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مقدمة 

عاجزجعلهمماالقطاع الزراعي  على حساب قطاع احملروقات اهتمت باجلزائر منذ بداية السبعينات ، إن
اجلزائريةالزراعةمرتحيثاالستقاللمنذهذاجتسدوالغذائي،العجزبتغطيةكفيلةزراعيةتنميةحتقيقعن

ووضع الزراعة،لوضعيةمعمقةوحقيقيةدراساتإىلتستندتكنفلماملعامل،واضحةوغريمتباينةزراعيةبسياسات
مهملةزراعةوجدتاالستقاللفبعد.غريالسياسيةإرادةعننابعةمعظمهافكانتأخذهاينبغياليتاإلسرتاتيجية

بانتهاجاجلزائرفقامتاملعمرين،حبوزةكانتاليتتلكخاصةسياسيةمالك،بدونأراضيومكوننيغريفالحنيو
االيتالذايتالتسيريسياسة لتسيريمدراءعينتحيث،1962أواخريفكانتاليتوجزائرية،حكومةأولباشر
بعدأبرمتاليتالعقودمرسومإصدارمت1962/10/22يفواألوروبينياملالكنيمغادرةبعداملرتوكةاملزارع

"تأسسالسياقهذايفوعقارية،ملكياتبيعمتمبوجبهااليتواجلزائرينيواألوروبينيبنيايفياناتفاقيات
حيثالذايتالتسيرينظامقواعدإرساءمهمةلهأوكلتاليتواملرتوكةاألموالتسيريوحلمايةالوطين" (املكتب
مستوىعلىاخلدماتوالصناعةقطاعاتيفللمؤسساتاالشرتاكيالتسيريمعاملرحلةهذهتزامنت

.الوطيناالقتصاد
،1971نوفمرب08يفالزراعيةالثورةقانونيفمتثلتبإصالحاتالقيامالدولةعلىالضروريمنكانو 

الزراعية،للملكياتالعقاريةالبنيةإصالحاملتضمنالزراعيالقطاعلتنظيمالدولةبتدخلتسمحآليةمبثابةكانالذي
بعدوالقطاععليهايسريتنظيماتوضوابطوضعمنهااهلدفتقنني،عمليةمبثابةكانتالزراعيةالثورةفمرحلة

االتوالتشريعاتبنيالتبايننتيجةالزراعيةالثورةمرحلةعرفتهااليتالتناقضات املشاكلخمتلفوالتطبيقيةا
.ذلكعنالنامجة

لكن مع بداية الثمانيات ومع اخنفاض  أسعار البرتول تدهورت الوضعية االقتصادية للبالد ، فاألزمة 
بالسلطة القائمة آنذاك ، إىل إعادة أدى، أظهرت هشاشة النظام االقتصادي اجلزائري ، مما 1986البرتولية لسنة 

. لقطاع الفالحي التفكري يف إصالحات جذرية لتسري القطاع العام ، مبا يف ذلك ا

، و كان هدفها إبعاد الدولة عن عدد من النشاطات قانونيةالبالد إصالحات عرفتوبناءا عليه ، 
االقتصادية ، تاركة املبادرة للقطاع اخلاص ، فالقطاع الفالحي كغريه من القطاعات ، عرف خالل هذه الفرتة أهم 

ا الدولة مع احتفاظها مبلكية األراضي ، و التزامها إصالحات منذ االستقالل، حيث شهد خوصص ة جزئية ، قامت 
) اجلباية ، امليزانية ، القروض ( بالدعم و اإلسناد ، عن طريق وسائل الضبط االقتصادي 

لكن املالحظ ، إن هذه األهداف مل تتحقق ، فاإلنتاج الفالحي يف تقهقر ، و األراضي الصاحلة للزارعة 
يف تقلص بشكل خطري يف غياب أدوات الرقابة ، وبتواطؤ اجلميع ، مبا يف ذلك العاملني يف النشاطات الفالحية ، و 

هنيات السائدة ، أو لغموض النصوص القانونية وعدم للذاملطبقة ، سواء لعدم مطابقتها مما أدى إىل فشل السياسات 
.استقرارها ، أو لعدم تكيفها مع الواقع
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ويف هذا اإلطار ، مل تتمكن السلطة القائمة من إعادة النظر يف النصوص القانونية املنظمة للقطاع 
ا السا حة الوطنية يف العشرية األخرية ، وعدم االستقرار الفالحي ، نظرا للتطورات السياسية و االقتصادية اليت شهد

احلكومات اليت تعاقبت ، اليت وجهت اهتمامها حنو استتباب الوضع األمين ، وما نتج عنه من نزوح ريفي واسع ، 
. وعزوف عن خدمة األرض حبثا عن استقرار أكثر و كسب سهل 

يف القطاع الفالحي ، وزيادة الفجوة الغذائية ، وما كان هلذه الظروف ، األثر البالغ يف اخنفاض معدالت األداء
08مليون مرت مربع ، منها 238.17صاحبه من ارتفاع مذهل ألسعار املنتوجات الفالحية ، يف بلد مساحته 

. رت مربع أراضي زراعية ممليون 

اليت عرفها القطاع الفالحي منذ رغم هذا السلبيات املشار إليه ، إال انه ال ميكن إنكار ان اإلصالحات 
دف 1987 ال الفالحي ، حيث نصت عن ميكانزمات قانونية و تقنية  حتديث إىل، تعد مبثابة قفزة نوعية يف ا

، بطريقة تضمن محاية األراضي الفالحية و استغالهلا استغالال أمثال اإلنتاجالفالحة و تنمية 

د ضيقا يف بدايته ، إال انه أخذ يتسع تدرجييا يف ار الفالحي ، الذي و لمام االستثمهذه إلصالحات فتحت الباب أ
املتضمن التوجيه العقاري ، 1990نوفمرب 18املؤرخ يف 25-90بداية التسعينات ، ال سيما بصدور القانون رقم 

السياسية و اإلصالحاتالذي يعترب إطارا مرجعيا للقطاع الفالحي ، كما يصنف من التشريعات اليت تتدرج ضمن 
االقتصادية ، مث توالت النصوص التشريعية و املراسيم التنظيمية ، متخلية عن التوجهات املتبعة منذ االستقالل ، مبا 

. فيها قوانني التسيري الذايت و الثورة الزراعية 

ماعية أو الفردية ، املؤسس التوقف فقط عند نظام املستثمرات الفالحية ، سواء اجلللباحث ال ميكنو
جيب عليه متابعة مجيع  وإمنا، اآلن، اجلاري العمل به حلد 1987ديسمرب 08املؤرخ يف 19- 87بالقانون 

ا نظام التسيري الذايت ، الذي  ألنظمةالرتاكمات احلاصلة منذ االستقالل ، نتيجة  االستغالل السابقة ، ويقصد 
08املؤرخ يف 73–71باألمرة بداية له ، مث نظام الثورة الزارعية املنشأ الشهري 1963كانت مراسيم مارس 

. 1973نوفمرب 

قانون املستثمرات الفالحية إنسيجد الباحث حينها ، مدي ارتباط هذه األنظمة ببعضها ، على أساس 
ه العقاري كان فيما سبق تابع ء، ورث عنها األشخاص الذين كانوا يشتغلون لديها  أي طبقة الفالحني ، كما أن وعا

هو إال إن، 19- 87جاء به القانون   ملزارع التسيري الذايت ، وكذا الصندوق الوطين للثورة الزارعية ، وان كل ما
إعادة هيكلة القطاع الفالحي ، على أساس مستثمرات منح هلا حق انتفاع دائم ، ختضع لنظام أساسي معني ، وما 

النزاعات العقارية اليت يعاين منها تطبيق قانون املستثمرات الفالحية ، اال خري دليل على ذلك ، ال سيما ملف 
. 73- 71األمر اليت منت يف إطارميماتأوالتاألراضي الشاغرة ، 
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. العقار الفالحي في الجزائرالتسيير أنظمة : نتيجة هلذه االعتبارات ،جاء عنوان مذكرتنا 

ويف هذا املقام ، يبدو من املفيد ضبط إطار دراستنا اليت تعىن بالعقار الفالحي اململوك للدولة ، دون إن 
، كما ال يندرج يف موضوع حبثنا ، نظام االستغالل املرتبط باالستصالح تتعداه إىل األراضي الفالحية التابعة للخواص

زة امللكية عن طريق ، املتعلق حبيا1983أوت 18املؤرخ يف 18- 83، الذي تبناه املشروع اجلزائري بالقانون 
رج هذه ظام ينصب على أراضي هي يف األصل غري فالحية من جهة ، فضال على انه خينالن هذا الاالستصالح ، 

. سنوات 05األراضي من ملكية الدولة ، يف حالة اجناز برنامج االستصالح خالل 

تكمن يف معرفة أنظمة استغالل العقار الفالحي يف اجلزائر ، منذ إشكالية هذه الدراسةفان مما سبق 
مدى فعاليتها يف حتقيق هوما، من خالل تشريح نظام األساسي الذي تقوم عليه ، ؟االستقالل إىل يومنا هذا 

ا السلطة العامة .؟أهداف التنمية الفالحية ، اليت قرر

استغالل العقار الفصل األوليف ،نتناول نيفصلإىلملعاجلة هذه اإلشكالية ، رأينا أن نقسم الدراسة 
الذي األولنظام التسيري الذايت يف املبحث ، نيإىل مبحثبدورهوقسمناه 1987إلى1962الفالحي من

.ثالثة مطالب ونظام الثورة الزراعية يف املبحث الثاين وقسمناه اىل ثالثة مطالبإىلقسمناه 

إىل بدورهوقسمناه 2014الى 1987استغالل العقار الفالحي من خوصصة ، أما الفصل الثاني
، مث تطرقنا يف املبحث الثاين ، إىل يف مطلبني ،ماهية االستصالح الفالحي، عرضنا يف املبحث األول ، نيمبحث

تناولنا فيه عقد فيه ، وختمناه مببحث ثالث ، أدجمت، وكذا اىل أصناف األراضي اليت نظام املستثمرات الفالحية 
.االمتياز 

ارتكزنا يف إعدادنا هلذه املذكرة ،على عدد من الكتب املتخصصة و العامة ، باإلضافة إىل عدد ال بأس به 
من النصوص الدستورية و التشريعية و التنظيمية ، معتمدين على النهج الوصفي تارة ، واملنهج التحليلي للنصوص 

. القانونية تارة أخرى 

اشري والتعليمات اإلدارية ، اليت تدخلت لتنظيم القطاع الفالحي ، نضخم من املوعلي الرغم من الكم ال
حاولنا التقليل منها قدر املستطاع ، حىت ال تتيه دراستنا وسط هذا العدد اهلائل و املتناسخ ، الذي تراكم بشكل فإننا

. يصعب فرزه 
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1987إلى 1962استغالل العقار الفالحي من : الفصل األول 

نظام التسيير الذاتي: المبحث األول 

مل يكن سهال على السلطة الوطنية غداة حصوهلا على  االستقالل ، إعالن القطيعة جذرية مع النظام الستعماري ، 
حىت و لو كان يتعارض بصفة مطلقة مع املرجعيات األساسية للثورة ، حيث اكتفت يف بداية األمر و األسباب 

التشريع الفرنسي إىل ما بعد االستقالل ، ما مل يتعارض مع السيادة الوطنية مبقتضى  موضوعية ، بتمديد سريان
. 31/07/19621املؤرخ يف 62/166القانون 

إال أن التصاق مبدأ السيادة باألرض ، جعل من التمديد أمرا غري ممكن ، ويف هذه الظروف ،  نشأ التسيري الذايت 
خصائص االجتاه االشرتاكي اجلزائر ، و حىت اآلن مل يطبق يف غريها من البالد تلقائيا يف اجلزائر ، مث أصبح إحدى

. العربية ، وهو يقوم على تكوين جلان التسيري تتوىل تسيري املزارع الشاغرة و املؤممة 

: ة للتعريف بالتجربة اجلزائرية يف جمال التسيري الذايت ، رأينا أن نتناول هذا املوضوع وفقا للمنهجية التالي

. مفهوم التسيري الذايت : األول طلب امل

. الذايت نطاق تطبيق التسيري: الثاين املطلب

. تقييم نظام التسيري الذايت : الثالث املطلب 

عجة الجیاللي ، ازمة العقار الفالحي ومقترحات تسویتھا ، من تأمیم الملك الخاص الى خوصصة المال العام ، الجزائر ، دار الخلدونیة 1
. 28، ص 2005،
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مفهوم التسيير الذاتي : المطلب األول 

نشأ هذا النظام األول مرة يف يوغسالفيا ، اليت تبنته مبوجب قانون التسيري الذايت العمايل للمؤسسات االقتصادية 
حيث تعترب املنشأة املسرية ذاتيا ، الوحدة األساسية التنظيمية يف القطاع االشرتاكي . 27/06/19501املؤرخ يف 

يا أو صناعيا أو جتاريا أو  خدماتيا ، اليت تسري بواسطة تنظيم من االقتصاد اليوغساليف ، سواء كان النشاط زراع
.1العمال ، الذي يأخذ عدة  مستويات ، اجلمعية العامة للعمال، جملس العمال ، جلنة التسيري ، و املدير 

ال الزراعي ، مث مت تعميمه على مج1963يف اجلزائر ، مت تبين هذا النظام بناءا على مراسيم مارس  يع املشاريع يف ا
، حيث مت اعتباره أسلوبا الالصالح الزراعي 2الصناعية و االقتصادية  

ذا النظام وخصائصه ، أما يف املطب الثاين فسنستعرض األجهزة  وعليه ، سنتطرق يف املطلب األول إىل  التعريف 
.جهزة املكلفة بدعمها و إنعاشها الداخلية اليت تقوم عليها الوحدة الزراعية املسرية ذاتيا ، باإلضافة إىل األ

تعريف و خصائص التسيير الذاتي  : األول الفرع

تعترب اجلزائر البلد الوحيد الذي تبىن أسلوب التسيري الذايت ، يف إدارة املشاريع الزراعية و الصناعية و التجارية ، 
ال ، و حتديدا التجربة اليوغسالفي . ة استئناسا بتجارب دول أخرى يف هذا ا

لوب ، وردت خبصوص التسيري الذايت الكثري من التعاريف ، كما مت بناءا على ذلك استنباط  عدة خصائص هلذا األس
: اليت سنتناوهلما يف الفقرتني  التاليتني 

تعريف النظام تسيير الذاتي : ىاألولالفقرة 

ا تتكون من مقطعني autogestion'' التسيري الذايت '' من الناحية اللغوية ، إذا حللنا عبارة  auto: ، جند أ
أو '' التسيري الذايت '' ومعناها إدارة و تسيري ، و باجلمع بني املقطعني يتكون مفهوم gestionو معناها الذايت  و 

3'' اإلدارة الذاتية 

حيث رأى البعض فقد برز نقاش فقهي بني الكتاب حول مفهوم التسيري الذايت ، إما من الناحية االصطالحية ،
كما يعرف فريق أخر . 4'' أسلوب دميقراطي اشرتاكي إلدارة وتسيري و مراقبة اإلدارة الزراعية يف النظام اجلزائري '' أنه 

ماعي ، يشكل حمتواه األيديولوجي الطريق أداة للتنظيم السياسي و االقتصادي و االجت'' التسيري الذايت على انه 
الرئيسي الذي اختارته اجلزائر لالنفتاح على االشرتاكية اليت حتافظ على مصاحل العمال ، 

1986، ،  التسيير  الذاتي  في  التجربة  الجزائرية  وفي  التجارب  العالمية،الجزائر،المؤسسة الوطنية للكتابمحمد السویدي1
.82محمد السویدي ، نفس المرجع السابق ، ص 2
.14محمد السویدي ، المرجع السابق ، ص 3
. 30عجة الجیاللي ، المرجع السابق ، ص 4
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خصائص نظام التسيير الذاتي : الفقرة الثانية

من خالل استقراء التعاريف السابقة ، يتبني لنا أن النظام التسيري الذايت يتمحور حول خاصتني أساسيني  اخلاصية 
1. الدميوقرطية ، و اخلاصية الذاتية 

من حيث أنه أسلوب دميقراطي ، ألنه يقوم على الية االنتخاب فيما خيص تشكيل أجهزة التسيري ، اليت تتمثل يف 
و جلنة التسيري جملس العمال ، 

هذا املفهوم الدميقراطي ، أعطى اللغة العاملة حقوقا معينة يف إقامة عالقات  العمل ، ويف تسيري املزارع و توزيع 
2األرباح 

أما من حيث أنه أسلوب ذايت ، النه يفرتض فيه عدم تدخل األجهزة البريوقراطية للدولة ، يف الشؤون املتعلقة بالتسيري 
3اري لالستغالية املايل و اإلد

: 4من هذا املنطق ، يرتتب عن االستقالل املايل و اإلداري ، للوحدة املسرية ذاتيا النتائج التايل 

. االستقالل االقتصادي للوحدة اإلنتاجية يف إطار أهداف اخلطة العامة 

. االستقالل اإلداري للوحدة اإلنتاجية اليت يسرها العمال يف إطار اللوائح اليت حتددها الدولة 

ائد الوحدة اإلنتاجية ، حصول العمال على أرباح من عو 

أجهزة التسيير الذاتي : الفرع الثاني

نصت املراسيم املتعلقة بالتسيري الذايت يف القطاع الزراعي ، على تشكيل نوعني من األجهزة ، األوىل مرتبطة بالتنظيم 
. الداخلي للوحدة الزراعية املسرية ذاتيا ، و الثانية خاصة بدعم و انعاش التسيري الذايت 

األجهزة الداخلية للوحدة الزراعية املسرية ذاتيا 

: ى الفقرة األول

، دون أي تغطية تشريعية أو تنظيمية ، و استمر 19625عمليا بدأ العمل بنظام التسيري الذايت ابتداء من صيف 
، اليت مت تعديلها و إثراءها مبوجب 1963، حيث صدرت مراسيم مارس 19631هذا الوضع اىل غاية مارس 

. 31عجة الجیاللي ، المرجع السابق ، ص 1
.  20محمد السویدي ، المرجع السابق ، ص : 2
. 31عجة الجیاللي، المرجع السابق ، ص : 3
.15محمد السویدي ، المرجع السابق ، ص : 4

09، ص 1988عمر صندوق ، تطور التنظیم القانوني للقطاع الزراعي في الجزائر ، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 5
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يت حددت بوضوح دور اجلمعية العامة للعمال ، ال19693فيفري 15، مث بقرارات 19682ديسمرب 30قرارات 
. و جملس العمال وجلنة التسيري ، وكذا صالحيات الرئيس و املدير 

الجمعية العامة للعمال ــ 1

، و تعترب 4العليا يف املزرعة ، حيدد عدد أعضاؤها سنويا حبس برنامج اإلنتاج تعترب اجلمعية العامة للعمال اهليئة
مسؤولة عن خمططات التنمية و كذا الربامج السنوية للتجهيز و اإلنتاج و التسويق ، تتشكل اجلمعية العامة من جمموع 

: 5العمال الدائمني يف املزرعة الذين يستوفون الشروط التالية 

. التمتع باجلنسية اجلزائرية 

. سنة فأكثر 18البالغني من 

حقوقه املدنية أن ال يكون حمروما من .
 أن يكون قادرا على العمل و بصفة مباشرة و شخصية .
 أن ال يكون له مورد معيشي أخر خارج االستغاللية الفالحية.
  أشهر على األقل 06إن يكون عامال دائما ملدة.

و يف دورات استثنائية مببادرة من جلنة التسيري ، أو جملس العمال ، جتتمع اجلمعية العامة يف دورتني عاديتني كل سنة ،
ا نافذة إال حبضور ثلثي األعضاء ، أما اختاذ 6) 1/3( و كذا بطلب من ثلث أعضائها  ، وال تكون مداوال

7القرارات فباألغلبية املطلقة لألعضاء احلاضرين 

8لية الفالحية ، الذي يقدم  تقريره أمامها عن انعقاد كل دورة كما تقوم بانتخاب جملس العمال الذي يسري االستغال

ظم وتسییر المؤسسات الصناعیة و المنجمیة و الصناعات ، المتضمن تن22/03/1963المؤرخ في 95- 63أنظر المرسوم رقم 1
17، العدد 1963التقلیدیة ، وكذلك األراضي الزراعیة الشاغرة ، الجریدة الرسمیة 

، العدد 1968، یتعلق بالتسییر الذاتي في الفالحة ، الجریدة الرسمیة 1968دیسمبر 30المؤرخ في 653–68أنظر األمر رقم : 2
15  .

، المتضمن التعریف بمجموعة العمال التابعة االستغالل الفالحي المسیر 1969فیفري 15المؤرخ في 15–69انظر المرسوم رقم : 3
.15، العدد 1969ذاتیا وحقوق وواجبات أعضائھا ، الجریدة الرسمیة 

. 148محمد السویدي ، المرجع السابق ، ص : 4
، المتضمن التعریف بمجموعة العمال التابعة االستغالل 1969فیفري 15المؤرخ في 15- 69المرسوم رقم أنظر المادة األولى من : 5

.15، العدد 1969الفالحي المسیر ذاتیا و حقوق و واجبات أعضائھا ، الجریدة الرسمیة 
. 148محمد السویدي ، المرجع السابق ، ص : 6

7 : abderrahmane Hitache . Les Relations Individuelles De travail Dans Les Exploitation Agricoles  . thèse
pour le doctorat d'etat en droit . facultè de droit et des sciences èconomiques . université d'Alger . juin
1973 . P 155 .

8 abderrahmane Hitache . opcit . P 156
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مجلس العمال ــ 2

06عضو على األكثر من بني أعضاء اجلمعية العامة ، بنسبة متثيل 45أعضاء إىل 18يتكون جملس العمال من 
عضوا ، ينتخبون ملدة ثالثة سنوات ، وجيدد انتخاب 45أعضاء لكل مخسة عشر عامال ، على إن ال يتجاوز العدد 

50تسيري يف االستغالالت اليت يزيد عدد أعضائها عن ، يؤمن العالقة بني اجلمعية العامة و جلنة ال1ثلثهم كل سنة 
لس إىل جلنة التسيري مباشرة   .2عضوا ، أما يف احلالة العكسية فتؤول صالحيات ا

لجنة التسيير -3

عضوا ، من جمموع أعضاء جملس العمال ، الذي جيب أن يكون ثلثاه على 12اىل 06تتشكل جلنة التسيري من 
3األقل مباشرين للعمل يف اإلنتاج ، وتضطلع بالتسيري اليومي العادي الالستغاللية الفالحية 

جتتمع جلنة التسيري بدعوة من رئيس االستغاللية ، أو حسب ما تقتضيه املصلحة مرتني على األقل يف هلذا الغرض ،
الشهر

4: ـ وتسهر على ما يلي 

 تطوير واثراء خمططات التنمية ، و اإلنتاج و التسويق .
 اية السنة أمام جملس العمال . عرض حسابات 
تشرف غل وضع النظام الداخلي لالستغاللية .
 حتضري القرارات اليت يصدرها جملس العمال ، أو اجلمعية العامة .
  توظيف العمال املومسيني .

ا باألغلبية البسيطة ، وحبضور ثلثي األعضاء على األقل ، كما يعترب صوت رئيس جلنة  تتخذ جلنة اجلنة التسيري قرارا
. 5التسيري مرجح يف حالة تساوي األصوات 

. 149رجع السابق ،  ، صمحمد السویدي ، الم1
2 : Djilali benamrane agriculture et développement  en Algerie .societe . p 102

المتضمن تحدید اختصاصات و سیر ھیئات للتسییر ،1969فیفري 15المؤرخ في 16–69من المرسوم رقم 19أنظر المادة : 3
. 15، العدد 1969الذاتي في الفالحة ، الجریدة الرسمیة 

.150محمد السویدي ، المرجع السابق ، ص : 4
5 : Djilali Benamrane . opcit . P 103 .
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- رئيس لجنة  التسيير 4

ميثل الرئيس جمموعة العمال داخل االستغاللية ، و يف مجيع اعمال احلياة العامة ، و يوجه اىل املدير املقررات املتخذة 
1من طرف هيئات التسيري الذايت  

، 2اع السري  ينتخب رئيس جلنة التسيري ملدة سنة واحدة من طرف أعضاء جلنة التسيري باألغلبية البسيطة ، و باالقرت 
، ختول له صالحية التوقيع على حماضر االجتماعات و 3و ال يبقى يف منصبه أكثر من ثالثة سنوات على التوايل 

، كما يقوم الرئيس 4اجللسات ، ويتمتع بسلكه األمر بالصرف ، كما له سلطة متثيل املؤسسة أمام اجلهات القضائية 
: 5بالوظائف التالية 

و . يتلقى شكاوى و اقرتاحات العمال ، ليبلغها إىل هيئات التسيري الذايت املختصة كما رئاسة وتسيري اجتماعات 
.راف على االلتزام بأوقات العملاإلشيقوم ب

المدير -5

ا املزرعة ، و يسهر على مشروعية العمليات االقتصادية و  ارية و املنقولة يتوىل جرد األمالك العقاملالية اليت تقوم 
. التابعة للمزرعة ، ومسك احلسابا وفق القواعد اليت تقرها السلطة الوصية 

اجهزة دعم وانعاش التسيير الذاتي : ةالفقرة الثاني

ا و تنسيقها و ذبكلف وزير الفالحة و االصالح الزراعي ، بتوجه االستغالالت الفالحية املسرية  اتيا ، و مساعد
هلذا الغرض ، قامت السلطة بإصالح األجهزة املباشرة للتسيري الذايت بدءا حبل الديوان الوطين 6إنعاشها و مراقبتها 
، باحللول حمله يف أداء مهمة تقدمي 24/09/1968موجب األمر املؤرخ يف ONRAلإلصالح الفالحي 

. 7القروض للقطاع الفالحي 

، المتضمن  التعریف بمجموعة العمال التابعة 1969فیفري 15المؤرخ في 15–69من المرسوم رقم 27أنظر المادة األولى: 1
.15، العدد 1969الالستغالل الفالحي المسیر ذاتیا وحقوق و واجبات أعضائھا ، الجریدة الرسمیة  

2 : abderrahmane Hitache . opcit . P 157
.   151محمد السویدي ، المرجع السابق ،  ، ص: 3
. 36سابق ، ص عجة الجیاللي ، المرجع ال: 4
، المتضمن  التعریف بمجموعة العمال التابعة 1969فیفري 15المؤرخ في 15–69أنظر المادة األولى من المرسوم رقم : 5

.15، العدد 1969الالستغالل الفالحي المسیر ذاتیا وحقوق و واجبات أعضائھا ، الجریدة الرسمیة  

، یتعلق بالتسییر الذاتي في الفالحة ، الجریدة الرسمیة 1968دیسمبر 30المؤرخ في 653–68من االمر رقم 30أنظر المادة : 6
. 15، العدد 1968

151محمد السویدي ، المرجع السابق ، ص : 7
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من جهة أخرى ، قامت بتوزيع الوظائف السابقة للديوان الوطين لالصالح الفالحي ، على أربعة دواوين حددت و 
ا ، كما يلي  ا و املهام اليت تقوم  : 1هلا صالحيا

، ويقوم بتسويق اخلضر و الفواكه على املستوى الوطين و O.F.L.A)(الديوان اجلزائري للفواكه و اخلضر 
. اخلارجي 

، ويقوم بإصالح اآلالت و املعدات الفالحية ، التابعة للقطاع ) O.N.A.M.A(الديوان الوطين للعتاد الفالحي 
. الزراعي املسري الذايت ، اىل جانب القطاع اخلاص 

، ويقوم باستغالل نبات احللفاء ـ وتنظيم السوق الداخلية ، ) O.N.A.L.F.A( الديوان الوطين للحلفاء 
. رهاوحتديد أسعا

، ومهمته دراسة احتياجات املاشية من املواد الغذائية ، وإرشاد مريب ) O.N.A(  .الديوان الوطين لتغذية املاشية 
. املاشية ، وتقدمي املساعدات الفنية هلم 

نطاق تطبيق التسيير الذاتي : المطلب الثاني 

تنص املادة األوىل من المر املتعلق بالتسيري الذايت يف الفالحة ، علي أن األرض ووسائل االنتاج الزراعية من أموال و 
هي 1968ايل 1962عقارات مؤمم تعد كأساس االستغالالت الزراعية ، وعليه فان األراضي للمؤممة يف الفرتة من 

تلك األراضي الفالحية و املزارع اليت كانت تابعة للمعمرين ، و كذا اليت كان يطبق عليها نظام التسيري الذايت ، هي
. للجزائريني الذين كانت هلم  مواقف معادية حلرب التحرير الوطين ، أو للنظام االشرتاكي 

مل النصوص  وملعرفة أصناف األراضي اليت مشلها نظام التسيري الذايت ، خصصنا هلا مطلبني منفردين ، مع التطرق 
. لتشريعية اليت حتكمها ا

المزارع التابعة للمعمرين : الفرع األول 

اليت تنص علي 12و خاصة املادة 18/03/1962نظرا للعراقيل اليت وضعتها اتفاقيات أيفيان املوقع عليها بتاريخ 
أن تضمن اجلزائر وبدون متييز حرية ممارسة احلقوق العقارية املوجودة علي اقليمها ، وعلية ال حيرم أحد من ملكيته 

. 2بدون تعويض عادل و حمدد مسبقا 

ملية ادارج هذه األمالك ضمن ملكية الدولة متت بصفة تدرجيية ، االمر الذي فرض علي وعليه فان ع

1 : Djilali Benamrane . opcit . P 131
، 2001وان الوطني الألشغال التربویة ، الطبعة األولى ، شرح قانون المستثمرات الفالحیة ، الجزائر ، الدی: بن رقیة بن یوسف : 2

47ص



11

وسنعاجل هذا املوضوع يف فرعني مستقلني ـ خيصص األول حلماية املزراع الشاغرة ، و الثاين لألراضي الفالحية التابعة 
. لبعض األشخاص االجنبية 

