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ًعرفاى شكــر  
 خالصإبصذق ً بكل  أمحذ اهلل ًأشكره أى ًفقين يف إجناز  ىاتو املزكرة

على كل جميٌداتو األستار املشرف  حتحاتي حموذ   ىلإكوا أتقذم بالشكر اجلسيل 

 .عليا خل هبابو اليت مل يحالقيوت ًًصائ

 املادة تلقینا على أشرفٌا الزیي املناقشت جلنت أعضاء األفاضل أساتزتي إىلً

 املزكرة ھزه لقراءة ًًقتكن بصربكن علینا جذمت ألًكن لكن شكرا العلويت

 خاصت أساتزة قسن احلقٌق السياسيت.كليت احلقٌق ًالعلٌم ىل كل أساتزة إً

أتقذم بالشكر اجلسيل إىل كل هي قام مبساعذتي سٌاء هي قريب أً هي بعيذ كوا 

 .ءستثناإ العمل املتواضع بدون جناز ىزاإيف 

  البشري                             
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 املتىاضع . العمل هذا أهدي مجٍعا هؤالءـى إل

 البشري                                               



 المقدمة
 

 أ
 

 مقدمة  

عوب  من الغذائي لمشاألب مرتبط و ألنموضوعا ميما نظرا  يعتبرموضوع العقار الفالحي  إن     
د اقتصاد صناعي قوي ، فالكثير من الدول تعاني من و لي وجإخاصة تمك الشعوب التي تفتقر 

نيا تعتمد في اقتصادىا إمنيا الغذائي ولعل من بين ىذه الدول الجزائر ، حيث أوجود خمل في 
كميا عمي عائدات البترول والغاز  ىذه الثروة التي تعتبر غير مضمونة المداخيل خاصة في وقتنا 

ىممت القطاع أنخفاض في أسعاره ، و إقطاع الطاقة من س تم التيالحالي نظرا لالزمات العالمية 
 من الغذائي لمدولة ويسد حاجات الغذائية لمسكان .الزراعي الذي يعتبر القطاع الذي يوفر األ

جل ألمحروقات من ا ىذه الوضعية االقتصادية جعمت الدولة  تفكر في حمول وبدائل لقطاع إن   
الذي يعتبر القطاع الحقيقي ل ىو القطاع الفالحي والزراعي تدعيم االقتصاد ، ومن بين ىذه البدائ

 .الغذائية  السكانلتمبية حاجات 

كما قمنا سابقا ليذا وثيقا بالعقار الفالحي  ارتباطإع مرتبط و الغذائي موض األمنع و موض إن    
 وجيتووتنظيم تحويل ستغاللو إ جلأمن القوانين والمراسيم من وضع ترسانة المشرع الجزائري  فان 

 رقم مراألومن بين ىذه القوانين والمراسيم  ،وحمايتو  جميا وىي الطابع الفالحي لو أالتي وجد من 
ستغالل األراضي الفالحية التابعة إالمتضمن كيفية ضبط  07/12/1178المؤرخ في  78/11

 17/11/1110 بتاريخ 10/22لألمالك الوطنية ، ثم بعد ذلك صدر قانون التوجيو العقاري 
والذي نص عمي إعادة األراضي المؤممة والمتبرع بيا لمصندوق الوطني لمثورة الزراعية ، ثم بعد 

جل أالذي جاء من   03/07/2007المؤرخ في  07/11إصدار قانون التوجيو الفالحي رقم ذلك 
ثم  األراضي الفالحية، يتمثل أساسا في تسوية وضعية العقار ستغاللإإرساء ضوابط جديدة لطرق 

الذي يحدد شروط و كيفيات استغالل   12/07/2010المؤرخ بتاريخ  10/03قانون رقمصدر 
 ،الوطنية الخاصة  لألمالكاألراضي الفالحية التابعة 

مية االقتصادية جل زيادة التنأالعقار الفالحي من الكبيرة  ىميةاألنو تظير إمن خالل ما سبق ف
 وذلك  البترول بجانب قتصاد الوطني من مصادر تمويل اإلوجعمو المصدر لمبالد وزيادة اإلنتاج 

 



 المقدمة
 

 ب
 

بالطرق القانونية تحويميا وتنظيم من خالل المحافظة عمي األراضي الفالحية واستغالليا    
 . يتيااوحم

ليات القانونية التي وضعيا المشرع واألدراسة ىذا الموضوع تمكننا من معرفة العقار الفالحي  إن  
النصوص القانونية والتشريعية ل االليات القانونية لتحويمو و وذلك من خاللتنظيم تحويمو وحمايتو 

في المستقبل لرسم سياساتيا االقتصادية ولمواجية  تعول عميو الدولة خاصة أن،  من أجل حمايتو
 .جل دراسة بحثنا ىذا أمن  اآلتيةاإلشكالية  طرحوذلك من خالل  التحديات القادمة ،

القانونية لتنظيم تحويل  الطبيعة القانونية للعقار الفالحي ؟ وماهي االليات ماهي -      
 ؟وحمايته وجهته

  مناهج البحث 

عتماد عمي بعض المناىج العممية التي ساعدتنا عمى كشف اإل تملإلجابة عمي ىذه اإلشكالية      
وشرح بعض النصوص القانونية  تحميل بيدف وذلك التحميمي المنيجبيام وذلك من خالل اإل

 والمراسيم التشريعية التي تضمنت وتناولت موضوع العقار الفالحي .

العقار الفالحي و مفيومو ىمية أمعرفة  وجسدنا من خالل حيثالمنيج الوصفي  لىإباإلضافة 
 ـصنافو القانونية وأنواعو أوا

 أسباب إختيار الموضوع 
 ن معظم الدراسات لم تتطرق لتحويل وجيتو بل أال إستراتيجية لمعقار الفالحي األىمية اإل

 ستغاللو.إطرق  ىلإو التطرق أ ركزت عمي إعطائو نظرة عامة كعقار فالحي
 قتصادية الحاصمة خاصة ما تعمق منيا منذ تراجع ألسعار النفط ومحاولة إيجاد التغيرات اإل

 طني .بدائل لتمويل االقتصاد الو 
 كتفاء الذاتي الذي تنشده العقار الفالحي يعتبر الشريان الحقيقي لتحقيق األمن الغذائي واإل

 ستقالل. الدولة منذ اإل
  جل حماية  أمعرفة مدى نجاعة القوانين والتشريعات التي وضعيا المشرع الجزائري من

 . قطاعات أخرى ىلإعتداءات المتكررة  وتحويل وجيتو  العقار الفالحي من اإل



 المقدمة
 

 ج
 

 تحديد إطار الدراسة 

و  بيدف دراسة اإلشكالية محل البحث و تحقيق أىدافيا قمنا بوضع محددات وأبعاد الدارسة
 المتمثمة فيما يمي:

تم تقسيم البحث إلى فصمين ، حيث تناولنا في الفصل األول الطبيعة القانونية لمعقار الفالحي  
مفيوم العقار الفالحي  ىلإيث نتحدث من خالل ىذا الفصل ودوره في سياسات التنمية الوطنية ،ح

ستراتيجية إنواعو واقسامو باإلضافة الي األصناف القانونية لو وأىميتو في أمن خالل تعريفو و 
 السياسة الوطنية .

حي وذلك من خالل ليات القانونية لتنظيم تحويل وجية العقار الفالأما الفصل الثاني فتناولنا فيو األ
ىم القوانين والمراسيم التي وضعيا المشرع أ ىلإالتجزئة والبناء كما تطرقنا  رخصتيالتطرق الي 

 جل  حمايتو .أمن 

 :أهمية الموضوع 

الفالحي  بالشأنوالمختصين  قتصاديينلإلا ىذا ذا أىمية بالغة بالنسبة يعد موضوع بحثن      
نتكمم عن  عميو خاصة عندما أطر تحوالت التي تالبو وب تأثرىامق مباشرة بالفالحة ومدى يتع ألنو

 .من الغذائيالدولة لتطوير الفالحة وتحقيق األالسياسات التي ترسميا 

يومنا ىذا  ىلإ لستقالمنذ اإلن ىناك مساحات كبيرة من العقار الفالحي تم تحويل وجيتيا أكما 
ق القانونية مو بالطر جل تحويأودور المشرع من ، أخرى خاصة لمبناء والتعميرلى وجيات إ
 .حمايتوو 

 صعوبات البحث 

 يذه المذكرة فيي :لأثناء إعدادنا أما عن الصعوبات التي واجيتنا في 

  المتعمق بموضوع المذكرة بالمغة العربيةنقص المراجع. 

 



 المقدمة
 

 د
 

  ثناء بحثنا أحسب عممنا وحسب ما تم المرور عميو  سابقةو دراسات أعدم وجود بحوث 

 دراسة .نفس الموضوع محل ال ىلإتطرقت ىذا     

  نقص اإلحصائيات الحديثة المتعمقة بنسبة تحويل العقار الفالحي في الجزائر سواءا بالطرق
 القانونية او التحويل العشوائي .

 أهداف البحث 
  صنافو أنواعو و أمعرفة الطبيعة القانونية لمعقار الفالحي في الجزائر وذلك بمعرفة مفيومو و

 . القانونية 
  التعرف عمى مجموعة القوانين والمراسيم التي وضعيا المشرع الجزائري لحماية وتطوير

 .وكيفية تحويل وجيتو العقار الفالحي 
  جل حماية أإقتراح عدد من التوصيات عمى ضوء النتائج التي سيسفر عمييا البحث من

 العقار الفالحي ومراقبة تحويمو .

ولو كانت متواضعة جديدة نطمح في األخير من خالل ىذا البحث إلى إضافة لبنة       
بموضوع تحويل وجية العقار الفالحي في تضاف إلى مجموعة البحوث و الدراسات المتعمقة 

المزيد  جراءإجل أكما نأمل أن يكون خطوة لبقية الدارسين و الباحثين من  ،القانون الجزائري 
 .من البحوث حول النقاط والمسائل التي لم نتعرض ليا في ىذه المذكرة 
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 تمييد 
شتراكي الجزائر نتيجة التحول من النظام اإل شيدتوالذي  نفتاحلإلن المشرع الجزائري ونتيجة إ  
جل تنظيم الممكية العقارية الفالحية ،وىذا أقتصاد السوق فمقد سن قواعد وضوابط قانونية من إ ىلإ

ثروات  ىحدإتعتبر ىي  نياألصناف القانونية لمعقار الفالحي وتنظيم وتحديد األجل حماية أمن 
لمام جل اإلأصدار ترسانة من القوانين والنصوص التشريعية والتنظيمية من إالبالد ،حيث تم 

المؤرخ في  90/25الممكية العقارية الفالحية وذلك من خالل قانون التوجيو العقاري  حتواءا  و 
 08/16، وقانون  25/09/1995المؤرخ في  65/26رقم  باألمرالمعدل والمتمم  18/11/1990

حكام المتعمقة جل تحديد األأوالمتضمن التوجيو الفالحي وذلك من  03/08/2008المؤرخ في 
 صنافو القانونية .أو  نواعو وتقسيماتوأو بالعقار الفالحي ، 

  :في ندرس مبحثين إلى األول الفصل نقسم سوف لذلك تبعا

ىمية أصناف القانونية و األ ىلإما المبحث الثاني فتطرقنا أول مفيوم العقار الفالحي ـالمبحث األ
 التنمية. ستراتيجيةإالعقار الفالحي في 
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 الفالحي و تقسيماتوالمبحث األول: مفيوم العقار 
وأنواعو   ،ن التطرق لمفيوم العقار الفالحي  يقتضي منا التطرق تعريف العقار إ         

عتمادا عمى مواد قانونية من القانون المدني وكذا القوانين ذات الصمة مثل قانون إوتقسيماتو ،وىذا 
نوفمبر سنة 18الموافق   1411المؤرخ في جمادى االول عام  25/90التوجيو العقاري رقم 

1990 . 

 يانلى تبإ فيو لمطمب األول و نتطرقاوعميو سوف نتناول ىذا المبحث من خالل مطمبين ، 
كتمييد لتعريف العقار الفالحي في  بصفة عامة لعقاراتعريف  تمبحيث  ،تعريف العقار الفالحي

 ا نستخمص تعريفا لمعقار الفالحي.وأخير  ،الفرع الثاني((ونتناول أنواع العقارات في  ،)الفرع األول(

ول قد فالفرع األ ،قسام العقار الفالحي من خالل فرعينأأما المطمب الثاني فقد خصص لمعرفة    
وأما الفرع الثاني فقد خصصناه لألراضي ،األراضي الفالحية الخصبة جدا والخصبة  تناول

 الفالحية متوسطة الخصوبة و ضعيفة الخصوبة.

 تعريف العقار الفالحي: لمطمب األولا
العقار الفالحي ، سنعتمد عمى مجموعة من القواعد القانونية أو العامة بالمقصود لتحديد     

المتمثمة في القانون المدني الجزائري ،الذي حدد مفيوم العقار بصفة عامة ،وربطيا مع التعاريف 
المتعمق بالتوجيو   16/08واألحكام التي جاءت بيا القوانين الخاصة ، السيما القانون رقم 

المتضمن التوجيو العقاري ، لنتوصل الى المقصود  25/90القانون رقم  وباألخصالفالحي ، 
مع التنويو الى  ،بالعقار الفالحي بأنواعو الثالثة مع التطرق الى قوامو التقني والذي يتشكل منو 

ا ليست المكون الوحيد لممفيوم أنو من المعروف ان األرض الفالحية تكون العقار الفالحي ، لكني
 :القانوني لمعقار الفالحي وىذا ما سوف نراه من خالل معالجتنا ليذ المطب ضمن الفروع التالية

 الفرع األول: المقصود بالعقار
يجب ان نعرف معنى العقار من الجانب المغوي ، ومن الجانب االصطالحي  والذي يضم    

 بدوره تعريفا فقييا واخر قانوني.
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 تعريف العقار لغة.:أوال 
 خيار امتعتيا. والنخيل، جمع عقارات وعقار البيوت، ،ىو كل ممك ثابت لو أصل كالدار العقار   

متاع البيت والثاني الخمرة " يمشي مشي المرنح بالعقار"،  -األول -والعقار بضم العين لو معنيان
 عقرت العقل، أي الزمتو. نياأل

بفتح (سكن اهلل  "وفي ىذا الشأن قالت أم سممة لعائشة رضي اهلل عنيا عند خروجيا لمبصرة    
بفتح (جميع اليابسة ، والعقر  :،ويطمق عمى العقار أيضا  " عقيراك فال تصحرييا )الكاف المشددة
 . 1القصر الميدم بعضو عمى البعض )العين وضميا

 .)الدار ، الضيعة( جمع عقارات يعني   :العقار منظور البن العرب لسان وفي-

ما يتداوى بو  2-الكثير العقر،  1-بفتح العين والشدة عمى القاف جمع عقاقير وتعنين،  :العقار-
 .2الدواء مطمقا 3-من النبات ، 

وال عقار، ومنيم من يطمق  مالو دار :بالفتح مخففا( المنزل والضيعة، ولذا يقول العرب(العقار-
نخيل فقط  واألرض فقط ، ومن خالل التعريفات السابقة يمكن استخالص تعريف عمى العقار ال

لغوي لكممة العقار بحيث تطمق عمى المالزمة لمشيء ،والثبات عمى األمر السكون االقرار 
. ومن ىذا المنطمق يشمل العقار كل من األرض 3االحتباس عدم البراح والتنقل من مكان الى أخر

ار المصيقة بيا، وعممية تحويميا تؤدي الى ىدميا، وىذا ما ينطبق عمى األشج ،الدار والنخيل
ومن ىذا المنطمق يشمل العقار كل من األرض  التعريف االصطالحي الفقيي والقانوني لمعقار

وىذا ما ينطبق عمى  ،وعممية تحويميا تؤدي الى ىدميا ،األشجار المصيقة بيا ،الدار والنخيل
 .التعريف االصطالحي الفقيي والقانوني لمعقار

 

 

                                                           
 .94ص   2011الجزائر طبعة  ,دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع ,حق الشفعة في التشريع الجزائريأحمد دغيش،  - 1
 653ص  , 2007 ,الطبعة الخامسة ,بيروت ,لبنان ,مجاني الطالب، دار المجاني شردل - 2
 94ص  ,نفس المرجع السابقأحمد دغيش،  - 3
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 تعريف العقار اصطالحا :ثانيا
ثم نعرج الى تعريفو القانوني  ،لتعريف العقار اصطالحا سنتطرق في البداية الى تعريفو عند الفقياء

 وذلك عمى التوالي.
 :تعريف العقار عند الفقياء )أ

وىو يشمل األراضي بمختمف أنواعيا  ،محدد بموضعثابت ومستقر  شيءكل  ;"يعرفو الفقياء بأنو
كما يشمل العقار ما  ،وما يقام عمييا  من األبنية الثابتة كالعمارات وكل ما يشيد فوقيا ما دام ثابتا

 وتدخل ،تحت االرض
ميما  في مفيوم العقار األشجار والبنايات المتصمة باألرض اتصاال ثابتا ومستقرا بواسطة جذورىا

 "1.كان نوعيا وقيمتيا
ىو الشيء الثابت والمستقر في مكانو غير قابل لمنقل منو الى  :كما عرفو بعض الفقياء عمى أنو

