتصريح بالمنفعة العمومية                                       :  انثاني انفصم

 

37 
 

 .المحقق المحافظ تعيين-1
 عشر الخمسة خبلؿ أنو عمى ،93/186رقـ التنفيذي المرسـو مف 12 المادة تنص 
 المحافظ بتعييف قرارا الوالي يصدر العمومية، بالمنفعة التصريح قرار نشر تمي التي يوميا،

 والمبلحظ، المحاكـ لدى المعتمديف المعمارييف الخبراء، المساحيف بيف مف يختار الذي المحقؽ،
  .1فقط محقؽ محافظ تعييف عمى ينص الجزائري، القانوف أف
 .المحقق المحافظ تعيين أجل-2

 التصريح قرار حددىا التي الفترة طواؿ أنو فييا جاء 91/11رقـ القانوف مف 16 المادة أف رأينا
 .2سنوات 4 تتجاوز أال عمى والحقوؽ األمبلؾ تحديد يتـ العمومية، بالمنفعة

 إجراء الشأف ىذا في ويتـ ،ممكيتيـ نزع المراد الحقوؽ وأصحاب المالكيف وىوية العقارية
 المادة، ىذه إذف، منو 17 المادة حسب محقؽ محافظ بو يقوـ الجزئي، التحقيؽ يسمى تحقيؽ
 أقصاىا التي العمومية، بالمنفعة التصريح قرار حددىا التي الفترة كؿ العممية ىذه مجاؿ جعمت
 رقـ التنفيذي المرسـو مف 12 المادة أف إال، الجزئي التحقيؽ فييا يتـ أف يمكف سنوات أربع
 ميمة في المحقؽ المحافظ تعييف جعمت91/11رقـ القانوف لتطبيؽ صدر الذي 93/186

 ضمانة وىو .لصدوره وليس العمومية، بالمنفعة التصريح قرار لنشر الموالية يوما عشرة الخمسة
 وليس صدورىا، تاريخ مف نافذة تكوف اإلدارية القرارات إذ واألمواؿ، الحقوؽ ألصحاب إضافية

 نص ذلؾ ورغـ. 3بالقرار لبلحتجاج وسيمتاف والتبميغ النشر ألف، تبميغيا أو نشرىا تاريخ مف
 يأتي التعييف ىذا كوف مستحسف، أمر وىو النشر، تاريخ مف المحافظ تعييف عمى القانوف

 .العمومية بالمنفعة التصريح بقرار الشأف ذوي عمـ بعد

                                                      
لخضر،  الحاج ماجستٌر، جامعة مذكرة الجزائري، التشرٌع فً العامة للمنفعة الملكٌة لنزع القانونً عقٌلة، النظام وناس -1

 .8،ص2116 باتنة، سنة

 ،مرجع سبق ذكره.  93/186 رقم التنفٌذي المرسوم من 16 المادة -2

 ،مرجع نفسه.  93/186 رقم التنفٌذي المرسوم من 12و 17 المادة -3
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 .التحقيق نتائج :ثانيا
 وعف العينية، والحقوؽ باألمبلؾ المتعمقة المعمومات كؿ المحقؽ المحافظ يجمع أف بعد 
 يقيد محضرا ويحرر. ومالكييا والحقوؽ األمبلؾ بتمؾ قائمة ويحدد .الحقوؽ وأصحاب مالكييا

 بكؿ ويرفقيا تحرياتو، خبلؿ مف جمعيا التي واالقواؿ التصريحات ويذكر األولية، استنتاجاتو فيو
 الذي التاريخ المؤقت، التقرير يسمى الذي التقرير ىذا في ويذكر، عمييا حصؿ التي المعمومات

 39/186رقـ التنفيذي المرسـو مف 24 المادة نص عمى بناء االشيار ىذا ويتـ   إشياره، فيو قرر
 المعنييف واعتراضات ومنازعات مطالبات لتمقي حددىا التي واألوقات واألياـ األماكف ويبيف

 وصفتو ولقبو اسمو فيو يذكر أف بعد المؤقت المحضر ىذا ويوقع الشأف، ذات العينية بالحقوؽ
 أف بعد الجزئي، المخطط مف بنسخ مرفقة منو نسخ بإشيار يقوـ ذلؾ وبعد 1 تحريره وتاريخ
 في الجميور، قبؿ مف إلييا الوصوؿ ميسورة مرئية أماكف في لؤلصؿ، مطابقتيا عمى يصادؽ
 واألمبلؾ العقاري والحفظ األراضي مسح مصالح وداخؿ إقميمي، المعنيتيف والوالية البمدية مقرات
 األماكف في الوالية، تراب عمى المقامة منيا كؿ ومتفشيات ومكاتبيا وفروعيا الوطنية

 وتجدر.2يوما (15) عشر خمسة لمدة النشر ىذا ويستمر .الغرض ليذا عادة المخصصة
 إلى تيدؼ أنيا إلى باإلضافة لمنشر، المخصصة يوما (15) عشر الخمسة مدة أف المبلحظة

 السماح إلى أيضا ترمي المحقؽ، المحافظ إلييا توصؿ التي بالنتائج والمعنييف الجميور إعبلـ
 المحقؽ، المحافظ بحوزة التي اإلضافية المعمومات جميع عمى بالحصوؿ المدة، ىذه طوؿ ليـ

 ذات العقارية العينية بالحقوؽ المتعمقة ومنازعاتيـ مطالباتيـ إليو يرفعوا أف أيضا خبلليا ويمكنيـ
 .الشأف

 
                                                      

 ،مرجع سبق ذكره.  93/186 رقم التنفٌذي المرسوم 23 المادة- 1

 ،مرجع سبق ذكره.  93/186 رقم التنفٌذي المرسوم 24 المادة- 2
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 الوطنية األمبلؾ إدارة مسؤولي عمى يتعيف المحقؽ، المحافظ وبطمب المدة ىذه وخبلؿ 
 في البمدية أو الدولة تمتمكيا أف يمكف التي بالحقوؽ يخبروه، أف المعنية البمدية ومسؤولي
 أذا الشير، تاريخ مف (15)عشر خمسة ميمة انقضاء وبعد 1.الممكية نزع يشمميا التي العقارات
 مف المحقؽ المحافظ ينتقؿ احتجاجات، أو مطالبات أو معارضات أو اعتراضات ىناؾ كانت
 .أصحابيا مع حضوريا فييا والبحث لمتحري المكاف، عيف إلى جديد

 أثر المنازعات ليذه يكوف أف دوف األحواؿ، جميع في النيائي، محضره يحرر ذلؾ وبعد
 أساسيا عمى ويعد النيائية استنتاجاتو النيائي المحضر ىذا في فيقيد 2.ميمتو مواصمة عمى
 عقار، لكؿ بالنسبة ويبيف .الجزئي المخطط إلى باالستناد ويعينيا فييا المحقؽ العقارات قائمة
ذا مالكو، ىوية الحالة، حسب  فإذا بالتحديد، المالكيف ىؤالء فيوية واحد لعقار المالكوف تعدد وا 
 3. تحديد بدوف يذكرىا محددة غير المالكيف أو المالؾ ىوية كانت

 كما الجزئي بالمخطط يرفقيا التي القوائـ ىذه إعداد مف المحقؽ المحافظ ينتيي أف وبعد 
 قرار في األخير ىذا حدده الذي األجؿ في الوالي إلى كامبل الجزئي التحقيؽ ممؼ يرسؿ قمنا،
 المرسـو مف 29 المادة حددتيا التي الوثائؽ عمى الممؼ ىذا ويحتوي .الجزئي التحقيؽ فتح

 :وىي ،93/186 رقـ التنفيذي
 الجزئي المخطط. 
 التحقيؽ أثناء المعدة أو المستممة الوثائؽ جميع وكذلؾ النيائي المحضر. 
 وىي .التنفيذي المرسـو نفس مف 27 المادة حددتيا كما العقارات قائمة 

                                                      
 ،مرجع سبق ذكره.  93/186 رقم التنفٌذي المرسوممن  26 المادة- 1

 ،مرجع سبق ذكره.  93/186 رقم التنفٌذي المرسوممن  28 المادة- 2

 ،مرجع سبق ذكره.  93/186 رقم التنفٌذي المرسوممن  27 المادة- 3
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 بالنسبة تبياف مع الجزئي، المخطط إلى باالستناد وتعيينيا فييا التحقيؽ تـ   التي العقارات قائمة
 وما ،محدد غير المالؾ أف ذكر أو المحددة مالكيو أو مالكو ىوية الحالة، وحسب عقار، لكؿ
 نصت وقد أتعابو، مقابؿ تعويضات مف يستفيد المحقؽ المحافظ فإف وثمنو، أجره عمؿ لكؿ داـ

 الخاصة والكيفيات النسب حسب تحدد أنيا عمى93/186رقـ التنفيذي المرسـو مف 30 المادة
 والتنظيـ، بو المعموؿ لمتنظيـ طبقا القضائييف لؤلعواف الممنوحة التعويضات مف باالستفادة
 أف 15 مادتو في جاء إذ 95/310،1 رقـ التنفيذي المرسـو ىو الصدد ىذا في بو المعموؿ
 ىذه وأف بو، المعموؿ والتنظيـ لمتشريع طبقا خدماتو مقابؿ تعويضات يتقاضى القضائي الخبير

 يحدد العممية الناحية ومف .العاـ النائب رقابة تحت عينو الذي القاضي يحددىا التعويضات
 المحكمة رئيس إلى ونفقاتو أتعابو عف كشفا الخبير يقدـ ميمتو انتياء وبعد فقط، تسبيقا القاضي
 حالة وفي، أتعابو يتقاضى ذلؾ عمى وبناء الميمة، طبيعة حسب يعدلو أو عميو يوافؽ الذي

 المرسـو مف 12 المادة لنص طبقا المحاكـ لدى معتمد قضائي خبير ىو الذي المحقؽ المحافظ
 قوائـ في التسجيؿ وكيفيات لشروط المحدد 10/10/1995 في المؤرخ 95/310 رقـ التنفيذي
 الصادرة60رقـ الرسمية الجريدة-وواجباتيـ لحقوقيـ والمبيف القضائييف الخبراء

 المادة بموجب االحكاـ ىذه عميو تسري ،93/186رقـ، والمرسـو التنفيذي 10/15/1995في
 انتيائو بعد عميو المحاكـ، أماـ أتعابو تحديد كيفية عمى وقياسا2 .التنفيذي المرسـو نفس مف 30
 لو تدفع التي الممكية، نازعة لمسمطة يقدمو ونفقاتو، أتعابو عف كشفا يعد أف ميمتو انجاز مف

ذا .مستحقاتو  إلى المحققيف المحافظيف تعويض مسألة بإحالة اكتفى الجزائري المشرع كاف وا 
 الممنوحة التعويضات مف االستفادة وكيفيات نسب حساب مجاؿ في بو، المعموؿ التنظيـ
 الخبراء تعويض مسألة في دقيقا ليس نفسو التنظيـ ىذا أف ورأينا .القضائييف لؤلعواف
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 يزيد مما القضاء، عمييا يشرؼ ال الممكية نزع وعممية القاضي، لتقدير يتركيا إذ القضائييف،
 جانب إلى القضاء فيو يشارؾ الممكية نزع لكوف ونظرا الفرنسي المشرع فإف   .غموضا األمر
 ىذا في وضوحا أكثر بذلؾ وكاف التعويضات، ىذه تحديد االداري القاضي إلى أسند اإلدارة،
 عدد أمر، بموجب اإلداري القاضي يحدد أف عمى الفرنسي البيئة قانوف نص إذ .المجاؿ

 الى التحقيؽ بدء مف كرسيا أنو المحقؽ المحافظ صرح التي الساعات عدد عمى بناء المناوبات
 وطبيعة الميمة صعوبة مراعاة مع ميمتو، انجاز عند تكاليؼ مف أنفقو وما تقريره، تقديـ غاية
 ىذا في الصادر األمر ضد والقضائي اإلداري الطعف وطرؽ كيفية وبيف .المنجز العمؿ وكيفية
 الوطني البعد ذات المشاريع حالة في حتى يتـ الجزئي التحقيؽ اف الى اإلشارة وتجدر .الشأف