يرها حماية المزارع الشاغرة و تسي: الفقرة االولى 

نظرا للرحيل اجلماعي للمعمرين و تركهم لعدد كبري من املزارع شاغرة ، مما أثر بصفة سلبية على االقتصاد الوطين ، 
24املؤرخ يف 20- 62سارع املشروع اىل اصدار أول نص يتعلق باستغالل هذا االراضي ، اال و هو االمر رقم 

. 1ريها  املتضمن محاية األموال الشاغرة و تسي1962أوت 

مفهوم الشغور : أوال 

بصفة دقيقة اىل مفهوم الشغور فقد نص يف مادته 1962اوت 24املؤرخ يف 20–62مل يتعرض األمر رقم 
، يضمن حتت مراقبة اللجنة املكلفة ) الويل حاليا ( األوىل أنه مبجرد نشره يف اجلريدة الرمسية ، فان عامل العمالة 

ادارة كل االموال املنقولة و العقارية الشاغرة و اليت مل متارس فيها االستغالل أو  االستعمال بالقضايا االقتصادية  ،
2مدة شهرين من طرف صاحب احلق شرعي 

يتضمن تنظيم األموال 1963مارس 18املؤرخ يف 88- 63تفاديا هلذا الغموض و النقص صدر املرسوم رقم 
:4، وقد نص على عدة حاالت للشغور منها 3الشاغرة  

الشغور ناجم عن رحيل املعمر ، - 

شروط : ثانيا 1963مارس 22الشغور الناتج عن عدم استغالل املزرعة من طرف مالكها بعد مدة أقصاها - 
الشغور 

: 5ال تعد املزرعة  أو األرض الفالحية شاغرة ايل بتوفر شرطني أساسيني 

. زرعة أو عدم االستغالل بصفة عادية  و بدون مربر شرعي توقف نشاط امل

، العدد 1962، المتضمن حمایة األموال الشاغرة وتسییرھا ، الجریدة الرسمیة 24/08/1962المؤرخ في 20-62أنظر األمر رقم : 1
12

، العدد 1962ة وتسییرھا ، الجریدة الرسمیة ، المتضمن حمایة األموال الشاغر24/08/1962المؤرخ في 20-62أنظر األمر رقم : 2
12

. 15، العدد 1963یتضمن تسییر األموال الشاغرة ، الجریدة الرسمیة لسنة 18/03/1963المؤرخ في 88- 63أنظر المرسوم رقم 3
ث ، وھو یختلف عن مفھوم طبقا للقواعد  العامة یشترط حتي یكون المال شاغرا ، ان یكون المالك غیر معروف أو الیوجد لھ وار4

الشغور الذي تبناه المشرع الجزائري  
. 51بن رقیة بن یوسف ، المرجع السابق ، ص 5
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صدور قرار من طرف الوايل املختص ، ألن اثبات التوقف عن النشاط او االستغالل غري العادي ال يكفي الخفاء 
. صفة الشغور علي املزرعة ، بل جيب اختاذ هذا االجراء الشكلي املتمثل يف صدور قرار من الوايل 

و اليت ال يشرتط فيها صدور القرار ، بل 1963مارس 22طار جيب التفرقة بني مرحلتني ، األوىل قبل ويف هذا اال
و 1963مارس 22ال يشرتط ذلك ، والنية بعد 20- 62يكفي التصريح بالشغور من جانب االدارة  الن االمر  

. صاحل االدارية اليت جيب فيها صدور قرار من الوايل املختص ، بناءا على حتقيق من طرف امل

يوما املوالية الختاد القرار ، و ذلك لتمكني ) 15( ينشر قرار الشغور بعد ذلك يف اجلريدة الرمسية خالل مخسة عشر 
املعين باألمر من ممارسة حقوقه ، اذ جيوز له الطعن ضد هذا القرار خالل شهرين من يوم نشره ، أما بعد فوات األجل 

ائيا أو رفض اجلهة املختصة الن . 1ظر يف النزاع فان القرار يصبح 

آثار التصريح بالشغور : ثالثا 

، /و املتعلق حبماية األموال الشاغرة وتسيريها 1962أوت 24املؤرخ يف 20–62طبقا ألحكام األمر رقم 
منه جند أن املالك له احلق يف العودة ايل مزرعته ، و االندماج مباشرة  إذا ما أبدى 13و 2،3،12خاصة املواد 

م ، مثل احلجز ع لي كل أو بعض األموال اليت رغبة يف ذلك ، كما جيوز لدائنيه القيام باجراءات حتفظية لضمان ديو
تتكون منه املزرعة ، هذا يعين أن امللكية قد بقيت ألصاحبها املتغيبني ، غري أنه يالحظ تقييد هذا امللكية باملراسيم 

: التايل الصادرة الحق وتباعا على النحو

، 2لى املزارع الشاغرة املتضمن تأسيس جلان التسيري الذايت ع1962أكتوبر 22املؤرخ يف 02-62املرسوم رقم 
حيث اخضع إدماج أصحاب املزارع املتغيبني إىل عملية تقييم من طرف سلطات العمالة ، فلهذه األخري سلطة 

. تقديرية يف قبوهلم أو رفضهم ، غري إن يف حالة قبوله فان إدارة املزرعة تكون مبشاركة جلان التسيري 

فقد منع بيع ، كراء أو إبرام عقود مزارعة هلذه املزارع ، باستثناء 1962أكتوبر 23املؤرخ يف 03- 62املرسوم رقم 
اهليئات العمومية اليت تتم لفائدة

یتضمن تسییر األموال الشاغرة ، الجریدة الرسمیة لسنة 18/03/1963المؤرخ في 88–63انظر االمادة السابعة من المرسوم رقم : 1
. 15، العدد 1963

المتضمن تأسیس لجان التسییر في المزارع الشاغرة ، الجریدة الرسمیة لسنة 02/10/1962المؤرخ في 02- 62رسوم أنظر الم: 2
. 01، العدد 1962
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األراضي الفالحية التابعة لبعض األشخاص األجنبية : الفقرة الثانية 

، وعليه قام 1يف إطار احرتام ما جاء يف اتفاقية أ يفيان ، بقي بعض األوروبيي يستغلون  مزارعهم و أراضيهم باجلزائر 
، يهدف من خالل مواده إىل  إحلاق ملكية 1963أكتوبر 01املؤرخ يف 388- 63املشرع بإصدار املرسوم رقم 

. املزارع التابعة الألوروبني إىل مزارع تابعة للدولة اجلزائر 

اق هذه املزارع بأمالك الدولة ونتناول أوال شروط إحلاق املزارع التابعة للمعمرين الفرنسيني بأمالك الدولة ، مث آثار إحل

 شروط وآثار إلحاق المزارع التابعة للمعمرين الفرنسيين بأمالك الدولة

فان ال يتم إحلاق أي مزرعة تابعة للمعمرين الفرنسيني إال 388- 63بالنظر إىل املادتني األوىل  و الثانية من املرسوم 
: 2بتوفري الشرطني التاليني 

باجلنسية اجلزائرية ، أو مل يثبت أنه قدم ملفا احلصول عليها بتاريخ نشر هذا املرسوم يف أن ال يتمتع املالك
. اجلريدة الرمسية 

 قرار من طرف الوايل املختص إقليميا ، وعند وجود أراضي املزرعة يف عدة واليات ، فان القرار أن يصدر
. يكون من طرف وزارة الفالحة 

األراضي التابعة للجزائريين :الفرع الثاني 

صوص تتضمن اصدر املشرع عدة نرب التحرير الوطين ، دف معاقبة اجلزائريني الذين كانت هلم مواقف معادية حل
غرار القانون األشخاص حتت محاية  الدولة ، على الء مصادرة أو وضع أراضي هؤ 

، 19644أوت 27املؤرخ يف 258- 64، األمر رقم 19633جويلية 26املؤرخ يف 276- 63رقم 
:يف و تتمثل هذه اإلجراءات . 19635ماي 09املؤرخ يف 168-63واملرسوم رقم 

، منازعات العقار الفالحي التابع للدولة في مجال الملكية والتسيير،ط الجزائر، الديوان الوطني لألشغال التربوية، ، لنقار بركاھم سمیة: 1
14ص 2004

المتضمن إدراج االستغالالت  الفالحیة  التابعة لبعض األشخاص الطبیعیة 1963أكتوبر 01المـــــؤرخ في 388- 63المرسوم رقم 2
. 73، العدد 1963و المعنویة األجنبیة ضمن أمالك الدولة ، الجریدة الرسمیة لسنة 

. 53، العدد 1963علق باراضي القیاد و البشاغات ، الجریدة الرسمیة لسنة المت1963جویلیة 26المؤرخ في 276-63قانون رقم : 3
المتضمن مصادرة أراضي االشخاص المتھمین بالمس بأمن البالد  و استقاللھا ، 1964أوت 27المؤرخ في 258- 64االمر رقم : 4

.  53، العدد 1964الجریدة الرسمیة لسنة 
، یتضمن شروط و اجراءات وضع األموال المنقولة أو العقاریة تحت حمایة الدولة 1963ماي 09یخ بتار168–63المرسوم رقم : 5

.  30، العدد 1963، الجریدة الرسمیة لسنة 



14

مصادرة األراضي الفالحية التابعة لإلقطاعيين و البرجوازية الجزائرية : الفقرة األولى 

1963جويلية 26املؤرخ يف 276- 63انون رقم صدر يف شأن  هؤالء  األشخاص نصيني قانونني ، األول الق
املتضمن مصادرة 1964أوت 27املؤرخ يف 258- 64املتعلق بأراضي القياد والبشاغات ، والثاين األمر رقم 

: التاليتني عرض هلذين القانونني يف النقطتني أراضي األشخاص املتهمني باملس بأمن البالد و استقالهلا ، و نت

إلحاق أراضي القياد و البشاغات بأمالك الدولة  : أوال 

، الذي أضاف إيل أمالك  الدولة 1963جويلية 26بتاريخ 276–63كما سبق ذكره ، فقد صدر قانون رقم 
ا من طرف اإلدارة االستعمارية لصاحل القياد و الباشغات و  األراضي الفالحية املسلوبة ، و األراضي اليت متت مصادر

. األغات 

كل هذه األراضي اعتربت أ راضي تابعة للدولة ، رغم أن املفهوم القانوين للحماية خيص كيفية التسيري فقط دون أن 
، فالشخص 1954، وقد استثين من تطبيق هذا النص املعامالت اليت متت قبل أول نوفمرب 1يتجاوزه ألخذ امللكية 

. ص املذكورين أعاله قبل ذلك تاريخ ،يعوض يف حالة نزع ملكيته الذي اشرتي ارض فالحية من عند أحد األشخا

مصادرة أراضي األشخاص المتهمين بأمن البالد و استقاللها : ثانيا 

يتضمن مصادرة أراضي األشخاص املتهمني باملساس بأمن البالد 258-64األمر 1964أوت 27صدر بتاريخ 
. االشرتاكية و استقالهلا ، والذي يعارضون أ هداف الثورة

م  ذا القضايا جلنة وطنية متكونة من إطارات عليا للبالد ، من بينهم رئيس اجلمهورية ، حيث تصدر يف شا تتكفل 
2قرارات غري قابلة للطعن تشمل مصادرة كل من أراضي املعين باألمر أو جزء منها 

ا أموال الدولة '' ستعمل عبارة غري أن ما ميكن مالحظته ، على النصوص السابقة الذكر أن املشرع ي '' التصريح بأ
Sont declarèès biens de l'etat 3ومل يستعمل مصطلح التأميم ''Nationalisation '' و ،

.املشرع يقصد من وراء هذه العبارة اسرتجاع األراضي ، اليت اغتصبت بدون وجه حق 

.15سمیة ، المرجع السابق ، ص بركاھملنقار : 1
. 59بن رقبة بن یوسف ، المرجع السابق ،ص: 2
. ومابعدھا 23عمر صدوق ، المرجع السابق، ص : 3
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األراضي الفالحية الموضوعة تحت حماية الدولة  : الفقرة الثانية 

حرمان املالك من حق التصرف و االستغالل بصفة مؤقتة ، أراضي فالحية حتت محاية الدولة  أي يقصد بوضع 
ويتوىل ذلك مبدئيا حارس يعني خصيصا هلذا الغرض ، فهو الذي يستغل األراضي و يقبض اإليراد و يودعه حلساب 

1اخلاضع للحراسة ، ومينح له مقابل هذه األعمال نفقة شهرية 

، يتضمن شروط و إجراءات وضع األموال 1963ماي 09بتاريخ 168-63ويف هذا اإلطار صدر املرسوم رقم 
: ، واليت سنتعرض هلا يف هاتني النقطتني 2املنقولة أو العقارية حتت محاية الدولة 

شروط و إجراءات وضع األراضي الفالحية تحت حماية الدولة : أوال 

، فانه ال ميكن وضع أراضي فالحية حتت محاية الدولة إال بتوفري شرطني 168-63ملرسوم طبقا للمادة األوىل من ا
: أساسيني 

ن يكون استعمال األرض أو استغالهلا من طرف املالك يؤدي إىل اإلخالل باألمن العمومي ، أو السلم أ
ثناء حرب التحرير الوطين ، أو ل عليها عن طريق معامالت عقارية أاالجتماعي ، أو يكون املالك قد حتص

املتضمن تنظيم 1962أكتوبر 23املؤرخ يف 03-62بطريقة خمالفة للنصوص القانونية ، كاملرسوم رقم 
.3املعامالت لألموال املنقولة و العقارية الشاغرة 

م جلنة والئية ، ر قرار من طرف عامل العمالة بعد التحقيق اإلداري ، هذا األخري قابل للطعن فيه إماأن يصد
. 4يف خالل شهر يبدأ سريانه من يوم إعالم املعين باألمر به 

 تقوم اللجنة الوالئية بدراسة الطعن و امللف املقدم من طرف عامل العمالة و تقوم بابداء الرأي يف هذا أن
ائية  عن طريق جلنة وطنية  الشأن ، على إن تقوم بإحالة امللف إىل وزارة الداخلية اليت تبت يف األمر بصفة 

5.

عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، حق الملكیة ، الجزء الثامن ،لبنان، بیروت ، منشورات الحلبي : 1
. 623، ص 2000الحقوقیة ، الطبعة الثالثة الجدیدة ، 

حت حمایة الدولة تأمیم و ال نزع الملكیة ، انما مجرد حراسة ، ال تدرج األمالك ضمن ملكیة القضاء الجزائري لم یعتبر الوضع ت: 2
، مجلة 24/07/1994المؤرخ في 117973الدولة ، وبالتالي أمر بإرجاعھا كلما طلب منھ أصحابھا ذلك ، راجع في ذلك ، القرار رقم 

.01، العدد 2002مجلس الدولة ، 
. 61المرجع السابق ، ص بن رقیة بن یوسف ،: 3
. 61بن رقیة بن یوسف ، المرجع السابق ، ص 4
، المتعلق بتنظیم الطعون ضد القرارات الصادرة عن 28/06/1963المؤرخ في 222-63طبقا للمادة الثانیة من المرسوم رقم : 5

، تتكون اللجنة الوالئیة للطعن من عامل العاملة ، وكیل عامل العمالة ، والخاصة بوضع األموال المنقولة و العقاریة تحت حمایة الدولة 
. الجمھوریة أو قاضي یمثلھ ، ممثل الحزب ، و ممثل االتحاد العام للعمال الجزائریین 
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آثار وضع األراضي الفالحية تحت حماية الدولة : ثانيا 

ا  ويتوىل ذلك يرتتب على وضع األرض حتت محاية الدولة ، غل يد املالك عن التصرف و استغالل األراضي ، وإدار
حارس نيابة عنه ، فهو الذي يدير املال و يقبض اإليراد و يودعه حلساب اخلاضع للحراسة كما يقوم بوفاء الديون يف 

. 1حدود األموال املوجودة حتت حراسته 

عترب هذا األموال يف حكم األموال الشاغرة ، إذ نص يف املادة غري إن املشرع اجلزائري خالف هذا اإلجراء ، حيث ا
مارس 18املؤرخ 88-63إن تسيري هذه األموال خيضع ألحكام املرسوم 168–63الرابعة من املرسوم رقم 

. املتضمن تنظيم األموال الشاغرة الذي سبق اإلشارة إليه 1963

تقييم نظام التسيير الذاتي: المطلب الثالث 

على توزيع أراضي و مزارع نظام تقييم نظام التسيري الذايت أسس قدن خالل دراستنا لنظام التسيري الذايت ، جند انهم
ا يف البداية  املعمرين الشاغرة ، على الفالحني العاملني 

من حيث التطبيق من جهة ، و من جهة أخرى قييم نظام التسيري الذايت ، انطالقا من املبادئ اليت قام عليها بوعليه 

تقييم نظام التسيير الذاتي من حيث المبادئ : الفرع األول 

، حيث كان جمرد مرحلة 2يرى الكثري من الكتاب إن نظام التسيري الذايت ثوري و عفوي ، فرضته ظروف طارئة 
انتقالية من اجل محاية و استغالل األمالك الشاغرة ، حيث قام املشرع اضطرارا مبسايرة الواقع و تقنينه مبراسيم مارس 

19633 .

وعليه سنحاول التدقيق يف مدى صحة هذا االدعاءات ، املتعلقة بعفوية و ذاتية ، و استقاللية التسيري الذايت يف 
تاليني ، حيث خصصنا األول إىل مدى عفوية التسيري الذايت ، و الثاين اىل مدى ذاتية و استقاللية التسيري الفرعني ال

. الذايت 

. 623عبد الرزاق السنھوري ، المرجع السابق ، ص : 1
یقصد بھا مغادرة االالف من المعمرین األوربیین تاركین مزراعھم ومصانعھم ومتاجرھم ، بھدف إحداث فراغ كبیر إن یھز البناء : 2

أول المشاكل االقتصادیة التي واجھتھا الجزائر غداة االستقالل  1962االقتصادي للبالد ، حیث كانت حملة الحرث لسنة 
. 11، ص المرجع السابق / عمر صدوق : 3
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عفوية التسيير الذاتي : الفقرة األولى 

يصر معظم الكتاب على اإلميان بعفوية نشوء التسيري الذايت ، وكان هذا األمر مسلمة أو من البديهيات الغري قابلة 
للنقاش ، لكونه برز منذ البداية كحركة قانونية ، اقتصادية و تنظيمية ، نشأت خارج إرادة و ختطيط السلكة ، و اليت 

. ع وليس انشاءا له مل يكن أمامها إال االعرتاف به مسايرة للواق

ا باعتبارها ملك الدولة حسب نص املادة 02-62املرسوم  ، و الذي فصل أيضا يف طبيعة األراضي املستغلة ذا
قواعد التسيري الذايت ، واليت يتألف 1963مارس 23و 22، 18األوىل منه ، كما نظمت املراسيم املؤرخة يف 

. 1رة املركزية ، و خاصة وزراة الفالحة كجهة وصية على هذه املزارع منها وكذا عالقات هذه األجهزة مع اإلدا

ا على وجه اخلصوص ميثاق طرابلس ، تكشف لنا عن اإلرادة املبيتة  إن فحص بعض املواثيق األساسية ، ونعين 
و إن 2للسلطة يف اختبار هذا األسلوب ، يسقط معها كل زعم بعفوية هذا التسيري ، حيث سبق مليثاق طرابلس  

: طرح ثالثة بدائل لعالج أزمة العقار الفالحي 

يتمثل البديل األول يف بيع و تأجري األراضي الفالحية الشاغرة إىل مستثمرين جزائريني ، وقد أستبعد هذا البديل نظرا 
ا نقل ملكية هذا القطاع من للمخاطر السياسية و االجتماعية اليت ميكن إن تنجر عنه ، أالن تلك العملية من شأ

. 3طبقة أجنبية غنية إىل طبقة وطنية غنية 

إما البديل الثاين ويهدف إىل التوزيع وببساطة هلذه األمالك على الفالحني املعدمني الذين ال ميلكون أراضي أو صغار 
الفالحني و استبعد هذا احلل هو األخر ، بسبب خماطر عجز هؤالء الفالحني عن االستغالل األمثل هلذه املزارع 

. 4الكبرية 

، فريمي إىل تبين األسلوب الذايت حتت إشراف الدولة ، وهو ما مت جتسيده فعليا يف حني إن البديل الثالث و األخري
. 5مع انطالق أوىل كتائب التسيري الذايت بعد رحيل املعمرين  

باإلضافة إىل ذلك ، هناك سبب أخر لدعم الدولة حلركة التسيري الذايت ، وميكن هذا السبب يف خوف السلطة 
يني احملليني هلذه املزارع ، مما قد يتعارض مع منهجها االشرتاكي ، وهو ما يفسر السرعة اليت الناشئة من متلك الربجواز 

ا عملية سيطرة العمال على األمالك الشاغرة   . 1متت 

. 31عجة الجیاللي ، المرجع السابق ، ص : 1
، معالم الثورة الزراعیة باالصالح 1962و مابعدھا حیث حدد میثاق طرابلس في جوان 08عمر صدوق ، المرجع السابق ، ص : 2

. الزارعي ، تحدیث الفالحة ، وصیانة الثروة العقاریة 
.10عمر صدوق ، المرجع السابق ، ص : 3
، 1976حسن بھلول ، القطاع التقلیدي و التناقضات الھیكلیة في الزراعیة بالجزائر ، الجزائر ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، : 4

. 302ص 
. 11عمر صدوق ، المرجع السابق ، ص : 5
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تفاعل الظروف املوضوعية هو الذي جيب البحث فيه عن '' على ان ) 1964(يف هذا الصدد ، يقضي ميثاق اجلزائر 
تسيري ، اليت شكلت استمرارية للثورة من خالل إجراءات السلطة السياسية و العسكرية ملا بعد أصل حركة جلان ال

احلرب ، وهذا احلركة اليت شجعتها السلطة ، وأعطتها الصبغة القانونية انتهت إىل النظام احلايل للتسيري الذايت ، الذي 
. ''2هو خاصية رئيسية لالنفتاح حنو االشرتاكية يف اجلزائر  

من خالل هذه الفقرات ، ينبلج لنا الوجه احلقيقي للتسيري الذايت ، من حيث كون عمل سياسي ذو حمتوى 
ر من طرف السلطة ، و الذي حيدده ميثاق اجلزائر يف الدينامكية اإيديولوجي يتماشى مع السياق العام للمنهج املخت

أالن حسب امليثاق لصاحل انفتاح اشرتاكي للثورة بدعم الكلية للصراع االجتماعي ، اليت برزت اثر التحرير ، و تعمل 
اسرتاتيجي من طبقة الفالحني اليت تعيش يف بؤس  مدقع ، وتتطلع إىل التحويل اجلذري للمجتمع و من اجل ذلك 

. 3تساند كافة اإلجراءات املتخذة من قبل السلطة 

مدى ذاتية و استقاللية التسيير الذاتي : الفقرة الثاني 

إما إن يكون هناك : التسيري الذايت بالدولة ، إىل إحدى الفرضيتني طبيعة العالقة اليت جتمع أجهزةحتليليستند
استقالل قانوين واقتصادي بينهما ، وإما إن تكون تبعية مطلقة أو نسبية هلاته األجهزة اجتاه الدولة ، وال ميكن احلكم 

انوين هلذا العالقة ، و الذي ساده الغموض عقب إنشاء الديون بعد تشريح الوضع القبصحة افرتاض على أخر ،إال
. 18/03/19634املؤرخ يف 90- 63، مبقتضى املرسوم رقم ONRAالوطين لإلصالح الزراعي 

امه كهيأة وصاية على املزارع املسرية ذاتيا ، هيتمتع هذا الديوان حسب مرسوم إنشائه بالشخصية املعنوية ، و يباشر م
ذه  يتكفل بدع م و إسناد املنتجني العاملني 

املزارع من حيث التمويل أو من حيث التموين ،غري انه مع الوقت حتول إىل جهاز  بريوقراطي ، جعل من املزارع 
. 5املسرية ذاتيا جمرد وحدات تابعة له

إن تكريس هذا الطابع يتالئم مع رغبة السلطة يف دولنة االنتاج ، بعد إن متكنت يف السابق من دولنة العقار الفالحي 
بدأت األمور تتغري تدرجييا يف اجتاه تقليص هيمنة الديون على املزارع املسرية ذاتيا ، يف 1965، لكن مع بداية سنة 

. 33عجة الجیاللي ، المرجع السابق ، ص : 1
. 141المرجع السابق ، ص محمد السویدي ،: 2
. 08میثاق الجزائر ، المرجع السابق ، ص : 3
، المتضمن انشاء الدیوان الوطني لالصالح الزراعي ، الجریدة الرسمیة لسنة 1963مارس 18المؤرخ في 90- 63انظر المرسوم : 4

15، العدد رقم 1963
. 37عجة الجیاللي ، المرجع السابق ، ص : 5
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ت املسرية ذاتيا بالدولة ، و املتمثلة فيما السية اليت تدعم عالقة االستغالسبيل ذلك ، مت الرتكيز على املبادئ األسا
:  1يلي  

 مبدأ ملكية الدولة للعقار الفالحي املستغل ذاتيا ، وبذلك خيضع هذا العقار لقواعد محاية املال العام
. خلاص مبدأ ملكية املسريين الذاتيني الالنتاج ، والذي يسري طبقا لقواعد القانون ا*

. وأخريا مبدأ مجاعية التسيري القائم ، على أساس الالمركزية ، و يف إطار احملتوى اإليديولوجي للدولة 

مبوجب األمر املؤرخ يف ONRAولتفعيل هذه املبادئ ، قامت السلطة حبل الديوان الوطين لإلصالح الفالحي  
، باحلول 24/09/1968مبوجب األمر املؤرخ يف BNA، و كلفت البنك الوطين اجلزائري 22/02/1968

. 2مة تقدمي القروض للقطاع الفالحي هحمله يف أداء م

1963رغم إن بعض الفقهاء يكيفون هذا األمر ، على انه ثورة يف عامل التسيري الذايت باملقارنة مع مراسيم مارس 
ذاتيا يف إطار تسيري ال مركزي قائم على فكرة الدميقراطية الشهرية ، من حيث كونه مينح استقاللية اكرب للمزارع املسرية 

. 3االشرتاكية  

ومثل هذا التيار يتناقض مع نفسه من زاوية عدم إمكانية  اجلمع بني مبدأ االستقاللية املؤسس على قاعدة ال مركزية 
اتيا ، من الناحيتني العضوية وحىتذالتسيري ، ومبدأ التبعية الذي مازال يسيطر على النظام القانوين للمزرعة املسرية 

املالية ، إي يف جمال القروض و املساعدات ، اجرب لدي الدولة ، يتلقى منها أجرة شهرية مثله مثل باقي عمال 
. 4الوحدات الصناعية ، واستمر هذا الوضع على حاله اىل غاية قيام الثورة الزراعية 

من حيث التطبيق تقييم نظام التسيير الذاتي : الفرع الثاني 

سنحاول تقييم جتربة التسيري الذايت ، من خالل النتائج الواقعية اليت نتجت عنه ، السيما االخنفاض التدرجيي الالنتاج 
الزراعي ، حتويل املستغلني إىل جمرد أجزاء ، مبا يتناىف مع املبادئ اليت قام عليها التسيري الذايت ، اليت يفرتض فيها 

ذه التجربة املشاركة العمال  يف تسيري الوحدات اإلنتاجية ، مع اإلشارة إىل  الصعوبات البشرية و املادية اليت أحاطت 
. ، وحالت دون وصوهلا للنتائج املرجوة 

. 37ة الجیاللي ، نفس المرجع ، ص عج: 1
2 : Djilali Benamrane . opcit.P 136

. 13لنقار بركاھم سمیة ، المرجع السابق ، ص : 3
. 39عجة الجیاللي ، المرجع السابق ، ص : 4
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: و نالحظ من النتائج الواقعية لنظام التسيري الذايت مايلي 

االنخفاض التدريجي لإلنتاج الزراعي : الفقرة األولى  

1هناك عدة عوامل كان هلا أثرها ، يف االخنفاض التدرجيي لإلنتاج الزراعي يف املزارع املسرية ذاتيا ، أمهها ما يلي  

 ا املعمرين ، او  يف جمال استعمال عدم كفاية اآلالت الزراعية ، إما ألنه خربت من طرف أصحا
دم توفر الفنيني إلصالح اآلالت اآلالت الزراعية ، مع ع*

 نقص املراقبني و املشرفني املختصني ، يف تسيري املزارع و االشاد الفاحلي .
 حماوالت اإلقطاعيني التشويش على الفالحني ، إلفشال جتربة التسيري الذايت ، من خالل الرتكيز على انه

ال يرضى عنه الدين ويتناىف مع القيم الروحية لإلسالم '' أسلوب اشرتاكي 

تحويل المستغلين الى اجراء : ةالفقرة الثاني

، مل تكون لديهم اخلربة املهنية و الوعي الضروريني 1963عندما باشر العمال تسيري املزارع طبقا لقرارات مارس 
كان نشاطا انتاجيا ، يعتمد أساسا –سابقا –لتسيري قطاع زراعي حديث ، الن نشاط العمال يف مزارع املعمرين 

مال دون اشراكهم يف التسيري     ، فقد كانت عالقات العمل يف املزرعة تتكون من مسؤول على القوى العضلية للع
. 2مهمته التسيري ، وعمال عليهم واجب الطاعة 

يضاف إىل ذلك ، عدم تعود العمال على نظام العمل اجلماعي التعاوين املنظم و الدائم ، إذ مل يعد هناك ما يسمى 
مبعىن الكلمة ، الن التسيري الذايت خلق ظروفا قانونية و اجتماعية جديدة بني '' ال عم'' و ال '' رب العمل ''ب 

. 3خمتلف األشخاص الذين يسريون الوحدة اإلنتاجية 

، يتمتع بالشخصية 4ولغرض مساعدة املزارع املسرية ذاتيا ، انشات السلطة الديوان الوطين لإلصالح الزراعي  
ذه املزارع من املعنوية ويباشر مهامه كهيأ ة وصاية على املزارع املسرية ذاتيا ، ويتكفل بدعم و سناد املنتجني العاملني 

