
 
 

 

  
    

 ةــــمفــــور بالجــــاشــان عــــة زيــجامع              
 كمية الحقوق و العموم السياسية              

 قسم الحقوق                               
 
 

 

 



 تقديرالشكر و ال
 قال تعالى "ولئن شكرتم ألزيدنكم"

 /سورة ابراىيم.9اآلية 
 وقال صمى اهلل عميو وسمم "من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل"

ـــا  ـــر مـــن كممـــة شـــكر تقوليـــا اعترا  ـــو  ومـــة ر رك  ـــر ق ـــر تعبي ـــيس ىنال ل
ــــر  تكــــرم با شــــرا   ــــد" وال ــــد حمي ــــرم "محدي ــــل   لذســــتار  المحت بالجمي

ــــــــعمـــــــى ىـــــــرا العمـــــــل وصـــــــبر معـــــــ   ـــــــ   ت ــــــــقديم النصــــــــــــ ائح ــــــــــ
 آلراء النيرة طوال  ترة إعداد ىره المركرة .يات و اـــوالتوجي

كمـــا ن رنســـى رن رشـــكر كـــل رســـاترت  لمـــوا قتيم لمناقشـــة ىـــرا البحـــث 
 المتواضع بالجامعة زيان عاشور الجمفة.

 قولنا    ــــــاروا عـــــــــــوكرلر كا ة رساترة كمية الحقوق الرين غروا ررىاننا و رن
 رحسنوا إلينا بعمميم .

ى كــــل مــــن كــــان لــــو الفضــــل  ــــ  مســــاعدتنا مــــن قريــــ  رو بعيــــد  ــــ  إلــــ
 إنجاز ىرا العمل .

                                                    
 
 
 

 



 اإلهداء

ربــ  روزعنــ  رن رشــكر نعمتــر التــ  رنعمــت عمــ  وعمــى يقــول اهلل تعــالى 

 لحينوالدّ  ورن رعمل صـالحا ترضـاه وردخمن  برحمتر    عبادر الصـا

 رىد  ىرا العمل المتواضع:

  وقل ر  زدن  عمماإلى كل من سار عمى در  العمم داعيا بدعاء اهلل 

 إلى رمز الح  وبمسم الشفاء 

 إلى القم  الناصع بالبياض والدت  الحبيبة

خوات  رإلى القمو  الطاىرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حيات  

 ار  الدراس .الالت  كانا ل  عونا    مشو 

 . رتاج نور انيمان ،ونمار لوجينمنو و  إلى قرة عين  :

 إلى ىةنء جميعا رىد   مرة ىرا العمل المتواضع.       

 

 

 



 

 قائمة المختصرات:
 ج:الجزء.

 ج ر:الجريدة الرسمية.
 ص:الصفحة.

 ط:الطبعة.
 ب .ط :بدون طبعة.

 ق.إ.م.إ: قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
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 :مقدمة
 الذاتي اكتفائها تحقيق هو العالم، دول من دولة أي في واألول األساسي الهدف عتبري  
 مـن بـد ال الهـدف هـذا ولتحقيـق المسـطرة، االولويـات أهـم أحـد يعـد والـذي الغـذائي وأمنهـا

 الجزائـر وفـي بمـد اي فـي العقـار موضـوع يعتبـر ،لـذا الفالحيـة واالرض بالزراعـة االهتمـام
 عمى العقار خمفهي الذي الحاسم لألثر نظرا وهذا الزراعية المسالة أهميته في يضاهي خاصة
 تحـوالت عـدةفـي الجزائـر عمومـا   الفالحـي القطـاع عـرف ولهـذا .مفالحـةل البنيـوي التطـور

 الجزائر في الغذائي األمن مشكمة معالجة يمكن ال حيث العقار، هو الوحيد عاممها وتطورات
 الفالحـي العقـار مشـكمة حـل عـن بمعـزل الفالحيـة التنميـة ومخططـات سياسـات ووضـ 
 .المستغل

نهـا أ ومتباينـة مختمفـة تسـيير وبأنماط المتتالية، العقارية السياسات خالل من نجد حيث
 . طويال تدم ولمكانت ظرفية أي مؤقتة 

 الخاصـة لألمـالك التابعـة الفالحيـة األراضـي فـي شاسـعة ثـروة تممـك الجزائـر أن كمـا
 والتـي ،هكتـار مميـون 2.5 يعـادل مـا اي لمزراعـة الصالحة المساحة ثمث تشكل حيث لمدولة،
 المسـتعمرين طـرف مـن مسـتغمة كانـت حيـث الجزائـر، فـي الفالحيـة األراضـي اجود من تعتبر
 مسـتقرة غيـر وقانونيـة تنظيميـة اجـرااات عـدة االسـتقالل بعـد لتشـهد االستعمارية، الفترة خالل
 بمـا الفالحيـة األراضـي واسـتغالل لتسـيير والمثمـى الناجعـة الطريقـة تحديـد هـو الوحيـد هـدفها
 عمـى الفالحـة فـي الـذاتي التسـيير نظـام مـن ابتـداا الفالحيـة، وجهتهـا عمـى الحفـاظ يكفـل

 هـذ  ظـل وفـي ، 1بشـأنها قـانون الثـورة الزراعيـة ليصـدر لممعمـرين التابعـة الفالحيـة األراضـي
  القانون صدور خالل من الفالحي االنتاج خوصصة و المزارع تنظيم الدولة اعادت السياسة
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  ،الصادرة 79الزراعية، ،ج ر عدد  الثورة المتعمق بقانون 08/11/1971المؤرخ في  73- 71 رقم األمر  

 ممغى 30/11/1971بتاريخ:
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 سـنوية اتـاوة بمقابـل الـدائم االنتفـاع حـق مـن  والـذي ،2الفالحيـة المتعمـق بالمسـتثمرات

 .الوالي من قرار بمقتضى او العقارية المحافظة لدى ومسجل مشهر اداري عقد وبمقتضى
 في اهمال وجود خالل من نجاعتها عدم اثبتت التي العقارية السياسات هذ  ظل وفي

 الوض  اصالح أجل ومن الفالحية، االرض وطبيعة وجهة وتحويل الفالحي القطاع تسيير
 نظـام اعتماد وجب لمدولة الخاصة لألمالك التابعة الفالحية األراضي إليه آلت الذي 
قـانون  فـي يتمثـل واالسـتغالل، االسـتعمال سـوا مـن ويحميـه الفالحـي العقـار يـثمن قـانوني

 الثـروة عمـى المحافظـة يكفـل تسـيير نمـط خاللـه مـن الدولـة كرسـت الـذي ،3التوجيـه الفالحـي
 بموجبه االمتياز مانحة الدولة تمن  الذي االمتياز عقد في ويتمثل وتثمينها، الفالحية العقارية

 اتـاوة دفـ  ومقابـل محـددة لمـدة االمتيـاز صـاحب طـرف مـن الفالحيـة لمعقـارات اسـتغالل حـق
 لألمـالك التابعـة الفالحيـة األراضـي اسـتغالل وكيفيـات لشـروط المحـددليصدر القـانون .سنوية

 . 4لمدولة الخاصة
 السياسـات فـي موجـودة كانـت التـي النقـائض سـد منهـا الهـدف كـان القـوانين هـذ  وكـل

 والحفـاظ الفالحـي االسـتثمار مجـال في العمل استقرار إلى الوصول أجل من السابقة العقارية
 .الوطنية األمالك عمى

 أهميـة مـن الموضـوع هـذا أهميـة تتضـ  طروحـاتأ مـن سـبق مـا خالل من فإنه لذلك 
 االكتفـاا لتحقيـق الكفيمـة السـبل فـي البحـث وهـو أال الجزائـر ومنهـا الـدول تسـعى الـذي الهـدف
 االقتصـادية الحيـاة فـي وتـأثير  الفالحـي، االمتياز عقد منظور من الفالحي القطاع في الذاتي

 نجاعـة ناحيـة ومـن امتيـاز حـق إلـى الـدائم االنتفـاع حـق تحويـل خـالل مـن ، لمـبالد والتنمويـة
  االختالالت، هذ  لمعالجة المناسبة الحمول إلى الوصول ثمة ومن به الخاصة الرقابة وفاعمية

                                                           
ـــانون  2 ـــة التابعـــة لألمـــالك والم، 08/12/1987،المـــؤرخ فـــي 87/19الق ـــة اســـتغالل األراضـــي الفالحي تضـــمن ضـــبط كيفي

 .09/12/1987، الصادر بتاريخ :50وواجباتهم ،ج ر ،عدد  المنتجين الوطنية وتحديد حقوق
اوت  10بتــــاريخ: ،الصـــادر46ج ر ،عـــدد  تضـــمن التوجيـــه الفالحـــي،ي،2008اوت  03،المـــؤرخ فـــي  08/16لقـــانون ا 3

2008. 
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شروط وكيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك  لذي يحدد،ا2010أوت 15،المؤرخ في 10/03 القانون  

 .2010أوت  18،الصادر بتاريخ 46الخاصة لمدولة ، ج ر ،عدد 
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 االكتفـاا تحقيـق فـي الفالحـي بالقطـاع المتعمقـة التشـريعات مجمـل فشـل أسـباب فـي وكـذا
 األراضـي السـتغالل جديـد نظـام إلـى الدولـة لجـوا تقيـيم هـو البحث هدف بذلك ليكون الذاتي،

دراك معرفة وكذا الفالحية، تضمن ضـبط كيفيـة اسـتغالل الذي ي القانون من االنتقال مبررات وا 
 نظـام إلـى الفالحيـة التابعـة لألمـالك الوطنيـة الخاصـة وتحديـد حقـوقهم وواجبـاتهم 5األراضـي

 .العراقيل من جممة وجود ظل في الجزائري المشرع توفيق وجدوى االمتياز عقد
أما أهداف الموضوع األساسية  من دراسة موضوعنا  فتكمن فـي إبـراز ايليـات القانونيـة التـي 

 الوضعيات المختمفة التي مر بها القطاع الفالحي و األنماط تنظم العقار الفالحي من خالل 
المختمفــة التــي اســتعممها المشــرع قبــل وبعـــد االســتقالل ،ومختمــف هيئــات الرقابــة عمــى العقـــار 

 الفالحي والمنازعات المتعمقة به .
 :ذاتية خرىاألو  موضوعيةإحداها  ألسباب الموضوعهذا   اخترت وقد
 الدولـة فـي كبيـرة أهميـة عمـى ينطـوي الموضـوع هـذا أجد تكمن في أني الموضوعية ألسبابفا

 .الموضوع عمى أكثر الضوا لتسميط هاخترت وعميه عممية إشكاالت عدة ويطرح
 مجال في القانونية ثقافتي ثرااإل المواضي  من النوع هذا لمثل ميولي هو الذاتية ألسبابا أما

 .الفالحي العقار
 و أثناا تطرقنا وتعرضنا لهذا الموضوع صادفتني عدة صعوبات تتمثل فيمايمي:

 قمة المراج  المتخصصة والشارحة في مجال العقار الفالحي.-
عـــــدم كثـــــرة البـــــاحثين المتخصصـــــين فـــــي المجــــــال العقـــــاري والعقـــــار الفالحـــــي عمـــــى وجــــــه -

 الخصوص.
 :أما بالنسبة ألهم الدراسات السابقة التي اعتمدت عميها

كحــال مصــطفى ،عقــد االمتيــاز الــوارد عمــى األراضــي الفالحيــة التابعــة لألمــالك الخاصـــة -
لمدولة :مذكرة لمحصول عمى شهادة ماستر ،فرع القـانون العقـاري ،كميـة الحقـوق ،بـن عكنـون 

 . 2013-2012،جامعة الجزائر 
 

                                                           
5
 ،المرج  السابق.87/19القانون   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمة 
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ون التوجيـــه فقيـــرة فـــائزة ،اواجـــب اســـتثمارا ممكيـــة األراضـــي الفالحيـــة الخاصـــة فـــي ظـــل قـــان-

،مذكرة لنيل شهادة المجاستير ،تخصص عقود ومسؤولية ،كمية الحقـوق ،بـن  90/25العقاري 
 . 2005عكنون ،الجزائر،

وعمــى ضــوا مــا تــم التطــرق إليــه تبــادر الــى ذهننــا بــروز مســألة أساســية تتجســد فــي اإلشــكالية 
مــن خــالل النظــام الــى أي مــدى تمكــن المشــرع الجزائــري مــن ضــبط سياســته العقاريــة  التاليــة:

 .القانوني لمعقار الفالحي؟
ولإلجابة عمى هـذ  االشـكالية اعتمـدنا عمـى المـنهح التحميمـي والمـنهح الوصـفي والتـي سـاعدت 
عمـــى كشـــف االبهـــام والغمـــوض وذلـــك مـــن خـــالل المـــنهح الوصـــفي الـــذي جســـد لنـــا الوضـــعية 

يمـي الـذي اسـتطعنا مـن خاللـه والواق  الفعمي لمعقار الفالحي ،وكذا االعتماد عمى المنهح التحم
 شرح بعض النصوص القانونية المرتبطة بالقانون العقاري .

 :فصمين إلى البحث سنقسم المطروحة اإلشكاليات من وانطالقا
 .العقار الفالحي ب المقصود :األول الفصل

 مفهوم العقار الفالحي بحيث عالجنا  في مبحثين فالمبحث األول:
 تطور العقار الفالحي. مراحل أما المبحث الثاني:
 الهيئات المكمفة بتسيير ومراقبة العقار الفالحي والمنازعات المتعمقة به. أما الفصل الثاني:

 ONTAفالمبحث األول :الديوان الوطني لألراضي الفالحية  بحيث عالجنا  في مبحثين:
 .المنازعات المتعمقة بالعقار الفالحي أما المبحث الثاني: 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 لعقار الفالحيالمقصود باالفصل االول :   



 المقصود بالعقار الفالحي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصؿ األوؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 العقار الفالحي ب المقصودالفصل االول : 
بما أف المشرع الجزائري اعاد سػف وواعػد واػوابط وايويتػظ ميظتمتػظ لةمةلتػظ العقارتػظ  الفالحتػظ 

ثػػروة وطيتػػظ حتػػث أصػػبحت ماػػـ لػػؿ و هػػذا لحماتم ػػا وميظػػتـ ومحدتػػد أصػػيان ا القايويتػػظ باعمبارهػػا 
مف المةلتظ الوطيتظ الخاصظ و أمالؾ الخػواص اػؼ إلػل ذلػؾ المةلتػظ الووفتػظ لػؿ هػذا مػـ بموجػب 
اصداره لمجموعػظ مػف اليصػوص القايويتػظ و المػي ممثػؿ الطػار العػاـ لةمةلتػظ العقارتػظ الفالحتػظ مػف 

لػػػؿ هػػػذه القػػػوايتف جػػػا ت لمبػػػتف ليػػػا  2الموجتػػػ  الفالحػػػيو القػػػايوف  1خػػػالؿ وػػػايوف الموجتػػػ  العقػػػاري
 إلل مبحثتف :  ارمأتت مقستم ولمعالجظ هذا الفصؿاألحلاـ الممعةقظ بالعقار الفالحي 

 .المبحث األوؿ : مف ـو العقار الفالحي

 .المبحث الثايي : مراحؿ مطور العقار الفالحي 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
،المعػدؿ و 18/11/1990.الصػادرة بمػارت  49عػدد ج رماػمف وػايوف الموجتػ  العقػاري ،ت ،18/11/1990المػؤرخ نػي  90/25القايوف روػـ 1

 . 25/09/1995مؤرخ ني  26-95المممـ بأمر روـ 
2
 ،المرجع السابق. 85/63القاوىن   



 المقصود بالعقار الفالحي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصؿ األوؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المبحث األول : مفهوم العقار الفالحي 

     أول المطػػػرؽ إلػػػل معرتػػػؼ العقػػػار ،لمعرنػػػظ المقصػػػود بالمةلتػػػظ العقارتػػػظ الفالحتػػػظ تقماػػػي ميػػػا 
و أصػػػيان  ممػػػا تسػػػاهـ نػػػي محدتػػػد معرتػػػؼ العقػػػار الفالحػػػي ، وهػػػذا اعممػػػادا عةػػػل مػػػواد وايويتػػػظ مػػػف 

درج حتػث تيػ،25/901القايوف المديي و لذا القوايتف ذات الصفظ مثػؿ : وػايوف الموجتػ  العقػاري روػـ 
امػا المطةػب ، محت هذا المبحث مطةبتف ، المطةب األوؿ و نت  يمطرؽ إلل معرتؼ العقػار الفالحػي

نقد خصص إلل مصػيتفات العقػار الفالحػي اعطػا  نلػرة حػوؿ القػواـ المقيػي لةعقػار الفالحػي   الثايي
وذلؾ مف خالؿ نػرعتف ، نػالفرع األوؿ وػد احمػوى عةػل الرااػي الفالحتػظ الخصػبظ جػدا و الخصػبظ  

 .و أما الفرع الثايي نقد خصصياه لألرااي الفالحتظ مموسطظ الخصوبظ واعتم  الخصوبظ 

 : تعريف العقار الفالحي  لوالمطمب األ 

معرتف  مف الجايب الةغوي ولذا مف الجايب الصطالحي و الػذي بحمل تماح معيل العقار 
سػيمياوؿ الفػرع األوؿ نفػي  وسيمياوؿ هذا المطةب ني نػرعتف: تاـ بدوره معرتفا نق تا و آخر وايويي

 .ثايي : معرتؼ العقار اصطالحاالفرع ، أما المعرتؼ العقار لغظ

 .الفرع األول : تعريف العقار لغة

خوذ مف عقر أألرض والدور والشجر واليخؿ ،وهو ماهو لؿ مةؾ ل  أصؿ وورار ثابت ل
ـ العتف ل  معيتاف ناألوؿ مماع البتت او العقار :شجر والعقار ب 2وجمع  عقارات -أصة -الدار

فمح العتف بوالعقر )  لزمم ،والثايي الخمرة ،تمشي مشي مريح بالعقار ألي ا عقرت العقؿ أي 
فمح العتف و الشدة عةل القاؼ جمع عقاوتر و بالعقار .3وام ا القصر الم ـ بعا  عةل بعض

 . 4ما تمداوى ب  مف اليبات ،اللثتر العقر معيي :
                                                           

 ،المرجع السابؽ 90/25القايوف روـ 1
 .597 ص لساف العرب ،المجةد الرابع،تاسر عبد اللرتـ الحورايي :معجـ األلفاظ ني  2
دار الفلر  ،الجز  سادس ،ط، الجامع بتف نيي الرواتظ والدراتظ ني عةـ المفستر واموس نمح القدتر ااماـ محمد بف عةي بف محمد شولايي : 3
 .101،ص2016سيظ،
 273ص، 3ز ج ،لشؼ القياع أسد اهلل بف اسمعتؿ : 4



 المقصود بالعقار الفالحي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصؿ األوؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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وعقارا والعقار والعقور والعواور :موااع  ياوظ ل مشرب إل مف الروع. عقرة:لالعقتر :عشبظ و ال
واؿ ابف نارس والعقر اصؿ لؿ شي  و عقرها معظم ا ني لغظ  والعقار لؿ ،1،والمعاورة :الميانرة

مةؾ ثابت ل  أصؿ لالدار واليخؿ واؿ بعا ـ و ربما اطةؽ عةل المماع والجمع عقارات والعقار 
 2بالفمح والمثقتؿ الدوا  والجمع عقاوتر .

 الفرع الثاني :تعريف العقار اصطالحا.

لعقار اصطالحا سيمطرؽ ني البداتظ الل معرتف  عيد الفق ا  ثـ يعرج عةل معرتف  القايويي لمعرتؼ ا
 تعريف العقار عند الفقهاء:-أوال

بمواػع محػدد  وهػو تشػمؿ األرااػي  لؿ شئ ثابت و مسمقر عرؼ العقار عيد الفق ا  بأي :"
بمخمةؼ ايواع ا ومػا تقػاـ عةت ػا مػف األبيتػظ الثابمػظ لالعمػارات ولػؿ مػا تشػتد نوو ػا مػاداـ ثابمػا ،لمػا 

 بػػاألرضتشػػمؿ العقػػار مػػا محػػت األرض ،ومػػدخؿ نػػي مف ػػـو العقػػار األشػػجار و اليبامػػات  الممصػػةظ 
    لمػػا عرنػػ  بعػػض الفق ػػا  عةػػل،3ووتمم ػػا امصػػال ثابمػػا ومسػػمقرا بواسػػطظ جػػذورها م مػػا لػػاف يوع ػػا 

نعيػػد ، لةيقػػؿ ميػػ  الػػل ملػػاف آخػػر دوف مةػػؼو المسػػمقر نػػي ملايػػ  بتػػر وابػػؿ  تأيػػ  :هػػو الشػػئ الثابػػ
أمػا الماللتػظ  .4:العقار هو الثابت الذي ل تملف يقة  مف محؿ الل آخر لالدور و األرااي الحيفتظ

 والشػجر والشػانعتظ عرنمػ  :األرض والبيػا  5وشػجر وما امصؿ ب ا مف بيػا  لألرضنعرنم  بأي  اسـ 
 .والحيابةظ عرنم  بأي  أرض ودور و بسامتف و يحوها لمعاصر و طواحتف

 

 
                                                           

 .273،دار الفلر ،ص3الطاهر احمد الزاوي ،مرمتب القاموس المحتط عةل طرتقظ المصباح الميتر و أساس البالبظ ،الجز  الثالث ،ط  1
 160،ص1978احمد بف محمد بف عةي الفتومي المقري ،مصباح الميتر معجـ عربي ،عربي ،ملمبظ لبياف،سيظ   2
اسػػػػػػػحاؽ ابػػػػػػػراهتـ ميصػػػػػػػور :يظرتػػػػػػػات القػػػػػػػايوف والحػػػػػػػؽ ومطبتقام مػػػػػػػا نػػػػػػػي القػػػػػػػوايتف الجزائرتػػػػػػػظ ،دتػػػػػػػواف المطبوعػػػػػػػات الجامعتػػػػػػػظ ،الجزائػػػػػػػر  3

 .262-261،ص1993
 المرجػػػػع السػػػػابؽ الجػػػػامع بػػػػتف نيػػػػي الرواتػػػػظ والدراتػػػػظ نػػػػي عةػػػػـ المفسػػػػتر وػػػػاموس نػػػػمح القػػػػدتر : اامػػػػاـ محمػػػػد بػػػػف عةػػػػي بػػػػف محمػػػػد شػػػػولايي 4

 .215،ص
 .479ص، 2001سيظ  حاشتظ الدسووي عةل الشرح اللبتر ،المجةد الثالث،محمد عرنظ الدسووي :  5



 المقصود بالعقار الفالحي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصؿ األوؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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لقػد عػػرؼ المشػرع الجزائػري العقػار نػي القسػـ الثػايي مػف الفصػػؿ  التعرياف القاانوني لمعقاار:-ثانياا 
المماػمف القػايوف المػديي ،وهػذا  1 75/58األوؿ امف البػاب األوؿ نػي اللمػاب الثالػث مػف األمػر 

حتػث مػيص عةػل :"لػؿ  01نقػرة  683محت عيواف مقسػتـ األشػتا  و األمػواؿ وهػذا نػي يػص المػادة 
شئ مسمقر بحتزه و ثابت نت  و ل تملف يقةػ  ميػ  دوف مةػؼ ن ػو عقػار ،ولػؿ ماعػدا ذلػؾ مػف شػئ 

المػػي  2القػػايوف المػػديي  مػػف 674المعرتػػؼ الػػذي أوردمػػ  يػػص المػػادة  ن ػػو ميقػػوؿ" وهػػو مقرتبػػا يفػػس
يصػػػت عةػػػل حػػػؽ المةلتػػػظ ،لػػػذ يجػػػد المشػػػرع الجزائػػػري وػػػد متػػػز نػػػي القػػػايوف الجػػػرا ات المديتػػػظ و 

بػػتف الميقػػوؿ و العقػػار  نػػي بػػاب الخمصػػاص القاػػائي ،نػػأرجع ولتػػظ اليظػػر نػػي القاػػاتا  3الدارتػػظ
الممعةقظ بالعقار و الحقوؽ العتيتظ العقارتظ عةل محلمظ موطف العقار ألف هذا األختػر تممتػز بمووػع 
وار وثابت و ألف الميقػوؿ لػتس لػ  مووػع ثابػت بحلػـ طبتعمػ  المػي مسػمح بيقةػ  مػف ملػاف  خػر لػذا 

 .4ؤوؿ ااخمصاص الل محلمظ موطف المدعل عةت ت

،ماػػػمف يػػػوع  5وتوجػػػد معرتػػػؼ آخػػػر اسػػػمحدث  المشػػػرع الجزائػػػري ونػػػؽ وػػػايوف الموجتػػػ  العقػػػاري
محػػػدد مػػػف العقػػػارات أل وهػػػي المػػػالؾ العقارتػػػظ ،حتػػػث حصػػػرها نػػػي ثػػػالث اصػػػياؼ وهػػػي األمػػػالؾ 

 6والمالؾ الووفتظ. والمالؾ الخاصظ، الوطيتظ،

  نػػي لمػػاب السػػماذ حامػػد مصػػطفل ،بػػاب القػػايوف عرنػػ  عةػػل أيػػ  :"لػػؿ شػػئ وعػػف العقػػار جػػا
يقةػ  أو محوتةػ  دوف مةػؼ ،ووػد عرنمػ  مجةػ  العقػار وسػمم  بتػر الميقػوؿ بأيػ   ملفمسمقر ثابت ل ت

 تملف يقة  و  ل تملف يقة  مف محؿ الل آخر ،وعرن  مرشد الحتراف بأي  لؿ مال  أصؿ ثابت ل

                                                           
    الصػػػػػػػػػادرة .78عػػػػػػػػػدد ج رالمعػػػػػػػػػدؿ والمػػػػػػػػػممـ ، الجزائػػػػػػػػػري ، ماػػػػػػػػػمف القػػػػػػػػػايوف المػػػػػػػػػديي،ت 26/09/1975،المػػػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػػػي  75/58المػػػػػػػػػر  1

 30/09/1975 بمارت  :
مػف القػايوف المػديي المػي مػيص عةػل :" المةلتػظ هػي حػؽ المممػع و المصػرؼ نػي الشػتا  بشػرط اف ل تسػمعمؿ اسػمعمال محرمػ   674المػادة  2

 القوايتف و اليظمظ"
 . 21روـ ر واادارتظ  ج المديتظ ااجرا ات وايوف الممامف 25/02/2008ني: المؤرخ 09/ 08 روـ القايوف3
حمػػػػػػدي باشػػػػػػا عمػػػػػػر :يقػػػػػػؿ المةلتػػػػػػظ العقارتػػػػػػظ نػػػػػػي اػػػػػػو  آخػػػػػػر معػػػػػػدتالت و أحػػػػػػدث األحلػػػػػػاـ ،دار هومػػػػػػظ لةطباعػػػػػػظ واليشػػػػػػر و الموزتػػػػػػع  4

 .14،ص2000،الجزائر،
 ،المرجع السابؽ. 90/25القايوف روـ   5
 ،المرجع يفس  .90/25مف وايوف روـ  23المادة   6



 المقصود بالعقار الفالحي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصؿ األوؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ذه المػػادة تماػػح بػػأف العقػػار تقسػػـ الػػل يػػوعتف :عقػػار بطبتعمػػ  وعقػػار .مػػف خػػالؿ هػػ1محوتةػػ "
هو لؿ شئ ل  صفظ السػمقرار نػي ملػاف معػتف بحتػث ل تملػف يقةػ   نالعقار بطبتعم ، بالمخصتص

،ومشػمؿ العقػػارات بطبتعم ػػا األرااػػي ومػػا 2ميػ  دوف اف تمعػػرض لمةػػؼ عيػػد يقةػ  مػػف ملػػاف األصػػةي
حسػػػب  :أمػػػا العقػػػارات بالمخصػػػتص ،ب ػػػا ومػػػا محم ػػػا مػػػف ميػػػاجـ نوو ػػػا مػػػف يبامػػػات و أبيتػػػظ ممصػػػةظ

مف القايوف المديي :"هو ميقوؿ الذي تاع  صػاحب  نػي عقػار تمةلػ  رصػدا  683/2معرتؼ المادة 
عةػػل خدمػػػظ هػػػذا العقػػػار أو اسػػػمغالل  "مثػػػاؿ عةػػل ذلػػػؾ الجػػػرار المخصػػػص لخدمػػػظ العقػػػار الفالحػػػي  

 3حتث تأخذ حلـ العقار بالمخصتص .

 تصنيفات العقار الفالحي. الثاني:المطمب 

الفالحتػػػػػظ الرض الصػػػػػالحظ ألف مسػػػػػمغؿ عػػػػػف طرتػػػػػؽ زراعم ػػػػػا أتػػػػػا لايػػػػػت  بػػػػػاألرضتقصػػػػػد 
المحاصػػتؿ المػػي مػػزرع نت ػػا ،وتلفػػي لعمبػػار األرض نالحتػػظ أف ملػػوف صػػالحظ لةزراعػػظ حمػػل لػػو لػػـ 

دوف اسمصػالح ،تسػموي لما تقصد باألرااي الزراعتظ األرااي وابةظ لةزراعظ ، 4تمـ زراعم ا بالفعؿ
   مػف القػايوف 04،ولقػد جػا  يػص المػادة  5،تسموي ني ذلؾ أف ملوف مزروعظ بالفعؿ أو لتست لػذلؾ

:"الرض الفالحتػػػػظ أو ذات الوج ػػػػظ الفالحتػػػػظ نػػػػي  بمعرتػػػػؼ األرااػػػػي الفالحتػػػػظ لمػػػػاتةي 6 90/25
ا تسػم ةل  مف ـو هذا القايوف هي لؿ ارض ميػم  بمػدخؿ اليسػاف سػيوتا أو خػالؿ عػدة سػيوات إيماجػ

 البشر أو الحتواف أو تسم ةؾ ني الصياعظ اسم اللا مباشرا أو بعد محوتة ".

هػػػذا وصػػػيؼ المشػػػرع الجزائػػػري األرااػػػي الفالحتػػػظ حسػػػب يػػػص المػػػادة الخامسػػػظ مػػػف وػػػايوف 
 ارااي  أرااي خصبظ جدا، أصياؼ: 04وسـ العقار الفالحي الل 90/25الموجت  العقاري روـ 

                                                           
 .9،ص2012-هػػ1434مجتد خةفويي ،العقار ني القايوف الجزائري ،دار الخةدويتظ لةيشر والموزتع ،الطبعظ   1
مدخؿ لدراسظ العةـو القايويتظ الجز  الثايي ،يظرتظ الحؽ ، ،جامعظ الجزائر بف توسؼ بف خدة ،لةتظ الحقوؽ بف عليوف  حمتد بف شيتمي،  2

 .196،ص2،2009جزائر،ط
 .10،صالمرجع يفس   مجتد خةفويي، 3
 .22،ص 1997محمد حسف واسـ ،المةلتظ الزراعتظ ،التجار الزراعي ،دار الجامعظ الجدتدة ،القاهرة ،سيظ   4
و سةتـ ،ومحمد حسف واسـ ،القايوف الزراعي ني او  المحولت المشرتعتظ المعاصرة ،و أحلاـ محلمظ اليقض و المحلمظ بعصاـ أ  5

 .21،ص 2002الجامعظ الجدتدة لةيشر ،سيظ الدسمورتظ العةتا ،دار 
6
 .المرجع السابق 68/52القاوىن رقم   



 المقصود بالعقار الفالحي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصؿ األوؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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وتسػػػػميد هػػػػذا المصػػػػيتؼ حسػػػػب ،1الخصػػػػوبظ و اػػػػعتفظ الخصػػػػوبظنالحتػػػػظ خصػػػػبظ ومموسػػػػطظ 
المشػػرع الجزائػػري الػػل اػػوابط عةػػـ المربػػظ و الميػػاخ والسػػقي ت ػػدؼ محدتػػد عػػادؿ لحقػػوؽ المسػػمفتدتف 
وواجبػػام ـ  ،ولأيػػ  تلفػػر بػػذلؾ عػػف خطاتػػا الثػػورة الزراعتػػظ ،والمػػي يػػاؿ نت ػػا مسػػمفتدوها حصصػػا مػػف 

 .2و تشجع عةل ظاهرة الميازؿ بتف عماؿ هذا القطاعهو األرااي الجردا  و الاعتفظ الخصوبظ ،

أمػػا نػػي الفػػرع الثػػايي الػػل  ،حتػػث سػػيمطرؽ نػػي الفػػرع األوؿ الػػل مصػػيتفات األرااػػي الفالحتػػظ
 مصيتفات القايويتظ.