 المصرح التنفيذي، المرسـو نشر بعد مباشرة الفورية الحيازة فييا تتـ   والتي واالستراتيجي،
 االجراء الشعبية، الديمقراطية الجزائرية لمجميورية الرسمية الجريدة في العمومية بالمنفعة

 1 .05/248رقـ التنفيذي المرسـو بموجب عميو المنصوص
 رقـ التنفيذي المرسـو عميو نص كما الممكية، نزع قرار إصدار مباشرة يمييا والتي

 أجؿ مف الممكية نزع عممية أحاط الجزائري المشرع أف يتبيف سبؽ ما خبلؿ ومف ،08/202
 ذلؾ ويظير .بالنزع المشمولة األمواؿ أصحاب لحقوؽ حماية عديدة، بضمانات العمومية المنفعة

 الناحية مف عمييا فرضيا التي الصارمة والشروط اإلدارة، أماـ وضعيا التي القيود خبلؿ مف
 اتباعيا ألزمو المحقؽ لممحافظ طريق خطة يشبو ما وضع إلى وصؿ حتى والعممية، الشكمية
 أو األفراد وحقوؽ أمواؿ عمى اإلدارة تعتدي أال عمى حرصو يبرز كمو وىذا .بخطوة خطوة

 .دستورية بقواعد ومحمية محصنة وىي الخاصة الممكية تنتيؾ وكيبل تتعسؼ،
 الدقة اإلدارة عمى يجب أولى باب مف فإنو الخاصة، الممكية حماية المشرع واجب مف كاف إذا
 الباىظة المصاريؼ الدولة لتجنيب التعويضات، دفع في التقاعس وعدـ اإلجراءات، تنفيذ في
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 والبيروقراطية األخطاء عف الناجمة بالتعويضات الصادرة القضائية االحكاـ بسبب تتحمميا التي
 المواطنيف حرماف وبالتالي الوطنية المشاريع وتعطيؿ جية، مف اإلدارية، الجيات ترتكبيا التي
 طرؼ مف احتجاج أي مف الدولة ولتأميف .أخرى جية مف وقتيا، في منيا االستفادة مف

 ذات اإلدارية القرارات في طعنيـ واحتماؿ العقارات، عمى حقوؽ ليـ أف   يحتمؿ الذيف األشخاص
لغائيا القضاء أماـ الشأف  نقؿ شير ىي الخطر ىذا إلبعاد الوحيدة الوسيمة أف   إلى ونشير .وا 
 مع لمتنازؿ القابمية قرار وأ رضائي بعقد ماأ العقارية، المحافظة في الدولة لصالح الممكية
 التعويضات، مف المبلؾ لتمكيف الفورية الحيازة حالة في حتى الممكية نزع اجراءات في اإلسراع
 المالكيف حؽ في يجحؼ ذلؾ ألف   األمبلؾ، حيازة قبؿ الخزينة في بإيداعيا باالكتفاء وليس

 تؤدي أخرى جية ومف جية، مف ممكيتيا، نزع المراد العينية الحقوؽ وأصحاب لمعقارات
 .1 المماطمة

 صاحب يتحمميا ذلؾ وأعباء الكبرى المشاريع انجاز في والتأخير التكمفة في الزيادة الى
 مختمؼ بيف التنسيؽ تدعيـ عمى2 07/43 رقـ الوزاري المنشور نص الغرض، وليذا .المشروع
 والتنسيؽ لممتابعة والئية لجاف إنشاء طريؽ عف وذلؾ الممكية، بنزع صمة ليا التي األطراؼ
 إدارة ومدير بالوالية، العامة والشؤوف التنظيـ مدير مف كؿ وبعضوية لموالية، العاـ األميف برئاسة
 ورئيس والعمراف، والسكف العمومية األشغاؿ مثؿ التقنية القطاعات ومديري الدولة، أمبلؾ

 أخرى قطاعات ممثمي إلى توسيعيا إمكانية مع الوالية، خزينة وممثؿ األراضي، مسح مصمحة
 مف الممكية، بنزع المعنية الجيات مختمؼ بيف األفضؿ التنسيؽ في المجنة ىذه وميمة معنية،
 اإلدارة وتجنيب ليا، الفورية والحيازة بالتراضي، والحقوؽ األمبلؾ اكتساب تسييؿ أجؿ

 الميؿ في التنموية المشاريع انجاز ضماف قصد الممكية نزع إجراءات وتسريع المنازعات،
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 التي الممفات كؿ في المجاف ىذه وتنظر .واستراتيجي وطني بعد ليا التي تمؾ خاصة المحددة،
 ىذه إنشاء في الرئيسي السبب ويعود .المعنية اإلدارية المصالح مستوى عمى حبل ليا تجد لـ

 عمى 57 رقـ المشترؾ الوزاري المنشور نص كما الممكية، نزع عمميات وتعقد تعدد إلى المجاف
 وزارة ممثؿ ويكوف حميا، مف الوالئية المجاف تتمكف لـ التي بالقضايا يتكفؿ وطني فوج إنشاء

 .1الفوج ليذا مقررا التجييز
 .لمتنازل القابمية قرار :الفرع الثاني 
 أف ذلؾ .الجزئي التحقيؽ عنيا يتمخض التي المباشرة، النتيجة التنازؿ، قابمية قرار يعتبر 
 بدقة، ومساحتيا ممكيتيا، نزع المزمع والحقوؽ األمبلؾ قائمة يحدد الذي ىو الجزئي، التحقيؽ

 ىذه .الجزئي المخطط إلى باالستناد المعنية والحقوؽ العقارات مالكي قائمة يحدد كما
 اإلدارة مف تصريح عف عبارة بذلؾ، وىو .التنازؿ قابمية قرار يتضمنيا التي ىي المعمومات،

 بالتراضي، سواء عنيا، لمتنازؿ قابمة أصبحت والحقوؽ األمبلؾ ىذه بأف فيو تعمف الممكية، نازعة
 قابمية قرار أف كما .الممكية نزع قرار بواسطة أو اإلدارة، مع واتفقوا ذلؾ أصحابيا قبؿ إذا

 ىو إذ الممكية، نزع قرار تسبؽ التي التحضيرية لئلجراءات تتويج أخرى، جية مف يعتبر التنازؿ،
 ينص القديـ القانوف يكف ولـ .الممكية نقؿ قرار إصدار قبؿ اإلدارة بو تقـو الذي األخير االجراء
نما التنازؿ، قابمية قرار عمى  قرار عمى النص، بعد مباشرة الممكية نزع قرار عمى نص وا 

 ال الممكية، نزع أف عمى ، 76/48االمر مف 3 المادة في فجاء .العمومية بالمنفعة التصريح
 بتحديد حضوريا والشروع تحقيؽ، يسبقيا التي العمومية بالمنفعة التصريح" بعد إال يتـ أف يمكف
 والمعنييف العينية الحقوؽ وأصحاب المالكيف عف البحث وكذلؾ ممكيتيا، نزع المنوي القطع

 والتحقيؽ العمومية بالمنفعة والتصريح المسبؽ التحقيؽ بيف المادة ىذه فذكرت .2 "اآلخريف
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 مباشرة وانتقؿ العمومية، بالمنفعة التصريح كيفية عمى،4 المادة في ونص .واحد آف في الجزئي
 العقارية العينية والحقوؽ القطع قائمة عمى يحتوي الذي الممكية نزع قرار إلى 7 المادة في

 بالمنفعة التصريحقرار  في ذكرت قد القوائـ ىذه تكوف أال بشرط ممكيتيا، نزع المطموب
 لنزع القابمة والحقوؽ األمبلؾ، قائمة بإعبلف يقـو الذي ىو الممكية، نزع قرار فجعؿ .العمومية
 رقـ القانوف مف23 المادة في ونص 1 الفرنسي المشرع حذو فحذا الجديد، القانوف أما .ممكيتيا

 المطموب والحقوؽ األمبلؾ عف التنازؿ بقابمية الخاص االداري القرار يحرر ":أف عمى 91/11
 المرسـو أما .2 "الوطنية األمبلؾ إدارة تعده الذي التعويض تقرير عمى بناء ممكيتيا، نزع

 بيع جواز قرار عمى العربية بالمغة فنص الذكر، السالؼ لمقانوف التطبيقي 93/186 رقـ التنفيذي
 .وسماه السادس الفصؿ وىو كامؿ، فصؿ ضمف والحقوؽ الممتمكات

 ."والحقوق الممتمكات بيع" 
 طبيعتو ىي وما األوؿ، الفرع في عميو نتعرؼ سوؼ ما ىذا التنازؿ؟ قابمية قرار ىو فما 
 الثالث، الفرع في لذلؾ نتعرض وسوؼ محتواه ىو وما الثاني، الفرع موضوع وىو القانونية،

 .التنازؿ قابمية قرار ضد القضائي الطعف فيو ندرس فسوؼ الرابع الفرع
 .التنازل قابمية قرارأوال : تعريف 

/ 93 رقـ التنفيذي المرسـو وكذلؾ التنازؿ، قابمية قرار ،91/11 رقـ القانوف يعرؼ لـ 
 ىذا تعريؼ عف القانوف، إحجاـ وأماـ .أيضا الفرنسي المشرع يعرفو ولـ لتطبيقو، جاء الذي186
 إلى الممكية نزع موضوع في والباحثيف الفقياء يتطرؽ لـ بشأنو، الفقو موقؼ ىو ما القرار،
 ممف كثير عمد بؿ .لمفيومو وىناؾ ىنا اإلشارات بعض إال الميـ   لو، والوافي الشافي التعريؼ
 التحقيؽ موضوع دراسة ضمف التنازؿ قابمية قرار إلى االشارة إلى الممكية، نزع موضوع درسوا

                                                      
 العهد إلى تعود والتً المعروفة التارٌخٌة لألسباب الفرنسً بالمشرع القوانٌن من كثٌر فً الجزائري المشرع ٌتأثر- 1

 .االستعماري

 ، مرجع سبق ذكره.91/11 رقم القانون- 2
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 خطورتو رغـ يستحقيا، التي األىمية يعيروه أف دوف لو، منطقية كنتيجة بو، وربطوه الجزئي،
 أصحابو، مف ممكيتيا نزع الواجب والحقوؽ األمبلؾ قائمة يقرر الذي فيو .الخاصة الممكية عمى
 أماـ فيو الطعف أجاز المشرع أف أىميتو، عمى والدليؿ .الممكية نزع قرار يصدر أساسو وعمى

 أماـ الدعوى المستعجؿ الطرؼ يرفع ": 91/11 رقـ القانوف مف 26 المادة في فجاء القضاء،
 ."رضائي اتفاؽ حصؿ إذا إال التبميغ تاريخ مف شير غضوف في المختصة القضائية الجية
 ويبيف ممكيتيا نزع المراد العقارات يعيف إداري، قرار أنو عمى التنازؿ قابمية قرار تعريؼ ويمكف

 يجوز وال .ممكيتيا لنزع القابمة والحقوؽ العقارات ببياف يكتفي بؿ الممكية، ينقؿ ال فيو حدودىا،
 التصريح قرار في واردة تكف لـ إذا لمنزع، أمبلؾ قابمية يقرر أف األحواؿ، مف حاؿ أي في

 .مباشرة نتيجة وكانت المشروع، إلنجاز ضرورية وكانت العمومية، بالمنفعة
 ممموسا تأثيرا تؤثر وال العمومية، بالمنفعة التصريح قرار في المبينة لؤلعماؿ وضرورية 
 وىو .عنو التخمي تـ   مشروع عمى بناء يصدر أف يجوز ال كما .تمسو الذي الحؽ أو الممؾ عمى
 ليس ألنو نشر، أو تعميؽ دوف فرديا، تبميغا تبميغو يجب العمومية بالمنفعة التصريح لقرار خبلفا
 اإلداري القرار يبمغ ":91/11 رقـ القانوف مف 25 المادة ذلؾ عمى نصت كما تنظيميا، قرارا

