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 -اع ـــــــف القطــــــم و تعریـــــتقدی   -
  :ةـــــــــالتسمی -   

المتضمن تنظیم المصالح 1991مارس  02المؤرخ في  65- 91المرسوم التنفیذي رقم بموجب (
  إنشاءتم )  الخارجیة ألمالك الدو لة  و الحفظ العقاري

 .دةــــــة البلیـــــة لوالیــــــــالدول الكـــــــأمة ــــــــمدیری
  025.37.23.18/  رقــم الھاتـــف       

 025.37.23.21 /رقــم الفاكـس
  

 :ة ــــــــات الوصیــــالجھ -      
  .ةـــــــــــــالیـــــــمـوزارة ال                           

  .ةـــــالوطنیالك ــــلألمة ــــة العامـــالمدیری                             
 .دةــــة البلیـــاري لناحیـــظ العقـــة و الحفـــالدولالك ـــألمة ــة الجھویــالمفتشی                              

  
  :)ةــــاإلقام (رـــالمق      -

  .دةـالبلی 1960دیسمبر  11شارع  ، ن بنزل المالیةـكائ :يـر الرئیسـالمق                           
  .بـمكت 34:رةـالمتوفب ـعدد المكات                               

        
   : ةــــــــــالھیكل- 

 :ـيـــــــر الوالئـــــالمدی                            
  

  المدیریـــــــة بـــــو المكات حــالــــلمصا -      
ة و  1991جوان  04بموجب القرار المؤرخ في (           ة أمالك الدول المحدد لمصالح و مكاتب مدیری

  تم إنشاء)  الحفظ العقاري
  :مكاتب 03تضم :  ةــــــالك الدولـــات أمــــة عملیــــمصلح

  .التــــــمكتب تسییر أمالك الدولة و متابعة التحصی   -                      
  .اتــــــــــــــــة و المنازعـــود اإلداریــــب العقــمكت   -                                 

  .التابعة لألمالك الوطنیةمكتب الجدول العام للعقارات    -                       
  :مكاتب 04تضم    لــــة و الوسائــــؤون العامـــة الشـــمصلح                                    

  .لــن و التأھیــــب المستخدمیـــمكت  -          
  .لـــــــة و الوسائــــــب الموازنــمكت  -        
  .اتـــــب التحقیقـــمكت  -        
  .األرشیفب معالجة المعلومات و الوثائق و ــمكت  -        

  :مكتبین 02 تضم اتــــــــــــــالتقییمرات و ــة الخبـــمصلح                                    
 .تاـــــــــــمكتب التقییم  -

 .الدراسات و التحالیل مكتب -                                     
 

             .../...  
              .../... 

  :)لحقـات و التوابـــعالم( ة ـــــح الخارجیـــــصالالم -
ي (    رار المؤرخ ف ب الق ارس  12بموج م  2013م دة الرسمیة رق ي الجری  2013لسنة  47الصادر ف

  )المتضمن تعیین مفتشیات أمالك الدولة و تحدید اختصاصھا



  
  .الكائـن مقرھـا طریـق بنـي تامـو:  مفتشیـة أمـالك الدولـة بالبلیــدة -                    

  :اآلتیةیشمل البلدیات  اإلقلیمياالختصاص 
  ).بني مراد -الشریعة –یعیش  أوالد -بوعرفة -البلیدة (
  

  . ببوفاریك الكائـن مقرھـا  نـزل المالیـة:  مفتشیـة أمـالك الدولـة ببوفاریـك -                   
  :االختصاص اإلقلیمي یشمل البلدیات اآلتیة     

  )الشبلي - قرواو - الصومعة – بوینان - بوفاریك(                                   
  

   .الكائـن مقرھـا بالشـارع الرئیسـي:  نولـة بالعفـرود مفتشیـة أمـالك ال -                   
   :اآلتیةیشمل البلدیات  اإلقلیمي الختصاص ا   

  )بن خلیل - بني تامو - عین الرمانة - شفة – وادجر – وادي العالیق - موزایة – العفرون(
  

  .الكائـن مقرھـا بدائـرة األربعـاء:  مفتشیـة أمـالك الدولـة باألربعـاء -                   
  :االختصاص اإلقلیمي یشمل البلدیات اآلتیة 