 تصنيفات األراضي الفالحية. الفرع األول:

 األراضي الفالحية الخصبة جدا والخصبة:-أوال

وهػي األرااػي العمتقػظ حسػيظ المربػظ ،المسػقتظ أو القابةػظ لةسػقي  جادا:األراضي الفالحية الخصبة -أ
،وهػػػي ماػػػـ أرااػػػي السػػػ وؿ السػػػاحةتظ و المجػػػاورة لةسػػػواحؿ 3،وهػػػي معػػػد ذات طاوػػػظ ايماجتػػػظ عالتػػػظ

 4مـ ،وترمز ل ا بالرمز "أ". 600المسقتظ مف لمتات أمطار مفوؽ 

،المسػػػقتظ أو القابةػػظ لةسػػػقي ،أو  هػػي األرااػػي المموسػػػطظ العمػػؽ األراضااي الفالحياااة الخصااابة:-ب
األرااي الحسيظ العمؽ بتر المسقتظ الواوعظ ني مياطؽ رطبظ أو شب  رطبظ ول محمػوي عةػل عػائؽ 

،ترمػػػز ل ػػػا بػػػالرمز  600-450وماػػػـ أرااػػػي السػػػ وؿ المسػػػقتظ بلمتػػػات أمطػػػار بػػػتف  5طبػػػوبراني
 "ب".

                                                           
ميص عةل ماتةي:"مصيؼ األرااي الفالحتظ عةل أرااي خصبظ جدا و أرااػي خصػبظ ومموسػطظ الخصػب  90/25مف القايوف  05المادة   1

 واعتفظ الخصب مبعا لاوابط عةو المربظ و اليحدار و المياخ والسقي"
 . ف هذا المقستـ ني ظؿ أيظمظ المستتر الذامي و اليظاـ المعاويي و الثورة الزراعتظلا  2
المي ميص عؿ :"األرااي الفالحتظ الخصبظ جدا ،أي طاوام ا اليماجتظ عالتظ مف األرااي العمتقظ ،الحسيظ  90/25مف القايوف روـ  6المادة 3

 المسقتظ أو بتر المسقتظ"-المربظ
ااػي السػ وؿ األرااػي المػي تقػؿ أر ،نمعمبػر  1989مػف وػايوف المالتػظ لسػيظ  81،د نػي المػادة  ج ب، شار إلت ػا بػالرموز أ،محدد المياطؽ الم 4

 . % 12.5ميحدرها عف يسبظ 
ميص عةل :"الرااي الفالحتظ الخصبظ هي الرااي المموسطظ العمؽ ،المسقتظ أو القابةظ لةسقي ،أو  90/25مف القايوف روـ  07المادة   5

 الرااي الحسيظ العمؽ بتر المسقتظ ،الواوعظ ني مياطؽ رطبظ أو شب  رطبظ ول محموي عةل عائؽ طبوبراني"



 المقصود بالعقار الفالحي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصؿ األوؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 األراضي الفالحية متوسطة الخصوبة  وضعيفة الخصوبة:-ثانيا

مػػف خػػالؿ هػػذا العيصػػر سػػأحاوؿ إعطػػا  يظػػرة حػػوؿ معيػػل وممتػػزات األرااػػي الفالحتػػظ مموسػػطظ 
 الخصوبظ و األرااي اعتفظ الخصوبظ.

 وهي المي مشممؿ عةل ماتةي: األراضي الفالحية متوسطة  الخصوبة-أ

 األرااي المسقتظ المي محموي عةل عوائؽ مموسطظ ني الطبوبرانتظ و ني العمؽ.-

المسقتظ المموسطظ العمؽ و يسبظ األمطار نت ػا ممػونرة ويسػبظ األمطػار نت ػا ممػونرة  األرااي بتر-
 و ل محموي عةل عوائؽ طبوبرانتظ .

األرااي بتر المسقتظ المي محموي عةل عوائؽ مموسطظ ني الطبوبرانتظ و ني العمؽ ،ورسوخ ا -
 لبترة و يسبظ األمطار نت ا ممغترة.

العمؽ ،ويسبظ األمطار نت ا مموسطظ أو مرمفعظ مع عوائؽ األرااي بتر مسقتظ المموسطظ -
 .1مموسطظ ني الطبوبرانتظ

 األراضي الفالحية الضعيفة الخصوبة: -ب

هػػػي األرااػػػي المػػػي محمػػػوي عةػػػل عوائػػػؽ طبوبرانتػػػظ لبتػػػرة و عوائػػػؽ نػػػي يسػػػبظ األمطػػػار ،والعمػػػؽ 
 .2والمةوحظ ،والبيتظ و اليجراؼ 

 

 

 

 
                                                           

 المرجع السابؽ.،  90/25مف وايوف  08المادة  1
 المرجع يفس .، 90/25مف القايوف روـ  09المادة  2



 المقصود بالعقار الفالحي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصؿ األوؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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،للػػػػؿ يػػػوع مػػػػف أيػػػػواع  1989ول ػػػذا وػػػػد جعػػػؿ المشػػػػرع الجزائػػػري ومػػػػف خػػػػالؿ وػػػايوف المالتػػػػظ لسػػػيظ 
 األرااي السابقظ ميطقظ وائمظ بحد ذام ا ،وذلؾ حسب جدوؿ المالي:

 :011الجدوؿ روـ

 أصياؼ الرااي رمز الميطقظ يوع المربظ
 الجانظ المسقتظ

 2 1 أ األرااي الفالحتظ الخصبظ جدا
 2 1 ب الفالحتظ  الخصبظاألرااي 

 2 1 ج األرااي الفالحتظ  مموسطظ الخصوبظ
 2 1 د األرااي الفالحتظ اعتفظ الخصوبظ

 .1989المصدر :وايوف المالتظ لسيظ 

ومػػا مجػػدر الشػػارة إلتػػ  هػػو ايػػ  ل تملػػف الحلػػـ بػػأف األرض الفالحتػػظ و بمخمةػػؼ أيواع ػػا الملػػوف 
الت ا يجد األمالؾ السطحتظ والمي اعمبرها المشرع مف مقومػات  باااانظالوحتد لةعقار الفالحي بؿ 

 العقار الفالحي ،وهي مممثؿ ني الصطبالت والميازؿ الموج ظ لالسمغالؿ الفالحي...ال 

 تصنيفات القانونية لمعقار الفالحي. الفرع الثاني:

أمػالؾ نالحتػظ وطيتػظ ،وخاصػظ  وسـ المشػرع العقػار الفالحػي الػل ثالثػظ أصػياؼ وايويتػظ مممثػؿ نػي:
 .90/225وـ ر مف وايوف الموجت  العقاري  23وووفتظ وذلؾ حسب يص المادة 

ومملػػوف مػػف المػػالؾ العمومتػػظ و الخاصػػظ لةدولػػظ أو الجماعػػات  االمااالك الفالحيااة الوطنيااة:–أوال 
 .90/301المحةتظ ومخاع ألحلاـ القايوف روـ 

                                                           
ج ر ،المحدد ألصياؼ األرااي الجانظ والمسقتظ 1989مامف وايوف المالتظ لسيظ ت، 31/12/1988،المؤرخ ني  88/33القايوف روـ 3

 .31/12/1988الصادر ني  ،54عدد
2
 .،المرجع السابؽ 90/25القايوف   



 المقصود بالعقار الفالحي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصؿ األوؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 90/30و الثايتػظ مػف القػايوف روػـ  ذلرها نػي يػص المػادةناألمالؾ الوطيتظ العمومتظ ود ورد 
"مجمػػوع المممةلػػات والحقػػوؽ العقارتػػظ والميقولػػظ  المػػي معػػرؼ األمػػالؾ الوطيتػػظ العمومتػػظ عةػػل أي ػػا:

الوةتمتػظ وهػي بتػر وابةػظ لةممةػؾ  وهػذه المةلتػظ مخاػع لمبػدأ حوزها الدولظ وجماعام ا المحةتػظالمي م
حجػز وهػي مخصصػظ لالسػمعماؿ العػاـ والػذي تلػوف إمػا جماعتػا ومشػمرلا ،الخاص ول المقػادـ ول ال

 1996مػف دسػمور الجزائػري   18،لمػا يجػد المػادة 2أو نردتا بطرتقظ مباشرة أو بطرتقظ بتػر مباشػرة
ود يصت عةل أف األمالؾ الوطيتظ العمومتػظ هػي لمػاتةي :"الميػاجـ والمقػالع ،بػاطف األرض ،مػوارد 

و الغابػػػات ،لػػػذلؾ اليقػػػؿ بالسػػػلؾ الحدتدتػػػظ ،اليقػػػؿ البحػػػري والجػػػوي  ...تػػػظ الطاوػػػظ ،الثػػػروات الطبتع
 البرتد والمواصالت السةلتظ والالسةلتظ".

أمػػا األمػػالؾ الوطيتػػظ الخاصػػظ ،تعػػد العقػػار الفالحػػي نت ػػا مػػف أهػػـ ملويػػات األمػػالؾ الوطيتػػظ 
لػػؿ األمػػالؾ  مشػػمؿ مػػالؾ الوطيتػػظ الخاصػػظ وهػػي:الخاصػػظ ،إل أيػػ  تجػػب المطػػرؽ الػػل ماػػموف األ

الوطيتػػػظ األخػػػرى الغتػػػر المصػػػيفظ اػػػمف األمػػػالؾ الوطيتػػػظ العمومتػػػظ وبمػػػا أف هػػػذه األمػػػالؾ مػػػؤدي 
،ووػػػد بتيػػػت أحلػػػاـ 3وظتفػػػظ ذات طػػػابع ممةلػػػي ومػػػالي ندي ػػػا مخاػػػع مبػػػدئتا ألحلػػػاـ القػػػايوف الخػػػاص

 ؽ ملوتف األمالؾ الوطيتظ الخاصظ.طر  90/30مف القايوف روـ 58الل  38المواد مف 

 األمالك الخاصة:– ثانيا

إف األرااػػي الفالحتػػظ الممةولػػظ لةخػػواص تحلم ػػا القػػايوف المػػديي و القػػوايتف الممفرعػػظ عيػػ  
وورد مف ػػـو المةلتػػظ الخاصػػظ و وواعػػد إثبام ػػا 4حسػػب طبتعػػظ ااشػػلاؿ ،مثػػؿ وػػايوف الموجتػػ  العقػػاري 

   مف وايوف الموجت  العقاري المي أحالت عةل أحلاـ 30 -29- 28- 27وطرؽ حتازم ا ني المواد 

 

                                                                                                                                                                                                 
،الصػػػػػػادرة بمػػػػػػارت   52العػػػػػػدد ،وتماػػػػػػمف وػػػػػػايوف األمػػػػػػالؾ الوطيتػػػػػػظ المعػػػػػػدؿ والمػػػػػػممـ ،ج ر  01/12/1990المػػػػػػؤرخ نػػػػػػي  90/30وػػػػػػايوف 1
:02/02/1990. 

 .90،ص2008،الجزائر ، 10:الميازعات العقارتظ ،طبعظ جدتدة دار هومظ ،ط زروويعمر حمدي باشا ،لتةل  2
 .21يقؿ المةلتظ العقارتظ ني او  آخر المعدتالت و أحدث األحلاـ ،المرجع السابؽ،ص عمر حمدي باشا: 3
4
 ،المرجع السابؽ. 90/25وايوف   



 المقصود بالعقار الفالحي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصؿ األوؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ومػا  674القايوف المديي وبػالرجوع الػل أحلػاـ هػذا األختػر نػدف المةلتػظ الخاصػظ أدرجػت نػي المػواد 
 .1تةت ا والمي يصت عةل أف المةلتظ إما مامظ أو مجزأة أو شائعظ 

مػػػف القػػػايوف  674المػػػادة ولػػػذا عرنػػػت المةلتػػػظ الخاصػػػظ أو حػػػؽ المةلتػػػظ  مػػػف خػػػالؿ يػػػص 
"المةلتظ هي حؽ المممػع و المصػرؼ نػي األشػتا  ،بشػرط أف ل تسػمعمؿ  المديي الجزائري عةل أي ا:

لمػػػا احتطػػػت بحماتػػػظ دسػػػمورتظ وذلػػػؾ بعػػػد صػػػدور دسػػػمور  اسػػػمعمال محرمػػػ  القػػػوايتف و األيظمػػػظ"،
نت ػػػا :"..المةلتػػػظ المػػػي جػػػا   52،مػػػف خػػػالؿ يػػػص المػػػادة  1996المعػػػدؿ و المػػػممـ  لسػػػيظ  1989

وتػػود و اػػوابط ل ػػذه المةلتػػظ  2واػػع القػػايوف الموجتػػ  العقػػاري،صػػظ ماػػمويظ..."ني مقابػػؿ هػػذا االخ
   لدتواف الوطيي لألرااي الفالحتظ.بحتث لةدولظ باف ممدخؿ ني ممارسظ حؽ الشفعظ عف طرتؽ ا

ظ األمػػواؿ و وبػػذلؾ تملػػف محدتػػد المقصػػود بالمةلتػػظ العقارتػػظ الفالحتػػظ الخاصػػظ أي ػػا مجموعػػ
الحقوؽ العقارتظ المي هي مةؾ األنػراد ،وملػوف المةلتػظ إمػا مامػظ أو مجػزأة أو مشػاعظ حتػث مسػمعمؿ 

 حسب طبتعم ا و برا ا.

وهػػػي المػػػي تسػػػمجمع نت ػػػا المالػػػؾ السػػػةطات الػػػثالث و تمارسػػػ ا عةػػػل المةلتػػػظ  الممكياااة التاماااة:-أ
 3الفالحتظ ،وهي حؽ السمعماؿ و السمغالؿ و المصرؼ .

بمػػػا أحػػػؽ المةلتػػػظ تقػػػـو عةػػػل الحقػػػوؽ الػػػثالث وهػػػي السػػػمعماؿ  :الممكياااة الجااازأة أو النا صاااة-ب
السػػمغالؿ المصػػرؼ ،والمخولػػظ لػػ  وايويػػا ،وػػد تميػػازؿ عػػف إحػػدى هػػذه الحقػػوؽ لةغتػػر ،نمجػػزأ مةلتمػػ  
لأف تميازؿ عف حق  ني اسمعماؿ العقار الفالحي )األرض الفالحتظ ( أو نػي اسػمغالل  لػ  لصػاحب 

 .4ؽ اليمفاع مما تبقل ل  مةلتظ الروبظ نقطح

 

 
                                                           

 .22ص،السابؽالمرجع يقؿ المةلتظ العقارتظ ني او  آخر المعدتالت و أحدث األحلاـ  عمر حمدي باشا :  1
2
 ،المرجع السابق. 52-68القاوىن  

 .19رتـ مراحي :دور المسح العقاري ني اثبات المةلتظ العقارتظ ني المشرتع الجزائري ،ميشورات بغدادي ،الجزائر ب ط،ص  3
.23ص ني او  آخر معدتالت و أحدث األحلاـ ،المرجع السابؽ، عمر حمدي باشا :يقؿ المةلتظ العقارتظ  4  



 المقصود بالعقار الفالحي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصؿ األوؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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إذ معدد المػاللوف نػي الشػئ الواحػد بػدوف أف ممحػدد حصػص لػؿ واحػد مػي ـ  :الممكية المشاعة– ج
   1،تقػػاؿ لةمةػػؾ ايػػ  مشػػاع ،وتقػػاؿ للػػؿ واحػػد مػػي ـ مالػػؾ عةػػل الشػػتوع أو مشػػاع ،أو شػػرتؾ نػػي المةػػؾ

 عػػػرؼولقػػػد ،2ؽ العتيػػػي األصػػػةي )حػػػؽ المةلتػػػظ(أو هػػػو حالػػػظ وايويتػػػظ ميػػػم  عػػػف معػػػدد أصػػػحاب الحػػػ
حتث يصت عةل :" إذا مةػؾ  713القايوف المديي الجزائري المةلتظ المشاعظ مف خالؿ يص المادة 

اثيػػػاف أو ألثػػػر شػػػتئا ولايػػػت حصػػػظ لػػػؿ مػػػي ـ نتػػػ  بتػػػر مقػػػررة ن ػػػـ شػػػرلا  عةػػػل الشػػػتوع ومعمبػػػر 
 .ذلؾ" الحصص ممساوتظ ،إذا لـ تقـ دلتؿ عةل بتر

و تمبػػتف مػػف هػػذا الػػيص أف المةلتػػػظ الشػػائعظ تقػػع عةػػل مػػاؿ معػػػتف بالػػذات تمةلػػ  ألثػػر مػػػف 
شػػخص واحػػد وتميػػاوؿ هػػذه المةلتػػظ المػػاؿ الشػػائع لةػػ  بتػػر ميقسػػـ أمػػا حػػؽ لػػؿ شػػرتؾ نتقػػع عةػػل 
حصػػظ الشػػائعظ نػػي هػػذا المػػاؿ ،ومػػف ثػػـ تلػػوف محػػؿ حػػؽ الشػػرتؾ هػػو هػػذه الحصػػظ الشػػائعظ ،نحػػؽ 

 3ائع هو الذي تيقسـ حصصتا دوف اف تيقسـ الماؿ ذام  .المةلتظ عةل الماؿ الش

 األمالك الو فية:-ثالثا

وهػي األمػالؾ المػػي حبسػ ا المالػػؾ بمحػض إرادمػ  ألبػػراض خترتػظ أو ذات الميفعػػظ عامػظ و تخاػػع 
مػػف يفػػس القػػايوف يصػػت عةػػل أف لةووػػؼ يوعػػاف  06،عةمػػا أف المػػادة 91/104ألحلػػاـ القػػايوف روػػـ 
  الووؼ الخاص. وهما الووؼ العاـ و

هو مػا حػبس عةػل ج ػات الخترتػظ مػف ووػت ايشػائ  لووػؼ أرض لحسػاب المسمشػفل  نالووؼ العاـ:
أمػا الووػػؼ الخػػاص ن ػػو مػػا حبسػػ  الواوػػؼ عةػل عقبػػ  مػػف الػػذلور واليػػاث أو أشػػخاص معتيػػتف ،ثػػـ 

 فا عاما الموووؼ عةت ـ ،وتصتر الووؼ الخاص وو ايقطاعتؤوؿ الل الج ظ المي تعتي ا الواوؼ بعد 

 

                                                           
 .23،صيفس عمر حمدي باشا : المرجع  1
 .19،المرجع السابؽ،صرتـ مراحي :دور المسح العقاري ني اثبات المةلتظ العقارتظ ني المشرتع الجزائري 2
،ي اظ 03اؿ ،طو عبد الرزاؽ أحمد السي وري :الوستط ني شرح القايوف المديي الجدتد ،حؽ المةلتظ مع شرح مفصؿ لألشتا  واألم  3

 .796، ص 2011مصر،
 .08/05/1991،الصادر بمارت  : 21عددج ر معةؽ باألوواؼ ،ت 27/04/1991المؤرخ ني  91/10روـ  القايوف 4



 المقصود بالعقار الفالحي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصؿ األوؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يجػده وػػد أورد معرتفػػا لألمػػالؾ 2وبػػالرجوع الػػل وػايوف الموجتػػ  العقػػاري ،1إذا لػـ تقبةػػ  المووػػوؼ عةػت ـ 
"األمػالؾ الووفتػظ هػي األمػالؾ العقارتػظ المػي حبسػ ا مال ػا  بيصػ ا 31الووفتظ وذلؾ ني يص المػادة 

عتػظ ذات الميفعػظ عامػظ سػوا  ل إرادم  لتجعؿ المممع ب ا دائما ،ميمفع ب  جمعتػظ خترتػظ أو جمابمح
 لاف هذا المممع نورتا أو عيد وناة الموصتف الوسطا  الذتف تعتي ـ المالؾ المذلور ".

 عةػل أي ػا: تعرياف لمماالك العقارياة الو فياة الفالحياةومف خالؿ لؿ ما سبؽ تملػف اعطػا  
لالسػػمعماؿ "لػػؿ مػػا تشػػمة  العقػػار الفالحػػي مػػف أرااػػي نالحتػػظ ومبػػايي سػػليتظ ومبػػايي مخصصػػظ 

الفالحػػي المػػي حبسػػ ا مالل ػػا بمحػػض إرادمػػ  عةػػل وجػػ  المأبتػػد و المصػػدؽ ،لتجعػػؿ المممػػع ب ػػا دائمػػا 
،ميمفع ب  جمعتظ خترتػظ ،أو جمعتػظ خترتػظ أو جمعتػظ ذات ميفعػظ عامػظ سػوا  لػاف هػذا المممػع نورتػا 

 أو عيد وناة الموصتف الوسطا  الذتف تعتي ـ المالؾ المذلور".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 30العقارتظ ني او  آخر معدتالت و أحدث األحلاـ ،المرجع السابؽ،صعمر حمدي باشا :يقؿ المةلتظ  1
2
 ،المرجع السابؽ. 90/25القايوف روـ   



 المقصود بالعقار الفالحي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصؿ األوؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 بحث الثاني: المسار التاريخي لمعقار الفالحي.الم
مر القطاع الفالحي و الزراعػي نػي الجزائػر بعػدة مراحػؿ بسػبب معػدد خطػط مسػتتره و اػبط  

مػػػارتخي لالممعاوبػػػظ عةػػػل هػػػذه األرض ميػػػذ المػػػارت  القػػػدتـ ،نفػػػي هػػػذا المبحػػػث سػػػوؼ يميػػػاوؿ مسػػػار ا
         .روبػػػػؿ السػػػػمعما مرحةػػػػظ مػػػػا األوؿ:المطةػػػػب ن مػػػػف خػػػػالؿ مطةبػػػػتف: لةعقػػػػار الفالحػػػػي نػػػػي الجزائػػػػر

 مرحةظ الع د الشمرالي. :أما المطةب الثايي

 .ر بل االستعما مرحمة ما المطمب األول:

 .والحبوس أراضي البايمك الفرع األول:

وهػي األمػالؾ المػي مطةػؽ عةت ػا نػي عصػريا الحااػر بػأمالؾ الدولػظ ولايػت  : أراضي البايمك-أوال
األرااػػي والعقػػارات المػػي لػػاف تمةل ػػا البػػاي و حاشػػتم   لمػػا عرنػػت بأي ػػا:".1البػػايخااػػعظ لسػػةطظ 

الحالمظ ،ولذلؾ األرااي العائدة لبتت الماؿ وهي بمثابظ أمالؾ الدولظ ،ولايت القػوايتف المػي محلػـ 
وهػي بػذلؾ ارااػي ذات جػودة ،2المةلتظ العقارتظ ني هذه المرحةظ هػي الشػرتعظ ااسػالمتظ و العػرؼ"

ظ مقػع بػالقرب مػف المػػدف ،ومخاػع لسػةطظ الػداي مباشػرة أتػػف تػمـ موزتع ػا عةػل لبػار المػػوظفتف عالتػ
وذوي اليفوذ مقابؿ مقدتـ خدمات و المساب مأتتدهـ مثؿ اباط الجتش و األعتػاف و زعمػا  القبائػؿ 

ولايػت هيػاؾ ارااػي مػـ اػم ا الػل امػالؾ  ،دنػع جػز  مػف الميمػوج الػل البػاي للسب مأتتدهـ مقابػؿ
ااػي معػرؼ بدسػـ أرااػي ر باتةؾ وهي ما معرؼ باسـ أرااػي األزؿ ،ونػي الفقػ  ااسػالمي توجػد أ  ال

 الموات عةل أساس أي ا بتر معروؼ ل ا مالؾ ولتست مسمغةظ ل ني الفالحظ ول ني الرعي .

خػػر ممتػػز لةمشػػرتع العقػػاري السػػالمي هػػو "حبػػوس" و تسػػمل آيظػػاـ  هػػو :أراضااي الحبااوس -ثانيااا
وهػي أرااػي ،3وايويي تمامف هبظ نتما بتف األحتا  ،عطا  تممتز خاصظ بقصػد الختػرحبوس عقد 

 عةل األعماؿ الختر مثؿ مقدتـ العوف ألبيا  السبتؿ أوؿ رعاتظ  لإليفاؽحبست أو أووفت مةلتم ا 

                                                           
 .88عمر حمدي باشا :يقؿ المةلتظ العقارتظ ني او  آخر معدتالت و أحدث األحلاـ ،المرجع السابؽ،ص 1
 .09،ص2009يظ س،6العقارتظ ني المشرتع الجزائري ،دار هومظ ،طاثبات المةلتظ العقارتظ و الحقوؽ العتيتظ  عبد الحفتظ عبتدة: 2
 33،دار هومظ لةطباعظ واليشر والموزتع ،الجزائر،ص 2011،سيظ6عمار عةوي :المةلتظ واليظاـ العقاري ني الجزائر ،العقار،ط  3



 المقصود بالعقار الفالحي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصؿ األوؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ولعػػؿ سػػبب الػػذي أدى الػػل وجػػود هػػذا اليػػوع مػػف المةلتػػظ هػػو لمفػػادي مصػػادرم ا  ،المؤسسػػات الدتيتػػظ
الحلػاـ آيػذاؾ ،ذلػؾ ألف أحلػاـ الووػؼ نػي الشػرتعظ السػالمتظ مميػع مصػادرم ا أو واػع مف طػرؼ 

التػػد نػػالميمفع ب ػػذا الصػػيؼ مػػف األرااػػي لػػاف ل تمةػػؾ حػػؽ المصػػرؼ نت ػػا ،و إيمػػا تبقػػل لػػ  حػػؽ 
السػػمغالؿ و السػػمعماؿ ، وهػػي يوعػػاف حػػبس ختػػري )عػػاـ( ،تحػػبس نتػػ  العقػػار لفائػػدة ج ػػظ خترتػػظ 

لحػـر الملي..(،وهػذا اليػوع لػاف األصػؿ والغالػب ،واليػوع الثػايي وهػو الووػؼ األهةػي ا )جامع ،زاوتػظ،
)الخػػػاص( طغػػػل عةػػػل األوؿ و أصػػػبح بشػػػلؿ اليسػػػبظ الغالبػػػظ نػػػي المػػػدف ،و أصػػػبح تسػػػمعمؿ مػػػف 

 المالؾ لةمحانظظ عةل مةلتم ـ و حماتم ا.

 والممك أراضي العرش :نيالفرع  الثا

اليػػوع مػػف المةلتػػات الزراعتػػظ ممغتػػر مسػػمتم  حسػػب األوػػالتـ والميػػاطؽ إذ  هػػو: إراضااي العاارش -أوال
 "بأرااػػيلػػاف تعػػرؼ "بػػبالد الجماعػػظ "بػػالمغرب األوصػػل و بأرااػػي "السػػبقتظ" بػػالغرب الجزائػػري ،و 

بػػػالبالد المويسػػػتظ و  وبائػػػؿ العػػػرب" أو أرااػػػي" رض'عربي"أبػػػ بالوسػػػط والشػػػرؽ الجزائػػػري و العػػػرش"
ع مػػػف المةلتػػػات المشػػػاعظ توجػػػد بالميػػػاطؽ الممميعػػػظ عػػػف السػػػةطظ المباشػػػرة ابةػػػب أرااػػػي هػػػذا اليػػػو 

لةحلػػاـ والمػػي مممتػػز بحصػػايم ا الطبتعتػػظ ،ووةػػظ خصػػوبم ا ،مثػػؿ ميػػاطؽ وهػػراف الداخةتػػظ و أطػػراؼ 
باتةتؾ وسيطتيظ حتث مقتـ وبائؿ اليمامشػظ والحيايشػظ والحرالمػظ و اولد واسػـ و اولد عاشػور و أولد 

ولايت الميازعات ني هذا اليػوع مػف األرااػي مػف اخمصاصػات الجماعػظ ،ومػوظفي الباتةػؾ .1مقراف
 2و مصدر نت ا أحلاـ عرنتظ محةتظ.

 يظػاـ مةػؾ هػو الشػلؿ الػذي امخذمػ  ،وبصػفظ طبتعتػظ المةلتػظ نػي الجزائػر:إف  اراضاي المماك -ثانياا
 ات الجبةتظ ػػػػػػػوالمرمفعظ ػػػػػػي خاصػػػػػػػػوبائة ظ،ػػػػػػػػػري عامػػػػػػػاألرااي المةؾ ني الجزائر أصة ا برب نأبةب

أي ملسػػب بصػػفظ خاصػػظ ميػػذ األزؿ ولػػـ تسػػمطع الغػػزات العػػرب والعثمػػايتتف المػػوطف نػػي ،3لػػألوراس
 يمفاع والمصرؼ بالشئ بصفظ ، وهذه األرااي تخوؿ لصاحب ا حؽ ال 1المرمفعات المي ممامي ـ

                                                           
 .87صابؽ،عمر حمدي باشا :يقؿ المةلتظ العقارتظ ني او  آخر معدتالت و أحدث األحلاـ ،المرجع الس  1
 .88فس  صيع جر مال عمر حمدي باشا :  2
  28،صالمرجع السابؽ عمار عةوي :المةلتظ واليظاـ العقاري ني الجزائر ،العقار،  3



 المقصود بالعقار الفالحي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصؿ األوؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ذات مةلتػػػظ نردتػػػظ ،معظػػػـ ج ػػػظ المػػػؿ الجزائػػػري ولػػػذا أرااػػػي  حتػػػث مشػػػلؿ ارااػػػي مةػػػؾ ، مطةقػػػظ
نػػػي ميطقػػػظ  ،أماالقبائػػػؿ ،جبػػػاؿ بيػػػي مياصػػػر و الورسػػػيتس نػػػي ميطقػػػظ الجزائػػػر: المرمفعػػػات الجبةتػػػظ:

وهراف :مرمفعات وسيطتيظ :األوراس مشممؿ لذلؾ األوػالتـ مةػؾ عةػل لػؿ واحػات نػي الصػحرا  ،لمػا 
 . يجدها اتاا ني مياطؽ الس وؿ مثؿ وادي الشةؼ

 مرحمة العهد االشتراكي. المطمب الثاني:

ف الرحتػػؿ المفػػاجئ والسػػرتع لةمعمػػرتف ،يشػػأ عيػػ  عػػدة واػػعتات طارئػػظ مي ػػا شػػغور العدتػػد إ
 يػػم  عيػػ  اسػػمتال  العمػػاؿ عةػػل بعػػض المػػزارع الشػػابرة، سػػمغاللت الفالحتػػظ ،مػػامػػف المػػزارع و اا

مػػػالؾ مػػػف ج ػػػظ ،واػػػماف هػػػذه األ الػػػذي اسػػػمدعل المػػػدخؿ الفػػػوري لةمشػػػرع لةمحانظػػػظ عةػػػل األمػػػر
اسػػممرارتظ يشػػاط ا مػػف ج ػػظ اخػػرى مػػف خػػالؿ سػػف مجموعػػظ مػػف اليصػػوص القايويتػػظ نػػي مخمةػػؼ 

ومسػػمثمرات الفالحتػػظ وعقػػد نػػي المسػػتتر الػػذامي والثػػورة الزراعتػػظ  ظالمممثةػػ أيظمػػظالمجػػالت وامبػػاع  
 الفرعتف المالتتف:الممتاز هذا ما سيمياول  ني 

 والثورة الزراعية مرحمة التسيير الذاتي الفرع األول:

يشػػأ هػػذا اليظػػاـ ألوؿ مػػرة نػػي توبسػػالنتا المػػي مبيمػػ  بموجػػب وػػايوف  مرحمااة التساايير الااذاتي:-أوال
،وثـ مبيي هذا اليظاـ ني  27/06/1950المستتر الذامي العمةي لةمؤسسات الومصادتظ المؤرخ ني 

الزراعػي ،ثػـ مػـ معمتمػ  عةػل جمتػع المشػارتع نػي المجػاؿ  2 1963الجزائر بيا  عةل مرسـو مارس
الصياعتظ و الومصادتظ ،حتث مـ اعمباره اسةوبا لإلصالح الزراعػي ،وهػي معمبػر البةػد الوحتػد الػذي 
مبيػػل أسػػةوب المسػػتتر الػػذامي ،نػػي إدارة المشػػارتع الزراعتػػظ والصػػياعتظ والمجارتػػظ ،اسمئياسػػا بمجػػارب 

 3ربظ التوبسالنتظ.دوؿ أخرى ني هذا المجاؿ ،ومحدتد المج

 

                                                                                                                                                                                                 
  29،ص المرجع السابؽ المةلتظ واليظاـ العقاري ني الجزائر ،العقار، عمار عةوي : 1
 ،مةغل17مأستس لجاف المستتر ني المزارع الشابرة ،جرتدة الرسمتظ ،العدد،ممامف  1962الموبر  22المؤرخ ني  02-62المرسـو روـ  2

 80،ص1987المستتر الذامي ني المجربظ الجزائرتظ وني المجارب العالمتظ ،الجزائر ،المؤسسظ الوطيتظ لةلماب، محمد السوتدي:  3



 المقصود بالعقار الفالحي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصؿ األوؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 تعريف وخصائص التسيير الذاتي.-أ

يجػػد أي ػػا مملػػوف مػػػف  auto gestionمػػف الياحتػػظ الةغوتػػظ إذا حةةيػػا عبػػارة المسػػػتتر الػػذامي 
وعياهػػػا إدارة ومسػػػتتر و بػػػالجمع مػػػف المقطعػػػتف تملػػػوف  gestionومعيػػػا الػػػذامي و  autoمقطعػػػتف :

 1مف ـو "المستتر الذامي" او "اادارة الذامتظ".