 ما وىو  1"المنتفعيف أو العينية الحقوؽ ذوي أو المبلؾ مف واحد كؿ إلى التنازؿ بقابمية الخاص
 .2 93/186رقـ  التنفيذي المرسـو مف 38 المادة عميو نصت
 .ومحتواه التنازل قابمية لقرار القانونية الطبيعةثانيا :
 يصدر أف :وىي اإلدارية، القرارات أحكاـ عميو تنطبؽ إداري، قرار التنازؿ، قابمية قرار إف   

 أو إلغائو أو قانوني، مركز بتعديؿ آثارا، ويرتب المنفردة، بإرادتيا مختصة، إدارية سمطة عف
 منحو، القانوف داـ ما ومختصة، إدارية، سمطة وىو الوالي عف صادر التنازؿ قابمية فقرار .كشفو
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 .التعوٌض من الحرمان ٌجنبهم وبذلك به، العلم من الجزئً التحقٌق أثناء
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 قابمية قرار أف كما .1 93/186 رقـ التنفيذي المرسـو مف 36 المادة بموجب االختصاص ىذا
 األمبلؾ أصحاب مع اتفاؽ دوف القرار ىذا يتخذ فيو المنفردة، بإرادتو الوالي عف يصدر التنازؿ،

 قابمة حقوقا أو أمبلكا يجعؿ إذ آثارا، يرتب التنازؿ، قابمية فقرار ثالثة، جية ومف .رأييـ أخذ وال
 ما تنظيمي، غير قرار التنازؿ قابمية وقرار .أصحابيا مراكز عمى يؤثر مما ممكيتيا، تنزع ألف
 يبمغ وىو التنظيمية، لمقرارات بالنسبة الشأف ىو كما الناس مف لفئة عامة قاعدة يضع ال داـ
  .التنظيمية القرارات يخصاف والتعميؽ النشر ألف يعمؽ، وال ينشر وال ألصحابو، فرديا

 .التنازل قابمية قرار محتوى 
 بقابمية الخاص اإلداري القرار يشمؿ ":أف عمى91/11 رقـ القانوف مف 24 المادة تنص 
 تحت حالة، كؿ في ويبيف ممكيتيا، نزع المزمع األخرى العينية والحقوؽ العقارات قائمة التنازؿ
 التصميـ عمى اعتمادا العقارات، يعيف كما الحؽ، صاحب أو المالؾ ىوية البطبلف، طائمة

 37 رقـ المادة نصت كما .2 "حسابو وقاعدة بذلؾ، المرتبط التعويض مبمغ بياف مع الجزئي،
  " :القرار ىذا يشمؿ أف عمى ،93/186رقـ التنفيذي المرسـو مف
 نزع المطموب األخرى العينية والحقوؽ الجزئي المخطط إلى باالستناد المعينة العقارات قائمة-

    .ممكيتيا
 .العينية الحقوؽ وأصحاب المالكيف قائمة-
 .التعويض مبمغ -
 .حسابو طريقة -
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 مناص ال معينة، بيانات عمى يحتوي التنازؿ، قابمية قرار أف يتبيف النصوص، ىذه خبلؿ مف
ال ذكرىا مف  ىذه بذكر الوالي إلزاـ وراء مف والحكمة .قضائيا إلبطالو قاببل القرار كاف وا 

 .بقابمية الخاص، القرار في البيانات،
 وأصحاب لممالكيف الخاصة، الممكية حماية عمى المشرع، حرص في تكمف التنازؿ،

 عمى باالستيبلء القياـ مف اإلدارة تمنع البيانات ىذه أف ذلؾ .الممكية بنزع المعنييف الحقوؽ
 يعطي الذي ىو لمتنازؿ القابمية قرار لكوف القرار، ىذا في المذكورة تمؾ غير حقوؽ أو أمواؿ
 الوالية خزينة لدى التعويض، مبمغ إيداع بشرط العينية، والحقوؽ األمبلؾ حيازة في الحؽ اإلدارة
 إجراءات واستيفاء ،93/186 رقـ التنفيذي المرسـو مف 2 فقرة 38 المادة عميو نصت كما طبعا
 .1التنفيذي المرسـو نفس مف 42 المادة في عميو المنصوص االجراء العقاري الشير
 الذي الجزئي، المخطط إلى استنادا قائمتيا، تحدد أف المشرع ألـز لمعقارات، فبالنسبة 
 تمت المخطط وىذا األراضي، مسح مخطط إلى واستنادا حضوريا، المحقؽ المحافظ أعده

 مثؿ المختصة المصالح مع بياناتو مراجعة
 القوائـ ىذه اعداد وتـ .صحتيا مف التأكد وتـ العقاري، والحفظ العقاري المسح مصالح

 وتقديـ مناقشتيا، فرصة ليـ أتيحت بحيث الحقوؽ، وأصحاب المالكيف واطبلع بعمـ
 القانوف أو لمواقع، مخالفتيا بسبب عمييا، اعتراض ليـ كاف إذا ما حالة في بشأنيا، االحتجاجات

 حؽ أو لممؾ المتعددة المطالبة بسبب أو الفعمي، استعمالو أو قوامو أو ممؾ طبيعة في كالخطأ
 قائمة أف كما .عمييا والرد بخصوصيا آرائيـ إبداء مف الجزئي التحقيؽ مكنيـ كما .واحد

 األخرى، ىي التنازؿ، قابمية قرار في ذكرىا عمى المنصوص العينية، الحقوؽ وأصحاب المالكيف
 منيا التأكد تـ كما الشأف، أصحاب مع حضوريا المحقؽ، المحافظ قبؿ مف وتنقيحيا ضبطيا تـ
 اإلدارية المصالح مف أو أصحابيا مف المحقؽ المحافظ عمييا حصؿ التي الوثائؽ طريؽ عف
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 ىوية عمى التعرؼ يتـ لـ التي العقارات حالة عمى ينص   لـ المشرع أف   والمبلحظ ،المختصة
 ىذا في القياس يمكف لكف، ال أـ أسماء بدوف التنازؿ قابمية قرار ضمف تدرج ىؿ أصحابيا،
 إيداع بخصوص ،93/186 رقـ التنفيذي المرسـو مف 35 المادة نص في ورد ما عمى الشأف،
 إذ مالكييا، ىوية عمى التعرؼ يتـ لـ التي العينية، والحقوؽ باألمبلؾ الخاص التعويض مبمغ
 قرار يتضمف أف القياس، ىذا عف وينتج .باسميا أي العقارات ىذه بعنواف إيداعيا، عمى نصت
 مبمغ ذكر مف الحكمة، أما .أصحابيا أسماء دوف والحقوؽ العقارات ىذه قائمة التنازؿ، قابمية

 عمى االطبلع مف أوال، الشأف ذوي تمكيف ىي التنازؿ، قابمية قرار في حسابو وكيفية التعويض
 بالمطالبة ليـ السماح وبالتالي بيا، تقديره تـ التي والطريقة اإلدارة، قبؿ مف المقترح المبمغ
 بالحزينة، مؤقتا والمودع المقترح، لممبمغ رفضيـ حالة في ليـ، مبلئما يرونو الذي بالمبمغ
 .1الثالثة فقرتيا في 38 المادة أقرتو الذي االجراء

 .قرار نزع الممكية:المطمب الثاني
وبعد مرور عممية نزع الممكية مف اجؿ المنفعة العامة بمجموعة مف المراحؿ سواء  

السابقة لمتصريح بالمنفعة العمومية نصؿ لممرحمة األخيرة أال وىي صدور قرار نزع الممكية مف 
 والذي يترتب عنو مجموعة مف االثار والتي سنبينيا في ىذا المطمب.أجؿ المنفعة العامة 

 .واثار قرار نزع الممكية لممنفعة العامةاجراءات : االول الفرع
 .العامة المنفعة اجل من الممكية نزع قرار إجراءات: أوال

 مف أكثر ذلؾ يتطمب ،فبل بحثة إدارية الجزائري القانوف في الممكية نزع إجراءات تعتبر 
 أو الطعف أجاؿ فوات أو قضائي طعف أي وجود بعدـ أما السابقة اإلجراءات اكتماؿ معاينة
 تتوقؼ وعميو القرار في بالطعف القانوف يسمح كما .الممكية نزع لصالح قضائي قرار بصدور
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 صدور مف القصد فاف بالتالي 1الممكية نزع قانوف بو جاء ما وىذا الممكية نزع إجراءات مواصمة
 إجراءات يوقؼ ال فانو القرارات كؿ يعني كاف وأف الممكية نزع لصالح نيائي القضائي القرار
 بإصدار الوالي يقوـ الشروط ىذه اكتممت فإذا .العامة بالمنفعة التصريح قرار عدا ،ما تنفيذىا
 العقاري الحفظ في تبميغو مف شير خبلؿ ينشر كما لممعنييف القرار ىذا ويبمغ الممكية نزع قرار
 القرارات مجموعة في ينشر كما لو، ممكيتيا المنزوعة والحقوؽ الممتمكات لو تخضع الذي

 وذلؾ العقاري الشير إجراءات باستيفاء إال الممكية نزع قرار يكتمؿ وال لمدولة، التابعة اإلدارية
 حؽ في المفعوؿ سارية تكوف حتى وىذا، 93/186 رقـ التنفيذي المرسـو مف 43 المادة حسب

 . 2الدائنيف حقوؽ حفظ إلى ييدؼ العقاري الشير أي العممية وىذه بو المعنييف
 العامة المنفعة اجل من الممكية نزع قرار عمى المترتبة اآلثار : ثانيا
 الممكية نزع 11-91القانوف رقـ  مف 42 المادةو  قرار عف تترتب التي النتائج يتناوؿ لـ

 المرسـو خبلفا األماكف، لخبلء وجوب وىو القانوف مف 20 المادة نص في جاء ما إال بالتفصيؿ
 بعد انو نجد ىنا ،ومف الفرنسي المشرع بذلؾ مسايرا بالتفصيؿ اآلثار ىذه تناوؿ الذي التنفيذي،
  . 3الممكية نزع قرار صدور
 بدفع الحؽ ىذا ينتيي ،و الثمار جني و االنتفاع حؽ سوى منيا يبقى وال المالؾ سمطات تنتيي

 : يمي فيما الممكية نزع أثار حصر يمكف وعميو التعويض
  :الممكية نازع عمى الممكية نزع قرار أثارأ/

 مف العيني الحؽ أو العقار ممكية تحويؿ ىو الممكية نزع قرار عمى يترتب اثر أىـ إف 
 نزع قرار صدور بتاريخ المستفيد أي الممكية نازع ذمة إلى صاحبيا ذمة مف القانونية الناحية
  : ذلؾ عف وينتج الممكية،
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 نزع عممية عف التراجع يمكنو ال القانونية الناحية مف مالكا أصبح الذي الممكية نازع أف 
 . القانونية شروطيا توفرت إذا األمبلؾ استعادة طمب أحكاـ مراعاة مع لكف و الممكية
 نظرا ممكيتو المنزوع العقار يتضمنيا أف يمكف التي الخفية العيوب وحده المستفيد يتحمؿ 

نما عادي بيع عقد ليس لكونو  مف ضمانات أية معو تنتفي لمممكية إرادي غير تحويؿ ىي وا 
 1.الخصوص بيذا لمنازع ممكيتو المنزوعة طرؼ

 :ممكيتو المنزوع عمى الممكية نزع قرار أثار /ب
 ومف لمعقار، كمالؾ صفتو األصمي العقار صاحب يفقد الممكية نزع قرار صدور بمجرد 