ا  . 5حيث التمويل أو التموين أو تسويق منتجا

بعد سنوات من إنشاء الديوان الوطين لإلصالح الزراعي ، لوحظ ان وظيفته قد تعثرات اجتاه العديد من القرارات 
بها مئات املزارع ، أو بالبنوك اليت متوهلا ، مما أدجى إىل تركز اإلشراف املباشر يف هيئة واحدة ، دون اليومية ، اليت تتطل

. 161محمد السویدي ، المرجع السابق ،ص :1
. 182محمد السویدي ، نفس السابق ، ص : 2
. 182السویدي ، المرجع السابق ، ص محمد : 3
، المتضمن انشاء الدیوان الوطني لالصالح الزراعي ، الجریدة الرسیمة لسنة 1963مارس 18المؤرخ في 90-63انظر المرسوم : 4

. 15، العدد رقم 1963
.  37عجة الجیاللي ، المرجع السابق ،ص : 5
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توزيع املؤوليات وحتديدها بني جمموعات العمال ، اليت يرجع إليها أ ساسا حق تسيري املزارع ، و أصبح العامل جمر 
. 1إلنتاج املزرعة اليت يعمل فيها  أجري يتسلم أجره اليومي ، دون ان يدري شيئا عن سري و ا

الصعوبات التي واجهت نظام التسيير الذاتي : الفرع الثالث 

ال ميكن احلديث عن إي تقييم ألسلوب التسيري الذايت ، دون التنبيه إىل مشاكل التنظيمية و الصعوبات املادية اليت 
و املكاين اليت قامت فيه ، وكذا الوسائل املرصودة خلدمة واجهته ، ألنه ال بد للنظر هلذه التجربة يف اإلطار الزماين 

: ني تالتاليها ، و اليت سنستعرضها يف الفقرتنياألهداف املنتظرة من

تداخل وظائف هيئات التسيير :  الفقرة األولى 

ازدواجية يف منط استنادا إىل املعطيات النظرية األجهزة التسيري الذايت اليت سبق احلديث عنها ، ميكن مالحظة وجود 
تنظيم املزارع املسرية ذاتيا ، أين تتعايش العمال جنبا إىل جنب مع املدير املعني من طرف الوصاية ، ولكن هذا 

التعايش مالبث إن حتول إىل تنازع حول سلطة اختاذ القرار ، وهي السلطة اليت بدأت حتتكر تدرجييا من طرف املدير 
عرض التسيري الذايت اىل مأزق حقيقي يف ظل تردد السلطة بني تبين االستقالل مع ما تو قد .2حبكم متثيله للدولة  

. 3قد ينجم عنها  من اخنفاض يف اإلنتاج 

هذا الرتدد إىل تناقص إنتاج املزارع املسرية ذاتيا ، مبقدار النصف كما كانت عليه يف السنوات األوىل وبالفعل ادى
، 1967مليون طن سنة 3إىل اقل من 1962مليون طن سنة 5.8لالستقالل ، حبيث اخنفض إنتاج احلبوب من 

ع الفالحي ، تعيد النظر يف طبيعة العالقة وهو ما اجرب السلطة على ضرورة التفكري يف إحداث ثورة حقيقية يف القطا 
. 4اليت جتمع أجهزة التسيري الذايت بالدولة 

نقص الدعم المالي : الفقرة الثاني 

، الن هذا اجلهاز كانت 5تعرض التسيري الذايت يف البداية إىل الكثري من العراقيل من طرف جهاز التمويل اخلاص  
ر أجنبية ال يرضيها جناح أسلوب التسيري الذايت ، باعتباره جتربة وطنية حنو تسيطر عليه يف بداية االستقالل عناص

. 166محمد السویدي ، المرجع السابق ، ص : 1
. 327،ص 1980- 1962التجربة الجزائریة في التنمیة والتخطیط من عبد اللطیف بن اشنھو : 2
. 348عبد اللطیف بن اشنھو ، المرجع السابق ن ص : 3
. 168و محمد السويدي ، المرجع السابق ، ص . 348عبد اللطيف بن اشنهو ، المرجع السابق ،ص : راجع في ذلك : 4

CACAM، و الصندوق الجزائري للقرض الزراعي المختلط SAPیقصد بھما الشركة الزراعیة الالحتیاط : 5 اللذان تم حلھا --
173-66، وتم تحویل مھامھا الى البنك الوطني الجزائري المنشا بموجب االمر 25/09/1968المؤرخ في 534-68بموجب االمر 

. 1968لمؤسسة الوحیدة المخول لھا تمویل القطاع الزراعي ابتداءا من سنة ، بصفتھ ا13/06/1966المؤرخ في 
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ضعف القروض املمنوحة مقارنة مع متطلبات قطاع ناشئ وتقليدي يتجه حنو مع ان، و1اإلنتاج التعاوين اجلماعي 
اإلدارية و املهنية التحديث ، فان معدل استهالك هذه القروض ضعيف يف حد ذاته ، نظرا حملدودية اإلمكانيات 

، فمن 1973–1970إلطارات التسيري الذايت ، وهذا ما تربزه اإلحصائيات املتعلقة باملخطط الرباعي األول 
مليون دينار ، 990مليون دينار جزائري  ، مل يتم استهالك سوى 1770.70جمموع القروض املسجلة املقدرة ب 

. 2%56إي مبعدل استهلك 

باإلضافة إىل مشاكل التمويل املادي يف شكل قروض ، فان متوين املزارع باملعدات و اآلالت الضرورية ، و املواد 
. األولية ، كان يصل إليه متأخرا نتيجة ملروره بعمليات مكتبية معقدة 

ل املنتجات كما نتج عن ذلك مشكلة التسويق نتجة عدم وصول اإلنتاج إىل السوق يف الوقت املناسب ، وإمها
ا كانت تنتظر  الزراعية ، و كان هذا سببا يف إتالف كميات كبرية منها حلني األخر  حىت يف املزرعة نفسها ، أل

. 3عمليات الشحن  

1 : Zitouni . '' les Financement De L'agliculture '' Gestion des Exploitation Agricoles , Rapport Gènèral Du
Sèminaire tenu Du 9 au 12 Novembre 1981 . Ministère De L'agliculture Et De La Rèvolution Agraire ,
Alger ,Centre National Pèdagogique Agricole , Fevier 1981. P61
2 : Zitouni les Financement De L'agliculture opcit p 70

. 183محمد السویدي ، المرجع السابق ، ص : 3
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خالصة 

لقد عرف نظام التسيري الذايت يف اجلزائر النور ، يف إطار سياق تارخيي خاص ، مببادرة من العمال لتخفيف آثار 
الرحيل اجلماعي ، لالوربيني و املعمرين و الصناعيني ، وكان عليهم رفع التحدي لضمان تشغيل وحدات اإلنتاج 

ا  . املتواجدين 

كيل نوعني من األجهزة ، األوىل شقة بالتسيري الذايت يف القطاع الزراعي ، على تيف هذا اإلطار ، نصت املراسيم املتعل
. مرتبطة بالتنظيم الداخلي للوحدة الزراعية املسرية ذاتيا ، و الثانية خاصة بدعم وإنعاش التسيري الذايت 

إما فيما خيص األراضي التابعة هلذا النظام ، فتنص املادة األوىل من األمر املتعلق بالتسيري الذايت يف الفالحة ، على ان 
األرض ووسائل اإلنتاج الزراعية من أموال و عقارات مؤممة تعد كأساس االستغالالت الزراعية ، و عليه فان األراضي 

هي اليت كان يطبق عليها نظام التسيري الذايت ، وتتمثل أساسا يف األراضي 1668اىل 1962املؤممة يف الفرتة من 
الفالحية  واملزارع اليت كانت تابعة للمعمرين ، و كذا اجلزائريني الذين كانت هلم مواقف معادية حلرب التحرير الوطين 

.  ، أو للنظام االشرتاكي 
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يةنظام الثورة الزراع: المبحث الثاني 

، املتعلق مبيثاق وقانون 1971نوفمرب 08املؤرخ يف 73–71مبوجب األمر رقم قد صدر مشروعا للثورة الزراعيةل
تنفيذه على ارض الواقع ، و هل جنح يف تسوية أزمة العقار الفالحي؟ متكيفو بناء عليه سندرس،  الثورة الزراعية ،

: عاجلنا املوضوع وفق املنهجية التالية لإلجابة على هذه التساؤالت ،

مفهوم نظام الثورة الزراعية : األول طلبامل

للثورة الزراعية الوطينالصندوق : الثاين املطلب

تقييم نظام الثورة الزراعية : الثالث املطلب

مفهوم نظام الثورة الزراعية : المطلب األول 

ذاته غاية السلطة من وراء إصدارها هذا القانون ، إذ تعين الثورة يف العادة يف حد '' الثورة '' يعكس اختيار مصطلح 
التغرياالنقالب على وضع كائن ، بغرض حتقيق وضع مأمول بوسائل عنيفة أو غري عنيفة ، كما قد تعين أيضا

رد للثورة مع م فاهيم األمر رقم اجلذري ملا هو كائن ، وهنا من البديهي إن نتساءل عن مدى انسجام التعريف ا
. ؟ 1أو بعبارة أخرى هل حقق فعال التقنني ثورة يف املفاهيم التقليدية للعقار الفالحي  71-73

من خالل التطرق اىل مبادئ و اهداف الثورة الزراعية يف فرع اول و هيئات تنفيذ ميكن اجلواب عن هذا التساؤل 
دوره حيث يعاجل امناط االسغالل ضمن الورة الزراعيةليايت الفرع الثالث بالثورة الزراعية يف فرع ثاين 

مبادئ  وأهداف الثورة الزراعية : الفرع األول 

تعرض ميثاق وقانون الثورة الزراعية باسهاب ، عن مربرات الثورة الزراعية ، من خالل مبادئها و أهدافها ، يف حماولة 
: التاليني سنتناوهلما يف الفقرتنيسعى ، حيثتعبئة الفالحني و جتنيدهم لالخنراط يف هذا امل

مبادئ الثورة الزراعية : الفقرة األولى 

مبادئ جديدة ، تغري من منط و أسلوب االستغالل بل هلا إن الثورة الزراعية ليست جمرد عملية تأميم بعض األراضي 
:تتمثل يف الفالحي 

.41عجة الجياللي ، المرجع السابق ، ص : 1
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مبدأ الدولة لألرض الفالحية : أوال 

وتكتسب الدولة   73–71من األمر رقم 22فالدولة هي اليت متللك العقار الفالحي حسب تدابري نص املادة 
، املنشأ بذات األمر  و يتم اإلدماج ضمن ملكية 1هذه الصفة من تاريخ إدماج العقار يف صندوق الثورة الزراعية 

: بإحدى الطريقتني  وذلك الدولة 

 الفالحية التابعة لألمالك الوطنية باإلدماج االىل األرض .
 بالتأميم إلجراء معينة من امللكيات اخلاصة .

،خاصة يف ظلل غياب دستور 73- 71يف هذا الصدد ، طرحت مسالة مشروعية التاميم املنظم من قبل األمر 
182-65ألمر رقم يرخص بذلك ، يف اإلطار ، يرى بعض الكتاب بإمكانية استناد مشروعية التأميم إىل  إحكام  ا

و الذي هو مبثابة دستور مصغر لسلطة االنقالب  يفوض لرئيس جملس الثورة ، سلطة 1965جويلية 10املؤرخ يف 
. التشريع باألوامر 

ذا املعىن هي بند أساسي يف اإلسرتاجتية الوطنية للتنمية ، و اليت تؤمن بأن منو القطاع الفالحي و  إن ملكية الدولة 
يتحقق إال بزوال الربجوازية اخلاصة احمللية املتهمة بالتبعية للخارج ، كما سيؤدي توسع العقار التابع للدولة ازدهاره ال

تمع الطبقي  اية ا . 2على حساب العقار اخلاص إىل 

فائض عن و إىل جانب هاتني احلالتني اقرت السلطة حالة ثالثة لسقوط حق امللكية اخلاصة ، وتتمثل يف تأميم اجلزء ال
قدرات املالك األصلي ، و املالحظ إن املشرع من خالل هذا اإلجراء ال يهدف إىل إلغاء امللكية اخلاصة ، وإمنا إىل 

حتجيمها  

مبدأ األرض لمن يخدمها : ثانيا 

الفالح و إن مفهوم اخلادم كما يريده قانون الثورة الزراعية ، يسعى للمحافظة على الصلة التقليدية و النفسية بني 
جتعله يتميز عن الشخص غري املستغل ، ومعيار التفرقة ونه شخص مستغل هلا ، و هذه الصفةاألرض ، من حيث ك

، و اليت 73-71من األمر رقم 29بينهما ميكن يف املباشرة الشخصية للعمل الفالحي على حد تعبري نص املادة 
يتشكل بالنسبة للمالك يف ان خيدمها مبفرده او مبساعدة االستغالل الشخصي و املباشر لألرض ،'' تنص على إن 

. 3أقاربه املباشرين ، و إن يتخذ من نشاطه الزراعي مهنة ، و إن يعيش اساسا على اإليراد من هذا النشاط 

. و مابعدھا 63، المرجع السابق ، ص 73-71من االمر 27الى 18انزر المواد : 1

. 46عجة الجیاللي ، المرجع السابق ، ص : 2
یقترب ھذا النص من مفھوم التاجر الذي یمارس نشاطا معینا ویتخذه مھلة معتادة لھ ، حیث استمار المشرع ھذا المعنى داللة على : 3

. للمستغل الفالحي باالرض االرتباط الكلي
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: هو 73- 71من األمر 30، حسب نص املادة 1يف حني يصبح الشخص الغري مستغل 

. اململوكة له بنفسه ، وإمنا يعهد باستغالهلا للغري مقابل أجرة نقدية أو عينية كل مالك ال يباشر استغالل األرض 

. 2كل مالك يتخلى عن استغالل أرضه طيلة مدة سنتني زراعيتني متعاقبتني  

ويرتتب عن هذا التميز ، سقوط حق  امللكية  الشخص الغري املستغل لفائدة اخلادم  الفعلي لألرض، لكن سقوط 
هذا احلق ال يعين انصرافه إىل هذا اخلادم بل ستفيد فقط من حق االنتفاع ، بينما ملكية العقار تنتقل إىل الدولة ، و 

رض ، إىل الدولة احلائز اجلديد على هذا احلق بفعل إجراءات هو مايعين حتول تبعية اخلادم من املالك األصلي لأل
.3التأميم 

من مبدأ األرض ملن خيدمها و الذي هو مرتبط 73–71ولتصحيح هذا الوضعية  املختلة ينطلق األمر رقم 
حق امللكية باالستغالل املباشر ، و الشخصي للعقار الفالحي ، فاحليازة حسب هذا املبدأ غري كافية للمحافظة على

، بل ال بد من ممارسة فعلية لالنتفاع ، و يف غياب هذه املمارسة ينجر عنه سقوط حق امللكية ، و الذي يكون يف 
. 4إحدى احلالتني ، التغيب عن األرض أو إلمهال املعتمد هلا من طرف املالك األصلي 

أهداف الثورة الزراعية : ةالفقرة الثاني

السيما حتديث الفالحة ، الزراعية اىل حتقيقها يف نقاط إىل أهم األهداف اليت ترمي الثورةيف هذا الصددنتطرق
. حتسني الظروف املعيشية لسكان األرياف ، وإدماج الفالحني يف جمهودات التنمية الوطنية 

تحديث الفالحة :  أوال 

ذا الغرض تتدخل الثورة الزراعية على مستوى ترغب السلطة حسب ميثاق الثورة الزراعية ، إىل حتديث الفالحة ، وهل
دف إىل منع  حجم االستغالالت الفالحية ، وعلى مستوى تقنيات اإلنتاج ، عن طريق وضع بنيات جديدة هلا ، 
استغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان، وتنظيم استغالل األرض ووسائل اإلنتاج ، وستعماهلا على أساس العمل املباشر و 

. 5ى أساس توزيع عادل للمداخيل الفالحية الشخصي ، وعل

.  67المتضمن قانون الثورة الزراعیة ، المرجع السابق  ، ص 1971نوفمبر 08المؤرخ في 73- 71انظر االمر : 1
المتضمن التوجیھ العقاري 1990نوفمبر 18المؤرخ في 25- 90من قانون رقم 49تبنى المشرع الجزائري نفس النص في المادة : 2

. المتضمن قانون الثورة الزراعیة 73-71غى صراحة االمر ، الذي ال
. 58عجة الجیاللي ، المرجع السابق ، ص : 3
. 48عجة الجیاللي ، المرجع السابق ، ص : 4
. 42عجة الجیاللي ، المرجع السابق ، ص : 5
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وفضال عن ذلك ، تتدخل الثورة الزراعية يف زيادة استهالك السماد و البذور املخارة ، واستغالل األدوات العصرية 
. 1استغالل األراضي املرتوكة بدون حراثه و وتشييد أبنية االستغالل ، 

باستغالل موارد الغابات و األراضي احللفاء ، مبشاركة السكان الذين كما تنشئ الدولة وحدات اإلنتاج ، اليت تقوم 
م ، وتوجد موارد املاء و جتعلها شروة وطنية تبقى ملكا للجماعة الوطنية ، وينبغي على  يعيشون منها و لفائد

. 2املستغلني استخدامها الحتياجات مزراعهم فحسب ، يف إطار احملافظة و محاية هذا الثروة 

تحسين أوضاع المعيشية في األرياف : ا ثاني

إن الثروة الزراعية ال تفصل مشكل أوضاع العمال يف الزراعة عن أوضاعه يف األرياف ، فجعل الزراعة عصرية جيري 
وعليه تلتزم الدولة بالتجهيز االجتماعي و الثقايف الالرياف ، ، على أساس حتسني األوضاع املعيشية للفالحني 

املتزايدة للتجهيزات األساسية اخلاصة باملواصالت و توزيع الغاز و الكهرباء و الصحة العمومية ،  فتخصص النفقات 
ا على الع ئالت ألكثر فقرا ، و تعزيز اكما ينبغي على الدولة إن توسع جهودها لتحسني الدراسة و ختفيض نفقا

. 3التكوين املهين ، وإحداث ظروف الرتقية الثقافية الصحيحة 

ادماج القطاع الزراعي في التنمية الوطنية : ثالثا

إن الوضع اهليكلي املفك الالقتصاد الوطين ، بني القطاع الزراعي من جهة و القطاع الصناعي من جهة أخرى ،  
كقطاعني ماديني كبريين ، مث بني القطاعات اليت ترتكب مهنا الزراعة نفسها ، هو اهلدف األساسي الذي تسعى من 

عليه الثورة الزراعية ، ألنه ظاهرة واضحة للتخلف و التفاوت القتصاديني ، وظاهرة بارزة أيضا للرتكيب اجل  القضاء
. 4الطبقي االستغاليل للمجتمع و الرتكيب اجلغرايف غري املتوازن  للقطر يف درجات تطور قواه اإلنتاجية 

يؤدي إىل زيادة اإلنتاج الزراعي و تنمية شبكة ية ، مليكانيكية و الكيمياو توسيع الطلب يف جمال الصناعات او جند ان 
. 5الصناعات التحويلية حول مناطق اإلنتاج 

وعلية فمشاركة القطاع الزراعي يف الزراعي يف التنمية  الوطنية ، مير بالضرورة على مسالة تصنيع الزراعية ، هذا األخري 
طاع الزراعي و القطاع الصناعي ، و بعد راسي لتنويع و يتميز  ببعدين  ، بعد الفقي خللق عالقات تكاملية بني ق

. 6تكثيف اإلنتاج الزراعي 

. 35انظر میثاق الثورة الزراعیة ، المرجع السابق، ص : 1
یمكن القول ان الثورة الزراعیة عالجت الزراعةفي الجزائر في اطارھا الكلي ، فھي ال تستھدف حل مشكلة االرض وما یرتبط بھا : 2

. من نظام االستغالل و االستثمار ، بل تعدتھ الى تنظیم الثروة الحیوانیة ، المائیة ، االراضي الغابیة و اراضي الحلفاء 
. 335لسابق ، ص حسن بھلول ، المرجع ا: 3
. 332و331حسن بھلول ، المرجع السابق ، ص : 4
. 35انظر میثاق الثورة الزراعیة ، المرجع السابق ، ص : 5
. 334حسن بھلول المرجع السابق ، ص : 6
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هيات تنفيذ الثورة الزراعية : الفرع الثاني 

المركزية ، سنتناوهلما يف اإلطار ، تسهر على تنفيذ الثورة الزراعية نوعني من اهليئات ، هيئات مركزية و أخرى ايف هذ
: تنيالتاليالفقرتني

هيات تنفيذ الثروة الزراعية على المستوى المركزي : الفقرة األولى 

، و الحتاد العام للفالحني اجلزائيني  ، 2، اللجنة الوطنية للثورة الزراعية 1تعترب كل من وزارة الفالحة و الثورة الزراعية 
: ه التايل هيات مركزية مسؤولة عن تنفيذ الثورة الزاعية ، وسنتطرق هلا باختصار عل الوج

وزراة الفالحة و الثورة الزراعية : أوال 

من وزارة 73- 71بالنسبة للهيئات املركزية ، تتمثل يف وزارة الفالحة اليت عدلت تسميتها بعد صدور االمر رقم 
من 181الفالحة و اإلصالح الزراعي إىل وزارة الفالحة و الثورة الزراعية ، و تتكفل هذه اهليئة حسب نص املادة 

باعتبارها املسؤول األول عن هذه العملية قانون الثورة الزراعية  مبتابعة سري هذه الثورة  ، 

جنة الوطنية للثورة الزراعية لل: ثانيا 

انشات السلطة اللجنة الوطنية للثورة  الزراعية ، املشكلة من خمتلف االعوان الفالحني و ممثلي االدارة املركزية ذات 
العالقة بالنشاط الفالحي 

االتحاد العام للفالحين الجزائريين : ثالثا 

، و 1972يف سنة UNPAباملوازاة مع هاتني اهليئتني ، قامت الدولة بإنشاء االحتاد العام للفالحني اجلزائريني 
منظمة مجاهريية ذات طابع سياسي و اقتصادي و اجتماعي '' الذي عرفته املادة األوىل من قنونه األساسي على انه 

يف ، و تتمتع بالشخصية املعنوية و متارس مهمها حتت إشراف احلزب ، وتتشكل من خمتلف ممثلي التعاونيات اوثق
. 3الفالحية العامة أو اخلاصة 

اعية على المستوى الالمركزي ر هيأت تنفيذ الثورة الز : ةالفقرة الثاني

المركزية لتفيد الثورة الزراعية ، ليس كهيئات حيادية إما بالنسبة للهيئات الالمركزية ، أنشأت السلطة العمومية هيئات 
، ومن وراءها أهداف الدولة ، تتشكل هذه 4و لكن كبناءات تقنية و قانونية و سياسية ختدم هلداف الثورة الزراعية ، 

.  116جع السابق ، ص المتضمن قانون الثورة الزراعیة ، المر1971نوفمبر 08المؤرخ في 73-71من األمر 181انظر المادة : 1
. 116المتضمن قانون الثورة الزراعیة ، المرجع السابق ، ص 1971نوفمبر 08المؤرخ في 73-71من األمر 182انظر المادة : 2
. 47، ص 2005على معطى هللا ، التنظیمات المھینة الفالحیة في الجزائر ، الجزائر ، دار ھومة ، الطبعة االولى ، : 3
. 62جة الجیاللي ، المرجع السابق ، ص ع: 4



29

ة ، هذه اهليئات سواءا على مستوى الوالية و البلدية ، من جملس الشعيب البلدي املوسع ، اللجنة التنفيذية البلدي
لس التنفيذي املوسع للوالية  لس الشعيب الوالئي ، ا . التعاونية الزراعية البلدية ،املتعددة اخلدمات ، ا

: على النحو التايل كل هذه اهليئات و سنتناول 

هيات تنفيذ الثورة الزراعية على مستوى البلدية : أوال 

، الذي عني هيئات تنفيذ الثورة على املستوى البلدي ، 73-71من األمر 180إىل 177باإلضافة إىل املواد من 
، يتعلق باهليئات املكلفة باجناز املهام 1972جوان 07املؤرخ يف 108–72صدر يف هذا الشأن املرسوم رقم 

لس الشعيب البلدي املوسع ، اللجنة التنفيذية اساسا يف ا، و املتمثلة1املؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية 
. البلدية ، و التعاونية الزراعية البلدية املتعددة اخلدمات 

المجلس الشعبي البلدي الموسع -1

لس البلدي املوسع  الذي يضم إضافة إىل األعضاء املنتخبني احملليني ، ممثلني عن احلزب و ،CCE3يتشكل ا
العسكرية اإلداراتاملنظمات اجلماهريية و 

3يلي ، خيتص يف هذا اإلطار ، ميا2واملصاحل التقنية 

 اإلعالن الرمسي عن بداية عمليات التأميم.
 إحصاء األراضي اليت ميسها التأميم .
  وضع قائمة امللكيات اخلاصة .
 تقدمي اقرتاحات بشأن احلد األقصى للملكية .
 إعداد قائمة املستفيدين من منح األراضي .

لس البلدي يرتجم إرادة السلطة ، يف دعم و مساعدة اهليئات احمللية املنتخبة من الناحية الفنية و  إن توسيع ا
عسكرية تتيح و حىتهالت وسلطات مدنية ؤ متع به األعضاء اجلدد من مالسياسية ، ويتجلى ذلك النظر إىل ما يت

. 4هلم فرص اكرب لتنفيذ الثورة الزراعية

، یتعلق بالھیئات المكلفة بانجاز المھام المؤقتة للثورة الزراعیة على 1972جوان 07المؤرخ في 108- 72انظر المرسوم رقم : 1
ح الزراعي ، الجزائر ، ، وزارة الفالحة و االصال) النصوص االساسیة ( مستوى البلدیة ، مجموعة النصوص المتعلقة بالثورة الزراعیة 

. 181الطباعة الشعبیة للجیش ، ص 

اما ان اشاء المجلس یعكس عدم ثقة الدولة في المجالس : غموض اھداف السلطة بشان ھذا المجلس و التي تحتمل احد التفسیرین : 2
. المنتخبة یجعل من ھوالء االعضاء الجدد بؤمثابة اجھزة رقابة على اشغال المجلس المنتخب 

. 38عمر صدوق ، المرجع السابق ، ص : 3
.  63، المرجع السابق ، ص عجة الجیاللي :4
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اللجنة التنفيذية البلدية –2

، أعضاء اهليئة التنفيذية البلدية ، تقين ممثل لوزير الفالحة ، تقين ممثل لوزير املالية ، 1تضم اللجنة التنفيذية البلدية 
تقين ممثل لكاتب الدولة للمياه ، حيث تقوم باملهام التحضريية التقنية املتصلة باجناز أهداف الثورة الزراعية 

هيات تنفيذ الثورة الزراعية على المستوى الوالية : ثانيا 

لس التنفيذي املوسع يقصد  لس الشعيب الوالئي ، و ا يات تنفيذ الثورة الزراعية على املستوى الوالية ، كل من ا
107–72و املرسوم رقم 73- 71من االمر 240إىل 218للوالية ، اللذين تناوهلما املشرع غي املواد من 

. 2املهام املؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الوالية ،  يتعلق باهليئات املكلفة باجناز 1972جوان 07املؤرخ يف 

. وسنتطرق إىل هاتني اهليئتني على التوايل ، يف ضوء النصوص التشريعية  املنشاة هلما 

المجلس الشعبي الوالئي -1

لس الشعيب الوالئي على حسن التحضري و التنفيذ الفعلي لعمليات الثورة الزراعية على تراب بلديات الوالئة  يسهر ا
، و يف هذا اإلطار ، حيوز له إن يستدعي للمشاورة إثناء مداوالته إي شخص   ميكن إن يساعده بفضل  اختصاصه 

.و معلوماته 

المجلس التنفيذي الموسع للوالية ـ 2

الس الشعبية البلدية املوسعة ، الجناز اإلعمال اليت  لس التنفيذي املوسع للوالية ، على التنسيق مع مجيع ا يعمل ا
الس الشعبية البلدية املوسعة  تقتضيها الثورة الزراعية ، و خيتص يف هذا املضمار ، باختاذ مجيع التدابري اليت تساعد ا

تتطبيق العملي للثورة الزراعية ، و تضع حتت تصرفها الوسائل الضرورية للتحضري و املعنية ، على متابعة عمليات ال
. 3السري السليم التقين و املادي لتلك العمليات 

منح األراضي و نمط االشتغالل في نظام الثورة الزراعية : الفرع الثالث  

أخرى حدد للمستحقني من جهة ، و من جهةاهتم قانون الثورة الزراعية مبعايري ، وشروط منح األراضي الفالحية
أمناط االشتغالل ، اليت تقوم على نظام التسيري الذايت ، مع منح استقاللية اكرب هلذا النظام  مع تكريس النظام 

. التعاوين كمنهج إجباري للمستفيدين يف إطار الثورة الزراعية 

. 120المتضمن قانون الثورة الزراعیة ، المرجع السابق ، ص 1971نوفمبر  08المؤرخ في 73- 71من االمر 190انظر المادة : 1
على مستوى ، یتعلق بالھیئات المكلفة بانجاز المھام المؤقتة للثروة الزراعیة 1972جوان 07المؤرخ في 107- 72المرسوم رقم :  2

، وزارة الفالحة و االصالح ، الجزائر ، الطباعة الشعبیة ) النصوص االساسیة ( الوالیة ، مجموعة النصوص المتعلقة بالثروة الزارعیة 
. 175للجیش ، ص 

. 131المتضمن قانون الثورة الزراعیة ، المرجع السابق،ص 1971نوفمبر 08المؤرخ في 73- 71من االمر 228انظر المادة : 3
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ةالثانياألراضي للمستحقني ، إما يف الفقرةكيفية منح وىلاألقرةلتسليط الضوء على هذه األفكار ، سنتناول يف الف
. فسنتطرق فيه إىل منط االستغالل يف نظام الثورة الزراعية 

منح األراضي في إطار الثورة الزراعية : الفقرة األولى 

، يربم بني الدولة و املنتفع يدعى بعقد التخصيص ، تكون فيه الدولة ممثلة 1ويتخذ منح األراضي شكل عقد إداري 
بالصندوق الوطين للثورة الزراعية ، ومتنح مبقتضاه للمستفدين حق االنتفاع املؤبد و الذي يسمح هلم بتملك اإلنتاج 

. العقار الفالحي 

شروط إبرام عقد االستفادة : أوال 

اإلداري ، إىل شروط عامة ختضع هلا مجيع العقود على اختالف أنواعها  و أخرى ميكن تقسيم شروط إبرام العقد 
: ، وعلى النحو التايل 73- 71خاصة نص عليها األمر 

الشروط العامة –1

ائيا بعد تصديقه مبرسوم : التراضي فالرتاضي بالنسبة للدولة يعرب عنه الوايل املخول بإصدار قرار املنح الذي يصبح 
. ، إما املستفيد فعليه إن يعرب عن إرادته بقبول املنح 2

يتمثل يف نقل حق عيين هو حق االنتفاع املؤبد إىل املستفيد وجيب ان تكون االرض املمنوحة موجودة فعال : المحل
.ومعينة موقعا و مساحة وقت ابرام العقد 

دف التغيري اجلذري لظروف امل: السبب  . 3عيشة يف األرياف هو توزيع عادل لألرض ، 

املتضمن تنظيم مهنة 15/12/1970املؤرخ يف 91- 70من األمر 12يف هذا اإلطار تنص املادة : شكلية ال
زيادة على العقود اليت يأمر القانون بإخضاعها إىل الشكل الرمسي ، جيب حتت طائلة البطالن ، '' التوثيق على انه 

. 4قوق عقارية يف الشكل الرمسي حترير العقود اليت تتضمن عقارا او ح

الشروط الخاصة -2

: 5جيب على كل مستحق يف الثروة الزراعية ، إن يستكمل جمموعة الشروط التالية 

، یتضمن نماذج عقود المنح الخاصة بالثورة الزراعیة ، الجریدة الرسمیة لسنة 1972جوان 07المؤرخ في 108- 72المرسوم رقم : 1
. 51، العدد رقم 1972

. 132، نفس المرجع ،ص 73–71من االمر 233انظر المادة : 2
. 20انظر میثاق الثورة الزراعیة ، المرجع السابق ، ص : 3
. 76عجة الجیاللي ، المرجع السابق ، ص : 4
. 96، و المرجع السابق ، ص 73- 71من االمر 119انظر المادة : 5
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يكون جزائري اجلنسية ان .
يتمتع حبقوقه املدنية ان .
ال يكون قد اختار مسلكا سيئا خالل حرب التحرير ان
يكون بالغا سن الرشد بتاريخ املنح ان .
يكون مؤهال بدنيا خلدمة األرض ان .
يكون حمرتفا للفالحة ان .
ال يكون عضوا يف مجاعة ملزرعة مسرية ذاتيا ان
ال يتوفر لديه إي مورد دخل دائم خارجا عن نشاطاته املهنية يف الزراعة ان .
يكون فالحا بدون ارض أو يكون من صغار الفالحني ان .