أما الياحتظ الصطالحتظ نقد برز يقاش نق ػي بػتف اللمػاب حػوؿ مف ػـو المسػتتر الػذامي ن يػاؾ 
المباشػرة  رةبػاادامف عرن  :"حؽ العماؿ أف تقوموا بأيفس ـ عف طرتؽ ممثةت ـ ،ومجالس ـ الميمخبظ 

لوسػػائؿ اليمػػاج ،بمػػا مخولػػ  هػػذه اادارة مػػف حقػػوؽ ،و اسػػمغالؿ هػػذه األمػػواؿ والمصػػرؼ نت ػػا ،بػػؿ 
والمساهمظ ني الحصوؿ عةل جػز  مػف اليػام  الػذي مػدره ،مػع الحػؽ نػي مقرتػر لتفتػظ اادارة وواػع 

ومراوبػػػظ اادارة أسػػػةوب دتمقراطػػػي اشػػػمرالي ادارة و مسػػػتتر  أمػػػا الػػػبعض ا خػػػر نعرنػػػ :"،2وواعػػػدها"
 .الزراعتظ ني اليظاـ الجزائري"

ومػػػػف خػػػػالؿ اسػػػػمقرا  المعػػػػارتؼ السػػػػابقظ ،تمبػػػػتف ليػػػػا أف يظػػػػاـ المسػػػػتتر الػػػػذامي تممحػػػػور حػػػػوؿ 
نمف حتث اي  أسةوب دتمقراطي أليػ   خاصتمتف أساستتف ،الخاصتظ الدتمقراطتظ ،والخاصتظ الذامتظ،

ولجيػظ  المسػتتر ،المػي مممثػؿ نػي مجةػس العمػاؿ، تقـو عةل آلتظ اليمخاب نتمػا تخػص مشػلتؿ أج ػزة
اعطل الطبقظ العامةظ حقووػا  ن ذا المف ـو الدتمقراطي المستتر الميبثقتف عف الجمعتظ العامظ لةعماؿ،

 3معتيظ ني إوامظ عالوات العمؿ ،وني مستتر المزارع وموزتع األرباح.

ج زة البترووراطتظ لةدولظ و الشػؤوف أما مف حتث أي  أسةوب ذامي ،ألي  تفمرض نت  عدـ المدخؿ األ
 .لمستتر المالي و ااداريالممعةقظ با

 

 

                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .                                                                                                                            14المرجع السابؽ ،ص ،المستتر الذامي ني المجربظ الجزائرتظ وني المجارب العالمتظ محمد السوتدي: 1
 80ص،المرجع يفس  محمد السوتدي: 2

20،صالمرجع يفس ، محمد السوتدي: 3  
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 مراحل التسيير الذاتي في المجال الفالحي:-ب

،والمرحةػػظ  1968حمػل سػيظ  1962ممتػزت مراحػؿ المسػتتر الػػذامي بمػرحةمتف أساسػتتف وهمػا مرحةػػظ 
 .1987الل  1968الثايتظ مف 

اسػمرجاع األرااػي المعمػرتف بصػفظ مدرتجتػظ وذلػؾ بسػبب بدأت عمةتظ :1691-1691مرحمة -1
 العراوتؿ المي واعم ا امفاوتظ انتاف ،ولاف اسمغالؿ هذه األرااي و مستترها مـ مدرتجتا حتث:

دارة و مسػػػتتر ااةمسػػػتر ل 1 20-62روػػػـ  مػػػراأل أعطػػػل:حتػػػث تأسااايس لجاااان التسااايير الاااذاتي -
األرااػػػي الفالحتػػػظ الشػػػابرة ،و أعطػػػل لػػػ  بعػػػض الصػػػالحتات لمسػػػدتد الػػػدتوف و اسػػػمفا  الحقػػػوؽ 
لصالح المزرعظ للف ل تجوز لةممصرؼ المستر ني حاؿ مف األحواؿ المصرؼ نػي أمػواؿ المزرعػظ 

ف تماػػم3 02-62صػػدر المرسػـو روػـ  1962المػوبر  22بمػارت  و .2باسػمثيا  المحاصػتؿ الزراعتػػظ 
مأمتف لجاف المستتر ني المؤسسات الفالحتظ المي ل ا ألثر يت عشر عماؿ ،ممامف ثالثػظ اعاػا  
ميمخبػػتف تخمػػاروف مػػف بتػػي ـ رئتسػػا و الػػذي تحػػؿ محػػؿ الممصػػرؼ المسػػتر بعػػد اعممػػاد الةجيػػظ مػػف 

 طرؼ الوالي .

الشػػابرة  المماػػمف مسػػتتر األمػػواؿ4 63/95صػػدر المرسػػـو روػػـ  :تنظاايم تساايير الماازارع الشااا رة-
ب تئػػات ممعػػددة مي ػػا الجمعتػػظ العامػػظ لةعمػػاؿ المملويػػظ مػػف العمػػاؿ الػػدائمتف الػػذتف تيمخبػػوف مجةػػس 
العماؿ و لجيظ المستتر و المي مخمار مف بتي ػا الػرئتس الػذي تسػتر المزرعػظ مػع المػدتر المعػتف مػف 

ومصػادتظ و المالتػظ طرؼ الدولظ و ل ذا الختر بعػض الم ػاـ مي ػا السػ ر عةػل الشػرعتظ العمةتػات ال
 و مطبتؽ ورارات لجيظ المستتر و مجةس العماؿ.

 

                                                           
1
 . 12العدد ج ر الشابرة ، ومستتر األمالؾ حماتظ  ممامفالو  1962أوت  24المؤرخ ني  20-62األمر  

 ،المرجع يفس . 20-62األمر   2
3
 ،مةغل.17،جرتدة الرسمتظ ،العدد المزارع الشابرةمأستس لجاف المستتر ني  ،الممامف 1962الموبر  22المؤرخ ني  02-62المرسـو روـ  

4
امف مستتر األمواؿ الشابرة ل تئات ممعددة مي ا الجمعتظ العامظ لةعماؿ،جرتدة الرسمتظ م،ت29/03/1963،مؤرخ ني  95-63المرسـو  

 .1963مارس  29الصادر بمارت  :،17،العدد
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مػر يظػػاـ المسػػتتر الػذامي بمرحةػػظ جدتػدة مي ػػا إلغػػا   1968:نػي ي اتػػظ  1611-1691مرحمااة -1
الدتواف الوطيي الفالحي و ملةتؼ البيػؾ الػوطيي الجزائػري بػالحةوؿ محةػ  نػي م مػظ مقػدتر القػروض 

الطػػابع الػػدتمقراطي نػػي مجػػاؿ المسػػتتر اليظػػاـ المسػػتتر الػػذامي إل أف وزارة ربـ نػػ لةقطػػاع الفالحػػي.
الػػذي  6531-68الفالحػػظ اسػػممرت نػػي المػػدخؿ نػػي المسػػتتر ااداري و ذلػػؾ اسػػميادا الػػل األمػػر روػػـ 

واػػػع المرسػػػـو روػػػـ  ،أوػػػر عةػػػل اسػػػممرارتظ المػػػزارع المسػػػترة ذامتػػػا لقػػػرارات و خطػػػط اادارة المرلزتػػػظ
مجموعػظ مػف  الممامف معرتؼ مجموعظ العماؿ المابعظ لسمغالؿ الفالحي المسػتر ذامتػا، 69-152

 .سيظ 18الشروط المي تجب مونرها ني العماؿ مثؿ :المممع بالجيستظ الجزائرتظ ،بةوغ سف 

،نالعمػػػاؿ تيمفعػػػوف ب ػػػذا السػػػمغالؿ لمػػػدة بتػػػر  653-68مػػػف األمػػػر روػػػـ  6و 5وحسػػػب المػػػادمتف  
عػػػادة هتلةػػػظ إعمةتػػظ  بػػػدأت 1980ونػػي سػػػيظ  وابػػػؿ لةمصػػػرؼ و الحجػػز عةتػػػ . محػػدودة ،لليػػػ  بتػػر

صػػدر  08/12/1987لةمػػزارع المسػػترة ذامتػػا و ذلػػؾ ب ػػدؼ زتػػادة اليمػػاج و ملػػوتف المسػػترتف ،ونػػي 
مر الممعةػؽ بالمسػتتر الممعةؽ بالمسمثمرات الفالحتظ الجماعتظ و الفردتظ و الغي األ 19-87القايوف 

 مي . 17وجب المادة روـ الذامي الفالحي بم

 أجهزة التسيير الذاتي:-ج

 يصت المراستـ الممعةقظ بالمستتر الذامي ني القطاع الفالحي عةل مشلتؿ يوعتف مف األج زة وهما:

بػدأ العمػػؿ بيظػاـ المسػػتتر الػذامي إبمػػدا ا مػػف  :األجهازة الداخميااة لموحاادة الزراعيااة المساايرة ذاتيااا-1
 1963مشػػػرتعتظ أو ميظتمتػػػظ واسػػػممر هػػػذا الواػػػع الػػػل باتػػػظ مػػػارس ،دوف أي مغطتػػػظ 19623سػػػيظ 

   مرسـوثـ ب 5 653-68أمر المي مـ معدتة ا و اثرائ ا بموجب  954-63،حتث صدر المرسـو 

                                                           
،الصػػػػػػػادرة 15العػػػػػػػدد ج ر،المعػػػػػػػدؿ والمػػػػػػػممـ المسػػػػػػػتتر الػػػػػػػذامي نػػػػػػػي الفالحػػػػػػػظ الممعةػػػػػػػؽ ب، 30/12/1968المػػػػػػػؤرخ نػػػػػػػي   653-68المػػػػػػػر 1

 . 15/02/1969بمارت  :

،المماػػػػػمف المعرتػػػػػؼ بمجموعػػػػػظ العمػػػػػاؿ المابعػػػػػظ لالسػػػػػمغالؿ الفالحػػػػػي المسػػػػػتر ذامتػػػػػا  15/02/1969المػػػػػؤرخ نػػػػػي  15-69روػػػػػـ المرسػػػػػـو2
 .15،العدد  1969وحقوؽ وواجبات اعاائ ا ،الجرتدة الرسمتظ

 .09،ص 1988عمر صدوؽ :مطور الميظتـ القايويي لةقطاع الزراعي ني الجزائر، دتواف المطبوعات الجامعتظ ، 3
 المرجع السابؽ.، 95-63المرسـو روـ  4
 المرجع يفس .، 653-68المر 5
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اتػػػػػف حػػػػػددت دور الجمعتػػػػػظ العامػػػػػظ لةعمػػػػػاؿ و مجةػػػػػس العمػػػػػاؿ و لجيػػػػػظ المسػػػػػتتر ولػػػػػذا  1 69-15
 صالحتات الرئتس والمدتر.

تلةػػػؼ وزتػػػر الفالحػػػظ و الصػػػالح الزراعػػػي بموجتػػػ   التسااايير الاااذاتي: أجهااازة دعااام و انعااااش-1
،ول ػػػذا لغػػػرض 2السػػػمغاللتات الفالحتػػػظ المسػػػترة ذامتػػػا و مسػػػاعدم ا و ميسػػػتق ا و ايعاشػػػ ا ومراوبمػػػ  

 لإلصػػػػالحوامػػػت السػػػةطظ بدصػػػػالح األج ػػػزة المباشػػػرة لةمسػػػػتتر الػػػذامي بػػػد ا بحػػػػؿ الػػػدتواف الػػػوطيي 
و ملةتػػػؼ البيػػػؾ الػػػوطيي الجزائػػػري  22/12/1968المػػػؤرخ نػػػي  مػػػربموجػػػب األ ONRAالفالحػػػي 

BNA  بػػػالحةوؿ محةػػػ  نػػػي أدا  م مػػػظ مقػػػدتـ القػػػروض  24/09/1968بموجػػػب األمػػػر المػػػؤرخ نػػػي
،مف ج ظ اخرى وامت بموزتع الوظائؼ السابقظ لدتواف الوطيي لإلصالح الفالحػي 3لةقطاع الفالحي 

 اـ المي مقـو ب ا لماتةي :عةل اربعظ دواوتف حددت ل ا صالحتام ا والم 

، وم ممػػػ  مسػػػوتؽ الخاػػػػر و الفوالػػػ  عةػػػل الػػػػوطيي  OFLAالػػػدتواف الػػػوطيي لةفوالػػػ  و الخاػػػػر-
 والخارجي.

، و تقػػػـو بدصػػػالح العمػػػاد والمعػػػدات الفالحتػػػظ المابعػػػظ ONAMAالػػػدتواف الػػػوطيي لةعمػػػاد الفالحػػػي-
 لةقطاع المستر ذامتا الل جايب القطاع الخاص.

،وتقػػػـو بدسػػػمغالؿ يبػػػات الحةفػػػا  وميظػػػتـ السػػػوؽ الداخةتػػػظ و  ONALFAالػػػدتواف الػػػوطيي لةحةفػػػا  -
 محدتد اسعارها.

،وم ممػ  دراسػظ احمتاجػات الماشػتظ مػف المػواد الغذائتػظ و  ONABالدتواف الوطيي لمغذتػظ الماشػتظ -
ةػػي نقػػد أولةػػت م مػػظ أمػػا عةػػل المسػػموى المح ،رشػػاد مربػػي الماشػػتظ و مقػػدتـ المسػػاعدات الفيتػػظ ل ػػـإ

 دعـ و إيعاش المستتر الذامي لةبةدتظ ممثةظ مف طرؼ المجةس الشعبي البةدي حتث أصبحت 

 

                                                           
 .،المرجع السابؽ 15-69المرسـو روـ  1
 ،المرجع السابؽ. 653 -68مف األمر  30المادة   2
 .15المرجع السابؽ،ص ،المستتر الذامي ني المجربظ الجزائرتظ وني المجارب العالمتظ محمد سوتدي،  3



 المقصود بالعقار الفالحي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصؿ األوؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

25 
 

 

مشػػرؼ عةػػل جمتػػع الوحػػدات اليماجتػػظ المسػػترة ذامتػػا الموجػػودة  05/02/1969بمػػدا ا مػػف إالبةدتػػظ 
 .1نوؽ مراب ا

الػػذامي يجػػده اسػػس عةػػل موزتػػع  مػػف خػػالؿ دراسػػميا ليظػػاـ المسػػتتر تقياايم نظااام التساايير الااذاتي:-د
ارااػػي ومػػزارع المعمػػرتف الشػػابرة عةػػل الفالحػػتف العػػامةتف ل ػػا نػػي البداتػػظ ،نمػػف ج ػػظ حماتػػظ ل ػػذه 

يجد اف المسػتتر الػذامي لػـ تػيجح نػي  لما،  المالؾ ومف ج ظ اخرى عدـ معطؿ عمةتظ اليماجتظ ب ا
 :الجزائر خالؿ مةؾ الفمرة بسبب

دوف وصػػول ا الػػل دتػػظ المػػي احاطػػت بيظػػاـ المسػػتتر الػػذامي والمػػي حالػػت الصػػعوبات البشػػرتظ والما -
 اليمائ  المرجوة .

 .يماج الزراعي ااايخفاض معدؿ  -

مػػدخؿ اادارة المرلزتػػظ نػػي شػػؤوف المسػػتتر ممػػا تميػػانل مػػع مبػػادئ المػػي وػػاـ عةت ػػا يظػػاـ المسػػتتر   -
 .الذي تفمرض مشارلظ العماؿ ني المستتر 

ظ و ااطػار الزميػي والملػايي والمػي وامػت عةتػ  ولػذا الوسػائؿ الموصػودة لخدمػظ المشالؿ الميظتمت-
 هداؼ .األ

 .الزراعية الثورة  انون-ثانيا
 والجزائرتتف لةمعمرتف المابعظ الفالحتظ األرااي عةل مطبقا لاف الذامي 2المستتر أف رأتيا
 المابعػظ األخػرى األرااػي بقتػت بتيمػا الػوطيي، المحرتر لحرب معادتظ مووؼ ل ـ لايت الذتف
 .واللػرا  المزارعػظ طرتػؽ عػف المباشػر لالسػمغالؿ الخااعظ البةدتات أرااي مثؿ الوطيتظ لألمالؾ

 ذلؾ ني والسبب 1971 سيظ إل ممجسد لـ أي ا بتر ، 1965 سيظ الزراعتظ الثورة نلرة طرحت لذا
 األوؿ نػرعتف، خػالؿ مػف المجربػظ هػذه يميػاوؿ وسػوؼ .الدولػظ أج ػزة ميظػتـ إعادة ارورة إلل تعود

 .السمغالؿ يمط إلل نت  يمطرؽ والثايي الزراعتظ الثورة وايوف يطاؽ إلل نت  يمطرؽ
                                                           

 .181المرجع السابؽ ، ص ،المستتر الذامي ني المجربظ الجزائرتظ وني المجارب العالمتظ محمد سوتدي، 1
 .120،ص2001،الدتواف الوطيي لألشغاؿ المربوتظ ،الجزائر ، 1، شرح وايوف المسمثمرات الفالحتظ ،طبف روتظ بف توسؼ 2
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 :الزراعية الثورة  انون نطاق -أ

 األرااي عظػػػػػػػػطبت أي اليظاـ هذا نت  تطبؽ الذي المجاؿ الزراعتظ الثورة وايوف بيطاؽ يقصد
 وػايوف نػي وأهدانػ  دوانػع يبتف أف ارمأتيا لذا .السمغالؿ مف اليمط هذا عةت ا تمارس المي الفالحتظ
 مطبتق . مجاؿ الزراعتظ ،ثـ الثورة

 :الزراعية الثورة  انون أهدافه و دوافع-1
 :السمعماري الع د عف موروثظ ظواهر ثالثظ ني الدوانع  ومممثؿ

 الػذامي المسػتتر ليظػاـ الخااػعظ األرااػي لػوف نػي 1وتمجةػل :لامرض المتسااوي  يار التوزيع -
 مػالؾ وجػود جايػب الػل وأناػة ا األرااػي أجػود نػي لةزراعػظ الصػالحظ المسػاحظ لثةػث ممسػع

 المةلتػظ نػي المفػاوت إلػل 2إاػانظ.الفالحػظ م يػظ تمارسػوف ول المػدف نػي تقتمػوف شاسػعظ لمسػاحات
  .الخاصظ

 الجبةتػظ الميػاطؽ إلػل الغيتػظ الفالحتػظ الميػاطؽ مػف الفالحػتف هجػرة أهم ػا:االساتعمار مخمفاات-
 مشػروعظ بتػر بطػرؽ الزراعػي اايمػاج ميػاطؽ لقسػمظ السػمعمار عمػال  بعػض واحملػار والقاحةػظ
 .لةفالحتف إعادم ا العدالظ وواعد مقماي

 مقػع الجزائرتػظ، الزراعػظ عرنم ػا المػي الرلػود حالػظ إف:األرض الساتغالل المساتقرة  يار الظاروف-
 لمعػدد نيظػرا .السػمعماري اليظػاـ عػف الموروثػظ الزراعتػظ ال تالػؿ أواػاع عةػل األولػل بالدرجػظ
 ومباشرة الفالحتف صغار اسمغالؿ طرتؽ عف الفقترة عةل مي ا الغيتظ وستطرة الجمماعتظ الطبقات

 وطػاع بػتف الجزائرتػظ الفالحػظ ازدواجتػظ تبعػث ممػا، الشاسػعظ األرااي لخدمظ عةت ـ الحمقار صفظ
 لةمغتتػرات مصػدرا الظػروؼ هػذه لايػت الفالحػظ نػي الرأسػمالتظ لبػروز نيمتجػظ ،ومقةتػدي عصػري
 .الزراعتظ الثورة إلت ا آلت المي الجذرتظ

 تةي  : نتما مممثؿ: األهدافأما 
 .البالد خترات مف حرمت طالما المي األرتاؼ ني جذري مغتتر إحداث -
 مروتم ـ شروط وواع المزارعتف وميظتـ األرااي موزتع إعادة-
 .الواسعظ العقارتظ لةمةلتظ القائمظ األوااع وةب-

                                                           
 15،صالمرجع السابؽ  عمر، صدوؽ 1
 64 ص بتروت، العودة، دار الفةسطيتتف، والصحفتتف اللماب امحاد الجزائر، ني الزراعتظ الثورة س تؿ، الخالدي 2
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مباشػرة  عالوػات إيشػا  بدعػادة وذلػؾ أشػلال  بلػؿ السمغالؿ عةل والقاا  السمعمار آثار مصفتظ-

 . " لمف تخدم ا األرض" مبدأ أساس عةل الزراعظ متداف ني لةعمؿ
 :1هي رئيسية مبادئ ستة عمى الزراعية الثورة  انون ويقوم

 .تخدم ا لمف األرض -
 مباشرة. بصورة مةلتم ـ تفةحوف ل الذتف لةماللتف باليسبظ المةلتظ حؽ إلغا  -
 .المائتظ الموارد ني السمغاللتظ المجارة أشلاؿ لؿ إلغا  -
 .تزرعوي ا المي األرااي ني الفالحتف حقوؽ مأمتف -
 عةػل مشػجتع ـ وتػمـ مجايتػظ وبصػورة أراػا تمةلػوف ل الػذتف لةفالحػتف األرااػي الدولػظ مػيح -

 معاويي. إطار ني اايماج ووسائؿ لألرااي المشمرؾ السمعماؿ
يشا  ومأطترهـ الفالحتف حماتظ مسؤولتظ الدولظ مولي -  المعتشػظ شػروط لمحستف الالزمظ ال تئات وا 
 .األرتاؼ ني
 عةػل ب ػا ممغةػب لوسػتةظ 2المعػاويي اليظػاـ عةػل الزراعتػظ الثػورة اعممػدت :االساتغالل نماط -ب

 وألف .الزراعػي المجػاؿ نػي الشػمرالتظ مطبتػؽ نػي والرببػظ الفردتػظ الفػالح يزعظ بتف القائـ المعارض
 طرنتف)المسػمفتد بػتف عقػدا ونػؽ تػمـ الزراعتػظ الثػورة وػايوف إطػار نػي لةمسػمفتدتف األرااػي مػيح

 إلػل يمطػرؽ حتػث بدتجػاز يمياول ػا نسػوؼ الطػرنتف بػتف معاودتػظ عالوػظ وجػود ثمػظ ومػف والدولػظ(
 المسمفتدتف والمزامات حقوؽ إلل ثـ الميح عقد شروط

 :موانرها مف بد ل أرلاف نثمظ والمسمفتد الدولظ بتف تجمع عقد ثمظ اي  بما المنح: عقد شروط -1
 )المادة لميح ورار بدصدار المخوؿ الوالي عي  تعبر لةدولظ باليسبظ المرااي إف:العقد في الرضا -

 المسػمفتد عةل وتمعتف بمرسـو مصدتق  بعد ي ائتا ورارا تصبح ،حتث 73-71 روـ مف األمر 233
 .الميح بقبوؿ إرادم   عف المعبتر

 

                                                           
 ،المرجع السابؽ. 73- 71 روـ األمر مف 12 إلل 6 مف المواد 1

 إلل ب ا والمع ود الذامي المستتر ليظاـ الخااعظ لةزراعظ المعدة او الزراعتظ األرااي اف " 73– 71 روـ األمر مف 20 المادة ني جا  2
 السمغالؿ ني ازدواجتظ هيالؾ لايت أي  تعيي مما.الزراعتظ لةثورة الوطيي الصيدوؽ يظاـ تشمة ا ل المجاهدتف لقدما  الزراعتظ المعاويتات

 ."الزراعتظ بالثورة الممعةؽ األمر عةت ا تطبؽ اخرى نالحتظ وأرااي الفالحظ ني الذامي المستتر ليظاـ مابعظ نالحتظ أرااي :الفمرة مةؾ خالؿ



 المقصود بالعقار الفالحي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصؿ األوؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 األرض ملػوف أف وتجػب المسػمفتد إلػل المؤبػد اليمفػاع حػؽ هػو عتيػي حػؽ يقػؿ نػي تممثؿ :المحل-

 مخصصػات مػف ملػوف واف العقػد إبػراـ ووػت ومسػاحظ مووعػا ومعتيػظ نعػال موجػودة المميوحػظ
 .الزراعتظ لةثورة الوطيي الصيدوؽ

ذا،لةرتػؼ الجػذري المغتتر أجؿ مف لألرض العادؿ الموزتع ني تمجةل :السبب -  مػف رلػف مخةػؼ وا 
لغائػ  العقػد بػبطالف محلػـ أف 1الطعػف نةةجيػظ األرلػاف هػذه  عةػل تلػوف المسػمفتد حصػظ ومحدتػد .وا 

 .2الدخؿ معتار أساس
 إلل لةيقؿ وابؿ مؤبد ايمفاع حؽ لةمسمفتد تصبح  ني أف:ومممثؿ  المستفيدين والتزامات حقوق -1
 مف 120-119 المادمتف ني عةت ا الميصوص نت ـ الشروط مموانر الذتف ااياث دوف الذلور نرع
 شػخص أي وجػود عػدـ أو اليسػب عمػود عةػل نػروع ذلػور لةمسػمحؽ 3تلػف لػـ إذا أمػا .األمػر يفػس
 .األمػر هػذا ألحلػاـ طبقا جدتد ميح مواوع ملوف المعيتظ األرض ندف الموارد مف خاؿ ليف  محت
 :4الدولظ( )المزامات:ني مممثؿ أخرى بحقوؽ المسمفتد تمممع لما

 .الزراعي اايماج ومسوتؽ ميظتـ ،وملوتي ـ الفالحتف مأطتر،السمغالؿ أشلاؿ لؿ مف الحماتظ
 وػروض ومػيح سػيوات 5 مػدو والرسػـو الاػرائب مػف المسػمفتدتف الفالحػتف إعفػا ،.المػزارع م تئػظ
 .مؤومظ معويظ ميح إملايتظ مع المج تزات باممالؾ خاصظ

 الج ػظ المخمصػظ وملػوف السػمفادة نػي حق  تفقد ندي  المذلورة، باللمزامات المسمفتد أخؿ إذا أما -
 .  1075-72روـ الميفتذي المرسـو مف 45 المحلمظ )المادة هي الحؽ بدسقاط

 
                                                           

 نػي اليظػر واخمصاصػام ا( الطعػف واػاتا بايم ػا  ميم ػي ومؤومػظ خػاص طػابع ذات مخمةطػظ واػائتظ هتئػات هػي الزراعتظ لةثورة الطعف لجاف 1
 البػث نت ػا وتشػمرط عاػو( 13 )ماػـ الولئتػظ الةجيػظ  أمػاـ ابمدائتػظ بصورة نملوف الطعف درجات أما .والمعوتض والميح المأمتف ورارات طعوف

 بصػورة ملػوف حتػث الوطيتػظ الةجيػظ أمػاـ لالسػمئياؼ وابةػظ ألي ػا نقػط مووػؼ أثػر ذات  وورارام ا ش رتف م ةظ ني أمام ا المعرواظ القااتا ني
 بمفسػتر المخمصػظ الج ػظ أي ػا لمػا واحد ش ر خالؿ أمام ا المعرواظ القااتا ني مبث أف وتشمرط عاوا( 13)ماـ  األخترة هذه أماـ ي ائتظ
 (73-71 روـ األمر مف 277 إلل 249 مف المواد بمطبتق ) الممعةقظ اليصوص ولؿ الزراعتظ الثورة وايوف

القطاع  ني عامؿ لدخؿ معادل العدد مموسطظ عائةظ دخؿ مف األديل الحد نت  تلوف بشلؿ المسمفتد حصظ األمر، محدد يفس مف 110 لمادةا 2
  ( 1971لسيظ  دج 3000العاـ) ني توما 250 تعمؿ ذامتا المستر

 .122 ص سابؽ،ال مرجعال ،المستتر الذامي ني المجربظ الجزائرتظ وني المجارب العالمتظ توسؼ، روتظ بف بف ا 3
 ،المرجع السابؽ.73-71 -روـ األمر مف 150 إلل 111 مف المواد 4
5
تمعةؽ ب تئات الملةفظ بديجاز الم اـ المؤومظ لةثورة الزراعتظ عةل مسموى الولتظ  1972 /06/ 07 ني المؤرخ 107-72روـ الميفتذي المرسـو 

 ،مجموعظ اليصوص الممعةقظ بالثورة الزراعتظ)اليصوص األساستظ(،الطباعظ الشعبتظ لةجتش.