 لمممكية الناقمة منيا سواء المختمفة القانونية التصرفات أبراـ في القانونية الصفة لو فميس ثمة
 يمكنو ال ،كما الرىف أو االرتفاؽ كحؽ لآلخريف عينية حقوؽ عنيا تترتب التي أو البيع كعقود
 بناء رخصة كطمب حؽ طمب إلى أساسا الرامية الممكية حؽ إلى تستند دعوى أية يباشر أف
 بممكو االنتفاع أو االستغبلؿ عمى يحافظ لمعقار األصمي المالؾ فاف ذلؾ ومع انو ،غير مثبل
 .2 التعويض مبمغ عمى حصولو حيف إلى
  :المنزوع العقار عمى الممكية نزع قرار أثار /ج

 منيا العينية الحقوؽ كؿ مف ممكيتو المنزوع العقار تطيير الممكية نزع قرار عف ينتج
 التي المدني القانوف إطار في لمممكية الناقمة لممعامبلت العاـ لؤلصؿ خبلفا وذلؾ الشخصيةو 

 طريقة يحدد لـ .لمممكية الناقؿ التصرؼ موضوع العقار عف الغير حقوؽ انتياء عنيا يترتب
 اإلجراءات ،11-91القانوف رقـ  إف العامة األحكاـ تطبيؽ و الممكية نزع قرار في لمطعف
 ىو ما خبلؼ عمى المختص، بالمجمس اإلدارية الغرفة أماـ إال يكوف ال فيو الطعف فاف المدنية

                                                      
 .205 السابق،ص ،المرجع زغداوي حمد- 1
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 وىو اإلداري القاضي مف عريضة عمى بأمر يصدر الممكية نقؿ أف حيث فرنسا في األمر عميو
 .1الدولة مجمس أماـ بالنقض لمطعف قابؿ غير
 .واثارىا الممكية نزع في االستعجال حاالت : الثاني الفرع

 أف عمى 76/48 عمى ىذه الحالة وكاف القانوف السابؽ األمر 11-91القانوف نصلـ ي 
 العامة، بالمنفعة التصريح بعد الوطني الدفاع تيـ لؤلشغاؿ الفوري التنفيذ الضرورة اقتضت إذا“

  .الدفاع وزير مف قرار بموجب ، الخاصة الممكيات حيازة باستبلـ التصريح منح جاز
 الوطني الدفاع وزير قرار استبلـ مف ساعة 24 خبلؿ الضرورية القرارات الوالي فيتخذ 
 في عمييا المنصوص اإلجراءات لتطبيؽ الخاصة لمممكيات الدخوؿ اإلدارة ألعواف عندئذ ويجوز
  .2العامة األشغاؿ تنفيذ إجراءات مف الخاصة لمممكيات المسببة لؤلضرار بالنسبة القانوف
 بالدفاع الخاصة السرية العمميات يخص ،فيما مسبؽ  الممكية نزع 11-91 قانوف أما 
 لمنشر الحاؿ ىذا في القرار يخضع ،وال تنظيمية بطرؽ تحدد كيفيات حسب وذلؾ الوطني
 .”ممكية نزع يحتمؿ مف لكؿ يبمغ أف شريطة

 الدفاع ٌشمل ما حددا لكنهما السرٌة أو االستعجالٌة الحالة معٌار ٌحددا لم السابقان فالنصان إذا

 بالدفاع مرتبطة بالضرورة لٌست الملكٌة نزع فً  االستعجالٌة الحاالت كانت ،فإذا الوطنً

 نزع تمام أهمل قد ٌكون أن ما،إ 12/22من القانون  21  المادة بنص المشرع ،فان الوطنً

 الحاالت مع االستعجالٌة الحاالت ادمج قد ٌكون أن ،وإما االستعجالٌة الحاالت فً الملكٌة

 فٌما وسنتعرض الحالتٌن من كل بٌن ٌمٌز أن المشرع على كان فقد الحالتٌن كلتا ،وفً السرٌة

حدى على حالة كل إلى ٌلً
3
. 
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 .القصوى االستعجال وحالة الوطني بالدفاع المتعمقة السرية العمميات حالة :أوال
 :العامة القاعدة مف استثناءيف غير فيو يستخمص وال مقتضبا91/11 القانوف جاء لقد 

 .مسبؽ إداري تحقيؽ إجراء عدـ -
 .العامة بالمنفعة التصريح قرار نشر عدـ -

الذي  93/186لممرسـو التنفيذي  91/11 وفالقان مف الذكر السابقة المادة مف يبدو ال 
 إعبلف في الدفاع وزير إرادة عمى شرط أو قيد أي المادة ىذه تطبيؽ بشاف أحكاـ أية فيو يردلـ 

 .الممكية نزع تستدعي التي و تنفيذىا يرد التي العممية سرية
 إجراء وعدـ القرار نشر عدـ ماعدا لذلؾ خاصة إجراءات أي القانوف يحدد ولـ 
 .1القضائية لمرقابة العمميات ىذه خضوع مدى يحدد لـ ،وكذا المسبؽ اإلدارير التحقيق
 القصوى االستعجال حالة

 الضرورةفقد تناوؿ  76/48عمى ىذه الحالة ،وكاف القانوف سابؽ األمر 91/11لـ ينص القانوف 
 .مواده مجموعة في الفوري التنفيذ و القصوى
 حيازة باستبلـ القصوى االستعجاؿ حاالت عمى بالنص اآلمر ىذا جاء المجاؿ ىذا وفي 
 الضرورة اقتضت إذا الدفاع وزير مف قرار بموجب وبأنو سابقا ذكرنا ،كما الخاصة الممكيات
 الوالي ،فيتخذ العمومية بالمنفعة التصريح بعد الوطني الدفاع تيـ ألشغاؿ الفوري لتنفيذ القصوى
 اإلدارة تتولى أف عمى الوطني الدفاع وزير قرار استبلـ مف ساعة 24 خبلؿ الضرورية القرارات
  .التسميـ مف شير بعد الممكية نزع إجراءات إتماـ
نما 91/11 القانوف في االستعجاؿ حالة عمى ينص لـ الجزائري المشرع أف القوؿ سبؽ فكما  وا 
 الضرورة اقتضت أف تستدعي ،والتي الوطني الدفاع تيـ التي األشغاؿ حالة عمى فقط نص

مف  1القرة  49المادة لنص طبقا الدفاع وزير مف قرار بموجب وىذا الفوري لتنفيذ القصوى
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 في الممكية لنزع قضائية تطبيقات يعرؼ لـ العميا المحكمة قضاء أف ويبدو 76/48األمر
الفوري ،فالقرار  والتنفيذ القصوى الضرورة لحالة تطبيقات عرؼ ولكنو االستعجاؿ حاالت

 والذي يتعمؽ بالتنفيذ الفوري دوف التبميغ القرار جاء فيو 02/06/1989الصادر بتاريخ 
 الوطني الدفاع تيـ ألشغاؿ الفوري التنفيذ القصوى الضرورة اقتضت إذا انو قانونا المقرر مف“ 

 قرار بموجب الخاصة الممكية حيازة باستبلـ يحالتصر  منح ،جاز العامة بالمنفعة التصريح بعد
 بعيب مشوبا يعد المبدأ ليذا المخالؼ اإلداري القرار فاف ثـ ومف الوطني، الدفاع وزير مف

 بالتممؾ الناطؽ الوالي مقرر أف -الحاؿ قضية في – الثابت مف كاف ولما .”السمطة تجاوز
 السمطة تجاوز بعيب مشوبا يعد قانوني غير مائي حاجز إلنجاز البلزمة لؤلراضي الفوري
 ذلؾ كاف ومتى الدفاع، وزارة لمشاريع بالنسبة إال الفوري التنفيذ بطريقة يعمؿ ال نوأ باعتبار
 .1فيو المطعوف القرار إبطاؿ استوجب

 .االستعجال حالة في الممكية نزع عن المترتبة اآلثار: ثانيا
 السرية العمميات عمى نص قد الجزائري المشرع أف السابؽ الفرع في رأينا واف سبؽ 
 ،وىذا الفوري التنفيذ تتطمب أو استعجالية حالة أنيا عمى يصفيا لـ و الوطني بالدفاع الخاصة

 عمى وذكرىا إلييا الرجوع مف مجاؿ ال لذلؾ  76/48مف األمر  49ما نصت عميو المادة 
 اآلثار نأخذ بالتالي،91/11 القانوف في الجزائري المشرع تركو الذي القانوني الفراغ إبراز سبيؿ

 قياـ بعد)المؤقتة(المسبقة الحيازة عنيا يترتب التي القصوى االستعجاؿ حالة قياـ عف المترتبة
 ،والذي نزعيا المراد لؤلمبلؾ السريع االستبلـ يستدعي الذي التصريح ىذا بإصدار الدفاع وزير
 .2التبمي مف ساعة 24 خبلؿ مناسبا يراه ما القرارات مف يتخذ الذي الوالي إلى يبمغو

                                                      
 ،مرجع سبق ذكره.76/48األمر  - 1

 ،مرجع نفسه.76/48األمر  من 49المادة  - 2
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 لنزع االحتمالي التعويض في تتمثؿ سمفة اإلدارة تحدد أف عمى الذكر سابقة المادة نصت كما
 نزع إجراءات اإلدارة تتابع كما . يوما 15 خبلؿ تودعيا و المالكييف ذلؾ طمب إذا الممكية
ال المؤقتة الحيازة تاريخ مف واحد شير خبلؿ الممكية  المستعجمة اإلجراءات شرعية عدـ قامت وا 
ذا  .1الحيازة تاريخ  مف واحد شير خبلؿ تتخمى اإلدارة أرادت ،وا 

 .وق المالك اتجاه االدارة نازعة الممكيةحق:المبحث الثاني 
 إلى الحقوؽ ىذه وتتفرع الممكية نازعة اإلدارة اتجاه حقوقا ممكيتو تنزع الذي لممالؾ إف 
 استكماؿ بعد تنشأ وحقوؽ التعويض في الحؽ وأىميا الممكية نزع بإجراءات مرتبطة حقوؽ

 ىذا في وسنتناوؿ .الباقي ممكية نزع في والحؽ االسترجاع في الحؽ ومنيا الممكية نزع إجراءات
 .المنزوعة األمبلؾ استرجاع في والحؽؼ والمنص العادؿ القبمي التعويض في الحؽ المبحث
 .التعويض في الحق: األول المطمب
 ضرر يسبب الممكية نزع فإجراء ممكيتو، لممنزوع حقوؽ أىـ يشكؿ التعويض في الحؽ إف 
 تنازؿ جبرية أف كما شروط، وفؽ الضرر عف تعويضو يستوجب مما مالو مف لحرمانو لممالؾ
 لضرر  إصبلح إنما و ثمنا ليس التعويض أف نقوؿ يجعمنا الممكية نزع في ممكيتو عف المالؾ
 المدنيالقانوف  مف 677 المادة كذا و 112-91 قانوف مف 21 المادة ذلؾ عمى نصت وقد

 وذلؾ قانوني حؽ عمى وارد ماديا يكوف أف يجب عنو التعويض يجب الذي فالضرر الجزائري،
 المادي الضرر ىو المقصود فالضرر ،3الممكية نزع قانوف مف 2 المادة عميو نصت ما حسب

                                                      
 ،مرجع نفسه.76/48األمر  من 49المادة  - 1

 الملكٌة نزع عن التعوٌض مبلغ ٌكون أن ٌجب" :أنه على الملكٌة نزع المتضمن 11-91 القانون من 21 المادة نصت - 2
 ."الملكٌة نزع بسبب كسب من فاته ما و ضرر من لحقه ما كل ٌغطً بحٌث منصفا و عادال

 بطريقة الممكية نزع حالة ىو و المادي الضرر جانب الى المعنوي الضرر عف فييا يعوض أف يمكف حالة ىناؾ أف غير-3 
 . المعنوي الضرر عف التعويض يشمؿ أف يمكف اإلدارة بيا قامت التي المادية األضرار عف التعويض حكـ و شرعية، غير
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 نطاؽ في عنو التعويض الواجب لمضرر خبلفا الممكية نزع في عنو التعويض الواجب فقط
 1.الخطأركف  عمى يؤسس والذي 182/01المادة عميو نصت والذي المدني القانوف
 األمر مف 22 والمادة 15 المادة بذلؾ أقرت وقد مباشرا الضرر يكوف أف يجب كما 