: التايل 1فضال عن ذلك ، جيري اختيار املستحقني حسب ترتيب األولوية 

. العمال الزراعيون املوجودون باألراضي املؤممة بصفتهم أجاء أو مسريين –ا 

اهدين و أبناء الشهداء الذين ليست هلم ارض –ب  . قدماء ا

.  الفالحني الذين ليست هلم ارض و صغار الفالحني –ج 

نمط االستغالل في نظام الثورة الزراعية : الفقرة الثاني 

املؤرخ 653- 68من حيث املبدأ بنظام التسيري الذايت ، مع قيام السلطة بتعديل األمر رقم 73-71احتفظ األمر 
، حيث 19752جانفي 17املؤرخ يف 42-75املتعلق بالتسيري الذايت ، مبوجب األمر 1968ديسمرب 30يف 

اعرتف يف مادته الثانية للمسريين الذاتيني باالستفادة اقر يف مادته األوىل ملكية الدولة لألرض و وسائل اإلنتاج ، كما 
. 3احلرة من مثار و منتجات االستغاللية 

. 97، المرجع السابق ، ص 73- 71من االمر 120انظر المادة : 1

المتعلق 1968دیسمبر 30المؤرخ في 653- 68، یتضمن تعدیل و تتمیم االمر 1975جوان 17المؤرخ في 42–75المرسوم رقم 2
. 57، العدد رقم 1975بالتسییر الذاتي في الفالحة ، الجریدة الرسمیة لسنة 

. 67عجة الجیاللي ، المرجع السابق ، ص 3
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أراضي الصندوق الوطني للثورة الزراعية : المطلب الثاني 

إن نقص األراضي الفالحية بالنسبة لعدد الفالحني ، الذين ال ميلكون األرض أو ميلكون قليال منها ، جعل من 
استثمار أمالك الدولة و البلدية و أراضي العرض ، و أراضي الوقف العمومي ، استغالهلا بشكل كثيف ، الضروري

. 1وكذلك استثمار كل أراض ال مالك هلا بصفة عامة 

، ليضفي املزيد من احلماية 1976وعليه قام املشروع باستحداث الصندوق الوطين للثورة الزراعية كما جاء دستور 
ا امللكية احملورة من '' منه على انه 14ات التابعة للدولة ، حيث تنص املادة على العقار  تتحدد ملكية الدولة بأ

موعة الوطنية اليت متثلها الدولة ، و تشمل هذا امللكية بكيفية ال رجعة فيها ، األراضي الرعوية ، األراضي  طرف ا
.'' ......... املؤممة الزراعية أو القابلة للزراعة 

، جند إن الصندوق الوطين للثورة الزراعية ، يتكون من أصناف األراضي 73- 71من األمر 18باستقرار نص املادة 
:  2التالية 

أراضي البلدية الزراعية أو املعدة للزراعية .
 أراضي الوالية الزراعية أو املعدة للزراعة .
 أراضي العرش اخلاصة بالزراعة .
 73-71األراضي الزراعية املؤممة طبقا إلحكام األمر .

األول إىل األراضي اليت أحلقت بالضم إىل ذه األصناف من األراضي يف فرعني، خنصص الفرعوعليه سنطرق إىل ه
ما يف ، او أراضي العرش ، االصندوق الوطين للثورة الزراعية ، على غرار األراضي العمومية التابعة للبلدية و الوالية 

ا لفائدة الصندوق الوطين للثورة الزراعية الفرع . الثاين فنتناول األراضي املؤممة و املتربع 

. األراضي الفالحية التي  ألحقت بالصندوق عن طريق الضم : الفرع األول 

سارية املفعول بعد و اليت بقيت / إذا كانت النصوص التشريعية الصادرة قبل االستقالل ، يف جمال األراضي الفالحية 
ا أراضي عمومية ، فان أراضي 1962جويلية  ، قد نظمت األراضي التابعة للدولة و الوالية و البلدية على اعتبار أ

. ية معلقة بني امللكية اخلاصة و امللكية العامة نالعرش مل حيسم أمرها بعد ، حيث بقيت طبيعتها القانو 

إىل أراضي العرش ، بشئ من التفصيل ةثانيالاألراضي العمومية و يف الفقرةإىلاألوىلوعليه ، سنتطرق يف الفقرة
. بالنسبة األراضي العرض ، اليت مرت بعدة مراحل فيما خيص طبيعتها القانونية 

. 68بن رقیة بن یوسف ، المرجع السابق ، ص 1
. 63المتضمن قانون الثورة الزراعیة ، المرجع السابق ، ص 1971نوفمبر 08المؤرخ في 73-71من االمر 18انظر المادة 2
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األراضي العمومية : ىالفقرة األول

د االستقالل مبقتضى مبدأ احللول ، لقد كانت هذه األراضي تابعة للدولة الفرنسية ، مث انتقلت إىل دولة اجلزائرية بع
، و هي تتكون من األصناف التالية 1إي إن الدولة اجلزائرية قد حلت حمل الدولة الفرنسية يف كل األراضي التابعة هلا 

 :

أراضي البلديات الزراعية أو المعدة للزراعة : أوال 

، و يرجع أصلها إىل قانوين سيناتوس  les terres communalesتعرف هذه األراضي بأراضي الكومينال 
3املعروف مبشرع وارنيي 1873جويلية 26، و القانون املؤرخ يف 2senatus consultكونسلت 

warnier ا من ، وذلك عندما شرع يف حتديد أراضي العرش ، حبيث ان املساحات الزراعية اليت مل يثبت حياز
. 4طرف العرض أصبحت ارض كومينال 

ا ، حيث كانت متنح لإلفراد يف شكل  بعد االستقالل أصبحت تسري هذه األراضي من طرف البلديات الواقعة 
لصندوق الوطين او العمال اإلجراء ، فيما بعد أدرجت ضمن ا6، أو تستغل عن طريق اخلماسة 5عقود مزارعة 
.للثورة الزراعية 

الدولة األراضي الفالحية التابعة للوالية أو : ثانيا 

هي تلك األراضي العائدة ألمالك الدولة مبا فيها األراضي التابعة للمشرعات العمومية أو املؤسسات العمومية ، 
. 7املتعلق بتأسيس امللكية يف اجلزائر 1851جوان 16وتوزيعها إىل هذه األصناف يرجع إىل قانون 

أراضي العرش : الفقرة الثاني 

تسمى بأراضي العرش بنواحي الشرق و الوسط و بأراضي السابقة يف اجلهة الغربية ، توجد باملناطق اليت تتسم بقلة 
خصوبة أراضيها مثل مناطق وهران الداخلية و جهات التيطري اجلنوبية و اطارف بايلك قسنطينة ، خاضعة 

لالستغالل ، مجاعيا و بصفة مشرتكة 

. 69، المرجع السابق ، یوسفبن رقیة بن : 1
، ص 2004الجزائر ، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع ، طبعة سنة لیلى زروقي و حمدي باشا  عمر ، المنازھات العقاریة ، 2

190.
. 191لیلى زروقي و حمدي باشا عمر ، نفس المرجع ، ص 3
. 69بن رقبة بن یوسف ، المرجع السابق، 4
.  24حسن بھلول ، المرجع السابق ، 5
ة أجزاء ، جزء األرض ، جزء للزرع ، جزء للحیوانات المستخدمة الخماس ھو المزارع بالخمس ، االن المحصول یتركب من خمس6

26و 25في الحرث ، جزاء الالدوات ، وجزء أخیر للعمل ، راجع في ھذا الصدد ، حسن بھلول ، نفس المرجع ، ص 
. 69بن رقیة بن یوسف ، المرجع السابق ، ص 7



35

فالحية المؤممة أو المتبرع بها للصندوق الوطني للثورة الزراعية األراضي ال: الفرع الثاني 

من بني التقنيات التقليدية املعروفة لتملك الدولة هو التأميم ، وقد جلا إليه املشرع يف إطار الثورة الزراعية من اجل 
البدء يف التطبيق الثورة ،كما إن هناك وسلية متلك استثنائية قد رافقت عمليات1حتقيق أهداف اقتصادية واجتماعية 

وعليه ، فإننا سنتطرق إىل هذين 2الزراعية، و عي التربع باألراضي الفالحية لصاحل الصندوق الوطين للثورة الزراعية 
: املوضوعني يف الفرعني التاليني 

التأميم : ىاألولالفقرة

على التأميم التام بالنسبة للمالك املتغيبني ، و ثانيهما لقد تبىن املشرع اجلزائري يف جمال التأميم أسلوبني ، أوهلما يقوم
. التحديد بالنسبة للمالك الذين حيوزون ملكيات شاسعة 

وملعرفة األشخاص املتغيبني وحصر األراضي الشاسعة ، ال بد من إجراء عملية حتقيق و إحصاء املالك ، حتديد جمال 
. ذا املبدأ تطبيق مبدأ التأميم ، و أخريا معرفة إجراءات ه

التحقيق و اإلحصاء : أوال 

إن عملية التحقيق و اإلحصاء لن تتم إال عن طريق إثبات امللكية ، لذا جند األمر املتعلق بالثورة الزراعية قد نص يف 
1إثبات امللكية عن طريق السند أو احليازة : على وسيلتني مها 78و 75املادتني 

إثبات الملكية عن طريق السند : 1

املتعلق بإثبات امللكية اخلاصة يف 1973جانفي 05املؤرخ يف 32-73هناك أربعة حاالت حددها املرسوم رقم 
: 3مادته الثالثة من بينها 

. 4سندات امللكية املقدمة من طرف إدارة أمالك الدولة 

. العقود الناقلة أو املنشئة أو املعدلة للملكية العقارية املمنوحة من طرف اهليئات العمومية او رؤساء البلديات أو الوالة 
اإلحكام القضائية اليت تقر إنشاء أو نقل أو إثبات او تعديل ملكية عقارات ، أو حقوق عينية عقارية و الصادرة من 

.1قصي به طرف قضاة ، واحلائزة لقوة األمر امل

. .25، 24عمر صدوق ، المرجع السابق ، ص 1
. 76بن یوسف ، المرجع السابق ، ص بن رقیة 2
( المتعلق بإثبات الملكیة الخاصة ، مجموعة النصوص المتعلقة بالثورة الزراعیة 1973جانفي 05المؤرخ في 32- 73المرسوم رقم 3

. 243، وزارة الفالحة و اإلصالح الزراعي ، الحزائر ، الطباعة الشعبیة للجیش ، ص ) النصوص االساسیة 
37، ص 2001رامول خالد ، المحافظة العقاریة كالیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري،دراسة تحلیلیة ، البلیدة ، قصر الكتاب ، 4
 .
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العقود املنشئة أو املعادلة مللكية عقارات أو حقوق عينية عقارية و احملررة من طرف موظفني قضائيني و اخلاضعة 
. 2اإلجراء اإلشهار ، مبا فيها العقود العرفية املشهرة 

اإلثبات عن طريق الحيازة : 2

من نوع ملك غري مثبتة يف وثيقة ، فان تبعيتها تعود إىل تقر إحكام األمر املتعلق بالثورة الزراعية ، على ان كل ارض
ا و احلائز لصفة احليازة عليها  . املنتفع 

لس الشعيب البلدي املوسع ، بناءا على التدقيق يف التصاريح  الصادرة عن املستغل ،  ويقع عبئ اإلثبات على عائق ا
. 3الذي يثبت ابتداء الصفة اليت يقوم مبوجبها باالستغالل

وطاملا مل تكن هذا احليازة حاصلة بطريق االنتقال االرثي ، وبدون عنف او تعدي ، و مصطبغة زيادة علة ذلك ، 
باحليازة اهلادئة العلنية و املستمرة ، غري املنقطعة و غري العارضة و غري املبهمة ، ونتج عنها حتسني هام لتلك االرض ، 

4وجه االولوية فان احلائز هلا يصبح مستحقا هلا على 

مجال تطبيق التاميم : ثانيا 

و مابعدها  من االمر املتعلق بالثورة الزراعية ، جند ان التاميم قد طبق على صنفني من األراضي ، 28طبقا للمادة 
أوهلما األراضي الفالحية اململوكة  ملكية خاصة ، و 

: اضي املوقوفة ، على النحو التايل ر ثانيهما األ

أراضي الملك : 1

يلغى حق ملكية سواء كانت مفرزة او غري مفرزة ، يف كل ارض  زراعية أو معدة للزراعة ، بالنسبة لكل مالك ال يقوم  
باستغالل األرض بصفة شخصية و مباشرة ، وتعد كذلك يف حكم األرض الزراعية غري املستغلة ، األرض التابعة 

. 5لشخص معنوي تابع للقانون اخلاص 

85، ص 2006جمال بوشنافة ، شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري ، الجزائر ، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، طبعة 1
 .
. 35خالد ، المرجع السابق ، ص رامول 2
. 84المتضمن قانون الثورة الزراعیة ، المرجع السابق ،ص 1971نوفمبر 08المؤرخ في 73-71من األمر 77انظر المادة 3
. 85المتضمن قانون الثورة الزراعیة ، المرجع السابق ، ص 1971نوفمبر 08المؤرخ في 73-71من األمر 80انظر المادة 4
المتضمن قانون الثورة الزراعیة ، 1971نوفمبر 08المؤرخ في 73- 71من األمر 33إلى 28راجع في ھذا الصدد ، المواد من 5

. 68، 67، 66المرجع السابق ، ص 
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أراضي الوقف : 2

طبقا إلحكام الشريعة اإلسالمية املتعلق بالوقف ، إن األرض املوقوفة خترج  من ملك الواقف و تصري حبسا على 
ا بالتقادم ، و يوزع ريعها على جهات اخلري ، إما حاال كما  حكم اهللا تعاىل ، ولذا ال جيوز التصرف فيها أو اكتسا

من الذكور و اإلناث أو على أشخاص معينني ، مث يؤول إىل اجلهة اليت يعنيها لو وقف املالك األرض على عقبه
. 1الواقف بعد انقطاع املوقوف عليهم ، و يف مجيع االحوال تسهر الدولة على احرتام إرادة الواقف و تنفيذها 

إجراءات التأميم : ثالثا 

رات التأميم الكامل أو اجلزئي ، للملكيات و ، يصدر الوايل قرا73- 71من األمر 233بناءا على نص املادة 
. تتضمن حتويل األرض من ملكية خاصة إىل ملكية عمومية 2املزراع اخلاصة اليت مشلها التأميم ، وهي قرارات إدارية 

تأميم مبجرد صدور قرار التأميم ، يتم تعويض املالك بالطريقة اليت مت التعرض هلا سابقا ، كما ميكن الطعن يف قرارات ال
.3أو قيمة التعويض ، خالل ثالثني يوما ابتداء من تاريخ التبليغ ، لدى اللجنة الوالئية للطعن املنشاة هلذا الغرض 

األراضي المتبرع بها للصندوق الوطني للثورة الزراعية : ةالفقرة الثاني

خيص مبدأ التربع باألرض لصاحل الصندوق الوطين 73-71مل يرد إي نص يف ميثاق الثورة الزراعية ، أو يف أمر 
، مبناسبة الندوة الوطنية السادسة لرؤساء 1972للثورة الزراعية ، بل كان خطاب الرئيس الراحل هواري بومدين سنة 

الس الشعبية البلدية هو الدافع لذلك  ا

، فانه يتم إيقاف نقل امللكية العقارية بني اإلحياء ، ضمن إي 73- 71من األمر 168ىل نص املادة وبالرجوع إ
73- 71مر بق فيها الثورة الزراعية ، و ذلك طيلة املدة الواقعة بني تاريخ نشر األطبلدية داخلة يف منطقة ت

تقييم النظام الثورة الزراعية: المطلب الثالث 

ورغم ما تسعى إليه الثورة الزراعية من أهداف نبيلة ، إال إن تطبيقه  يف امليدان كشف عن اختالالت حادة تعاين منها 
اجلماعات احمللية ، حيث يستغله بعض املنتخبني  كمطية لإلثراء و االختالس ، إما البعض األخر كوسيلة للمحاباة و 

. 1للبلدية  احملسوبية و خدمة العشرية قبل الصاحل العام

. 79بن رقیة بن یوسف ، المرجع السابق ، ص 1
المتضمن تأسیس مسح األراضي العام ، فان إي تصرف یرمي الى إنشاء أو نقل أو تعدیل أو 74-75من االمر 16استنادا إلى المادة 2

انقضاء حق عیني ال یكون لھ اي اثر بین اإلطراف اال من تاریخ نشره في مجموعة البطاقات العقاریة ، غیر انھ یالحظ ان الكثیر من 
تم شھرھا ، بل بقیت بأسماء مالكھا األصلیین في البطاقات العقاریة لدى المحافظات العقاریة ، وھو األمر الذي جعل قرارات التأمیم لم ی

. المعدل و المتمم ، غیر ذي موضوع 25-90قرارات االسترجاع بعد صدور القانون 
قاضیان من المجلس القضائي ، ممثالن عن :عضوا 13، تضم اللجنة الوالئیة للطعن 73-71من األمر 265بناءا على المادة 3

الحزب و المنظمات الجماھیریة ، ممثل رئیس قطاع الجیش الوطني الشعبي ، ممثالن عن وزیر المالیة ، ممثالن عن وزري الفالحة ، 
. عضوا ان من كل مجلس شعبي موسع 
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عض مظاهر ولتقييم نظام الثورة الزراعية ، سنحاول مناقشة أسباب فشل هذا النظام يف حتقيق أهدافه ، واستعراض ب
: التاليني هذا الفشل ، يف الفرعني

مناقشة أسباب فشل الثورة الزراعية : الفرع األول 

الجناز  املخطط الوطين للتنمية ، على أساس مبادئ لقد جعلت الثورة الزراعية ، من االستغالالت الفالحية أداة
: التالية فضل الثورة الزراعية ، يف الفقراتمفرتضة مل يكن هلا  احلظ يف التطبيق العلمي وسنتعرض ألسباب

تفرد السلطة بمشروع الثورة الزراعية : الفقرة األولى 

يف الواقع ، كان النظام السياسي القائم آنذاك ، مهوس بفكرة انه املمثل الطبيعي  و الوحيد لطبقة العمال و الفالحني 
ا ، اليت وجدت  ذا االعتقاد الشمويل مل يكتف بإقصاء النخب احمللية فحسب ، بل أقصى طبقة املنتجني ذا ، و 

. 2الثورة الزراعية نفسها على اهلامش يف كل قرار يتخذ بشان تنفيذ 

: باحملصلة نتج عن هذا التهميش ، نوعني من السلوكات السلبية ، للمنتجني للمستفدين من تعاونيات الثورة الزراعية 

  انتشار ظاهرة الالمباالة و اإلمهال يف أوساط هوالء املنتجني ، مع قلة اهتمامهم مبا ميكن ان تقدمه هلم الثورة
املداخيل و زيادة يف اإلنتاج ، و يعود السبب يف ذلك إىل عدم حتميل  الدولة هلم الزراعية ، من حتسني يف

.ملسؤولية إجناح هذه الثورة ، بل انفردت لوحدها يف حتمل اثار هذه املسؤولية 
، الذين أصبحوا يرون إن الدولة هي احملرك األساسي لنشاطهم من تكريس ثقافة املساعدة يف أذهان املنتجني

ا يتوقف كل جمهود تعاوين ، وقد كان السبب يف انتشار  حيث اإلنتاج و التسويق و التمويل ، و من دو
هذه الثقافة ، التسيري اإلداري للثورة الزراعية 

هته الدولة صعوبة المحيط االجتماعي و الثقافي الذي واج: ةالفقرة الثاني

ايف و التقين و ثقاصطدمت إرادة التغيري اليت عرب عنها  ميثاق الثورة الزراعية ، مبحيط فالحي مطبوع بالتخلف ال
ال االجتماعي و الثقايف  هودات اليت بذلتها الدولة يف ا ، وكذا حماوالت مكننة للزراعة 3التشتت القانوين ، رغم ا

. ، باإلضافة إىل إعادة اهليكلة اجلذرية للقطاع الزراعي 

. 78عجة الجیاللي ، المرجع السابق ، ص 1
.  379جع السابق ، ص عبد اللطیف بن اشنھو ، المر2

3 : Djilali benamrane . opcit . p 184
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غري إن حجم التحدي كان اكرب من إرادة الدولة ، حيث وجدت الدولة نفسها عاجزة عن التصدي للمشاكل 
لدولة ، بل استحالتها  مع احلقيقية للفالحة الوطنية ، حيث ظهر جليا صعوبة حتقيق تبعية جذرية للعقار الفالحي ل

ن املفروض إن تصبح ملكا للدولة التوسع امللحوظ لقدرات القطاع اخلاص ، الذي اكتسح فضاءات عقارية كان م

انحراف هيئات تنفيذ الثورة الزراعية : الفقرة الثالث 

إن حتليل الرتكيبية السياسية و االقتصادية للسلطة العمومية املتحكمة يف توزيع العقار الفالحي ، وإعادة توزيعه 
تكشف عن حلول طبقة جديدة حمل الربجوازية احمللية املنقرضة ، تتمثل يف رجال املكاتب حبيث استحوذت هاته 

. الطبقة على سياسة رسم ادوار ووظائف العقار الفالحي 

مته السلطة بكون ال يهتم و قد  استعمل مفهوم ملكية الدولة ، كمربر للهجوم على أمالك القطاع اخلاص ، الذي ا
تم السلطة بصفة أساسية بعامل التجنيد  بتوسيع قاعدة الرتاكم أو اجناز شروط جديدة إلعادة اإلنتاج ، يف حني 

م ، ودحر الطبقات املعادية لالشرتاكية بشهر سالح لكسب تعاطف وتأييد صغر املنتجني ، أو الذين ال ارض هل
. التأميم يف وجهها 

التسرع في تنفيذ  الثورة الزراعية : الفقرة الرابعة 

إن سلبيات التنفيذ املتسرع لربامج الثورة الزراعية من طرف اهليئات الالمركزية ال تتحصر يف اجلانب املايل فقط ، بل 
تتعداها إىل اجلانب العقاري حيث تسببت املرحلة األوىل للثورة الزراعية يف ندرة العقارات الضرورية إلقامة املرافق احمللية 

املكثف األراضي البلديات ضمن تراث الصندوق الوطين لثورة الزراعية ، األمر من مدارس و مصحات ، نتجة الدمج
، الذي يرخص البلديات إنشاء 20/02/19741املؤرخ 26-74الذي اجرب السلطة على إصدار األمر 

. 2احتياطات عقارية تابعة هلا ، غري خاضعة لصندوق الثورة الزراعية 

لزراعية مظاهر فشل الثورة ا: ع الثانيالفر 

يعتمد الكثري من الكتاب إلبراز مظاهر فشل الثورة الزراعية على املعطيات اإلحصائية من حيث مستويات االنتاج 
واالنتاجية ، ويتوصلون بسرعة إىل اصدار حكمهم بشان هذه الثورة ، مىت كانت هذه املعطيات ذات نتائج سلبية ، 

ية االستفادة منه كقرينة بسيطة ، فهو غري كايف إلبراز خمتلف مظاهر لكن هذا التحليل الرقمي ، على الرغم من إمكان
:رها يف املظاهر األساسية التاليةهذا الفشل ، اليت ميكن حص

، یتضمن تكوین احتیاطات 1974فیفري 20المؤرخ في 26-74فؤاد حجري ، العقار ، األمالك العمومیة و األمالك الخاصة ، األمر 1
13، ص 2006عقاریة لصالح البلدیات ، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 

من القانون 86ال تزال تسویة الملفات العالقة المتعلقة باالحتیاطات العقاریة البلدیة ، ساریة الى غایة یومنا ھذا ، بالرغم من ان المادة : 2
المتضمن التوجیھ العقاري المعدل و المتمم ، اقرت عدة میكنیزمات لتسریع و إقفال العملیة ، راجع في ھذا اإلطار ، سماعین 25- 90
. بعدھا و ما45ة ، المرجع السابق ، ص شام
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إضفاء صفة العامل على الفالح : الفقرة األولى 

اليت وضعتها إن إضفاء صفة العامل على الفالح أدت إىل إضعاف عالقته املقدسة باألرض ، الن اآلليات القانونية
الثورة الزراعية لتقوية هذه العالقة مل تشبع رغبته يف البقاء يف األرض ، بل جعلته يف حبث مستمر عن عمل أخر حيقق 

. 1له اكرب منفعة اقتصادية ممكنة، وغالبا ما يكون ذلك باللجوء إىل املدينة ، أو اهلجرة إىل اخلارج 

سوء التخطيط للقطاع الفالحي : ةالفقرة الثاني

ا يف مكاتبهم ، دون إن يكفلوا  حيث يكتفي موظفوا وزارة الفالحية ، يف الغالب مبعلومات ختمينية أو تقريبية يتخيلو
أنفسهم عناء البحث عن احلقيقة ، كما قد يلتزمون يف حاالت أخرى ، مبعلومات مرسلة اليهم من قبل مصاحلهم 

ا معلومات دقيقة و موضوعية ، يف حني اخلارجية املتواجدة ا إىل اجلهاز املركزي للتخطيط ، على إ بالواليات و حييلو
ا جمرد أرقام من صنع خيال رجال املكاتب ، بعد مقارنتها باملستويات احلقيقية لإلنتاج ، ومثل هذا  يتبني بعد ذلك إ

افر يف تضليل اجلهاز املركزي للتخطيط ومن مثة ومهية السلوكات اليت تربت عليه الطبقة املكتبية ، سامهت بقسط و 
2العمل املخطط ذاته 

ضعف االعتمادات المخصصة لالستثمار الفالحي : ثانيا 

على الرغم من تركيز خمتلف املخططات على مبدأ االكتفاء الذايت ، إال إن حجم االستثمارات املخصصة هلذا الغرض 
حبيث تكشف عن وجود تناقض صارخ يف سياسة الدولة يعود السبب يف ذلك ، مل تكن يف املستوى هذا الطموح ،

، إىل عجز بعض املنتجني عن استهلك هذه القروض من جهة ، و إىل مجود و ثقل اإلجراءات اإلدارية وطول اجاهلا 
. 3الصيانة ، مما أدى إىل ختخلي التعاونيات عن مكننة االستغالليات الفالحية ، و اإلمهال امللحوظ ملتطلبات 

بيروقراطية الدواوين الفالحية : ةالفقرة الثالث

تعرضت الدواوين الفالحية غداة سريان الثورة الزراعية ، إىل ظاهرة البريوقراطية بعد ان أخضعتها السلطة لوصاية 
داف هاته مزدوجة تتقامسها كال من وزارة التجارة ووزارة الفالحة ، و كان من نتائج هذه االزدواجية غموض أه