  )جبابرة -أوالد السالمة  -حمام ملوان  -سوحان  -مفتاح  - بوقارة - األربعاء(
         

   مدیریة أمالك الدولة و مكاتب مصالح مھام
بنشاطـات متعـددة تدخـل ضمـن المھـام المسطـر لھا و التي  مدیریـة أمـالك الدولـة لوالیـة البلیـدةتقوم 

البعـد   ذات  البرامـجتبذل من خاللھـا مجھـودات خاصـة لتحقیـق الغایـات المرجـوة منھـا وال سیمـا 
  .من خالل المھام المسندة لمصالحھا توضیحھاو الـتي یمكـن  للبـالد  الوطـني و االستراتیجـي

  مصلحة عملیات أمالك الدولة  
  :من مھامھ .ل ــــــمكتب تسییر أمالك الدولة و متابعة التحصی- 1
  .ةــــــالقوانین و التنظیمات الخاصة بأمالك الدول تطبیق -
  .رةــضمان التسییر الحسن ألمالك الدولة و األمالك الشاغ -
  .ةـــتسییر و تثمین األمالك الوطنیة الخاصة التابعة للدول -
  .ةـــمتابعة التحصیالت و تحسین مداخیل األمالك الوطنی -
  .ةــــــــــإعداد سندات التحصیل للمنتوجات أمالك الدول -
  .ةــمتابعة عملیات البیع بالمزاد العلني و بالتعھدات المختوم -
  :من مھامھ .اتـــــــة والمنازعــــــــاإلداری ودــــــب العقـــمكت - 2
  .ةــــــــي الفالحیـــــاع األراضــــود استرجــــإعداد عق -
  .ةـــة المحلــیر مستقلغة ـــــیات العمومـــــعقود المؤسس -
  .عقود التسویة الخاصة بالبناءات الفوضویة و الغیر شرعیة -
  
  

                                .../...  
                                 

.../...  
  
  .نــــــن العقارییــدة المرقییـــــازل لفائـــص بالتنـــترخی -
  .ةـــــــرف الدولـــــــن طــــــراء مــــــــالش -
  ).بیت المال (وانــــت عنــــة تحــــدة الدولــالتنازل عن حقوق اإلرث لفائ -
  .استرجاع قطاع األراضي الفالحیة المدمجة ضمن  القطاع العمراني للبلدیات -
  .ةـــــــــة المستقلـــــات العمومیـــــول المؤسســــــع أصـــــبی -



  ).نيــــــــاع الوطــــوزارة الدف( دة ـــالمخصصة لفائ تنقل الملكیة للعقارا -
  .ةــــار  التسویــــــــــــــإیج اتـــــاتفاقی -
  :ب ةــــــــــو تحریر العقود المتعلق دادـــإع -
  .07/08/2003المؤرخ في   269-03التنازل عن أمالك الدولة في إطار المرسوم    

  .العقود في إطار االمتیاز الفالحيتحریر    
  .ةــــــــــزع الملكیــــرارات نـــر قـــشھ -
  :من مھامھ . مكتب الجدول العام - 3
  .التخصیص بمقابل للھیئات اإلداریة التي تتمتع باالستقاللیة المالیة -
  .التخصیص بالمجان خاص للھیئات اإلداریة و الھیئات التي تتمتع باالستقاللیة المالیة -
  .التخصیص إلغاء -
بموجب بطاقات وصفیة للعقارات                    الوطنیة األمالكضمن  األمالك تسجیلشھادات  إعداد -

  .2003من قانون المالیة لسنة  83و التعریفیة طبقا لنص المادة 
المرسوم  إطارالقیام بتحقیقات التي أوجبھا القانون لمعرفة ھل للدولة حقوق عینیة على العقارات في  -

  .و تسلیمھا الحیازة شھادة  إعدادالمحدد لكیفیات  254-91التنفیذي رقم 
   المتعلق بتسلیم  27/02/2007المؤرخ في  02-07إجراء  التحقیق العقاري  في إطار القانون رقم  -