 .2تمف نأخر دو مكان 
   :ع الجزائرييشر العقار في التتعريف )ب

ع الجزائري العقار في القسم الثاني من الفصل األول ضمن الباب األول في لقد عرف المشر 
 3 58/75الكتاب الثالث من االمر 
 683وىذا تحت عنوان تقسيم األشياء واألموال وىذا في نص المادة  ،المتضمن القانون المدني

 :حيث تنص عمى 01فقرة 
وكل ما عدا ذلك من  ،تمف فيو عقاركل شيء مستقر بحيزه وثابت فيو وال يمكن نقمو منو دون "

 "شيء فيو منقول
نصت عمى حق  المدني، التيمن القانون  674وىو تقريبا نفس التعريف الذي أورده نص المادة 

  09 -08لذا نجد المشروع الجزائري قد ميز في قانون االجراءات المدنية واالدارية رقم  ،الممكية
 في باب  بين المنقول والعقار ، 2008فبراير 25الموافق  1429صفر  18المؤرخ في 

                                                           
 , 261ص  1993 ,ية الجزائرالجامديوان المطبوعات  ,وتطبيقيا في القوانين الجزائريةاسحاق ابراىيم المنصور، نظريات القانون الحق  - 1

262. 
 .206ص , 1985 ,الجزائر ,المؤسسة الوطنية لمكتاب ,محمد حسين، الوجيز في نظرية الحق بوجو عام - 2
 1975/09/30المنشور في الجريدة الرسمية في  ,والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975/09/26المؤرخ في  , 58/75األمر  - 3
 .78عدد  ,
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فأرجع والية النظر في القضايا المتعمقة بالعقار والحقوق العينية العقارية  ،االختصاص القضائي
الى محكمة موطن العقار ألن ىذا األخير يتميز بموقع قار وثابت وألن المنقول ليس لو موقع 

 ثابت.
ألخر لذا يؤول االختصاص الى محكمة موطن المدعي بحكم طبيعتو التي تسمح بنقمو من مكان 

 .1عميو
اضافة الى تعريف العقار في االصطالح الفقيي والقانوني يوجد ىناك تعريفا اخر استحدثو المشرع 

وتضمن نوع 3 1990/11/18،المؤرخ في  25/90وفق قانون التوجيو العقاري رقم  ،2الجزائري
حيث حصرىا في نطاق ضيق حسب مفيوم العقار  ،ةمحدد من العقارات وىي األمالك العقاري

لنقصد بيا األراضي أو الثروات العقارية غير المبنية حيث صنفت الى ثالث أصناف  ،عموما
 :وىي
 األمالك الوطنية-
 األمالك الخاصة-
 .الوقفيةاألمالك -
 

 العقارات عالثاني: أنواالفرع 
 في ىذا الفرع ثالث أنواع من العقارات والتي تتمثل في : نتناولسوف 

 :العقارات بطبيعتيا :أوال
 ىي كل األشياء المادية التي يكون ليا بالنظر الى كيانيا موقع ثابت غير متنقل حيث تشمل بذلك

وعميو ينقسم العقار بالطبيعة الى  ،األرض وما يتصل بييا عمى وجو االستقرار كالمباني واألشجار
 :نصنفي

 

                                                           
،  2009دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طبعة  ;عمر حمدي باشا، نقل الممكية العقارية في ضوء أخر التعديالت واألحكام - 1

 .57ص 
 .97، ص نفس المرجع السابقأحمد دغيش،  - 2
تضمن قانون التوجيو العقاري، المنشور بالجريدة الرسمية، الصادرة بتاريخ ، الم 1990/11/18المؤرخ في  ، 25/90القانون رقم  - 3

 .49، عدد  1990/11/20
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وىي التي تمثل األرض الفضاء بحيث تكون عقار  :العقارات الفالحية غير المبنية )-أ
ونقصد بيا كل األراضي العارية المخصصة  ،بامتياز ويتعمق ىذا األمر باألرض الصالحة لمزراعة

 .1لمنشاط الفالحي ميما كان صنفيا وطبيعتيا
تعريفا لألراضي الفالحية أو  25/90من القانون رقم  4وفي ىذا االطار قد حددت المادة 

الفالحية أو ذات  األراضي ":حيث نصت عمى النحو التالي ،األراضي ذات الوجية الفالحية
في مفيوم ىذا القانون ىي كل أرض تنتج بتدخل االنسان سنويا أو خالل عدة  ،الوجية الفالحية

 "ستيمك في الصناعة استيالكا مباشرا أو بعد تحويموأو ي ،سنوات انتاج يستيمكو البشر أو الحيوان

وىي تتمثل في  ،وتعتبر من مشتمالت األراضي الفالحية :العقارات الفالحية المبنية )-ب
وكذلك العقارات التي  ،العقارات ذات االستعمال السكني والعقارات المرتبطة باستغالل الزراعة

الى البنيات المنشأة لحماية األبقار واألغنام  باإلضافةوىذا  ،تستعمل في تخصصات فالحية
الى السكن ينجز الفالح  باإلضافةواذا  ، )االصطبالت والمستودعات ( لالمحاصيوالعتاد وكذلك 

الحصول عمى تسيير  بغرضلالستغالل حيث تساىم ىذه البينات والمرتبطة بعضيا  منشآت
 .2عقالني لممزرعة

 العقارات بالتخصيص. :ثانيا
المنقول  واعتبرتمن القانون المدني الجزائري العقار بالتخصيص  02الفقرة  683عرفتيا المادة 

فالعقار  ،الذي يضعو صاحبو في عقار يممكو رصدا عمى خدمة ىذا العقار أو استغاللو
وارادة المشروع ىي التي  ،بالتخصيص ىو شيء رصده مالكو لخدمة أو استغالل عقار بطبيعتو

الوسائل والمعدات  :نقول عقارا تابعا لمعقار الذي رصد عميو وخصص لخدمتو مثلجعمت ىذا الم
حيت نجد أن فكرة العقار بالتخصيص ىي فكرة وردت   ،3وحاصدات ....الخ تجراراالفالحية من 

حيث تساعد ىذه الحيمة عمى شمولية أحكام  ،في القانون عن طريق االفتراض أو الحيمة القانونية

                                                           
 2003سماعين شامة، النظام القانون الجزائري لمتوجيو العقاري، دراسة وصفية وتحميمية ، دار ىومة لمطباعة و النشر والتوزيع ، الجزائر، - 1

 .102،ص 
 274، ص نفس المرجع السابق سماعين شامة،  - 2
كل شيء مستقر في حيزه وثابت فيو وال يمكن نقمو منو دون تمف فيو عقار، وكل  :"من القانون المدني الجزائري تنص عمى 683المادة  - 3

ماعدا ذلك فيو منقول، غير أن المنقول الذي يضعو صاحبو في عقار يممكو، رصدا عمى خدمة ىذا العقار أو استغاللو يعتبر عقارا 
 ."بالتخصيص
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أعدت لخدمتو أو استغاللو لتأمين االستمرار بخدمتو او باستغاللو  التيالعقار عمى المنقوالت 
بحيث اذا بقيت ىذه المنقوالت عمى طبيعتيا المنقولة من أحكام مع فصميا عن العقار المرصدة 

 .1لخدمتو فيو عرقمة او تعطيل لمنفعة العقار أو استغاللو
ضمن أحكام العقار  االفتراض سبيل الوحيد لدمج ىذه المنقوالت لذا كانت ىذه الحيمة قانونية أو

 واستغاللو. لممحافظة عميو
 :والعتبار العقارات بالتخصيص ضمن ىذا الحكم يجب أن تتوفر فييا عدة شروط تتمثل في

 ان يكون لدينا منقوال بطبيعتو وعقارا بطبيعتو كذلك. - أ
 وقت نفسو.أن يكون مالك العقار ىو مالك المنقوالت في ال-ب
 ان ترصد ىذه المنقوالت لخدمة العقار فقط.-ج
توفر رغبة مالك العقار في أن يخمق رابطة بين المنقول والعقار وكأمثمة عن العقارات الفالحية  -د

 أالت الغرس محركات ضخ المياه...الخ ،الحاصدات ،تالجرارا :بالتخصيص نجد
 .العقارات بحسب موضوعيا :ثالثا

يعتبر ماال عقاريا كل حق عيني يقع  :"من القانون المدني الجزائري بنصبيا 684عرفتيا المادة 
فالعقارات  ، "عمى عقار بما في ذلك حق الممكية وكذلك كل دعوة تتعمق بحق عيني عمى العقار

بحسب موضوعيا ىي كل الحقوق التي ترد عمى العقار وكذلك الدعاوى التي تتعمق بحق عيني 
أما اذا كان موضوعيا  ،حقوق عينية عقارية اعتبرتان موضوعيا عقارا عمى عقار بحيث اذا ك

 :حقوق عينية منقولة وىذه الحقوق نوعين اعتبرتمنقوال 
   2ىي الحقوق التي تستند في وجودىا الى حقوق أخرى كحق الممكية :الحقوق العينية األصمية )-أ

 .4حق االستعمال والسكن ، 3حق االرتفاق
 

                                                           
 .8، ص  نفس المرجع السابقعمر حمدي باشا ،  - 1
الممكية ىي حق التمتع والتصرف في األشياء بشرط أن ال تستعمل استعماال تحرمو القوانن  :"من القانون المدني  674لمادة حسب نص ا - 2

 واألنظمة.
االرتفاق حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار أخر لشخص أخر، ويجوز أن يترتب االرتفاق  :"من القانون المدني  867حسب المادة  - 3

 "عمى مال ، اذا كان ال يتعارض مع االستعمال الذي خصص لو ىذا المال،
رتو لخاصة نطاق حق االستعمال وحق السكن يتحدد بقدر ما يحتاج اليو صاحب الحق و أس :"من القانون المدني  855حسب المادة  - 4

 ".أنفسيم وذلك دون االخالل باألحكام التي يقررىا السند المنشئ لمحق
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ىي الحقوق التي يمتزم في وجودىا وجود حق شخصي لموفاء  :الحقوق العينية التبعية )-ب
 .4وحقوق االمتياز  ،3حق التخصيص ،2الرىن الحيازي ،1كالرىن الرسمي ،بو

عمى نص  باالعتمادبناء عمى كل ما سبق التطرق إليو باإلمكان إعطاء تعريف لمعقار الفالحي 
 عمى أنو: 90/25من القانون  4من القانون المدني الجزائري والمادة  683المادة 

"ىو كل شيء مستقر في حيزه وثابت فيو وال يكمن نقمو من مكانو دون تمف، ولذلك فالعقار 
الفالحي ىو مجموعة من األراضي الفالحية أو ذات الوجية الفالحية وكذلك العقارات الفالحية 

والتي تعتبر من مشتمالت األرض الفالحية، باإلضافة إلى العقارات بالتخصيص التي المبنية 
رصدىا صاحبيا من خدمة عقار فالحي يممكيا كما يعتبر ماال عقاريا فالحيا كل حق عيني يقع 

 عمى عقار فالحي".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
الرىن الرسمي عقد يكسب بو الدائن حقا عينيا عمى عقار لوفاء دينو، يكون لو بمقتضاه أن  ;"من القانون المدني  682حسب نص المادة  -1

 ".ثمن ذلك العقار في أي يد كانيتقدم عمى الدائنين التاليين لو المرتبة في استيفاء حقو من 
، ضمانا لدين عميو أو عمى غيره، أن يسمم الى الدائن  الرىن الحيازي عقد يمتزم بو شخص :"من القانون المدني  948حسب نص المادة  - 2

وأن يتقدم الدائنين العاديين أو الى أجنبي يعينو المتعاقدان، شيئا يترتب عميو لمدائن حقا عينيا يخولو حبس الشيء، عمى أن يستوفى الدين، 
 "والدائنون التاليين لو في المرتبة في أن يتقاضى حقو من ثمن ىذا الشيء في أي يد يكون

يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في أصل الدعوى يمزم المدين بشيء معين  :"من القانون المدني  937حسب نص المادة  - 3
 "أن يحصل عمى حق التخصيص بعقارات مدينو ضمانا ألصل الدين والمصاريف،

لمدين امتياز اال االمتياز أولوية يقررىا القانون لدين معين ، مراعاة منو لصفتو وال يكون  :"من القانون المدني  982حسب نص المادة  - 4
 "بمقتضى نص قانوني ،
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 المطمب الثاني: أقسام العقار الفالحي
قسمت العقار الفالحي  90/25قانون التوجيو العقاري لرقم من  5من خالل نص المادة          

 : إلى ثالثة أنواع
 .1أراضي ضعيفة الخصوبة أراضي فالحية خصبة ومتوسطة الخصوبة، أرضي خصبة جدا،

في عمم التربة والمناخ والسقي،  متمثمةان ىذا التقسيم حسب المشرع الجزائري يستند إلى ضوابط 
 .2لوجية بحتةبحيث يعتمد عمى معايير بيو 

وكأنو يكفر  وكان اليدف من ىذا التقسيم الوصول إلى تحديد عادل لحقوق المستفيدين وواجباتيم،
حصصا من األراضي الجرداء  امستفيد وىوالتي نال فييا  بذلك عن خطايا الثورة الزراعية،

 .3عاين عمال ىذا القطبوىو ما شجع عمى ظاىرة التنازل  وضعيفة الخصوبة،
سنتطرق في ىذا المطمب الي األراضي الفالحية الخصبة جدا والخصبة في )الفرع االول( و حيث 

 .في )الفرع الثاني( ألرضي الفالحية متوسطة الخصوبة و ضعيفة الخصوبة
 األراضي الفالحية الخصبة جدا والخصبة:لفرع األول ا

جدا والخصبة وتبيين  سوف نتطرق في ىذا الفرع الي توضيح معنى األراضي الفالحية الخصبة 
 المميزات التي تمتاز بيا.

 : أوال: األراضي الفالحية الخصبة جدا
 .4وىي أراضي العميقة الحسنة التربة، المسقية أو القابمة لمسقي، وىي تعد ذات طاقة إنتاجية عالية

 األراضي الفالحية الخصبة. : ثانيا
 ىي األراضي المتوسطة العمق المسقية والقابمة لمسقي أو األراضي الحسنة العمق غير المسقية 

 .5يطبوغرافتحتوي عمى عائق  الواقعة في مناطق رطبة أو شبو رطبة وال
                                                           

األراضي الفالحية إلى أراضي خصبة جدا وأراضي خصبة ومتوسطة الخص،  عمى" تصنفتنص  90/25من القانون  05المادة  - 1
 والمناخ والسقي". واالنحداروضعيفة الخصب تبعا لضوابط عمو التربة 

 .239،ص  2005سويتيا دار الخمد ونية لمنشر والتوزيع، الجزائر ،أزمة العقار الفالحي ومقترحات ت :الجياللي عجبة - 2
 ام التعاوني والثروة الزراعية .في ظل انظمة التسيير الذاتي والنظكان ىذا التقسيم  - 3
العميقة ، األراضي الفالحية الخصبة جدا، أي طاقاتيا اإلنتاجية عالية ىي األراضي »، تنص عمى  90/25من القانون رقم  06المادة  - 4

 المسقية أو غير المسقية.". –الحسنة التربة 
، تنص عمى " األراضي الخصبة ىي األراضي المتوسطة العمق ، المسقية أو غير القابمة لمسقي، أو  90/25من القانون رقم  07المادة  - 5

 عمى عائق طبوغرافي."األراضي الحسنة العمق غير المسقية ، الواقعة في المناطق رطبة أو شبو رطبة وال تحتوي 
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 الفرع الثاني :األراضي الفالحية متوسطة الخصوبة وضعيفة الخصوبة
مميزات األراضي الفالحية متوسطة  الخصوبة سنحاول في ىذا الفرع  إعطاء نظرة حول معني و 

 :و األراضي ضعيفة الخصوبة
 األراضي الفالحية المتوسطة الخصوبة. : أوال

 : يما يمىي التي تشتمل عمى 
 (األراضي المسقية التي تحتوي عمى عوائق متوسطة في الطبوغرافية وفي العمق.-أ

العمق، ونسبة األمطار فييا متوفرة وال تحتوي عمى عوائق  ةالمتوسط(األراضي غير المسقية -ب
 طبوغرافية.

وفي العمق،  ةالطبوغرافي(األراضي غير المسقية التي تحتوي عمى عوائق متوسطة غي -ج
 ورسوخيا كبير ونسبة األمطار فييا متغيرة.