4الدواوين وتناقضها يف بعض األحيان بسبب خلفيات كل وزارة 

. 80عجة الجیاللي ، المرجع السابق ، ص : 1
. 91عجة الجیاللي ، المرجع السابق ، ص : 2
. 92عجة الجیاللي ، المرجع السابق ، ص : 3
. 312عبد اللطیف بن شانھو ، المرجع السابق ، ص : 4
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إال إن خضوع هذه الدواوين لتسيري إداري مركزي ، يتميز باجلمود و البريوقراطية و الوتني اإلداري و ثقل اإلجراءات ، 
، حبيث اضطروا إىل OFLAومل يساعد املنتجني على مواصلة التعامل مع الديوان اجلزائري للفواكه و اخلضر 

م إىل السوق املوازية  . تسريب منتوجا

ا ، ورمبا يرجع ذلك إىل سعي الدولة بقصد  لكن رغم ذلك فمخاطر البريوقراطية سرعان ما غزت الدواوين احمللية ذا
ط يف إىل تفضيل غري مربر لنظام املرفق العمومي على حساب النظام التعاوين ، ومثل هذا السعي يعكس وجود خل

ذهن السلطة بني النظام املرفقي و النظام التعاوين ، حبيث أصبح الديوان يف ظل هذا الوضع جمرد مرفق عمومي ، 
يهدف إىل إشباع مصلحة عامة ، تتمثل يف توفري املنتوج الفالحي بسعر ادىن من سعر التكلفة ، وهو ما تسبب يف 

ا إىل هاته املرافق بسعر ال يغطي حاالخري إىل عجز مايل ، لتعاونيات الثورة الزراعية  يثاملضطرة إىل بيع منتوحا
1حجم التكاليف 

. 94عجة الجیاللي ، المرجع السابق ، ص 1
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: خالصة 

قام نظام الثورة الزراعية على قاعدة ادماج العقار الفالحي ، ضمن ايديولوجية الدولة ، اليت هي بالطبع االشرتاكية ، 
اليت هي بالطبع االشرتاكية ، اليت ال ميكن تتم إال بسيطرة الدولة و تتم إال بسيطرة الدولة و متلكها لألرض الفالحية ، 

. حتديث الفالحة و حتسني أوضاع املعيشة يف األرياف  و منح األرض ملن خيدمها  ، رغبة يف

هلذا الغرض ، اسند قانون الثورة الزراعية تنفيذ هذه املهمة ، اىل هيئات على املستوى املركزي وأخرى على املستوى 
الفالحية من األراضي أساسالالمركزي ، كما قام املشروع باستحداث الصندوق الوطين للثورة الزراعية ، الذي يتكون 

. املؤممة ، األراضي الفالحية التابعة للبلدية و الوالية ، وأراضي العرش 

لقد جعلت الثورة الزراعية ، من االستغالالت الفالحية أداة الجناز  املخطط الوطين للتنمية ، على أساس مبادئ 
ادوار سياسية و اجتماعية ، مفرتضة مل يكن هلا احلظ يف التطبيق العملي ، حيث و جد الفالح نفسه مكلف بعدة

. على حساب دوره األساسي باعتباره منتج للثروة الفالحية 

من جهة أخرى ، جتلى السلطة وهم إصالح الفالحة عن طريق إصدار القوانني ، و أالن العملية تتطلب بذل جهد 
لوعي الزراعي املطلوب فيه ، حيث ذهين وليس قانوين ، ألنه ال ميكن بقانون تغيري ذهنية الفالح اجلزائري ، أو بث ا

. أصبح جمرد عامل مما اضعف عالقته املقدسة باألرض
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2014-1987ستغالل العقار الفالحي من إخوصصة:الفصل الثاني

:متهيد
وخصوصاالنقائص،تلكيتجاوزإصالحيفالتفكريتعميقمنالبدكانالسابقة،اإلصالحاتجتربةبعد

العمليةهذهكانتحيثالوطنية،االقتصاديةالقطاعاتمجيعمشلتكليةإصالحاتشهدتالثمانينياتفرتةأن
ايفاملنعقدةللحزباملركزيةاللجنةلتوصياتنتيجة هذهقامتحيث،1980عاممايشهريفالثالثةدور

هيكلةإعادةضرورةعلىأكدتوإليها،املتوصلاملرضيةغريالنتائجوالزراعيةالثورةقطاعحصيلةبتقييماألخرية
هلامتنححبيثالفالحية،اإلنتاجيةالوحداتتسيريعنالدولةختليوتطهريبعمليةالقيامخاللمنالزراعيالقطاع

الفالحي،للقطاعاملسطرةاإلسرتاتيجيةاألهدافحتقيقوبراجمهاتنفيذمنتتمكنحىتالتسيرياستقاللية
ال الكتساب امللكية الفالحية من طرف اخلواص عن و أصدر املشرع اجلزائري عدة نصوص لفتح ا

األراضيلألرض الفالحية والذي اتسع ليشمل مساحات شاسعة خارج افعليطريق االستصالح الذي يعد استغالال
.وكانت هذه البدايةالصحراوية

القطاع الفالحي متثل يف نظام املستثمرات الفالحية الناجم عن إعادة إلصالحكما دخل مفهوم جديد 
.هيكلة القطاع الفالحي

وسعيا منا لدراسة استغالل العقار الفالحي يف هذه الفرتة قسمنا الفصل إىل ثالثة مباحث

.ماهية نظام االستصالح الفالحي: المبحث األول

.الفالحيةنظام املستثمرات : المبحث الثاني

نظام عقد االمتياز:المبحث الثالث
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ماهية نظام االستصالح الفالحي: المبحث األول

مفهوم االستصالح الفالحي: المطلب األول

، والطبيعة القانونية )01فرع(نتناول يف هذا املطلب تعريف االستصالح الفالحي من وجهة التشريع والشريعة والفقه 
).02فرع(لالستصالح 

:تعريف االستصالح الفالحي: الفرع األول

االستصالح مبفهوم االحياء وهو جعل األرض البور صاحلة للزراعة بإزالة العوائق : تعريف الشريعة االسالمية-أوال
يئة الرتبة، أي إحياء أرض املوات، كما جاء يف حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم من أحيا : " واستخراج املاء و

".فهي لهأرضا ميتة

يقصد باالستصالح كل عمل من شأنه : " 18- 83من قانون 08تنص املادة :تعريف المشرع الجزائري-ثانيا
جعل أرض قابلة للفالحة، صاحلة لالستغالل، وميكن أن تنصب هذه االعمال على اسغال تعبئة املياه والتهيئة وتنقية 

ا وزرعهااالراضي والتجهيز والسقي والتخفيض والغراسة واحملا ".فظة على الرتبة قصد إخصا

مجيع االعمال من جتنيد املياه، التموين بالطاقة، : " 2891- 29من املرسوم التنفيذي 02كما مت تعريفه يف املادة
يئتها وسقيها وصرف مياهها ".سبل الوصول للمساحات، استصالح االرض و

كل عمليات االستثمار الرامية إىل جعل طاقات : "4832- 97من املرسوم التنفيذي رقم 02كما عرفته املادة
".االمالك العقارية منتجة وإىل تثمينها

احملدد لشروط التنازل عن االراضي الصحراوية يف املساحات االستصالحية واملطبق 1992- 07-06املؤرخ يف 282-92املرسوم التنفيذي رقم 1
25-90من قانون التوجيه العقاري 2،3للمادتني

قطع ارضية من االمالك الوطنية اخلاصة التابعة للدولة يف واحملدد لكيفيات منح حق امتياز 1997- 12-15املؤرخ يف 483-97املرسوم التنفيذي رقم 2
.املساحات االستصالحية
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:الطبيعة القانونية لالستصالح الفالحي: الفرع الثاني

لدراسة الطبيعة القانونية للعقد املتعلق بعملية االستصالح نتناول دراسة الشرط الفاسخ، مث امللكية كعقد خاص، مث 
.ن يف عقود امللكية باالستصالحطابع اإلذعا

التنازل عن االرض ينم بشرط فاسخ، ورفع هذا الشرط ال 18- 83بالنسبة لقانون :الشرط الفاسخ للملكية-أوال
يكن ان يتم إال بعد معاينة إجناز املشروع االستصالحي، وإذا توفرت شروط االستصالح فإن التنازل عن األرض 

موعات احمل لية والوايل، وأي رفض جيب أن يسبب ليمكن القاضي من مراقبة مبدأ شرعيته، يصبح إجباري يلزم ا
. وحلت حملها االن احملاكم االدارية1فالغرفة االدارية اجلهوية خمولة يف الطعن يف مبدأ شرعية أو إبطال الرفض

كيفية معاجلة 18- 83املطبق لقانون 724- 83من املرسوم 27بينت املادة :أما يف حالة االستصالح اجلزئي
االستصالح اجلزئي بأن قررت أن الشرط الفاسخ وطلب تطبيقه أمام القضاء اليتم إال يف األجزاء اليت مل تستصلح 

.2فعليا وحيتفظ املالك مبلكية األجزاء املستصلحة

ات ضبط املشرع يف دفرت الشروط النموذجي امللحق باملرسوم كل اإلجراء289- 92بالنسبة للمرسوم التنفيذي 
والضمانات للتحقق من إمكانية إجناز املشروع وتوفر املوارد املالية واحملافظة على الوجهة الفالحية وإجراءات فسخ 

.البيع

يعاين االستصالح ممثلي اهليئات املعنية املؤهلني ويؤكد بشهادة تثبت إجناز 483-97أما بالنسبة للمروسم التنفيذي 
، كما قد يفسخ االمتياز بالطرق القضائية لعدم الوفاء بااللتزامات أو عدم احرتام املشروع فيحول االمتياز إىل تنازل

.بنود دفرت الشروط

يتم قبل الشروع يف االستثمار بشرط فاسخ 18- 83فالتنازل يف قانون :الملكية باالستصالح عقد خاص-ثانيا
- 92الدينار الرمزي، كما أن التنازل يف املرسوم يتم مبقابل وليس ب289- 92وبالدينار الرمزي ، أما البيع يف املرسوم 

يكون مبقابل، فهو عقد إداري يتم بعد إجناز مشروع االستثمار، حيث يقدم امللف إىل اللجنة اليت حيدد 483
تشكيلتها وعملها بقرار وزاري مشرتك بني وزراء الري، الفالحة واملالية، فتحرر إدارة االمالك الوطنية مقررا يتضمن 

.يص عقد امتياز بالرجوع اىل دفرت الشروط النموذجيالرتخ

.126، ص2002، الديوان الوطين لالشغال الرتبوية،2، العقار الفالحي، الطبعة1ليلى زروقي،التقنينات العقارية، اجلزء1
لة القضائية، عدد1991-10- 06احملكمة العليا، الغرفة االدارية،2 .175، ص 1993، سنة51، ا
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يعاين االستصالح من ممثلي اهليئات املعنية املؤهلني ويؤكد بشهتدة تثبت اجناز املشروع، فيحول االمتياز إىل تنازل 
م الوفاء ويرتتب عليه حترير عقد إداري بالتنازل، كما قد يفسخ بالطرق القضائية لعدم احرتام بنود دفرت الشروط أو عد

..بااللتزامات

باالستصالح الطرف القوي متثل الدولة يف عقود امللكية: طابع اإلذعان في عقد الملكية باالستصالح-ثالثا
المتالكها بصورة منفردة دون غريها األراضي القابلة لالستصالح، فهو إجياب موجه إىل كافة الناس، وعلى الراغب يف 

.1االستفادة من العقد الرتشح 

وعليه الطبيعة القانونية احلقيقية للملكية املكتسبة باالستصالح عقد خاص يف شكل إذعان، واالغذعان هو تغليب 
ا ليس على فرد حمدد بل على جمموعة غري حمددة وتفرضها مسبقا  الرادة واحدة تنصرف بصورة منفردة، ومتلي قانو

.2قد ومن جانب واحد وال ينقصها سوى إذعان من يقبل قانون الع

:إكتساب الملكية الفالحية باالستصالح: المطلب الثاني

أخذ املشرع اجلزائري مببدأ اكتساب امللكية الفالحية باالستصالح باعتباره االستغالل الفعلي، وجسد ذلك يف قانون 
.483-97و 289-92: واملرسومني التنفيذيني83-18

: 18-83اكتساب الملكية الفالحية باالستصالح في ظل قانون : الفرع األول

:تتمثل األراضي حمل االستصالح يف18- 83من قانون 04حسب املادة 

األمالك الوطنية اخلاصة هي فقط حمل 303- 90حيث اعترب املشرع يف قانون رقم : األمالك الوطنية الخاصة-أوال
ا  .تؤدي وظيفة امتالكية وماليةامللكية باالستصالح كو

االراضي الفالحية وذات الوجهة الفالحية، االراضي الرعوية أو ذات الوجهة : فيشمل القوام التقين يف االمالك العقارية
.الرعوية، االراضي احللفائية، واالراضي الصحراوية

، مذكرة ماجستري ختصص عقود ومسؤولية،            25-90فائزة فقري، واجب استثمار ملكية االراضي الفالحية اخلاصة يف ظل قانون التوجيه العقاري -1
.79، ص 2005كلية احلقوق، بن عكنون، اجلزائر،

.25-24ص 1990القانون املدين اجلزائري واملقارن، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،العشب حمفوظ بن حامد، عقد االذعان يف -2
.املتعلق باالمالك الوطنية 1990-12- 01املؤرخ يف 30-90قانون 3
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لفالحة يبقى خاضع للنصوص استغالل االراضي اجلبلية الصاحلة ل: االستصالح في االراضي الجبلية-ثانيا
ا، ولكن االشكال بالنسبة للمناطق اجلبلية يكمن يف خطر التعدي على األراضي الغابية  التنظيمية اجلاري العمل 

ا عن طريق االستصالح، فال جيب اخللط بني املناطق اجلبلية القابلة للحرث واالستصالح  باحلرث مث املطالبة باكتسا
واالراضي الغابية تعترب حبكم الدستور جزء من االمالك الوطنية العمومية غري قابلة . العدم وجود أشجار غابية

.للتملك واليت مينع فيها احلرث استثناءا

وفيه نسجل حتول حق التمتع الدائم إىل ملكية باالستصالح : االستصالح في االراضي الرعوية والحلفائية-ثالثا
جيه العقاري إال أننا جند هذا النص جاء على وجه االستثناء فقط وال يطبق اال من قانون التو 65وفقا لنص املادة 

لفائدة االشخاص الذين سبق هلم وأن اكتسبوا حق التمتع الدائم يف األراضي القابلة للحرث والواقعة باملناطق الرعوية 
زأةواحللفائية، ومنه فاالستصالح ال مينح حق امللكية، وإمنا يؤدي لتجميع عناصر امل .لكية ا

:289-92االستصالح في ظل المرسوم التنفيذي : الفرع الثاني

احملدد لشروط التنازل عن االراضي الصحراوية يف 1992-07- 06املؤرخ يف 289- 92إن املرسوم التنفيذي رقم 
رات كربى من قانون التوجيه العقاري قصد إنشاء مستثم18،19املساحات االستصالحية، واملطبق لنص املادتني 

السابق، وإمنا جاء تطبيقا لقانون 18- 83معدة الستقبال الزراعات االسرتاتيجية، مل يأت تطبيقا ألحكام القانون 
:التوجيه العقاري وبشروط جديدة للتنازل أمهها

ال للتعاونيات، وضبط هذا  املرسوم البيع يتم مبقابل وليس بالدينار الرمزي، مسامهة الدولة يف االستصالح، فتح ا
.بدفرت الشروط النموذجي الذي حدد إجراءات وضمانات حتقيق املشروع االستصالحي

:وحيدد قرار مشرتك بني الوزراء املكلفني بالفالحة والري فيما خيص كل مساحة استصالحية مبا يأيت

.ضبط حدود احمليط االستصالحي- 1
.عدد منسوبات املستثمرة ومساحتها- 2
.ت املرتشحنيكيفيات االستثمار وجمموعا- 3

وميكن لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يرتشح الكتساب االراضي باالستصالح حسب شروط هذا املرسوم، 
من قانون التوجيه العقاري هي كل أرض تقع يف منطقة تقل نسبة األمطار فيها 18واالراضي الصحراوية وفق املادة 

.ملم100عن 
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483-97نفيذي االستصالح في ظل المرسوم الت: الفرع الثالث

عمم إمكانية التنازل على كل املناطق مبوجب منح عقد امتياز 4831- 97التنفيذي إن المرسوم
723-98املعدلة باملرسوم رقم04ووفقا لنص املادة.قصد إجناز مشاريع استثمارية، ولكن التنازل يكون دائما مبقابل

يتم ضبط حدود مساحات االستصالح بقرار وزاري مشرتك بني الوزراء املكلفني 1998-11-23املؤرخ يف 
الحة والري واملالية بناءا على معايري اقتصادية وتقنية، اما يف حالة وجود قطعة أرضية تابعة للخواص ضمن احلدود بالف

وتتجسد شروط منح .املعنية، تساهم الدولة فيها بشرط ان حيرر املالك املعين تعهد انضمام اىل برنامج استصالحي
.على أساس دفرت شروط منوذجيامتياز القطع األرضية وكيفيات فسخ عقد االمتياز 

االمتياز، يف مفهوم : " من امللحق اخلاص بدفرت الشروط النموذجي بنصها02وقد عرف عقد االمتياز وفقا للمادة 
األحكام القانونية املشار إليها أعاله هو تصرف متنح الدولة مبوجبه وملدة معينة حق االنتفاع باراضي متوفرة تابعة 

."اصة لكل شخص طبيعي أو معنوي، يف إطار االستصالح ألمالكها الوطنية اخل

:تقييم نظام االستصالح

- 83قانون : أمام تعدد النصوص املطبقة الستصالح األراضي البور بصفة عامة، واألراضي الصحراوية بصفة خاصة
فتشجيع . ، فكل نص أورد تسهيالت متفاوتة 483-97، واملرسوم 289-92واملرسوم املطبق له، املرسوم 18

املشاريع االستثمارية سياسة انتهجت منذ الثمانينات وأدرجت كوسيلة الكتساب امللكية العقارية يف األراضي التابعة 
جتاوزته االحداث وألغيت 1983-08- 18املؤرخ يف 18- 83للدولة، إال أن األهداف مل تتحقق حيث أن قانون 
.2ةضمنيا بعض أحكامه بعد إلغاء قانون الثورة الزراعي

أما عن املراسيم التنفيذية اليت شجعت االستصالح مبسامهة الدولة فلم نسجل أية مساعدات لعدم توفر املوارد املالية، 
.واالعتمادات الكفيلة باالستصالح

كما نسجل عدم توفر آلية الرقابة ودقة الشروط االيت أدت إىل منح اراضي فالحية ال حتتاج إىل استصالح للخواص، 
.كتسبت باالستصالح وحولت عن وجهتها الفالحية دون حترك االدارةوأراضي ا 

صة التابعة للدولة يف واحملدد لكيفيات منح حق امتياز قطعة أرضية من االمالك الوطنية اخلا1997-12- 15املؤرخ يف 483-97املرسوم التنفيذي 1
.املساحات االستصالحية وأعبائه وشروطه

.74فقري فائزة، املرجع السابق، ص2
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نظام المستثمرات الفالحية: المبحث الثاني

بآلية جديدة لتطهري العقار الفالحي اململوك للدولة، الذي كان سابقا مستغال يف إطار املزارع 19- 87جاء قانون 
املستثمرة "يف حق االنتفاع املمنوح للشركة املدنية الفالحية املسماة التابعة للثورة الزراعية وقطاع التسيري الذايت، تتمثل

".الفالحية

( ، وعومال استحداث املستثمرات الفالحية )مطلب أول( ولدراسة مضمون املستثمرات الفالحية نتناول تعريفها 
).يف املطلب الثالث( ، وتققيمها )كمطلب ثاين

:الفالحيةتعريف المستثمرة : المطلب األول

ا تعين إجياد وسائل جديدة لالستغالل، الن اهلدف من هذا 19- 87عرف قانون رقم  مصطلح املستثمرة على أ
التنظيم هو إضفاء قيمة على الوحدة الفالحية حيث ال تكتفي باستعمال الوسائل املوجودة، بل تزيد من قيمة وسائل 

ذا القطاع احليوي يف االقتصاد االنتاج وحترض املنتجني على االستثمار بتوظيف أم واهلم وفوائدهم من الربح للنهوض 
.1الوطين

ويف احلقيقة مفهوم االستثمار ليس جديد العتباره مفهوم اقتصادي يعين يف الغالب أي عمل أو تصرف ملدة معينة 
.2قروضمن أجل تطوير نشاط اقتصادي، سواء كان العمل يف شكل أموال مادية أو غري مادية أو يف شكل 

:وعليه جند أن املستثمرات الفالحية تتألف من ثالثة عناصر أساسية

:عنصر االستثمار01:فرع

إذ أن الفالحة تصبح نشاط عقالين خاذع ملنطق الربح واملردودية االقتصادية، ومكلف بانتاج املواد والسلع الزراعية 
.لفائض للتصديراملوجهة لتغطية االحتياجات الضرورية للسوق الوطنية وختصيص ا

يتطلب عنصر االستثمار، جتنيد كل عنصر من عناصر ألصول مهما كان نوعها، وكل حصة مباشرة أو غري مباشرة 
مبا فيها األسهم احلصصية أو ) منقولة، عقارية، أو حقوق مالية أخرى( نقدية كانت أو عينية يف صورة أمالك الدولة 

1القروض املتحصل عليها

.178عجة اجلياليل، املرجع السابق، ص1
.2، ص1999عليوش قربوع كمال، قانون االستثمارات يف اجلزائر، ديوان املطبوعاتاجلامعية،2
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استحداثه املستثمرات الفالحية، أوجد فرص أكرب لالستثمار، وضرورته يف دعم مستوى االنتاج ، ب19- 87فالقانون 
لألراضي الفالحية التابعة للدولة، فهي حتريض على اإلستغالل األفضل املؤسس على العمل يف مورد نفيس أال وهو 

.2األرض، بااللتزام التام من املنتجني بالقيام بإستثمارها بأقصى حد ممكن

:عنصر المستثمر: الفرع الثاني

كان املصطلح التقليدي فالح عادي وحل حمله مصطلح املستثمر، وروح النص تكشف عن تغيري وظيفة املصطلح إذ 
أصبح يعين كل شخص طبيعي يشتغل على الدوام يف الفالحة، ويتخذها مهنة معتادة له، ليس من أجل تلبية حاجاته 

.3اء باحتياجات السوق الداخلية أيضا، ورمبا للتصدير يف بعض األحيانل الوف<األسرية فقط، وإمنا من أ

وكلمة مستثمر تثري يف شخصية املنتج روح املخاطرة وتبث فيه الذهنية االستثمارية، حبيث تساعده على االنتقال من 
.4األسلوب التقليدي لالنتاج، إىل األسلوب املكثف واحلديث

:عنصر التمويل: الفرع الثالث

:احملرك األساسي لعملية االستثمار، ويتكون من جانبنيوهو

يساهم فيه املستثمر من ماله اخلاص، ويشمل كل ما ميكن تقوميه بالنقد من حقوق مادية عقارية : جانب ذايت-أوال
5أو منقولة مبا يف ذلك الودائع املصرفية، واالستثمارية املالية، واحلصص الشائعة وغري الشائعة

ويتعلق حبجم املساعدات املالية اليت متنحها الدولة، واليت تتشكل من املوجودات املالية : خارجيجانب-ثانيا
للمستثمر من البناءات والعقارت وجتهيزات فالحية أو من املوجودات املستقبلية اليت تتمثل يف املعونات املالية اليت 

.6ات الوطنية للتنميةتقدمها الدولة إىل القطاع الفالحي، على ضوء ماتقرره املخطط

.2عليوش قربوع كمال، املرجع السابق،ص1
،    2003سلمى بقار، النظام القانوين لإلستثمار الفالحي، حالة املستثمرة الفالحية، مذكرة ماجيستري،جامعة اجلزائر، كلية احلقوق، بن عكنون،-2

.14ص
179عجة اجلياليل، املرجع السابق، ص3
.14سلمى بقار، املرجع السابق، ص4
.179عجة اجلياليل، املرجع السابق، ص5

93.6نفس املرجع، ص 
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عوامل استحداث المستثمرات الفالحية: المطلب الثاني

مبادئ 03جند النظام االساسي  الستحداث مستثمرة فالحية يقوم على 19- 87باستقراء احكام قانون رقم 
.نيمبدأ الفصل بني امللكية وحق االنتفاع، مبدأ استقاللية التسيري ، ومبدأ مسؤوولية املنتج: أساسية 

:مبدأ الفصل بين حق الملكية وحق اإلنتفاع: الفرع األول

.1حق امللكية هو حق التمتع والتصرف يف األشياء بشرط أال يستعمل استعماال حترمه القوانني واألنظمة 

والتنازل ويعرف حق اإلنتفاع بأنه حق عيين عقاري مينح على الشيوع وبالتساوي بني أعضاء املستثمرة وهو قابل للنقل 
.2واحلجز عليه

:وتتمثل خصائص حق االنتفاع باملستثمرة الفالحية يف 

.أنه جمرد رخصة من املالك األصلي للمنتج ، ترمي إىل حتويل حق االنتفاع إليه يف حدود عقد االستفادة-
.أنه حق دائم، إذ أنه غري مرتبط بأجل معني-
.أنه حق مبقابل، إذ أن حق االنتفاع ال مينح جمانا-
أنه حق غري خاضع لقواعد محاية املال العام، حيث ميكن التنازل عنه ونقله وحجزه، غري أن هذا التنازل -

:مقيد بعدة شروط 

.سنوات ابتداءا من تاريخ تكوين املستثمرة5عدم جواز التنازل عن احلصص إال بعد - أ

.عدم االخالل بالطابع الفالحي لألرض- ب

.ول املتنازل له حمل املستفيد املتنازلموافقة باقي الشركاء على حل- ج

مبدأ إستقاللية التسيير: الفرع الثاني

يعترب هذا املبدأ كنتيجة لتمتع املستثمرة الفالحية بالشخصية املعنوية، غري أن هذا التمتع يقتصر فقط 
يف الربوز بعد إمتام إجراءات التسجيل، وتبدأ الشخصية املعنوية للمستثمرة . على االستغالالت اجلماعية دون الفردية

:والشهر العقاري للعقد اإلداري لدى احملافظة العقارية ، واليت تتميز مبا يلي

.من القانون املدين اجلزائري674املادة 1
.19-87من قانون 08املادة2
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: ذمة مالية مستقلة-أوال

، وبناءا عليها تتكون 19- 87من قانون 06تتمتع املستثمرة بذمة مالية مستقلة عن ذمة الدولة حسب نص املادة 
:هذه الذمة من جانبني

يتعلق باملباين واملغارس، املعدات، واألدوات واملنشئات واملواشي، املخزونات من املنتجات، واملواد واللوازم : جانب أول
.اليت ماتزال صاحلة لالستعمال

ا أو بعد تكوينها، وتعترب األموال املنجزة خالل : جانب ثاني ويتكون من املوجودات اليت تنجزها املستثمرة حال حيا
.1لفرتة مال خاص ألفراد املستثمرةهذه ا

: األهلية القانونية-ثانيا

ا تشرتط  أما بالنسبة لألثر الثاين من آثار الشخصية املعنوية فيتمثل يف متتع املستثمرة باألهلية القانونية ، حيث أ
ت القضاء العادي، وتتعاقد بكل حرية وطبقا لقواعد القانون اخلاص، كما هلا احلق يف التقاضي بامسها أمام هيئا

:وتتلخص آثار هاته الشخصية يف

، 19- 87من قانون رقم 43حسب نص املادة : عدم جواز التدخل يف إدارة وتسيري املستثمرات الفالحية- 1
.2وتعترب عذع املادة أحد أهم الضمانات اليت حتول دون اخضاع املستثمرة الفالحية للتسييري االداري

إبرام أي إتفاق تراه 40تثمر حسب أحكام الفقرة األخرية من نص املادة حيث جيوز للمس: حرية التعاقد- 2
.مفيدا لتحقيق أهدافها املشرتكة

، احلصول على قروض، وفق 19-87من قانون 41إذ جيوز للمستثمر مبوجب نص املادة : حرية االمتويل- 3
.الشروط احملددة يف التشريع املعمول به

جينمبدأ مسؤولية المنت: الفرع الثالث

ختلت الدولة عن مسؤولية االنتاج الفالحي لصاحل أعضاء املستثمرة الفالحية، مبقتضى عقد االستفادة املربم بينهما،  
ذه املسؤولية  مبقتضى املرسوم رقم  - 02- 06املؤرخ يف 51- 90كما اقرت اجلزاءات املرتتبة عن االخالل 

1990.

