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إ   السيد وز ر االقتصاد واملالية
     تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا    م

 أسرة تقطن    دوار ا  زن اإلداري بجماعة  كما  علمون السيد الوز ر ا    م، أن أز د من 20
جرسيف، و   أسر لعناصر القوات املساعدة املتقاعدين، والذين تر ط م مع إدارة أمالك الدولة 

عقود كراء منذ أز د من 22 سنة.
وحيث أنه مؤخرا، ودون أد ى اك  اث للوضعية القانونية للمعني ن باألمر، عملت السلطة 

ا  لية ع   استدعا  م من أجل اإلفراغ،  ش ل غ   مقبول قانونا وحقوقيا، خاصة أن املنازل 

تا عة مللك الدولة ا  اص، واستغالل ا من طرف األسر املعنية  و استغالل ع   وجه الكراء ول س 

   إطار السكن الوظيفي، وا   ة ال   يجب أن تتواصل مع م    إدارتكم.

وحيث أن أي تفو ت للعقار الذي توجد به املنازل املذ ورة وألية ج ة  انت، غ   مقبول 

إطالقا، ل ون املركز القانو ي لألسر     ذه ا  الة يجعل م    وضعية كراء، ول س احتالل سكن 

وضع ر ن إشار  م ألداء وظيف  م.

وحيث أن ممارسة القائد رئ سة امل  قة اإلدار ة األو      عالق  ا مع ساكنة الدوار املع  ، 

 غيب ف  ا الشق القانو ي ل ذه النازلة، و   ممارسة بائدة وت نا   مع التوجه العام للدولة الرامي 

إ   تكر س دولة ا  ق والقانون، ل ون زمن السب والشتم وال  ديد قد انت  ، وعليه يتع ن ع   

مصا  كم الالممركزة أن ال ت ساق وراء توج ات السلطة     ذا امللف.

وحيث أن  ذه الساكنة طالبت مرارا بأحقي  ا    تأس س جمعية لتتقدم بطلب تفو ت العقار 

املذ ور من أجل إنجاز مشروع ذي فائدة للمك  ين، و و  عب   يجعل  ذه الساكنة أو   من غ   ا 

   اقتناء العقار الذي تك  يه.

لذا أسائلكم السيد الوز ر ا    م:

ـ ما    األسباب ال امنة وراء عدم إرساء الوضعية القانونية الستغالل منازل أمالك الدولة    

دوار ا  زن اإلداري بجرسيف املتمثلة    الكراء؟

ـ وملاذا تتجا ل إدارتكم وضعية الكراء الذي يجمع ا مع رجال قضوا حيا  م    خدمة الوطن؟

ـ وما    اإلجراءات ال   س تخذ من طرف مصا  كم لت  يح الوضع؟ 
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الوضعية القانونية الستغالل منازل أمالك الدولة    دوار ا  زن اإلداري بجرسيف

السالم عليكم ورحمة هللا و ر اته، و عد،

و تفضلوا بقبول فائق التقدير و االح  ام.
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