76/48.2 
 بحؽ أقرتا أنيما غير المباشر الضرر شرط عمى تنص لـ المادتيف مف كبل أف ويتضح

 يكوف أف يجب كما الممكية، نزع مف المسبب الضرر كامؿ التعويض يغطي وأف التعويض
 عمى يكوف التعويض أف عمى 1 الفقرة 21 المادة في الجزائري المشرع نص فقد محققا الضرر

 قابؿ ويكوف إثباتو يمكف مؤكد يكوف أف فيجب المحقؽ، الضرر عمى أي كسب مف فات ما
  .عنو التعويض يمكف ال المحتمؿ فالضرر الحاضر، الوقت في لمتعويض

 :التعويض أشكاؿ إلى سنتطرؽ وبيذا"
 .التعويض أشكال :األول الفرع

 أجؿ مف الممكية نزع عف التعويض فإفمف المرسـو التنفيذي  34حسب نص المادة  
 في عادة ويتمثؿ عيني، تعويض شكؿ في يكوف أو نقدا إما يدفع أف يمكف العمومية المنفعة
 .3مماثمة محبلت عرض أو اإلسكاف إعادة

 
 

                                                      

 يقدره، الذي ىو فالقاضي القانوف أوفي العقد في مقدرا التعويض يكف لـ إذا":أف المدني القانوفمف  182/01المادةنصت  – 1
 لمتأخر أو بااللتزاـ الوفاء لعدـ طبيعية نتيجة ىذا يكوف أف بشرط كسب مف فاتو وما خسارة مف الدائف لحؽ ما التعويض ويشمؿ

 .معقوؿ جيد ببذؿ يتوقاه أف الدائف استطاعة في لـ إذا طبيعية نتيجة الضرر ويكوف بو في الوفاء
 " نزع الممكية جراء مف المسبب الضرر كامؿ التعويضات تغطي أف يجب" :أف عمى 79/48األمر مف 15 المادة نصت - 2
 .األسباب لشتى التعويض أقرت فقد األمر نفس مف 22 المادة أما
  مرجع سبق ذكره.،186-93مف المرسـو التنفيذي  34المادة -3
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 .النقدي التعويض :أوال
 أصحاب أو العقارات مالؾ لصالح يدفع نقدي، مبمغ في التعويض مف الشكؿ ىذا يتمثؿ 
 ىذا دفع يتـ أف ىو الجزائري المشرع وضعو الذي الوحيد والشرط نزعيا، المراد العينية الحقوؽ

 ىذا دفع يتـ أف عمى يتفقوا أف العممية ألطراؼ يجوز ال بمعنى الوطنية، بالعممة التعويض
  .السيادة لقواعد احتراـ وعدـ خرؽ ذلؾ في ألف الجزائري الدينار غير بعممة التعويض

قانوف  مف 28 المادة نص حممو ما باستثناء المبمغ ىذا استيفاء شروط يحدد لـ المشرع أف إال
 ىذه استبلـ عمى إشياد طمب موضوعا االستعجالي القاضي أماـ دعوى رفع إمكانية مف91/11

  .األمواؿ
 العمؿ دقة مف تأكد مف نابع الشروط ىذه فرض عف مشرعنا استغناء بأف ونرى 

 الذي و انجازه المحقؽ المحافظ يتولى الذي الميـ العمؿ السيما الممكية، نزع لعممية التحضيري
 الخاصة المعمومات كؿ يجمع أف ولو ممكيتيا نزع المطموب العينية والحقوؽ العقارات فيو يحدد
   كؿ عمى االطبلع صبلحيات مف المشرع خولو بما وذلؾ مالكييا ىوية وتحديد األمبلؾ بيذه

 وكذا باألمر المعنييف لدى المتوفرة الوثائؽ العمومية لممنفعة الممكية نزع إجراءات الثاني الفصؿ
 1 .تالعقارا ىذه حوؿ دفاتر مسؾ و بحفظ المعنية والييئات اإلدارات لدى
 .العيني التعويض :ثانيا

 باقتراح أمكف كمما ويرفؽ" :أف عمى الممكية نزع قانوف مف 2 الفقرة 25 المادة نصت 
 ".النقدي التعويض محؿ يحؿ عيني تعويض
 يمكف أنو غير الوطنية، بالعممة 93/186 التنفيذي المرسـو مف 34 المادة نصت كما 

 أف الممكية نازعة لسمطة يمكف اإلطار ىذا وفي نقدا، التعويض عف بدال عيني تعويض يقترح أف

                                                      
بطاحهٍت ظٔبٍط، انتؼٌٕض ػٍ َعع انًهكٍت نًُفؼت انؼايت فً انتشطٌغ انجعائطي، يصكطة نٍُم شٓازة انًاجؽتٍط فً انمإٌَ  -1

.83-82، ص2002انجعائط،اإلزاضي، كهٍت انحمٕق، جايؼت بٍ ػكٌُٕ،    
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 االستعماؿ ذات السكنية المحبلت مستأجري إسكاف بإعادة وتقوـ التعويض دفع عف تعدؿ
 المطروديف والصناعييف والحرفييف التجار عمى وتعرض شاغمييا أو ممكيتيا المنزوعة الميني
  .معادلة محبلت

 تعويض عف زيادة االنتفاع مف حرمانو عف تعويض لممستأجر يخصص أف ويمكف
 اإلدارة تستعمميا التي الوسائؿ مف العيني التعويض أف المادتيف قراءة مف نستخمص ".الرحيؿ
 المنزوع مف أو اإلدارة مف يكوف أف يمكف العيني التعويض اقتراح أف كما الممكية، نزع عند

 ) 1.عيني تعويض بإيجاد ممزمة غير(اإلدارة) الممكية نازعة السمطة أف كما ممكيتو،
 : نزعيا المراد السكنات شاغمي أو مستأجري إسكان إعادة 1-

 إسكانيـ إعادة النقدي التعويض عوض تقترح أف المعنية لئلدارة يمكف الحالة ىذه في 
 اقتراح ىناؾ يكوف فبل اإلسكاف إلعادة بالنسبة أنو المادة ىذه في المستعممة الكممات وحسب
 فرصة، توافرت كمما إسكانيـ إعادة يمكف بؿ المعنييف الشاغميف أو المستأجريف قبوؿ يوجب
 .الممكية نزع عممية مف المتضرريف يخص فيما الشكؿ ىذا فرض لئلدارة فيمكف
 :والصناعيين والحرفيين التجار عمى معادلة محالت عرض 2-

 عمى اإلدارة تعرض صناعي أو حرفي أو تجاري استعماؿ ذات المحبلت حالة في 
 تفرض ال فاإلدارة المعنييف موافقة عمى متوقؼ الحالة ىذه في فالتعويض معادؿ، محؿ مستغمييا
 54341 قرار في جاء كما بديؿ محؿ وعرض المحؿ ذلؾ بموقع مرتبط فنشاطيـ جبرا،  عمييـ

 محبل منحو يتمثؿ ممكيتو منو نزعت لمف المقدـ العرض كاف إذا أنو 18/05/1985المؤرخ في 
 كامبل، تعويضا القديـ المحؿ ويعوض مؤكدة مزايا عمى تتوفر جديدة حضرية منطقة داخؿ بديبل
 مف خسارة مف لحقو ما تصمح تعويضات عمى الحصوؿ في الحؽ لو ممكيتو منو نزعت مف فاف
 .اإليجار لمبالغ فقدانو جراء

                                                      
.84بطاحهٍت ظٔبٍط، يطجغ ؼبك شكطِ، ص -1   
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 المذكور التعويض مبمغ حدد القضائي المجمس أف – الحاؿ قضية في-الثابت مف كاف ولما 
  عمى النعي لذلؾ وكاف سميما، تقديرا القضية وقائع قدر القضاء بيذا فإنو ، 15.000.00بمبمغ
  1.قانونا مؤسس غيرال فيو المطعوف القرار

 األحياء تجديد عند والتعويض الممكية نزع في العيني التعويض بيف التمييز إلى اإلشارة تجدر و
 المحبلت ذات إيجار في األولوية حؽ عف يزيد ال المعنييف حؽ فإف الحالة ىذه ففي الخضرية،
 بمدية أو فييا يسكف كاف التي البمدية أو الحي تجديد متطمبات مع نشاطيـ يتكامؿ أف شريطة
 .مجاورة

 أف وىو واحدا 91/11 قانوف مف 34 المادة فإف الممكية نزع في العيني التعويض ماأ  
  .المنزوعة لممحبلت بديمة بيا المعوض المحبلت تكوف

 أف وىو آخر شرطا ليا وأضاؼ معادلة محبلت استعمؿ فقد الفرنسي القانوف في أما
 المحؿ ىو المعادؿ المحؿ يكوف أف والقضاء الفقو أقر ولقد المنطقة، نفس في موجودة تكوف
  أكثر المعادؿ المحؿ يكوف وقد االمتيازات وبنفس التجارة نفس ممارسة مف التاجر يمكف الذي
 .2المنزوع المحؿ مف رفاىية

 مف يستفيدوف فإنيـ العيني التعويض مف الشكؿ بيذا المعنييف المستأجريف رضي فإذا
 المتعمؽ النقدي التعويض فيذا الرحيؿ، تعويض عف زيادة االنتفاع مف حرمانيـ عف تعويض
 أو والتاجر .المنزوعة لممحبلت العيني بالتعويض مرتبط والرحيؿ االنتفاع مف الحرماف بنفقات
 تمسؾو  العيني بالتعويض يرض لـ إذا ممكيتو المنزوع المحؿ مف المطرود الصناعي أو الحرفي

 الرحيؿ مصاريؼ وكذا االنتفاع مف حرمانو عف التعويض في الحؽ لو فميس النقدي، بالتعويض
 .النقدي التعويض في ضمنيا تدمج سوؼ ألف

                                                      
.262ص ،1989 انجعائط، ،ػسز ،قو. 18/05/1985انًؤضخ فً  41543انًحكًت انؼهٍا، انمطاض ضلى  -1   

  .98-97نَٕاغ ػمٍهت، يطجغ ؼبك شكطِ،ص -2
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 :البديل المحل في التنصيب إعادة تعويض 3-
 لممستأجر يخصص أف ويمكففي فقرتيا الثانية  186-93مف المرسـو  34نصت المادة 

 أف المادة ىذه مف ويفيـ " الرحيؿ إعادة تعويض عف زيادة االنتفاع مف حرمانو عف تعويضا
 إجبلئو، أو تنصيبو إعادة أثناء الربح فرصة وتفويت خسارة مف التاجر لحؽ ما يشمؿ التعويض

 :التالية النقاط نتناوؿ وعميو
 :االنتفاع من الحرمان تعويض
 رحيمو بيف ما االنتقالية الفترة أثناء الربح فرصة تفويت مف لحؽ ما التعويض ىذا يتمثؿ 
عادة  الحتساب طريقة أية أو الفترة ليذه تحديد أي الجزائري المشرع يتضمف ولـ تنصيبو وا 
 مبادئ أساس عمى الوطنية األمبلؾ إدارة طرؼ مف لمتقدير تخضع فيي الضائعة األرباح
 .1العدالة

 :التنصيب إعادة تعويض -
عادة النقؿ مصاريؼ عادة ي الرحيؿ مصاريؼ التعويض ىذا يشمؿ   كما التركيب وا 
 عمى معادال يكوف ال العادؿ المحؿ أف إلى اإلشارة وتجدر التنصيب إعادة مصاريؼ يشمؿ
 يوصؿ الذي ىو التنصيب إعادة ،وتعويض فارغة مساحة مجرد يكوف وقد الطبيعية حالتو