مع عوائق  (األراضي غير المسقية المتوسطة العمق، ونسبة األمطار فييا متوسطة أو مرتفعة-د
 .1متوسطة في الطبوغرافية

 األراضي الفالحية الضعيفة الخصوبة. : ثانيا
وعوائق في نسبة األمطار، والعمق و فية كبيرة ىي األراضي التي تحتوي عمى عوائق طبوغرا

 .2واالنجرافالمموحة، والبنية 
لكل نوع من أنواع ،19893وليذا قد جعل المشرع الجزائري و من خالل قانون المالية لسنة 

من  استفادتيااألراضي السابقة منطقة قائمة بحد ذاتيا عمى أن يتم تقسيميا إلى صنفين حسب 
 : وذلك حسب الجدول التالي  4نظام الري ومن عدمو

 
 
 

                                                           
 المتضمن التوجيو العقاري . 90/25من القانون رقم  08أنظر المادة  - 1
، تنص عمى "األراضي الفالحية الضعيفة التي تحتوي عمى عوائق طبوغرافية كبيرة ، وعوائق في نسبة 90/25من القانون رقم  09المادة  - 2

 ،"االنجرافاألمطار ، والعمق و المموحة والبنية و 
 .54،عدد 1989، الجريدة الرسمية لسنة 1989المتضمن قانون المالية لسنة  1988ديسمبر  31، المؤرخ في  88/33أنظر القانون رقم  - 3
 .102المرجع السابق ، ص  : سماعين شامة - 4
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 :011 : الجدول رقم
  نوع التربة

 رمز المنطقة
 أصناف األراضي

 المسقية
 

 الجافة

 األراضي الفالحية الخصب جدا
 

 2 1 أ

 األراضي الفالحية الخصب
 

 2 1 ب

 المتوسطة الخصوبة األراضي الفالحية
 
  

 2 1 ج

  وبةالخص الضعيفة  األراضي الفالحية
 

 2 1 د

 1191القانون المالية لسنة  : المصدر
، لكن ما تجدر إليو بامتيازمن العموم أن األرض الفالحية وبمختمف أنواعيا تشكل أرض فالحية 

اإلشارة ىو أنو ال يمكن الحكم بأنيا المكون الوحيد لمعقار الفالحي بل باإلضافة إلييا نجد األمالك 
المشرع من مقومات العقار الفالحي، وىي تتمثل في اإلصطبالت و  اعتبرىاالسطحية، والتي 
 الفالحي....إلخ. لالستغاللالمنازل الموجية 

الممتمكات المكونة لممستثمرة  جميعقد منح ممكية   87/19ل القانون حيث أن المشرع ومن خال
 87/19من القانون  07الفالحية ماعدا األرض، ويتم التنازل عنيا بمقابل مالي طبقا لمنص المادة 
الممغي لمقانون  10/03كما منح ىذه االمالك والتي سميت باألمالك السطحية بموجب القانون 

، إال أن الفرق يكمن في أن الدولة في إطار ىدا القانون  24لمادة السابق وىذا حسب نص ا
 تسترجع األمالك السطحية في حالة إخالل المستثمر في بالتزاماتو.

أراضييم فيم بحاجة إلى منشأة فالحية متمثمة في  واالستغاللأما فيما يخص المالك الخواص 
 اإلصطبالت والمنازل...إلخ.

                                                           
 1989انظر قانون المالية لسنة  - 1
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واىمية العقار الفالحي في استراتيجية السياسة  أصناف :الثانيالمبحث 
  .الوطنية 

 : األصناف القانونية لمعقار الفالحي المطمب األول
 23المادة من خالل  1 90/25قانون التوجيو العقاري رقم  العقارية فيتم تصنيف األمالك     

 كاالتي:ثالثة أصناف قانونية  منو، الى
 الوطنية.األمالك -
 الخاصة.األمالك -
 األمالك الوقفية.-

خالل الفروع  الفالحي منالقانونية لمعقار  الطبيعةسوف نتطرق في ىذا المطمب الي توضيح 
  التالية 

الثاني موك ممكية خاصة لمدولة والفرع عن العقار الفالحي المم خصص لمحديثفالفرع األول 
فقد أدرج لمعقار الفالحي الممموك  الثالث:الفرع العقار الفالحي الممموك ممكية خاصة وأما  ضمنيت

 ممكية وقفية.
 الفالحية التابعة لألمالك الوطنية  األول: العقاراتفرع ال

المتضمن  01/12/1990المؤرخ في  ،90/302ان االمالك الوطنية ينظميا القانون رقم     
الذي  2012ديسمبر  19، المؤرخ في 12/4273القانون األمالك الوطنية، والمرسوم التنفيذي رقم 

الذي يحدد شروط وكيفيات ادارة وتسيير األمالك العمومية  91/454الغى المرسوم التنفيذي رقم 
 1991بر نوفم 23المؤرخ في ، 91/4554والخاصة التابعة لمدولة، وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 

                                                           
 .عقاري المتضمن التوجيو ال 90/25من القانون رقم  23أنظر المادة  - 1
 .49أنظر الجريدة الرسمية عدد  - 2
، الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة 2012دسيمبر  19ه، الموافق ل1434صفر  05المؤرخ في  12/427أنظر المرسوم التنفيدي رقم  - 3

 .69وتسيير األمالك العمومية والخاصة والتابعة لمدولة، الجريدة الرسمية ، عدد 
 .1412جمادى  17، المؤرخة في 60عدد،أنظر الجريدة الرسمية  - 4
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ألمالك الوطنية الخاصة ا :2. وتنقسم األمالك الوطنية الى صنفين1المتعمق بجرد األمالك الوطنية
 واألمالك الوطنية العامة.

التي  90/30من القانون رقم  02فاألمالك الوطنية العامة قد ورد ذكرىا في نص المادة     
مجموع الممتمكات والحقوق العقارية والمنقولة التي " : 3تعرف األمالك الوطنية العمومية عمى أنيا

،ولكن حسب القانون ،فان الشخص العام يمتمك ىذه االموال  "تحوزىا الدولة وجماعتيا المحمية
وليس مجرد حارس او حائزا ليا ،وىذه الممكية تخضع لي مبدأ االقميمية وىي غير قابمة لمتممك ، 

العام والذي يكون اما جماعيا ومشتركا او  لالستعمالالخاصة وال التقادم وال الحجز وىي مخصص 
قد نصت  19965من دستور  18، كما نجد المادة 4قة غير مباشرةفرديا بطريقة مباشرة أو بطري

الطاقة "المناجم والمقالع ،باطن األرض ،موارد : عمى ان األمالك الوطنية العمومية ىي كما يمي
الطبيعية والحية والمعدنية والمياه والغابات ،كذلك النقل بالسكك الحديدية ،النقل البحري  الثروات

 والجوي البريد والمواصالت السمكية الالسمكية".
العقار الفالحي فييا من أىم مكونات األمالك الوطنية  الخاصة، يعداما األمالك الوطنية     

  وىي: الوطنية الخاصةون األمالك انو اوال يجب التطرق الى مضم الخاصة، اال
تشمل كل األمالك الوطنية االخرى غير المصنفة ضمن األمالك الوطنية العمومية وبما ان     

  6خضع مبدئيا ألحكام القانون الخاصومالية فإنيا ت امتالكيوىذا النوع من األمالك يؤدي وظيفة 
 طرق تكوين األمالك الوطنية الخاصة  90/30من قانون رقم  58الى  38وقد بنيت أحكام المواد 

  .7الخاصوالتي نصت عمى قواعد خاصة مغايرة لقواعد القانون 
                                                           

األمالك الوطنية العامة والخاصة التابعة لمدولة و األمالك الوطنية العامة و الخاصة التابعة لموالية و  : األمالك الوطنية تشمل عمى مايمي - 1
 .90/25من القانون رقم  24األمالك الوطنية العامة و الخاصة التابعة لمبمدية، وىذا حسب نص المادة 

 .09، ص نفس المرجع السابق  : عمر حمدي باشا - 2
 .، نفس المرجع السابق 90/30من القانون رقم  02أنظر المادة  - 3
 .90ن ص 2008المنازعات العقارية ،طبعة جديدة ،دار ىومة، الطبعة العاشرة ،الجزائر ، : عمر حمدي باشا ليمى زروقي - 4
 .1996تور الجزائري لسنة من الدس 18أنظر في ذلك المادة  - 5
 11ص  ،نفس المرجع السابق  ،نقل الممكية العقارية في ضوء أخر التعديالت و األحكام : عمر حمدي باشا - 6
من نفس القانون ،تتكون األمالك الوطنية  29زيادة عمى ما ورد في المادة  ،90/30من القانون رقم  58الى  38أنظر المواد من  - 7

  : الخاصة من
 اليبات والوصايا التي تقدم لمدولة أو المؤسسات العمومية ذات طابع إداري ( أ

 أيمولة األمالك الشاغرة، واألمالك التي ال صاحب ليا لمدولة والحطام والكنوز التي تركيا مالكيا أو التي يجيل صاحبيا ( ب
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  وىي:ومن خالل ذلك يمكن حصر طرق تكوين األمالك الوطنية الخاصة في ثالث طرق        
 .الوسائل التي تستعمميا الدولة أثناء القيام بوظائفيا كنزع الممكية من أجل المنفعة العامة-
 الوسائل التي تستعمميا الدولة أثناء ممارستيا لحق السيادة الوطنية كالتأميم واألمالك التي تؤول  -

 شاغرة او األمالك التي ليست ليا وارث.  باعتبارىالمدولة 
 الشراء واليبة والوصية. مثل:وسائل القانون الخاص -

 الفالحية الممموكة لمخواص  الثاني: األراضيالفرع 
مثل قانون التوجيو العقاري  األشكال،يحكميا القانون المدني والقوانين المتفرعة عنو حسب طبيعة 

 ،95/26المعدل المتمم بموجب األمر  18/11/1990المؤرخ في  90/25رقم 
، من القانون 30،29،28،27وورد مفيوم الممكية الخاصة وقواعد إثباتيا طرق حيازتيا في المواد 

 التي أحالت عمى أحكام القانون المدني. التوجيو العقاري
يمييا ، و التي  وما 674وبالرجوع ألحكام القانون المدني فإن الممكية الخاصة أدرجت في المواد 

 . 1نصت عمى أن الممكية إما تكون تامة ، مجزئة ، شائعة
من   30-27ورد مفيوم الممكية العقارية الخاصة وقواعد إثباتيا وطرق حيازتيا ، في المواد  ولقد

المتعمق بالتوجيو العقاري التي تحيمنا عمى أحكام القانون المدني وبالرجوع    90/25القانون رقم 
عمى ومايمييا ، والتي نصت  674إلى أحكام ىذا األخير فإن الممكية الخاصة أدرجت في المواد 

ولذا عرفت الممكية الخاصة أو حق الممكية من  2ة أو شائعةئأن الممكية إما أن تامة  أو مجز 
" الممكية ىي حق التمتع : من القانون المدني الجزائري عمى أنيا 674خالل نص المادة 

 .3والتصرف في االشياء ، بشرط أن ال يستعمل استعماال تحرمو من القوانين األنظمة"
العقارية  كذلك الممكيةالمتعمق بالتوجيو العقاري عرفت  90/25من القانون رقم  27ة والماد     

" ىي حق التمتع والتصرف في المال العقاري و/أو الحقوق العينية من أجل أنيا:الخاصة عمى 
 استعمال األمالك وفق طبيعتيا أو اغراضيا ".

                                                           
 .12،ص نفس المرجع السابق المنازعات العقارية ،  ، يمى زورقيل عمر حمدي باشا، - 1
 .12ص ،  نفس المرجع السابق،  ليمى زورقي عمر حمدي باشا ، - 2
من القانون رقم  28و  27من القانون المدني ، وكذلك المواد  677و  676و  675  : وقد تكفمت بتحديد نطاق حق الممكية المواد - 3
 المتعمق بالتوجيو العقاري. 90/25
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ية العقارية الخاصة، وىذا بإلغائو أعيد االعتبار لمممك 90/25ومن خالل صدور القانون رقم   
وبإرجاعو األراضي  الزراعية،المتضمن قانون الثورة  08/11/1971المؤرخ في  71/73االمر 

 1995سبتمبر  25المؤرخ في  95/26الفالحية لمالكييا األصميين خاصة بعد صدور األمر رقم 
والذي حاء بشروط إرجاع ىذه األرضي وتعميمو لألراضي  ،90/25المعدل والمتمم لمقانون ر قم 

 .1العقاريالمتعمق بالتوجيو  90/25التي تمسيا عممية االرجاع والتي جاء بيا القانون 
 ،1996المعدل والمتمم سنة  1989بحماية دستورية وذلك بعد صدور دستور  كما أحيطت    

ية الخاصة مضمونة ...."، في مقابل ىذا " .... الممكفييا:التي جاء  52من خالل نص المادة 
بحيث سمح  الممكية، وضوابط ليذهالمتعمق بالتوجيو العقاري قيود  90/25وضع القانون رقم 

 لمدولة بأن تتدخل في ممارسة حق الشفعة عن طريق " الديوان الوطني لألراضي الفالحية ". 
  أنو:إلى قول التالي  اما يدفعنوىذا         

  ممكيتو.استعمال  يف المالك حر المدني: في القانون
المالك ليس حر بل عميو استغالليا تحت طائمة الحكم عميو بفقدانيا  : في قانون التوجيو العقاري

 . )وتجريدىا باإلىمال  باألعمال)تمميك األرض  القائل:وذلك إعماال لممبدأ 
يمتزم بأدائيا ، وبيا يدخل  اجتماعيةومن خالل ان ممكية المالك لممال العقاري منوطة برسالة     

 . 2لمتحت حماية القانون، ويخرج عن ىذه الحماية إذا أى
وبالرجوع الى كل ما سبق يمكن تحديد المقصود بالممكية العقارية الفالحية الخاصة عمى انيا     

و مجزأة أو ) مجموعة االموال والحقوق العقارية التي ىي ممك األفراد ، وتكون الممكية إما تامة أ
 مشاعة حيث تستعمل حسب طبيعتيا وغرضيا(.

وىي التي ستجمع فييا المالك السمطات الثالث ويمارسيا عمى الممكية  : الممكية التامة -1
 .3الفالحية ، وىي حق االستعمال واالستغالل والتصرف

 
 

                                                           
محمد، ساكر إسماعيل، العقار الفالحي و القيود الواردة عميو ،مذكرة ماستر تخصص قانون عقاري، كمية الحقوق، جامعة المدية،  رحيش - 1

 .25،ص 2012/2013الموسم 
 . 75، ص  2003، حماية الممكية العقارية الخاصة ، دار ىومة ، الجزائر طبعة  عمر حمدي باشا - 2
 .19لعقاري في إثبات الممكية العقارية في التشريع الجزائري ، منشورات بغدادي ، الجزائر ، بدون طبعة ،ص ، دور المسح ا ريم مالحي - 3
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 :وىيالممكية يقوم عمى الحقوق الثالث  بما ان حق : الممكية المجزأة أو الناقصة  -2

) االستعمال ، االسغالل ، التصرف( ، والمخولة لو قانونا ، قد يتنازل عن إحدى ىذه الحقوق 
لمغير، فتجزأ ممكيتو كأن يتنازل عن حقو في استعمال العقار الفالحي )األرض الفالحية( او في 

 .  1استغاللو لو لصاحب حق االنتفاع ، مما يبقى لو ممكية الرقبة فقط
بدون ان تحدد حصص كل واحد  الواحد ءالشيإذا تعدد المالكون في   : شائعةالممكية ال  -3

منيم ، فيقال لمممك انو مشاع، ويقال لكل واحد منيم مالك عمى الشيوع ،أو مشتاع ، أو شريك في 
 . 3.او ىو حالة قانونية تنتج عن تعدد أصحاب الحق العيني االصمي )حق الممكية(2الممك
حيث نصت  713ولقد عرف القانون المدني الجزائري الممكية المشاعة من خالل نص المادة      
او أكثر شيئا وكانت حصة كل منيم فيو غير مقررة، فيم شركاء عمى شيوع  اثنان" إذا ممك : عمى

 . 4وتعتبر الحصص متساوية ، إذا لم يقم الدليل عمى غير ذلك "
مرحمة إعادة االعتبار لمممكية الخاصة  والحماية القانونية التي  وكما ذكرنا سابقا وبعد       

كرست في الدستور، وتبني المشرع الجزائري لفكرة ، او لمبدأ إرجاع االراضي لمالكييا االصميين 
وفي  95/26المتعمق بالتوجيو العقاري ، المعدل والمتمم باالمر رقم  90/25من خالل القانون رقم 

 ان نعرض عممية اإلرجاع وفق الترتيب الزمني لمنصوص القانونية .ىذا االطار فضمنا 
 العقار الفالحي الممموك ممكية وقفية . : الثالثفرع ال

المتعمق باألوقاف ، و التي نصت عمى  91/10من قانون األوقاف  11بإستقراء نص المادة     
ان يكون محل التصرف الوقفي عقارا ، وىذا دون تحديد ما إذا كان ىذا العقار مبني  اإلمكانبانو 

او ال ، لذا يمكن تصور ورود الوقف عمى عقار فالحي ، وقبل التطرق إلى توضيح العقار 
الفالحي الوقفي ، يجب عمينا أوال توضيح معنى الوقف بصفة عامة ، وىذا حتى يسيل عمينا 

عقار الفالحي ، حيث نضم المشرع الجزائري الوقف من خالل قتنون االسرة   إسقاط أحكامو عمى ال

                                                           
 .12،ص نفس المرجع السابقنقل الممكية العقارية في ضوء اخر التعديالت و أحدث األحكام ،  ، عمري حمدي باشا - 1
 .12، ص  نفس المرجع السابق  عمر حمدي باشا ، - 2
 . 19، ص  نفس المرجع السابق،  ريم مراحي - 3
 من القانون الندني الجزائري االحكام القانونية المختمفة لمممكية المشاعة. 742الى غاية  714لقد حددت المواد  - 4



الحيالفصل األول                                                                                      الطبيعة الق انونية للعق ار الف   
 

22 
 

، وكذا 1 220إلى غاية المادة  213السيما الفاصل الثالث منو وذلك بمعالجتو في المواد  من  
 المتعمق باألوقاف . 91/10من خالل القانون 

 تعريف الوقف :  اوال
" حبس العين عن التممك ألي  : الوقف عمى انو من القانون األسرة 213لقد عرفت المادة     

من قانون األوقاف رقم  03شخص عمى وجو التأبيد او التصدق "، كما تناولتو كذلك المادة 
،عمى انو" الوقف ىو حبس العين عن  2باألوقاف المتعمق 1991أفريل  27المؤرخ في  91/10

 ". و عمى وجو من وجوه البر واإلحسانالتممك عمى وجو التأبيد والتصدق بالمنفعة عمى الفقراء ا
من من نفس القانون نجدىا قد بينت بأن الوقف ليس ممكا لألشخاص  5وباستقراء نص المادة    

إرادة الواقف  رامتاحوتسير الدولة عمى  ة، ويتمتع بالشخصية المعنوي االعتباريينالطبيعيين وال 
من  04تبرعي صادر عن ارادة منفردة حسب نص المادة  التزاموتنفيذىا ، كما يعتبر الوقف عقد 

 06نفس القانون ، وبالتالي عدم إمكانية الرجوع في ىذا التصرف الوقفي ، وحسب نص المادة 
 ام ، ووقف خاص.كذلك من نفس القانون نجد ان لموقف نوعان وىما وقف ع

. 3قت إنشائو كوقف أرض لحساب مستشفىفالوقف العام ىو ما حبس عمى جيات خيرية من و    
اما الوقف الخاص فيو ما حبسو الواقف عمى عقبو من الذكور واإلناث او اشخاص معينين، ثم 

قفا الموقوف عمييم ، ويصبح الوقف الخاص و  انقطاعيؤول الى الجية التي يعنييا الواقف بعد 
 .  4عاما إذا لم يقبمو الموقوف عمييم

نجده قد أورد تعريفا لألمالك الوقفية وذلك في  90/25وبالرجوع الى قانون التوجيو العقاري رقم    
 بنصيا " األمالك الوقفية ىي األمالك العقارية التي حبسيا مالكيا بمحض إرادتو 31نص المادة 

جمعية خيرية او جمعية ذات منفعة عامة سواء كان ىذا التمتع ليجعل التمتع بيا دائما ، تنتفع بو 
 فوريا او عند وفاة الموصين الوسطاء الذين يعنييم المالك المذكور ".

