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 التجارب الدولية في مجال أمالك الدولة
«جنوب أفريقيا –سلطنة ُعمان  -الجزائر  »  

 أمالك الدولة في الدساتير المختلفة

 ما يمكن االستفادة منه من التجارب الدولية  
 المختلفة في مجال أمالك الدولة



 تجارب الدول موضوع العرض

 سنة األربعين خالل واقتصادي سياسي تغيير *

 .األخيرة

 

 مراحل عبر الدولة أمالك مفاهيم في تغيير *

 .مختلفة تاريخية

 

 في الليبية الحالة مع مراحلها بعض في تشابه *

 .مختلفة زمنية فترات

 

 التجربة مع الدولة مفاهيم بعض في تشابه *

 .الفرنسية
 

 لفترات وإقتصادي سياسي استقرار *

 .طويلة زمنية

 

 الدولة أمالك مفاهيم في تغير عدم*

 .طويلة لفترات

 

 التجربة مع المفاهيم بعض في تشابه *

 .البريطانية

 التعامل في جوهرية تغييرات *

 .الدولة أمالك مفاهيم مع

 

 أمالك لمشاكل معالجات *

 مرت الذين النظامين بين الدولة

 يمكن» إفريقيا جنوب بهما

 .«منها االستفادة
 





«17»المادة   

 المجموعة ُملك هي العمومية الملكية

 والمناجم األرض باطن وتشمل الوطنية

 للطاقة الطبيعية والموارد والمقالع

 في والحية الطبيعية المعدنية والثروات

 البحرية الوطنية األمالك مناطق مختلف

 .والغابات والمياه

 والنقل الحديدية بالسكة النقل تشمل كما

 والمراصالت والبريد والجوي البحري

 محددة أُخرى وأمالكا   والالسلكية السلكية
 .بالقانون

م1989فبراير   23من دستور ( 18)و ( 17)املادتين نص   

 «18»المادة 

 القانون يحددها الوطنية األمالك

 العمومية األمالك من وتتكون

 من كل تملكها التي والخاصة
 يتم – والبلدية والوالية الدولة

 طبقا   الوطنية األمالك تسيير

 .للقانون

 التجربة الجزائرية في مجال دسترة أمالك الدولة



 املراحل التاريخية ألمالك الدولة في الجزائر

1962 1963 1976 1990 

 القوانين سريان

 لم ما الفرنسية

 السيادة تمس
 الوطنية

 الخيار اإلشتراكي

 :الدولة أمالك بتنظيم إهتما نصين إلاستقالل منذ الجزائر  عرفت

 .الوطنية لألمالك موسع بمفهوم أتصف والذي إلاشتراكية ظل في 1984 يونيو 30 في الصادر  الامر 1.

 .الخاصة الوطنية وألامالك العامة الوطنية ألامالك بين  ميز  والذي م1990 ديسمبر أول  في الصادر  القانون  2.

16- 84وسائل تكوين ألامالك الوطنية في القانون   

  1976زاد حدة في دستور 

 أنماط اإلكتساب الخاصة للقانون العام 

.«نزع الملكية وحق الشفعة»طرق القانون غير المألوفة   

التمييز بين 

األمالك الوطنية 

العامة واألمالك 

الوطنية 

 .الخاصة

 إنعكس على تنظيم دومين الدولة أو األمالك العامة



المراحل التي 
مرت بها 

أمالك الدولة 
 في الجزائر

1963 

1984 1990 

 :تعدد األوامر والقوانين والقرارات ومنها•
 .أيلولة االمالك الشاغرة للدولة – 102-66االمر 1.

 .باالمالك الوطنية البحرية – 301- 65االمر  2.

األرض الملحقة بصندوق )بالثورة الزراعية  – 73-71االمر  3.

الثورة الزراعية هي ملك للدولة وهي غير قابلة للتصرف وال 

لإلكستاب عن طريق التقادم وال يجوز التنازل عتها أو 
 .حجزها

  اإلشتراكي الخيار عن التحول
 م1989 دستور بموجب

 من والخاص العام بين تميز تكن لم أنها النصوص هذه في المالحظ

 التصرف تقبل ال عامة أمالكا   الوطنية األمالك كل فكانت – الدولة أمالك

 والمرسسات اإلقليمية المحلية والجماعات الدولة قبل من فيها

 .الوطنية

 جزائري دستور أول خالل من تكرس الذي اإلشتراكي بالخيار األخد

 هذا عن التحول غاية إلى 1976 دستور في حدة زاد م1963 سنة

 م1989 دستور بموجب الخيار

1998 

اقتصاد السوق 

في مجال 

التعامل مع 
 أمالك الدولة

تأثر ملف أمالك الدولة بشكل كبير 

بالتغييرات السياسية واإلقتصادية 
 التي مرت بها الجزائر



 مراحل تصنيف أمالك الدولة في الجزائر

1963 

 األمالك الوطنية

لم يكن هناك قانون جامع 

خاص بتنظيم األمالك 

العمومية وإنما كانت 

موزعة على مجموعة 
 .نصوص

1984 1990 

 .العامة الوطنية األمالك1.