 المقصود بالعقار الفالحي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصؿ األوؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 القاػائتظ لةمجػالس اادارتػظ الغػرؼ دوف العادتػظ المحػالـ عةػل اليزاعػات هػذه إحالػظ مػف وال ػدؼ
 :1هو
 مسػموى عةػل الموجػودة المحػالـ أمػاـ دعػواهـ برنػع ل ػـ تسػمح إذ الممقااػتف، مػف العدالػظ مقرتػب-

 مسػموى عةػل ملػوف المػي القاػائتظ بالمجػالس الموجودة اادارتظ الغرؼ إلل الةجو  مف بدل الدوائر
 .الولتات عواصـ

 مػف اليزاعػات هػذه بقتػت لػو أليػ  المسػمحقتف، مػع المسػاواة وػدـ عةػل يفسػ ا مجعػؿ أف الدولظ مرتد-
 .ووة مرلز ني الدولظ للايت اادارتظ الغرؼ اخمصاص

 الثورة وايوف لمطبتؽ الارورتظ الشروط وم تئظ العمومتظ األمواؿ صتايظ عةل المشرع مف وحرصا-
 :2لا مي يةخص ا اليمقالتظ والمدابتر المحفظات مف مجموعظ واع إلل عمد ود يجده الزراعتظ،

 بػتف مػا الفمػرة نػي ممػت المػي األحتا  األشخاص بتف الزراعتظ المةلتظ يقؿ أو القسمظ عمةتات لؿ-
 المػأمتـ مػف المةلتػظ هػذه اسػمبعاد إلػل الرامتػظ الزراعتظ، الثورة وايوف يشر ومارت  1962 جوتةتظ  5

 .3األثر وعدتمظ باطةظ معد المحممؿ،
 الثػورة مطبتػؽ ميطقػظ نػي الداخةػظ البةػدتات نػي المةلتػظ يقػؿ وأشػغاؿ عمةتػات لػؿ مووتػؼ تجػب-

 .الثورة هذه عمةتات جمتع مف اليم ا  باتظ إلل الزراعتظ
 سػبعظ م ةػظ خػالؿ الزراعتػظ الثػورة يزاعػات مي ػي أف القاػائتظ والمجػالس المحػالـ مػف المطةػوب-

 لقػايوف هػذا عػف السػابقظ لةيزاعػات باليسبظ وذلؾ الزراعتظ، الثورة وايوف يشر مارت  مف ابمدا  أش ر
 .نقط عي  والخارجظ

 موصػونا مخرتبػا تعػد القػايوف هػذا مطبتػؽ تشػوه أو تفسػد أو تعروػؿ عمػؿ نػي شػروع أو عمػؿ لػؿ-
 .الومصادتظ الجرائـ بقمع الخاص المجةس أماـ المالحقظ إلل مرملب  تعرض

 
 

                                                           
 . 123 ص المرجع السابؽ، ،المستتر الذامي ني المجربظ الجزائرتظ وني المجارب العالمتظ توسؼ، بف روتظ بف 1
 .الزراعتظ الثورة وايوف مف 172 إلل 154 مف المواد 2
 بالمعمرتف الخاصظ العقارتظ المعامالت لؿ نت  :"مف المقرر وايويا أف جا   23/10/1991ني : مؤرخ 81693 روـ العةتا المحلمظ ورار 3

 مف لاف ولما .لةقايوف مخالفا تعد المبدأ هذا تخالؼ بما القاا  ندف ثمظ ومف باطةظ، معد بعده وما 1962 جوتةتظ 1 مف ممت والمي الفريستتف
 القايوف..." خالفوا ود تلويوا بالبتع الوعد بصحظ بقاائ ـ المواوع وااة أف الحاؿ واتظ ني الثابت



 المقصود بالعقار الفالحي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصؿ األوؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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خػماللت إوبالربـ ما سعت الت  الثورة الزراعتظ مػف اهػداؼ يبتةػظ إل أف مطبتق ػا نػي المتػداف لشػؼ 

 حػػادة معػػايي مي ػػا الجماعػػات المحةتػػظ ،حتػػث تسػػمغة  بعػػض الميمخبػػتف لوسػػتةظ اثػػرا  و الخػػمالس،
وبػذلؾ ،1اما البعض ا خػر لوسػتةظ لةمحابػاة والمحسػوبتظ وخدمػظ العشػترة مثػؿ الصػالح العػاـ لةبةدتػظ 

 نتماتةي: أسباب فشل الثورة الزراعيةميحصر 
 صعوبظ المحتط الجمماعي و الثقاني الذي واج م  الدولظ.و  السةطظ بمشروع الثورة الزراعتظ مفرد-
 المسرع ني ميفتذ الثورة الزراعتظ. ،اؼ هتئات ميفتذ الثورة الزراعتظايحر -

طػػتط لةقطػػاع الفالحػػي سػػو  المخ، إاػػفا  صػػفظ العامػؿ عةػػل الفػػالح نمممثػػؿ نػػي: مظاااهر فشاامهاأمػا 
عػػػػدـ دوػػػػظ المعةومػػػػات الحصػػػػائتظ ،واػػػػعؼ العممػػػػادات المخصصػػػػظ لالسػػػػػمثمار  والمممثػػػػؿ نػػػػي:

 .... OFLAالفالحي ،وبترووراطتظ الدواوتف الفالحتظ مثؿ 
 وعقد االمتياز الفالحية المستثمرات :نظام نيالثاالفرع 

 :الفالحية المستثمرات نظام -أوال
 السػبعتيتات خػالؿ العػاـ لةقطػاع الفالحػي المتػداف نػي المسػجةظ الومصػادتظ اليمػائ  اػعؼ إف

 وػدما  ومعاويتػات الفالحػظ نػي الػذامي المسػتتر وطػاع هتلةػظ نػي اليظػر إعػادة إلػل بالدولػظ دنػع
 .الزراعتظ لةثورة الخاسرة اايماجتظ المعاويتات ولؿ المجاهدتف
 الواػعتظ مػدهور إلػل أدى البمػروؿ أسػعار نػي لبتػر ايخفػاض ووػع 2الثمايتيتػات بداتػظ ومػع
 جدتػدة مرحةػظ األختػرة هػذه ندخةت لةجزائر، باليسبظ العجاؼ السيوات بداتظ معةيا لةبالد، الومصادتظ

حتػث  والجمماعتػظ، والومصػادتظ الستاسػتظ ااصػالحات بػوادر، بعػض األنػؽ نػي مةػوح بػدأت حتػث
 :مي ا يذلر الومصادي الصعتد عةل ووايتف عدة المشرع أصدر

 ومظ ني 1989 سيظ الدسموري المعدتؿ وتأمي هذا 044-88 روـ والقايوف 013-88 روـ القايوف -
 .لةدولظ المابعظ العمومتظ القطاعات مستتر ني يسبتظ حرتظ جمتع ا أعطت المي القوايتف هذه

                                                           
1
 .61،ص 6655المؤسسة الىطىية للكتاب، حسه بهلىل ،التخلف و إشكالية التىازن الجهىي ،الجسائر،  

 ، 2004 المربوتظ، لألشغاؿ الوطيي الدتواف الجزائر، والمستتر، المةلتظ مجاؿ ني لةدولظ المابع الفالحي العقار ميازعات سمتظ، برلاهـ ليقار 2
 11 .ص

3
 . الومصادتظ العمومتظ لةمؤسسات الموجت ي القايوف الممامف 01-88 روـ القايوف  

4
 المؤسسات عةل المطبقظ الخاصظ لةقواعد والمحدد المجاري القايوف الممامف 59-75المعدؿ والمممـ باألمر روـ  04-88 روـ القايوف 

 12/11/1988 ني المؤرخ العمومتظ الومصادتظ
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 مف لاف المبادرات، ومشجتع المباشر المستتر عف الدولظ ابمعاد بارورة الجدتدة اليظرة مع ومماشتا

 لػيمط الفالحتػظ المسػمثمرات يظػاـ المشػرع اخمػار حتػث آخر، يمط يحو الجزائر ممج  أف الاروري
القػايوف روػـ  خػالؿ مػف الخاصػظ الوطيتػظ لألمػالؾ المابعػظ الفالحتػظ األرااػي واسمغالؿ لمستتر جدتد
 هػذا بموجػب المشػرع اسػمحدث ا المػي الجدتػدة ا لتػظ هػي الفالحتػظ المسػمثمرة وباعمبػار، 87-19

 أشلال ا. و معرتؼ المسمثمرة الفالحتظ فرعال هذا خالؿ مف يعال  نسوؼ، القايوف
 :الفالحية لمستثمراتا تعريف-أ

 أجؿ مف19-87روـ القايوف بموجب المشرع اسمحدث ا المي ا لتظ هي الفالحتظ المسمثمرة لايت إذا
 الةغػظ تقابةػ  نػي الػذي "مسػمثمرة" مصػطةح بذلؾ مسمحدثا لةدولظ المابعظ الفالحتظ األرااي اسمغالؿ
 ناألمر .المعاويتات أو بالسمغاللت سابقا مدعل لايت أف بعد،"Exploitation"اصطالح الفريستظ
 تعػد نػال، 1السػمثمار نأمػا .ملوتي ػا شػروط إلػل المطػرؽ وبػؿ المسػمثمرة هػذه معرتػؼ ميػا تقماػي
 بػتف ومػف محدتػده، نػي صػعوبظ القػايوف رجػاؿ وجػد ووػد اومصػادي، مف ػـو لويػ  جدتػدا، مف ومػا

 أجؿ مف اايماج وسائؿ عةل الحصوؿ":أي  الومصاد، رجاؿ أحد ب ا واـ المي مةؾ معرتف  محاولت
 شػخص طػرؼ مػف سػوا  هػادؼ مج ػود لػؿ بأيػ :" 2الفالحػي السػمثمار وتعػرؼ" مسػمقبةي إيمػاج

 ل اسػمثمار هيالػؾ يجػد ووػد .الفالحػي القطػاع نػي مػالي ربػح محقتػؽ أجػؿ مػف خػاص أو عمػومي
 ".المسمقؿ بالسمثمار تعرؼ ما وهو العامظ الميفعظ تحقؽ بؿ مباشرة مالتا ت دؼ

 معرتف ػا محػاولت ومػف الفالحتػظ، لةمسمثمرات معرتؼ أي يجد ل 19-87 روـ القايوف إلل وبالرجوع
 أو شػخص طػرؼ مػف السػيظ طتةػظ ومسػمغةظ مسػترة مرابتػظ وحػدة معيػي اومصػادي، مصػطةح:" 3بأي ا
 لةشػخص مةلػا ملػوف وايويػا .الفالحػي اايمػاج لخدمػظ وذلػؾ ...اايمػاج وسػائؿ مػيظـ أشػخاص عػدة
 :لا مي موزعظ مادة 48 مف أعاله المذلور الفالحتظ المسمثمرات وايوف وتملوف،تسمغة ا الذي

 ( 11المادة) الجماعتظ الفالحتظ المسمثمرات ملوتف (،10 المادة إلل 1 المادة) عامظ أحلاـ-
 أحلػاـ ، (32المػادة إلػل 19 المػادة) الجماعتػظ الفالحتػظ لةمسػمثمرة األساسػي القػايوف ،(12والمػادة
  (48المادة إلل 45 المادة) خمامتظ أحلاـ ، (44المادة إلل 37 المادة)عامظ

                                                           
 .2-1ص،  1999 الجامعتظ، المطبوعات دتواف الجزائر، الجزائر، ني السمثمارات وايوف وربوع، لماؿ عةتوش 1
شلالتظ السمثمار :حسف وب ةوؿ محمد، بةقاسـ 2  .13 ص ، 1990 لةلماب، الوطيتظ المؤسسظ الجزائر، لةجزائر، الج وي الموازف وا 
 . 14 ص سابؽ،ال مرجعال ،المستتر الذامي ني المجربظ الجزائرتظ وني المجارب العالمتظ توسؼ، بف روتظ بف 3
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 خااعظ لايت المي واألرااي والعرش البةدتات أرااي:ني اليظاـ هذا1مطبتؽ مجاؿ حصر وتملف
 المؤممػظ واألرااػي ل ػا، مالػؾ ول ل ػا وارث ل المػي واألرااػي الفالحػظ نػي الػذامي المسػتتر ليظػاـ

 .الوطيي لةصيدوؽ ب ا والممبرع
 :الفالحية المستثمرات أشكال -ب

 مسػمثمرات شػلؿ نػي جماعتػا مسػمغؿ األراػي أف عةػل 19-87مػف القػايوف روػـ  9/1المادة ميص
 نػي المػادة يفػس حسػب اسػمثيا  تملػف أيػ  إل لالسػمغالؿ العامػظ القاعػدة ومعمبػر جماعتػظ نالحتػظ
 هػذا بموجب المحددة الشروط وامف الحالت حسب نردتظ بصفظ األرااي اسمغالؿ الثالثظ نقرم ا

 المسػمثمرات ثـ،الجماعتػظ الفالحتػظ المسػمثمرات يميػاوؿ حتػث ، إلتػ  يمطػرؽ سػوؼ مػا وهذا القايوف،
 عةل الموالي. الفردتظ الفالحتظ

 :الجماعية الفالحية المستثمرة -1
 مػف نصػة  نػي الجماعتػظ الفالحتػظ لةمسػمثمرات األساسػي القػايوف 19-87 روػـ القػايوف ماػمف لقػد

 ميظػتـ إعػادة وآنػاؽ أسػس شػرح عمةتػات ممػت أيػ  األمػر نػي والم ػـ 36 إلػل 11 مػف المػواد خالؿ
 .مسموتتف عةل ذلؾ ولاف 1987 سبممبر ش ر خالؿ العمومي القطاع

 الػوزرا  مجةػس وػرارات بشػرح لةحػزب العامػظ األمايػظ أعاػا  وػاـ حتػث:2الوالئي المستوى عمىف -
 محػت الولتػات نػي نالحتػظ لإلطػارات اجمماعػات بعػد نتمػا يظمػت لمػا الػوطف ولتػات مسػموى عةػل

  .الجدتدة الموج ات شرح مـ حتث الجزائرتتف لةفالحتتف الوطيي والمحاد الفالحظ وزارة إشراؼ
 الحزب محانظات إشراؼ محت الفالحتظ الولئتظ المحادات أعدت حتث:3المزارع مستوى عمى اما

 .ااسياد وهتالؿ ذامتا المسترة المزارع داخؿ لشرح بريامجا
                                                           

 .254 ص سابؽ،ال مرجعال العقارتظ، الميازعات لتةل، وزرووي عمر، باشا حمدي 1
 الرئتسػي ال ػدؼ لػاف ووػد بالديػا، ني الفالحتظ العقارتظ الستاسظ لمطبتؽ المرجعي ااطار ، العقاري الموجت  الممامف 25-90 روـ القايوف تعد
 والمػي ، 1989 نبراتػر 23 دسػمور ب ػا جػا  المػي الدسػمورتظ واألحلػاـ العقػاري المشػرتع بػتف مطػابؽ إتجػاد محاولػظ هػو القػايوف هػذا إصػدار مػف

 73-71روػـ األمػر نػألغل األصػةتتف، مالل ػا إلػل األرااػي بدرجػاع وذلػؾ الخاصػظ لةمةلتػظ العمبػار أعػاد حتػث العقارتػظ، المةلتػظ حػؽ ماػمف
 القػايوف هػذا معػدتؿ األصػةتتف وبعػد لمالل ػا الفالحػي طابع ػا عةػل حانظػظ المػي المؤممػظ األرااػي إرجػاع عةػل ويػص الزراعتػظ بػالثورة الممعةؽ
 الزراعتػظ، لةثػورة الػوطيي الصػيدوؽ لفائػدة ب ػا الممبػرع األرااػي إلػل السػمرجاع حػؽ اممػد 1995 سػبممبر 25 نػي المؤرخ 26-95 روـ باألمر

 .1963ماي9المؤرخ ني  168-63لةمرسـو روـ  مطبتقا الدولظ حماتظ محت واعت المي واألرااي
 .58سابق،صالمرجع ،ال مطور الميظتـ القايويي لةقطاع الزراعي ني الجزائر صدوق عمر ،  2

  84 ص السابؽ، المرجع سابؽ، مرجع العقارتظ، الميازعات لتةل، وزرووي عمر، باشا حمدي 3
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يشا  ملوتف مراحؿب أما نتما تمعةؽ  نقد مرت بماتةي: الفالحتظ المسمثمرات وا 

 لةمسػمثمرات ال تلةػظ بدعػادة الممعةػؽ الػوزاري الميشػور فحساب المنتجاين جماعاات تكاوين 
 نػي تماػمف يجػده 1987 أوت لشػ ر الفالحػظ وزارة عػف الصػادر العمػومي القطػاع نػي الفالحتػظ
 نػي ومياسػب ـ متػول ـ حرتػظ حسػب المػزارع عمػاؿ تػوزع أولػل :"نػي مرحةػظ مػاتةي الثايتػظ صػفحم 
 19-87روػـ القػايوف مػف 11 المػادة مؤلػده مػا وهػذا األوػؿ"، عةػل ميمجػتف ثالثظ مف ممألؼ جماعات

 مسػمثمرة إيشػا  وصػد بتػي ـ نتمػا ممبػادؿ وباخمتػار ...ألثػر أو ميمجػتف ثالثػظ تلػوف" :نت ا جا  المي
 أيػ  إل نػألثر، ميمجػتف ثالثػظ ماػـ أف تيبغػي الجماعتػظ الفالحتػظ نالمسػمثمرة ..."جماعتػظ نالحتػظ
 أعاػا  بػتف حػادة خالنػات هيالػؾ لايػت نقػد متػول ـ حسػب الفالحتػتف الميمجػتف موزتػع 1وربػـ

 بمحوتػؿ المطالبػظ إلػل الشػرلا  مػف بعػدد دنػع الػذي األمػر الجماعتػظ، الفالحتػظ المسػمثمرات
 .نردتظ مسمثمرات إلل الجماعتظ الفالحتظ المسمثمرات

 نػي المممثةػظ الميظػتـ إعػادة نػي الةجػاف هػذه صػالحتات وممجةػل التنظيم إعادة لجان تكوين 
 المػزارع ممةل ػا المػي اايمػاج وسػائؿ مخصػتص أو الجدتػدة الجماعػات بػتف المػزارع أرااػي موزتػع

 العـو ومقدتـ لةموزتع القابةظ بتر والمج تزات لة تالؿ المشمرؾ السمخداـ شروط ومحدتد الشمرالتظ
 ولػذلؾ المممةلػات ومقتػتـ ورسػم ا الجدتػدة الفالحتػظ المسػمثمرات حػدود بمعتػتف الملةفػظ لألج ػزة
 وماػـ الولتػات مسػموى عةػل 2المقيتظ الةجافحتث مملوف  ،وجماعتا نردتا المسمفتدتف وائمظ اومراح
 مسح ومصالح المالتظ ومصالح الفالحظ ومصالح الجزائرتتف لةفالحتف الوطيي المحاد عف ممثةتف

 لةوالي تملف لما أعاائ ا وباوي الةجيظ هذه ميسؽ معتتف الوالي وتمولل وموثقا ووااتا األرااي
 عشػر لػؿ مجموعػات أو البةػدتات بعػض مسػموى عةػل مماثةػظ محةتػظ مقيتػظ لجػاف تيصػب أف

 :المقيتظ الةجاف م اـ بعض وهذه نالحتظ مسمثمرات
 .المزارع أمالؾ مي ا مملوف المي اايماج لوسائؿ المادي الجرد-
 .وميصتب ا الجماعات ملوتف عةل ااشراؼ-
 .الفردتظ لالسمفادة والممرشحتف اااانتظ الجماعات وائمظ ابط-
 .مدخؿ إلل المساعدات هذه ممحوؿ ل أف عةل الجدتدة والجماعات الداخةتظ لةجاف المساعدة مقدتـ-

                                                           
 117 ص سابؽ، مرجع ،المستتر الذامي ني المجربظ الجزائرتظ وني المجارب العالمتظ توسؼ، بف روتظ بف 1
 .85 ص ،السابؽ ، المرجع مطور الميظتـ القايويي لةقطاع الزراعي ني الجزائر عمر، صدوؽ  2
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  1اإلنتاج ووسائل األراضي توزيع   
 ومسحها ورسمها الجديدة الفالحية المستثمرات حدود تعيين ، 
 حالػظ) مسػمفتد أو جماعػظ للػؿ ومسػةتم ا بدعػدادها الػولة تملفػؿحتػث  ،االساتفادة  ارارات 

يما العقارتظ الحقوؽ مةلتظ ميقؿ ل قراراتال (،حتث أف هذهالفردتظ المسمثمرة  رخص بمثابظ معمبر وا 
 تمرمػب الػذي ااداري العقد إعداد لحتف وذلؾ اادارة مواج ظ ني لةمسمفتدتف حقووا مرمب اسمغالؿ

 بعػض رنػض حػوؿ المطػروح ااشػلاؿ وتبقل لةمسمفتدتف، العقارتظ العتيتظ الحقوؽ يقؿ إش اره عف
 حالػظ نػي المسػمفتدتف إدعػا ات اثبػات المقدمػظ السػمفادة بقػرارات العمػراؼ القاػائتظ الج ػات
 نػي مػي ـ تطةػب إذ ورسػمتظ مخمصػظ إدارتػظ هتئػات مػف صػدورها ربػـ األرااػي حػوؿ اليزاعػات

 .الرسمي بالعقد ااثبات األحتاف بالب
 :الفردية الفالحية المستثمرة -1

 بصػفظ نردتػظ األرااػي اسػمغالؿ اسػمثيائتا تملػف:"19-87مػف القػايوف روػـ  9/3  المػادة نػي جػا 
 الشػروط ونػؽ نػردي سػمثمارانا".القػايوف هػذا بموجػب المحػددة الشػروط واػمف الحػالت حسػب
 لشػروط تخاع إيما الفردتظ الفالحتظ المسمثمرات ملوتف أف القايوف هذا مف 10 المادة ني المحددة
 :ني مممثؿ

 .ميمجتف ثالثظ جماعظ أي عددا الجماعات أوؿ عمؿ طاوظ مع حجم ا تمال ـ أراتظ وطع بقا -
 .بعدها أو عزلم ا لسبب أخرى مسمثمرة امف األراتظ القطع هذه دم  إملايتظ عدـ-
 امف دمج ا إملايتظ مع عددا الجماعات أوؿ عمؿ طاوظ مع حجم ا تمال ـ ل أراتظ وطع بقا -

ااتجػاز  ،تقػؼ عةػل مػدى 19-87وبػذلؾ نػدف المػمفحص لةقػايوف روػـ  ،واحد آف ني أخرى مسمثمرة
وايويتػػا ،جعػػؿ مػػف مادة(،هػػذا التجػػاز خةػػؽ نرابػػا  47الشػػدتد المػػي صػػتغت بػػ  مػػواده )تحمػػوي عةػػل 
 وأماـ عدـ رببظ المشرع ،ني مدارؾ هذه  طاؽ احلام ،عدة واعتات و شروط و إجرا ات خارج ي

،مػػف ج ػػظ  اليقػػائص نػػي شػػلؿ معػػدتالت ،شػػلؿ ذلػػؾ ميفػػذا لػػإلدارة ممثةػػظ نػػي وزارمػػي المالتػػظ الفالحػػظ
رتػؽ مياشػتر لةمصدي ل ذا اليقص ،ومف ج ظ أخرى لإلعمدا  عةل أحلام  ،ولو بغتر وصد ،عػف ط

 ومعةتمات ممعاراظ ني الغالب مع اهـ مبدأ وايويي ،أل وهو مبدا موازي األشلاؿ ،عةل أساس أي ا 
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لـ ملمفي بالمسائؿ الميظتمتظ ،بػؿ معدمػ  الػل المشػرتع ،بدورارهػا شػروط و إجػرا ات إاػانتظ لػـ تػيص 

 .19-87عةت ا القايوف 
 :الفالحي االمتياز عقد -ثانيا

وعػرؼ لػذلؾ  1987لقد ظ ر هذا اليوع مف العقود ني ي اتظ الثمايتيػات و بالاػبط نػي نريسػا سػيظ 
نػي المغػػرب وهػو اسػػياد اسػػمغالؿ أمػواؿ عامػػظ أو خاصػػظ مابعػظ لةدولػػظ ألحػػد األشػخاص مػػف القػػايوف 

 اعطػا  نػي الفق ػا  اخمةػؼ لقػدو ،الخػاص وهػذا لمػدة محػددة ومؤومػظ و بمقابػؿ أجػر أو إمػاوة معتيػظ
 مػع والقايويتػظ، الفق تػظ المعرتفػات أهػـ ابػراز وؿ سػيحا لػذا الفالحػي، الممتػاز لعقػد شػامؿ معرتػؼ

 .وشروط  خصائص  اسمخالص

 الفالحي: االمتياز عقد تعريف -أ

 الدولػظ مػف تمػيح وػايويي مػرختص هػو ( CONCESSIONلةمػظ الممتػاز):الفقهاي التعرياف 1-
 حتث يجد مبةغ معتف، وبمقابؿ محددة لمدة عقارتظ أمواؿ لسمغالؿ معيوي، أو طبتعي شخص إلل
 الدولظ لايت سوا  المايحظ اادارة ملةؼ امفاؽ أو عقد ":أي  عةل عرن  بواتاؼ عمار الدلمور أف
 تسػمل الخػاص القػايوف أو العاـ القايوف مف معيوتا أو طبتعتا شخصا بموجب  البةدتظ، أو الولتظ أو

 بػددارة الممتػاز صػاحب وتقػـو محػددة لمػدة عمومي مرنؽ واسمغالؿ بمستتر تقـو الممتاز، صاحب
 القتػاـ ب ػذه مقابػؿ ونػي ذلػؾ عػف الياجمػظ المسػؤولتظ مػمحمال عمالػ  واموالػ  مسػمخدما المرنػؽ هػذا

 العقػد نػي تحػدد مالتػا مبةغػا الممتػاز مقابةػ  صػاحب تمقااػل العمػومي المرنػؽ مسػتتر أي الخدمػظ
 ":العػاـ المرنػؽ اممتػاز أف عةػل محتػو أحمػد األسػماذ عرنػ  لمػا1المرنػؽ" بخػدمات الميمفعػوف وتدنع 

 2العمومي" المرنؽ مشغتؿ بمأمتف اعمبارتا أو طبتعتا شخصا بمقمااه اادارة ملةؼ امفاؽ هو

 مسػتتره مػيح تػمـ والػذي عمػومي مرنؽ عةل الميصب الممتاز لعقد مطروا المعرتفتف لال أف وتالحظ
 لػوف وذلؾ 10/03 القايوف عةت  يص لما مخالفا جا  ما وهو طبتعي، شخص أو معيوي لشخص

 بتره، دوف الطبتعي الشخص ني ميحصر القايوف هذا صةب ني الدولظ مع الممعاود الطرؼ أف

                                                           
 .55ص ، 2008 الجزائر، والموزتع، لةيشر جسور العمومتظ، الصفقات بواتاؼ، عمار 1
 . 440 ص ، 1996 الجامعتظ، المطبوعات دتواف اادارتظ، المؤسسات حوؿ محاارات محتو، أحمد 2



 المقصود بالعقار الفالحي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفصؿ األوؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

36 
 

 

مػف خػالؿ اسػمقرا  جمةػظ مػف القػوايتف و المراسػتـ :الفالحاي االمتيااز لعقاد القاانوني التعرياف 2-
الممعةقػػػػظ بالممتػػػػاز عمومػػػػا و الممتػػػػاز الفالحػػػػي عةػػػػل وجػػػػ  الخصػػػػوص يسػػػػمخةص مجموعػػػػظ مػػػػف 
المعػػارتؼ لمػػاتةي :إف اوؿ مطبتػػؽ لالممتػػاز نػػي مجػػاؿ العقػػار الفالحػػي نػػي الجزائػػر لػػاف نػػي إطػػار 

 .83/181القايوف روـ 

ميػػ  حتػػث يصػػت عةػػل :" اف  55اورد معرتفػػا لعقػػد الممتػػاز نػػي المػػادة  2 88/01القػػايوف لمػػا أف 
المسػػتتر تػػمـ ونقػػا لعقػػد إداري لالممتػػاز ،بموجػػب دنمػػر العبػػا  العامػػظ والميازعػػات الممعةقػػظ بػػاألمالؾ 

 العامظ هي ذات طابع إداري"

 اممتػاز :أيػ  عةػل الممتػاز عقػد عػرؼ ( 04 ) مادم  الرابعظ ني 89/013روـ الميفتذي المرسـوأما 
 المبعػات الدولػظ بموجبػ  ااداري، محػدد القػايوف عقػود مػف عقػد الخارجتػظ لةمجػارة الدولػظ احملػار
 الدولظ". وواجبام ـ إزا  حقوو ـ ومبتف الممتاز أصحاب ل ا تخاع المي والشروط

 هػو ":أيػ  عةػل الممتػاز عقػد (،عػرؼ05الخامسػظ) مادمػ  نػي 4 94/322روػـ الميفتػذي المرسػـوو 
 هػا األمػالؾ مابعػظ ممػونرة اراػتظ بقطعػظ اليمفاع حؽ معتيظ ولمدة الدولظ بموجب  محوؿ الذي العقد

 عمومتظ مؤسسظ أو مقتـ بتر أو مقتـ الخاص لةقايوف تخاع معيوتا أو طبتعتا شخصا الخاصظ،

 إطػار نػي خاصػظ ميطقػظ نػي اسػمثمار مشػروع إوامػظ نػي أساسػا األرض مةػؾ لمسػمعمؿ اومصػادتظ
 .5السمثمار بمروتظ  والممعةؽ 93/12روـ المشرتعي المرسـو

 

                                                           
،الصػػػػػػادرة بمػػػػػػارت   34العػػػػػػدد  ج رتمعةػػػػػػؽ بحتػػػػػػازة المةلتػػػػػػظ العقارتػػػػػػظ الفالحتػػػػػػظ ، 1983سػػػػػػيظ  أوت 13المػػػػػػؤرخ نػػػػػػي  83/18القػػػػػػايوف روػػػػػػـ 1

 . 1983سيظ  أوت  16

 ،المرجع السابؽ. 88/01القايوف 2

3
 الخارجتظ لةمجارة الدولظ باحملار الممعةؽ 15/01/1989المؤرخ ني : 89/01روـ الميفتذي المرسـو 

4
 المياطؽ ني الواوعظ لألمالؾ المابعظ األرااي ني الممتاز ميح الممامف  17/10/1994المؤرخ ني  94/322روـ الميفتذي المرسـو   

 الخاصظ

  .64،ج ر ،عدد السمثمار بمروتظ  والممعةؽ 05/10/1993المؤرخ ني : 93/12روـ المشرتعي المرسـو 5
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:"تقصػد بالممتػاز بمف ػـو القػايوف عقػد مػف عقػود القػايوف 04ني المػادة  96/131لما أف األمر روـ 
اف أدا  خدمػظ ذات ميفعػظ العػاـ ،ملةػؼ اادارة بموجبػ  شػخص اعمبارتػا عامػا أو خاصػا ،وصػد اػم

يجػػده وػػد عػػرؼ  2 97/483لشػػروط المةحػػؽ بالمرسػػـو الميفتػػذي روػػـ وبػػالرجوع الػػل دنمػػر ا عمومتػػظ".
الممتػػاز نػػي يػػص المػػادة الثايتػػظ عةػػل الشػػلؿ المػػالي :"الممتػػاز نػػي مف ػػـو القػػايوف المشػػار التػػ  هػػو 

الوطيتػػػظ  لألمػػالؾمصػػرؼ ممػػيح الدولػػظ بموجبػػ  و لمػػدة معتيػػظ ،حػػػؽ اليمفػػاع بػػأرض ممػػوانرة مابعػػظ 
 طؽ الصػػحراوتظ الجبةتػػظ والخاصػػظ للػػؿ شػػخص طبتعػػي أو معيػػوي نػػي إطػػار السمصػػالح نػػي الميػػا

مػاتةي :"إف عقػد الممتػاز المػابع  11950ثـ جا  ورار مجةس الدولػظ الجزائػري واػتظ روػـ ". الس بتظ
ؤوػػت و الدولػػظ الوطيتػػظ بشػػلؿ اسػػمثيائي ،وب ػػدؼ محػػدد وممواصػػؿ مقابػػؿ دنػػع امػػاوة لليػػ  م لألمػػالؾ

 3وابؿ لةرجوع نت "

 الممتاز ":أف عةل الثالثظ الفقرة ( 03 ) الثالثظ مادم  يص ني عرن  نقد 4 08/16روـ  القايوف أما
 مقابػؿ محػددة لمػدة الفالحتػظ العقػارات اسمغالؿ حؽ لشخص المايحظ السةطظ بموجب  مميح عقد هو
 ومشػمؿ واسػعظ وهػي شػخص مصػطةح اي ػا أوردت المػادة هػذه عةػل تالحػظ ومػا.سػيوتظ" امػاوة دنػع

 ومشػمؿ واسػعظ أتاػا وهػي الفالحتػظ العقػارات عبػارة اسػمعمؿ لمػا والطبتعػي، المعيػوي الشػخص
 .5وعقارات مبايي مف عةت  احموت وما األرض

 الممتػاز عقػد عػرؼ حتػث6 10/03 القػايوف نػي الشػخص لطبتعػظ الدوتؽ والمحدتد المخصتص لتمـ
  مف طبتعتا شخصا الدولظ بموجب  مميح الذي العقد هو ":تةي لما ( 04 ) الرابعظ مادم  ني

 
                                                           

1
 37عدد  ج رالممامف وايوف المتاه،المؤرخ ني تولتو و  17-83القايوف   المعدؿ والمممـ 1996تويتو  15المؤرخ ني  96/13األمر روـ  

 16/06/1996ة الصادر 

2
،الذي تحدد لتفتات ميح حؽ الممتاز وطع أراتظ مف األمالؾ الوطيتظ الخاصظ  15/12/1997،المؤرخ ني 97/483المرسـو الميفتذي روـ  

 .17/12/1997الصادرة بمارت   83مصالحتظ واجبام  وشروط  ،ج ر العدد المابعظ لةدولظ ني المساحات الس

3
 .11952ن رس روـ  11950واتظ روـ  2004مارس  09ورار مجةس الدولظ الجزائري ،الصادر ني  

4
 ،المرجع السابق. 85/63القاوىن   
الخاصػػظ لةدولػػظ :مػػذلرة لةحصػػوؿ عةػػل شػػ ادة ماسػػمر ،نػػرع عقػػد الممتػػاز الػػوارد عةػػل األرااػػي الفالحتػػظ المابعػػظ لألمػػالؾ لحػػاؿ مصػػطفل ، 5

 .38،ص 2013-2012القايوف العقاري ،لةتظ الحقوؽ ،بف عليوف ،جامعظ الجزائر 
6
 ،المرجع السابق. 68/88القاوىن   
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 األرااػي اسػمغالؿ حػؽ الممتػاز، صػاحب المسػمثمر الػيص صػةب نػي تػدعل الجزائرتػظ الجيسػتظ
 . 1الممصةظ األمالؾ السطحتظ ولذا لةدولظ، الخاصظ لألمالؾ المابعظ الفالحتظ

 سػيوتظ امػاوى دنػع مقابؿ لةمجدتد وابةظ سيظ 40 لمدة الميظتـ طرتؽ عف تحدد شروط دنمر ب ا عةل
 2".المالتظ وايوف بموجب ومخصتص ا ومحصتة ا محدتدها لتفتات مابط

 المػذلورة 10/03 القػايوف مػف 04 المػادة يػص مػف ايطالوػا:الفالحاي االمتيااز عقاد خصائص -ب
 عقػدتممتػز ب ػا  المػي الخصػائص مػف يسػمخةص مجموعػظ الممتػاز، لعقػد القػايويي المعرتػؼ نػي

  :لماتةي يذلرها األخرتف، لةعقود خالنا إدارتا عقدا بوصف  الممتاز

 مقومػات نػي مصػب نت ػا يجػدها المػذلورة والعياصػر 04 المػادة خػالؿ مػف حتػث :إداري عقاد 1-
  إدارة بقصد،الدولظ( ) عاـ معيوي شخص  ةتشم الممتاز عقد أف مفادها والمي ااداري، العقد

 القػايوف بأسػةوب األخػذ العقػد هػذا نػي يتمػ  مظ ػر أف و اسػمغالل  أو مسػتتره أو عػاـ مرنػؽ
  ميح أجؿ مف وذلؾ الخاص القايوف عقود ني مألونظ بتر اسمثيائتظ شروط العقد مامتف،.العاـ

                                                           
 وميشػتت واألبػراس المبػايي مي ػا سػتما ول الفالحتػظ بالمسػمثمرة المةحقػظ األمػالؾ مجموعػظ السػطحتظ( )باألمالؾ القايوف هذا مف ـو ني تقصد 1

 الري".

العقد الذي مميح بموجبػ  الدولػظ  مي :" 04جا  بمعرتؼ لالممتاز ني المادة  10/03أف القايوف  وما تملف مالحظم  مف خالؿ المعرتؼ ماتةي: 2
 لألمػػالؾظ المابعػػظ شخصػػا طبتعتػػا مػػف جيسػػتظ جزائرتػػظ تػػدعل نػػي صػػةب الػػيص "المسػػمثمر صػػاحب الممتػػاز" حػػؽ اسػػمغالؿ األرااػػي الفالحتػػ

( اربعػػتف سػػيظ وابةػػظ 40الخاصػػظ لةدولػػظ ولػػذا المػػالؾ السػػطحتظ الممصػػةظ ب ػػا بيػػا ا عةػػل دنمػػر الشػػروط تحػػدد عػػف طرتػػؽ الميظػػتـ لمػػدة أوصػػاها )
 و تملف مالحظم  مف خالؿ المعرتؼ ماتةي : لةمجدتد مقابؿ دنع اماوة سيوتظ.."،

،وهػػي 2ةػػل اهػػـ عياصػػر الممتػػاز عأيػػ  جػػا  ألثػػر مفصػػتال مػػف المعرتػػؼ الػػوارد نػػي المػػادة الثالثػػظ مػػف وػػايوف الموجتػػ  الفالحػػي ،حتػػث أيػػ  يػػص -
 أطراؼ العقد ،مواوع العقد أو محة  ،المدة المقابؿ المالي.