 

                                                           
الجريدة ، المتضمن قانون األسرة ،  09/06/1984المؤرخ في  84/11من القانون رقم  220الى غاية  213ر في ذلك المواد انظ - 1

 .52الرسمية ، عدد 
 .21المتعمق باألوقاف ، الجريدة الرسمية عدد  1991أفريل  27المؤرخ في  91/10القانون رقم  - 2
 .17، ص  نفس المرجع السابق، نقل الممكية العقارية في ضوء اخر تعديالت واألحكام ،  عمر حمدي باشا - 3
    17، ص  نفس المرجع السابق،  عمر حمدي باشا - 4



الحيالفصل األول                                                                                      الطبيعة الق انونية للعق ار الف   
 

23 
 

" : سبق يمكن إعطاء تعريف لألمالك العقارية الوقفية الفالحية عمى انيا ما ومن خالل كل    
 لالستعمالالعقار الفالحي من أراضي فالحية ومباني سكنية ومباني مخصصة  وما شممكل 

الفالحي ، التي حسبيا مالكيا بمحض إرادتو عمى وجو التأبيد والتصدق ، ليجعل التمتع بيا دائما  
ىذا التمتع فوريا او عند وفاة تنتفع بو جمعية خيرية ، او جمعية ذات منفعة عامة سواء كان 

 الوسطاء الذين يعنييم المالك المذكور". موصيال
   .1 11/13األراضي الوقفية المؤممة في إطار األمر رقم  عثانيا: استرجا

بما ان المشرع قد تنازل عن فكرة التأميم ، وعمد الى إرجاع األمالك العقارية الفالحية إلى      
 اشترطحية الوقفية ، إال انو مالكيا األصميين ، فإن ىذه العممية قد مست كذلك األراضي الفال

جراءات إلعادة ىذه االراضي   عدت شروط وا 
 المؤممة.شروط استرجاع األراضي الوقفية  - 1

  : لقد حدد القانون شروط استرجاع األمالك الوقفية وىي كما يمي
المعدل والمتمم لمقانون رقم  95/26لقد نص االمر رقم  :2ان ال تفقد األرض طابعيا الفالحي( -أ

عمى الحاالت  76المعدلة لممادة  03المتعمق بالتوجيو العقاري من خالل نص المادة  90/25
  : التي تفقد فييا األرض  طابعيا الفالحي وىي كما يمي

 عندما يستعمل وعاؤىا لمبناء.  -1   
 عندما تتغير وجيتيا الفالحية وتحول عن طريق أدوات التعمير المصادق عمييا قانونا . -2   
وىنا ما عميو اال تقديم عقد الوقف ذاتو أو :3ثبوت الوقف بإحدى الطرق القانونية والشرعية( -ب

مفة أية وثيقة تثبت لو ىو المنتفع بالوقف وقت عممية التأميم او يقع عبئ ذلك عمى الجية المك
 أصال بإدارة وتسيير األمالك الوقفية وىي جية الوصية وذلك انعدام الموقوف عميو الشرعي.

 
 

                                                           
 71/73باألوقاف عمى " تسترجع األمالك الوقفية التي اممت في إطار أحكام األمر  المتعمق 91/10من القانون رقم  38تنص المادة  - 1

الموقوف  انعدامالمتضمن الثورة الزراعية إذا ثبت بإحدى الطرق الشرعية و القانونية وتؤول الى جيات التي اوقفت عمييا أساسا وفي حالة 
عمييم الشرعي تؤول الى السمطة  المكمفة باألوقاف وما فوت منيا باستحالة استرجاع العين الموقفة وجب تعويضيا وفق لإلجراءات المعمول 

 02بيا مراعاة احكام المادة 
 . 107,ص .2001التربوية، لألشغال الوطني الديوان االولى، الطبعة الفالحية، المستثمرات قانون في ،نشر رقية بن يوسف بن - 2
 .110، ص  2006لإلمالك الوقفية في الجزائر ، الطبعة الثانية ، دار ىومة ، الجزائر  والتنظيمياإلطار القانوني  : رامول خالد - 3
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 اإلجراءات المتبعة األراضي الوقفية. - 2
 باألوقافبعد توفر الشروط المذكورة سابقا تقدم الجية الموقوف عمييا اصال او السمطة المكمفة     

طمب استرجاع االرض الى الوالي المختص إقميميا مرفوق بممف يتكون من قرار التأميم مع السند 
  .1األرض موقوفة وقفا عام  او خاصاالقانوني الذي يثبت بأن 

و  81المعدلة لممادة  11والذي حددتو المادة  95/25وال يعتد بالميعاد المحدد في األمر     
، حيث يدرس الممف  من طرف المجنة الوالئية المتساوية األعضاء ( شيرا12المحدد باثني عشر )

من قانون التوجيو العقاري ، بحيث يضاف الييا ممثل عن  82و النصوص عمييا في المادة 
السمطة المكمفة باألوقاف ، ويكون قرار ىذه المجنة قابال لمطعن أمام الغرفة اإلدارية في حالة 

  : األراضي الوقفية ،فإنو تثور ثالث فرضيات استرجاعا تم الرفض وفي حالة وفي حالة ما إذ
تعود أراضي الوقف العام الى المؤسسات التي كانت عمييا قبل تطبيق نضام الثورة الزراعية  -أ 

ويعتر المستفيدون الحاليون مستأجرين ، وفي حالة رفضيم فإنيم يعوضون إما بقطع أرضية جديدة 
 يدمجون ضمن مستثمرات فالحية جماعية .من األراضي غير الموزعة او 

تعود األراضي الفالحية الموقوفة وقف خاصا والمؤممة الى وقوف عمييم وتبقى تحت  -ب
، اما المستفيدون المعنيون فإنيم يعوضون 91/10من قانون األوقاف رقم  22تصرفيم طبقا لممادة 

التوجيو العقاري ، وفي حالة تعذر والمتمم لقانون  المعدل 25/26من األمر رقم  78طبقا لممادة 
ذلك يتم تعويضيم عينا، فإن ىؤالء يمكنيم االتفاق مع الوقوف عمييم عمى االستمرار في استغالل 

 الممك الوقفي ريثما يتم تحويميم او تعويضيم نقدا.
 :2حاالت مشتركة بين أراضي الوقف العام و أراضي الوقف الخاص -ج

 الفالحي او نزعت لممنفعة العامة وجب تعويضيا عينا.إذا فقدت االرض طابعيا  -1
يحول المستفيدون الشاغمون لمساكن او محالت مشيدة عمى أراضي وقفية الى مستأجرين  -2

من  25والتي أنجزت بعد مرحمة التأميم ىي جزء من العين الموقوفة طيقا لنص المادة 
 قانون.

 
 

                                                           
 .39،ص السابق المرجع نفس ، رحيش محمد، ساكر إسماعيل - 1
 108-107ص ، السابق المرجع نفس بن يوسف بن رقية ، - 2
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 أىمية العقار الفالحي في استراتيجية التنمية الوطنية المطمب الثاني : 
 العقارية االستثمارات وتوجيو تنظيم ر بقد الشاممة، التنمية في أساسي دور لمعقار الفالحي       

 ارتباط ويوجد   فالحية، ، صناعية عمرانية، أنواعيا بمختمف االقتصادية التنمية في التحكم يمكن
 ومع تزدىر ووتنظيم  ر الفالحي واتساع ،بازدىار لألفراد االجتماعية والوضعية ر الفالحي  بين

 باإلطار واالرتقاء ، الحضري العمران والمعيشة، الدخل مستوى حيث من االجتماعية الحياة
 .السكان ورفاه المعيشي

 دوره في تطوير االقتصاد الوطنيالفرع األول :
 :في الفالحي العقار أىمية تتجسد

 الدول من ضغط أداة أصبح فالغذاء الحكومات تؤرق التي الغذاء مجال في التبعية من التخفيف-
 .المستوردة الدول عمى واقتصادي سياسي ضغط إلى الغذاء من التبعية فانتقمت لمغذاء المصدرة

 المحمي الناتج في الفالحي القطاع مساىمة زيادة وبالتالي الغذائية السمع من الصادرات زيادة-
 .اإلجمالي

 الصادرات زيادة في ومساىمتيا تطويرىا الغذائية الصناعات في المستعممة المنتجات زيادة-
 .المحروقات خارج

 النزوح ظاىرة من التخفيف في يسيم الالزم التمويل وتوفير الفالحي لمعقار الرشيد االستغالل -
يجاد الريفي  .الشغل مناصب من المزيد وا 

 االستثمار الفالحي وذلك من خالل توفير عقار فالحي منظم ومحمي قانونا .فتح المجال امام  -
 .المستدامة البيئية التنمية في المساىمة-

 وتحقيق االمن الغذائي  الغذائية الفجوة سد في الفالحي العقار دورالفرع الثاني :
أداة فعالة من اجل تحقيق وتوفير السمع الغذائية لمسكان وذلك من خالل يعتبر العقار الفالحي 

االستعمال األمثل لو ، فمعظم الدول التي ال تحقق االكتفاء الذاتي لشعوبيا دول تعاني الكثير من 
دول ال تممك قطاعات منتجة أخرى كالصناعة او ىذه ، خاصة اذا كانت وعدم االستقراراالزمات 

مثل الجزائر وعميو فان العقار الفالحي يعتبر وسيمة لتحقيق االستقرار االجتماعي  السياحة او ....
واالقتصادي وذلك نظير ما يوفره من انتاج يسد حاجة السكان ويحقق االكتفاء الذاتي لمدولة 
باإلضافة  الي مساىمتو في تقميص نسبة البطالة من خالل اليد العاممة التي تشتغل في ىذا 

ا ليذا فان المشرع الجزائري أعطاه أىمية كبيرة من خالل مجموعة القوانين التي ونظر القطاع .
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جاءت من اجل استغاللو وحمايتو وتطويره والمحافظة عميو .خاصة مع ظيور مشاكل التي تشوبو 
بسبب القوانين المتعاقبة التي مر بيا العقار الفالحي وعميو وجب عمي الدولة تسوية المشاكل 

 المتعمق بو 
 الفالحية العقارات مشكل تسوية رورةض
 منيا يعاني التي الرئيسية من المشاكل يعتبر الفالحية لمعقارات القانوني اإلطار وضوح عدم إن   

 تسوية العمل عمى يتطمب ما وىذا 1987 الفالحية المستثمرات بعد قانون خاصة الفالحي القطاع
 كما . الفالحي اإلنتاج عمى وبالتالي الستثماراعمى  سمبا أثرت والتي الفالحية العقارات مشكل
 الفالحية القيام بالتنمية أن ذلك .الفعمي لمفالح االعتبار إعادة أخرى ناحية األمر من يتطمب
 كعون الفالح إلى المدعوم الفالح من واالنتقالالفالحين   ومسؤولية مشاركة يستمزم الشاممة

 وتطييره الفالحي االستثمارتثمين  عمى العمل يتطمب وىذا الفالحية التنمية عن مسؤول اقتصادي
 .الريع عمى قيامو من بدال الربح عمى قائما قطاعا تنمويا وجعمو المنافسة خالل من 

 إجراءات تسييل عمى العمل الفالحي تقتضي القطاع تنمية أن نجد ذكره سبق ما كل إلى إضافة
 جدولة الديون إعادة :مثل اإلجراءات من جممة اتخذت اإلطار ىذا وفي .القروض عمى الحصول

 ب المقدر الدين مبمغ إجمالي من مميار دينار 4,2 بمبمغ فالح 20500 شممت الفالحية والتي
 كانت موجية دولةلمجا غير الديون مبمغ وىو دينار مميار 4,1 والفرق .دينار مميار 8,3

 يوضح  ما وىذا الفالحة قطاع خارج الستعماالت
 تكامل وتحقيق الفالح مينة تحديد مفيوم انيشأ من زراعية سياسة وجود تستمزم الوضعية ىذه

 الفالح إلى زراعية تنظر سياسة أي .األخرى القطاعات مع وانسجام القطاع فالحي داخل وتنسيق
 إزالة عمى العمل جانب إلى وىذا .السوق سعره  في يتحدد منتوج لو اقتصاديا عون أنو عمى

 وضعف الداخمية والتصدير األسواق وتطوير العقارات استقرار وعدم بالتمويلالمرتبطة  العوائق
 المرد وديات وضعف الفالحة إطارات استعمال وسوء الشغل الريفي مناصب خمق كفاية وعدم الري
 الفالحي  اإلنتاج تكثيف وعدم
 الفالحية ياألراض وتخصيص استقرار العقارات تحقيق شأنو من العوائق ىذه بإزالة االىتمام إن

 وتطوير القطاع الفالحي تمويل وترشيد األراضي توزيع طرق وترشيد المضاربة لعقارية ومحاربة
 خالل من الصناعية بالزراعة تمامىاإل مع ضرورة .التصدير نحو الموجية الزراعية المحاصيل

 طريق استصالح عن المسقية المساحات وزيادة اإلنتاج وسائل توفير متطمبات عمى العمل
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 العالية المقاومة ذات األصناف وتعميم .الموفرة  لممياه التقنيات وتطوير الري بواسطة األراضي
 في تضع استراتيجيةوضع  جانب إلى التحويل وأجيزة المردودية وعقمنة الجافة وتحسين لممواد
 الفالحية بالتنمية االىتمام ضرورة مع االستراتيجيةاألىمية  ذات الزراعية النشاطات اتيأولويا

 السمبية اآلثار وتقميص اتجاه الخارج الغذائية التبعية من التخفيف عمى يساعد مما .حسب الشعب
 وتحسين منظمة الجات إلى الجزائر النضمام

 : خالل من وذلك الفالحي واإلرشاد بالتكوين واالىتمام اإلنتاجي االستثمار وتشجيع المنافسة 
 .التقنيات وتعميم واألجنة من البذور مناسبة إنتاجية أنماط وتوفير الفالحية المنتجات تكثيف  أ

 العمل ضرورة مع الفالحي القطاع لخصوصيات ومتطمبات المالئم الفالحي بالتكوين االىتمام  ب
 .واإلطارات تأىيل الفالحين عمى
 الفالحي التكوين برامج وجعل واالتصاللإلشراف  نظام بوضع الفالحي باإلرشاد االىتمام  ج

 واالقتصادية المعمومات التقنية تبميغ عمى والسير الفالحي والقطاع واىتمامات الفالحين تناسب
القطاع   منيا عانى التي القرارات مركزية من الحد دفبيوذلك  لمفالحين، واالجتماعية والسياسية
 المباشرة غير أو المباشرة مسؤولية ومشاركتو وضوح وعدم الفالح ميشتي إلى أدت والتي الفالحي