 .اإلقتصادية األمالك 2.

 .المستخصة األمالك 3.

 .العسكرية األمالك 4.

 .خارجية وطنية أمالك 5.

األمالك 
الوطنية 
 العامة

األمالك 
الوطنية 
 الخاصة

-1 في الصادر القانون

 ميز والذي م12-1990

 الوطنية األمالك بين

 الوطنية واألمالك العامة
 مفهوم موسع لألمالك العامة .الخاصة

أصناف ألامالك الوطنية في 
84-16القانون رقم   



 مراحل تصنيف أمالك الدولة في الجزائر

أمالك وطنية 
 عامة

تتمثل في االموال المملوكة 

للدولة أو ألحد االشخاص 

التابعين لها الخاضعين 

للقانون العام، وتشمل 

عقارات طبيعية واصطناعية 

ومنقوالت مخصصة للمنفعة 

العامة أو موضوعة 

الستعمال الجمهور فعليا أو 

 بموجب قانون

أمالك وطنية 
 اقتصادية

 وكذا الطبيعية الثروات

 ووسائل الممتلكات مجموع

 ذات واإلستغالل اإلنتاج

 والتجاري الصناعي الطابع

 بالخدمات المتعلقة والفالحي

 الدولة تملكها التي

 التابعة المحلية والمحموعات

 .لها

أمالك وطنية 
 عسكرية

أمالك وطنية 
 خارجية

 العسكرية األمالك

 الدفاع ووسائل

 وكذلك وملحقاتها

 المنقولة الممتلكات

 والعقارية منها

 لوزارة المخصصة

 إطار في الدفاع

 الصالحيات
 .«لها المخولة

الممتلكات 

المخصصة 

للبعثات 

الدبلوماسية 

والمناصب 

 .القنصلية

 من 22 للمادة طبقا

  الوطنية األمالك قانون

 ضمن يدخل 84-16

  الوطنية األمالك

 العقارات المستخصة

 بمختلف والمنقوالت

 للدولة والمملوكة أنواعها

 المحلية والجماعات

  وغير مصنفة وغير

 أصناف ضمن مدروجة

 أمالك اصناف من أخرى
 .الدولة

أمالك وطنية 
 مستخصة



األولىالمرحلة  الثانيةالمرحلة   الثالثةالمرحلة    

1963 - 1984  1984 - 1993  1993-  

 للدولة كامل احتكار

 لعمليات ومنع ألمالكها

 بمختلف االستثمار

 الخيار وفق أنواعها

 .االشتراكي

تنوع في أساليب 

وطرق االستثمار 

ومنها المشاركة 

والتأجير والبيع 
 .لألراضي

االتجاه لمبدأ 

المشاركة من خالل 
 .عقود االنتفاع

 التجربة الجزائرية في مجال استثمار أمالك الدولة



 عدم القابلية للتصرف

 عدم القابلية للتقادم

 عدم القابلية للحجز

 خصائص امللكية العامة في الجزائر

عدم القابلية للتقادم وعدم 

القابلية للحجز وأستثنى من ذلك 

المساهمات المخصصة 

للمؤسسات العمومية 

اإلقتصادية ألن لها طابع 

تجاري وتخضع للقانون 
 .الخاص







 الصوافي

 الشراء 

 التأميم

تغريق 
 األموال



تتم عملية اإلدارة واإلشراف على أمالك    
وزارة الدولة في سلطنة ُعمان من قبل 
 األوقاف والشؤون الدينية

وزارة المالية يتم تخصيص موازنة سنوية من قبل 
وتُحال لوزارة األوقاف للصرف على أعمال المتابعة 
والصيانة وتؤول العوائد المحصلة من تلك األمالك 

اسوة بموارد الدخل « خزينة الدولة»لوزارة المالية 
 الوطنية األخرى







 جتربة جنوب أفريقيا يف جمال دسرتة أمالك الدولة
 «م1996دستور »