  .اإلنصاؼ حد إلى النيائي التعويض
 .مادي والثاني قانوني األوؿ شقيف مف تتكوف التنصيب إعادة مصاريؼ

 حؽ مبمغ منيا السيما مبالغ مف الجديد اإليجار مقتضيات وتتطمب ما ىو القانوني الشؽ 
  .التأجير

                                                      
نتشطٌغ انجعائطي، يصكطة نٍُم شٓازة انًاؼتط فً ضلٍك ذانس، انتؼٌٕض فً يجال َعع انًهكٍت يٍ أجم يُفؼت ػًٕيٍت فً ا -1

  . 48،ص2014انحمٕق ٔانؼهٕو انؽٍاؼٍت، جايؼت يحًس ذٍضط، بؽكطة، انجعائط،
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 كاف التي التجارية الدرجة إلى بالمحؿ لموصوؿ األشغاؿ تتطمبو ما فيو المادي الشؽ أما
  .ممكيتو المنزوع المحؿ عمييا
 كانت إذا الجديد المحؿ تجييز ىو المادي شقو في التعويض ىذا يطرحيا التي المشاكؿ ومف

 إعادة عمى التعويض أف أي الجديد المحؿ مع تتكامؿ ال ممكيتو المنزوع المحؿ تجييزات
 .1آلخر محؿ مف تختمؼ تقنية و عممية مسألة ىي التنصيب

المجمس  عف الصادر القرار في 48-76 القديـ الممكية نزع قانوف ظؿ في الجزائري القضاء أما
 منحو في يتمثؿ ممكيتو نزعت لمف المقدـ العرض بأف أقر قد 1981-12-12بتاريخ  األعمى
 تعويضا القديـ المحؿ ويعوض مؤكدة مزايا عمى تتوفر جديدة حضرية منطقة داخؿ بديبل محبل
 مف خسارة مف  لحقو ما تصمح تعويضات عمى الحصوؿ في الحؽ لو ممكيتو نزعت فإف كامبل
 .2اإليجار لمبالغ فقدانو جراء
 .النقدي التعويض محل العيني التعويض حاالت 2-

 .حالة عامة وحالة خاصةعمى حالتيف لمتعويض العيني  11-91نص القانوف 
 : العيني لمتعويض العامة الحالة -

يرفؽ "بحيث نصت  11-91 قانوف مف الثانية الفقرة 25 المادة الحالة ىذه عمى نصت 
  24 المادة في عميو المنصوص النقدي التعويض محؿ يحؿ عيني تعويض باقتراح أمكفكمما 
 3 "القانوف نفس مف أعبله

 أنيا نبلحظ المواد ىذه خبلؿ مف 93/186 التنفيذي المرسـو مف 34 المادة عمييا نصت كما 
 كمما الممكية نزع قانوف إلييا أوكؿ التي لمجية تقديرية سمطة العيني التعويض اقتراح جعمت
 .والحرفية والصناعية التجارية لمنشاطات المخصصة العقارات مجاؿ في بذلؾ الظروؼ سمحت

                                                      
  . 91-90يحًس بٕزضٌؼاث، يطجغ ؼبك شكطِ، ص  -1

 .82،ص1990، ؼُت 1، انًجهت انمضائٍت انؼسز12/12/1981، انظازض بتاضٌد20642انًحكًت انؼهٍا، انمطاض ضلى  -2

 يطجغ ؼبك شكطِ.91/11يٍ انمإٌَ  24انًازة  -1
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 :العيني لمتعويض الخاصة الحالة -
 ينجر العمومية األشغاؿ تنفيذ كاف إذا" :أف عمى 11-91 قانوف مف 31 المادة ىذه عمى نصت
 األحكاـ تحدد أف يجب انجازه المزمع لممشروع المجاورة األرضية القطع ىيكؿ تعديؿ عنو

 ".المعنية الممكيات ضـ شروط نفسو الوقت في باألشغاؿ ترخص التي التشريعية
 العمومية األشغاؿ أو العمميات انجاز عف الناتجة األوضاع معالجة إلى تيدؼ الحالة ىذه إف 

 في تسبب قد التي والسدود الكبرى المطارات بناء أو السريعة الطرقات كشؽ وطنية أىمية ذات
 .الفبلحية الممكيات وىياكؿ بحدود جوىري بشكؿ مساسيا بسبب السكاف تشتيت
 واقعا تعكس أف مف بعيدة المادة ىذه يجعؿ مما تماما فيختمؼ الواقع إلى بالرجوع  
 حالة في العقارية الممكيات تشكيؿ مسألة تعالج خاصة تشريعية نصوص ىناؾ فميست قانونيا،
 1.كبرى أشغاؿ اقتضتيا ممكيات نزع بفعؿ لمتجزئة تعرضيا

 .التعويض لدفع المتبعة اإلجراءات :الثاني الفرع
 الحقوؽ وأصحاب العقارات مالكي لصالح المستحؽ التعويض دفع اإلدارة عمى يتعيف 
 بالتعويض الجزائري المشرع عنو عبر ما وىذا الممكية، نزع قرار إصدار قبؿ المنزوعة العينية
 مف البد إذ اعتداء أي مف الخاصة لمممكية حصانة االلتزاـ ىذا فيظير الممكية، نزع عف القبمي
ال اليد وضع قبؿ الدفع  .الخواص أمبلؾ عمى مستولية اإلدارة اعتبرت وا 

 األحكاـ ببعض التنفيذي والمرسـو الممكية نزع لعممية المنظـ القانوف نصوص تكفمت لقد 
 اآلثار تحدد ولـ التعويض بدفع المكمؼ ىو مف تحدد ولـ تنص لـ ولكف الدفع بعممية المتعمقة
 .التعويض دفع عدـ عف المترتبة

 
 

                                                      
 .100-99نَٕاغ ػمٍهت، يطجغ ؼبك شكطِ،ص -1
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 .التعويض بدفع المكمفة الجية: أوال
 الدولة لغير يمكف فبل العامة السمطة صبلحية ىي العمومية المنفعة أجؿ مف الممكية نزع 
 لمقانوف يخضع معنوي شخص أو العاـ لمقانوف يخضع اعتباري لشخص يمكف لكف إجرائيا،
 .انجازه يود الذي العامة المنفعة ذي المشروع لصالح العممية ىاتو إجراء يطمب أف الخاص

 نزع مف المستفيدة الجية عمى يقع التعويض دفع أف عمى الدولة مجمس قضاء استقر فمقد 
  :يمي ما عمى2001 -11-06في المؤرخ 199301 رقـ القرار جاء حيث الممكية

 عف المسؤوؿ أف الدولة مجمس كذا و العميا المحكمة عميو استقرت لما طبقا أنو حيث"  
  ىذه مف المباشر المستفيد ىو العمومية المنفعة أجؿ مف الممكية نزع حالة في التعويض
 1." العممية

 في لممستفيد تحديده عدـ حالة في إال الدولة باسـ المسؤولية ىذه يتحمؿ ال الوالي وعميو
 النازعة السمطة طرؼ مف المعيف المستفيد صفة حوؿ جدي نزاع نشب متى أو الممكية نزع قرار
 المؤرخ 8247 رقـ الممؼ في2 المجتمعة بغرفو الدولة مجمس قضاء إليو ذىب ما وىذا
  09-90القانوف أف" فيو جاء ج ورثة ضد السكف وزير بيف القائمة القضية في 23/07/2003

 الجماعات مستوى عمى لمدولة كممثؿ الوالي تعييف عمى نصا وقد4  215-94والمرسـو3
 إذا قطاعي مشروع ألي المخصص المالي الغبلؼ بصرؼ اآلمر ىو يكوف وبالنتيجة اإلقميمية،

 ىاتو بخصوص جدية منازعة وجدت أو الممكية نزع عممية مف المستفيد اإلداري القرار يذكر لـ
 .الصفة

 

                                                      
 .230، ص2002،ؼُت 2يجهت يجهػ انسٔنت،ػسز  -1

 اجتٓاز لضائً يٍ ططف يجهػ انسٔنت.  -2

 ، انًتؼهك بانٕالٌت.07/04/1990انًؤضخ فً  90/09لإٌَ ضلى  -3
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 .التعويض إيداع :ثانيا
 تبميغ مع متزامنا الدفع يكوف أف عمى قبمي تعويض إيداع وجوب عمى الجزائري المشرع ركز

  91/11قانوف مف 27 نصت ما ىذا التنازؿ بقابمية الخاص اإلداري بالقرار المعنييف المبلؾ
 التبميغ فيو يتـ الذي نفسو الوقت في المختصة الييئة لدى لممعني الممنوح التعويض ممؼ يودع"

 .التعويض ىذا دفع إجراءات المشرع يحدد لـ حيف في 1  "القانوف ىذا مف 25 المادة في المحدد
 . التعويض دفع إجراءات 1-

 وشدد العمومية المنفعة أجؿ مف الممكية نزع عف التعويض دفع أىمية المشرع وضع لقد 
 مف يبيف لـ لكنو الجزائري القضاء أكده الشيء ونفس الحاالت كؿ في دفعو إجبارية مسألة عمى

 :مسائؿ ثبلث إال التعويض دفع إجراءات
 يكوف وأف 11-91قانوف مف 25 المادة اشترطت والذي :إداريا المقرر التعويض دفع وقت 

 نزع المزمع العينية والحقوؽ العقارات عف التنازؿ بقابمية الخاص اإلداري القرار تبميغ مع متزامنا
 .ممكيتيا

 وأصحاب المبلؾ لقائمة إعداده حيف المحقؽ المحافظ فييا يتمكف لـ التي الحالة في
 الوالية خزينة في التعويض إيداع ،فيتـ المنزوعة العينية الحقوؽ انجاز إطار في العينية الحقوؽ
 مدة تكوف أال بشرط المبمغ سحب يمكنو والذي فيو، الحؽ صاحب ظيور لحيف سنة 15 لمدة

 العقار عمى صفتو يثبت بأف التعويض في الحؽ يكوف بانتيائيا ألف سنة 15 تجاوزت اإليداع
  .2المنزوع والحؽ
 االستعجالي القضاء أماـ دعوى التعويض بدفع المكمفة الجية ترفع أف الضرورة عند يمكف
  .األمواؿ تسميـ عمى إشياد فييا تطمب

                                                      
 ، يطجغ ؼبك شكطِ.91/11يٍ لإٌَ  25انًازة  -1

 ، يطجغ َفؽّ.91/11يٍ لإٌَ  25انًازة  -2
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 التعويض دفع إجراءات سيما ال الموضوع بنفس متعمقة مسائؿ الجزائري المشرع يوضح ولـ
 .المحقؽ المحافظ يعدىا التي القائمة في المحدديف المنزوعة الحقوؽ وأصحاب لممالكيف

 تعطيؿو  تأخير ذلؾ في ألف الوالية خزينة في إيداعيا دوف وذلؾ عادية بطريقة يدفع فالتعويض
 لدى اإليداع  بأف القوؿ يمكف1 186-93 المرسـو مف 35 المادة نص وحسب األفراد لمصالح
 الحؽ صاحبو  المالؾ ىوية تحديد عدـ حالة في يطبؽ و العاـ المبدأ عف االستثناء ىو الخزينة
 القانوني اإلجراء حوؿ 11-91 قانوف مف 28 المادة عميو نصت ما إلى إضافة فقط العيني
 رفع في والمتمثؿ المعنييف لصالح التعويض دفع إلثبات الضرورة حالة في بو االستعانة لئلدارة
 ىو ما أف غير لؤلمواؿ المعني استبلـ عف إشيادا لتطمب االستعجالي القضاء أماـ دعوى
 المعنيوف بعدىا ليسعى الوالية خزينة طريؽ عف دائما يكوف المبمغ دفع أف الواقع في حاصؿ
  2 .المبمغ ىذا باستخراج باألمر