 السكان النشيطين من % 25 يشمل الفالحي القطاع أن ورغم السياسة  الفالحية وتنفيذ وضع في
 الطفيف التحسن رغم ،المضافة القيمة مساىمتو في أن إال الييكمية اإلصالحات من جممة وشيد
 من أن يخفف شأنو من الذي المطموب المستوى دون الزالت المرحمة األخيرة، في عرفتو التي

  .خارج المحروقات الصادرات بترقية ويسمح الغذائية التبعية
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 الفصل األول خالصة 
من خالل دراستنا ليذا الفصل يتبن لنا ان المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا واضحا لمعقار         

من القانون  4من القانون المدني الجزائري والمادة  683عمى نص المادة  باالعتمادالفالحي اال 
العقارات ، كما انو تم تحديد األنواع القانونية لمعقار الفالحي في ثالثة أنواع تتمثل في  25 /90

من قانون  5المادة ، كما بينت العقارات بحسب موضوعياوالعقارات بالتخصيص و  بطبيعتيا
التي اعتمدت عمي العوامل البيولوجية بحتة العقار الفالحي  اقسام 90/25قم التوجيو العقاري لر 

أراضي  أراضي فالحية خصبة ومتوسطة الخصوبة، أرضي خصبة جدا، حيث تم تقسيمو الي
.لنعرج في األخير عمي التصنيفات القانونية التي حددىا المشرع لمعقار الفالحي  ضعيفة الخصوبة

في استراتيجية الدولة من خالل تمويل االقتصاد وتحقيق االمن الغذائي  نظرا ألنو يعتبر ذو أىمية
. 
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 تمهيد 
ول متنوعة حسب ما تم التطرق لو في الفصل األ ةت فالحياعقار  عمى الجزائر تحتوين إ     

مر الذي جعل المشرع الجزائري يتدخل من والخصبة جدا وىو األ الخصبة فالحية خاصة االراضي
 خرى غير الفالحة ألى وجيات إيجاد اليات لتنظيم تحويميا ا  راضي و جل استغالل ىذه األأ

ستغالال إستغالليا إستعماليا في  إومراسيم تمزم اصحابيا ب وأوامر قوانين وحمايتيا وذلك بإصدار
ليات الى اآلوعميو سوف نتطرق من خالل ىذا الفصل جل المنفعة والمصمحة العامة أقانونيا من 

المبحث  فينا تم تقسيمو الي مبحثين تناول حيث ة العقار الفالحي وحمايتو القانونية لتحويل وجي
ليات األلى إالمبحث الثاني فخصص  امأليات القانونية لتحويل وجية العقار الفالحي اآلول األ

 . لحمايتو القانونية 
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 تحويل وجهة العقار الفالحي.لليات القانونية اآل :  االولالمبحث  
ادي  مر الذياألقطاع البناء والتعمير بسبب زيادة عدد السكان  ىنظرا لمطمب المتزايد عم      

مما أدى بالمشرع  ،الفالحية عمى حساب العقارات  اإلسمنتيزيادة التوسع العمراني والزحف  ىلإ
والبناء عمييا األراضي الفالحية عمميات التحويل يتعمق بالجزائري الي إيجاد نظام مراقبة صارم فييا 

شتراط ترخيص قبمي بالتجزئة  وىو ما سوف نتناولو في إوىذه الوسائل تتمثل في  تجزئتياو أ
ليو في المطمب إالعقار الفالحي وىو ما سوف نتطرق  ىبالبناء عمبالتعمير و  وأالمطمب األول 

  .الثاني 

ن أحيث  ،1المقصود بعممية تحويل العقار الفالحي  ىلإنتطرق يجب قبل الخوض فيما سبق ذكره 
عتمد عمى طبيعة التربة كمعيار لتحديد اإلجراءات القانونية لتحويل األراضي إالمشرع الجزائري 

 الفالحية حيث نميز بين صنفين من األراضي :

فيتم تحويل ىذا الصنف بموجب  و الخصبة جداأتحويل األرضي الفالحية الخصبة بالنسبة ل -
المتعمق بالتوجيو العقاري مع  90/25من القانون رقم  36القانون وىذا طبقا لنص المادة 

 حديد القيود التقنية التي ترافق عممية التحويل.ت
بالنسبة لألصناف األخرى من األراضي تتكفل النصوص التنظيمية بإجراءات تحويل  -

   .من قانون التوجيو العقاري 37قا لنص المادة تطبيضي الواقعة خارج الصنف السابق ااألر 

ليات القانونية لتحويل وجية العقار الفالحي فسوف نعرض بعض الصور اآل ىلإوقبل التطرق     
المؤرخ  90/25من القانون رقم 36المادة ن أستغالل األراضي الفالحية حيث إعن تحويل وعدم 

رض فالحية أن القانون يرفض تحويل أي أكدت أالمتضمن التوجيو العقاري  18/11/1990في 
جل المحافظة عمييا وتأديتيا ليدفيا أراضي وذلك من صنف األ ىلإو خصبة جدا أخصبة 

حاالت عدم قتصادي الذي وضعت ألجمو  وسوف نرى في ىذا الفرع بعض جتماعي واإلاإل
 ستغالل العقار الفالحي والتي تتمثل في :إ

 

 
                                                           

. 186و185،ص  السابق المرجع نفس سماعين شامة ، -  1  
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 :وال: تحويل األراضي عن وجهتها الفالحيةأ

 ىستغالل األراضي الفالحية بضرورة المحافظة عمإلزم المشرع األشخاص المعنيين بعدم أ    
 ابناءال إأراضي قابمة لمتعمير  لىإنو ال يجوز تحويل ىذه األراضي أ ىالطابع الفالحي ونص عم

و بنايات داخل المستثمرات أة أساسية أية منشأنجاز إنو ال يمكن أرخصة مسبقة، حيث  ىعم
رخصة صريحة تسمم  ىحصول عمال بعد الإو خصبة، أالفالحية الواقعة في أراضي خصبة و/

 . 1حكام التشريعية المتعمقة بالتعمير وحق البناءشكال والشروط التي تحدثيا األحسب األ

 لزم أو الخصبة خصيا المشرع بحماية خاصة ، حيث أوبالنسبة لألراضي الفالحية الخصبة جدا 

ثناء أ ىن تراعأبضرورة صدور نص تشريعي يتم من خاللو وضع القيود التقنية والمالية التي يجب 
ن تحويميا يخضع لمنصوص التنظيمية إما األصناف األخرى من األراضي فأعممية التحويل ، 

جراءاتو ، ىذا ويترتب عن ىذا التحويل تعويضات لصالح الدولة والجماعات ا  حدد كيفياتو و التي ت
 المحمية نتيجة نقص القيمة المنجز ىن ىذا التحويل .

لحاق المعامالت العقارية المنصبة عمي األراضي الفالحية ضررا بقابميتها لالستغالل إثانيا: 
 الفالحي  :

لحاق الضرر بيا وجعميا غير قابمة إ ىلإاألراضي الفالحية  ىعم لكي ال تؤدي التصرفات التي تقع
حتراميا من قبل المتعاممين في إجممة من الشروط وجب  ىستغالل الفالحي فقد نص المشرع عملإل

 ىذا العقار وىي شروط شكمية وشروط موضوعية :

 الشروط الشكمية :  /1

العقار  ىالشكمية في كل التصرفات الواردة عم شتراطإ ىلقد نص المشرع في القانون المدني عم   
قر بوجوب خطورة أ، وقد  1مكرر  324و  793و الحقوق العينية العقارية وذلك في المادتين أ

 ىستقرار المعامالت والحفاظ عمإ، كذلك تؤدي الشكمية دورا في  عميو مونالتصرف الذي سيقد
 المراكز القانونية .

 

                                                           
 سابق الذكر. 94/25من القانون  34أنظر المادة   - 1
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لزامو بإخضاع إىذه الشكمية وذلك من خالل  ىخر عموىو األ 90/25لقد نص القانون رقم    
تكون محميا عقار  ىالشكل الرسمي ، فالتصرفات الت ىلإالعقار الفالحي  ىالتصرفات الواردة عم

التي تقضي  53من المادة  2الفقرة  ىلإذا نظرنا إقد تعني كل تصرف قانوني ناقل لمممكية ولكن 
ن قصد المشرع أار الفالحي في شكل عقود عرفية فإننا نستنتج يجن تحرر عقود اإلأنو يجوز أب

 . 1ستعمالو لمصطمح المعامالت ىو التصرفات الناقمة لمممكيةإمن 

 الشروط الموضوعية :  -2

تحويل  ىلإوعدم تأديتيا ستغالل وىي عدم الحاق ىذه المعامالت ضررا بقابمية األراضي لإل
نتشرت في كامل التراب الوطني إ، ولكن رغم ذلك فقد  2وجيتيا الفالحية وعدم القيام بتجزئتيا

مساحات شاسعة من األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية  ىستحواذ البمديات عمإاىرة ظ
تنتقل ليا ن أو في غيابيا وبدون أوتجزئتيا ثم بيعيا لمخواص لمبناء عمييا خارج أدوات التعمير 

الممكية بقرارات من السمطة اإلدارية المعنية تحول ليا ممكية ىذه األراضي، فضال عن ذلك ليس 
 ليا حق التدخل في األراضي الفالحية ألنيا ال تدخل في ممكيتيا، و بالتالي فعمى كل السمطات

ئاسة الجميورية قامت المعنية أن تتدخل لمحد من التجاوزات التي تقوم بيا البمدية، مع العمم أن الر 
بإصدار عدة تعميمات تدعو إلى المحافظة عمى وجية األراضي الفالحية إال أنيا لم تمق آذانا 

 .  3صاغية، من قبل اإلدارة المكمفة بحماية األراضي الفالحية

وعميو البد أن تحتفظ األراضي بطبيعتيا الفالحية ويقع باطال بطالنا مطمقا كل تصرف ييدف     
إلى البناء عمييا، فيتوجب عمى الحاصمين عمى رخصة تحويل الوجية الفالحية لألرض بموجب 

الجماعات المحمية، وبيذا فأساس التعويض ىنا دفعوا نتيجة ذلك تعويضا لمدولة و نص قانوني، أن ي
جابات تحقيق ا  يختمف عن ما ىو مقرر في القواعد العامة )وىو خطأ( و إنما ىو ما تقتضيو و 

 األرض الفالحية لوظيفتيا االجتماعية ، وقد فرض مشروع عدم القيام بتجزئة األراضي الفالحية 

 

                                                           
بركان فضيمة، عدم استغالل األراضي الفالحية ، دراسة تحميمو عمى ضوء النصوص القانونية ، مذكرة ماجستير ، القانون العقاري ، كمية   -1

 .  31- 30، ص 2015الحقوق بجامعة البميدة، جانفي 
 سابق الذكر. 90/25من القانون رقم  55أنظر المادة  - 2
 .110-109، ص  السابق المرجع نفسعمر حمدي باشا ، حماية الممكية العقارية الخاصة ،  - 3
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 ستغالال إستغالليا إألنيا قد تؤدي إلى التقميل  من قدرتيا اإلنتاجية كذلك كي تمكن األشخاص من 

 حتى تحافظ عمى أداء وظيفتيا االجتماعية، و عميو فعممية التجزئة األراضي تتم تحت رقابة  أمثل

القضاء خاصة عندما تكون القسمة عمى أمالك شائعة وذلك عن طريق إبطال كل معاممة تمت 
عندما قضت بأنو تكون كل  90/25من القانون  56بيذا الشكل وىذا ما نصت عميو المادة 

 .1من نفس القانون باطمة وعديمة األثر 55عاممة تمت خالفا ألحكام المادة م

 ستغالل الفعمي لألراضي الفالحية:ثالثا: عدم اإل

ستغالال فعميا إممكا أو حائزا، ضرورة استغالل األراضي  نألزم المشرع كل شخص سواء كا     
المقررة التي تصل إلى حد إسقاط حق الممكية في حالة إذا  وعدم تركيا بور، تحت طائمة الجزاءات

ستغالليا خالل موسمين فالحيين متتاليين كأدنى حد، وعمى ىذا األساس يكون المشرع قد إلم يتم 
أولى عناية بالغة بحماية األراضي الفالحية ولعل ىذا ما جعل بعض القانونيين يقول بأن ممارسة 

 األراضي كأنو موضوع تحت الرقابة.حق الممكية في ىذا الصنف من 

 

 .األول :رخصة التجزئة كألية لتنظيم تحويل العقار الفالحي المطمب 
 المحدد لشروطىو المرسوم  1997دسيمبر 20بتاريخ   97/490رقم  التنفيذي المرسوم يعتبر
حيث تخضع أي عممية تجزئة الى رخصة تقسيم األرضي ،ورخصة ، 2الفالحية  األراضي تجزئة

وذلك حسب نص الي قاعدة احترام المساحات المرجعية لممستثمرة الفالحية تقسيم األرضي تخضع 
 . 97/490من المرسوم  03المادة 

 .3التجزئة رخصة مفهوم :األول الفرع

 

                                                           
، كمية الحقوق، جامعة عالل قاشي، مداخمة بعنوان واجب استغالل األراضي الفالحية الخاصة لتحقيق وظيفتيا االجتماعية و االقتصادية - 1

 .49.ص2008أفريل  23-22البميدة، الممتقى الوطني حول العقار في القانون الجزائري و القانون المقارن، يومي 
، الذي يحدد شروط تجزئة األراضي الفالحية ، الجريدة الرسمية ،1997ديسمبر 20المؤرخ في  97/490انظر المرسوم التنفيذي رقم  - 2  
. 84العدد    
    3 .  104، ص   2009، طبعة  السابق المرجع نفسعمر حمدي باشا،  -
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 .العامة القواعد في التجزئة رخصةوال: أ

 عقارية ممكية في قطع عدة أو قطعتين ىلإرض قطعة األ تقسيم عممية لكل التجزئة رخصة تشترط

 ىذا عن ناتجة أرضية قطع عدة أو قطعة كانت إذا موقعيا، كان ميما ممكيات عدة أو واحدة 

 .و المبانيأالمبني  تشييد في تستعمل نأ شأنيا من التقسيم 

أكثر  أو لقطعتين العارية األرض تجزئة المالك يريد عندما طمبيا التجزئة يتم رخصة فإن وعميو
 .الفالحية العقارات في التجزئة رخصة تطمب وال بناية، تشييد قصد

 الفالحية لألراضي التجزئة رخصة: ثانيا 

والمحدد لشروط  1997/ 20/12المؤرخ في  97/490لقد نظميا المرسوم التنفيذي رقم        
ن تتم كل عممية تجزئة أىذا يجب  ى. وعمميما كان وضعيا القانوني تجزئة األراضي الفالحية 

 ىرض فالحية في حدود المستثمرة الفالحية المرجعية كما حددىا المرسوم ، وعميو يجب عمأ
و أالسادة الموثقين والمحافظين العقاريين المكمفين بتحرير وثائق عمميات تجزئة األراضي الفالحية 

 . 1ىذا المرسوم ألحكامالعمميات مطابقة تمك  ىن يسيروا عمأتحويل الممكية العقارية 

العارية  و موكمو تجزئة األرضأن رخصة التجزئة في تطمب عندما يريد المالك إوعميو ف       
 ت الفالحية .اكثر قصد تشييد بناية ، وال تطمب رخصة التجزئة في العقار أو ألقطعتين 

المؤرخ في  91/176من المرسوم التنفيذي رقم  06فقرة  23المادة  ألحكامتطبيقا    
المحدد لكيفيات تحضير شيادة التعمير ورخصة التجزئة وشيادة المطابقة  28/05/1991

رخصة التجزئة يعطي لصاحبو الحق في تجزئة لموحدات  رن قراإف ،ورخصة اليدم والتسميم 
 لقسمة دون تصريح بالوجود الفعمي ليذه الوحدات .العقارية الجديدة الناجمة عن عممية ا

يجار القطع إو أالمتعمق بعمميات بيع   91/176من المرسوم التنفيذي رقم  25ن المادة إ      
تسميم السمطة المصدرة لرخصة التجزئة شيادة تصريح بتنفيذ  ىاألرضية المتضمنة في التجزئة عم

 االشغال والتعميمات المفروضة في القرار المتضمن رخصة التجزئة .

 
                                                           

  .104، ص  السابق المرجع نفسحمدي باشا عمر،  -  1
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 التجزئة رخصةالمتبعة لمحصول عمى  الثاني: اإلجراءاتالفرع 

 الممف:أوال: تقديم 

 إلى يقوم بإرساليا وأن رسمي عقد في المعاممة مضمون تحرير الموثق  عمى يجب          
 طمبا إرسال ، طريق المعني عن الفالحي  العقار بإقميميا توجد التي بالوالية الفالحية المصالح
 1 :التالية المعمومات يتضمن

 الرخصة. طمب 
 يحدد مخطط موقعو، مساحتو بذكر وذلك ، تنفيذه المزمع التقسيم موضوع العقار تحديد 

 .إنشاؤىا المزمع القطع عدد تحديد وكذا ، القطعة األرضية
 عدد القطع المزمع إنشاؤىا ومساحة كل واحد منيا 
 (...........الخ حبوب ضر،) خالممارس النشاط ونوع طبيعة. 
 المالك ىوية تعريف. 
 الممكية سند طبيعة 
 الخ(...الشيوع، من خروج تركة، التجزئة )قسمة، تقسيم سبب. 