.216عجة اجلياليل، املرجع السابق، ص 1
.115زروقي ليلى، التقنينات العقارية، املرجع السابق، ص 2
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:يفوتتمثل العناصر االساسية ملسؤولية املنتجني 

:حاالت وهي كالتايل6وقد حدد املشرع يف املرسوم السالف الذكر : وجود خطأ- 1

.إجيار األراضي مهما كان شكل الصفقة وشروطها- 

.حتويل االراضي الفالحية عن وجهتهت الفالحية- 

.التخلي عن جزء من االراضي املخصصة لفائدة الغري- 

.هلا بالفالحةختصيص مباين االستغالل الفالحي الغراض ال صلة - 

.عدم املسامهة املباشرة يف اعمال االنتاج واالتسيري- 

.تعمد عدم استغالل االراضي  عند توفر لشروط والوسائل الالزمة لذلك- 

يتميز بأنه ضرر يلحق االرض الفالحية أو املعدة للفالحة، اململوكة للدولة حبيث يؤثر على الطابع :وجود ضرر- 2
الطبيعة القانونية هلا، ويقع عبئ إثبات هذا الضرر على املصاحل التقنية للفالحة املعنية من الفالحي هلا أو يعدل من
.قبل الوايل املختص إقليميا

من ذات املرسوم، على أنه يقوم االعوان التقنيني بتحرير تقرير عن خمالفة أو خطأ ، بعد امتام 05حيث تنص املادة 
.تقرير لدى مكتب الوايلالتحريات الالزمة لذلك، ويودع هذا ال

ويف هذا الشأن، وبعد فحص التقرير، يستدعي الوايل املنتجني الفالحيني املعنيني بإرتكاب املخالفة، من خالل جلنة 
معينة يعينها هلذا الغرض، تسمى جلنة الوالئية لإلستشارة واملصاحلة، تتكون من مدير املصاحل الفالحية، مدير أمالك 

.ممثلني للفالحيني3الشعيب البلدي املعين و الدولة، عضو من جملس

يف حالة ثبوت املخالفة، تقوم اللجنة باسم الوايل بتوجيه إعذار هلذه اجلماعة، يتضمن وضع حد هلذه املخالفات، يف 
1.أجل يتالءم وطبيعة املخالفة

221عجة اجلياليل، املرجع السابق، ص 1
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:آثار مسؤولية المنتجين 

فية املستثمرة والبيع االجباري للحقوق اجلماعية أو الفردية إذا ما توفرت الشروط السالف ذكرها، يتم االعالن عن تص
.1للمنتجني، بعد جتريدهم من حق االنتفاع

ردين من حقوقهم،  ويتم هذا البيع لفائدة املنتجني الفالحني اجلدد، الذين رسى عليهم املزاد، املستخلفني لألعضاء ا
، وضمن االشكال املنصوص عليها 19- 87نون رقم من قا24-11-10طبقا للشروط املنصوص عليها يف املواد 

، وحيدد قيمة احلصص املعروضة للبيع وقت اكتساب قرار التجريد 19- 87من قانون رقم 34- 32- 31باملواد 
.2الصبغة التنفيذية له

واجلدير بالذكر، أنه ال يؤثر على وجود املستثمرة أي عقاب أو إجراء قانوين، يسلط مباشرة وشخصيا على أحد 
، ألنه باالمكان تعويضه من 19- 87من قانون 22أعضاء املستثمرة الفالحية اجلماعية، كما تنص على ذلك املادة 

أشهر من تاريخ صدور القرار النهائي القاضي بالتجريد من حق 3، خالل مدة ال تتجاوز 3طرف باقي الشركاء
.االنتفاع

حملددة، ونتج عنه اخنفاظ عدد الشركاء إىل أقل من ثالثة، اذا مل جير استخالف العضو الذي سقط حقه يف اآلجال ا
.فإن املستثمرة تتعرض للحل، وميكن للدولة يف مجيع احلاالت ان متارس حق الشفعة

ذا الصدد يعترب هذا النص مبثابة خروج عن القواعد العامة املطبقة على شركات االشخاص، إذ رغم أن الشخص  و
فته فالحا يقدم عمله بصفة شخصية ومباشرة، إال أن املشرع مل يربط مصري املستثمرة املستفيد هو حمل اعتبار ، بص

4.مبصريه

.06، العدد رقم 1990، اجلريدة الرمسية سنة 1990-02- 06املؤرخ يف 51-90من املرسوم التنفيذي 04املادة انظر1
.222عجة اجلياليل، املرجع السابق، ص2
مسية سنة ، اجلريدة الر 19-87من قانون 29، احملدد لكيفيات تطبيق املادة 1989- 04-18املؤرخ يف 51-89من املرسوم رقم 04انظر املادة 3

.16، العدد رقم 1989
.106ليلى زروقي، التقنينات العقارية، املرجع السابق، ص 4
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تقييم نظام المستثمرات الفالحية: المطلب الثالث

.نتعرض يف هذا املطلب اىل النتائج امليدانية لتطبيق هذا النظام سواء السلبية منها او االجيابية

نتائج تطبيق نظام المستثمرات : الفرع االول

:املظاهر االجيابية لنظام النستثمرات الفالحية-أوال

:إنسحاب الدولة من عملية االنتاج- 1

تقوم هذه السياسة على منطق برغمايت ، يعتمد على ثنائية الفعل، من جهة تقرر الدولة االنسحاب من النشاط 
.1ومن جهة أخرى توفر أدوات الدعم واالسناد للفالحة الوطنيةالفالحي وتركه للمبادرات اخلاصة، 

فاالستقاللية حسب السلطة، ال تعين عدم النجدة املطلقة، للمستثمرات اليت حكمت عليها ميكانيزمات السوق 
فر له باالختفاء لعدم فعاليتها، كما ال تعين ترك القطاع الفالحي وحده يف مواجهة املشاكل، وإمنا على الدولة أن تو 

متارس التغطية التنظيمية، عن طريق وزارة الفالحة مبساعدة املنظمات املهنية . 2سلسلة من التغطيات التنظيمية واملالية
دف  الفالحية، اما التغطية املالية ، فتتم عن طريق بنك الفالحة والتنمية الريفية، وكذا صناديق التعاون الفالحي، 

.ية لتمويل الزراعةأساسا اىل توفري رؤوس اموال كاف

لقد أصبح تسيري املستثمرات الفالحية يف ظل هذا النظام تيد املنتجني : االستقاللية الفعلية للمستثمرة- 2
الفالحني بصفة مطلقة بدون تدخل الدول او من الغري، حيث ان نشاط املستغل الفالحي هو نشاط حر مبا 

إرتيباذ أو تبعية كنتيجة لتمتعه حبق لنتفاع دائم على يعين أن املنتج ليس خاضعا حني ممارسته لعمله إىل أي
.هالعقار الفالحي املمنوح ل

وملا كان للمنتجني حرية النشاط ، كان هلم أيضا احلرية يف التموين وبيع الغلة دون أي تدخل إداري، فتحررت 
م من كل قيد خىت أصبحو ينافسون القطاع اخلاص، ويفكون االحتكار الذي كان  يتمتع به اخلاص عىب مبادرا

.االسواق، وحتولت تدرجييا اىل مستثمرات فالحية اجلادة اىل وحدات اقتصادي مستقلة عن البريوقراطية 

.222عجة اجلياليل، املرجع السابق، ص 1

.33علي معطي اهللا، املرجع السابق، ص 2
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، من املنتجني أشباه مالك هلم حق انتفاع دائم معرتف هلم مبوجب عقد ناقل للملكية 87-19لقد جعل القانون 
زة فهو عقد وضع يف شكل رمسي فحسب إجراءات التسجيل حقيقي، ال ميكن أن يكون حمل حتديد أو نزع للحيا

.والشهر العقاري

املظاهر السلبية لنظام املستثمرات الفالحية_ ثانيا

لقد ساعد على تفشي املظاهر، غياب الدولة عم ممارسة الرقاية املقررة، ومن جهة أخرى الذهنية الفالحية، اليت تتجه 
أو البريوقراطية االدارية الطاردة ألي استثمار حقيقي، ومن بني أهم املظاهر لالنانية و الفردية و العمل املشرتك، 

:السلبية النقاط التالية

املالحظ بعد مدة ليست بطويلة من تطبيق نظام املستثمرات : عدم استقرار مجاعة املنتجني.1
خيص الفالحية، هو عدم استقرار محاعة املنتجني، نتيجة عدم ضبط العالقة فيما بينهم، فيما

.1تقاسم االشغال داخل املستثمرة الفالحية

وكان الشعور املفرط باالستقاللية الفردية، االثر البالغ يف مترد عن القيام بالوظائف املوكلة لكل فرد داخل املستثمرة، 
ة رعي األغنام، حرث االرض ، العناي( واستنكاف عن القيام ببعض التشاطات اليت تدخل يف صميم عمل املستثمرة 

:ومن أهم مظاهر  عدم االستقرار العناصر التالية) باالبقار احللوب

القسمة الداخلية ألراضي املستثمرة وما نتج عنه من تفتيت االراضي اليت حرصت الدولة على جتميعها.
بيع العتاد الفالحي املخصص لالستثمار الفالحي.
ادة حمل رفض من طرف الشركاءالشاكل اليت يثريها استخالف الشخص املتويف، والذي يكون ع.
كثرة النزاعات الداخلية بني االعضاء.
تراكم املنازعات ضد الغري، املتعلقة بدعاوى االسرتجاع، ودعاوى استحقاق امللكية.
 حتويل األراضي الفالحية عن وجهتها لفالحية، سواء بالبناء أو استغالهلا يف نشاطات غري فالحية كورشات

.صناعية أو حرفية

65مسية بركاهم لنقار، املرجع السابق، ص 1
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 صعوبة الحصول على قروض بنكية:الفرع الثاني:

ان القيام باالستثمارات االنتاجية الالزمة، كتمهيد األرض ونزع احلجارة، حتجهيز شبكات جلب 
وتصريف املياه، تشييد املباين الفالحية، شراء العتاد الضروري للسري اليومي للمستثمرة، يتطلب عادة مبالغ مالية كبرية 

1.جز املستفيدين على توفريها شخصيايع

،الذي يكيفه 1062_82يف هذا االطار نشأت السلطة العمومية بنكا خاصا بالتنمية الفالحية، مبوجب املرسوم رقم 
على انه بنك متخصص يف القطاع الفالحي، يسعى اىل توفري رؤوس املال الضرورية النعاش الفالحة الوطنية، من 

.3لفالحني وتقدمي القروض الفالحيةخالل تلقي الودائع من ا

يف املرحلة االوىل، قبل صدور قانون النقد والقرض، متيزت بظاهرة القروض السياسية ، اليت كانت متنح للمنتجني، 
دون طلب أية ضمانات، نظرا للضغوطات املفروضة على البنك من قبل الدولة، ولدت عجزا مزمنا يف التوازنات املالية 

.4اع املستفيدين عن رد القروضللبنك بعد امتن

أما يف مرحلة ما بعد قانون النقد والقرض، الذي منح استفاللية قانونية للبنك دفعت ادارة البنك إىل فرض جمموعة 
م إجتاه البنك ، تبنت الدولة  من الضمانات عند منح أي قرض فالحي، وأمام عجز املنتجني عن تسديد مستحقا

اية اجراءات مسح ديون الفالحني .5مليار دينار17حوايل 1990، اليت بلغت مع 

اال ان مشكلة القرض الفالحي ، رغم ختلص الفالحني من عبئ الديون بقيت عالقة ، حبيث رفض البنك يف كثري من 
احلاالت منج قروض جديدة ويرجع السبب يف ذلك، إىل غياب الضمانات لدى املنتجني، على أساس أن االرض 

ال ميكن رهنها لضمان القرض الفالحيملك للدولة 

64مسية بركاهم لنقار، املرجع السابق، ص- 1
، املتعلق بانشاء بنك الفالحة والتنمية الريفية1982مارس 03املؤرخ يف 828106م التنفيذي رقم املرسو - 2
225عجة اجلياليل، املرجع السابق، ص - 3
226عجة اجلياليل، املرجع السابق، ص-4
227املرجع السابق، ص/ عجة اجلياليل- 5
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:متهبد
العقاريةعلى  السياسةجديدنظاماخلاصةالوطنيةلألمالكالتابعةالفالحيةاألراضييفاالمتيازنظامإن

متاشيا15 /1997/12يفاملؤرخ483- 97رقمالتنفيذياملرسوماستحدثهإذاالستقاللمنذاملنتهجةاجلزائرية
ظليفحصلتاليتواالقتصادية،واالجتماعيةاملتغريات السياسيةمعومتاشياالفالحيالقطاعيعرفهالذيالتطورمع

.تعرفها  البالداليتالشاملةالتنمويةالعملية
جعلممامساحتها  ونوعيتهاشساعةحيثمنثروةتشكلالوطنية،لألمالكالتابعةالفالحيةفاألراضي

التسيريبأسلوببدايةاالستقاللاملتتالية منذالقواننيمبوجبفعالمتماوهذا،حتمياأمرااستغالهلايفالتفكري
:يفاملؤرخ18-83:رقم مبوجب القانوناإلستصالحإيل جمالالزراعية،الثورةقانونتطبيقبعملياتمرورًاالذايت،

الفالحيةالقدراتمنميكنماأقصىباستصالحالقيامعلىاملواطننيتشجيعايليهدفالذي،18/08/1983
.السياسياألمنعنأمهيةيقلالالغذائيلألمنأساسياحمورابإعتبارهالذايتحتقيق اإلكتفاءدفللبالد

الفالحيةاستغالل األراضيكيفيةضبطاالملتضمن12/  08/1987املؤرخ يف19- 87رقمالقانونصدرمث
م ،املنتجنيحقوقوحتديدالوطنيةلألمالكالتابعة الوجهةذاتأوالفالحيةاألراضيمنحيهدف اىلوالذيوواجبا

العقاريةاألمالكجمملعنالكليالتنازلجانباىلدائم،حق انتفاعشكليفللمنتجنيللدولةالتابعةالفالحية
.األراضيهذهإلستغاللواملشغولة واملخصصةاملبنية
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مفهوم نظام عقد االمتياز: المبحث الثالث
االمتيازنظام عقدمفهوم

يفالعقدهذاتعريفمنكلاىلنتعرضاالمتيازعقدمفهوم نظام اىلللوصول
ا،مراليتاملراحلأهمعرباجلزائريفالتشريعيتطورهاىلنتعرضكماوالقانون،الفقه

ةواألنظمةالعقودعنمتييزهاىلنتعرضوأخريا لهنتعرضماوهذا.ايلتبسالحىتلهاملشا
:التاليةالفروعيف

االمتيازعقدتعريف
العامباملرفقوهومرتبطاإلداري،القانونيفأصوللهعامةبصفةاالمتيازعقدإن

وثيقا،وهلا ارتباطاالكلماتوأعمأوسعمنهيGeorges Vedelالفقيهحسباالمتيازفكلمة
امبااإلداريالقانون اغريبصلة،لبعضهامتتالكثريةمعاينتتحملأ األصليفتعينأ
.اإلدارةمنإذنأوترخيص

للمرسوم وفقاالقانونيةالنصوصحسبمثاإلداري،الفقهيفالعقدهذاتعريفاىليدفعناماوهذا
.تعريفهقبلوهذااجلزائر،يف483-97:رقمالتنفيذي
:االمتيازلعقدالفقهيالتعريف

أمههااىلنتعرضاإلداري،الفقهيفالعامةاملرافقإمتيازلعقدتعريفاتعدةوردتلقد
DUGUIT،DELAUBADERE،VEDEL :أمحد حميووأخريا.

الفقهاءاليهذهبماحسبوهذا
:Vedelالفقيه حسبتعريفه

حسبالعاماملرفقامتيازلإلمتيازاهليئة املاحنةيدعىعامشخصمبوجبهيقومإجراءهو
g.Vedelالفقيه
املاحنةاهليئةرقابةعام  حتتمرفقتسيرييفاحلقاالمتياز،صاحبيدعىمعنويأوطبيعيشخصمبنح

5 ]العامقاملرفمستعملي.من االمتيازصاحبعليهايتحصلواليتإتاواة،مقابللإلمتيازات
DE LAUBADالفقيه  حسبتعريفه:

Aالفقيه حسباالمتياز – DE LAUBADRE
صاحبتدعىخاصةهيئةلإلمتياز بتكليفاملاحنةاهليئةعامة تدعىهيئةمبوجبهاتقومإتفاقيةهو

املرفقمستخدميمنيتلقاهاإلتاواةدفعهمقابلومسؤوليتهنفقاتهحتتعاممرفقبتسيرياالمتياز
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:DUGUITالفقيه حسبتعريفه
عملهواإللتزامأنمقتضاهاجديدة يف االمتيازنظريةDUGUITدوجي العميدصاغ

(acte mixte) :النصوصمننوعنيعلىحيتوي
ناحيةمنامللتزموبنيناحيةمناإللتزاممانحبنياملتبادلةاملاليةاألعباءتشتملمركب نصوصقانوين
clausesواخلاصة إسرتدادهوكيفيةاإللتزاممدةومثلهامباشرة،املنتفعنيمالنصوصوهيأخرى،
contractuelles.تعاقديةنصوصوهياإللتزاميقتضيهااليتالعامةاألشغالبتنفيذ

بتنظيماخلاصةوهياملنتفعنيعلىمتتدوإمناامللتزم،علىأثرهايقتصرالنصوص
سالمةحبفظالكفيلةواإلجراءاتحتصيلهاجيوزاليتالرسومكتحديدريه،وتسيالعاماملرفق

الئحيةأوتنظيميةهيالنصوصوهذه…املرفقيقدمهااليتباخلدمةاإلنتفاعوشروطاملنتفعني،
:حميوأمحدالفقيهحسبتعريفه
عاممرفقشغيلبتأمني إعتبارياأوطبيعياشخصامبقتضاهاإلدارةتكلفإتفاقهوالعاماملرفقامتياز

مننوعنييف احلقيقةيتضمنإذالئحية،ونصفعقديةنصفمزدوجةطبيعةالعامةاملرافقوالمتياز
.والئحيةتعاقديةالشروط،

تعريف نظام االمتياز: المطلب االول
المقصود بنظام االمتياز: الفرع االول

التعريف الفقهي: اوال
االمتياز هو عقد اداري يتوىل فيه امللتزم فردا كان او شركة : " الفقهاء تعريف الدكتور سليمان الطماوي نذكر من بني 

مبقتضاه وعلى مسؤليته ادارة مرفق عام اقتصادي واستغالله مقابل رسوم يتقاضاها من املنتفعني مع خضوعه للقواعد 
)1("ليت تضمنها عقد االمتيازاالساسية الضابطة لسري املرافق العامة فضال على الشروط ا

االمتياز هو اتفاق تكلف االدارة مبقتضاه شخصا طبيعيا او اعتباريا بتامني تشغيل :" اما الدكتور امحد حميو عرفه بانه
"مرفق عام

التعريف  القانوني: ثانيا
والذي 15/08/2010املؤرخ يف 10/03من القانون رقم 04لقد عرف املشرع اجلزائري االمتياز يف نص املادة 

االمتياز هو :" حيدد شروط وكيفيات استغالل االراضي الفالحية التابعة لالمالك اخلاصة للدولة حيث جاء يف نصها 
حق اسغالل االراضي الفالحية ) صاحب االمتياز(العقد الذي متنح مبوجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية 

106،ص2005االداریة،الطبعة الخامسة،دار الفكر العربي،القاھرة،مصر،سلیمان محمد الطماوي،االسس العامة للعقود ) 1(
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ا بناءا على دفرت الشروط والذي حيدد عن طرق التابعة لالمالك اخلاصة للدولة وكذا  االمالك السطحية املتصلة 
سنة قابلة للتجديد مقابل دفع اتاوى سنوية تضبط كيفيات حتديدها وحتصيلها وختصيصها 40التنظيم ملدة اقصاها 
"مبوجب قانون املالية

دولة طرف فيه وتتمتع بامتيازات السلطة فمن خالل هذا التعريف يتضح ان االمتياز هو عقد اداري على اعتبار ان ال
.العامة هذا ما خيوهلا رقابة تنفيذ العقد وتوقيع اجلزاءات اي فسخ العقد االداري دون اللجوء اىل القضاء

التعريف القضائي : ثالثا
:"حيث جاء يف نصه11950قضية رقم 29/03/2004نستند يف هذا التعريف اىل قرار جملس الدولة املؤرخ يف 

دف حمدد ومتواصل مقابل دفع اتاوى ولكنه مؤقت  ان عقد االمتياز  لعقار تابع لالمالك الوطنية بشكل استثنائي و
"فهو يقرتب كثريا من العقود االدارية املقننة او ما يسمى بالصفقات العمومية ...وقابل للرجوع فيه 

وبرغم من انه يتضمن جوانب عامة وحيتوي على يتضح من هذا التعريف طابع االداري وطابع العام عقد االمتياز
ا لالدارة جتاه متعهد مما جيعله من عقود القانون العام ، كما اعترب جملس الدولة عقد  سلطات االدارية معرتف 

.االمتياز على انه اسلوب استغالل عقار تابع لالمالك الوطنية العامة واخلاصة بشكل االستثنائي 
عاريف السابقة اىل ان االمتياز هو نوع من تسيري واستعمال ميكن مبوجبه منح حق خنلص من خالل هذه الت

االستغالل حصر لشروط تفضيلية مقابل التزام معني بتقدمي خدمة او مصلحة ويكون ملدة حمددة وميكن للمستفيد من 
توفري التسهيالت الالزمة االمتياز من االستعمال هاذا احلق لتحقيق مصاحله وكذلك يسمح للدولة مبسامهة من خالل 

)1(.دف دعم االستثمار يف اطار التنمية وحتقيق اخلدمة العامة

خصائص نظام االمتياز:الفرع الثاني
االمتياز حق عيني: اوال

بغض النظر عن احكام القانون املدين خيول حق االمتياز املنصوص :" على انه 10/03من قانون 12تنص املادة 
،فاالمتياز " انون حق تاسيس رهن يثقل احلق العيين العقاري الناتج عن االمتياز لفائدة هيئات القرضعليه يف هذا الق

هو حق عيين عقاري والذي يعرف على انه حق خيول لصاحبه سلطة مباشرة على املال واملقصود بالسلطة املباشرة ان 
)2(ميكنه من ذلكالشخص صاحب احلق ميكنه ان ميارس حقه هذا دون احلاجة اىل شخص اخر

حق حمدد املدة: ثانيا
منه احلاالت اليت 26سنة قابلة للتجديد ،وقد حددت املادة 40االمتياز مبدة اقصاها 10/03لقد حدد القانون 

ا حق االمتياز  :ينتهي 

،مذكرة نھایة الدراسة الستكمال متطلبات شھادة الماستر 10/03و87/16لباز ھاجر خدیجة، االستثمار في العقار الفالحي في ظل قانوني ) 1(
.68ص 2013/2014لجلفة، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة زیان عاشور ا

. 68لباز ھاجر خدیجة،المرجع السابق ،ص )2(
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.عند انقضاء املدة القانونية لالمتياز يف حالة عدم جتديده -
.مدة االمتياز بطلب من صاحب االمتياز قبل انقضاء -
.عند اخالل صاحب االمتياز بالتزاماته -
)1(.عند نزع حق االمتياز من اجل املنفعة العمومية-

:اخلاصةاملناطقيفاالمتياز- 2
األمالكأراضيإمتيازاملتعلق مبنح17/10/1994يف املؤرخ322- 94التنفيذياملرسومحسبتعريفه
هو العقد" :بقوهلالإلمتيازتعريف،94التنفيذياملرسوممن05املادةيفوردخاصة مناطقيفالواقعةالوطنية
معنوياأوطبيعياشخصاألمالكهااخلاصة،تابعةمتوفرةأرضيةبقطعةاإلنتفاعحقمعينةمدةالدولةمبوجبهختولالذي
إقامةيفأساسااألرضتلكلتستعملإقتصادية،عموميةمؤسسةأومقيمغريأومقيمااخلاص،للقانونخيضع

1993سنةأكتوبر05يف املؤرخ12- 93رقمالتشريعياملرسومإطاريفخاصةمنطقةيفإستثمارمشروع
)13اإلستثماربرتقيةواملتعلق
:07/09/1994يفاملؤرخةالوزاريةالتعليمةحسبتعريفه

املؤرخة الداخليةلوزيرالوزاريةالتعليمةإحتوتهالذيذلكهواجلزائر،يفالقانونيةالنصوصيفوردتعريفأهمإن
خاصةشركةأوفردااملختصةاإلداريةاجلهةمبقتضاهتكلفعقدهواالمتيازفيها إنجاءواليت07/09/1994

علىامللتزم االمتيازحقصاحبيقدمهاوأموالعمالبواسطةالزمنمنمعينةملدةوإستغاللهمرفق عامبإدارة
."املرفقهذالهالذي  خيضعالقانوينالنظامإطاريفوذلكخلدماته،املنتفعونيدفعهارسوممقابلمسؤوليته،
اإلدارةمنبتكليفاملاليةوحتت مسؤولياتهنفقاتهعلىاخلاصةالشركاتأواألفرادأحديتعهدالعقدهذافبموجب

بإستغالللهالسماحمقابلللجمهور،عامةخدمةله، بأداءتوضعاليتللشروططبقا)البلديةالوالية،الدولة،(
اإلدارةاىلاملدةايةيفاملشروعيعودحبيثالعقد،يفحتددالزمنمنملدةيدرهااليت األرباحعلىوحصولهاملشروع
يفاالمتيازلعقدتعريفأييردمل،483/ 98رقمباملرسوماملعدل372:-97رقمالتنفيذيللمرسوموفقاتعريفه
مبنحاملتعلقالنموذجيالشروطدفرتبعنوانامللحقالشروطدفرتيفوردوإمنا372- 97رقمالتنفيذياملرسوم
حتويلهوإحتمالاإلستصالحيةاملساحاتداخلالواقعةللدولةالتابعةاخلاصةالوطنيةمن األمالكأرضيةقطعإمتياز

.اىل تنازل
الدولةمتنحتصرفهوأعاله،املشار إليهاالقانونيةاألحكاممفهوميفاالمتياز" :يليماعلىمنه02املادةفنصت
يفمعنوي،أوطبيعيشخصلكلاخلاصة،الوطنيةتابعة  ألمالكهامتوافرةبأراضاإلنتفاعحقمعينة،وملدةمبوجبه
."والسهبيةاجلبليةاملناطق الصحراوية،يفاالستصالحإطار

.128،ص 2012/2013،دار ھومة،الجزائر،) في ضوء اخر التعدیالت واحدث االحكام(زروقي لیلى، باشا حمدي عمر،المنازعات العقاریة ) 1(
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ا تصفسابقاهلاالتعرضمتاليتواجلزائريفلإلمتيازاملنظمةالقواننيمعظماىلبالرجوع إداريعقدبأنهاالمتيازفإ
.طبيعتهتوضيحدونتصرفاىل أنهباإلشارةالتنفيذياملرسومإكتفىبينماأخرى،تارةوعقدتارة
اإلدارةاتقوماليت.تصرف كلمةبأنعلما(acte)األعمالكلتشملفهيمعاينعدةحتملواسعةكلمةهي

واألعمالخمتلفة،قانونيةإداريةأعماالتأيتبوظيفتهاالقيامبصددوهياخلاص فالسلطةللقانوناخلاضعةالعقودوحىت
ايفتقصدوهياإلدارةاتقوماليتاألعمالتلكهياإلدارية  القانونية إجتاهأيقانونية بواسطتها،آثارترتيبإراد

عامةمعينةقانونيةمراكزإلغاءأوتعديلأوإنشاءاىلالقانونيةاإلدارية،باألعمالالقيامعنداإلداريةالسلطاتإرادة
.وذاتيةخاصةأوكانت

:نوعينالىالقانونيةاإلداريةاألعمالوتنقسم
ا  املنفردةوحدها،اإلدارةمنالصادرةاألعمالأياإلنفراديةالقانونيةاإلداريةاألعمال .اإلداريةالقراراتوهيوبإراد
أوإتفاقعلىبناءالصادرةاألعمالأيالرضائيةأواإلتفاقيةالقانونيةاإلداريةاألعمال

يفعرفتاإلداري،العقدفنظريةاإلداريةالعقودتشكلاليتوهياآلخر،والطرفاإلدارةجهةبنيالرضاتبادل.
تكنملواليتاألمةحلياةالضروريةاإلقتصاديةاملشاريعأجل إجنازمنالعامةالسلطةيديفوسيلةوكانتفرنسا

ا بنفسهاعلىقادرةالسلطة حبقحمتفظةالعامة،املرافقإمتيازعقودمبوجبللخواصمنحهافضلتواليتمباشر
.املاليةواملخاطرالكيفياتتتحملأندونالرقابة  والتوجيه

اإلداريالعقدنظريةبناء وظهوريفسامهااللذانمهاالعامةاألشغالوعقداالمتيازعقدفإنالقانوين،الصعيدوعلى
االتيفاإلدارةلتدخلاملثلىاألداةاإلداريالعقدأصبحإذ، التصرفكلمةفإنواإلجتماعية وعليهاإلقتصاديةا

الرغمعلىاإلداريالعقدايقصد،483/97التنفيذي باملرسومامللحقالشروطدفرتمن02املادةيفاملذكورة
اليتاألخرىاالمتيازلعقودبالنسبةالشأنهوكمااملرسوم التنفيذي،أحكاميفصراحةذلكعلىالنصعدممن

.اجلزائريفالقانونيةللنصوصوفقااالمتيازتعريفات عقدخاللمنرأيناوأنسبق
بنييربمإداريعقدهو"املياه83قانونمن21املادةعرفتهإذ/ 96باألمرواملتمماملعدل17 /بقانوناملتعلق
العامةامللكيةإستعمالقصداخلاص،أو القانونالعامللقانونكانخاضعاإعتباريأوطبيعيوشخصاإلدارة
."للمياه
يفاخلارجيةالدولة للتجارةبإحتكاراملتعلق01 /01/ 1989 :يفاملؤرخ89/15التنفيذياملرسوموعرفه
/عقدبأنه05املادةيفاالقتصاديةاملؤسساتبتوجيهاملتعلق01."…اإلداريالقانونعقدبأنه"منه04املادة
."…لإلمتيازإداريلعقدوفقايكون":بقوهلاإداري88القانونوعرفه
هياملعدنيةاملياهإمتياز29…"املادة41-94التنفيذياملرسوممبوجباملنظماملعدنيةاملياهإمتيازيفوردكما
عقدهواالمتيازبصاحبالدولةيربطالذياملذكوروالتصرف/01/  94."…23:يفاإلداري املؤرخالعقد
:يليمابدليلإداري
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.الدولةوهيالعامالقانونأشخاصمنشخصهوالعقدأشخاصأحدإن*
.األرضخدمةوهوعامةمنفعةلتحقيقويهدفعاممبرفقيتصلاالمتيازعقدإن*
.اإلداريالعقديفإالاليكونوهذابهملحقمنوذجيشروطبدفرتمرفقاالمتيازعقد*
.اخلاصالقانونيفمألوفةغريإستثنائيةأحكامايتضمننرىسوفكمااالمتيازعقدإن*