 المابعظ لألمالؾ الخاصظ لةدولظ .تيصب عةل عقار األرااي الفالحتظ  10/03أف الممتاز الوارد ني اطار القايوف روـ -

اف المشرع الجزائري حدد مسمتظ المسمفتد مف الممتاز بحتث أعطاه مسمتظ المسمثمر صاحب الممتاز وهذا تدؿ عةل موالبظ المشػرع لمطػورات -
 .اع الفالحي الومصادتظ الشامةظ وهذا بفمح المجاؿ أمام  مف أجؿ عصريظ وسائؿ اليماج و تشجع  عةل السمثمار ني القط

سيظ وابةظ لةمجدتػد وهػذا علػس مػا لػاف نػي القػايوف روػـ  40هي محددة بمدة  03-10إف مدة اسمغالؿ األرااي الفالحتظ ني ظؿ القايوف روـ -
 .الذي لاف تقـو عةل حؽ اليمفاع الدائـ 87/19
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 ولػذا لةدولػظ، الخاصػظ الوطيتػظ لألمػالؾ مابعػظ نالحتػظ أرااػي لسػمغالؿ طبتعػي شػخص إلػل حػؽ
 .بالعقار الممصةظ السطحتظ األمالؾ

 عتيتػا حقػا الممتػاز حػؽ مػف مجعػؿ خاصػتظ إف اهػـ:عقااري عيناي حاق ينشا  االمتيااز عقاد 2-
 يشػاطام  مموتػؿ إطػار نػي المالتػظ لػدى ال تئػات وػرض ألي لاػمايظ رهيػ  املايتػظ هػو عقارتػا،
 مسػجتؿ تػمـ لمػا، 03/10القايوف مف 12 المادة عةت  يصت ما وهذا الفالحي، بالسمثمار الممعةقظ

 1الش ر آثار لؿ عةت ا وتمرمب المخمصظ العقارتظ المحانظظ اماـ وش ره العقد هذا

 لمدة ظيحالما السةطظ مميح  الممتاز حؽ:لمتجديد و ابل المدة محدد لحق منشأ االمتياز عقد 3-
 ذلػؾ وتلػوف ،2القايويتػظ المػدة ايم ا  العقد هذا مجدتد طةب ني الحؽ ولةمسمفتد سيظ 40 ممجاوز ل

  الفالحتػظ لألرااػي الػوطيي الػدتواف لػدى الطةػب وتػودع العقػد المػدة ايم ػا  مػف عيػد شػ را 12 وبػؿ
 87/19  القػايوف ظػؿ نػي مميوحػظ لايػت المػي الدتمومػظ خاصػظ عػف الدولػظ مخةػت ملػوف وب ػذا،

 محدتػد وتػمـ الزراعتػظ، بػالثورة الممعةػؽ 71/73واألمػر الفالحتػظ، األرااي اسمغالؿ الممامف لتفتظ
 .الممتاز مايحظ السةطظ بصفم ا الدولظ طرؼ مف المعد  الشروط دنمر بموجب المدة

 الثػورة ووػايوف 87/19 القػايوف نػي الحػاؿ عةتػ  لػاف مػا علػس:بمقابال يكاون االمتيااز عقاد 4-
 نػي تممثػؿ بمقابػؿ تلػوف بؿ مجايا تميح ل الممتاز حؽ ندف مجايا، الحؽ تميح لاف الذي الزراعتظ

 وػايوف بموجػب ومخصتصػ ا ومحصػتة ا محدتػدها لتفتػظ ومحػدد الممتػاز، صػاحب عةػل سػيوتظ امػاوة
 .3المالتظ

 

 

 
                                                           

ي العاـ و مأستس السجؿ العقاري ،ج ر ،روـ امف إعداد مسح األرااوتم، 12/11/1975المؤرخ ني : 75/74مف األمر  16-15المادة  1
92. 
 ،المرجع السابؽ.10/03 القايوف مف 04 المادة 2
 ،المرجع يفس .03/ 10 القايوف مف 04 المادة 3
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 لةيقػؿ وػابال الممتػاز عقػد نػدف 10/03 القػايوف بػ  جػا  مػا خالؿ مف:لمنقل  ابل االمتياز عقد 5-
 دوف السطحتظ األمالؾ عةل تلوف الحجز  1عةت  لةحجز  وابؿ أي  لما والمورتث الميازؿ طرتؽ عف

 .2السابقظ الفقرة ني ذلره سبؽ لما الحؽ هذا رهف تملف لما ، األرض

 10/03 القػايوف مػف 04 المػادة يػصمػف خػالؿ  :الفالحاي االمتيااز لعقاد القانونياة الطبيعاة -ج
 والدولػظ الممتػاز صػاحب المسػمثمر نػي والمممثةػظ  أطرانػ و واػحت الممتػاز حػؽ عرنػت يجػدها
 المابعػظ الفالحتػظ األرااػي عةػل تيصػبلمػا بتيػت مواػوع عقػد الممتػاز الػذي  الممتػاز مايحػظ

  .الخاصظ الوطيتظ لألمالؾ

 :الفالحي االمتياز عقد أطراف-1

 االمتياز صاحب المستثمر: 

 طبتعػي شػخص أيػ  عةػل الممتػاز صػاحب المسػمثمر 03 / 10 القػايوف مػف 04 المػادة عرنػت
 اداري عقد عةل وحائز ،4نردتظ أو جماعتظ نالحتظ مسمثمرة ني عاو تلوف ،واف3الجيستظ جزائري
 ،والمممثةػظ 5 87/19 القػايوف بمف ػـو بالمزامامػ  ونػل وػد تلػوف أفو  العقارتػظ المحانظػظ نػي مشػ ر

 الماوة. ودنع عي ا المميازؿ المممةلات ثمف دنع ني

 اسػقاط مواػوع لػاف او وميظتمتػظ مشػرتعتظ ألحلػاـ خػرو ـ ،بسػبب 6المقصػتتف مػف تلػوف ل وأف -
  ولئي. ورار اسمفادم ـ بموجب الغا  مـ القاا  ، أو عف طرتؽ حؽ

 
                                                           

 ،المرجع السابؽ03/ 10 القايوف مف 13 المادة  1
 ،المرجع يفس .10/03القايوف مف 12 المادة 2
 اثبات الجيستظ الجزائرتظ المطالب ب ا تلوف نقط بارناؽ يسخظ مف بطاوظ المعرتؼ الوطيتظ بمعيل أي  ل ت ـ أف لايت أصةتظ أو ملمسبظ.  3

الذي تحدد لتفتات مطبتؽ ااممتاز السمغالؿ ،23/12/2010،المؤرخ ني  10/326مف المرسـو الميفتذي  03وهو ما يصت عةت  المادة 
 .79ظ المابعظ لألمالؾ الخاصظ لةدولظ ، ج ر ،العدد األرااي الفالحت

 .130بف روتظ بف توسؼ ،شرح وايوف المسمثمرات الفالحتظ ،المرجع السابؽ ،ص  4
 ،المرجع السابؽ.87/19مف القايوف  18-17-16المادة   5
 ،المرجع يفس 10/03مف القايوف  07المادة   6
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 وعةػل المسػمثمرة ألمػالؾ محتيػا جػردا مماػميا عةتػ  مصػادؽ شػرني مصػرتح المسػمثمر تقػدـ أف -
 .87/19 القايوف بمف ـو بالمزامام  بالونا  مع ده

 دنمر مف 08 المادة حسب بدرادم ا الميفردة العقد نسح ني الحؽ لإلدارة بالمزام ، اخالل  حالظ وني
 حتػث ،  10/03  القػايوف مطبتػؽ للتفتػات المحػدد1 10/326 الميفتػذي بالمرسػـو المةحػؽ الشروط

 بعػد الػوالي تمرأسػ ا،  2ولئتػظ لجيػظ طػرؼ مػف محقتػؽ طرتػؽ عػف بالمزامػ  اخاللػ  مػف المحقػؽ تػمـ
 .الفالحتظ لألرااي الوطيي الدتواف طرؼ مف المةؼ ارساؿ

 االمتياز مانحة الدولة: 

 عةل الممتاز، عقود مسمل محت العامظ المرانؽ ومستتر السمغالؿ عقود بدبراـ الدولظ مقـو
 حسػف وعةت ػا العامػظ األمػواؿ مػف معمبػر ن ػي ومواردهػا، الطبتعتػظ لةثػروات حانظػظ هػي اعمبارهػا

 الوطيتػظ المصػالح تحفػظ بمػا محػددة لفمػرة مواردهػا مػف مػورد ألي اممتػازا ممػيح أف ول ػا اسػمغالل ا،
 .الفالحي الممتاز عقد ني األصتؿ الطرؼ هي الدولظ أف يقوؿ وعةت 

 المشػرع طػرؼ مػف الميم جػظ الستاسػات نػي اليظػر اعػادة مػف لبػد لػاف الميطةػؽ هػذا ومػف
 العمبػار واعػاد ، 08/163 لةقػايوف بدصػداره وذلػؾ القدتمػظ المشػرتعات حتػث مخةػل عػف الجزائػري،

 الخاصػظ، ألمالل ػا المابعػظ الفالحتػظ األرض ماللػظ باعمبارهػا 10/03بمجسػتده لةقػايوف  لةدولػظ
 صػاحب لػاف نػاذا األرااػي، وأجػود أخصػب مػف معػمش المػي األرااػي هػذه عةل لروابم ا ونرا ا
 المسمثمر عةل أي  بمعيل عةت ا، ممةؾ الروابظ نالدولظ األرض عةل عقارتا عتيتا حقا تمةؾ الممتاز
 مخصتص ا. واحمراـ األرض ووظتفظ طبتعظ مراعاة

 الدولػظ نت ػا لايػت المػي السػابقظ الستاسػات ليمػائ  مفادتػا وذلػؾ العقػد مػدة محدتػد مػـ أيػ  لمػا
 مصػرؼ محػت المواػوع الفالحتػظ لألرااػي الػوطيي الػدتواف الدولػظ وتمثػؿ تمةػؾ، ل الػذي المالػؾ
 مع المعاود سةطظ ول  الفالحتظ، العقارتظ لةستاسات باعمباره ميظـ الرتفتظ، والميمتظ الفالحظ وزارة

                                                           
1
 ،المرجع السابؽ.10/326المرسـو الميفتذي  

 المرجع يفس . ، 10/326مف المرسـو الميفتذي  06مشلتةظ الةجيظ مذلورة ني المادة   2
3
 ،المرجع السابؽ.08/16القايوف  
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 ماػمي ا، المػي األحلػاـ نػي الفالحػي الممتػاز عقػد مطبتػؽ يطػاؽ .تممثػؿ1الفالحي المسمثمر
 المػي ،وهػي10/03محػؿ الممتػاز الفالحػي  حسػب القػايوف  الفالحتػظ األرااػي محدتػد نػي ممثةػظ
،وممشػلؿ هػذه األرااػي مػف مسػمثمرات نالحتػظ جماعتػظ ممجايسػظ  87/19 لةقػايوف خااػعظ لايػت

 الفالحػي الممتػاز عقػد مطبتػؽ يطػاؼ محدتػد سػيحاوؿ وعةتػ ،2 ميطبؽ مساحم ا مع عػدد الميمجػتف 
 .ااتجارتظ والماوة ومدم  لمواوع  المطرؽ خالؿ مف

 الفالحتػظ األرااػي عةػل تيصػب الممتػاز عقػد مواػوع نػدف الػذلر سػبؽ لمػا:العقاد موضاوع-1
 خااػعظ     لايػت والمػي 3الممصػةظ ب ػا السػطحتظ األمػالؾ الخاصػظ ولػذا الوطيتػظ لألمالؾ المابعظ

األرااػي المابعػػظ  10/03مػػف القػايوف  02 المػادة نػػي المشػرع اسػػمثيل ووػد،4 87/19لةقػايوف 
 إلػت ـ،  مولةػ  م ػاـ إيجػاز أجػؿ مػف والمؤسسػات لة تئػات والمةحقػظ الخاصػظ الوطيتػظ لألمػالؾ
 عقػد تماػمي ا ل والمػي الميمتػظ، معاهػد - والبحػث الملػوتف مؤسسػات - اليموذجتػظ لػالمزارع
 لخدمػظ امػثال اسػمغالل اسػمغالل ا الممػونرة ب ػدؼ األرااي عةل السمثمار تلوف وبالمالي .الممتاز
 الوطيي. والومصاد المظ

 القايوف مف 476 المادة يصت حتث جوهرتا، عيصرا الفالحي الممتاز عقد ني المدة معدو
 عقد مدة عةل 10/03 القايوف مف 04 المادة يصتحتث  ،تجاراا مدة محدتد مف لبد أي  المديي
 ونػي المسػمفتد طةػب عةػل بيػا ا لةمجدتػد وابةػظ سػيظ 40 ب اوصػل لحػد مقػدرة ملػوف والمي الممتاز

 .5العقارتظ المحانظظ ني يشره مارت  مف العقد وتسري لةورثظ، ميمقؿ ونام  حالظ

 بالقتمػظ مقاريػظ زهتػد مبةػغ وهػو العقػد، أطػراؼ عةتػ  تمفػؽ وتمػظ  ػين ااتجارتػظ المػاوةأمػا 
 تؤدي مممالتمتف سيمتف لمدة الماوة دنع وعدـ األرض، لخدمظ المسمفتد دنع باتم  لألرض، الحقتقتظ

 الماوة دنع وتمـ باللمزاـ اخالل تعد ألي  الدارة، وبؿ مف الداري العقد ونس  الحؽ اسقاط إلل

                                                           
 ،المرجع السابؽ. 08/16مف القايوف  06والمادة  05المادة  1
 ،المرجع السابؽ.87/19 القايوف مف 03 المادة 2
  .،المرجع السابؽ10/326الميفتذي رسـومال مف  01والمادة  10/03مف القايوف  02 المادة 3
 ،المرجع يفس  87/19القايوف مف 09 والمادة 03 المادة 4
 الفالحتظ. الرااي عةل الممتاز شروط دنمر مف الثالث المةحؽ مف 06 المادة  5
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 ومػـ المالتػظ، وػايوف بموجػب محدتػدها وتػمـ ،1اليمػاج عةػل ل األرض يفػع عةػل السػيوتظ ااتجارتػظ
 بموجػب المعدلػظ ، 2ميػ  41 المػادة نػي 2010 لسػيظ الملمتةػي المالتػظ وايوف ني مرة ألوؿ محدتدها
 :3المالي الجدوؿ ونؽ مقتتم ا وتمـ ، 2011 لسيظ الملمتةي المالتظ وايوف مف 19 المادة

 4المحصةظ نعةتا. بالمائظ مف مبةغ ااماوة 5يسبظ  الفالحتظ لألرااي الوطيي الدتواف ميح وتمـ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 147 ص السابؽ، المرجعشرح وايوف المسمثمرات الفالحتظ ، توسؼ، بف روتظ بف  1
 .2010أوت  28،الصادر بمارت  :49الممامف وايوف المالتظ الملمتةي ، ج ر روـ  26/08/2010المؤرخ ني  10/01األمر روـ  2
 ،صادرة عف المدترتظ العامظ لألمالؾ الوطيتظ ،وزارة المالتظ. 13/05/2014بمارت   5006المعةتمظ روـ :  3
 ،المرجع يفس ..2010 لسيظ الملمتةي المالتظ وايوف مف 40 المادة  4

 وخارج الرسـ( –المبالغ )بال لمار  مياطؽ ذات املايتظ نالحتظ
 بتر مسقتظ مسقتظ

 دج 3.000 دج 15.000 أ
 دج 2.000 دج 10.000 ب
 دج1.000 دج 5.000 ج
 دج 800 د
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 :الفصل خالصة
 1 10/03القايوف لرس  الذي الممتاز عقد أف جةتا تماح األوؿ الفصؿ ني مياول  مـ ما خالؿ مف

 ميػذ الممبعػظ الجزائرتػظ العقارتػظ ،وهػو يظػاـ جدتػد عةػل الستاسػظ 10/3262والمرسػـو الميفتػذي 
 اليمفػاع يظػاـ إلػل وصػول الزراعتػظ الثػورة يظػاـ إلػل الػذامي المسػتتر بػدأت بيظػاـ والمػي السػمقالؿ

 .87/193القايوف  ظؿ ني الدائـ
 الوطيتػظ األمػالؾ عةػل المحانظػظ وصػد الحةػوؿ مػف بمجموعػظ جػا  الجدتػد الػيمط ن ػذا وعةتػ 

 المرسػايظ عػززت لمػا الفالحتػظ، وج م ػا مغتتػر ومف المشروع بتر والسمغالؿ الي ب مف وبحماتم ا
 اسػمغالؿ مراوبظ م اـ إلت ا المولةظ الدولظ ل تئات الروابي الدور مف الممتاز لعقد الملرسظ القايويتظ
 إخػالؿ وجػود حالػظ نػي الفالحتػظ األرااػي اسػمرجاع نػي الحػؽ واعطائ ػا الفالحتػظ، األرااػي

 لعقػد الميظمػظ القايويتػظ القواعػد خػالؼ مػف لػؿ حتػث الممتػاز، صػاحب طػرؼ مػف باللمزامػات
 الفالحتػظ األرااػي اسػمرجاع وبالمػالي العقػد لفسػ  تمعػرض المعاودتػظ، بالمزامامػ  وأخػؿ الممتػاز
 .المسمغةظ

                                                           
 ،المرجع السابؽ.10/03القايوف  1

 ،المرجع السابؽ.10/326الميفتذي رسـومال 2
3
 ،المرجع السابق. 54/66القاوىن   



 
 
 

الفصل الثاني:الهيئات المكمفة بتسيير 
ومراقبة العقار الفالحي والمنازعات 

 المتعمقة به.
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الييئات المكمفـة بتسـيير ومراقبـة العقـار الفالحـي والمنازعـات :  ثانيالفصل ال
 المتعمقة بو.

 ل لأ  ل أت أو ةأ  رقتبيأ  وطنيأ  وليةيأ  و أذا لأديريت    ويأ  وهيئأت  آليأت  الدولأ  أنشأت 
 ألألال اسأمالالا اسأمالالل ت لأ  أ أح يلتيم أت وضألت  الفالييأ  لألراضأ  واللسأملر  الدائلأ  اللراقب 

 ارمتي  مقسيم هذا الفصح إلى لبيلي  : ، لذلكوميس  قدرام ت اانمت ي  

   .  ONTA الفاليي  لألراض الديوا  الوطن  اللبيث األوح : 

 .بتلعقتر الفالي  اللمعةق  اللنتزعت اللبيث اللتن  : 
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 ONTAالفالحية  لألراضيالديوان الوطني  :األول المبحث
 90/251القأتنو  لأ  01 اللأتد  بلو أ  الفالييأ  األراضأ  الأوطن  الأديوا  انشأت  مأم

العقأأترح ييأأث مأأنص اللأأتد  األولأأى لنأأ  :اييأأدث لؤسسأأ  العلوليأأ  ذا  طأأتب   المو يأأ  اللمضأأل 
صأأأأنتع  وم أأأأأترح مملمأأأأ  بتلش صأأأأأي  اللعنويأأأأ  وااسأأأأأمقالح اللأأأأتل  ،ميأأأأأ  اسأأأأم الأأأأأديوا  الأأأأأوطن  

 :رقأم المنفيأذح اللرسأوم بصأدور ذلأك وم سأد الفاليي   ومأدعى يأ  صأة  الأنص الأديوا  لألراض 
 منفيأذ ليسأتب ت يأ  ويمصأر  لةدولأ  متبعأ  ل تلسأ  لنأ  أدا ،ي أو بأذلك ويسأ  اللأتد  ا  96/87

 الفاليي  األراض  عةى يلترس ت  واسع  صالييت  ل  اعطى يقد،   2الفاليي     العقتري  السيتس 
 .ال تص  الوطني  لأللالك المتبع 

 الفالحية لألراضي الوطني لمديوان القانوني النظام األول:المطمب 

 يملمأ  وم أترح صنتع  طتب  ذا  علولي  لؤسس  الفاليي  لألراض  الوطن  الديوا  يعمبر
اللأتل   لأت ان أت م ضأ  لةقواعأد اةداريأ  اللطبقأ  عةأى اادار  يأ   وااسأمقالح اللعنويأ  بتلش صأي 

 الل ةأ  الأوزير وصأتي  ميأ  ويوضأ  عالقتم أت لأ  الدولأ  ،ويعأد مأت را يأ  عالقتمأ  لأ  الاليأر،
 العقتريأ  لةسيتسأ  ضأتبط وهأو الوايأت   أح يأ  يأرع ولأ  العتصأل  ائربأتل ز  لقأر  وي أو  بتلفاليأ 

الفالييأأ  ويلأأترس ل أأتم ال دلأأ  العلوليأأ  طبقأأت لةأأديمر شأأروط ييأأث ي ةأأ  بأأتلمنظيم العقأأترح طبقأأت 
 .3المو ي  العقترح  ل  القتنو  62 – 61 – 56 – 52دلةلوا

 لتية : 96/87ل  اللرسوم المنفيذح رقم  13و يم و  ل ةس اةدار  يس  نص اللتد 

 لللح الوزير الل ة  بتلفالي  رئيست.

 لللح وزير العدح.

                                                           
 لألراض  الوطن  الديوا  اسم مي  اللتل  وااسمقالح اللعنوي  بتلش صي  مملم عةى:ا   90/25ل  القتنو   01نص  اللتد    1

 الديوا ا– النص صة  ي  ومدعى الفاليي 
و  حاللمضأأأأأأل  إنشأأأأأأت  الأأأأأأديوا  الأأأأأأوطن   لألراضأأأأأأ  الفالييأأأأأأ  ،اللعأأأأأأد ،24/02/1996اللأأأأأأؤرخ يأأأأأأ   96/87  اللرسأأأأأأوم المنفيأأأأأأذح رقأأأأأأم: 2

 . 15عدد  ج ر، 22/10/2009اللؤرخ ي  : 22/10/2009اللؤرخ ي   09/339اللملم بتللرسوم المنفيذح رقم 
3
 ،الوسجع السابق. 09/52القاًىى   
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 لللح وزير الل ة  بتأللالك الوطني .

 لللح وزير الل ة  بتل لتعت  الليةي .

 لللح وزير الل ة  بتللتلي .

 العلراني .لللح وزير الل ة  بتلم يئ  

 لللةي  ع  الالري  الوطني  لةفالي  .

 لللةي  ع  اللنظلت   النقتبي  األ لر ملليال.

 . الفالحية لألراضي الوطني الديوان ميام الفرع األول:

 وتتمثل ميامو فيمايمي:

   ليأأح اللسأأمللرا  الفالييأأ  صأأتيب دعتوح القضأأتئي  الراليأألأأيللأأح الدولأأ  ألأأتم القضأأت  يأأ  ا -أوا
االميأأأأأتز يأأأأأ  األراضأأأأأ  ويقأأأأأوم بمأأأأأت ير والبيأأأأأ  وللترسأأأأأ  يأأأأأ  الشأأأأأفع  و أأأأأذا ااسأأأأأمالالح اللبتشأأأأأر 

 1واللبتدل .

 يمأأولى ل لأأ   ميويأأح يأأ  اانمفأأتع الأأدائم الأأى يأأ  االميأأتز 10/03 لأأت أنأأ  ومطبيقأأت لةقأأتنو  -لتنيأأت
لضأتئ  الميويأح طةأ  لةأ  عةأىلوايقأ  بتل لفالييأ  لألراضأ  الأوطن  الأديوا ييأث يقأوم   لأديمر وا 
 العضأوح، لةلعيأتر ويقأت إدارح عقأد هأو الفاليأ  االميأتز عقأد لت أ يي صتي  الي  الشروط  ل 

 لييأدد 23/12/2010لأؤرخ يأ    10/326بتللرسأوم   اللةيأ  الشأروط ديمأر  أت  اللقتبأح ويأ 
 ،2لةدولأ   ال تصأ  لأللأالك المتبعأ  الفالييأ  األراضأ  اسأمالالح االميأتز يأ  مطبيأ   يفيأت 
ولأد  اةلميأتز و أذا الشأروط اللتليأ  لاللميأتز والمعويضأت  و  اللسأمللر والمزالأت  ليقأو  لمضألنت

 ديمأرييأث يعأر  .اةدارح الفسأ  لن أت  تصأ  اةدار  سأةطت  عةأى ونصأ  ، 3شأروط الفسأ 
 إرادم ت   لمنفذ العلولي ، الصفقت  مشم بلو ب ت والم  اةدار  ميررهت إداري  وليق  أن  عةى4الشروط

                                                           
 35ص ، 2001،الديوا  الوطن  لألشالتح المربوي  ، 2ال ز  األوح ،ط ليةى زروق  :المقنيت  العقتري  ،العقتر الفالي  ،  1
 .،اللر   الستب   10/326رقم  المنفيذح اللرسوم 2

3
 Manel gros ,droit administratif langle jurisprudentiel,edition monchretien ,1998,p 121. 

 اللالي    . ي  لري  ديمر الشروط  نلوذج  4
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 1العلوليأ   الصأفقت  قأتنو  لأ  26 اللأتد  يأ  ليأدد  أنأواع لأالث عةأى وميمأوح يأ  ااسأمالالح 
 :ه 

 .ااشالتح صفقت   ح عةى اللطبق  العتل  البنود ديتمر -

 .المقني  المرميبت  ميدد الم  مر   اللش المعةيلت  ديتمر -

 .ال تص  المعةيلت  ديتمر -

 األي أتم  ليأ  عةأى 10/326المنفيأذح بتللرسأوم اللةيأ  الشأروط ايمأو  ديمأر  لأت
 .اللتلي ( الشروط -االميتز لد  - الرقتب  للترس   يفي -والمزالتم  اللسمللر )يقو 

 وهأذ  والمفأتوض، لةلنتقشأ  قتبأح غيأر منظأيم شأ ح عةأى  أت  أنأ  عةيأ  ياليأظ ولأت
 لعأد  بنأود عةأى اللوايقأ  انعقأتد يأمم ألنأ  المعتقأدح بتلطأتب  ملأس ا المنظيليأ  األي أتم
 .الفاليي  لألراض  الوطن  الديوا  ل  والقبوح اللسمللر ل  ااي ت  يي و  ،2ستبقت

 لنفصأال، ولأيس العقأد لأ   أز  هأو الشأروط ديمأر أ  نسأم ةص سأب  لأت  أالح لأ 
 اة أرا ا  لمسأم لح الفالييأ ، لألراضأ  الأوطن  والأديوا  اللسأمللر بأي  الضأتئ  يأمم ييأث
لضأتئ  العقأد ميريأر ويأمم ذلأك بعأد  اللسأمللر، دو  يقأط الدولأ  ألأالك إدار  طأر  لأ  وا 
 ي أزأ ا  أز  هأو الشأروط ديمأر أ  نقأوح وعةيأ  يقأط الشأروط ديمأر لضأت إب ي مفأ  الأذح
 .االميتز عقد ع 

 اانمفأتع يأ  ميويأح ة أرا ا  مل يديأ  لريةأ  هأو الشأروط ديمأر أ  نقأوح وعةيأ 
 الميويأأح لةأأ  ويأأ  ا أأرا ا  ممللأأح يأأ  إيأأداع 3الميويأأحيأأمم ييأأث ،االميتز يأأ  إلأأى الأأدائم
 عقأأد إصأدار بعأدهت ليأأمم الفالييأأ ، لألراضأ  الأوطن  الأأديوا  لسأأمو  عةأى دراسأم  ليأمم

 :ية  ييلت سنبين   لت الميتز
                                                           

العتم،ج ر  اللري  ومفويضت  العلولي  الصفقت  منظيم اللمضل  16/09/2015اللؤرخ ي   15/247رقم الرئتس  اللرسوم  1
 .50رقم 

  93 ص ، 2006 ال زائر، ع نو ، ب  اليقو ،  ةي  لت سمير، لذ ر  ال زائرح، القتنو  ي  الشروط ديتمر نبيح،  وادح 2
3
 هىضىعها هعالجة هلفات تحىٌل حق االًتفاع الى حق االهتٍاش هي طسف اللجاى الىالئٍة ًوىذج هسفق فً الوالحق. 426تعلٍوة وشازٌة هشتسكة زقن   
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  لأد االميأتز يأ  إلأى الأدائم اانمفأتع يأ  ميويأح لةأ  يأودع :التحويـل ممـ  ايـداع -1
 الفالييأأ  اللسأأمللرا  لأأ  طأأر  اللسأأمفيدي  لأأ  الفالييأأ  لألراضأأ  الأأوطن  الأأديوا 

 رسأل  عقأد عةأى واليأتئزي  87/19 القأتنو  ظأح يأ  اسأمفتدوا الأذي  الفرديأ  أو ال لتعيأ 
 القأتنو  صأدور لأ  شأ را 18 ، أالح 1الأوال  لأ  قأرار أو العقتريأ  الليتيظأ  لأد  لشأ ر

 .الرسلي  ال ريد  ي 
ــات -2   10/326رقأأم المنفيأأذح اللرسأأوم صأأدر 10/03 لةقأأتنو  مطبيقأأت:الممــ  مكون

 لأللأأالك المتبعأأ  الفالييأأ  األراضأأ  اسأأمالالح زاالميأأت يأأ  مطبيأأ  ل يفيأأت  الليأأدد
 :ية   لت اللة  ل ونت  عةى 02 اللتد  ي  نص الذح لةدول ، ال تص 

 .10/326 المنفيذح اللرسوم ي  اللري  النلوذج وي  اسملتر  -

 .عةي ت لصتد  الوطني  المعري  بطتق  ل  نس   -

 .اللدني  لةيتل  يردي  ش تد  -

 .الوال  قرار أو العقتري  بتلليتيظ  اللش ر األصة  العقد ل  نس   -

 .األراض  لسح ل طط لسم رج أو اليدود رسم ل طط ل  نس   -

 األراضأ  لسأح إدار  ممأولى اليأدود، ميديأد بل طأط لأزود  غيأر اللسأمللر  أ  يتلأ  ويأ 
 ألأالك إدار  ألأتم  بيأر عأتئ  شأ ة  اللسأح ،وعلةيأ  2الل طأط مييي  أو اعداد اللعن  ل  بطة 
 وزاريأ  معةيلأ  صأدر   العلةيأ  لسأي ت ولمسأري  لأم يأمم الفالييأ  األراضأ  أغةأ  ييأث الدولأ ،
 العقأود ميريأر علةيأ  مسأري  عةأى ضأرور  ميأث والمأ  اللاليأ  ضأل  اللدر أ  654:رقم لشمر  
 بتللتئأ  لأ  05اللسأتي   يأتر  يم أتوز ا أ  عةأى الش صأ  بتلنظأتم اللعأد اللسأح بتعملأتد وذلأك

  مقدر ،والم 3 1/20األصةي  أح  اللستي 

                                                           
 .10/03 القتنو  ل  01 الفقر  09 اللتد   1
 .56 ص الستب ، اللر   عقد اةلميتز الوارد عةى األراض  الفاليي  المتبع  لأللالك ال تص  لةدول  ،،  يتح لصطفى  2
 االميتز ي  الى الدائم اانمفتع ي  ميويح لةفت  بلعتل   اللمعةق  11/09/2012بمتري  : 654رقم لشمر   وزاري  معةيل   3

 اللر   الستب .
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 م زئأأ  لشأأروط الليأأدد، 1 97/490رقأأم المنفيأأذح اللرسأأوم يسأأ  اللر عيأأ  بتللسأأتي 
 .اللالي  ضل  اللدرج الفاليي  األراض 

 مع أد  وعةأى اللسأمللر ، أللالك ليينت  ردا يمضل  عةي  لصتد  اللسمللر ل  شري  مصريح -
 .87/19 القتنو  بلف وم بتلمزالتم  بتلويت 

 لألراض  الوطن  الديوا  لد  لمللية م الورل  ايد مر   يتل  ي  اللول  ألتم إعداد  يمم مو يح -
 .الفاليي 

 ال ريأد  يأ  القأتنو  صأدور مأتري  لأ  شأ را 18   اآل أتح يأدد :الممـ  تقـديم آجـال -3
 اعأذاري  الفالييأ  لألراضأ  الأوطن  يرسأح الأديوا  اللةأ  مقأديم عأدم يتلأ  ويأ  الرسألي ،

 يعأمش اللأد  انقضأت  وعنأد وايأأد، شأ ر اعأذار  أح ولأأد  قضأتئ ، ليضأر طريأ  عأ 
 إلأى الأدائم اانمفأتع يأ  ميويأح يأ  يقأوق م عأ  اللم ةيأي  ي أم يأ  ورلمأ  أو اللسأمللر