 المقررة الطعف مدة بفوات نيائيا تقديره أصبح الذي التعويض دفع في التأخر حالة وفي
  المسؤولية ىذه الممكية، نازعة اإلدارة مسؤولية يرتب فيو 113-91 قانوف مف 26 المادة   في

 لنزع الخاصة القواعد مع يتوافؽ ال اإلطار ىذا أف حيث العامة القواعد إطار في وضعيا يمكف
 4 .والمنصؼ العادؿ المسبؽ التعويض بشرط تعمؽ ما منيا سيما ال الممكية

 دفع قبؿ العيني الحؽ أو العقار عمى يدىا اإلدارة وضع أف يعتبر الدولة مجمس فقضاء 
 .الممكية عمى استيبلء بعد المستحؽ التعويض

 
 

                                                      
 ، يطجغ ؼبك شكطِ.186-93 انًطؼٕو يٍ 35 انًازة َض -1

 .92-91بطاحهٍت ظٔبٍط، يطجغ ؼبك شكطِ، ص -2

 ، يطجغ ؼبك شكطِ.91/11يٍ لإٌَ  26انًازة  -3

 .104نَٕاغ ػمٍهت، يطجغ ؼبك شكطِ،ص -4
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 .المنزوعة األمالك استرجاع حق:  الثاني المطمب
 األشغاؿ في الفعمي االنطبلؽ يتـ لـ إذا أف عمى11-91مف القانوف  32نصت المادة 

 يمكف المعنية بالعمميات ترخص التي القرارات أو العقد في المحددة اآلجاؿ في انجازىا المزمع
 .1الحقوؽ أصحاب أو منو المنزوع طمب عمى بناء العقار ممكية تسترجع أف
لسيد  17/01/1993 في اإلدارية الغرفة -العميا المحكمة عف صادر قرار في تبيف ما وىذا 

 مف أكثر األمبلؾ الجزائر والية تستخدـ لـ حيث الجزائر والية والي ضد عمي بوصباغ
 .الممكية نزع قرار بإبطاؿ العميا المحكمة الخبر في فصمت و سنوات10
 نزع إلنجاز األقصى األجؿ القرار يبيف لـ إذا أنو عمى القانوف نفس مف 10 المادة نصت كما 

 تعمؽ إذا المدة بنفس واحدة مرة تجديده ويمكف سنوات، 4 األجؿ ذا يتجاوز أف يمكف وال المكية،
  .وطنية منفعة ذات كبرى بعممية األمر
 القانونية اآلثار ترتيب في مطمقة اإلدارة يجعؿ لـ المشرع أف لنا يتبيف المادتيف ىاتيف خبلؿ مف

 سنوات 4 وىو القرار ليذا القانوني األثر لسقوط أجبل حدد أنو كما الممكية، نزع لقرار البلزمة
 استرجاع العقارية العينية الحقوؽ أصحاب أو ممكيتو المنزوعة لممالؾ يحؽ األجؿ ىذا وبمرور
 .صريح طمب بتقديـ وذلؾ ممكيتو
 .المنزوعة األمالك استرجاع طمب حاالت :األول الفرع

 عدـ حالة عمى الذكر السابقة 32 لممادة طبقا المنزوعة األمبلؾ استرجاع طمب يؤسس 
 التي القرارات أو العقد في المحددة اآلجاؿ خبلؿ بيا القياـ المزمع لؤلشغاؿ الفعمي االنطبلؽ
 لممالؾ خبلليا مف يمكف والتي العمومية، بالمنفعة التصريح قرار منيا المعنية بالعمميات ترخص
 حقوقيـ و أمبلكيـ استرجاع طمب تقديـ العقارية العينية الحقوؽ أصحاب أو ممكيتو المنزوع

                                                      
 ، يطجغ ؼبك شكطِ.91/11يٍ لإٌَ 32انًازة  -4
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 المشروع بداية لؤلشغاؿ الفعمي االنطبلؽ يحدد معيار المادة ىذه لنا تبيف لـ حيث العينية،
 .معيف مستوى األشغاؿ بموغ أف أـ انجازه المزمع

 في المحددة الميمة في فعاليتو ومدى الفعمي االنطبلؽ مف التحقؽ كيفية تبيف لـ كما  
 تنجز أف يجب التي الميمة المادة ىذه تبيف لـ كما العممية، بيذه ترخص التي القرارات أو العقد
 التي حددىا بخمس  48-76 األمر عكس عمى األمبلؾ أجميا مف انتزعت التي األشغاؿ فييا

 .سنوات
 أصحاب مطالبة حؽ الممكية نزع بعد المدة خبلؿ األشغاؿ في االنطبلؽ عدـ عمى يترتب  

 كبرى بعممية األمر تعمؽ إذا واحدة مرة تمديدىا جواز مع ممكيتيـ، استرجاع المنزوعة األمبلؾ
 يكوف أف الممكية نزع إجراءات اإلدارة مباشرة عند المفروض مف ألنو وطنية، منفعة ذات

 انطبلؽ دوف الممكية نزع مف سنوات 4 مرور وبمجرد مسبقا جاىزا تنفيذه المرغوب المشروع
 .1ممكيتيـ استرداد المنزوعة األمبلؾ ألصحاب يمكف فإنو لؤلشغاؿ فعمي
 .المنزوعة األمالك استرجاع طمب حق ممارسة إجراءات :الثاني الفرع

 حؽ ممارسة إجراءاتعمى  186-93وال المرسـو التنفيذي  11-91لـ ينص القانوف 
 والجية األمواؿ تقييـ وكيفية االسترجاع، حؽ ممارسة بشروط المتعمقة سواء االسترجاع، طمب

 اإلشارة دوف بالتفصيؿ المسائؿ ىذه تناوؿ الذي الفرنسي المشرع عكس عمى بذلؾ، المختصة
 .2األمبلؾ استرجاع طمب شكؿ إلى

 إسناد عمى مستقر أنو يبدو القضاء فإف االستعادة طمب لتقديـ شكؿ أي وجود ولعدـ
  .سابقا اإلدارية ولمغرفة حاليا اإلدارية لممحكمة االختصاص

                                                      
يؽؼٕزي نٍهى، َعع انًهكٍت نهًُفؼت انؼًٕيٍت فً انتشطٌغ انجعائطي، يصكطة نٍُم شٓازة ياؼتط، ترظض ػمٕز ٔيؽؤٔنٍت،  -1

 .97-96،ص2014يحُس أٔنحاج، انبٌٕطة، انجعائط، كهٍت انحمٕق، جايؼت أكهً

نؼشاؾ يحًس، إشكاالث َعع انًهكٍت فً انجعائط، يصكطة نٍُم شٓازة ياجٍؽتٍط فً انمإٌَ، فطع تحٕالث انسٔنت، كهٍت  -2

 .62ص  2007انحمٕق، جايؼت يٕنٕز يؼًطي، تٍعي ٔظٔ، انجعائط، 
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  والذي 36595 رقـ تحت 26/05/1984 بتاريخ اإلدارية لغرفتيا العميا لممحكمة طبقا وذلؾ
 المنفعة أجؿ مف ممكيتيا انتزعت والتي عمييا المتنازع األرض أف ثابت كاف ولما ":فيو جاء

 كما الممكية نزع مقرر لتبميغ التالية سنوات 5 خبلؿ ليا المقرر التخصيص تتمؽ لـ العامة
  الذي ولممالؾ لمقانوف، خرقا يعد المبدأ ليذا المخالؼ اإلداري القرار فإف القانوف، تقتضيو
 1 ".منو انتزع الذي الممؾ عف لفائدتو التنازؿ إعادة عمى الحصوؿ ممكيتو انتزعت
 يقضي أف إما القاضي أف يبلحظ االسترجاع بدعوى المتعمقة القضايا مختمؼ إلى وبالرجوع
ما الممكية نزع قرار بإلغاء  لمبمغ يحدد أف األصمي المالؾ لفائدة التنازؿ أو البيع بإعادة يقضي وا 

  .البيع ىذا عف المقابؿ أو
 يبلحظ أنيما ال ينصاف 186-93وكذا المرسـو التنفيذي  11-91 قانوف إلى بالرجوع 
 أو العادي القضاء ىي ىؿ االسترجاع دعوى بنظر المختصة القضائية الجية عمى إطبلقا
 في صحيحا يكوف الذي الممكية نزع قرار بمشروعية تتعمؽ ال الدعوى ىذه أف خصوصا اإلداري

نماو  الحالة ىذه   .محددة زمنية مدة خبلؿ العمومية لممنفعة المنزوع العقار تخصيص بعدـ تتعمؽ ا 
 المدنية اإلجراءات قانوف في الواردة العامة القواعد إلى الرجوع مف البد الوضع ىذا وأماـ 
 ضد عموما توجو االسترجاع دعوى ظمو في تطرح كانت األخير ىذا أف ذلؾ 09-08 واإلدارية
 النزاع أطراؼ أحد يجعؿ مما الوالية والي وىي الممكية نزع قرار أصدرت التي القضائية الجية
 المدنية اإلجراءات قانوف مف 800 المادة في المكرس العضوي المعيار مف وانطبلقا اإلدارة ىو

   2.اإلداري القاضي إلى يؤوؿ فاالختصاص الجديد واإلدارية
مجمس  أماـ لبلستئناؼ قاببل يكوف قضائي حكـ بموجب الدعوى في اإلدارية المحكمة وتفصؿ
 3الدولة

                                                      
 .192ص، 1990،  1، انًجهت انمضائٍت انؼسز 26/05/1984بتاضٌد ،انظازض 36595انًحكًت انؼهٍا، انمطاض ضلى  -1

 ، يٍ لإٌَ اإلجطاءاث انًسٍَت ٔاإلزاضٌت. 800انًازة  -2

  ، يطجغ ؼبك شكطِ.91/11، يٍ لإٌَ 22انًازة  -1
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عمى إذا ورد نزع 11-91 قانوف مف 22 المادة نصت االسترجاع حؽ إلى باإلضافة 
الممكية عمى جزء مف العقار مبني فإنو يجوز لمف نزعت منو ممكيتو أف يطمب نزع ممكية الباقي 

 1.الغير المستعمؿ
 ولـ ريالعا والعقار المبني العقار بيف التمييز إلى يشر لـ نجده 22 المادة إلى كذلؾ وبالرجوع 

 العاريةالذي ميز بيف العقارات  48-76 األمر عكس عمى الباقي، نزع لطمب شرط أي يضع
 2.منو 23 المادة نص في وذلؾ والمبنية

 لـ ترد أية أحكاـ بشأف تنفيذ ىذا النص 186-93أما المرسـو التنفيذي 
أورد في الفصؿ السابع أحكاـ مختمفة ونصت المادة  11-91قانوف نزع الممكية الجديد 

 األرضية القطع ىيكؿ تعديؿ عنو ينجر العمومية األشغاؿ تنفيذ كاف إذا" :يمي ما عمى 31
 في باألشغاؿ ترخص التي التشريعية األحكاـ تتحدد أف يجب انجازه، المزمع لممشروع المجاورة
 .المعنية الممكيات ضـ شرط نفسو الوقت

مف  31عمى نفس المضموف المادة  34نصت المادة  48-76أما القانوف القديـ 
 .11-91القانوف

في الباب الخامس تحت عنواف العمميات  48-76مف األمر  34المادة  جاءتوقد 
لـ يأت نص يخص العمميات المركبة ما عدا نص يخص  11-91المركبة في حيف القانوف 

 3.أحكاـ مختمفة فمنعزلة وتحت عنوا جاءتالتي  31العمميات المركبة ما عدا نص المادة 

                                                      
 ، يطجغ ؼبك شكطِ.76/48، يٍ األيط 23انًازة  -2

 ، يطجغ  َفؽّ.76/48، يٍ األيط 34انًازة  -3

 ، يطجغ  َفؽّ.76/48، يٍ األيط 31انًازة  -4
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 خاتمة
قد تناولت في بحثي موضوع نزع الممكية مف اجؿ المنفعة العامة في الجزائر ومف بيف   