وحيتويعاممرفقتسيريموضوعهعقديربمأنميكنإذاإلداري،العقديفضروريالعاماملعنويالشخصووجود
هواخلاصللقانونتابعنيشخصنيبنياملربموالعقد.إدارياعقدايكونأندونمألوفةغريإستثنائيةأحكامعلى
.عامةأشغالأوعاممرفقتسيريهدفهوكانمألوفة،غريشروطعلىإحتوىوإنحىتاخلاصللقانونخيضععقد

كطرفالعامالشخصبوجودوثيقاإتصاالمتصلةهيواليتمألوفةغريأحكامعلىإحتوىإذاإداريا،العقدويكون
.العقديف

للقانونخاضعشخصقياموتصورتقبلالصعبمنيكونإذعام،مرفقتسيريموضوعهكانإذاإدارياالعقديكون
مينحإمتيازوهوحمددة،ملدةعاممرفقبتسيريالعقدالعامة يتعلقالسلطةأدواتمستعمالعاممرفقبتسيرياخلاص
العامة املرافقإمتيازعقدبذلكوهوالعام،الصاحللتحقيقدفمشاريعإجنازغريهم  بقصددوناألشخاصلبعض

العقد؟هذاهي طبيعةفماإداريعقدهوالشروطدفرتمن02املادةنصيفاملذكورالتصرفكانوإذا
املتعلقةكتلكشريعة املتعاقدينالعقدقاعدةاىلختضعتعاقدية،شروطعلىاألصليفحيتوياالمتيازعقدإن

اجلهةمتلكاليتوهيتنظيميةوشروطومدة االمتياز،االمتياز،وصاحباإلداريةاجلهةبنياملتبادلةاملاليةباألعباء
أداءبكيفيةتتعلقاليتكتلكذلك،اىلاالمتيازموضوعالعامحاجة املرفقدعتكلماوقتأييفتعديلهااإلدارية
…املرفقبسالمةالكفيلةواإلجراءاتللمنتفعني وشروطهااخلدمة

عقدطبيعةحددتقد،07/09/1994املؤرخة يف"شريفمزيان"الوزيرللسيدالوزاريةالتعليمةفإناجلزائرويف
.املختلطةبالعقوديعرفماوهو،تنظيميةوأخرىشروط تعاقديةالشروط،مننوعنيعلىحيتويبأنهاالمتياز

املتعاقدين،شريعةقاعدة  العقدفيهوتربزتعاقديجانبعلىحيتويأيخمتلط،عقدفعالهواالمتيازعقدفهل
.وضع شروطه؟حبقاإلدارةوتنفردتعاقدي،قانوينلنظامخيضعالتنظيميوآخر
االمتياز عقد معاوضة: ثالثا

سنة قابلة 40هو عقد ياتزم فيه كل من الطرفني باعطاء او فعل شيء ما حيث تلتزم الدولة مبنح حق االمتياز ملدة 
االمتياز اتاوى سنوية يتم حتديدها للتجديد من اجل استغالل االراضي الفالحية مقابل ان يدفع املستفيد صاحب 

.مبوجب قانون املالية يف شكل اقساط ويف اجال حمددة ،وبالتايل فاملقابل يف هذا العقد هو دفع االتاوى
فهذا احلق ال ينتهي بوفاة املستثمر بل ينتقل اىل الورثة فيكون هلم مهلة سنة تسري حق االمتياز قابل للنقل :رابعا

:وفاة مورثهم من اجلابتداءا من تاريخ 
اختيار واحد منهم ليمثلهم ويتكفل حبقوق واعباء مورثهم ، يف حالة وجود قاصر جيب احلصول على اذن -

.من قانون االسرة88قضائي طبقا للمادة 
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.التنازل مبقابل او جمانا الحدهم -
.التنازل عن حقوقهم حسب الشروط احملددة يف القانون-

وعدم اختيار الورثة يف احدى احلاال املذكورة خيطر الديوان الوطين لالراضي الفالحية ويف حالة انقضاء اجل السنة
.اجلهة القضائية املختصة لذلك 

االمتياز عقد وارد على االراضي الفالحية: خامسا
فهو منط الستغالل االراضي الفالحية بناءا على دفرت الشروط يف شكل مستثمرات فالحية مجاعية او فردية يهدف

)1(من خالله اىل رفع متوى القطاع الفالحي وذلك بعصرنة وسائل االنتاج وحتسني مداخيل اصحاب االمتياز 

حق االمتياز قابل للتنازل: سادسا
،اال انه جيب على املستثمر صاحب االمتياز الراغب يف التنازل عن 10/03من القانون 13وذلك طبقا للمادة 

حقه يف االمتياز ان خيطر الديوان الوطين لالراضي الفالحية مع توضيح مبلغ التنازل وكذا هوية املرتشح القتناء حق 
هنا حيق لالعضاء االخرين يف املستثمرة ممارسة حق من نفس القانون ،و 17،15االمتياز وذلك طبقا للمادتني 

.الشفعة ويف حالة امتناعهم ميكن للديوان ممارسة هذا احلق 
حق االمتياز قابل للرهن: سابعا

من القانون املدين يف املدين الراهن ان يكون مالك للعقار املرهون مينح حق االمتياز 884بالرغم من اشرتاط املادة 
.يا عقاريا قابال للرهن لفائدة هيئات القرض الفالحي حقا عين

حق االمتياز قابل للحجز: ثامنا
فاالمتياز حق عيين عقاري قابل للحجز عليه وتطبق عليه اجراءات احلجز 10/03من القانون 13طبقا للمادة 

.وما بعدها من قانون االجراءات املدنية واالدارية721العقاري املنصوص عليها يف املادة 
شروط منح االمتياز : لمطلب الثانيا

مينح حق االمتياز بشروط معينة منها مايتعلق باملستثمر صاحب االمتياز ومنها مبا يتعلق بوضوع العقد 
الشروط المتعلقة بالمستثمر صاحب االمتياز: الفرع االول

:يشرتط يف املستفيد ان يكون10/03من القانون 04طبقا لنص املادة 
.من جنسية جزائريةشخصا طبيعيا-
.عاقل بالغ غري حمجور عليه-
.19ان اليكون قد ارتكب فعل معاد للثورة التحريرية حسب املادة -
يشرتط يف منح االمتياز العضاء املستثمرات الفالحية اجلماعية والفردية الذين استفادوا من 05طبقا للمادة -

:واحلائزين على 08/12/1987املؤرخ يف 87/19احكام القانون رقم 

.69لباز ھاجر خدیجة،المرجع السابق ،ص )1(
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عقد رمسي مشهر يف احملافظة العقارية.
 او قرار من الوايل، باالضافة اىل انه جيب ان يكون اعضاء املستثمارات الفالحية اجلماعية والفردية

م مبوجب القانون رقم  87/19قد وفو بالتزاما
احكام هذا القانون االشخاص التالية يتم االقصاء  من االستفادة من 10/03من القانون 07وطبقا للمادة -

:
 الذين حازوا على اراضي فالحية  واكتسبو حقوق االنتفاع.
الذين كانو موضوع اسقاط حق صادر عن طريق القضاء.
م .الذين الغى الوايل قرارات استفاد

الشروط المتعلقة بموضوع العقد: الفرع الثاني
الرتاضي: اوال

ما املتطابقتني حول استغالل االراضي الفالحية ويكون بتبادل كل من الدولة واملستفيد من االمتياز التعبري عن اراد
وعدم حتويل وجهتها واستغالهلا استغالال امثل ،والقبول من طرف املستفيد يكون يف شكل عقد تصرحيي اما االجياب 

.فيصدر عن الوايل يف شكل قرار اداري 
المحل: ثانيا

وكذا على املمتلكات املتنازل عنها ،فاحملل 87/19المتياز الذي كان حق انتفاع يف القانون وينصب احملل على حق ا
ا وتسيريها  يف عقد االمتياز هو استغالل اراضي فالحية استغالال امثل باالضافة اىل االمالك السطحية امللحقة 

)1(واستغالهلا ومحايتها

السبب: ثالثا
اال خيالف النظام العام واالداب العامة حسب القانون املدين ولذلك فالغرض فيجب ان يكون السبب مشروعا اي 

املنتضر من صاحب االمتياز هو انشاء املستثمرة الفالحية وضمان استغالل االراضي الفالحية وليش من اجل 
.احلصول على قطعة لتحويلها عن طابعها الفالحي

الشكلية:رابعا
من 61مكرر من القانون املدين واملادة 324راغه يف شكل رمسي طبقا للمادة باعتبار العقد حق عيين لذى وجب اف

حبيث يتم حتريره يف نسخة اصلية 21/11/1975املتضمن تاسيس مسح االراضي العام املؤرخ يف 75/74االمر 
هرها ونسختني ختصص احدامها للمحافظة العقارية قصد اشهارها واالخرى للمستثمرة الفالحية بعد تسجيلها وش

،كما يشرتط تسجيل املستثمرة يف بطاقة املستثمرات 15/02/2010املؤرخ يف 10/03طبقا ما نص عليه القانون 
.الفالحية لدى الديوان الوطين لالراضي الفالحية

.72لسابق ،ص لباز ھاجر خدیجة،المرجع ا)1(
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الطبيعة القانونية لعقد االمتياز : المطلب الثالث
النظرية القائلة ان االمتياز عقد مدني  : الفرع االول

ا ان االمتياز عقد مدين ينتج عن 19سادت هذه النظرية يف القرن  يف فرنسا حيث اعترب اصحا
تطابق اراديت بني الدولة من جهة وصاحب االمتياز من جهة اخرى مستندين يف ذلك على مبدا سلطان االرادة الذي 

الطرفني لكن هذا املنطلق مفرتض الن فقهاء هذه خيضع اىل قاعدة العقد شريعة املتعاقدين فال ميكن نقضه اال باتفاق
النظرية مل يكونوا يدركون بعد ان التوافق الثنائي لالرادة ليس بالضرورة ان يؤدي اىل عقد عادي كما ان عقد االمتياز 

على الفالحي يتضمن بعض القواعد التعاقدية القواعد التعاقدية اليت تتفق الدولة فيه مع املستثمر صاحب االمتياز 
)1(انشائها

ا ساوت بني اطراف عقد االمتياز متجاهلة : نقد انتقدت هذه النظرية من قبل فقهاء القانون االداري على اساس ا
املصلحة العامة ومقتضيات املرفق العام كون عقد االمتياز وعلى رغم من وجود بعض القواعد التعاقدية فيه اال ان 

الشروط بصفة انفرادية خيضع هلا وتتمثل يف دفرت الشروط كما تتمتع الدولة الدولة تفرض على صاحب االمتياز بعض 
ا املنفردة كلما اقتضت املصلحة العامة ذلك  .بسلطات واسعة يف تعديل او فسخ العقد باراد

النظرية القائلة ان عقد االمتياز عقد ايجار: الفرع الثاني
تعترب هاته النظرية ان عقد االمتياز هو عقد من عقود االجيار الن االدارة متنحه ملذة معينة مقابل دفع 

اتاوة سنوية واملالحظ ان عقد االجيار ميتاز انه مؤقت وال يرتب حقوق عينية على الشيء املؤجر بل حقا شخصيا 
سنة قابلة للتجديد مقابل دفع اتاوة سنوية 40قد متنحه االدارة ملذة الطرافه لكن اذا رجعنا لعقد االمتياز جنده ع

ما خيتلفان من حيث االثار يف حني جند ان هناك انواع من عقود  وحق شخصي وعلى الرغم من تشابه العقدين اال ا
) المفيتوز(اثارها القانونية االجيار طويلة املدة ومرتبة حقوقا عينية باالضافة اىل اشهارها يف احملافظة العقارية حىت ترتب

،كما ان املشرع مينع فكرة االجيار من الباطن من 12/11/1975ملؤرخ يف 75/74من االمر 17طبقا نص املادة 
.وكانه ضمنيا يعرف ان هذا العقد هو عقد اجيار29خالل ما جاءت به املادة 

:نقد
ث القواعد واالثار املرتبة لكل منهما فعقد االمتياز هو خيتلف عقد االجيار عن عقد االمتياز اختالفا جوهريا من حي

عقد من عقود القانون العام يف حني ان عقد االجيار من عقود القانون اخلاص اضف اىل ان ان عقد االجيار يرتب 
التزامات شخصية الطرافه بينما عقد االمتياز يرتب حقوق عينية ،كما ان عقد االجيار طويل املدة يساوي مابني 

.الدارة املاحنة لالمتياز واملستثمر صاحب االمتياز وهذا ال جنده يف عقد االمتيازا

.73لباز ھاجر خدیجة،المرجع السابق ،ص )1(
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النظرية القائلة ان االمتياز عقد اداري: الفرع الثالث
نظرا لقيام عقد االمتياز على مقومات العقد االداري فهو يعترب حسب هذه النظرية عقدا اداريا ،فاول هاته املقومات 
ان احد طرفيه شخص من اشخاص القانون العام كما انه يتصل حمله مبرفق من مرافق العامة كما يتضمن هذا العقد 

ال انه وبالرجوع لعقد االمتياز الستغالل االراضي الفالحية فهو ا)1(شروطا استثنائية غري مالوفة يف القانون اخلاص 
.خيص االمالك الوطنية اخلاصة وال يتعلق بتسيري املرافق العامة مما ينفي اعتباره عقدا اداريا 

ولقد رجح اغلب الفقه هاته النظرية وذلك ان عقد االمتياز يعد من قبل مديرية االمالك الوطنية باالضافة اىل وجود 
دفرت الشروط وهذا ماجيعله عقد اداري باالضافة اىل اجلهة املختصة باعداده طبقا للمعيار العضوي باالضافة اىل 

امكانية فسخه انفراديا دون اللجوء اىل القضاء يف حالة االخالل بااللتزامات ،لكن طبيعة عقد االمتياز تتكون من 
فهو ال يتم اال بدجمهما كما انه يتضمن طابع االذعان نظرا ) االتفاق(جزئني ال يتجزان ما دفرت الشروط والعقد 

.لتدخل الدولة ومتتعها بامتيازات السلطة العامة يف ابرام العقد 
خصوصية عقد االمتياز: الفرع الرابع

مما ال شك فيه ان املشرع استلهم بعض احكام االمتياز من انظمة متعددة سواء من الشريعة االسالمية كحق احلكر 
ضافة اىل حقوق اخرى وابرزها المفيتيوز والذي تكاد احكامه تتطابق وحق االمتياز على االراضي الفالحية باال

وتفحص احكام االمتياز وخاصة نطاق تطبيقه 10/03لالمالك اخلاصة للدولة غري ان التطرق ملعرفة اسباب قانون 
ويكون ذلك بصون حقوق املستثمر صاحب ميكن استخالص نية احلفاظ على ماتبقى من هذه االراضي الفالحية 

االمتياز من جهة والزامه بواجبات اخضاعها املشرع للتعاقد وذلك ضمنيا الستغالل هذه االراضي استغالال امثال 
ا ومن مث كان البد من ان ياخذ االمتياز شكل العقد  دف حتقيقها لوظيفتها االجتماعية واالقتصادية املنوطة 

ذعان ملا كانت الدولة طرفا فيه باعتبارها مالكة للرقبة من جهة ومن جهة اخرى حقها يف الرقابة االداري ذي طابع ا
)2(.والتوجيه وذلك بالتدخل عند اللزوم حلماية هذه االراضي

المنازعات المتعلقة بعقد االمتياز: المطلب الرابع
تثور مع الغري او مع احد اعضائها تكون من على اعتبار ان املستثمرة الفالحية شركة مدنية فان املنازعات اليت

اختصاص القضاء العادي اال ان القضاء االداري خيتص ببعض املنازعات تطبيقا للقواعد العامة اليت حتكم توزيع 
.االختصاص بني القضاء العادي والقضاء االداري 

المنازعات التي يختص بها القضاء العادي: الفرع االول
املنازعات يف العقود اليت تربمها املستثمرة الفالحية مع الغري او اليت تتعلق بااللتزامات بني اعضاء وتكون هذه 

املستثمرة حول االستغالل الفالحي او االرباح او التنازل عن احلصص او تسوية الرتكة بعد الوفاة ،وهو ما جيعلها 
.تتقاضى اما القضاء العادي خبصوص هذه املسائل 

.75لباز ھاجر خدیجة،المرجع السابق ،ص )1(
.76لباز ھاجر خدیجة،المرجع السابق ،ص )2(



69

حق االمتيازحماية:اوال
حيق لرئيس املستثمرة اقامة دعوى عقارية ضد كل من يعتدي علو الوعاء العقاري املخصص للمستثمرة يف اطار دعوى 

)1(محاية حق االمتياز وذلك دون حاجة اىل ادخال الدولة يف اخلصام باعتبارها مالكة حق الرقبة

حق املطالبة باالرباح: ثانيا
عقاري مينح على الشيوع وحبصص متساوية بني اعضاء املستثمرة وعلى كل شريك يعترب حق االمتياز حق عيين

صاحب امتياز ان يشارك مباشرة وشخصيا يف اعمال املستثمرة واال يفقد حقه يف املطالبة باالرباح 
ممارسة حق الشفعة: ثالثا

من 25احد احلاالت املبينة يف املادة عند رغبة احد اعضاء املستثمرة التنازل عن حصته او وفاته دون اختيار الورثة 
90/25فن الدولة متارس حق الشفعة عن طريق اهليئة العمومية اليت نص عليها القانون رقم 10/03القانون رقم 

املؤرخ يف 96/87منه وانشاها املرسوم التنفيذي رقم 62املعدل واملتمم يف املادة 18/11/1990املؤرخ يف 
اي الديوان الوطين لالراضي 22/10/2009املؤرخ يف 09/339رسوم التنفيذي رقم املعدل بامل24/02/1996

) الشفعة( وهو عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري وبالتايل فان اي نزاع يتعلق مبمارسة هذا احلق
)2(بعرض امام القضاء العادي

االخالل بااللتزامات القانونية واالتفاقية: رابعا
سم العقاري بالدعاوى املقدمة من طرف عضو او اكثر من اعضاء املستثمرة الفالحية ضد عضو او اكثر خيتص الق

.10/03من القانون 22بسبب خرق االلتزامات القانونية او االتفاقية املنصوص عليها يف املادة 
منازعات القضاء العادي: الفرع الثاني

:خيتص بالنظر يف اربع انواع من الدعاوى
التشكيك في الملكيةاوال

كان يدعي شخص بان امللكية اليت منحت للمستثمرة يف اطار عقد االمتياز تعد ملكا له مبوجب عقد ملكية رمسي 
10فهنا يتعني على املدعي ان يوجه دعواه امام القضاء االداري املختص ضد مديرية امالك الدولة طبقا للمادتني 

املتضمن قانون االمالك الوطنية املعدل واملتمم وذا املادة 01/12/1990املؤرخ يف 90/30من القانون 125و
املتضمن شروط ادارة االمالك الوطنية اخلاصة 23/11/1991املؤرخ يف 91/445من املرسوم التنفيذي رقم 183

.والعامة التابعة للدولة 
نزع الملكية للمنفعة العامة: ثانيا

التابع للمستثمرة الفالحية وبالتايل فان اي نزاع يتعلق بنزع حق االمتياز ينظر فيه ويرد هذا القيد على الوعاء العقاري 
.من طرف القضاء االداري كالطعن يف قرار الوايل املتضمن اسرتجاع االرض او يف مبلغ التعويض املقرتح

دفع االتاوات: ثالثا
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وكيفية حتصيلها قانون املالية ويكون مبلغ رمزي فمقابل منح حق االمتياز يدفع امستفيد اتاوى سنوية حيدد مقدارها 
من اجل تشجيع املستثمرين خلدمة االرض ويرتتب على عدم دفع االتاوى حق مديرية امالك الدولة يف املطالبة 

بتحصيلها عن طريق القضاء االداري كما يرتتب على عدم دفعها بعد سنتني متتاليتني فسخ العقد اداريا من قبل 
.الدولةمديرية امالك 

الطعن في عقد الفسخ االداري :رابعا
يف حالة اخالل املستثمر الفالحي بالتزاماته وبعد معاينة يعدها احملضر القضائي تقوم ادارة االمالك الوطنية بعد اخطار 

من الديوان الوطين لالراضي الفالحية بفسخ عقد االمتياز بالطرق االدارية،ويكون من حق املستثمر اللجوء اىل 
حملكمة االدارية للمطالبة بالغاء عقد الفسخ االداري حلق االمتياز وذلك يف اجل شهرين تسري ابتداءا من تاريخ تبليغ ا

)1(فسخ هذا العقد من الديوان الوطين لالراضي الفالحية

وتنفيذهاالمتيازعقدإبراميفرزقد/483-97رقمالتنفيذياملرسومظليفاالمتيازعقديثريهااليتاملنازعات
،والغرياالمتيازصاحببنيوأخرىلإلمتيازاملاحنةواهليئةأجنبياأوكانجزائريااالمتيازصاحببنيشىتمنازعات

.املنازعاتهذهيفللفصلمفروضاأمراالقضاءاىلاللجوءجيعل
الدولةوبنيبينهمتنشأاليتاملنازعاتيفبالنظراملختصةالقضائيةاجلهةحولالتساؤليثورلألجانبفالبنسبة
فيها؟بالنظرختتصأخرىجهاتهناكأماجلزائريالقضاءعلىاملنازعاتهذهتعرضفهل،اجلزائرية
إمااجلزائريةوالدولةاألجنيباملستثمربنينزاعأي"بأناإلستثماربرتقيةاملتعلق01/03األمرمن17املادةنصت
كانتإذاإال،املختصةالقضائيةاهليئاتعلىيعرضضدهاجلزائريةالدولةإختذتهإلجراءنتيجةوإمااملستثمربفعل
ينصخاصإتفاقأووالتحكيمبالصلحتتعلقاجلزائريةالدولةأبرمتها،األطرافمتعددةأوثنائيةإتفاقياتهناك
. "خاصحتكيماىلباللجوءالصلحإجراءعلىباإلتفاقلألطرافيسمحأوالتحكيمشرطعلى

علىالنزاعيطرحعندماأنههوفيهشكالومما،التطبيقالواجبالقانونعلىأعالهاملذكورة17املادةتنصمل
.اجلزائريالقانونسيطبقاجلزائريفالقاضي،اجلزائريةاحملاكم
موعنداألطراف،حيددهالذيالقانونبتطبيقملزمايكونفاحملكم،الدويلالتحكيماىلاللجوءيتموعندما سكو
اإلشارةجتدروماالدوليةباإلتفاقياتاألمريتعلقعندماالوضعخيتلفوقد،وطينقانونأيبتطبيقملزمغرييكون

بإختصاصيقبلوناملتعاقدينجيعلأناملاضية إستطاعاألخريةالسنواتيفاجلزائريالطرفأنالصددهذايفاليه
اإلقليموهواألجينالطرفمعفيهتربمالذياملكاناىلأساساتعودموضوعيةألسبابوذلكاجلزائريالقانون
اجلهاتهيفماعقد االمتيازيثريهااليتاملنازعاتيفبالنظرخمتصةاجلزائريةالقضائيةاجلهاتكانتوإذااجلزائري
:التالينيفرعنيالله يفنتطرقماهذا؟بينهااإلختصاصتوزيعيتموكيفاملختصةالقضائية

االمتيازعقدمنازعاتيفبالفصلاملختصةالقضائيةاجلهات-
.االمتيازعقدمنازعاتيفواإلداريوالقضاءالعاديالقضاءبنياإلختصاصتوزيعكيفية-

. 141ص )1(،2003المنازعات العقارية، الجزائر، دار هومة، زروقي لیلى، باشا حمدي عمر، ، )1(



71

االمتيازعقدمنازعاتفيبالفصلالمختصةالقضائيةالجهات:الثالثالفرع 
ونوعيإختصاصاىلويتفرع،النزاعاتيفللنظرقضائيةجلهةالقانونيةاألهليةبأنهالقضائياإلختصاصيعرف
كانتمهما(العاديأواإلداري)القاضيفيهاوينظريثريهااليتاألوىلالقاعدةاإلختصاصقاعدةوتشكلإقليمي
عنالبحثاىلالقاضييتطرقفالوبالتايل،(اإلقليمياإلختصاصقاعدةأوالنوعياإلختصاصقاعدة)طبيعتها
علىسنتعرفبنوعيها وعليهاإلختصاصقاعدةتوفربعدالإاملوضوعيةاملسائليفيفصلوالاألخرىالشروط
.والقضاء العادياإلداريالقضاءومهااملختصتنيالقضائيتنياجلهتني
:اإلداريةالقضائيةالجهة
السختتص"علىم.ا.قمن7املادةنصت العليااحملكمةأماملإلستئنافقابلحبكمابتدائيابالفصل،القضائيةا

ذاتالعموميةاملؤسساتإحدىأوالبلدياتأوالوالياتأوالدولةتكوناليتطبيعتهاكانتأياالقضايامجيعيف،
" …:التاليةاإلختصاصالقواعدحسبوذلك،فيهاطرفا،اإلداريةالصبغة
يكونقضيةكليفيتجسد1اإلداريالنزاعأنبإعتبارالعضوياملعيارتكريسهو800املادةيفالواردالعامفاملبدأ

البلدية–الوالية–الدولة:وهمالعامنياألشخاصاحلصرسبيلعلى800املادةوحددتفيهاطرفاعامشخص
املعيارهذاوالتجارية ويظهرالصناعيةاألخرىالعامةاملؤسساتكافةبذلكمستبعدةاإلداريةالعامةواملؤسسة
اإلداريةالعموميةاألشخاصمنشخصأن يكونيكفيحبيثمالنزاعاإلداريةالطبيعةحتديديفالكبريةسهولته

أنهإالواملنطقيةوالوضوحبالبساطةالعضوياملعيارالقضاء اإلداري  وميتازاىلالنزاعيفالفصليعودحىتفيهطرفا
مناملادياملعيارتبيناىلمماأدىاإلداريةالغرفةإختصاصحتديديفاحلاالتبعضيفوالعجزبالسطحيةيتصف
حماكمتنشأ"بقوهلامنهاالوىلاملادةيفاإلداريةباحملاكماملتعلق02 /05/ 98يف املؤرخ98 / 30قانون خالل
"اإلداريةاملادةيفالعامللقانونقضائيةكجهةإدارية
اختصاصجماللتحديدالقانويناإلطارتشكلاليتهياإلداريةاملادةكلمةبأنرشيدخلويفاألستاذفسرهاواليت

علىيقتصرالاإلداريةاملادةيفتنشطاليتاألشخاصجمالأنإذ،ا م.إ.ق800املادةبدلاإلداريةاحملاكم
النزاعأطرافطبيعةعلىيرتكزالاملاديواملعيارخاصةأشخاصطرفمنممارستهاميكنبلالعموميةاألشخاص

املرفقمعياريفالنشاططبيعةوتتمثل،النزاعيفالطرفنيأحدايتمتعالصالحيات اليتأوالنشاططبيعةعلىبل
القضاء بهوأخذالعامةالسلطةمعياريفتتجسدالصالحياتهذه،الطرفنيأحدايتمتعاالمتيازات اليتأوالعام

سنةمرةألولاملاديباملعيارالعملاجلزائريفالقضاءوكرسنادرةبصفةإالالعضويباملعياريأخذوملالفرنسي
SEMPACرقماملنشورأنفيهجاءاألعلىللمجلساإلداريةالغرفةعنصادرقرارمبوجبقضيةيف1976

هذاجعلمماالقرارهذابواسطةجديدةقواعدأضافبلااملعمولالنصوصتفسريعلىيقتصرمل20650
بتاريخ 020431رقمالقضيةيفمث،اإلداريةالغرفةأمامفيهالطعنميكنمثومنتنظيمية،صبغةيكتسياملنشور

املعيارزاويةمنايضايتجلىحيث:بقضائهامعه ومنعصضدبعالسيدقضيةهي03/03/2004يف 
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منويستفيدالعامةباملنفعةتتعلقنشاطاتوميارسللدولةاحلياة السياسيةيفأساسيتنظيمهواحلزبأناملادي
األحوالمنحالأييفميكنوالوإختصاصاتهوعملهتأسيسهيفاإلداريبذلك للقانونوخيضعالدولةإعانات
"العامالقانونحقلمن إخراجه
يتعدىجداواسعااإلداريالنزاعجمالأصبحالقضائيوالقرار02- 98قمن1املادةبهجاءتماوحبكموهكذا

09- 08ا.م.ا.قمن800املادةنصيفذكرما
:العاديةالقضائيةالجهة

قانونيضعهااليتللقنواتوفقااليهاللجوءشخصأليميكندستوريحقالقضاءاىلاللجوءإن
الالقانونحددهااليتاحملكمةاىلباإللتجاءإلتزمالتقاضيأرادفإذا،خاصنصأيأووحدهاملدنيةاإلجراءات

.اإلختصاصبعدماحلكموهوإجرائيجزاءهناكاملخالفةوعند،إليهااللجوءيفهويرغباليتاحملكمة
ماحمكمةوإختصاصمعينةخصومةيفالقانونمبقتضىاحلكمسلطةهوالقضاءواليةأوالقضائيفاإلختصاص

وإختصاصنوعيإختصاصاىلالقضائياإلختصاصفيها وينقسمالفصلهلاجيوزاليتاملنازعاتمننصيبهامعناه
.حملي

:النوعياإلختصاص
طبيعتها ،أونوعهاحبسباملنازعاتيفالفصلسلطةللمحاكمالنوعيباإلختصاصويقصد

طبيعةيقوم بتحديدوالذي،النزاعنوعاىليستندالنوعيللمعياروفقامعينةحملكمةاإلختصاصإسنادفضابط
ااحملكمةهيبنظرهااإلختصاصملعرفةاملنازعة النزاعحتسملكياملنازعاتطبيعةملعرفةتتصدىحينماوذلك،ذا

القضائيةاجلهةهيللمنازعة واحملكمةقانوينتكييفبإعطاءالغرضهذايفاحملكمةوتقوماإلختصاصمسألةعلى
القضائيةاجلهاتهياحملاكمواالدارية إن"املدنيةقانون  اإلجراءاتمناألوىلاملادةلنصوفقاالعامللقانوناخلاصة
.اجلزائريالقضائيالتنظيميفمرموقةمكانةحتتلاحملكمةفإنوبذلك،"…العامبالقانوناخلاصة