 .الدول  الالك إدار  قبح ل  السطيي  األلالك الفاليي  األراض  ومسمر   ،2الميتز ي 

 إلأى الأدائم اانمفأتع يأ  ميويأح بطةأ  ال أتص اللةأ  يقأدم:الممـ  تسـتمم التـي الييئـة-4
 ذا  علوليأ  لؤسسأ  يعمبأر الأذح لألراضأ  الفالييأ ، الأوطن  الأديوا  لأد  االميأتز يأ 
 بأوزار  لقأر  والأذح3 96/87رقأم   المنفيأذح اللرسأوم بلو أ  اللنشأت وم أترح صأنتع  طأتب 

 .لةفالي  الوائي  اللديريت  لسمو  عةى يروع ولدي  الريفي  والمنلي  الفالي 
 اللمضلن  العقود ميويح طةبت  بدراس  الفاليي  لألراض  الوطن  الديوا  يقوم :المم  دراسة -5

  ديمر والضت  10/03 لةقتنو  طبقت 4االميتز عقود إلى اللودع  لدي  الدائم اانمفتع يقو 
 اللةأ  ويرسأح، 1المنفيأذح  اللريأ  بتللرسأوم النلأوذج ويأ  االميأتز صتي  اللسمللر ل  الشروط

  إدار  إلى

                                                           
1
الصادزة بتازٌح  .46،ٌحدد شسوط تجصئة األزاضً الفالحٍة ،ج ز العدد  59/25/2009الوؤزخ فً  09/609زقن : الوسسىم التٌفٍري  

:52/25/2009. 
 ،اللر   الستب .10/03ل  القتنو   02و 01  الفقر  30 اللتد   2
،الوتضوي إًشاء الدٌىاى الىطًٌ لألزاضً الفالحٍة ،الوعدل والوتون بالوسسىم  56/95/2004الوؤزخ فً  04/49الوسسىم التٌفٍري زقن   3

 .22،ج ز العدد 55/29/5990الوؤزخ فً  90/335التٌفٍري زقن 
4 Jacqyes foyer ,Guide de procedures 1er partie :procedures de conversion du droit de jouissance en droit de 
concession ,p06. 
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 لصأةي  إلأى ميوية أت ويأمم ،2ياليأ  لسأمللر  أح بتسأم االميأتز عقأد إعأداد بالأرض الدولأ  الأالك
 .لش رهت العقتري  بتلليتيظ  العقترح الش ر

 :3وشيره االمتياز عقد إعداد -6
لضأتئ  الميويأح طةأ  لةأ  عةأى لفالييأ  لألراضأ  الأوطن  الأديوا  لوايق  عند  4الشأروط  لأديمر وا 
 عةأى 5االميأتز لعقأد ااعأداد ليأمم الدولأ  الأالك لديريأ  إلأى اللةأ  ارسأتح يأمم صأتي  اليأ ، لأ 

 لأت يقولأو  بإعأداد لقأرر ،6لمسأتوي   وبيصأص اللشأروع عةى لسمللر  ح بتسم لصتلي ت لسمو 
 مشأ يح لسأمللر  طريأ  عأ  الشأيوع لأ  ال أروج لسأمللر ل أح يل أ  أنأ  غيأر، 7المتهيأح لملميأتز

 والأذح الفالييأ  ، لألراضأ  الأوطن  الأديوا  إلأى طةأ  مقأديم عةيأ  يمعأي  اليتلأ  هأذ  ويأ  يرديأ ،
 م زئأ  لشأروط الليأدد 20/12/1997اللأؤرخ يأ   97/490ييأ  طبقأت لةلرسأوم المنفيأذح  يفصأح

 :9المتلي  البيتنت  االميتز عقد يشلح و، 8الفاليي  األراض 
 .االميتز صتي  اللسمللر وا  وع  ليالد ومتري  واسم لق  -
 .ااقمضت  عند الشيوع ي  عةي ت الليصح اليصص -
 لأ  سأن  قبأح اللعنأ  لأ  بطةأ  لةم ديأد قتبةأ  اقصأى  يد سن  40 إلى سن  )ل  االميتز لد  -

 .اللد ( انقضت 
 أ  إلى ااشتر  وم در.األلالك  رد ي  لبين  ه   لت السطيي  واالالك وقوال ت األرض لوق  -
   ديمر  عةى ألضى وأ  سب  اللسمللر أل  يقط الدول  الالك قبح ل  يلضى االميتز عقد
 

                                                                                                                                                                                                 
 ،اللر   الستب 10/326ل  اللرسوم المنفيذح  02واللتد   10/03القتنو   ل  09 اللتد   1
،ليتضرا  ألقي  عةى طةب   10/03 لةقتنو  طبقت ال تص  الوطني  لأللالك المتبع  الفاليي  األراض  اسمالالح  يفي  يوس ، ب  رقي  ب  2

 .19،ب  ع نو  ،ال زائر،ص 2010/2011اللت سمير 
يمضل  ااسمفتد  ل  العقتر الفالي  المتب  لأللالك ال تص  لةدول  و  14/12/2017لؤرخ ي   1839لنشور وزارح لشمرك رقم   3

 ،وزار  اللتلي .الل صص لالسمللتر ي  إطتر اسمصالح األراض  ع  ذري  االميتز 
 ،اللر   الستب .10/326المنفيذح ل  اللرسوم  05اللتد    4
 اللالي    . ي  لري  االميتز عقد نلوذج 5
 ،اللر   الستب .10/326ل  اللرسوم المنفيذح رقم  2و 1الفقر   12واللتد   10/03  القتنو  ل  06 اللتد  6
7
 ًوىذج الوقسز التأهٍل لالهتٍاش هسفق بالوالحق .  

 اللر   الستب ، 97/490 رقم المنفيذح اللرسوم 8
 ،اللر   الستب .10/326 المنفيذح اللرسوم ل  13 اللتد  9
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بمأأأأأتري   108أن أأأأأت ميأأأأأرر شأأأأأ تد  انمقأأأأأت  طبقأأأأأت لةلنشأأأأأور الأأأأأوزارح اللشأأأأأمرك رقأأأأأم   لأأأأأت.1الشأأأأأروط 

 2لصتلح اللعن . .23/02/2011
 العقتريأ  الليتيظأ  إلأى العقد الدول  الالك إدار  مرسح اا را ا  اسم لتح بعديلمشير بالنسبة أما

 لصأتلح االميأتز يأ  ذلأك يأ  بلأت العقأتر لة يأ  ملبيأ  إلأى الشأ ر ييأث ي أد  ا أرا ،3لشأ ر 
عالم اللسمفيد الش ص  ال تص  لأللالك المتبع  الفاليي  األرض عةى الوارد  بتلمصريت  الالير وا 
 إلأى 4مسأ ية   بعأد اللشأ ر العقأد بإرسأتح الدولأ  ألأالك إدار  ذلأك بعأد لمقأوم الميأتز، ليأح لةدولأ 
 .االميتز لصتي  لمبةيال  الفاليي  لألراض  الوطن  الديوا 

 يأ  العضأو يمقأدم لأم اذا ييأث:االمتيـاز حـ  إلـ  االنتفـاع حـ  تحويـل عـن التخمـ  جـزا  -7
 الفالييأ  لألراضأ  الأوطن  الأديوا  يقأوم شأ را، 18 لأد   أالح الميويح بطة  الفاليي   اللسمللر 
 صأتي  بأذلك يعمبأر وايأدا، شأ را اعأذار  أح ولد  ،5قضتئ   ليضر طري  ع  اعذاري  بإرستح
 يشأ ر الأوال  عأ  صأتدر قأرار بلو أ  يق أم ويسأقط يقأوق م، عأ  لم ةةأي  ورلمأ  أو اليأ 

 ألالك إدار  االالت ،ومسمر   بدعو  الصتدر القرار ي  الطع  ي  الي  ول م العقتري ، بتلليتيظ 
 مرمأ  المأ  اليأتا  وممللأح القتنونيأ  الطأر  ب أح السأطيي  واأللأالك الفالييأ  األراضأ  الدولأ 

 :ية  لت ي  يق م سقوط  زا ا 
 :االمتياز ح  إل  الدائم االنتفاع ح  لتحويل والرافض بالتزاماتو الموفي المستفيد-

 وريأض  طأت أح يرم أ  ولأم ،87/19القأتنو  ظأح يأ  المزالتمأ  لوييأت اللسأمفيد  أت  اذا ييأث
  والي ز والمنتزح النقح قتبح الدائم اانمفتع ي  صتي  أن  عةى ذلك لؤسست الميويح  إ را ا 
 ل أذا لتلأك أنأ  أح العقتريأ ، الليتيظأ  يأ  ولشأ ر لسأ ح رسأل  عقأد بلو أ  لتبأ  وهأو عةيأ ،
 ل مس  ي  صتي  أصبح بلعنى ،87/19 القتنو  ي  عةي  لنصوص المزام بتح ي ح ولم الي 
  ميويح ريض أن  أح ي دل ت، لل   لةك األرض أ  ولفتدهت اللدن  القتنو  ل  692 لةلتد  طبقت

                                                           
 . 60 ص الستب ، اللر   ،،عقد اةلميتز الوارد عةى األراض  الفاليي  المتبع  لأللالك ال تص  لةدول    يتح لصطفى 1
2
 شهادة اًتقاء ،ًوىذج هسفق  فً الوالحق.  

 العقتر ي  اا ر  العيني  واليقو  اللة ي  منمقح اعةى :ا 05/10 بتأللر واللملم اللعدح 75/58القتنو  ل  793 اللتد  نص  3
 الم  القواني  وبتأل ص القتنو  عةي ت ينص الم  اة را ا  روعي  إذا إا الالير، ي  ي  أم اللمعتقدي  بي  ذلك  ت  سوا  العقتر
 الش را. لصةي  مدير

 
 .الستب  اللر  ، 08/16ل  القتنو   13را   اللتد   4
 ل  قتنو  اا را ا  اللدني  و اةداري . 412-411-410-408يمم المبةيغ وي  اا را ا  اللنصوص عةي ت ي  اللواد   5
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 لةي أ  االميأتز لسأمندا  يأ  إلى،)يأ  اانمفأتع(87/19 القأتنو  ظأح يأ  ا مسأب  الأذح اليأ 

 الدولأ  ألأالك إدار  ومسأمر   يقأ  يسأقط ييأث المزالتمأ  ب ليأ  لأوي  أنأ  لأ  أعأال ، اللأذ ور 
 لأ  30 اللأتد  اي أتم عةيأ  مطبأ  هأذا  أح لأ  الأرغم وعةأى.السأطيي  واأللأالك الفالييأ  األرض
 . 10/03 القتنو 

 بتلمزالتمأ  ل أال يعأمش األرض  دلأ  عأ  اللم ةأ  ا :األرض خدمة عن تخم  الذي المستفيد -
 يأ  الفصأح ويؤ أح 87/19لأ  القأتنو   29 و 28 لةلأتدمي  طبقأت قضأتئي  لمتبعأ  ليأح وي أو 

 قضتئ  ن تئ . ي م بلو   قضيم  ي  الفصح ليي  وضعيم 
 :بالورثة الخاصة االجرا ات -

 عةأي م مطبأ  ا العقتريأ ، يقأوق م عأ  وعنأد م ةأي م اللسأمفيد لورلأ  الأدائم اانمفأتع يأ  ينمقأح
 عةأي م مطبأ  بأح ، 10/326المنفيأذح اللرسأوم لأ  09 اللأتد  يأ  عةي أت اا أرا ا  اللنصأوص

 . الوطني  األلالك قتنو  اللمضل  90/30ل  اللرسوم المنفيذح  1 53 اللتد  أي تم
 القتضأ  لأ  مطةأ  أ  لةدولأ  ييأ  المر أ  ويأمح العقتري  العيني  اليقو  ع  الم ة  وق  إذا ييث

اللأتد   ويأ  المر أ  الأواح مسأةيم ا أرا  يين أت ليأمم الم ةأ ، يلبأ  أ  القضتئ  بعد الميقي  الل مص
 الستلف  الذ ر. 53
لأ  قأتنو  األلأالك  51 اللأتد  عةيأ  مطبأ  ورلأ  يمأرك ولأم اللسأمللر  صتي  اللسمفيد موي  إذا ألت

 ولم ش ص موي  أو لتل   لعرو  غير عقتر و ود يتل  ي  أن  عةى صراي  الوطني  الم  منص
 عةيأ  لمطبأ  ورلأ  و أود بعأدم ي أم اسمصأدار القضت  ع  طري  اللطتلب  لةدول  يي  ورل ، يمرك
 .لةدول  المر   مسةيم بعدهت ليمم القضتئي  اليراس  نظتم
 دعأوبر مريأ  أ  لةدولأ  يل أ  لفقأود اللسأمفيد أ  مبأي  إذا:الغائـب حالـة فـي الخاصة اإلجرا ات -
 بلأو  ي أم القتضأ  يصأدر الميأرح إ أرا ا  غيتب ،وبعد أو ش ص بفقد ي م اسمصدار أ ح ل 

 .المر   ونفمح اللفقود
يسأأ ر عةأأى شأأرعي  الصأأفقت  اللمعةقأأ   بتألراضأأ  الفالييأأ  و سأأندا  االميأأتز يضأأال عأأ  -لتللأأت 

 العقتري  وير   أصوح األلالك الوطني  ليست  الدول .ضلت  لراقب  السو  

                                                           
 ل  مطة  أ  لةدول  ني  المر  ، يمح بعد اللورول  اللة ي  ي  العيني  اليقو  ع  الم ة  وق  اذا ا :عةى53منص اللتد   1

 .الم ة ا يلب  ا ....... القتض 
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 العقتريأ  الوطنيأ  السيتسأ  لمنفيأذ ااستسأي  اادا  الفالييأ  لألراضأ  الأوطن  الأديوا  يعمبأر -رابعت 
 .العقترح الضبط وظيف  ل  بذلك ي و الفاليي ،

إنأذار   بعأد االميأتز صأتي  اللسأمللر قبأح لأ  الفالييأ  األراضأ  اسأمللتر عأدم لراقبأ - تلسأت-
 األراضأ  بوضأ  الأديوا  يقأوم االميأتز، يأ  بإسأقتط اللمعةقأ  القتنونيأ  اة أرا ا   ليأ  وام أتذ

 :1البي  أو اةي تر أو ااسمللتر قيد لسمالة  غير بتن ت اللصرح

 أو ااسأمللتر ييأز األرض وضأ  وي أو :2لةمأت ير عرضأ ت أو ااسأمللتر ييأز األرض وضأ ي
 اسأمالالح عةأى لؤقمأت ع أزا عأت ز اللتلأك يي أت ي أو  المأ  اليأتا  يأ   أزا  لةمأت ير عرضأ ت
 ال أزا  هأذا مقريأر : هأو اللعملأد واللعيأتر بأتل زا ، لةلعنأ  الصأف  مبقأى ييأث اللعنيأ ، األراضأ 

  اسمطتع  دو  ميوح لؤقم  و و  بتللعن  لمعةق  قتهر  ألسبت  ااسمالالح عدم ير   عندلت

 أو ال أزا ي  مطبيأ  يأتا  يبأي  لأم واللشأرع ،3وااعسأتر  أتللرض أرضأ  اسأمالالح لأ  اللعنأ 
 .لن لت ل ح القتنوني  اللد 

 وقيأتم المعسأ  يأ  اللمللأح ال طأت مأوير يتلأ  يأ  يميقأ   أزا  وهأو:لةبيأ  األرض عأرضألأت 
  بريأت بيعأت يي أو   أدا وال صب  ال صب  الفاليي  األراض  يتل  ي  ويطب  المقصيري  اللسؤولي 

 4اةي تب . لوقف  يتل  ي  ا ميتريت بيعت أو لةلتلك، السةب  اللوق  يتل  ي 

 ميديث مش   الم  واللتلي  المقني  الوستئح بمطوير الفاليي  لألراض  الوطن  الديوا  يقوم-ستدست
 5الودي . واللبتدا  الضم علةي  طري  ع  الفالي  اللسمللرا 

 لراعأت  بمطأوير  ويقأوم ويسأير  الفالي  بتلعقتر يعمن  الذح لةلعطيت  بنك بإنشت  يقوم  لت -ستبعت
 .العقترح المو ي  قتنو  ل  61 لةلتد  

                                                           
 ،اللر   الستب . 90/25ل  قتنو   51تد  الل  1
 ،اللر   نفس . 90/25ل  القتنو   52اللتد    2
،لذ ر  لنيح ش تد   90/25يقير  يتئز  ،اوا   اسمللترا لة ي  األراض  الفاليي  ال تص  ي  ظح قتنو  المو ي  العقترح   3

 .110-109،ص 2005،م صص عقود ولسؤولي  ، ةي  اليقو  ،ب  ع نو  ،ال زائر، الل تسمير
 .115،ص نفس اللر   ، 90/25يقير  يتئز  ،اوا   اسمللترا لة ي  األراض  الفاليي  ال تص  ي  ظح قتنو  المو ي  العقترح   4
 ،اللر   نفس . 90/25ل  القتنو   58اللتد    5
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 لراقب  ي  الي  الفاليي  لألراض  الوطن  لةديوا  ان  عةى 10/03 القتنو  ل  28  اللتد نص 
 ليضأر بميريأر الأديوا  يقأوم ييأث االميأتز، صأتي  يقأوم ب أت اللسأمللر المأ  الل تلفأت   أح

 بإ طأتر الفالييأ  لألراضأ  الأوطن  الأديوا  يقوم الملتل  عدم يتل  وي  انذار، ل  ومو ي  الل تلف 
 إ أالا ويعأد اللسأمللر، وبأي  بين ت اللبرم االميتز لعقد اةدارح الفس  أ ح ل  الدول  ألالك إدار 

 آلفت. اللذ ور 10/03 القتنو  ل  29اللتد  ي  اللذ ور  اليتا  ي  بتالمزام

 الوطنيأ  لةسيتسأ  ولنفأذ ضأتبط ي أو لةدولأ ،  لللأح الفالييأ  لألراضأ  الأوطن  الأديوا  أنشأت-لتلنأت
 يأ  عةي أت واليفأتظ ليلتيم أت ال تصأ  الفالييأ  األراضأ  عةأى سأةطتم  ويلأترس الفالييأ ، العقتريأ 
 واسأع  سأةطت  اعطتئأ  اللفأروض لأ   أت  اللنطةأ  هأذا ولأ  الفاليأ ، المو يأ  سيتسأ  اطأتر

 .الرقب  لتل   لةدول  لللال بتعمبتر 

 .الللنوي  الفاليي  األراض  اسمالالح شروط يمتب -متسعت

 .الفاليي  و  م ت وماليير الفاليي  بتألراض  ممعة  صفق  أي  مبرم ا أ  عةى يس ر -عتشرا

 الن تعأ  لراعأت  يأ  مقديري  سةط  لدي  بتعمبتر الفاليي  األراض  عةى بتلبنت  مر يص مقديم-ص
 الفاليي . لةلسمللر  ااقمصتدي 

 :الشفع  ي  الفاليي  لألراض  الوطن  الديوا  للترس  -ايد  عشر

 يمأد ح ييأث الفالييأ ، لألراضأ  الأوطن  الأديوا  يلترسأ ت المأ  الصأالييت  أهأم لأ  الشأفع  يأ 
 واللشأروع وارث، و أود عأدم يتلأ  يأ  أو يقأ  عأ  المنأتزح اللسأمللر  أعضأت  أيأد رغبأ  يتلأ  يأ 

 .2 10/03  والقتنو  1 اللدن  القتنو  أي تم ي  الشفع  ي  للوضوع مطر 

 

 

                                                           
  ال زائرح. اللدن  القتنو  ل  479 اللتد  را    1
 ي  االميتز اصيت  اا ري  لةلسمللري  يل   االميتز، ي  ع  المنتزح يتل  ي  ":عةى10/03 القتنو  ل  15 اللتد  نص   2

 ."ب  اللعلوح لةمشري  طبقت الشفع  ي  للترس  الفاليي  لألراض  الوطن  الديوا  ااقمضت  عند أو اللسمللر  نفس
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 الأوطن  الأديوا  ويلأترس الشأفع ، ليأ  مطرقأ  1 10/326لأ  اللرسأوم  17ا  اللأتد   ن أد  لأت
 :المتلي  اليتا  ي  الشفع  ي  الفاليي  لألراض 

  بتلل أت   ا  أو بتللقتبأح الاليأر، أو ايأدهم الورلأ  ومنأتزح 2لةورلأ  اليأ  انمقأتح يتلأ  يأ 
 ي  اللشمرح ليح واليةوح الشفع  ي  اسمعلتح لةديوا  يل   هنت قتنونت، الليدد  الشروط يس 
 وهأذا القتنونيأ ، الرشأد سأ  بةأوغ م يأي  إلأى  أت ير ش ص مقديم لةورل  يل    لت االميتز، ي 
 . اليتل  هذ  لعتل   صل  ع  10/03  القتنو  ل و  العلةي  اللبررا  اقمضم  لت
  الش صأي  اللشأتر   دو  ييأوح والأذح ،قتنونأت الللبأ  البأدن  واللأتن  الع أز يتلأ  ويأ 

  ي  الب  اللي ل  ل  يطةبوا أ  الل لوع  ي  اآل ري  ي وز لألعضت  اللسمللر  ي  واللبتشر 

 الفالييأ  لألراضأ  الأوطن  الأديوا  يأ  لأ  يصأبح وهنأت بتلمنأتزح، اللعنأ  العضأو يصأ  نقأح
 الشفع . ي  للترس 

 هيئأت  لفتئأد  العقترح العين  الي  يلقح 3ره  متسيس ي  الي  االميتز صتي  لةلسمللر 
 االميأتز يأ  يقأ  عةأى الي أز القرض ل يئ  يل   بتلديو  اللسمللر ويت  عدم يتل  وي  القرض،

 الفالييأ  لألراضأ  الأوطن  لةأديوا  يل أ  اليتل  هذ  وي  واةداري ، اللدني  اة را ا  قتنو  وي 
 قبأح وهأذا لةأدائ  الأدي  قيلأ  ديأ  ،لقتبأح4عةي أت اللي أوز اليصأص واسأمرداد الشأفع  يأ  للترس 
 .عةي ت اللي وز لةيص  ال برح البي  ا را ا  ي  الشروع

 

 

 

                                                           
 طبقت الشفع  ي  للترس  الفاليي  لألراض  الوطن  لةديوا  عةى :ا...يل   10/326  ":عةى اللرسوم ل  17 اللتد  نص  1

 ،اللر   الستب .ب ا اللعلوح لةمشري 
 ،اللر   الستب .03/ 10 القتنو  ل  13 اللتد  را   2
 ،اللر   الستب .10/03القتنو  ل  12 اللتد  3
  .األرض دو  الفاليي  األرض ي  اللو ود  واللبتن  السطيي  االالك عةى يقط ي و  اليتل  هذ  ي  والي ز 4
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 الفالحية األراضي الستغالل الوطني الديوان مراقبة :الفرع الثاني

 اللمضأل  96/87رقأم: المنفيذح اللرسوم بلو   الفاليي  لألراض  الوطن  لةديوا  أو ة 
 منفيأذ يأ  االميأتز لتنيأ  الدول  ليست  لمصر  بتعمبتر  العلولي  ال دل  ل تم  للترس  انشتئ ،
  أالح لأ  وذلأك الفاليأ ، المو يأ  اللمضأل  08/16يسأ  القأتنو   الفالييأ  العقتريأ  السيتسأ 
 .الالذائ  األل  ميقي  أ ح ل  الوطني  الفالي  ومو ي  ميديد

عالقأ   ل ت الم  الل تم ب لي  الفاليي  لألراض  الوطن  الديوا  يقوم ااهدا  هذ  ولميقي 
  :الللتح سبيح عةى نذ رهت العقترح المو ي  قتنو  اللمضل  90/25ب دي  والم  يددهت القتنو  

 عأدم يأت  وعةيأ  ،1يتئزهأت أو العقتريأ  العينيأ  اليقأو  لتلأك عةأى وا أ  الفعةأ  ااسأمللتر إ  -
 اسأمعلتح يأ  االميأتز اصأيت  اللسأمللري  قبح ل  معسفيت يعال يش ح الفاليي  األراض  اسمللتر
 لممأتليمي  سأنمي  للد  األرض اسمالالح وعدم ل ت، اللسطر  وااهدا  األراض  ألهلي  نظرا الي ،
 ي  الفاليي  لألراض  الوطن  الديوا  يلترس القتنو ، يس  الالزل   لي  اة را ا  ام تذ وبعد

 .الشفع 

 ومقديم الفاليي  اللسمللرا  مطوير الفاليي ، لألراض  الوطن  الديوا  طري  ع  الدول  مش ي  -
 .الفالي  القطتع عصرن  عةى مستعد ولتلي  مقني  وستئح

 يأ  ميويأح أل أح اللقدلأ  اللةفأت  صأي  عةأى الرقتبأ  يأ  الفالييأ  لألراضأ  الأوطن  لةأديوا  -
 07 اللأتد  نصأ  والمأ  ،2 الوائيأ   الة نأ  لأ  المنسأي   أالح لأ  الميأتز يأ  إلأى الأدائم اانمفتع

 مش ية ت. عةى10/326اللرسوم المنفيذح  ل 

 

 

 
                                                           

 .الستب ، اللر   العقترح المو ي  اللمضل  90/25 القتنو  ل  48 اللتد  1
 ،اللر   الستب .وائي ( ل ن  )أيداث 10/326 المنفيذح اللرسوم ل  06 اللتد  2
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 .الفالحية األراضي استغالل بمراقبة الخاصة والمنظمات الصنادي  :الثاني المطمب

 واللمللة  القتنوني  وستئة ت الدول  عزز  الفالي ، العقتر ي  اللمللح الوطن  الرصيد عةى لةيفتظ
 وموقيأ  ال أزا ا  يأرض يأ  واسأع  سأةطت  ل أت ولنيأ  الرقتبأ  هيئأت  و أذا القأتنون  النظأتم يأ 

 :ية   لت ال يئت  هذ  ونذ ر وقواني ، لراسيم بلو   العقوبت 

 .الفاليي  والمنلي  لةضبط الوطن  الصندو  -

 .المقني  واللراقب  النبتمت  ليلتي  الوطني  اللنظل  -

 الفالحية والتنمية لمضبط الوطني الصندو  :األول الفرع

 الصأندو  عنوانأ  والأذح،  05/413: رقأم المنفيأذح اللرسأوم بلو أ  الصأندو  انشأت  مأم
 لسأتهل  مضأل  المأ  لمعالنأت  الصأندو  هأذا  صص ييث الفالي ، ااسمللتر لمنلي  الوطن 
 الطتقويأ  اللنم أت  أسأعتر مللين أت ،ودعأم و أذا الفالييأ ، واانمت يأ  اانمأتج منليأ  يأ  الدولأ 

 لةعمأتد اللو  أ  مةك يي ت بلت الفاليي  القروض عةى الفوائد نسب  وم فيض الفالي ، ي  اللسمعلة 
 والم وي  ال دو  بدراس  اللمصة  اللصتري  ودعم بتةي تر البي  بصيال  اقمنتئ  مم الذح الفالي 
 الفاليأ  الأرح مطأوير لسأتهل  مضأل  المأ  ااعتنأت  و أذا اللشأتري  منفيأذ لأد  ولمتبعأ  الل نأ 
 1والنبتمي . الييواني  اللرو  اش تح ويلتي 

 :الفالحية لالستثمارات الصندو  مراقبة -أوال

 الطبيعي  لةلواد العقالن  ااسمعلتح عةى الليتيظ  إلى م د  آلي  هو لةمنلي  الوطن  الل طط إ 
 . فت   ذا  عصري  يالي  بنت  إلى الوصوح قصد اللمتي  لةقدرا  األيضح وااسمالالح 

 

 
                                                           

 ال تص الم صيص يست  مسيير ب يفيت  معة ذح يوال 25/10/2005اللؤرخ ي  ، 05/413المنفيذح اللرسوم ل  01 للتد  1
 . 02/11/2005: بمتري  الصتدر ،   72 العدد ر ج ، 067/302رقم 
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 :الفالحي لالستثمار المسطرة االىدا  تنفيذ مراقبة -ثانيا

 لتية : نذ ر اللسطر  ااهدا  هذ  بي  ول 

 انشأت  أو قديل  ياليي  لسمللرا  ش ح ي  الفاليي  األراض  ل  ه متر 700.000 اسمصالح -
عتد  الفاليي  األراض  م لي  علةي  بلو    ديد  ياليي  لسمللرا   .الفاليي  عةى موزيع ت وا 

 .والعلتل  االميتز اصيت  ل  علح لنص  330.000 يقتر  لت  ة  -

 الوطن  الصندو  و ذا الفالي  بوزار  ال تص  الم  يز لليزاني  ال تيي  اللتلي  اللوارد م صيص -
 .الفاليي  والمنلي  لةضبط

  .ل  ااعمبتر واعتد  الفالي  الل تح هي ة  اعتد 

 .الطبيعي  اللوارد متهيح -

 .الفاليي  ولدا يح الييت  ظرو  ميسي  -

 .العتلل  ااقمصتد ي  ودل   الفالي  ااسمللتر ومش ي  مرقي  -

 الفأتمور  مقةأيص أل أح وهأذا:الفالحيـة المسـتثمرات لعصرنة الموجية البرامج مراقبة -ثالثا
 طبيعأ  يسأ  الفالييأ  والنشأتطت  اللزروعأت  نوعيأ  ولراقبأ  اةنمأتج أنظلأ  وم ييأ  الالذائيأ 
 بتةضأتي  الفاليأي  لأدا يح مأؤل  المأ  األنشأط  يراقأ  و أذلك  صأوبم ت، ودر أ  األراضأ 
 الفاليي . اللسمللرا  عةى لةليتيظ 
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 التقنية والمراقبة النباتات لحماية الوطنية المنظمة :الثاني الفرع

 ،اللنظلأ 1النبتميأ  الصأي  بيلتيأ  اللمعةأ  01/08/1987اللأؤرخ يأ   87/17القأتنو  بصأدور
 لةلنم أت  األيضأح اللأردود ميسأي  هأدي ت بلو بأ ، المقنيأ  واللراقبأ  النبتمأت  ليلتيأ  الوطنيأ 
 .الفاليي 

 لأ  لر زيأ  سأةط  األ يأر  هأذ  معمبأر ييأث ،2الوطنيأ  النبتميأ  الصأي  سأةط  م سد اللنظل  وهذ 
 مطبيأ  يأ  يعأتح دور ول أت الريفيأ  ، والمنليأ  الفاليأ  وزار  لأ  اللسأملد  اللر زيأ  اةدار   أالح

 اللنظل  ل تم ،ول  87/17القتنو   ل  01 اللتد  ا دم  لت وهو لةصي  النبتمي  الوطني  سيتسم ت
  : ية  لت

 .النبتمي  الصي  لراقب  -

 .العقوبت  ويرض الل تلفت  وميديد المقص  سةطت  -

 :النباتية الصحة مراقبة -أوال

 اللعنويي  أو الطبيعيي  األش تص عةى ي  " عةى أن  : 3 87/17 القتنو  ل  06 اللتد  نص 
 أ  أ أر  صف  بتح أو لالك بصف  أو زراع  اسمعلتح ذا  عقتري  ألالك بتلفعح يشالةو   الذي 

 مو د ب ت .....ا الم  النبتمت  عةى ييتيظوا

 ليأح والبأذور اللو أود  النبتمأت  ب أح المصأريح أ  القأتنو  نفأس لأ  08 و 07 اللأواد نصأ   لأت
 اا أالح عنأد القضأتئي  اللمتبعأ  طتئةأ  مي  أعال ، اللذ وري  لألش تص بتلنسب  ا بترح الزراع 
 ي  اسمالالل ت الوا   النبتمت  نوعي  ميديد  الح ل  وذلك القتنو  ي  عةي ت اللنصوص بتلشروط
 . صيم ت عةى واليفتظ الزراعي  األراض 

 
                                                           

 .32رقم  ر ج النبتمي ، الصي  بيلتي  اللمعة   01/08/1987اللؤرخ ي  : 87/17القتنو   1
 ،اللر   نفس .87/17  القتنو  ل  03 اللتد  را   2
 .نفس ،اللر    اللتن  البت  ل  87/17 القتنو  ل  06 اللتد  3
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 القأتنو  ل  53 اللتد  نص :العقوبات وفرض المخالفات وتحديد التقصي سمطات -ثانيا
 واللراقبأ  المقصأ  بسأةط   النبتميأ ، الصأي  للنظلأ  اللنملأي  اةداريأي  األعأوا  قيأتم عةأى87/17

 .الفاليي  اللسمللري  عةى العقوبت  ويرض الل تلفت  وميرير
 الي يأ  ل أت م أو  ليتضأر بميريأر الل تلفأت  ولعتينأ  البيأث ل تح ي  األعوا  هؤا  يقوم ييث
 العقأد يسأ  يأ  لبتشأرا سأببت الل تلفأت  هأذ  وم أو  1ذلأك ي أتل  لأت يلبأ  أ  القضأت  إلأى ألأتم