الطرؼ المنزوع منو ممكيتو وأف عممية نزع  اىـ النقاط األساسية حقوؽ كؿ طرؼ سواء اإلدارة أو
الممكية مف اجؿ المنفعة العامة ىي عممية ضرورية لتحقيؽ المصمحة العامة عمى حساب 

واف ىذا الموضوع يحتوي عمى قيمة كبيرة ألىميتو في الجانب اإلداري وذلؾ  المصمحة الخاصة
لحاجة اإلدارة لو مف اجؿ القياـ بمختمؼ األنشطة المتعمقة بعممية نزع الممكية ولحاجة المواطف  

  وليا لو القانوف .لو وذألؾ لمعرفة مختمؼ حقوقو التي خ
صمت خبلؿ بحثنا المتواضع الى مجموعو مف النتائج استنتجناىا مف ىذا البحث وقد تو  

جؿ أجؿ نشوء عممية نزع الممكية مف أستنتجناه أنو ىناؾ أركاف أساسية مف إومف أىـ ما 
ريد نزع الممكية مف المنفعة العامة وتتمثؿ ىذه العناصر في الطرؼ األوؿ وىو الطرؼ الذي ي

سمطة ولكنيا  محددة مة والمتمثمة في اإلدارة والتي منحت ليا الدولة العاالمصمحة جؿ تحقيؽ أ
الذي و وليست مطمقة اما طرؼ الثاني فيو الطرؼ المالؾ األصمي لمعقار أو المنزوع منو ممكيتو 

ينزع منو ممكو الخاص بغرض تحقيؽ المنفعة العامة والذي منحو القانوف مجموعة مف الحقوؽ 
عادؿ  ومنصؼ والطرؼ الثالث في ىذه العممية ىو الممكية أو  ىـ حؽ ىو حؽ في تعويض أو 

ممالؾ األصمي الي لعممية فيتنقؿ مف الذمة المالية لالعقار المتنازع مف أجمو والذي يتأثر بيذه ا
غراض عامة وكما رئينا في أذمة مالية لمجية النازعة ويتحوؿ مف تحقيؽ أغراض خاصة إلى 

ة بصفة مباشرة دوف المرور بمجموعة مف المراحؿ وعممية نزع بحثنا فإنو ال يمكف نزع الممكي
ع مف قوانيف ومراسيـ مف أجؿ تطابؽ مع ما وضعو المشر ي تأالممكية يجب أف يكوف قانونية 

مف أجؿ تحقيؽ أغراض االستغبلؿ السمطة و جؿ عدـ تعسؼ اإلدارة أتنظيـ ىذه العممية ومف 
عمى اإلدارة النازعة لمممكية والمستفيدة مف ىذه ب التعدي عمى حقوؽ الغير وعميو وجشخصية و 

في تقريره أف المجوء إلى نزع الممكية ضروري وحتمي وال مناص منو القانوف لـ  العممية أف يبيف
يضا تقديـ تصريح لتبياف اليدؼ مف ىذه العممية أ ويشترطيحدد محتويات ىذا التقرير كما أنو 

قـو بيا وبعد توافر كؿ اركاف عممية نزع الممكية مف باإلضافة لتحديد طبيعة االشغاؿ التي سي
 .تحقيؽ المنفعة العامة بغرضف ىذا النزع ليذه العقار سيكوف أجؿ المنفعة العامة و أ
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ي أمف كؿ مرحمة تبدأ  تنطمؽ اإلدارة في سمسمة مف المراحؿ المتتابعة بعد االنتياءو  
قرار  تخاذامسبؽ ومف خبلؿ ىذه العممية يتـ داري اإلخرى وتبدأ اإلدارة بالمرحمة تحقيؽ أمرحمة 

 العدوؿو ة العامة أما المواصمة في مختمؼ المراحؿ المتبقية لعممية نزع الممكية مف أجؿ المنفعأ
رض النزع ليذه الممكية بغنو سيكوف د ثبوت أعف ىذه العممية ويتـ االستمرار في ىذه العممية عن

طرؼ االدارة في مختمؼ  ىذه العممية يكوف مفف االختصاص في المنفعة العامة وأتحقيؽ 
السمطة لمقياـ  االدارة ىي مف تقوـ بمختمؼ المراحؿ وذلؾ لمنحيا مف طرؼ المشرعالمراحؿ و 

تصرفاتيا مشروعة دودة واالدارة يجب اف تكوف كؿ لكف ىذه السمطة تكوف محبيذه العممية و 
السمطة  محددة وليست مطمقة واالدارة لكف ىذه ي انيا تتمتع بالسمطة و أه القانوف وفؽ ما حدد

جؿ تنظيـ ىذه أوالتزامات وضعيا المشرع مف وليا امتيازات عمييا واجباتيا كما ليا حقوؽ 
حتى بعد مف الحقوؽ قبؿ نزع ممكيتو منو و  عطى لممنزوع منو ممكيتو مجموعةأالعممية كما 

ا مف غيره مف عامة الناس وىذبصفتو المالؾ االصمي ليا وعميو منحو جممة مف االمتيازات دوف 
غراض أال تستغؿ اإلدارة االمتيازات الممنوحة ليا مف أجؿ تحقيؽ أجؿ تنظيـ ىذه العممية و 

ذي يؤكد اثبات المنفعة العامة ويتـ فتح التحقيؽ االداري المسبؽ بعد صدور القرار ال شخصية
عمقة بيذه العممية كوف صادر مف جية مختصة كما انو يتضمف مجموعة مف البيانات المتيو 
الذي يصدر مف جية مختصة بذلؾ كما اف لو يتـ التصريح بالمنفعة العمومية و مف بعد ذلؾ و 

الطبيعة القانونية الخاصة بو والذي يتميز بيا كما انو لو مضمونو الخاص بو والذي حدد 
ا القرار مر بيذقرار وذلؾ لئلعبلـ المعنييف باألالمشرع الجزائري وبعد ذلؾ يتـ شير ىذا ال

بمختمؼ الوسائؿ التي حددىا القانوف لذلؾ  وبعد االنتياء مف التحقيؽ االداري المسبؽ والقياـ 
ىي مرحمة اإلجراءات البلحقة عمومية ندخؿ في مرحمة اخرى أال و بالتصريح بالمنفعة ال

راءات بالتصريح بالمنفعة العمومية وال يمكف البدء في ىذه المرحمة إال بعد االنتياء مف اإلج
السابقة ليذا االجراء وقد وضعنا في الفصؿ الثاني الذي سميناه اإلجراءات البلحقة بالتصريح 
بالمنفعة العمومية مبحثيف المبحث األوؿ تناولنا فيو قرار التنازؿ عف االمبلؾ وقرار نزع الممكية 

تنازؿ وتبياف كما بينا مياـ المحافظ المحقؽ وأىمية التحقيؽ الجزئي مع ذكر قرار قابمية ال
ع النيائية اال وىي صدور قرار نز  عتو وبعد المرور بكؿ المراحؿ نصؿ لممرحمةيمضمونو و وطب

المنشود أال وىو نقؿ الممكية مف ذمة المالية لصاحبيا اليدؼ تحقيؽ الممكية والذي عمى اثره يتـ 
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جراءات إتستوجب  لنازعة ليا كما انو ىنالؾ حاالت خاصةو مالكيا االصمي إلى ممكية الجية اأ
لحقوؽ قبؿ وبعد نزع ىي حاالت االستعجاؿ وقد منح المشرع الجزائري جممة مف اخاصة أال و 
ولو الحؽ في  جؿ حمايتو مف تعسؼ اإلدارة فمو الحؽ في التقدـ بالطعفأذلؾ مف الممكية و 

مطالبة ف اإلدارة أيا مف بحثنا ىذا ومف بيف االستنتاجات التي خرجنا ب تعويض عادؿ ومنصؼ
 الى المرحمة األخيرة بإتباع سمسمة مف اإلجراءات وكؿ مرحمة بانتيائيا تبدأ مرحمة جديدة وصوال

بعد عدـ التراضي يبيف الطرفيف واالدارة منحيا المشرع مجموعة مف وىي نزع الممكية 
المنفعة العامة ولكف ىذه الصبلحيات  تحقيؽ الصبلحيات في عممية نزع الممكية مف أجؿ

ة ومرتبطة بالقانوف وىذا مف أجؿ حماية المواطف مف تعسؼ اإلدارة وقد اعطى المشرع محدود
الجزائري لممنزوع ممكيتو مجموعة مف الضمانات مف أجؿ حمايتو ومف بينيا مطالبة اإلدارة 

الطعف و نو منو حقأال يمكف نزع الممكية كما   بإتباع مختمؼ االجراءات وفي حالة عدـ صحتيا
   .ويض عادؿ ومنصؼ كما منحو حقوؽ حتى بعد عممية النزعوحؽ طمب التع

جؿ تحسيف عممية نزع الممكية مف أجؿ أف اقترح بعض االقتراحات مف أردت أو  رتئيتاو  
يجب و المنفعة العامة ومف بينيا إف المشرع الجزائري أو قانوف نزع الممكية في حاجة إلى تحسيف 

ف المشرع يجب عميو أتعديؿ القانوف المنظـ لعممية نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة  كما 
نو المشرع لـ يحدد الضرر بصفة عادلة ويجب أتوفير حماية أكبر لممنزوع منو ممكيتو كما 

ؾ نو تقويـ االمبلأاالستعجاؿ مف طرؼ االدارة النازعة كما  ير إجراءات االسترجاع في حالةتطو 
نو أف يكوف مف طرؼ جية محايدة وليس جية نازعة لمممكية كما أمف أجؿ التعويض يجب 

يجب وضع آليات تتعمؽ بالتحكـ بنزع الممكية في حاالت االستعجاؿ وفي حاالت االشغاؿ التي 
 .تتعمؽ بالدفاع الوطني

عة العامة ف المشرع الجزائري يحقؽ توازف نسبي بيف المنفعة الفردية والمنفأفي االخير و  
وذلؾ مف خبلؿ تحقيؽ المنفعة العامة وتعويض المنزوعة منو ممكيتو و وضع اجراءات قانونية 
لتنظيـ ىذه العممية ولكف يجب مراجعة القوانيف المنظمة ليذه العممية وتحسيف بعض اإلجراءات 

 .وتحقيؽ التوازف بيف الطرؼ النازع والمنزوع منو ممكيتو
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مـهخص مذكرة  انماستر    

أجؿ تحقيؽ ف المنفعة العامة تقتضي احيانا نزع اإلداري  الممكية الخاصة وضميا ليا  مف إ
 .المنفعة العامة ويكوف نزع الممكية بعد فشؿ أخذ الممكية عف طريؽ التراضي بيف الطرفيف

 .وال يمكف لئلدارة أخذىا
وال يمكف لئلدارة أخذىا بصفة مباشرة بؿ يجب اتباع مجموعة مف اإلجراءات التي  

 .السمطة لصالحياوضعيا المشرع الجزائري وذلؾ مف اجؿ عدـ تعسؼ اإلدارة في استغبلؿ 
وقد وضع المشرع الجزائري مجموعة مف القوانيف والضمانات وذلؾ لحماية المنزوع منو  

لزاـ اإلدارة اتباع اإلجراءات المطموبة منيا ومنحو  ممكيتو كتقديـ تعويض عادؿ ومنصؼ وا 
 .مجموعة مف الحقوؽ بعد نزع الممكية منو

تحقيؽ المنفعة العامة وفي حالة عدـ يجب أف يكوف الغرض مف وراء نزع الممكية ىو  
 .توفر شرط المنفعة العامة ال يمكف لئلدارة نزع الممكية منو

 انكهمات انمفتاحية:
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Abstract of The master thesis 

 

       The public interest sometimes requires the expropriation of private property 

and its guarantee in order to achieve ownership after ownership of property through 

mutual consent between ownership. 

It can't be taken. 

        It can work to achieve equality in the practices it establishes in the occupied 

territories, by practicing work in its favor. 

         Its possession is in a state beyond its own property. 
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