 طمب التجزئة: في التحقيقثانيا: 

 :يمي لما وفقا عميو والرد الطمب في التحقيق يتم

 : يتم التحقيق من خالل التأكد منالتحقيق :  -1

المحدد لشروط  97/490التي جاء بيا المرسوم التنفيذي رقم  المرجعية المساحات تحديد      
 المرجعية اتالمساح بيني جدوال تتضمنالتى  03تجزئة األراضي الفالحية من خالل نص المادة 

مكانية الزراعة الممارسة :في يتمثل وأساس التقسيم الفالحية، األراضي لتقسيم  المنطقة وا 
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 الفالحية.: يبين المساحات المرجعية لتسيم األراضي 02جدول 
نوع  المناطق

 االراضي 
المساحة المرجعية  نظام المزروعات الصيغ

 باليكتار
 

أ + األراضي المسقية 
في المناطق األخرى 

 م. و، د، ب،ج، أ،

 
 مسقية

1 
2 
3 

 خضر 
 خضر وزراعة أشجار

 زراعة اشجار

1.5 
4 
7 

 
 غير مسقية

1 
2 
3 

 زراعات كبرى خضر/
 زراعات كبرى/اعالف

 صناعية/زراعات كبرىزراعات 

8 
7 

10 
 ب
 

زراعات كبرى / اعالف بقول               1 غير مسقية
 جافة

20 

 ج
 

 غير
مسقية   

1 
2 

 زراعات كبرى /اعاف بور 
 جافة/ زراعات كبرى بور بقول

18 

 غير  د
 مسقية

 10 زراعات كبرى / خضر  1

 
 و
 

 
 مسقية

1 
2 
3 

 زراعات كبرى
 زراعات النخيل المكثفة

 زراعات النخيل/ زراعات كبرى

3 
1 

3.5 
 
 م

 غير
 مسقية 

1 
2 

 زراعات كبرى/اعالف
 زراعات األشجار غير المسقية 

10 
11 

 .1المحدد لشروط تجزئة األراضي الفالحية  97/490المصدر :المرسوم التنفيذي 

 

عمى التوالي التي حددت حاالت أخرى ال تتم فييا أي  06و 05تيندلى ذلك الماإباإلضافة 
 عممية تحويل لمعقار الفالحي .

                                                           

. 97/490من المرسوم التنفيذي  03انظر المادة  -  1  
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  1:بالتجزئة الترخيص طمب عمى اإلدارة رد  

 من تاريخ إيداع  أشير 04خالل بالتجزئة الذي يتم  الترخيص طمب عمى اإلدارة رد يتضمن

 الحالتين التاليتين :  إحدى 2الطمب 

 : : حالة الموافقةاألولى الحالة

حكام التجزئة مطابقةب التحقيق انتيى إذا من المرسوم  03المادة  في عمييا المنصوص ألأ
 بتحرير الوالية مستوى عمى الفالحية المصالح مدير يقوم يتم قبول الطمب ، حيث ،97/490

 الفالحية، وبالتالي يقوم الموثق الممكف بتحرير العقد الرسمي . األرض بقسمة ترخيص

 الرفض:حالة  الثانية:الحالة 

 في المحددة بالمساحة المرجعية الخاصة المعايير تحترم ال إبراميا المزمع المعاممة كانت فإذا 
 إداري شكل قرار في الرفض بتبميغ الفالحية المصالح مدير يقوم أعاله، إليو المشار الجدول
 .مسبب

ذات  واألراضي الفالحية األراضي  تجزئة عمميات 08/16 رقم قانون من 23 المادة ولقد منعت 
 تمنع الفالحي ، وعميو التوجيو مخطط في المحددة الدنيا المساحات المستوفية غير الفالحية الجية
 .3الوجية ذات والراضي الفالحية األراضي في التصرف عمميات كل

 العقار الفالحي  كالية لتحويلرخصة البناء شهادة التعمير و : المطمب الثاني
حرية فقد قيد من ،  الجزائريلدى المشرع في لمتنمية االقتصادية نظرا ألىمية عقار الفالحي 

رتفاع إزيادة  أجل التصرف فيو من قبل  مالكو او الحائز عميو من انجاز البنايات فوقو وذلك من 

                                                           
  .189،ص  السابق المرجع نفسسماعين شامة،  - 1

سييمة حاج عمر ، القيود الواردة عمى الممكية العقارية الخاصة لمصمحة العامة ، مذكرة ماستر ، جامعة المدية ، كمية الحقوق ، دفعة -  2    
.   07،ص 2011/2012   

 . 53، ص  السابق المرجع نفسولد رامول امال ، حركابي خميدة،  - 3



لتحويل وجهة العق ار الف الحي وحمايته  االليات الق انونية                                     الفصل الثاني                 
 

39 
 

ليو إالنظر عن الصنف القانوني الذي تنتمي  بغضالطاقة اإلنتاجية في المستثمرات الفالحية 
 .   1الثروات العقارية المعنية

المتعمق بالتييئة والتعمير  1990ديسمبر  01المؤرخ في  29/ 90وطبقا ألحكام القانون رقم     
فانو يمزم كل راغب في ، 2 2004اوت 14المؤرخ في  04/05المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

القيام باي عمل من اعمال البناء بضرورة الحصول عمى رخص قبمية من اإلدارات والييئات 
اشترط ان  33وحسب نص المادة   90/25المعنية بذلك ، كما ان قانون التوجيو العقارى رقم 
 يجب ان يخضع لترخيص قبمييكون كل نشاط او انجاز يتم فوق العقار الفالحي 

و انشاء منشئات أ أخرى كالسكن يةمن العقار الفالحي الى وجأو أجزاء ان تخصيص أي جزء 
و تجييزات جماعية فان الجزء الخاص بيذا يجب ان يخضع الي رقابة أذات مصمحة عامة ، 

ثم يتم استصدار رخصة وىو ما سوف نتناولو في الفرع األول إدارية سابقة بواسطة شيادة التعمير 
 .وىو ما سوف نتطرق اليو في الفرع الثاني البناء 

 الفرع األول: شهادة التعمير
 أوال: تعريفها 

ماي  08المؤرخ في  91/176لقد تم تعريف شيادة التعمير من خالل المرسوم التنفيذي رقم     
المحدد لكيفيات تسميم شيادة التعمير ورخصة البناء وشيادة المطابقة ورخصة اليدم،  1991

المتعمق بالتييئة   01/12/1990المؤرخ في  90/29من القانون رقم  50باإلضافة الى المادة 
ن شيادة التعمير ىي :" وثيقة قانونية تسمم بناءا عمى طمب من كل شخص تعين والتعمير فا

 حقوقو في البناء واالتفاقات من جميع االشكال التي تخضع ليا االرض المعنية "

   جراءات شهادة التعميرإثانيا: 

الوثائق ستصدار شيادة التعمير من طرف البمدية التابع ليا العقار حيث يودع الطمب مرفقا بإويتم 
 التالية : 

                                                           

تنص عمى " يجب ان يساىم كل نشاط او تقنية او انجاز في ارتفاع الطاقة االنتاجية في المستثمرة    90/25من القانون رقم  33المادة    1 
 الفالحية بصرف الفالحية بصرف النظر بصرف النظر عن الصنف القانوني الذي تنتمي اليو الثروات العقارية المعنية . 

. 204، لسنة  51يورية الجزائرية ،العدد الجريدة الرسمية لمجم -  2  
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 موضوع الطمب .  -

 االسم الكامل لمالك األرض . -

 ن وجدت .إعنوان ومساحة األرض والمراجع المساحية  -

 تصميم حول الوضعية . -

 .تصميم لألرض معد حسب الشكل المالئم  -

 ويتم تسميم شيادة التعمير خالل الشيرين المواليين إليداع الطمب وتتضمن ما يمي :

 رضية .المدخمة عمى القطعة األ االرتفاقات -

 انظمة التييئة والتعمير المطبقة عمى القطعة االرضية . -

 .1و المتوقعة أخدمة القطعة االرضية بشبكات من اليياكل القاعدية العمومية الموجودة  -

مدة صالحية شيادة التعمير بسنة واحدة ابتداءا  91/176من المرسوم رقم  05ولقد حددت المادة 
 لى صاحبيا .إتبميغيا  من تاريخ

 رخصة البناء : لثانياالفرع 
 رخصة البناء  تعريف أوال: 

 . والقانوني ليا تطرق الي التعريف المغوي والفقييلمحصول عمى تعريف لرخصة البناء سوف ن

 التعريف المغوي : -1

بعد ذن لو فيو إ مر:األورخص لو في  واحد،الفرصة والرخصة بمعنى  لغة:يقصد برخصة 
ذن النيي عنو ، وتطمق كممة رخصة عمى عدة معاني من أىميا ما جاء في لسان العرب اإل

                                                           
، المحدد لكيفيات تسميم شيادة التعمير ورخصة التجزئة  1991ماي  08المؤرخ في  91/176من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  -1

والمتمم بالمرسوم  المعدل 26،عدد 1991وشيادة التقسيم  ورخصة البناء وشيادة المطابقة ورخصة اليدم ، الجريدة الرسمية لسنة 
  ,1، عدد 2006، الجريدة الرسمية سنة  2006جانفي 07،المؤرخ في  06/03التنفيذي رقم 
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باألمر بعد النيي عنو ونقول رخصت فالنا في كذا أي اذنت لو بعد نيي إياه عنو، كما يقال 
 . 1و الرخصة ىي التسييل في األمور والتسيير فييا أذا كما قيل إو رخصا أرخصة 

 الفقهي :التعريف  – 2

ىناك عدة تعاريف فقيية لرخصة البناء فمنيم من يعرفيا بأنيا " عبارة عن قرار اداري تصدره 
 .2الجية المختصة بتنظيم المباني تأذن فيو بإجراء معين يتعمق بالمبنى الذي يصدره بشأنو " 

وفي تعريف اخر ىي " وثيقة رسمية التي تثبت حق أي شخص طبيعي او معنوي في إقامة 
بناء جديد ميما كانت أىميتو حتى ولو كان عبارة عن جدار ساند او جدار حاجز او تعمية او 

 .3 توسيع بناء قائم "

 التعريف القانوني : – 3

بناية  ىلإنو وبالرجوع أال إ الرخصة، وجامعا ليذهالمشرع الجزائري لم يعطي تعريفا واضحا 
 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم و  بالتييئة،المتعمق  90/29من قانون  53 الى 50المواد 

 المحدد لكيفيات تحضير شيادة التعمير ورخصة التجزئة  28/05/1991في  المؤرخ 91/176

ىي ترخيص فرخصة البناء  ،4منو  53من خالل نص المادة ورخصة البناء وشيادة التقسيم 
و أي تعديل في أي بناية أنجاز ألي بناء جديد ميما كان نوعو إو أمن اإلدارة من اجل تشييد 

و تشييد بدون رخصة أمن قانون التييئة والتعمير ، ومنو فان أي بناء  50ولقد نظمتو المادة 
 . 5البناء يعتبر عمل غير شرعي

 ي عمىغوينب المتعمق بالتوجيو العقاري، لم يعطي تعريفا ليذه الرخصة. 90/25ن قانون أكما 

 
                                                           

. 127العالمة ابن منظور ، لسان العرب ، المجمس السادس ، دار صادر ، بيروت ، الطبعة األولى ، ص  -  1 
.249، ص 1972، مطبعة السعادة ، مصر ،سنة  عبد الناصر توفيق العطار ، تشريعات ومسؤولية الميندس والمقاول  -  2 
مسعود فرج ، اليات التييئة العمرانية في التشريع الجزائري ، مذكرة ماستر ، قانون عقاري ، كمية الحقوق ، جامعة المدية ، السنة  - 3  

. 36،ص  2012/ 2011الجامعية    
البناء في التشريع الجزائري ،مذكرة ماستر ، كمية الحقوق ، جامعة سعد دحمب ،البميدة  منصور مجاجي ،النظام القانوني لمترخيص باعمال - 4 
. 59، ص 2001،     
 .54، ص  السابق المرجع نفسولد رامول امال ، حركابي خميدة،  -  5
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 صاحب الطمب لرخصة البناء تدعم ممفو بالوثائق التالية: 

  و نسخة من شيادة الحيازة عمى النحو المنصوص عميو بالمادة أنسخة من عقد الممكية
 المتضمن التوجيو العقاري.  90/25من القانون  43

 المتضمن القانون المدني. 75/58توكيال طبقا ألحكام األمر 
 ذي ينص عمى تخصيص قطعة األرض أو البناية.أو نسخة من العقد اإلداري ال 

 رخصة البناء عمي األراضي الفالحية . -

 ىلإدي أنجاز يإرض فالحية من أن يكون كل ما يتم فوق أن قانون التوجيو العقاري يشترط إ   
 ستخراجإمر الذي قيد من البناء عمييا وجعمو مرتبط برفع الطاقة اإلنتاجية لممستثمرة وىو األ

شكال ىذه الرخصة ، وىو ما أن يتكفل التنظيم بتحديد شروط و أرخصة مسبقة من اإلدارة ، بشرط 
 الذي يحدد  13/09/1992الذي صدر بتاريخ  السكن ( -الفالحةوضحو القرار الوزاري المشترك )

 حقوق البناء فوق األراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية لمبمديات .

ن أي بناء يشيد أالبناء كآلية لتنظيم تحويل وجية العقار الفالحي ىو  ن مجال تطبيق رخصةإ  
 فوق األراضي الفالحية يخصص إلنجازات تزيد من زيادة الطاقة اإلنتاجية لمعقار الفالحي .

 أعاله، إليو والمشار المشترك الوزاري القرار في المذكورة العامة القواعد إن 1:العامة قواعده -

 تسميميا شروط وكذا البناء رخصة تطبيق تحدد مجال 

 إلنجاز يخصص أن يجب الفالحية األراضي فوق تشييده يراد بناء أي إن :التطبيق مجال  - 
 البنايات عمو يفوق ال ان عمى المستغل، السكن أو لمنشاط العام االقتصاد من تزيد تجييزات التي

 .أمتار تسعة من األرض نقطة أية من

 األراضي عمى الممارس الممكية بحق البناء حق أصال يرتبط  :البناء رخصة تسميم شروط
 التابعة الفالحية األراضي  فوق البناء رخصة طمب ، إداري التخصيص عقد لحائزي واستثناء بحق

 عقود من لممستفيد الشيء ونفس المذكور 87/19رقم  لقانون وفقا المستغمة لألمالك الوطنية
ن ارتباط ىذا االمتياز،  نقل أي أن إذ الحالة، ىذه في صارما يجد الممكية بحق البناء حق وا 

                                                           
 . 90،ص  السابق المرجع نفسسماعين شامة، نقل الممكية العقارية  ،  -  1
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 يبقى فما جديدة، بناء حقوق يولد ال اليبة أو البيع، ، اإلرث عن طريق ذلك كان سواء لمممكية
 الحدود في تعمية أو تعديالت تجري أن إلى التوسيع أي في البناء والراغب الجديد المالك عمى
 .1التنظيم بيا يسمح التي

 .العمرانيةمخططات العقار الفالحي من خالل في حماية الرخصة البناء  دور : ثانيا

ما  عمىالتي تنص  10المتعمق بالتييئة والتعمير ومن خالل نص المادة  90/29ن قانون رقم إ
 ومخططات شغل  والتعمير،" تشكل أدوات التعمير من المخططات التوجييية لمتييئة  يمي

قابمة لممعارضة بيا وتكون أدوات التييئة وكذلك التنظيمات التي ىي جزء ال يتجزأ منيا  األراضي،
 مام الغير " أ

 مخططات التييئة والتعمير تتمثل في فمن خالل ىذا فان 

 (P.D.A.Uالمخطط التوجييي لمتييئة والتعمير ) -
 (P.O.Sمخطط شغل األراضي ) -

في تفعيل دور رخصة البناء في  ( P.D.A.U) دور المخطط التوجيهي لمتهيئة والتعمير -1
 الفالحية.حماية األرضي 

من القانون  16لقد عرف المشرع الجزائري المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير بموجب المادة  
بانو " أداة لتخطيط وتسيير المجالي والحضري تحدد فيو  المتعمق بالتييئة والتعمير 90/29

ترشيد  إطارالتوقعات المستقبمية لمتعمير في  العمرانية، ويضبطالتوجييات األساسية لمتييئة 
عتبار تصاميم ومخططات التنمية ويضبط او الوعاءات العقارية ،اخذا بعين اإلستعمال األراضي إ

 . 2الصيغ المرجعية لمخطط شغل األراضي " 

تحديد  ىلإييدف  ن المخطط التوجييي لمتييئة والتعميرإمن خالل ىذا التعريف ف         
المناطق التي يمكن تعميرىا حسب ما يقتضيو النسيج العمراني من جية وحماية األراضي الفالحية 

 والتي تنص 1995اوت  14المؤرخة في  05ن التعميمة الرئاسية رقم أمن جية أخرى، حيث نجد 

                                                           
 . 56، ص  السابق المرجع نفسحركابي خميدة، ولد رامول امال ،  - 1
المتعمق بالتييئة والتعمير المعدل والمتمم .  90/29من القانون رقم  16انظر المادة  -  2  
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ة التعميمة الصادرة عن رئيس الحكوم ىلإضرورة حماية األراضي الفالحية باإلضافة  ىعم 
راضي ذات المتعمقة بحماية األراضي ذات الطابع الفالحي واأل 1996جويمية  13المؤرخة في 
 .1الطابع الغابي 

البنايات : "  ما يميالمتعمق بالتوجيو العقاري تنص عمى  90/25من قانون  35ن المادة أكما 
عة لرخصة و الخصبة تبقى خاضأستعمال السكني في األراضي الفالحية الخصبة جدا ذات اإل

و الشاغمين الذين يبادرون بذلك في نطاق أو الحائزين أال لممالك إصريحة وال تسمم ىذه الرخصة 
ن يرخص بتحويل أمن القانون السابق فانو يمكن  36حتياجات الذاتية " ، وحسب نص المادة اإل

األرضية لى أراضي قابمة لمتعمير وىي كل القطع إو خصبة أأي أراضي فالحية خصبة جدا 
 . 2المخصصة لمتعمير في أجال معينة بواسطة أدوات التييئة والتعمير

 في تفعيل دور رخصة البناء في حماية األرضي الفالحية.مخطط شغل األراضي دور   -2

و جزء منيا أيعتبر مخطط شغل األرضي أداة تفصيمية يحدد بموجبو عمى مستوى كل بمدية       
 90/29من القانون رقم  31يعرف طبقا لنص المادة  عمييا، كمااألراضي والبناء  ستخدامإحقوق 

بانو عبارة عن أداة يمكن من خالليا تحديد الشكل الحضري لكل منطقة وىذا من خالل تنظيم "
حقوق البناء عمى األراضي الفالحية وكذا استبيان كيفية استعماليا ال سيما فيما يتعمق بنوع المباني 

 .3األساسية"لى غيرىا من التوجييات إوالنشاطات المسموح بيا  بيا، المرخص

 األراضي:فمن خالل ما سبق فان مخطط شغل 

 األراضي،الشكل الحضري وحقوق البناء وكيفية استعمال  يحدد بصفة مفصمة 
 بالبناء.بة لمقطاع المعني بالنس

  ذات المصمحة العامة والخاصة والتخطيطات  والمنشات الخضراء،يحدد المساحات
 المتعمقة بالطرق والممرات .