 و أذا 10/03 القأتنو  يأ  عةي أت اللنصأوص بتالمزالأت  بأت  اا أالح يأ  يأد ح ألنأ  وان تئأ ،
 هأذ  معمبأر ييأث ، 10/326بتللرسأوم المنفيأذح رقأم  اللةيأ  الشأروط ديمأر لأ  03 اللأتد 

 الو  أ  عةأى الليتيظأ  وعأدم االميأتز، صأتي  لةلسأمللر الللنويأ  بأتألرض أضأرارا الل تلفأت 
 لألراض . الفاليي  الو    ميويح و ذا لألراض ، الفاليي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  الستب .،اللر   87/17 القتنو  ل  55 اللتد  1
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 بالعقار الفالحي المتعمقة المنازعات :الثاني المبحث
 االميأتز عقأد طريأ  عأ  لةدولأ  ال تصأ  لأللأالك المتبعأ  الفالييأ  األراضأ  اسأمالالح علةيأ  مليأر

 المتبع  الفاليي  األراض  اسمالالح و يفيت  لشروط الليدد 10/03القتنو   بعض اللنتزعت  وي 
 يأ  مطبيأ  ل يفيأت  الليأدد 10/326: رقأم المنفيأذح اللرسأوم و أذا لةدولأ   ال تصأ  لأللأالك
 إلأى اللنتزعأت  بعأض ايأتا قأد ن دهلت ييث لةدول ، الفاليي  المتبع  األراض  اسمالالح االميتز
 .اةدارح لةقضت  األ ر والبعض العتدح القضت 

 عقد يليرهت الم  اللنتزعت  يمضل  األوح :لطةبي  إلى اللبيث نقسم بتلمفصيح، اللوضوع ولدراس 
 . االميتز عقد انم ت  طر  يمضل  واللتن  االميتز

 القضائية الجيات اختصاصات :األول المطمب

 إلأى اللنتزعأت  بعأض أيأتا قأد ن أدهلت 10/326و 10/03القأتنوني  لأ   أح يإ  القوح سب   لت
 : ية  ييلت المفصيح وسيمم اةدارح، لةقضت  اآل ر والبعض العتدح القضت 

 العادية القضائية الجيات اختصاصات :األول الفرع

 ييلأت االميأتز اصأيت  بأي  ميأدث ا  يل أ  المأ  اللنتزعأت  يأ  ل أمص العأتدح القتضأ  ي أو 
 قأتنو  لأ  511 لةلأتد  طبقأت وذلأك العقأترح القسأم قضأت  يي أت ينظأر ييأث لأ  الاليأر، أو بيأن م

 .1واةداري  اللدني  اا را ا 

 :المستثمرة أعضا  بين الناشئة النزاعات -أوال

 بتألراضأ  األلأر معةأ  إذا اللسأمالةي  بأي  النتشأئ  اللنتزعت   ح ي  بتلنظر العقترح القسم ي مص
 اعضأت  بأي  النتشأئ  النزاعت  يصر .ويل  1واسمالالل ت وشالة ت الوطني  لأللالك المتبع  الفاليي 
 : ية  ييلت الفاليي  اللسمللر 

                                                           
 القسم ينظر ":عةى 21 :رقم ر ج ،اللمضل    ا م ا ، 25/02/2008اللؤرخ ي   08/09 قتنو  ل  511 اللتد  نص   1

 ."العقتري  بتأللالك اللمعةق  اللنتزعت  ي  العقترح
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 .األربتح بتقمستم لمعةق  نزاعت  -

 .بتلمزالتم  ااعضت  أيد إ الح -

 .اامفتقي  أو القتنوني  االمزالت  بمنفيذ اللمعةق  النزاعت  -

 .اللسمللر  اعضت  أيد ويت  عبد المر   بمسوي  اللمعةق  النزاعت  -

 :ية   لت المفصيح ويمم

 :األرباح باقتسام متعمقة نزاعات -أ

 ي أو  ييأث الفالييأ  اللسأمللر  مسأيير يأ  اليريأ  االميأتز اصأيت  اللسأمللري  اللشأرع لأنح
 اللدن  يتلقتض  ااربتح مقسيم يوح نزاع أح يدوث يتل  وي  ،2 الشيوع عةى  لتعيت ااسمالالح

 لأ  نصأي  بطةأ  لمعةأ  نأزاع يأ  العةيأت، لةلي لأ  اللدنيأ  الالريأ  قضأ  ييأث الل أمص، هأو
 ااشأ تر لنمأوج مقسأيم واللمضأل  ااعضأت  بأي  مأم امفأت  عةأى بنأت  يالييأ  لسأمللر  لأ  اللنمأوج

 هأو النأزاع ليأح أ  اللةأ  عنتصأر إلأى بأتلر وع العةيأت اللي لأ  مأرد ييأث" :يةأ   لأت اللسأمللر 
 العن  بسمت  بتعوا الطتعني  أ  وذ ر العن ، بسمت  لنموج ل  ضدهلت الطعو  يرلت 

  أت  اللأذ ور  القأواني  مطبيأ  وبتلمأتل  الفاليي ، اللسمللر  ي  ايقيم م رغم اللبةغ ب تلح وايمفظوا
 ا 87/19ل  القتنو   17و  15صوا   تص  بتللتدمي   عةى

 أعلأتح يأ  وش صأيت لبتشأر  يشأترك أ  الميأتز صأتي  ياليأ  لسأمللر  أح عةأى يمعأي   لأت
ا اللسمللر   اللسمللر  ي  العضوي  يبل رد ، اللسمللر  مدرهت الم  األربتح اللطتلب  ي  يق  يقد وا 

 .3اللسمللر  أربتح ع  القضت  ألتم المعويض لطة  ويدهت م ف  ا

 
                                                                                                                                                                                                 

  .اللر   الستب  واةداري  اللدني  اة را ا  قتنو  ل  513 اللتد  1
 يإن  االميتز أصيت  لسمللري  عد  ل  لش ة  الفاليي  اللسمللر  م و  عندلت ":لى 10/03 القتنو  ل  22 اللتد  نص  2

 ."األربتح واسمعلتح موزي  -............. :لن ت سيلت وا بين م ييلت العالقت  ميديد لةالير لةزل  غير امفتقي  بلو   عةي م يمعي 
  93 ص الستب ، اللر   عقد اةلميتز الوارد عةى األراض  الفاليي  المتبع  لأللالك ال تص  لةدول ،  يتح، لصطفى 3
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 ااعضت  أيد يمولى بتلمزالتم ، ااعضت  أيد إ الح عند:بالتزاماتو االعضا  احد إخالل -ب
 قأتنو  لأ  513 لةلأتد  طبقأت )العقأترح( اللأدن  القتضأ  ألأتم ضأد  دعأو  ريأ  لأن م عأدد أو

 ااطأالع لأ  بأد ا أيأد األعضأت  ضأد القضأتئي  اللمتبعأ  ا  غيأر واةداريأ ، اللدنيأ  اا أرا ا 
 .1الرقتب  صتي  بصفم  الفاليي  لألراض  الوطن  لةديوا  اللسب 
 الأديوا  ويقأوم قأتم ب أت العضأو، المأ  الل تلفأت  ليضأر ميريأر ااطأالع هأذا عةأى يمرمأ  ييأث

 .الل تل  العضو بإعذار الفاليي  لألراض  الوطن 

 :واالتفاقية القانونية االلتزامات بتنفيذ المتعمقة النزاعات -ج

 القتئلأ  اللنتزعأت  يأ  النظأر أ  عةى2  واةداري  اللدني  اا را ا  قتنو  ل  514 اللتد  نص 
 بلو أ  لن أت معةأ  لأت سأوا  واامفتقيأ  القتنونيأ  االمزالأت   أر  بسأب  اللسأمللر  أعضأت  بأي 

 الأتم الدعتو  مري  ب ، اللةي  الشروط ديمر و ذا 10/326أو اللرسوم المنفيذح 10/03  القتنو 
 ال تصأ  ااي أتم لراعأت  لأ  واةداريأ  اللدنيأ  اة أرا ا  قأتنو  ويأ  يي أت لينظأر العقأترح القسأم
  .الدعتو  بش ر

 األعلتح ي  عن م لينو  ل ت رئيس معيي  ع  الفاليي  اللسمللر  اعضت  بي  اا مال  يتل  يف 
 المأ  الطريقأ  و أذا اللسأمللر  لللأح معيأي   يفيأ  ميأدد امفتقيأ  بعقأد يقولأو  بتللسأمللر ، ال تصأ 
 اللأدا يح اسأمعلتح طريقأ  و أذا الفالييأ ، اللسأمللر  أعلأتح يأ  ااعضأت  لأ  وايأد  أح يشأترك

 لةزلأ  وغيأر ل أم بتلنسأب  لةزلأ  وهأ  نأزاع وقأوع يتلأ  يأ  اامفتقيأ  ل أذ  الر أوع ويأمم ،3وموزيع أت
 . لةالير

 

 

                                                           
 ،اللر   الستب ..10/03 القتنو  ل  28 اللتد  1
 ،اللر   الستب . 09/ 08 رقم القتنو  2
 الستب  اللر   03/ 10 القتنو  ل  22 اللتد  3
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 : المستثمرة أعضا  أحد وفاة بعد التركة بتسوية المتعمقة النزاعات -د

 لأ  بت ميأتر قيأتل م وعأدم ويتمأ  يتلأ  يأ  لأورل م ليأح الورلأ  بيةأوح ممعةأ  المأ  اللنتزعأت  إ 
 قيتل م عدم يتل  ي  و ذا الفاليي ، اللسمللر  ي  ويقوق  اللورث أعبت  ب ح بتلم فح والقيتم يللة م

 الأديوا  يقأوم ،عندئأذ 1الليأدد  اللأد  يأ  الاليأر أو الورلأ  ايأد ل تنأت أو بتللقتبأح سأوا  بتلمنأتزح
 ،2الأدعتو  ل  النوع هذا ي  بتلنظر الل مص  القضتئي  ال    بإ طتر الفاليي  لألراض  الوطن 
 يق أم عأ  الورلأ  م ةأ  إلبأت  باليأ  قضأتئي  دعأو  الفالييأ  لألراضأ  الأوطن  الأديوا  يريأ  ييأث
 .3العتدح القضت  التم

 :والغير الفالحية المستثمرة اعضا  بين الناشئة النزاعات -ثانيا

  أو  والاليأر، االميأتز اصأيت  اللسأمللري  بأي  منشأت المأ  النزاعأت  ب أح العأتدح القضأت  ي أمص
 المقتضأ  يأ  ل أت4 الفالييأ  اللسأمللرا  لقأتنو  ويقأت لدنيأ  اشأ تص شأر   الفالييأ  اللسأمللر 
 .رئيس ت ويللة ت

 اللسأمللر  لملويأح عقأترح رهأ  متسأيس االميأتز لصأتي  ي أوح عقأترح لأتح هأو االميأتز ويأ 
  بتلويت  اللدي  يقم لم إذ ييث الي ، هذا عةى الي ز يل   المسديد عدم يتل  وي  وعصرنم ت،

  ليأ  عةأى الي أز المنفيذح السند ل  لةلسمفيد يل   ،5بتلويت  متري  مبةيال  ل  يولت 15 أ ح ي 
 ،ويمم6اللنقول  االواح ل  وغيرهت والللتر الشر ت  ي  األربتح و ذا واليصص وااس م اللنقوا 
 ا مصتصأ ت دائأر  يأ  يو د والم  الل مص  اللي ل  رئيس ع  صتدر  عريض  عةى بتلر الي ز
 ولأيس اللسأمللر  بتسأم الأدعو  ريأ  ويأمم اللأدي ، لأوط  يأ  ااقمضأت  وعنأد ي زهت اللراد األلواح
 رئيس ت. ويللة ت أعضتئ ت بتسم

                                                           
 نفس . اللر   03/ 10 القتنو  ل  25 اللتد  1
 94 ص الستب ، اللر   عقد اةلميتز الوارد عةى األراض  الفاليي  المتبع  لأللالك ال تص  لةدول ،  يتح، لصطفى 2
 .الستب  اللر   ، 30/ 90 القتنو  ل  53 اللتد  3
  95 ص ،نفس  اللر    يتح، لصطفى 4
 اللر   الستب . .واةداري  اللدني  اة را ا  قتنو  ل  687 اللتد  5
 اللر   نفس . .واةداري  اللدني  اة را ا  قتنو  ل  612 اللتد  6
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 اإلدارية القضائية الجيات اختصاصات :الثاني الفرع

 أو الوايأ  أو الدولأ  م أو  المأ  اللنتزعأت  يأ  العتلأ  الوايأ  صأتيب  هأ  اةداريأ  الليأت م معمبأر
 .العضوح اللعيتر بتعملتد أح ،1يي ت طريت اةداري  العلولي  اللؤسست  أو البةدي 

 قأد  ة أت ن أدهت بأ  اللةيأ  الشأروط وديمأر 03/ 10المنفيأذح واللرسوم 10/03 القتنو   الح ول 
 الأوطن  والأديوا  الدولأ  ألأالك لديريأ  يأ  اللللةأ  لأمدار  للنويأ  عديأد  ا مصتصأت  مضألن 
 اداريأ  قأرارا  إصأدار يأ  اا مصتصأت  هأذ  وممللأح لةوايأ ، للألال والأوال  الفالييأ  لألراضأ 
 :ية   لت الفالي  االميتز بعقد لمصة 

 .بتالمزالت  اا الح يتل  ي  الفالي  االميتز لعقد اةدارح الفس  قرار -

 .العقد ميرير قبح الفالي  لةلسمللر االميتز ي  لنح عدم قرار -

 .الميتز ي  إلى الدايم اانمفتع ي  ميويح عدم يتل  ي  الي  اسقتط قرار -

 .النت ل  ااضرار    ع  المعويض طة  دعو  و ذا الالتئ ت دعو  عةي ت يمرم  القرارا  وهذ 

 :اإلدارية القرارات عم  المنصبة االلغا  دعوى -أوال

 إنشأت  ا م أد  إلأى لتديأ  أعلتح :هلت ش ةي  وي  يإن ت مبتشرهت أعلتل ت بلبتشر  اةدار  قيتم عند
 إنشأت  هأدي ت قتنونيأ  وأعلأتح إلالأت  دعو  ليح م و  ا وبتلمتل  قتنون ، لر ز معديح أو الالت  أو

لالأت  ومعأديح  دعأو ":2بتن أت معأر  اا يأر  وهأذ  إلالأت  دعأو  ليأح م أو  والمأ  لرا أز قتنونيأ  وا 
 طبقأت لشأروع غيأر إدارح قأرار إلالأت  بالأرض الل مصأ  القضأتئي  ال  أت  ألأتم مريأ  قضأتئي 

 ."قتنونت وليدد   تص  ة را ا 

 

 
                                                           

 واةداري . اللدني  اة را ا  قتنو  ل  800 اللتد  1
 144 ص ، 2014 ال د ، دار اةداري ، اللنتزعت  ي  دروس بوعلرا ، عتدح 2



 الييئات المكمفة بتسيير ومراقبة العقار الفالحي والمنازعات المتعمقة بوي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثان

68 
 

 

 :االمتياز لمنح الرافض الوالي قرار الغا  -أ

 بإيأداع اليأ  اللعنأ  هأذا يقأوم االميأتز، يأ  إلأى الأدائم اانمفأتع يأ  بميويأح القيأتم عنأد
 أو الميويأح ليأح الولأتئ  لأ  ولةميقأ  1لدراسأم  الفالييأ  لألراضأ  الأديوا  الأوطن  لأد  اللةأ 
 لأ  اللةأ  دراسأ  وبعأد الأوال ، يمرأسأ ت الم  2الوائي  الة ن  إلى اللة  يرسح اللصرح ب ت الوقتئ 
 اسأم لتح الفالييأ  لألراضأ  الأوطن  لةأديوا  قبولأ  قأرار بإرسأتح يقأوم 3الأوال   يأإ  الة نأ  قبأح

 نسأ   ومرسأح االميأتز للأنح الأريض بقأرار اللعنأ  يبةأغ القبأوح عدم يتل  وي  ،4الميويح إ را ا 
 .الفاليي  لألراض  الوطن  الديوا  إلى القرار ل 

 اللأتد  يسأ  الل مصأ  القضأتئي  ال  ت  ألتم الطع  بتلقرار اللعن  يي  اليتل  هذ  وي 
 دعأو  يأ  ل مصأ  م أو  المأ  اةداريأ  الليأت م واةداريأ  اللدنيأ  اة أرا ا  قأتنو  لأ  800
 .5اةداري  القرارا  لشروعي  لد  مراق  ييث اةلالت 

 اللنصوص العتل  لةقواعد الر وع يمم وعةي  اةدارح، القرار ي  الطع  آ تح أغفح واللشرع
 الفأردح القأرار مبةيأغ يأوم لأ  6أشأ ر 04 أ أح وهأ  واةداريأ ، اللدنيأ  قأتنو  اة أرا ا  يأ  عةي أت
 .الرسل  لةمبةيغ المتل  اليوم ل  ايمستب ت ويمم ش صيت، مبةيالت

  تنأ  ل لأت عقتريأت نزاعأت لوضأوع ت ي أو  المأ  القضأتئي  العريضأ  شأ ر القأتنو  ألأزم وقأد
 .اةدارح القضت    ت  أو العتدح القضت    ت  سوا  ،7ألتل ت ريع  الم  القضتئي  ال   

 

                                                           
 .الستب  اللر   .10/326 المنفيذح اللرسوم ل  06 اللتد  1
 نفس . اللر   .10/326 المنفيذح اللرسوم ل  07 اللتد  2
 نفس . اللر   .10/326 المنفيذح اللرسوم ل  05 اللتد  3
 نفس . اللر   .10/326 المنفيذح اللرسوم ل  08 اللتد  4
  .واةداري  اللدني  اة را ا  قتنو  ل  801 اللتد  5
 . واةداري  اللدني  اة را ا  قتنو  ل  829 اللتد  6
 ر ج العقترح، الس ح ومتسيس العتم ااراض  لسح اعداد اللمضل  12/11/1975اللؤرخ ي   75/74االر  ل  14 اللتد  7

 .18/11/1975،الصتدر  بمتري :92العدد
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ذا  اسمر تع الدول  ألالك ةدار  يي  ا يإن  اةلالت  دعو  بري  اةدارح القرار ل  اللمضرر قتم وا 
 غتيأ  إلأى ،10/326اللرسأوم لأ  10 اللأتد  اللسأمالة  ويأ  السأطيي  واأللالك األراض  الفاليي 

 . 1اللسمللر ليقو  يلتي  القضتئ  الي م صدور

 : االمتياز لح  المسقط الوالي قرار الغا  دعوى- ب

 يأ  يسأقط" :عةأى مأنص ن أدهت الأذ ر السأتل  10/326اللرسأوم لأ  09 اللأتد  لأنص بأتلر وع
 يقأو  بميويأح لةف أم يودعأوا لأم الأذي  الويأت ، أو الع أز يتلأ  يأ  ورلأم م أو الفاليأي  اللسأمللري 

 الميتز...ا ي  إلى الدائم اانمفتع

 اآل أتح يأ  الميأتز يأ  إلأى الأدائم اانمفتع ي  بميويح ال تص اللة  ايداع عدم يتل  ي  بلعنى
 بإصدار الوال  يقوم الويت ، يتل  ي  ورلم  أو الفالي  اللسمللر طر  ،ل 2ااعذار وبعد القتنوني 

 بتةلالأت ، اةدارح القضأت  ألأتم ييأ  بأتلطع  القأرار لأ  اللمضأرر ليقأوم اللسمللر، ي  إسقتط قرار
 .بإبطتل  ويطتل  لشروعيم  لعدم

 ةدار  ييأ  ا يإنأ  اةدارح القضأت  ألأتم اةلالأت  دعأو  اللمضأرر ريأ  إذا أيضأت، اليتلأ  هذ  وي 
 اللرسوم ل  10 اللتد  وي  اللسمالة  السطيي  واأللالك الفاليي  األراض  الدول  اسمر تع ألالك

 .3اللسمللر ليقو  يلتي  وذلك القضتئ ، الي م الى غتي  صدور 10/326 المنفيذح

 :اإلداري العقد وفسخ المدة مدة انتيا  حالة في التعويض دعوى -ثانيا

يأ   عةي أت اللنصأوص األشأ تح ويأ  م ديأدهت ،وعأدم4سأن  40   اللقدر  القتنوني  اللد  انم ت  عند
 لأللأالك بتلنسأب  الدولأ  ألأالك إدار  طأر  ل  اللقدر اةدارح الفس  عةى المعويض ل  ،5القتنو 

 .1السطيي 

                                                           
 . 100 ص الستب ، اللر    الوارد عةى األراض  الفاليي  المتبع  لأللالك ال تص  لةدول ، عقد اةلميتز  يتح، لصطفى 1
 .10/03 القتنو  ل  30 اللتد  2
 . 100 ص ،نفس  اللر    عقد اةلميتز الوارد عةى األراض  الفاليي  المتبع  لأللالك ال تص  لةدول ،  يتح، لصطفى 3
 الستب  اللر   .10/03القتنو  ل  04 اللتد  4
 الستب  اللر   .10/03ل  القتنو   25واللتد   10/326المنفيذح  اللرسوم ل  14 اللتد  5



 الييئات المكمفة بتسيير ومراقبة العقار الفالحي والمنازعات المتعمقة بوي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثان

70 
 

 

 10/03لأ  القأتنو   29- 28- 27-26 اللأواد يأ  عةي أت اللنصأوص الشأروط  أح مأواير وبعأد-
 ألالك إدار  ،مقوم10/326المنفيذح  بتللرسوم اللةي  الشروط ديمر ل  08-07-05-03واللواد 
 اللسأمي  المعأويض قيلأ  ميديأد لأ  االميأتز، عقأد يسأ  لمضأل  إدارح قأرار بإصأدار الدولأ 

 صأتيب  اةداريأ  اللي ل  ألتم لةطع  قتبح ي و  القرار وهذا ورلم ، أو االميتز صتي  لةلسمللر
 اللدنيأ  اة أرا ا  قأتنو  لأ  يةي أت ولأت 800 اللأتد  يسأ  المعأويض دعأوح يأ  اا مصأتص

 العقد يس  واللمضل  اةدارح القرار الالت  سةط  لةقتض  ييث واةداري ،

 لرا عأ  أو عةي أت، اللنصأوص الشأ ةيت  ايمرالأ  عأدم أو لشأروعيم  لعأدم االميأتز( )عقد اةدارح
 .الدول  ل ةس التم لالسمئنت  قتبح المعويض،بي م لبةغ

 الفالحي االمتياز عقد انتيا  : الثاني المطمب

 لأالث ويأ  وينم   ،2 اللد  الليدد  العقود ل  هو الفاليي  األراض  عةى الوارد االميتز عقد إ 
  لتية  10/03 القتنو  ل  26 اللتد  عةي ت نص  يتا 

 .م ديد  وعدم االميتز لعقد القتنوني  اللد  انقضت  -

 .االميتز لد  انقضت  قبح االميتز صتي  ل  بطة  -

 .بتلمزالتم  االميتز صتي  ا الح عند -

لأى األوح، الفأرع يأ  الفاليأ  االميأتز عقأد انم أت  طأر  إلأى المطأر  سأنيتوح وعةيأ   النمأتئ  وا 
 .اللتن  الفرع ي  عةي  اللمرمب 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
 الستب  اللر   . 10/03 القتنو  ل  26 اللتد  1
  نفس . اللر   .10/03 القتنو  ل  04 اللتد  2
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 الفالحي االمتياز عقد انتيا  طر  :األول الفرع

 هلت: بطريقمي  ينم   الفالي  االميتز عقد يت  10/03 القتنو  ل  26 اللتد  نص  الح ل 

 وعأدم لاللميأتز القتنونيأ  اللأد  انقضأت  أح األولأى اليتلأ  يأ  يمللأح والأذح الطبيعأ  اانم أت -1
 .م ديد 

 قبأح االميأتز صأتي  لأ  بطةأ  واللتللأ ، اللتنيأ  اليأتلمي  يأ  ويمللأح الطبيعأ  غيأر اانم أت -2
 .بتلمزالتم  االميتز صتي  ا الح وعند االميتز، لد  انقضت 

 :الفالحي االمتياز لعقد الطبيعي االنتيا  -أوال

 طريأ  عأ  لن أت الالأرض بميقيأ  وذلأك عتديأ  انقضأت  بتسأبت  األصأح يأ  اةداريأ  العقأود منم أ 
 .1 تلال منفيذا المعتقدي  االمزالت  منفيذ

 بتق  للح للة  عتدي  ينم   ن تي  ي و اةداري ، العقود ل  الفالي  االميتز عقد أ  اعمبتر وعةى
  الليدد  القتنوني  اللد  وبتنقضت  عةي ت، اامفت  مم الم  االمزالت  منفيذ عند اةداري ، العقود

 يأ  االميأتز صأتي  اللسأمللر رغبأ  وعأدم سأن ، 40   الليأدد  03/10القأتنو  لأ  04 بتللأتد 
 العقتريأ  الليتيظأ  يأ  نشأر  إ أرا  الفاليأ  االميأتز انم أت  عقأد يمطةأ  وا االميأتز، يأ  م ديأد
 .2اللد  ليدد أن  اعمبتر عةى وهذا بدايم ، ع س

 يودعأ  3 طأ  طةأ  مقأديم سأو  عةيأ  لأت العقأد، م ديأد يأ  الفاليأ  اللسأمللر رغبأ  يتلأ  يأ  ألأت
 سأريت  ويبدا سن ، 40 العقد لد  انقضت  ل  سن  لد  قبح الفاليي  لألراض  الوطن  الديوا  لد 
 .5العقتري  الليتيظ  ي  نشر  متري  ل   4والالير أطراي  لوا    ي  االميتز الفالي  عقد

                                                           
1
 . 597 ص ، 1990 ال زائر، ال تلعي ، اللطبوعت  ديوا  اادارح، القتنو  عوابدح، علتر 

 . 104 ص الستب ، اللر    عقد اةلميتز الوارد عةى األراض  الفاليي  المتبع  لأللالك ال تص  لةدول ،  يتح، لصطفى 2
 الستب  اللر   .10/326 رقم المنفيذح اللرسوم ل  14 للتد  3
 105 ص ،نفس  اللر     الوارد عةى األراض  الفاليي  المتبع  لأللالك ال تص  لةدول ، عقد اةلميتز  يتح، الصطفى 4
 الستب  اللر   .10/326 المنفيذح بتللرسوم اللةي  الشروط ديمر ل  05 اللتد  5
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 :الفالحي االمتياز لعقد الطبيعي غير االنتيا  -ثانيا

 غيأر اانم أت  ضأل  مصأنفت  يأتلمي  10/03 القتنو  ل  26 اللتد  مضلن  يقد الذ ر، سب   لت
 طبيعيأ  بصأف  اةداريأ  العقأود منم أ  عتلأ  و قتعأد  أنأ  ييأث الفاليأ ، االميأتز لعقأد الطبيعأ 
  .أعال  الفقر  ي  ل  المطر  سب   لت، 1لدم ت بتنم ت 

 :مدتو انقضا  قبل االمتياز صاحب من يطمب الفالحي االمتياز عقد نياية -أ

يأ  يقرم أت السأتبع   10/326 المنفيأذح بتللرسأوم اللةيأ  الشأروط ديمأر لأ  02 اللأتد  أعطأ 
 اللأد  انم أت  قبأح االميأتز صأتي  اللسأمللر لأ  طةأ  عةأى بنأت  االميأتز عقأد ،ال تنيأ  انم أت 

  اللأ  لأ  يعةأ  اشأعتر بمقأديم االميأتز صأتي  يقأوم أ  شأريط  سأن ، 40   الليأدد  القتنونيأ 
 .2األقح عةى وايد  سن  بح انسيتب 

 اللسأمللر إ أالح عنأد:بالتزاماتـو االمتيـاز صـاحب إخـالل عنـد االمتيـاز عقـد نيايـة - ب
لأ  ديمأر  08واللأتد   10/03 القأتنو  لأ  29 اللأتد  عةي ت نص  الم  بتلمزالتم  االميتز صتي 

 ييأ  البيأث، هأذا يأ  بتلمفصأيح ذ أر  سأب  ، لأت 10/326الشأروط اللةيأ  بتللرسأوم المنفيأذح 
 القتنوني ، لدم  انقضت  قبح االميتز عقد إن ت  اللنفرد  وبإرادم  الفاليي  لألراض  الوطن  لةديوا 
 الديوا  اعذار بعد وذلك الدول ، ألالك إدار  قبح ل  الفالي  االميتز عقد بفس  هذا ان ت  ويمللح

 لمعأذار القتنونيأ  اللأد  انقضأت  وعند عتمق ، عةى الواقع  االمزالت  منفيذ أل ح االميتز لصتي 
 .3العقد يس  بإ را ا  لمقوم الدول  ألالك إدار  بإ طتر الفاليي  لألراض  الوطن  الديوا  يقوم
 

 
                                                           

  45 ص ، 2005 عنتب ، والموزي ، لةنشر العةوم دار اةداري ، العقود بعة ، الصالير ليلد 1
 . 106 ص ،نفس  اللر    يتح، لصطفى 1
 الستب  اللر    ، .10/03 القتنو  ل  28 اللتد  2
 . 107 ص الستب ، اللر    عقد اةلميتز الوارد عةى األراض  الفاليي  المتبع  لأللالك ال تص  لةدول ،  يتح، لصطفى 3
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 مقوم بتلمزالتم  اللسمللر إ الح يتل  ي   ت  ييث ، 87/19 القتنو  ي  عةي   ت  لت ع س وهذا
 .1الدائم اانمفتع ي  بلو   الللنوح اةدارح العقد يس  أ ح ل  لةقضت  اادار  بتلة و 

 يسأ  إلأى بة وئ أت اةدار  معسأ  لأ  لةلسأمللر ضألتن  ،لأنح 87/19 القأتنو  أ  القوح يل    لت
الأذح لأنح  10/03 لةقأتنو  بتلنسأب  اليأتح هأو لأت ع أس وهأذا العقأد لبتشأر  و بإرادم أت اللنفأرد  ،

 .وبإرادم ت اللنفرد  اةدارح الفس  سةطت  واسع  لن ت لمدار 

 الفالحي االمتياز عقد انتيا  عن المترتبة النتائج :الثاني الفرع

 الفالييأ  بأتألرض يمعةأ  لأت لن أت الفاليأ  االميأتز عقأد انم أت  عةأى النمأتئ  لأ   لةأ  ممرمأ 
  االميتز صتي  بتللسمللر يمعة  لت السطيي  اللمصة  ب ت ،ولن ت واالالك

 :الدولة طر  من بيا المتصمة السطحية واالمالك الفالحية األرض استرجاع -أوال

 يأ  اليأ  دو  2ليأدد  للأد  الفالييأ  األراضأ  اسأمالالح سأو  بلو بأ  يلأنح ا االميأتز عقأد إ 
  يت  طبيعي  غير أو طبيعي  ن تي  سوا  الي  المطر  سب   لت االميتز عقد يعند لة يم ت، وعةي 

 معمبأر المأ  لةدول  معود المصر  وي  اسمالالح ل  الفاليي  األرض بلة ي  اللمعةق  العنتصر  ح
 عةأى األرض ر أتع ا االميأتز صأتي  اللسأمللر وعةأى الفالييأ ، األراضأ  ل أذ  ااصأة  اللتلأك
 االأالك و أذا، 3 10/03لأ  القأتنو   2 يقأر  26 اللأتد  نأص يسأ  وهأذا عةي أت هأ  الم  اليتل 

 .4السطيي 

 

 
                                                           

 .نفس  اللر    ، .03/ 10 القتنو  ل  04 اللتد  3
 الللنوي  ااراض  الدول  مسمر   اعال ، اللذ ور  اليتا   ح ي  :التية  عةى 10/03 القتنو  ل  02 يقر  26 اللتد  نص  2

 ."عةي ت ه  الم  اليتل  ي  السطيي ، االالك  ذا لاللميتز
 اللبتن  سيلت وا الفاليي  بتللسمللر  اللةيق  االالك ل لوع  ":  السطيي  االالك 10/03 القتنو  ل  04 اللتد  عري  3

 الرح ولنشآ  وااغراس
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 .1السطحية األمالك عن االمتياز صاحب المستثمر تعويض -ثانيا

 لأللأالك بتلنسأب  الوطنيأ  األلأالك إدار  ميأدد  معأويض يأ  اليأ  االميأتز، عقد عةى ن تي  يمرم 
 االميأتز صأتي  اللسأمللر إ أالح يأ  األضأرار عأ   معأويض  10  %لأ  طأرح السأطيي 
 .2بتلمزالتم 

 يسأب  السأطيي ، األلأالك عأ  معويض عةى اليصوح االميتز صتي  اللسمللر ي  يل  وعةي 
 األضرار ع   معويض المعويض، هذا ل   10 %نسب  اقمطتع ل  بتلمزالتم ، ة الل  العقد يس 
 .بتلمزالتم  إ الل   را  اللسمللر اليق ت الم 