:المحلياإلختصاص
ايفيقعاليتهيللمحكمةاحمللياإلختصاصضابطأما العاماملعيارهوعليهاملدعىموطندائر

نصاىلبالرجوعمبتدأة وبصفةاليهيرفعاليتاملوضوعحملاكمبالنسبةاإلختصاصحتديديفاملشرعبهأخذالذي
ايفيقعاليتالقضائيةللجهةاإلختصاصيكونفإنهم.ا.ق8املادة للدعاوىبالنسبة،عليهاملدعىموطندائر

حمليإختصاصعلىفيهاينصاليتالدعاوىمجيعيفوكذلكالشخصيةاحلقوقودعاوىاملنقولةباألموالاخلاصة
ايفيقعاليتالقضائيةللجهةاإلختصاصيعود،معروفموطنعليهللمدعىيكنملفإذ،خاص حملدائر
…إقامته

يفالعقاريقعاليتاحملكمةفيهاتكوناليتالعقاريةالدعاوىيفالقاعدةهذهعلىإستثناءاتم.ا.ق8املادةوأوردت
.عقاريةبدعوىاألمرتعلقكلما،املختصةهيإختصاصهادائرة
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إختصاصمنهيالعقاريةالشخصيةاحلقوقدعاوىأنإذ،العقاريةالعينيةالدعوى،العقاريةالدعوىمنيفهم
ايفيقعاليتاحملكمة وترفععيينحقمحايةاىلدفالعينيةوالدعاوى،/ .م.ا.ق8املادةعليهاملدعىموطندائر

،احلقذامساساأحلقمنكلضد
.اإلستغاللأواإلنتفاعأواإلرتفاقحقمحايةاىلالراميةوالدعوىاإلستحقاقدعوىعينيةدعاوىوتعترب
الوطنيةلألمالكالتابعةالفالحيةاألراضيإستغاللكيفيةبضبطاملتعلق19-87قانونأناىلاإلشارةوجتدر
ماملنتجنيحقوقوحتديد الدائماإلنتفاعحبقالفالحينيللمنتجنيوإعرتفجديدةعينيةحقوقاأنشئقد.وواجبا

عقاريةعينيةدعاوىمباشرةحقهلمأقروبذلكمنهالسادسةاملادةيفاملستثمرةأراضيعلى

االمتيازعقدمنازعاتفيالقضاءالعاديواإلداريالقضاءبيناإلختصاصتوزيعكيفية: الرابعالفرع 
القضاءويكون.العادياإلداري والقضاءالقضاءبنياالمتيازعقودمنازعاتيفالناظرالقضائياإلختصاصيتوزع

:1التاليةاجلوانبمناالمتيازعقديفبالنظرخمتصااإلداري
أحدماداماإلداريةخمتصةالغرفةتكونبهأخذتالذيالعضويللمعيارا وتطبيقا. م.ا.ق800املادةلنصوفقا-

ا ،. م.ا.ق800املادةيفاحلصرعلىسبيلاملذكورينالعامةاألشخاصأحدوهي،الدولةهواالمتيازعقدطريف
الواسعاملفهوموليسللدولةالضيقاملفهومأياملركزيةالسلطةهياإلداريةالغرفةإختصاصكأساسالدولةومفهوم

لسلطةوخيضعمعيناإقليمايقطنشعبأي،السلطة،اإلقليم،الشعبهيواليتالدستوريالقانونيفنعرفهالذي
.سياسية

لألمالكتابعةأرضوهوالعقدحملزاويةمنلهنظرناإذااالمتيازعقدمنازعاتيفأيضااإلداريالقضاءخيتص-
الوطنيةباألمالكاملتعلقةباملنازعاتاإلداريالقاضيخيتصإذاألمالكطبيعةحسبيكونفاإلختصاص،الوطنية

.اخلاصةالوطنيةباألمالكاملتعلقةباملنازعاتالعاديالقاضيوخيتص،العمومية
أماالعامالقانونقواعدعليهاوتطبقاإلداريللقاضيختضعالعموميةالوطنيةباألمالكاملتعلقةاملنازعاتفإن،وعليه

.اخلاصالقانونأحكامعليهاويطبقالعاديللقاضيختضعاخلاصةالوطنيةباألمالكاملتعلقةاملنازعات
القضائياإلختصاصاخلاصة يعودالوطنيةاألمالكبتسيرياملتعلقةاملنازعاتبأنيرىرمحاينأمحداألستاذأنغري
تسيرييعهدعندماإال،نظرهيفالعادي خمتصاالقضاءيكونوال،العضويللمعيارتطبيقااإلداريللقضاءفيها
عموميةمؤسسةتسيريحالةوهو،ذلكعلىوأعطى مثاال،اخلاصالقانونأشخاصأحداىلاألمالكهذه

اخلاصةالوطنيةاألمالكمنمللكإقتصادية
أحكامعلىحيتويعقد خمتلطأنهزاويةمناالمتيازلعقدنظرناإذاأيضااإلداريللقضاءاإلختصاصويكون-

.تعاقديةوأخرىتنظيمية

.144ص،نفس المرجع سابق زروقي لیلى، باشا حمدي عمر1
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اجلانبدونلعقد االمتيازالتنظيميباجلانباملتعلقةاملنازعاتيفللنظراإلداريللقضاءاإلختصاصفيكون
.جهةمنهذاالعاديالقضاءاىلفيهاإلختصاصيعودالذيالتعاقدي

إذ،العامةاملرافقأساليب تسيريمنأسلوبكونهاالمتيازعقداىلنظرناإذااإلداريللقضاءاإلختصاصويكون-
ماحنةاإلداريةالسلطةألناإلداريةالغرفةختضع إلختصاصاالمتيازطريقعناملسريةالعامةاملرافقمنازعاتبعضأن

.الدولةوهيالنزاعيفطرفااالمتياز
:التاليةاحلاالتيفاالمتيازعقديثريهااليتاملنازعاتيفالعاديللقضاءصاإلختصاويكون

أوالدولةتكوناليتاملنازعاتيفاإلداريةالغرفإختصاصعلىإستثناءمنم.ا.قمكرر7املادةنصيفوردما-
مزاولةأوللسكناملعدةواألماكنالفالحيةباإلجياراتاملتعلقةاملنازعاتحالةيففيهاطرفاالعامةاألشخاصأحد

.اإلجتماعيةأوالتجاريةاملواديفوكذلكالتجاريةاإلجياراتأومهنية
عامشخصوجودمنالرغمعلىالعاديالقضاءاىلاإلختصاصإسنادحولكثريةتساؤالتاملادةهذهأثارتلقد

منبعدهاوما467املواد)اخلاصالقانونقواعداىلعادةختضعاإلجياراتأنإىلحميوأمحداألستاذفذهب،
اللكياملنازعاتيفبالفصليقوموحيدقاضاىلاإلختصاصمنحاألنسبمنرأيهحسبويبدو(املدينالقانون
شيهوبمسعوداألستاذورأىالعاديالقاضيمنالنزاعسحباىلالدعوىيفكطرفعامشخصوجوديؤدي
اخلاصالقانونأحكامبتطبيقإلزامهمث،اإلداريةالغرفةقاضياىلاإلختصاصإسنادشيءيفاحلكمةمنليسبأنه

تتماجلزائريفالتقنينيأوالتشريعومراحلعمليةأنكون،ذلكيفرأيهإبداءيفرشيدخلويفاألستاذوإحتفظ
.العلميوالتفكريالبحثختدمالبطريقة

باملرفقاملستعملعالقةأنوالتجاريالصناعيالطابعذاتالعامةللمرافقبالنسبةبالنظرالعاديالقضاءوخيتص-
ذاتالعامةاملؤسسةإعتربحنياحللهذااجلزائرياملشرعتبىنوقد،اخلاصللقانونختضععقديةعالقةتكون
قانونمن45املادة(التجاريالقانونلقواعدأخضعهاوالغريمععالقتهايفتاجرةوالتجاريالصناعيالطابع
)اإلقتصاديةاملؤسساتتوجيه

إستغاللكيفيةحولبينهمفيمااالمتيازأصحاببنيتثاراليتاملنازعاتكليفالعاديالقضاءخيتصكما-
.االمتيازحملاألرضيةالقطعةيفاملقامةالدولةطرفمناملقامةواملنشآتالتجهيزاتاملشرتكةامللكية

الدولةأنرأيناوأنسبقوالذيوالغرياالمتيازصاحببنياملثارةاملنازعاتيفالعاديالقضاءيفاإلختصاصويعود-
علىجيبوالذي،الشروطدفرتمن12املادةحقهامضمونعلىأعتديإذاإالاملنازعاتهذهيفتتدخلال

الدولةملكيةحبقاملساسهواإلدارةحقمبضمونويقصديطرأقدإضطراببكلاإلدارةإبالغاالمتيازصاحب
.االمتيازموضوعاألراضيعلى
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ينبغياالمتيازبعقداملتعلقةاملنازعاتيفالعاديوالقضاءاإلداريالقضاءبنياإلختصاصتوزيعأناألخرييفونرى
نظرنايفوهياالمتياز،صاحبوالدولةبنياملثارةاملنازعاتيفاإلختصاصهلايؤولواحدةجهةوحتديدحسمه
شروطبدفرتومرفقإداريطابعذوأنهكوناالمتيازعقديفللنظرالعاديالقضاءونستبعد،اإلداريالقضاء
.العامالقانونحيكمهاقواعدعلىوحيتوي
ضمتستوعبأنالفنيةواملقدرةالكفاءةحيثمنهلاميكنال)والتجاريةاملدنية(العاديةفاحملاكم علىوتسيطرو
وقواعدمبادئألن،تطبقأنجيبكما،تطبيقهاعلىقادرةليستفهي،اإلداريالقانوننظريةوقواعدمبادئ
أحكاماإلداريالقانونلنظريةأصبحألنهوذلك،اخلاصالقانونوقواعدمبادئعنأساساخمتلفةاإلداريالقانون
،التقديريةالسلطةفكرة" :اخلاصالقانونقواعدجماليفمألوفةغريإستثنائيةطبيعةذاتقانونيةوقواعدومبادئ

عقدأنإعترباجلزائريفالقضائياإلجتهادفإن،ذلكعناإلستثنائية فضالالظروفنظرية،املباشرالتنفيذفكرة
األخري يفقرارهيفالدولةجملسأكدهماوهذااإلداريالقضاءاىليعودفيهاإلختصاصإداري  وأنعقدهواالمتياز

القاضي–اإلختصاص–إداريعقداالمتيازعقد":نصهواآليتوهرانبلديةو رئيساملسافريننقلشركةقضية
متنحإدارياعقدااالمتيازعقدكانامل1952و11950رقمحتت09/03/2004:بتاريخالصادراإلداري 

مباللمستفيددائماشخصياحقالفإنه،عنهللرجوعوقابلمؤقتإستثنائيبشكلللمستغلاالمتيازالسلطةمبوجبه
"االمتيازجتديدحقذلكيف
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:خاتمة
أمراتقييمهجيعل483/97التنفيذياملرسوممبوجبالفالحياالمتيازعقدميالدعلىسنواتمثانيةمرورإن

إجناحيفالدولةفإرادة.العقدهذاتقييمحماولةيفعليهااإلعتمادميكنمؤشراتوجودمنمينعالذلكلكن،اصعب
إستصالحدفواملعنويةاملاديةالوسائلبكلمدعمةقويةإرادةهياالمتيازطريقعناألراضيإستصالحبرنامج

هللكن،أخرىجهةمناملدناىلنزوحهممنعدفاألريافلسكانشغلمناصبوخلقجهةمناألراضي
عديدةمزايالهالشغلمناصبوخلقاإلستصالحفيهيتمالذيالعاماإلطارهوليكونهحتقيقمنالدولةمتكنت

:منها
مما،بنفسهابذلكتتكفلأنللدولةيسمحالأحياناوصعبةمتنوعةمناطقعربوإمتدادهااألراضيشساعةإن-

.املناطقهذهداخلاملقيمنياألشخاصإشراكيستدعي
مورًداتعتربوالربحبالفائدةعليهاتعوداالمتيازإطاريفاإلستصالحبرامجعلىالدولةتنفقهااليتاألموالإن-

البناياتجلميعاالمتيازصاحبتركخاللومناالمتيازصاحبمنتتلقاهااليتاإلتاواةخاللمنللميزانيةجديًدا
.إستغالهلاأحسنإذااألرضقيمةيفشكبغرييزيدممااالمتياز،ايةبعداألرضيةالقطعةيفأقامهااليتواملنشآت

اىللإلنظماماألخريهلذاتشجيعفيهالربنامجايةبعداالمتيازصاحبلصاحلاألرضيةالقطعةعلىالتنازلإمكانية-
تطبيقإليهاوصلاليتالعقاريةامللكيةبإكتساباملتعلقالنتائجبعد،االمتيازعقدإطاريفاإلستصالحبرامج

األراضيإستصالحأجلمنالفالحياالمتيازعقداىلاللجوءأنغري.اإلستصالحطريق18/83القانونأحكام
العيوب ومنمنخيلوالاخلاصةالوطنية97  / 483التنفيذياملرسومألحكامدراستناخاللفمنلألمالكالتابعة
العيوببعضملسناالواقعأرضعلىالفالحياالمتيازإطاريفاإلستصالحعملياتمنمناذجمتابعةخالل

:يليفيمانلخصها
وحتديداإلستصالححميطاتإنشاءيتمإذ،الفالحةبوزارةمكتبمستوىعلىاإلستصالحبرامجإعداديتم-

مقيدةهيالربامجوهذه.فيهااإلستصالحبرامجإكمالجيباليتواملدةوتكلفتها،الربامجنوع،الشغلمناصب
أيإستصالحهااملراداملناطقمستوىعلىدراسةأيةهلاتكونأندون،الوزارةمستوىعلىمعدةومددبأرقام
تقابلاملشاريعهذهجعلمما،خصائصمنبهمتتازوما،منطقةلكلإقتصاديةوإجتماعيةدراسةأيةإجراءبدون

مصريهاوكانالربنامجهذاتنفيذأعاقتاملناطقهذهداخلقبليةنزاعاتلوجودنظرااملناطقبعضيفبالرفض
.اإللغاء

حتملقائمةتقدماليت"البلديات"احملليةاهليئاتمستوىعلىيتماإلستصالحلربامجاملرتشحنيإختيارعمليةإن-
إذ،قانونااملطلوبةاملقاييسعلىاإلعتماددون،البلدياتطرفمنمرشحونهمباألحرىأواملرتشحنيمنعدد

عملياتعلىالقائمةللهيئاتالسياسيبالتوجهمرتبطةحبتة،سياسيةأكثرهاعواملعدةاملرتشحنيإنتقاءيفيتدخل
.الرتشيح
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فيهاتطبيقهاملراداملناطقداخلتوعيةأوإعالمأيالفالحياالمتيازلعقداملنظمالتنفيذياملرسومتطبيقيرافقمل-
العقدبأحكامإملامهمعدملوحظ،إذأنفسهملإلمتيازاملرتشحنيطرفمنوحىتالكثريطرفمنجمهولفهو،

أنمعتقدينتسديدهاحىتويرفضونالسنويةاإلتاواةبتسديدمبطالبتهميفاجؤونجيعلهممما،فيهأطرافهمالذين
اكانوااليت،العرشيةاألراضي اوكانوا،هلمملكاهي،فيهااإلستصالححميطاتإنشاءقبليستغلو بدونيستغلو

؟ذلكبعدبهيطالبونأنهلمفكيفمقابلأي
بسببللمحيطاتالسيئالتحديدنتيجةاإلستصالحمشاريعبعضيفاإلنطالقيفكبريتأخرتسجيلمتلقد-

املقرتحةاإلستصالححميطاتيفاملائيةاملصادرإنعداموبسبب،االمتيازحملاألراضيطبيعةمنالتأكدعدم
احمليطاتهذهمنكبريعددإلغاءاىلاألخرييفوأدىاملختصةاهليئاتكلاقامتدراساتبعدعليهاواملصادق

طرفمنامللفاتحتويلعدميفتسببممااحمليطاتأغلبيفاملستفيدينمنكبريعددتنصيبيتمملأنهكما-
،املستفيدينوضعيةتسويةوبالتايلاالمتيازعقودإعدادأجلمنالدولةأمالكمديريةاىلالفالحيةلإلمتيازاتالعامة

التسديدواجبةهياليتاإلجياريةاإلتاواةيفتتمثلضخمةمبالغمنالعموميةللخزينةحرمانتنصيبهمعدميفأنإذ
يفسيتسببوقتهايفاإلتاواةحتصيلعدمبأنعلمااملشاريعأغلبيفبعديتمملالذيالشيء،التنصيبتاريخمن

.ااملطالبةحالةيفالتسديدعنتوقفوضعيةيفجيعلهمممااملستفيدينعلىمعتربةديونتراكم
العملعليهميفرضاملستفيدين،منكبريعددتضمإستصالححميطاتعلىبإعتمادهالفالحياالمتيازنظامإن-

أثبتتاليتالنموذجيةواملزارعالزراعيةالثورةقواعدمنوجذوراإلشرتاكيالنهجخملفاتمنجذورفيهمجاعيةبصفة
.البالدتنتهجهالذيالليربايلالتفتحمعيتماشىالالذيالشيء،جدواهاوعدمفشلها
:يليمايفمجعهاميكناإلقرتاحاتمنمجلةنقدمفإنناوعليه

تدرجمبدأمراعاةمعدقيقبشكلوصياغتهاواحدقانونيفوجعلهاالفالحي،االمتيازتنظماليتالنصوصتوحيد-
:فنقرتح،معناهالنصتفقدالاليتالسليمةالرتمجةعلىواحلرصالقوانيني

اخلاصةالوطنيةاألمالكمنأرضيةقطعيفإمتيازحقمنحكيفياتحيددكونهاملرسومعنوانوردماتصحيح-
القانونيفاملعروفةاالمتيازحبقوقتلتبسالحىتإمتيازعقدبكلمةإستبداهلانقرتحإمتيازحقفكلمة،للدولةالتابعة
وهيفالحيةوجهذاتأوفالحيةأراضيبإستصالحيتعلقاملرسومألنوذلك"للدولةالتابعة"عبارةوإلغاء،املدين

الوطنيةاألمالكقانونمن18املادةلنصوفقاللدولةالتابعةاخلاصةالوطننيةلألمالكتابعةاألصليف
.املرسوميفالواردللتكرارجمالفالوعليه،30/90

رخصةعلىباحلصوللهيسمحاالمتيازصاحبلصاحلجديداعقارياعينياحقاإستحدثقداالمتيازعقدمادام-
علىاملدينالقانونمن881اىل674مناملوادضمنواردةهيالعينيةاحلقوقومادامت،احلقهذاورهنالبناء
.العامةالشريعةبإعتبارهاملدينالقانونأحكامضمناحلقوقهذهاىلاالمتيازإضافةنقرتحفإننا،احلصرسبيل

اإلستيالءوهي843اىل773املوادمناملدينالقانونيفاحلصرسبيلعلىحمددةبطرقالعقاريةامللكيةوتنتقل-
.احليازة،،الشفعةامللكيةعقد،بالعقاراإللتصاق،الوصية،والرتكة
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سبباأصبحفإنه،اإلستصالحبرنامجإمتامهبعداالمتيازصاحبلصاحلالعقاريةامللكيةينقلاالمتيازعقدأنومبا
.املدينالقانونيفاملذكورةالعقاريةامللكيةأسبابضمنتعدادهنقرتحالعقاريةامللكيةإلكتسابجديدا

اعدمأثبتتاليتاحملليةاهليئاتالتنفيذياملرسومحسباتتكفلاليتلإلمتيازالرتشحطريقةمراجعة- علىقدر
حريةبرتكوذلكالفالحياالمتيازاىلمامضاإلنكيفيةيفالنظرإعادةجيبممالإلمتيازاملرتشحنيإنتقاءحسن
عقدمبوجباإلستصالحيهمهملناملناقصةطريقعنأو،قانونااملطلوبةوالشروطاإلرادةفيهتتوافرملنالرتشح
.بالفالحةعالقةهلمليستأشخاصعلىاألراضيلتوزيعتفادياوهذا،االمتياز

.للسقيوقابليتهاصالحيتهامدىمنوالتأكد،لإلستصالحتعيينهاقبللألراضيتقنيةدراساتإجراء-
وحتصيلإمتيازعقودإعدادأجلمناالمتيازموضوعاألراضييفاالمتيازمناملستفيدينتنصيبعلىالعمل-

.اإلجياريةاإلتاواة
الشروطدفرتعلىاملوافقةاملتضمنوفقااالمتيازعقودطريقعنوتسيريهاإستغالهلاوضرورةاملائيةاملصادرتوفري-

/26085رسومامليفإمتيازاتمبنحاملتعلقالنموذجي
بصفةيتمالذياحلايلاإلستغاللأنكون،وصيانتهاوإستغالهلااملتبقيةاملساحاتيفالريجتهيزاتتسيري- 

عنعجزهماىلأدىممااملياههذهإستغاللكيفيةحولإشكاالتخلقاملستفيدينمنكبريعددطرفمنمجاعية
.جدااملرتفعةالكهربائيةالطاقةإستهالكمستحقاتتسديد

عددوتقليصوإستصالحها،إستغالهلاحسنضمانأجلمناالمتيازألصاحباملمنوحةاملساحاتتقليص-
.اجلماعياإلستغاللحالةيفاملستفيدينبنيالتفاهملسوءتفادياالواحدةالعائلةأفرادمنوجعلهماملستفيدين

املتكاملةالفالحيةاألنشطةتوزيعيتمأينالعائلةاالمتيازإطاريفإالمنهاملطلوبةالنتائجحيققلناالمتيازإن
.الواحدةالعائلةأعضاءبنيواملتنوعة
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، مذكرة 25- 90واجب استثمار ملكية االراضي الفالحية اخلاصة يف ظل قانون التوجيه العقاري فائزة فقري،- 
،2005ماجستري ختصص عقود ومسؤولية،   كلية احلقوق، بن عكنون، اجلزائر،

.1999اجلامعية،عليوش قربوع كمال، قانون االستثمارات يف اجلزائر، ديوان املطبوعات- 

زعات العقار الفالحي التابع للدولة يف جمال امللكية والتسيري،ط اجلزائر، الديوان الوطين بركاهم مسية، منانقار- 
. 2004لألشغال الرتبوية، 

، 1974فيفري 20املؤرخ يف 26- 74فؤاد حجري ، العقار ، األمالك العمومية و األمالك اخلاصة ، األمر - 
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:الرسائل  -
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المجالت  -3
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ر، .،  املتضمن  محاية  األموال  الشاغرة  وتسيريها، ج1962أوت  24املؤرخ  يف  62- 20األمر  رقم  - 
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.14، ص1، ع1962لسنة 
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،  املتضمن  تنظيم  االستغالالت  الفالحية                                                 1963/3/22،  املؤرخ  يف  63- 95املرسوم  رقم  - 
.   17، ع1963ر، لسنة .الشاغرة، ج

، املتعلق بتنظيم الطعون ضد القرارات الصادرة عن عامل 28/06/1963املؤرخ يف 222-63املرسوم رقم - 
لة و العقارية حتت محاية الدولة ، تتكون اللجنة الوالئية للطعن من عامل العمالة ، واخلاصة بوضع األموال املنقو 

. العاملة ، وكيل اجلمهورية أو قاضي ميثله ، ممثل احلزب ، و ممثل االحتاد العام للعمال اجلزائريني 

عقارية ، يتضمن شروط و اجراءات وضع األموال املنقولة أو ال1963ماي 09بتاريخ 168–63املرسوم رقم - 
.  30، العدد 1963حتت محاية الدولة ، اجلريدة الرمسية لسنة 

التابعة  ،  يتضمن  إدراج  االستغالالت  الفالحية1/ 1963/10،  املؤرخ  يف  63-388املرسوم  رقم  - 
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، املتضمن حتديد اختصاصات و سري هيئات للتسيري الذايت 1969فيفري 15املؤرخ يف 16–69املرسوم رقم - 
. 15، العدد 1969يف الفالحة ، اجلريدة الرمسية 

املتعلق باراضي القياد و البشاغات ، اجلريدة الرمسية لسنة 1963جويلية 26املؤرخ يف 276- 63قانون رقم - 
.53، العدد 1963

،  املعدل  واملتمم  املتضمن  القانون  األساسي  1969أوت  18،  املؤرخ  يف  69- 120املرسوم  رقم  - 
اهدين،  جللتعاونيات  الفالحية  لإلنتاج  اخلاص  بقد .   1055،ص71،  ع1969ر  لسنة .ماء  ا

املتضمن القانون االساسي للتعاون الفالحي، جمموعة 1972جوان 07املؤرخ يف 106- 72:املرسوم رقم - 
،اجلزائر،الطباعة الشعبية للجيش النصوص املتعلقة بالثورة الزراعية النصوص االساسية وزراة الفالحة واالصالح الزراعي 

ر .، ج87-19من القانون   رقم 29، املتعلق بتطبيق املادة 1989أفريل 18املؤرخ يف 89- 51ملرسوم رقم ا- 
.405، ص16، ع1987لسنة 

ر .،  املتعلق  بإعداد  العقد اإلداري، ج1990فيفري  26،  مؤرخ  يف  90- 50املرسوم  التنفيذي  رقم  - 
. 275، ص19، ع1990لسنة 

من القانون 28،  املتعلق  بتطبيق  املادة  1990فيفري  6،  املؤرخ  يف  90-51فيذي  رقم  املرسوم  التن- 

.  276، ص6، ع1990ر، لسنة .، ج87-19رقم 

،  املتضمن  إنشاء  الديوان  الوطين 1996فيفري  24،  املؤرخ  يف  96- 87املرسوم  التنفيذي  رقم  - 
. 3، ص15، ع1996ر، لسنة .لألراضي الفالحية، ج

،  احملدد  لشروط  جتزئة   األراضي الفالحية، 12/20/ 1997املؤرخ  يف  97-490املرسوم  التنفيذي  رقم  - 
.                                                                                      12/21/ 1997، الصادر بتاريخ 84ر، ع.ج

:المناشير: رابعا

،  املتلعق  مبنح  األراضي الفالحية 1969/10/24،  الصادر  بتاريخ  SPM/838املنشور  الوزاري  املشرتك  - 
.12/8/ 1987، املؤرخ يف 87- 19يف إطار القانون رقم 

، املتعلق 1987/08/30وزارة الفالحة، الصادر بتاريخ  -وزارة املالية–املنشور الوزاري املشرتك وزارة الداخلية - 
.   بإعادة تنظيم املستثمرات الفالحية يف القطاع العمومي



رسوم  ،  احملدد  لكيفية  تطبيق  امل17/ 1990/06،  الصادر  بتاريخ  SM/329املنشور  الوزاري  املشرتك  - 
من  القانون  رقم  28،  املتعلق  بتطبيق  املادة  1990/02/06،  املؤرخ  يف  90-51التنفيذي  رقم  

،  الذي  حيدد  كيفيات  استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك 1987/12/08،  املؤرخ  يف  19/87
م .   الوطنية وحتد يد حقوق املنتجني الفالحيني وواجبا

تنفيذ  بإسرتاتيجية،  املتعلق  2000جويلية  18،  الصادر  بتاريخ  332وزارة الفالحة،  رقم  منشور- 
نظام  الدعم  عن  طريق  الصندوق  - املخطط  الوطين  للتنمية  الفالحية،  املخطط  الوطين  للتنمية  الفالحية

،2000الفالحة  ةالفالحية وزار الوطين  للضبط  والتنمية  

واحملدد لكيفيات منح حق امتياز قطعة أرضية من 1997-12- 15املؤرخ يف 483-97رسوم التنفيذي امل- 
.االمالك الوطنية اخلاصة التابعة للدولة يف املساحات االستصالحية وأعبائه وشروطه

:   القرارات: خامسا

73- 74،  ص1،  ع2002جملة  جملس  الدولة  1994/07/24مؤرخ  يف  973- 111قرار  رقم- 

،  احملدد  لشروط  التأهيل  من  دعم  الصندوق  الوطين للضبط 2000/07/8،  املؤرخ  يف  599القرار  رقم  - 
68-39، ص2000والتنمية الفالحية، وكذا كيفيات دفع اإلعاناة، وزارة الفالحة 

،  املتعلق  بوضع  برنامج  لدعم                                                                10/31/ 2001،  املؤرخ  يف  1374وزارة الفالحة  رقم  قرار  - 
.     االستثمار املدعم للمستثمرة الفالحية

:   التعليمات: سادسا

،  املتعلقة  بنموذج  العقد اإلداري املتعلق 1990/03/07،  املؤرخة  يف  120التعليمة  املشرتكة  رقم  - 
.   باملستثمرة الفالحية

.   ،  املتعلقة  بالعقود  اإلدارية  للتنازل1991/08/24،  املؤرخة يف  SM/121التعليمة  املشرتكة رقم  - 

بتعزيز                                    ،  املتعلقة1998/10/22،  الصادرة  بتاريخ  525التعليمة  الوزارية  املشرتكة  رقم  - 
.   املراقبة على مستوى املستثمرات الفالحية اجلماعية والفردية

،  املتعلقة بشروط احلصول على  قرض  مشروط  من  الصندوق  2000/7/8املؤرخة يف  313التعليمة رقم  - 
ندوق  الوطين  للضبط والتنمية الفالحية، وزارة الفالحة الوطين  للتنمية  الفالحية،  نظام  الدعم  عن  طريق  الص

.   87- 89، ص2000



خاصة لدولة يف لألمالكالفالحية التابعة األراضيتتضمن تصنيف 2013/10/03بتاريخ 1134مقرر رقم - 
03/10القانون طارإ

متابعة تطهري العقار الفالحي احليازة على امللكية 2014/10/14خلية إنشاءمتضمن 3885قرار والئي رقم - 
02/06/2011الصادر 402العقارية 
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