  .سندات الملكیة بموجب تحقیق العقاري
  
  حة الخبرات و التقییماتلمص    
 :من مھامھ .مكتب التقییمات - 1

 :القیام بعدة تقییمات عقاریة تشمل
األمالك التابعة للدولة و لدواوین الترقیة و التسییر العقاري الموضوعة تقییم في إطار التنازل عن  -

 .2004جانفي  01حیز االستغالل قبل 
 .التقییم في إطار عملیة التخصیص -
 .التقییم في إطار عملیة نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة -
 .عملیة االسترجاع إطارالتقییم في  -
 .عملیة االقتطاع إطارالتقییم في  -
 .عملیة االمتیاز إطارالتقییم في  -
 .و إتمام انجازھا مطابقة البنایات المتضمن /07/ 27المؤرخ في  15-08رقم  القانون  أطارالتقییم في  -
 .مختلفة  أخرىالتقییمات  -
 )2005من قانون المالیة  47في إطار المادة ( تقییمات الخاصة بالمساحة الزائدة ال -
 ).بوعینان( أشغال التقییم الخاصة بملف المدینة الجدیدة  -

                                                       
.../...  

                                                         
.../...  
 :من مھامھ. مكتب الدراسات و التحالیل - 2

 .العقاري الحدیثةاز الدراسة التحلیلیة للسوق ــــانج -
 .في البرنامج الخاص لألمالك المنقولة تالقیام بمأل قاعدة البیانا -
 )LOGICIEL(القیام بمأل قاعدة بیانات لتقاریر التقییم تم المصادقة علیھا في البرنامج الخاص -

الخاص بتقییم األراضي الصالحة للبناء و العقارات المبنیة و المحالت التجاریة ألخذھا كقواعد 
 .قارنة عند القیام بأي عملیة تقییم مستقبالم

  
  مصلحة الشؤون العامة و الوسائل

 :من مھامھ .وازنة و الوسائل مكتب الم - 1



 .بإعداد أجرة المستخدمینالقیام  -
 .القیام بإعداد االستدراكات و العالوات و المخالفات المالیة -
 . رالقیام بتسییر الفواتی -
 .تقسیمھاالقیام بتسییر المیزانیة و  -
 :من مھامھ.  مكتب المستخدمین و التاھیل - 2
 .القیام بتسییر الموارد البشریة -
 ...)- العطل -التقاعد -الترقیة -الترسیم ( القیام بالتسییر اإلداري للمسار المھني للموظف -
 .القیام بمسك القائمة االسمیة و العددیة للموظفین -
 .كإجراء المسابقات–القیام بانجاز المخطط السنوي الذي یتم فیھ كل عملیات التوظیف  -
 .القیام بعملیة الترقیة باالختیار خالل السنة -
   .و تحسین المستوى للموظف  القیام بالتكوین -
  :من مھامھ.التحقیقاتمكتب  - 3

 .القیام بإعداد برنامج تفتیش مكاتب و مصالح  -
 .توصیات و آراء التحقیقاتیقوم بتنفیذ و متابعة  -
 .ةیقوم بحضور لمراقبة و مالحظة و متابعة ظروف إجراء البیع بالمزاد العلني وبالتعھدات المختوم -
 .مضادة كلما اقتضت الضرورة لذلك توبتحقیقاالقیام بتحقیقات أنیة و مستعجلة  -
 : من مھامھ .األرشیفمكتب معالجة المعلومات و الوثائق و  - 4      
 .استقبال و استثمار مجموع المعطیات اإلحصائیة الخاصة بالقطاع -
 ).السنویة -السداسیة -الثالثیة  -الوضعیات الشھریة(  اإلحصائیةالوضعیات  بأعدادالقیام  -
 .القیام بتحالیل و اقتراحات ملموسة -
 .القیام بتجمیع كافة المعلومات الضروریة لتحضیر مخطط التحالیل -
 .الدولة أمالكئق الخاصة بمدیریة الوثا بتنظیمالقیام  -
  .مع المصالح و العملیات بما في ذلك الملفات الموجھة لألرشیف بالتنسیقالقیام بالتحضیر والمتابعة  -
  
  

  
  

  
  


