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تناول القطاعـا  اااليـة ااةلـث  د مدةريـة أأمـالك ادلوةل ، احلفـظ العقـاري و  مسـح  21/06/2016مت يوم 

مكـ  لأأرـرم مـ  الأرايض ابعتبار هذه اادةراي  الثالثة لها همام و نشاطا  مشرتكة و لك مدةرية تعترب م

عداد و ابلتنس يق معًا خمتلف القرارا  وضبط اال   حيث جرد العقارا ،  حصائيا  العقارية .ا 

ابلتفصيل مج  م  ااهام اليت يرُشف علهيا و تتعلـق أأساسـًا حـنح أأمالك ادلوةل د تدخهل تناول الس ّيد مدةر 

حمـل د لك بييـة  100شهادا  احليازة ، الرتقمي اادين للس يارا  اال دارية ، تسوية االفا  ااتعلقة بربانمج 

طـار قـا ون ، االفا  ااتعلقة بربانمج السك   مـام ا هازهـا د ا   15-08حختلف الصيغ ، تسـوية البنـااي  و ا 

 وحىت االفا  ذا  الص  ابالستامثر.

كام تتوىل هذه اادةرية همام أأررم تتعلق بتحصيل ااداريل و مثيل الوالية د القضااي ااطروحـة أأمـام امكـا  

امي  لعـدة ملفـا  تتعلـق سـواًء بـلع االكيـة مـ  أأجـل اال دارية ، ابال ضافة ا ىل ا جراء خمتلف اخلربا  و التقي

طـار الاسـتامثر ، أأو يليـا  اقتطـاع الأرايض الفالحيـة        اانفعة العمومية ،  أأو عقود منح الامتياز د ا 

 التجهزيا  اارافقة لها .و لتجس يد الربامج السكنية 

سدايس الأول خالل هذه الس نة سـواًء مـ  وقد أأهنى  مداخلته بتقدمي حصي  ع  الاهازا  امكققة خالل ال 

 حيث االفا  اليت مت معاجلهتا حختلف ااواضيع أأو م  حيث ااداريل ااالية امكص .

 طـارا  ا مدةرية امكافظة العقارية مكافظـة العقاريـة و : ابلرمغ م  اجملهودا  اابذوةل م  طرف مسـوول وا 

متهيـا و ااةلـث  د القيـام  اليت يسعون م  خاللهـا تقـدمي خـدما   وعيـة للمـواط  مقار ـة اباهـام ااسـ ندة ا 

ابلتحقيقا  العقارية و السهر عىل السري احلسـ  للماافظـا  ااوضـوعة وـت وصـاةهتا ، القيـام بعمليـا  

ّما للهي  ئا  و اال دارا  العمومية أأو ااـواطن  . كـام تتـوىل تزويـد اال شهار العقاري و منح ادلفاتر العقارية ا 

خمتلف ااوسسا  العمومية و ااواطن  اباعلوما  اليت يطلبوهنا . فقـد مت تسـطري انـرانمج يـل مك ـف 

ةُرتقب جتس يده عىل اايدان يتعلق بفتح عدة حمافظا  لتخفيف الضغط عـىل امكافظـا  ااوجـوة حاليـًا ، 

ضافة ا ىل رمقنة   الأرش يف و امكافظة عليه. ا 

  د ُُعـاةل همـام اادةريـة ، و ااةلـث  أأساسـًا د تقـدمي خمتلـف واثئـق ااسح العقاري مث تناول الس ّيد مدةر

هـاز انـرامج السـك  و التجهـزيا   دارا  العمومية و أأحصاب ااشاريع اافّوضة اليت لهـا عالقـة اب  ااسح لال 

 %.90قد أأعل  بأأن يلية ااسح ابلوالية قد فاقت  العمومية و تقدمي خدما  للمواط  ، و

س تقراء و استنطاق خمتلف اال حصائيا  ااقدمة أأظهـر   قصـًا يسـ توجب عـىل  خالصة لهذه ااداخال  و اب 

 اادةراي  تداركه، كام تبّ  عدم التنس يق فامي بيهنا ابعتبار تركيبة االفا  تس تدعي ذكل .

 أأسدم الس ّيد الوايل مج  م  القرارا  مثلت أأساًس د : د هذا الصدد ،

جيـاد احللـول العمليـة للملفـا  العالقـة م ـل    -1 تفعيل العمل التضامين ما ب  اادةراي  لرفع العراقيل و ا 

طـار  و الـيت ذكّـر هنـا بةـورة وضـع رطـة يـل  15-08حصراوي بع  عائشة ، و االفا  ااودعـة د ا 

نهتاء مهن ا قلل  فاذ ااه  الزمنية ، حا د ذكل تسوية الشهادا  ااوقتة ااسـلمة و البـالغ عـددها موحدة لال 

يداع ملفاهتا كتسوية اانشأ   اادرس ية ، رزاان  ااياه و غريها . 566  و اليت عىل البياي  ا 
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