  وتقييده.المظير الخارجي لمبنايات  وضبط تحديد 

                                                           

عبدلي مريم، أيت أودية زينة ، النظام القانوني لرخصة البناء عمي األراضي الفالحية في التشريع الجزائري ،مذكرة ماستر ، تخصص -  1 
.26، ص  2012/2013قانون عقاري، كمية الحقوق ، جامع يحي  فارس المدية ، السنة الجامعية    

المتضمن التوجيو العقاري . 90/25من القانون  21انظر المادة  -  2  
.27عبدلي مريم، أيت أودية زينة  ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  3 
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 وترميميا.حياء والمواقع االثرية والمناطق الواجب حمايتيا واصالحيا تحديد األ 
  ووقايتيا.تعيين مواقع األراضي الفالحية الواجب حمايتيا والحفاظ عمييا 

جل تحقيق سياستيا أن مخطط شغل األراضي ىو األداة القانونية التي تعتمدىا الدولة من إوعميو ف
لم تحافظ عمى األراضي الفالحية ن ىذه األداة أال اننا نجد إ العمرانية،العامة في مجال التييئة 

البناء  نتياكات الكبيرة بسببنو يتم التضحية بالكثير من المساحات الخضراء نتيجة لإلأحيث 
ولعل خير مثال عمى ىذه االنتياكات ما يحدث في سيول متيجة التي غزاىا االسمنت والتعمير ، 

نجراف التربة كميا ا  خطار التصحر و أبسبب البناء عمييا ىذا من جية ومن جية أخرى ىناك 
ميددات لألراضي الفالحية الخصبة ن وعميو فان يجب وضع وسائل ومراقبة ىذه األراضي 

عادة النظر ليا وحمايت  .   1لتامين االمن الغذائي لمسكان  الرئيسيتعتبر المصدر  ألنيايا وا 

المتعمق بالتييئة والتعمير المعدل والمتمم فإنيا تنص عمي انو "  90/29من قانون  48ما المادة أ
 و الجيد كما يحددىا التشريع الساري أتنحصر حقوق البناء باألراضي ذات المردود الفالحي العالي 

المفعول في البناءات الضرورية الحيوية، االستغالالت الفالحية والبناءات ذات المنفعة العمومية 
 ن تندرج في مخطط شغل األراضي ".أويجب عمييا في جميع األحوال 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.10و 09، ص  السابق المرجع نفسمسعود فرج ،   -  1  
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 الثاني : الحماية القانونية لمعقار الفالحي بحث الم
من قانون  23ستغالل األراضي الفالحية ،ولقد نصت المادة إكيفية  87/19لقد نظم قانون    

ن األىمية االقتصادية واالجتماعية لمعقار أال إثالثة أصناف قانونية ليا  ىالتوجيو العقاري عم
ستغاللو وعدم تركو بورا إالفالحي جعمت  المشرع يعطي لمدولة صالحيات واسعة لمتدخل لضمان 

التعامل فيو كما منع تحويمو عن وجيتو الفالحية خارج الحاالت التي تضمنيا قانون التييئة و أ
 والتعمير .

 عقار  لمالحماية العامة  األول:مطمب ال

 . الفرع األول : الحماية في الجزائية لمعقار الفالحي
ممكية  نأ بما طابعيا، عمى الفالحية األراضي عمى لمحفاظ قانونية ضمانات أوجد المشرع أن كما

تباع البيع عقد جراءأ بعد المشتري إلى الدولة من تنتقل الفالحية األراضي التسجيل  إجراءات وا 
 لقواعد القانون تخضع خاصة ممكية إلى  الوطنية لألمالك ممكية تابعة من تتحول وبالتالي والشير
 أحاط قانون والذي فييا والتصرف واالستعمال االستغالل حيث من العقاري التوجيو وقانون المدني
قيود  بعدة غاللتواالس االستعمال ناحية من الخاصة الفالحية األراضي ممكية العقاري التوجيو

 1:ىي

 أرض في الواقعة الفالحية المستثمرات داخل بيانات أو أساسية منشأة إنجازاتو ال يمكن -أوال 
 حسب تسمم صريحة رخصة عمى الحصول وبعد اعاله 33 لممادة طبقا خصبة أو خصبة جدا

 . 2والتعمير بالتييئة المتعمقة التشريعية األحكام تحددىا التي .والشروط  الشكل

 تدخل طريق عن إال لمتعمير قابمة أرض إلى خصبة فالحية أرض تحويل يجوز ال - ثانيا
 مقابل المحمية الجماعات أو الدولة تعويض يجب تعويض يجب التحويل حالة ، وفي المشروع

 

 
                                                           

 .41، ص   السابق المرجع نفسولد رامول امال ، حركابي خميدة ،  - 1
 

  .189،ص  السابق المرجع نفسسماعين شامة،  -2
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 1 .التغيير ىذا عن القيمة الناتجة نقص 

 متعاقدين فالحيين موسمين مدة مباشرة غير أو مباشرة بصفة األرض استغالل عدم عند -ثالثا

 عمى االستغالل حيز األرض وضع في تتمثل إجراءات إلى يتعرض مالكيا، فإن عمى األرض 
 ، خصبة أو جدا خصبة كانت إذا لمبيع عرضيا يتم القصوى الحالة وفي ، إيجارىا أو نفعتو

  2.المحددة لمرتبة تبعا لشرائيا الشفعة ممارسة في الحق ىذه الحالة في ولمدولة

 .قانون التوجيو العقاريحماية العقار الفالحي في الفرع الثاني :

المتضمن التوجيو العقاري ليحدد القوام التقني  1990نوفمبر  18 في 25-90صدر قانون رقم    
و النظام القانوني لألمالك العقارية و أدوات  تدخل الدولة و الجماعات و الييئات العمومية 

 18الموافق لـ  1411جمادي األولى  01المؤرخ في  25-90)المادة األولى من القانون رقم 
ات أساسية يذا القانون يجد أنو يرمي إلى تحقيق ثالث غا( و المتأمل في مواد ى1990نوفمبر 

 : 3ىي

  حماية األراضي الفالحية من أشكال التعدي الناجمة عن التوسع الحضري و الصناعي حددت
بدقة األراضي الفالحية ذات الوجية الفالحية ، وفي مفيوم ىذا القانون ىي كل أرض تنتج بتدخل 

إنتاجا يستيمكو البشر أو الحيوان أو يستيمك في الصناعة  االنسان سنويا أو خالل عدة سنوات 
 بعد تحويمو. استيالكا مباشرا أو

ال يمكن إنجازاتو منشأة أساسية أو بيانات داخل المستثمرات الفالحية الواقعة في أرض  -أوال
 خصبة

  عدم استثمار األراضي الفالحية  25-90ضمان استغالل جميع األراضي الفالحية أعتبر قانون
فعال تعسفيا في استعمال الحق ، نظرا إلى األىمية االقتصادية و الوظيفية االجتماعية المنوطة 

( وفي ىذا اإلطار يشكل االستثمار الفعمي و 25-90من القانون  48بيذه األراضي )المادة رقم 
 و عمى كل شخص لمباشر أو غير المباشر واجبا عمى كل مالك حقوق عينية عقارية أو حائزىا،ا
 

                                                           
 السابق الذكر . 90/25من قانون  34انظر المادة   - 1
  .42، ص  السابق المرجع نفسولد رامول امال ، حركابي خميدة،  - 2

 . 1997رابح زبيري ، أطروحة دكتوراه دول، اإلصالحات في قطاع الزراعة في الجزائر و آثاراىا عمى تطورىا ، جامعة الجزائر،  - 3
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 طبيعي أو معنوي يمارس حيازة ذلك عموما ولرفع أي التباس اعتبر القانون أرضا غير مستثمرة  
كل قطعة أرض فالحية تثبت بالشيرة عمنية أنيا لم تستغل استغالال فالحيا مدة موسمين فالحيين 

ذا  ليستأنفمتعاقبين عمى األقل إذا ثبت عدم استثمار أرض فالحية ينذر المستثمر  استثمارىا وا 
 بقيت األرض غير مستثمرة لدى انتياء أجل جديد مدتو سنة واحدة تقوم الييئة العمومية المخولة 

 (:25-90من القانون  51ليذا الغرض بما يأتي )المادة رقم 
مالك الحقيقي اب وعمى نفقة المالك أو الحائز الظاىر إذا كان الوضع األرض حيز االستثمار لحس

 ، أو بيعيا إذا كانت خصبة جدا أو خصبة.غير معروف؛ أو عرض األرض لمتأجير

إن صدور ىذا القانون والذي ينص عمى إمكانية بيع أو تأجير األراضي العمومية زاد           
الدائم المطبقة من عدم تحديد الدولة ليوية المشتري  االنتفاعمن شك وقمق المستثمرين في طريقة 

وباي ثمن يمكن ان تباع األراضي الخاصة ، مع العمم ان المستثمرين غير قادرين عمي شرائيا 
القميمة ،وقد ادي نقص االستثمارات الموجية لمتحسينات العقارية الي ارتفاع معدل  إلمكانيتيمنظرا 

ويض ، كما ان ىذا القانون لم يوضح االمر بالنسبة نيب خصوبة األرض المحولة دون تع
لألراضي المحولة عن وجيتيا الفالحية لتصبح مناطق حضرية الي جانب  األراضي التي تم 
شرائيا من المعمرين قبل االستقالل كما طرحت األراضي المحمية مشكالت عديدة حول امر 

 توزيعيا او اعادتيا .

 ة النزاعات العقارية الناجم عنيا التي ظيرت خالل تطبيق مراجعة اإلصالحات السابقة وتسوي
مشكمة األراضي المؤممة في اطار الثورة الزراعية ومطالبة أصحابيا استرجاعيا ،  87/19القانون 

/ 08المؤرخ في  71/73االمر رقم  إللغاء 76و 75من خالل المادتين  90/25لذا جاء قانون 
استعادت األراضي الفالحية او ذات الوجية الفالحية التي والمتضمن الثورة الزراعية و  11/1971

 .تبقي ممكا لمالكيا األصميين الزراعيةحافظت عمي طابعيا الفالحي من الصندوق الوطني لمثورة 

المتضمن الثورة  71/73وبموجب ىذا القانون تم استرجاع جل المساحات المؤممة في اطار االمر
الف حالة معمقة رقم الحصول عمي قرارات  160كن بقيت الزراعية ، الي مالكيا األصميين ل

 االسترجاع حيث لم يتمكنوا من دخول أراضييم بسبب االستثمارات المنجزة عمى ىذه األراضي ، 
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 ىشخص متواجدين عم 1400شخص ، منيم  1900وىناك من لم يستوفوا ممفاتيم وعددىم 

كما ان ىناك اشخاص فقدت أراضييم طابعيا الفالحي   قبل صدور ىذا القانون دون  أراضييم ، 
 ان يقابل ذلك تعويض مادي .

المتضمن التوجيو  18/11/1990المؤرخ في  90/25من القانون رقم  36كما اكدت المادة 
 العقاري عمي ان القانون ىو الذي يرخص بتحويل أي ارض فالحية خصبة او خصبة جدا الي 

صنف األراضي القابمة لمتدمير ، كما يحدد القانون القيود التقنية والمالية التي يجب ان ترافق 
انجاز عممية التحويل حتما ،ونظرا لحجم ظاىرة تحويل األراضي عن طابعا الفالحي خالل 
السنوات األخيرة رغم ما يوجد من تشريعات قانونية ونصوص تطبيقية لحماية األراضي الفالحية 

عمي ان عدم االستغالل بشكل تعسفا في  العقاريمن قانون التوجيو  48ا نصت المادة ،كم
استعمال الحق وذلك بغض النظر عن صنفيا القانوني سواء كانت ممكية وطنية خاصة ،او ممكية 

، كما منع تحويميا عن وجيتيا الفالحية خارج الحاالت التي نظميا قانون  لألفرادخاصة تابعة 
 تعمير .التييئة وال

 الثاني :الحماية الخاصة بالعقار الفالحي المطمب 
  10/03و 08/16ان الحماية القانونية الخاصة تتثمل أساسا في قانوني التوجيو الفالحي     

 .  03/00/2000في  المؤرخ 00/11: قانون الفرع األول 
العقاري والذي ابقي عمي اصدره المشرع بعد قانون التوجيو  08/16ان قانون التوجيو الفالحي     

احكام التي كانت موجودة في قانون التوجيو العقاري باإلضافة الي انو نص عمي مجموعة من 
 بناءا كل اقميم  التدابير من اجل تحقيق األىداف التي سطرىا والتي منيا االستغالل األمثل لقدرات

عمي مقاربة اقتصادية من اجل معرفة كافية والية لمحقائق االجتماعية واالقتصادية والبيئية لمختمف 
 المناطق ، من اجل تحسين الظروف المعيشية .

 إرساء ىو   03/08/2008 في المؤرخ 08/16 رقم الفالحي التوجيو قانون إصدار من اليدف إن
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 العقار تسوية وضعية في أساسا يتمثل الفالحية، األراضي استغالل طرق ل جديدة ضوابط 
 الوطني التراب عمى  كامل موزعة ىكتار مميون, 52 تفوق مساحة عمى والمتربع المنتج، الفالحي 
 مدى يعكس القانون إعداد ىذا وتأخر .لمدولة كميا تابعة فردية أو جماعية مستثمرات شكل في 
 بمدة المحدد 87/19في القانون  عميو المنصوص االنتفاع حق ليعوض جاء أنو بحكم أىميتو، 

 من الدولة. األرض تأجير مبدأ عمى يرتكز الذي االمتياز سنة بحق 99 
 بحسب سنة 90و 04بين  ما تتراوح فإنياالجديد  لمقانون وفقا األرض استغالل لفترة بالنسبة أمأا

 الذي العقد منو نوعية النقاط، من العديد يخص فيما مبيمة بقيت األمور لكن المزروعات، طبيعة

 اسناد القانون يشوب ىذا ما الوصية وأبرز واإلدارة االمتياز حق من المستفيد بين سيربط 

 في الميمة كانت ىذه بعدما نفسيا اإلدارة إلى طرفين ال بين النزاعات في الفصل صالحية 
 عنو سيترتب الذياألمر  وىو القضائية، الجيات اختصاص من 87/19الذكر  سالف القانون
 1.لممستثمر أكبر ضمان توفير وعدم طةالسم استعمال في تعسف حتما

كما ان من التدابير التي انتيجيا ىذا القانون تحديد الشروط المطبقة عمي التصرفات الواقعة عمي 
من خالل وضع خرائط زراعية  2العقار الفالحي ،وضبط المقاييس المطبقة عمي عمميات التجميع 

،وكذا نص عمي التنظيم الميني الفالحي من قصد تجميع االراضي الفالحية ليسيل استغالليا 
التنسيق مع مختمف المؤسسات والييئات التي تتطمبيا عممية االستغالل بيدف تطويره ورفع مستوى 

نص عمى استغالل االشخاص  ، اما فيما يتعمق بتحديده لنمط االستغالل الفالحي فقد 3االنتاج 
الخاصة لمدولة عن طريق االمتياز وىو االمر الذي  لألمالكالفالحية التابعة  لألراضيالطبيعية 

 نص عمى استغالل االشخاص المعنوية لتمك االراضي ، كما  10/03ادي الي صدور قانون 

نفيذي رقم صدور المرسوم التبموجب االمتياز او التخصيص ، وىو االمر الذي ادى الي 
11/06. 