 املراحل التارخيية ألمالك الدولة يف جنوب أفريقيا

 القضايا مع التعامل *

 النظام من الموروثة

 مجال في العنصري

 .والخاصة العامة األمالك

 

 أمالك من الكثير بيع *
 .وخصخصتها الدولة

م2004م  و 1994ما بين  م1994ما قبل    

 .الدولة ألمالك تنظيم *

 

 ذات القطاعات هيكلة إعادة *

 .الدولة بأمالك العالقة

 

 أستغالل على التركيز *

 تطوير في الحكومية األمالك
 .المهمشة المناطق

 وما بعدها         م2004

 الدولة أمالك لكل شاملة مراجعة *

 .مكوناتها هيكلة وإعادة

 

 ذات والتشريعات للسياسات مراجعة *

 .الدولة بأمالك العالقة

 

 بخطط الدولة امالك مواضيع ربط *

 .الوطنية التنمية
 





مؤشرات دسترة أمالك الدولة 
 في التجارب املختلفة

 الدولة أمالك إلى مختصرة بفقرات تُشير عليها اإلطالع تم التي الدساتير معظم1.
 أو بشكل فصل الذي الجزائري الدستور بإستثناء) تفاصيل في الدخول   وبدون

 .(الدولة أمالك أنواع بأخر

 

 .للقوانيين الدولة أمالك بأنواع الخاصة التفاصيل تترك الدساتير معظم 2.

 

من خالل إلاطالع على ما ورد بخصوص أمالك الدولة في 
 :، ُيالحظ(دولة 20لحوالي )دساتير مختلفة 
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 مؤشرات التجارب المختلفة في مجال أمالك الدولة

 الدولة أمالك مجال في المختلفة الدول تجارب وتحليل دراسة خالل من *

 .أفريقيا وجنوب ُعمان وسلطنة الجزائر تجارب ومنها

 

 في التجارب  هذه نتائج من اإلستفادة  على الدولة أمالك مصلحة تعمل *

 .ليبيا في الدولة أمالك قطاع تطوير



 دسترة 
 أمالك الدولة

 تحصين 
 أمالك الدولة

 للقوانين التفاصيل ترك مع الدولة أمالك دسترة

 .الالحقة

 اإلعتداء عمليات من وحمايتها الدولة أمالك تحصين

 .المناسبة التشريعات خالل من اليد ووضع

 تشريعات
 أمالك الدولة

تنقيح التشريعات ذات العالقة بأمالك الدولة والتركيز 

 .على تكوين األنظمة التشريعية المتكاملة

 مؤشرات جتارب الدول املختلفة يف جمال أمالك الدولة



 إدارة أمالك
الدولة   

 توثيق
 أمالك الدولة

 ومنها الدولة أمالك توثيق في الحديثة التقنيات استخدام

 .الجغرافية المعلومات نظم

 .الدولة أمالك إدارة بها يناط وطنية أجسام وجود1.

 العالقة ذات الوطنية المؤسسات بين الوطني التنسيق 2.

 .الدولة بأمالك

 مؤشرات جتارب الدول املختلفة يف جمال أمالك الدولة



 مؤشرات جتارب الدول املختلفة يف جمال أمالك الدولة

 إستثمار 
 أمالك الدولة

 حل المشاكل 

 ذات العالقة 
 بأمالك الدولة

 .العلنية المزادات نظام وفق الدولة ألمالك التأجير1.

 اإلنتفاع عقود خالل من المشاركة لمبدء اإلتجاه2.

 .محددة زمنية لمدد

 الدولة بأمالك العالقة ذات للمشاكل الشاملة الحلول

 ذات الوزارات فيها تشارك وطنية لجان خالل من

 .العالقة



منظومة الحلول 
الوطنية المتكاملة 
في مجال الملكية 

 العقارية

تشارك كل 
األطراف 

الوطنية ذات 
 العالقة 

السلم 
واألمن 
 االجتماعي

األمن 
 القومي

األمن 
 االقتصادي

مؤشرات جتارب 
الدول املختلفة يف 
 جمال أمالك الدولة



 شكرًا 

 حفظ هللا
ليبيا وشعبها   

 أمالك الدولة 

 هي ملكية كل الليبيين 

وهي أمانة في أعناقنا 

 ويجب أن نحافظ 
ً
جميعا

 عليها من أجل مستقبل 

 أبنائنا وأحفادنا  