 ال يئأ  بلعنأى ، 3المعأويض لبةأغ يأ  اللسأمللر  ملقأح الم  الليملة  والرهو  االميتزا  ميس   لت
 .المعويض لبةغ ل  يق ت مقمض  اللقرض 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 109 ص الستب ، اللر   عقد اةلميتز الوارد عةى األراض  الفاليي  المتبع  لأللالك ال تص  لةدول ،  يتح، لصطفى 1
 .نفس  اللر   .10/03 القتنو  ل  03 يقر  26 اللتد  2
 نفس . اللر  ، 03/ 10 القتنو  ل  27 اللتد  3
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 :الفصل خالصة

 الأدور الي أت اللو ةأ  ال يئأت  عةأى أ لأر الضأو  مسأةيط مأم اللأتن  لةفصأح الدراسأ   الح ل 
 الفاليي ، لألراض  الوطن  الديوا  ي  بتألستس واللمللة  الفاليي  األراض  اسمالالح عةى الرقتب 
 اللمضأل  18/11/1990اللأؤرخ يأ   90/25لأ  القأتنو   01اللأتد   بلو أ  اسأميدث الأذح

واللمضأل   24/02/1996اللأؤرخ يأ   96/87 المنفيأذح اللرسأوم بعأدهت ليصأدر العقأترح، المو يأ 
 طأتب  ذا  علوليأ  لؤسسأ  يعمبأر والأذح الفالييأ ، لألراضأ  الأوطن  الأديوا  إنشأت  واللمضأل 
 الرقتب  لنيأ  دور  معزيز أ ح ول  اللتل  ااسمقالح اللعنوي  بتلش صي  يملم  وم ترح صنتع 

لأ  لراقبأ  علةيأ  ميويأح  10/326واللرسأوم المنفيأذح  10/03 القأتنو  بلو أ  واسأع  سأةطت  لأ 
 إدار  وي طأر ألألال، اسأمالالا الفالييأ  ااراضأ  لراقبأ  و أذا االميتز ي  إلى الدائم اانمفتع ي 

 إدار  سةطت  ل  هو الذح العقد لفس  اللو ب  بتلمزالتم  االميتز صتي  بإ الا   الدول  ألالك
 .الدول  ألالك

 اللسأتهل  شأتن  لأ  والأذح الفالييأ  واألراضأ  الوطنيأ  األلالك عةى اليفتظ هدي  هذا  ح
 .لة زائر ااقمصتدي  بتلمنلي  لةن وض يعتا بديال الفالي ى قطتع  عح ي 

 عأ  الصأتدر  القأرارا   أرا  النتشأئ  اللنتزعأت  عةأى الفصأح هأذا يأ  الضأو  مسةيط مم  لت
  ون أت اةدارح القضأت    أت  إلأى النزاعأت  بعأض إيتلأ  مأم ييأث والأوال ، ألأالك الدولأ  إدار 

 العأتدح القضأت    أت  إلأى اآل أر الأبعض إيتلأ  ومأم ، اللأتد  إداريأ  يأ  العتلأ  الوايأ  صأتيب 
 .إلى ن تي  عقد االميتز بصف  طبيعي  وغير طبيعي  المطر  إلى إضتي 
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 :الخاتمة

 الجزائـر فـ  لمدولـة التـاع  الفلحـ  العقـار أ  نجـد الدراسـة هـه  فـ  تناولـ  تـ  مـا خـل  مـ 
 مـ  نوعـا خمقـت متعاينـة عقاريـة وسياسـات وتشـريعات نظـ  عـدة هـها يومنـا إلى االستقل  منه شهد

 األراضـ  اسـتالل  لتسـيير جديـد نمـ  استحداث ت  حيث واألرض، الفلح عي  العلقة ف  التهعهب
 وهـو أال الفلحـ  التوجيـ  المتضـم  2008/08/03  فـ  المـرر 08/19 القانو  عموجب الفلحية

 لشـرو  المحـدد 15/08/2010المـرر  فـ  10/03 القـانو  عموجـب تكريسـ  ليـت  االمتيـاز، حـ 
التنفيـه   المرسـو  وكـها لمدولـة الخاصـة لألمـل  التاععـة الفلحيـة األراضـ  اسـتالل  وكيفيـات

 األراضـ  السـتالل  االمتيـاز حـ  ت عيـ  لكيفيـات المحـدد 23/12/2010المـرر  فـ   10/326
 عقـار  عينـ  حـ  مـن  االمتيـاز عقـد عموجـب يـت  حيـث لمدولـة، الخاصـة لألمـل  التاععة الفلحية

 .سنة 40 ب محددة ولمدة سنوية إتاوة مقاع  االمتياز، لصاحب الفلحية األرض عمى
 عموجب االلتزامات م  مجموعة وتحميم  الحقو  م  مجموعة االمتياز صاحب من  ت  كما

 االمتيـاز، عقـد فسـ  حـد إلـى تصـ  عقوعـات االلتزامـات ه عهـ إخللـ  مـ  وجعـ  ،10/03 القـانو 
 10/326والمرسـو  التنفيـه   10/03القانو  أقر حيث لمقضاء المجوء ف  الح  االمتياز ولصاحب
 لمقضـاء المجـوء فيهـا يـت  التـ  والحالـة،العاد  القضـاء هيئـات إلـى المجـوء فيهـا يـت  التـ  الحـاالت
 الـو ن  الـديوا  فـ  المتمثمـة الرقاعـة هيئـات دور مـ  فعـ  قـد القـانو  هات أ  نجـد كمـا، اإلدار 

 والمنظمـات والصـنادي  الفلحيـة لألراضـ  الـو ن  لمـديوا  مـن  أنـ  نجـد الفلحيـة،حيث لألراضـ 
 الفلحية لألراض  الو ن  لمديوا  من  أن  نجد حيث الفلحية، األراض  استالل  عمراقعة الخاصة
 عموجـب عميـ  المنصـو  الفلحـ  عالتوجيـ  المتعمقـة العامـة السياسـة ت عيـ  فـ  واسـعة سـم ات
صـدار  العقـد عتحريـر يتعمـ  فيمـا واسـعة سـم ات لـددارة أع ـى نجـد  كمـا،08/16 القـانو   وا 

المــرر  فــ   87/19القــانو  فــ  عميــ  كــا  مــا عكــس القضــائيةنهائــ ،دو  الرجــوج لمجهــة وا  
 الو نيـة لألمـل  التاععـةاألراضـ  الفلحيـة  اسـتالل  ضـع  كيفيـة المتضـم  08/12/1987

 .العقد ف  ال رفي  ته ،وهو ما يعد إلالاء لمعدأ الرضا عي وواجعا المنتجي  حقو  وتحديد
 خـل  مـ  هدفـ  رقاعيـة وأجهـزة لهيئات وتفعيم  إصدار  خل  وم  الجزائر  المشرج أ  كما

 وجهتها تاليير دو  والحيمولة أمثل استاللال استالللها وضما  الفلحية األرض حماية هو هها ك 
 نهعها ع ر  الشرعية. م  وحمايتها الفلحية
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  :يم  كما النتائج م  جممة نستخم  الموضوج هها ايةوف  نه

 عمـى أثـرت سمعيات م  يخمو ال أن  إال 10/03 القانو  تضمنها الت  اإليجاعيات م  عالرغ  -01
 القـانو  أ  نجـد حيـث واألرض، الفـلح عـي  العلقـة عمـى وأثـرت الفلحيـة األرض اسـتالل عمميـة 

 يسـتقر الفـلح يجعـ  مما لمدولة التاععة الفلحية لألرض الدائ  االنتفاج ح  عمى ن قد  87/19
 االمتيـاز حـ  وكـرس أقـر الـه   10/03 القـانو  وعصـدور لكـ  ،كأنهـا ممـ  لـ ، ويعتعرهـا عأرضـ 
 ممـ  يعتعرهـا يعـد لـ  التـ  واألرض الفـلح عي  انفصا  شع  خم  ما وهها سنة 40 ب محددة عمدة
 يـرثر مـا وهـو منتوجهـا يقـ  وعالتال  عاألرض للعتناء الكاف  الجهد عه  ف  رغعت  تق  وعالتال  ل 

 التنميـة تحقيـ  ألجـ  الفلحـ  عالق ـاج لمنهـوض الدولـة  ـر  مـ  المسـ رة األهـدا  عمـى
 .المستدامة

 عـي  يفـر  ال الـه  االسـتثمار قـانو  مـ  يتنـاقض الجديـد القـانو  أ  هـو أيضـا السـمعيات ومـ -02
المجـا  للسـتثمار األجنعـ  لمـا لـ  مـ   فـت  مـ  العـد كـا  حيـث والجزائـر ، األجنعـ  المسـتثمر

 .الفلح  الق اج وعصرنة ايجاعيات ف  ت وير
 لمعدالـة المجـوء دو  معاشـرة اإلدارة  ريـ  عـ  االمتيـاز عقد الفس  إلجراء تضمن  إلى إضافة-03

 عموجب تمن  ضمانة أه  القضاء إلى المجوء يعتعر حيث الفلح ، المستثمر ح  ف  تعسفا يعتعر
 .الفلح  لممستثمر القانو 

 10/03 القـانو  مـ  16 المـادة نـ  هـو الدولـة أمـل  إدارة واجهـت الت  العراقي  أه  وكأحد-04
 حيث استثناءات، وتضمينها المادة عتعدي  مقترح تقدي  اإلدارة تعتز  حيث المتناثرة، عالق   المتعمقة
 .المتناثرة الق   مشك  عسعب اآل  لحد تحريرها يت  ل  العقود م  مجموعة توجد
 مفعـ  غيـر الفلحيـة لألراضـ  الـو ن  لمـديوا  الرقـاع  الـدور أ  نجـد العمميـة الناحيـة مـ -05

 .امتياز ح  إلى الدائ  االنتفاج ح  تحوي  إجراءات ع ء خل  م  هل  ويتجمى
 األراضـ  أغمـب حيـث الدولـة، أمـل  إدارة أمـا  كعيـر عـائ  شـكمت المسـ  عمميـة أ  كمـا-06

 ضـم  المدرجـة 654 :رق  مشتركة وزارية تعميمة صدرت العممية ولتسري  مسحها، يت  ل  الفلحية
 عالنظـا  المعـد المسـ  عاعتمـاد وهلـ  العقـود تحرير عممية تسري  ضرورة عمى تحث والت  الملح 
 .1/20 أ  األصمية المساحة م  عالمائة 05 المساحة فار  يتجاوز ال أ  عمى الشخص 
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 نستخم  جممة م  االقتراحات: كما
وجب عمى المشرج لحماية العقار الفلح  المممو  ممكية خاصـة لمدولـة أ  يقـو  عتعزيـز  ـر  -01

الــردج وتفعيــ  تليــات الرقاعــة المقــررة ألجهــزة والهيئــات المكمفــة لتنظــي  هــها الوعــاء الخــا  عالــديوا  
 ية والمادية و العشرية اللزمة لهل .الو ن  لألراض  الفلحية م  تزويدها عالوسائ  القانون

اإلرشـــاد الفلحـــ  لممســـتثمري  أل  اإلرشـــاد يعـــد مـــ  العوامـــ  الهامـــة لتنميـــة الق ـــاج الفلحـــ  -02
 واله  ساه  ف  تكوي  الفلحي  و إحا ته  عالمعمومات الضرورية والنصائ  اللزمة.

الســتاللل  أ  يتعـارض هلــ  مــ  تنظـي  العقــار الفلحـ  الــوقف  عنصـو  قانونيــة لفــت  المجـا  -03
 إرادة الوق .

ععــد صــدور فوعالنســعة لمقواعــد العامــة الم عقــة عمــى العقــار الفلحــ  فــ  ظــ  القــانو  المــدن   -04
والت  كا  منصـو  عميهـا عموجـب قـانو   866الى غاية  858اله  ألالى المواد  87/19القانو  

ممــا تــر  فــران قــانون  فــ  كيفيــة تنظــي   90/25الثــورة الزراعيــة والــه  ألالــ  كــهل  عموجــب القــانو  
 إعادة صياغة هه  المواد. استالل  العقارات الفلحية لها نقترح

ومــرور ســنوات عمــى صــدور  نجــد أ  عمميــة تحويــ  حــ  االنتفــاج  10/03وعــالنظر الــى قــانو  -05
عمميــة التحويــ   الــدائ  الــى حــ  االمتيــاز تتســ  عــالع ء وهلــ  لعيروقرا يــة اإلدارة فــ  تســري  وتســهي 

وكها جه  المنتف  عك  ما يخ  هها اإلجراء حيـث أننـا نجـد الممفـات المحولـة عـددها ضـئي  وعميـ  
نقتـــرح التســـري  مـــ  وتيــــرة التحويـــ  ،وهلـــ  ألجــــ  توحيـــد النظـــا  القــــانون  الم عـــ  عمـــى األراضــــ  

 الفلحية.
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 قائمة المصادر والمراجع:
 القوانين: -أوال
  الجزائري المدني القانون تضمني ، 26/09/1975المؤرخ في  75/58القانون -01
ــــــــــل لكيــــــــــازة المل يــــــــــة  1983أوت ســــــــــنة  13المــــــــــؤرخ فــــــــــي  83/18القــــــــــانون رقــــــــــ   -20 يتعل

 . 1983أوت  سنة  16،الصادرة لتاريخ  34الفالكية ،ج ر العدد العقارية 
      ر ج النلاتيـة، الصـكة لكمايـة تعلـلي ، 01/08/1987المـؤرخ فـي : 87/17القـانون  -03
 .32رق  
تضــمن ضــلط  يفيــة اســتضال  ا راضــي والم، 08/12/1987،المــؤرخ فــي 87/19القــانون   -04

، الصـــادر 50وواجلـــاتي  ،ج ر ، ـــدد  المنتجـــين ولالفالكيـــة التالعـــة للمـــال  الوطنيـــة وتكديـــد كقـــ
 .09/12/1987لتاريخ :

 . االقتصادية العمومية للمؤسسات التوجييي القانون المتضمن 01-88 رق  القانون -05
 التجاري القانون المتضمن 59-75المعد  والمتم  لا مر رق   04-88 رق  القانون -06

 في المؤرخ العمومية االقتصادية المؤسسات  لى المطلقة الخاصة للقوا د والمكدد
12/11/1988 

تضــــــــمن قــــــــانون الماليــــــــة لســـــــــنة ي، 31/12/1988،المــــــــؤرخ فــــــــي  88/33القــــــــانون رقــــــــ   -07
ــــة و المســــقية ،1989 ــــدة الرســــمية، ددالمكــــدد للصــــنا  ا راضــــي الجاف ــــي 54الجري ، الصــــادر ف

31/12/1988. 
 للتجـارة الدولـة لاكت ـار المتعلـل 15/01/1989المـؤرخ فـي : 89/01رقـ  التنفيذي المرسو  -08

 .الخارجية
 .1989قانون المالية لسنة  -09
المتضمن قانون التوجيـو العقـاري ،المنرـور  18/11/1990المؤرخ في  90/25القانون رق   -10

 .18/11/1990.الصادرة لتاريخ 49لالجريدة الرسمية  دد
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العـــدد ا مـــال  الوطنيـــة ،ج ر ويتضـــمن قـــانون ، 01/12/1990المـــؤرخ فـــي  90/30قــانون -11
 .02/02/1990الصادرة لتاريخ ، 52
تعلــــــل لا وقــــــا  ،الجريــــــدة الرســــــمية ،ي27/04/1991المــــــؤرخ فــــــي  91/10القــــــانون رقــــــ   -12

 . 08/05/1991،الصادرة لتاريخ 21، دد
االسـتممار ،ج  لترقيـة  والمتعلـل 05/10/1993المـؤرخ فـي : 93/12رقـ  الترريعي المرسو  -13

   .10/10/1993ادر لتاريخ:،الص64ر ، دد
و المــتم    ،المعــد 15،جريــدة رســمية  ــدد  24/02/1996المــؤرخ فــي  96/87القــانون    -14

،المتضـــمن إنرـــاو الـــديوان الـــوطني   22/10/2009المـــؤرخ فـــي  09/339لالمرســـو  التنفيـــذي رقـــ  
 .61للراضي الفالكية ،ج ر ،رق  

 المدنيـة اإلجـراوات قـانون المتضـمن 25/02/2008فـي: المـؤرخ 09/ 08 رقـ  القـانون -15
 . 21رق  ر واإلدارية  ج

،يتضــــــمن التوجيــــــو الفالكــــــي، ج ر ، ــــــدد 2008اوت  03،المــــــؤرخ فــــــي  08/16القــــــانون  -16
 .2008اوت  10،الصادر لتاريخ:46
 .2010 لسنة الت ميلي المالية قانون -17
رـروط و يفيـات اسـتضال  ا راضـي  لـذي يكـدد،ا2010أوت 15،المؤرخ فـي 10/03 القانون -18

 .2010أوت  18،الصادر لتاريخ 46الفالكية التالعة للمال  الخاصة للدولة ، ج ر ، دد 
 الصـفقات تنظـي  المتضـمن 16/09/2015المـؤرخ فـي  15/247رقـ  الرئاسـي المرسـو  -19

 .50ج ر رق   العا ، المرفل وتفويضات العمومية
 أوامر:-ثانيا
و متضــمن لكمايــة ا مــوا  الرــايرة وتســييرىا  1962أوت  24المــؤرخ فــي  20-62ا مــر  -01

 . 12،جريدة رسمية ،العدد 
المعـد  التسيير الذاتي في الفالكـة المتعلل ل، 30/12/1968،المؤرخ في  653-68االمر  -02

 .15/02/1969،الصادرة لتاريخ 15الجريدة الرسمية، العدد ،والمتم 
الزرا ية، ،ج ر  ـدد  المورة المتعلل لقانون 08/11/1971المؤرخ في  73- 71 رق  ا مر -03
 ملضى. 30/11/1971،الصادرة لتاريخ: 79
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 ج رتضـمن القـانون المـدني المعـد  والمـتم  ،،ي 26/09/1975،المؤرخ فـي  75/58االمر  -04

 .30/09/1975 الصادرة لتاريخ :.78 دد
 وتأسـيس العـا  االراضـي مسـ  ا ـداد المتضـمن 12/11/1975المؤرخ في  75/74مر ا  -05

 .18/11/1975،الصادرة لتاريخ:92العدد ج ر العقاري، السج 
المــؤرخ  17-83المعــد  والمــتم   القــانون  1996يونيــو  15المــؤرخ فــي  96/13ا مـر رقــ   -06

 16/06/1996الصادر ة  37ج ر  دد  في يوليو والمتضمن قانون المياه،
المتضـــمن قـــانون الماليـــة الت ميلـــي ،لســـنة  26/08/2010المـــؤرخ فـــي  10/01ا مـــر رقـــ   -07

 .2010أوت  28،الصادر لتاريخ :49،ج ر رق   2010
 المراسيم:-ثالثا
،متضــمن تأســيس لجــان التســيير فــي  1962ا تــولر  22المــؤرخ فــي  02-62المرســو  رقــ   -01

 ،ملضى.17المزارع الرايرة ،جريدة الرسمية ،العدد
تسيير ا موا  الرايرة لييئات متعـددة ،يضمن 29/03/1963،مؤرخ في  95-63المرسو   -02

 ،)الملضى(.17جريدة الرسمية ،العدد منيا الجمعية العامة للعما ،
،المتضـــمن التعريــــ  لمجمو ـــة العمــــا   15/02/1969المــــؤرخ فـــي  15-69المرســـو  رقـــ  -03

ــــــــــــدة  ــــــــــــات ا ضــــــــــــائيا ،الجري ــــــــــــول وواجل ــــــــــــا وكق التالعــــــــــــة لالســــــــــــتضال  الفالكــــــــــــي المســــــــــــير ذاتي
 .15،العدد1969الرسمية،

يتعلل لييئات الم لفة لإنجاز  1972/ 06/ 07 في المؤرخ 107-72رق  التنفيذي المرسو  -04
الميا  المؤقتة للمورة الزرا ية  لى مستوى الوالية ،مجمو ة النصوص المتعلقة لالمورة 

 الزرا ية)النصوص ا ساسية(،الطلا ة الرعلية للجيش.
 في االمتياز من  المتضمن  17/10/1994المؤرخ في  94/322رق  التنفيذي المرسو  -05

 الخاصة المناطل في الواقعة للمال  التالعة ا راضي
، المتضــــمن إنرــــاو الــــديوان 24/02/1996المــــؤرخ فــــي  96/87  المرســــو  التنفيــــذي رقــــ : -06

المـــــؤرخ فـــــي  09/339الـــــوطني  للراضـــــي الفالكيـــــة ،المعـــــد  و المـــــتم  لالمرســـــو  التنفيـــــذي رقـــــ  
 . 15،ج ر  دد  22/10/2009خ في :المؤر  22/10/2009
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 ا راضي تجزئة لرروط ،المكدد20/11/1997المؤرخ في  97/490 رق  التنفيذي المرسو  -07

 .84 رق  ر ج الفالكية
،الــذي يكـدد  يفيــات مـن  كــل  15/12/1997،المــؤرخ فـي 97/483المرسـو  التنفيــذي رقـ   -08

االمتيــاز قطــع أرضــية مــن ا مــال  الوطنيــة الخاصــة التالعــة للدولــة فــي المســاكات االستصــالكية 
 17/12/1997الصادرة لتاريخ  83واجلاتو ورروطو ،ج ر العدد 

 تسيير ل يفيات والذي يتعلل 25/10/2005،المؤرخ في  05/413التنفيذي المرسو  -09
لتاريخ:  ، الصادرة  72 ر العدد ج ، 067/302رق   الخاص التخصيص كساب

02/11/2005 . 
،الذي يكدد  يفيات تطليل 23/12/2010،المؤرخ في  10/326المرسو  التنفيذي  -10

 .79،العدد اإلمتياز االستضال  ا راضي الفالكية التالعة للمال  الخاصة للدولة ، ج ر 
 قرارات: -ثالثا
   23/10/1991في : مؤرخ 81693 رق  العليا المك مة قرار -01
فيــرس  11950قضــية رقــ   2004مــارس  09قــرار مجلــس الدولــة الجزائــري ،الصــادر فــي  -02
 .11952رق  
 تعميمات:-رابعا
موضــو يا معالجــة ملفــات تكويــ  كــل االنتفــاع  11/09/2012لتــاريخ  654التعليمــة رقــ   -01

الــــى كــــل االمتيــــاز مــــن طــــر  اللجــــان الوالئيــــة ،صــــادرة مــــن وزارة الفالكــــة والتنميــــة الريفيــــة،وزارة 
 الداخلية.

،صـادرة  ـن المديريـة العامـة للمـال  الوطنيـة  13/05/2014لتاريخ  5006التعليمة رق  : -02
 المالية.،وزارة 
 مناشير:-خامسا

 يتضمن ريادة االنتقاو.23/02/2011لتاريخ  108المنرور الوزاري المرتر  رق   -01
يتضــمن االســتفادة مــن العقــار  14/12/2017مــؤرخ فــي  1839منرــور وزاري مرــتر  رقــ   -02

الفالكــي التــالع للمــال  الخاصــة للدولــة و المخصــص لالســتممار فــي إطــار استصــالح ا راضــي 
 .صادر من وزارة الماليةمتياز ريل االط ن 
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 مذكرات:-سادسا

 كـــا  مصـــطفى ، قـــد االمتيـــاز الـــوارد  لـــى ا راضـــي الفالكيـــة التالعـــة للمـــال  الخاصـــة  -01
للدولـــة :مـــذ رة للكصـــو   لـــى رـــيادة ماســـتر ،فـــرع القـــانون العقـــاري ، ليـــة الكقـــول ،لـــن   نـــون 

 . 2013-2012،جامعة الجزائر 
ـــو  -02 ـــة ا راضـــي الفالكيـــة الخاصـــة فـــي ظـــ  قـــانون التوجي فقيـــرة فـــائزة ،اواجـــب اســـتممارا مل ي

،مــذ رة لنيـــ  رــيادة المجاســـتير ،تخصــص  قـــود ومســؤولية ، ليـــة الكقــول ،لـــن  90/25العقــاري 
 . 2005  نون ،الجزائر،

 المراجع بالمغة العربية: -سابعا
 1996 الجامعية، المطلو ات ديوان اإلدارية، المؤسسات كو  مكاضرات مكيو، أكمد -01
 دار الفلسـطنيين والصـكفيين ال تـاب اتكـاد الجزائـر، فـي الزرا يـة المـورة سـيي ، الخالـدي -02

 ليروت. العودة،
اإلمـــا  مكمـــد لـــن  لـــي لـــن مكمـــد رـــو اني : قـــاموس فـــت  القـــدير الجـــامع لـــين فنـــي الروايـــة  -03

 .2016والدراية في  ل  التفسير ،الجزو سادس ،ط، دار الف ر ،سنة
و أســـاس    الطـــاىر اكمـــد الـــزاوي ،ترتيـــب القـــاموس المكـــيط  لـــى طريقـــة المصـــلاح المنيـــر -04

 ،دار الف ر .3اللالية ،الجزو المالث ،ط
 اكمد لن مكمد لن  لي الفيومي المقري ،مصلاح المنير معج   رلي ، رلـي ،م تلـة للنـان، -05
 .1978سنة 
وتطليقاتيمــا فــي القــوانين الجزائريــة ،ديــوان اســكال الــراىي  منصــور :نظريــات القــانون والكــل  -06

 .1993المطلو ات الجامعية ،الجزائر 
 . 3أسد اهلل لن اسمعي  :  ر  القناع، جزو -07
 الخاصـة الوطنيـة للمـال  التالعـة الفالكيـة ا راضـي اسـتضال   يفيـة يوسـ ، لـن رقيـة لـن -08
،لـــن   نـــون  2010/2011،مكاضـــرات ألقيـــت  لـــى طللـــة الماجســـتير  10/03 للقـــانون طلقـــا

 ،الجزائر.
،الــــديوان الــــوطني للرــــضا   1لـــن رقيــــة لــــن يوســــ ، رــــرح قــــانون المســــتممرات الفالكيــــة ،ط -09

 .2001الترلوية ،الجزائر ،
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رـ الية االسـتممار كسـن: وليلـو  للقاسـ  مكمـد، -10  الجزائـر، للجزائـر، الجيـوي التـوازن وا 

 . 1990 لل تاب، الوطنية المؤسسة
 لـن الكقـول،  ليـة ماجسـتير، مـذ رة الجزائـري، القـانون فـي الرـروط دفـاتر نليـ ، جـوادي -11

 .2006 الجزائر،   نون،
مــــدخ  لدراســـة العلــــو  القانونيــــة الجــــزو المـــاني ،نظريــــة الكــــل ، ،جامعــــة  كميـــد لــــن رــــنيتي، -12

 .2009الجزائر لن يوس  لن خدة ، لية الكقول لن   نون جزائر،ط
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 77 الخاتمة
 81 قائمة المصادر والمراجع

  المالحق
  الممخص
  الفهرس



 ملخص

ناال ل ض عاا ن امنااالم ام ااالن نا مالح اال  امزائااا طاااا امإشاااا  انىاساال ضااان   اا لم   ضاا    اااحا ان ت 
ام  ماااا  ضاااان تااااال   ل ااااتلل امح ل  اااا  مالترالااااح  الاااال   اااا ل   امح اااال  امزائااااا ضاااان  إاااال ض اإلاااا  

تناا م امصح بل  بضل  ئ ق امتنض   بأبحل هل امضتتالز ، ضن ب ن امض اع ع امللض  امتا ت عح ى   ا  
امح اال  امزائااا  ت اا   ت،  امتااا تحاا  سعاا   إ ه  اا  تااتئ م  ماال ئاا  بح اا  طااا تىاا   ام ااح ح، طلاا  
 نص    ل ا طا تئ  ق امتضل ك ا إتضال ا  ا نتحالا ا ستصال و،  ها  ام اب ل ام ئ ا  متئ  اق 
األضاااان امراااارااا، ن اااا   ن تنااااا م هاااارا امح اااال   الاااال ض اااات   اماااابا   اااا   امح  اااا  ضاااان امتىاااا  ا  

صاائل ،  امتااا نبا  هل ب االن ن ئ الشة امضال  اا  امح ل  اا  امزائ ا   اان ى  اق ا  تصااا ، ضاا   ا  اإل
ب الن ن امواا  ة امش ا  اا  امضبناا  الاال ط اا ة امتاأض م  ت   اا  امضال  اا  امتلصا   ت  اا ع امضال  اا  امإضل  اا ، 

اماارو   اال   ماال نل اا  صاا    ساالن ن ا ااترال األ اعااا امزائ اا  امتلبحاا  ماضاااك ام ىن اا  امتلصاا  
ن االا امض ااتوض ا  طائ اا  إضل  اا   ط   اا  واام    بااو صاا     .تنااا م األضاااك امزائ اا  ا  اات ا     ام

سااالن ن امت إ اااو امح ااال و  امااارو  سااا  ض اااأم    إااالن األ اعاااا امض ضضااا  مضا لااال األصاااال  ن ط اااى، وااام 
 لنااا  ت  اااح  امحضال ااا    اااضال  ئتااال األ اعاااا امض عااا    تئااا  ئضل ااا  ام  مااا ،  األ اعاااا امتاااا 

ض عاا ن هباا  مالصاان  ق اماا ىنا مالواا  ة امش ا  اا ، واام ت اماا  اإلصااائل   اارمك   عاال ب ن االا ى   اا  
ا تصاااا  األ اعاااا  ااان ى  اااق   ااا  ا ضت ااالش  مااال نل ااا  صااا    سااالن ن امت إ اااو امزائاااا   ىااال  
ض إحااا  اانام امضال  اا  امح ل  اا  امزائ اا  باالتتا   صاانلطلل،  ضاال تاام بض تعاالت تئ  اال ئااق ا نتزاالن 

م اام  مل ئق اضت لش،  تنز ار  ضال ا   ن الا ض اتوض ا  إ  ا ة مالزائا  ىب ال  ضت الش امح ال  امزائاا ا
   ا  ا ضت الش ها  ناالم إ  ا   الال ام  ل ا  امح ل  ا  امإشاا  ا  امضتبحا  ضنار ا  ات ال امتلبع مال  ما  

ضان اما    ام سالبا مرا نإ  ان امض  ن امإشاا و تصاو بت  الن  سلن ن ا  تانام ائ لضاو ، امتاا  اشش  
مل اال  ام  ما  امض  الاا  ملال ضلاالم ض اسبا  ا ااترال ام اعاا امزائ اا  ،    ىلالال امئااق طاا ا اات إلن 

لش ضاان  إاال تئ  ااق ام اعااا امزائ اا  طااا ئلماا   إاا    تااال بلإلمتشاضاال  ضاان ىاا   صاالئح ا ضت اا
 ضناأله ا  األ



ABSTRACT : 

 Le thème du système juridique de l’immobilier agricole en Algérie à 
partir de la problématique de degré de l’effort de l’état pour faire face 
aux difficultés et ce pour atteindre un développement aux multiples 
dimensions ;et parmi les sujets les plus importent qui clarifient la méthode 
de réglementation et de gestion de l’immobilier agricole ; et qui considéré 
étant une question essentielle contrôlant au plus haut point le 
développement des peuples. Effectivement ; c’est un élément essentiel 
dan la réalisation de la cohésion sociale et l’accroissement économique ; 
qui est le seul moyen de parvenir à la sureté alimentaire. Or, la 
réglementation de cet immobilier, au niveau national connaissait 
beaucoup de développements et des réformes, que nous commençons 
par la loi de l’accession à la propriété foncière agricole par voie de mise 
en valeur, passant par la promulgation de la loi de la révolution agraire 
basée sur l’idée de la nationalisation, de la restriction de la propriété 
privée et de l’expansion de la propriété collective, jusqu’à la promulgation 
de la loi de l’exploitation des terres agricoles faisant partie de la propriété 
privée de l’état qui a réorganisé les propriétés agricoles socialistes et la 
mise en place d’investissement agricoles collectives et individuelles. Elle 
fut suivie par la promulgation de la loi d’orientation foncier, qui a reconnu 
la question de restitution des terres nationalisées à leur propriétaires 
d’origine uniquement. Ensuite l’opération s’est élargie et la touché les 



terre placées sous la protection de l’ Etat, les terres qui faisaient l’objet 
d’un don au fonds national de la Révolution agraire, puis les réformes 
ses sont succédées en créant une méthode de mis en valeur des terres 
par voie d’acte de concession, jusqu’à la promulgation de la loi de 
l’orientation agricole en tant que cadre référentiel organisant la propriété 
foncière agricole de tous type. En vertu duquel il a également a été 
procédé au transfert du droit de jouissance définitif au droit de 
concession et la mise en œuvre du processus de création de nouveaux 
investissement de l’agriculture conformément à la concession foncière 
agricole de l’état ,et le contrat de concession est un nouveau système 
sur la législateur Algérienne depuis l’indépendance ,donc nous trouvons 
le législateur Algérien a résumé l’arsenal  juridique régissant les 
ordonnances ,ce qui a renforcé la rôle de surveillance des organismes 
étatiques l’exploitation des taches de terres agricoles et de lui donner le 
droit de récupérer les terre Agricoles en cas de manquement aux 
obligation du concessionnaire afin d’atteindre les objectifs souhaités. 