 

                                                           
مذكرة ماستر تخصص قانون عقاري ،الزامية االستغالل كالية لحماية العقار الفالحي ،جامعة المدية كمية الحقوق  فاطمة الزىراء عميان ، -1

 .  90،ص  2011/2012،موسم 
  . 08/16وما يمييا من القانون رقم  16انظر المادة -2
  وما يمييا من نفس القانون. 48انظر المادة  -3
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 10/03:قانون الفرع الثاني 
/ 18/08المؤرخ في  10/03بموجب قانون رقم  87/19تم الغاء القانون السابق  2010في سنة 
بحيث  ،1الخاصة  لألمالكيحدد شروط وكيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة الذي   2010

 يتم تحويل عقد حق االنتفاع الدائم الذي كان معمول بو في القانون السابق الي 

،وذلك الخاصة لمدولة  لألمالكالذي يعتبر تقنية الستغالل األراضي الفالحية التابعة حق االمتياز 
في تحقيق اىداف السياسة الوطنية في حماية األراضي الفالحية من اجل رفع اإلنتاج بسبب فشمو 

 غير قادرين عمى  ال فرادوتم منح مزارع صغيرة  87/19قانون  ألحكامبعدما حدثت عدة تجاوزات 

 العميل وخدمة ىذه األراضي باإلضافة الي ىذا فان ىناك منازعات متعمقة بالمستثمرات الفالحية

 .عن تراجع وتدني مستويات اإلنتاج ناىيك 

نتيجة لكل ما سبق ذكره ارادت الدولة استرجاع األراضي من اجل تسييل عممية استغالليا من     
، وذلك كمو من خالل فاء الذاتي والقضاء عمى التبعية وتطوير القطاع الفالحيادل تحقيق االكت

 طريق المتعمقة باستغالل العقار الفالحي عن باألحكاموالذي جاء  10/03اصدار القانون رقم 
 .ة عمي األراضي الفالحية وحمايتيا، ومن اجل المحافظاالمتياز

  11/01الفرع الثالث : المرسوم التنفيذي رقم 
الذي يحدد شروط وكيفيات استغالل األراضي الفالحية  10/03بعدما راينا في القانون       
ان المشرع قد اعتمد أسموب االمتياز عوضا عن االنتفاع المؤبد الخاصة لمدولة  لألمالكالتابعة 

المتضمن ضبط كيفية  08/12/1987المؤرخ في  87/19الذي كان معتمدا في ظل القانون رقم 
الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتيم والذي كان  لألمالكاستغالل األراضي الفالحية التابعة 
 المؤرخ في  11/06فصدر المرسوم التنفيذي رقم نوية ، يخص األشخاص الطبيعية دون المع

 الخاصة لمدولة  لألمالكالذي يحدد كيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة  10/01/2010

                                                           
المحدد لشروط وكيفيات استغالل االراضي الفالحية  التابعة لألمالك الخاصة لمدولة ،  18/08/2010المؤرخ في  10/03القانون رقم  -1

 .  2010لسنة  46عدد  الجريدة الرسمية الجزائرية ، 
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 08/16، وذلك تطبيقا ألحكام القانون رقم 1و الممحقة بالييئات والمؤسسات العمومية أالمخصصة 
و أالتي إحالة مسالة استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة لمدولة المخصصة 

 .2الممحقة بالييئات والمؤسسات العمومية التنظيم المعمول بو 

لألمالك  عمى نمط استغالل األراضي الفالحية التابعة 11/06ولقد نص المرسوم التنفيذي رقم  
 . وجبوالوطنية الخاصة والمتعمق باألشخاص المعنوية المحددة بم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

الذي يحدد كيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لالمالك الخاصة لمدولة 10/01/2010المؤرخ في  11/06المرسوم التنفيذي رقم  - 1  
. 2011، لسنة 2المخصصة او الممحقة بالييئات والمؤسسات العمومية ، الجريدة الرسمية ، العدد   

.  18/16من القانون رقم  19انظر المادة  -  2  
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 الفصل الثاني خالصة 
المشرع الجزائري ومن اجل محاربة من خالل ما تم دراستو في ىذا الفصل يتبين لنا ان       

والقوانين من اجل ذلك ، ليات التحويل العشوائي لمعقار الفالحي وحمايتو حيث وضع العديد من اآل
فاآلليات القانونية لتنظيم تحويل وجية العقار الفالحي تتمثل في الرخص المسبقة ألي عممية بناء 
 التي اشترطيا المشرع وتتمثل ىذه الرخص في رخصة التجزئة او شيادة التعمير او رخص البناء .

الحي من االنتياكات اليومية لو كما وضع المشرع ترسانة من القوانين من اجل حماية العقار الف
وتحويل وجيتة بطرق غير شرعية ولعل اىم ىذه القوانين يتمثل في قانون التوجيو العقاري رقم  

 . 11/06وقانون  10/03وقانون 08/16 رقموقانون لمتوجيو الفالحي  90-25
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ن المشرع الجزائري أ لنافي الجزائر يتضح  لمعقار الفالحيلموضوع من خالل دراستنا          
ستغاللو في ا  يو و لتنظيمالتي وضعيا  ليات القانونيةمجموعة األخالل وذلك من بالغة ىمية أأعطاه 

رسانة من ت ىلإضافة باإلتحويمو  ما وجد ألجمو ىذا المورد اليام وىو الفالحة والزراعة كما نظم
 . ةجل حماية األراضي الفالحيأ منوضعيا ين والتشريعات التي القوان

لمحافظة عمى العقار التي سطرت ألجميا والمتمثمة في ا ىدا األال أنيا لم تحقق إرغم كل ىذا 
 :ىذا البحث تتمثل في منن النتائج المستخمصة إوعميو فالفالحي وحمايتو 

 حتى يرفع عنو الغموض تعريفا محددا لمعقار الفالحيعطى ن المشرع الجزائري لم يإ ،
جل تنظيم وحماية العقار أوالمبس خاصة في ظل القوانين التي نظميا المشرع الجزائري من 

 .الفالحي في الجزائر
 كما أنو وعمى غرار ما سبق ذكره من أن المشرع الجزائري وضع ترسانة من القوانين التي 

 متناقضة.غير كافية أو تعنى بالعقار الفالحي إال أنيا 
  الرقابة عمى العقار الفالحي وحمايتو من التحويل إلى وجيات أخرى غير التي  ضع

 .ل المتيجةخصص ألجميا خاصة األراضي الفالحية التي طغى عمييا االسمنت مثل سيو 
 تي تواجو العقار الفالحي.عدم تماشي القوانين بشكل متسارع مع التغييرات والمشاكل ال 

 :نقترح ما يمي فإنناستخالصيا من ىذا البحث إوعميو ونظرا لمنتائج التي تم 

  من أجل زيادة الرقابة عمى العمميات التي تقع التي وضعيا المشرع تفعيل القوانين والوسائل
 .والمحافظة عميو الفالحيعمى العقار 

 بكل صرامة عمى من تخول  الفالحيالعقار تضمنتيا القوانين لحماية التي  ترتيب الجزاءات
التنمية التي تعول عمييا  حدى وسائلإ تعتبر والتيىذه الثروة وسرقة  انتياكلو نفسو 

 . الدولة
  ىذا التحويل العشوائي ونيب شى وزيادة اتتم وانضباطاتنظيما  أكثرإيجاد وسائل جديدة

 المورد اليام.
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  ن تتم بتصريح مسبق لمبناء والمتمثل أ أراضي الفالحية يجب عمىن أي عممية بناء أذكرنا
في حين  البناء،حق  تخول لوفي رخصة البناء ىذه الرخصة التي تفرضيا الدولة عمى من 

تحافظ عمييا وتقوم باإلعتداء نفسيا ال  الفالحية ىين الدولة صاحب الممكية العقارية أ
ن تحترم أنو يجب عمى الدولة نفسيا إوعميو ف والبناء عمييا، حويمياالقيام بتعمييا من خالل 

 األخرين.تضعيا حتى تحترم من طر  األشخاص القوانين التي 
  استحداث منظومة قانونية متكاممة وشاممة تستطيع أن تحوي المشاكل التي يتعرض ليا

 الفالحي.العقار 
  نالحظ ان األجيزة والييئات الموجودة والتي تعني بالفالحة والزراعة واألراضي الفالحية

فانو من الواجب عمى  ذلك، وعميورغم محاولتيا لحماية العقار الفالحي اال انيا لم تستطع 
يتعمق بالعقار الفالحي من  خمق جياز مختص بمتابعة ومراقبة كل ماالمشرع الجزائري 
نتياك األراضي ا  ونيب و واءا كان بطرق قانونية أو التحويل العشوائي عمميات تحويل س

 .الفالحية
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01الجدول رقم :   

 نوع التربة

 

 

 

 رمز المنطقة

 أصناف األراضي

 المسقية

 

 الجافة

 األراضي الفالحية الخصب جدا

 

 2 1 أ

 األراضي الفالحية الخصب

 

 2 1 ب

 األراضي الفالحية المتوسطة الخصوبة

 

 

 2 1 ج

 األراضي الفالحية الضعيفة  الخصوبة

 

 2 1 د

: 1191القانون المالية لسنة  المصدر   
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 سيم األراضي الفالحية.ق: يبين المساحات المرجعية لت02رقم جدول 

نوع  المناطق
 األراضي

المساحة  نظام المزروعات الصيغ
 المرجعية بالهكتار

 
أ + األراضي 

في  المسقية
المناطق األخرى أ، 

 ب،ج، د، و، م.

 
 مسقية

1 
2 
3 

 خضر 
 خضر وزراعة أشجار

 زراعة اشجار

1.5 
4 
7 

 
 غير مسقية

1 
2 
3 

 زراعات كبرى خضر/
 زراعات كبرى/اعالف

زراعات صناعية/زراعات 
 كبرى

8 
7 
10 

 ب
 

زراعات كبرى / اعالف بقول               1 غير مسقية
 جافة

20 

 ج
 

 غير
 مسقية

1 
2 

 زراعات كبرى /اعاف بور 
 بقول جافة/ زراعات كبرى بور

11 

 غير د
 مسقية

 10 زراعات كبرى / خضر  1

 
 و
 

 
 مسقية

1 
2 
3 

 زراعات كبرى
 زراعات النخيل المكثفة

 زراعات النخيل/ زراعات كبرى

3 
1 

3.3 
 
 م

 غير
 مسقية

1 
2 

 زراعات كبرى/اعالف
 زراعات األشجار غير المسقية 

10 
11 

. المحدد لشروط تجزئة األراضي الفالحية 19/010المرسوم التنفيذي  المصدر:  
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 قائمــة المراجــــع:
 المؤلفات:
 ,دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع ,أحمد دغيش، حق الشفعة في التشريع الجزائري (1

 .  2011الجزائر طبعة 
 ,القوانين الجزائريةاسحاق ابراىيم المنصور، نظريات القانون الحق وتطبيقيا في  (2

 . 1993 ,ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر
، الديوان بعة االولىطالبن يوسف بن رقية ،نشر في قانون المستثمرات الفالحية،  (3

 .2001الوطني لألشغال التربوية،
لمنشر  الخمدونية دار أزمة العقار الفالحي ومقترحات تسويتيا، :الجياللي عجبو (4

 .2005والتوزيع، الجزائر ،
اإلطار القانوني والتنظيمي لإلمالك الوقفية في الجزائر ، الطبعة الثانية  : رامول خالد (5

 .2006، دار ىومة ، الجزائر 
، دور المسح العقاري في إثبات الممكية العقارية في التشريع الجزائري ،  ريم مالحي (6

 . منشورات بغدادي ، الجزائر ، بدون طبعة
سماعين شامة، النظام القانون الجزائري لمتوجيو العقاري، دراسة وصفية وتحميمية ،  (7

 . 2003دار ىومة لمطباعة و النشر والتوزيع ، الجزائر،
عبد الناصر توفيق العطار ، تشريعات ومسؤولية الميندس والمقاول ، مطبعة السعادة ، مصر  (8

 249، ص 1972،سنة  
العرب ، المجمس السادس ، دار صادر ، بيروت ، العالمة ابن منظور ، لسان  (9

 الطبعة األولى .
، حماية الممكية العقارية الخاصة ، دار ىومة ، الجزائر طبعة  عمر حمدي باشا (10

2003 . 
، المنازعات العقارية ،طبعة جديدة ،دار ىومة،  عمر حمدي باشا، ليمى زروقي (11

 .2008الطبعة العاشرة ،الجزائر ،
دار  ;نقل الممكية العقارية في ضوء أخر التعديالت واألحكامعمر حمدي باشا،  (12

 . 2009ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طبعة 
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 . 2007  ، الطبعة الخامسة  ،بيروت ،لبنان ،مجاني الطالب، دار المجاني شردل (13
 ,الجزائر ,المؤسسة الوطنية لمكتاب ,محمد حسين، الوجيز في نظرية الحق بوجو عام (14

1985 . 
 

 الرسائل:
بركان فضيمة، عدم استغالل األراضي الفالحية ، دراسة تحميمو عمى ضوء النصوص  (1

القانونية ، مذكرة ماجستير ، القانون العقاري ، كمية الحقوق بجامعة البميدة، جانفي 
2015 . 

في الجزائر و  رابح زبيري ، أطروحة دكتوراه دولة، مجمة اإلصالحات في قطاع الزراعة (2
 .1997آثاراىا عمى تطوره ، جامعة الجزائر، سنة 

رحيش محمد، ساكر إسماعيل، العقار الفالحي و القيود الواردة عميو ،مذكرة ماستر  (3
 .2012/2013تخصص قانون عقاري، كمية الحقوق، جامعة المدية، الموسم 

،  سييمة حاج عمر ، القيود الواردة عمى الممكية العقارية الخاصة لمصمحة العامة  (4
 .2011/2012مذكرة ماستر ، جامعة المدية ، كمية الحقوق ، دفعة 

عبدلي مريم، أيت أودية زينة ، النظام القانوني لرخصة البناء عمي األراضي الفالحية  (5
قانون عقاري، كمية الحقوق ، جامع  في التشريع الجزائري ، مذكرة ماستر ، تخصص

 . 2012/2013يحي  فارس المدية ، السنة الجامعية 
فاطمة الزىراء عميان ،مذكرة ماستر تخصص قانون عقاري ،الزامية االستغالل كآلية  (6

 . 2011/2012لحماية العقار الفالحي ،جامعة المدية كمية الحقوق ،موسم 
مسعود فرج ، اليات التييئة العمرانية في التشريع الجزائري ، مذكرة ماستر ، قانون  (7

 ة ، السنةعقاري ، كمية الحقوق ، جامعة المدي
البناء في التشريع الجزائري ،مذكرة  بأعمالمنصور مجاجي ،النظام القانوني لمترخيص  (8

 .2001ماستر ، كمية الحقوق ، جامعة سعد دحمب ،البميدة   ،
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 اتيالملتق
، مداخمة بعنوان واجب استغالل األراضي الفالحية الخاصة لتحقيق عالل قاشي (1

وظيفتيا االجتماعية و االقتصادية، كمية الحقوق، جامعة البميدة، الممتقى الوطني حول 
 .2008أفريل  23-22العقار في القانون الجزائري و القانون المقارن، يومي 

 
 النصوص و القوانين التنظيمية:

 الدساتير :
 .1996الجزائري لسنة دستور  (1
 

 المراسيم :
 ديسمبر 19ه، الموافق ل1434صفر  05المؤرخ في  12/427رقم  التنفيذيالمرسوم  (2

، الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك العمومية والخاصة والتابعة 2012
 .69لمدولة، الجريدة الرسمية ، عدد 

المتضمن تحديد كيفيات  2001جانفي 10المؤرخ في  11/06المرسوم التنفيذي رقم  (3
الخاصة لمدولة المخصصة او الممحقة بالييئات  لألمالكاستغالل االراضي الفالحية التابعة 

 . 02والمؤسسات العمومية ، الجريدة الرسمية ، العدد 
 

 وامر :ل ال
 ,والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975/09/26المؤرخ في  ، 58/75ألمر ا (1

 .78عدد  ، 1975/09/30المنشور في الجريدة الرسمية في 
 

 القوانين :
المحدد لشروط وكيفيات استغالل  18/08/2010المؤرخ في  10/03القانون رقم  (2

 2010سنة  46الخاصة لمدولة ، الجريدة الرسمية عدد  لألمالكاألراضي الفالحية التابعة 
. 
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قانون التوجيو العقاري،  المتضمن،  1990/11/18، المؤرخ في  25/90القانون رقم  (3
 .49، عدد  1990/11/20المنشور بالجريدة الرسمية، الصادرة بتاريخ 

 .1989قانون المالية لسنة  (4
المتعمق باألوقاف ، الجريدة الرسمية  1991أفريل  27المؤرخ في  91/10لقانون رقم ا (5

 .21عدد 
المتضمن قانون المالية لسنة  1988ديسمبر  31، المؤرخ في  88/33رقم القانون  (6

 .54،عدد 1989، الجريدة الرسمية لسنة 1989
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