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يعترب فسخ عقد االمتياز من أهم السلطات اليت يتمتع بها الديوان
لألراضي الفالحية يف مواجهة املستثمر صاحب اإلمتياز ،فهو من أهم الوسائل
القانونية إلنهاء هذا العقد من دون احلاجة للجوء للقضاء كما قد ينتهي
العقد من دون وقوع خطأ من املستثمر أو بطلب منه ،وعليه فإن أسباب فسخ عقد
االمتياز الفالحي متعددة باختالف صور الفسخ وميكن تصنيفها اىل فسخ جزائي
يطبق يف حال اخالل املستثمر صاحب االمتياز بالتزاماته التعاقدية وفسخ
تقديري قد يلجأ إليه لدواعي املصلحة العامة كما قد يتم بطلب من املستثمر
صاحب االمتياز.
الكلمات الدالة -
عقد امتياز ،فسخ ،تعويض ،إنهاء ،العقد االداري
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AbstractThe Termination Of The Concession Contract Is Considered One
Of The Most Important Powers That The Office Has For Agricultural
Lands In The Face Of The Investor Who Owns The Concession, As It
Is One Of The Most Important Legal Means To Terminate This
Contract Without The Need To Resort To The Judiciary, As The
Contract May End Without An Error From The Investor Or His
Request.
The Annulment Of The Agricultural Concession Contract Has
Many Different Forms Of Termination And Can Be Classified Into A
Penal Termination That Is Applied In The Event That The Investor
Who Owns The Concession Breaches His Contractual Obligations
And A Discretionary Termination That May Be Resorted To For
Reasons Of Public Interest, As It May Be At The Request Of The
Investor Who Owns The Concession
Key WordsConcession Contract, Termination, Indemnity, Solution, Contrat
Administratif

 مقدمة- .1
يتم استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية اخلاصة للدولة و
و هو عقد إداري، كذا األمالك السطحية املتصلة بها عن طريق عقد اإلمتياز
متنح مبوجبه الدولة للمستثمر صاحب اإلمتياز حق استغالل األراضي و األمالك
السطحية ملدة أقصاها أربعني سنة قابلة للتجديد حتت رقابة وتوجيه الديوان
- 96 الذي مت إنشائه مبوجب املرسوم التنفيذي رقم، الوطين لألراضي الفالحية
 املعدل و املتمم ؛ويف سبيل االستغالل األمثل هلذه1996- 02- 24  املؤرخ يف87
األراضي يضطلع الديوان مبهام عديدة؛ ويتمتع بسلطات واسعة؛ من أبرزها
الذي يعد أحد أهم مظاهر السلطة العامة، سلطته يف املبادرة بفسخ عقد االمتياز
ميارسه بإرادته املنفردة و من دون، املقررة له يف جمال الرقابة على حق االمتياز
ألنه، لذلك فإن الفسخ يعد من أخطر االمتيازات، احلاجة للجوء إىل القضاء
ينهي العالقة التعاقدية ؛األمر الذي قد يؤثر سلبا على تنفيذ العقد و على
. الذي ميكنه التقدم بطلب الفسخ أيضا، مصاحل املستثمر فيه
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ومنه تربز أهمية دراسة هذا املوضوع من خالل بيان أهمية سلطة الفسخ يف
عملية تنفيذ عقد االمتياز الفالحي؛ فاألصل فيها أال تكون مطلقة بل جيب أن
تكون مقيدة بشروط حتققها واجراءات تضبطها ،وخالفها يؤدي اىل بطالن قرار
الفسخ لكن هذه املسألة البد من التحري فيها من خالل التدقيق يف أحكام
الفسخ املقررة يف النصوص القانونية املنظمة لالمتياز الفالحي.
وعليه مت طرح االشكالية التالية :إىل أي مدى ضبط املشرع اجلزائري أحكام
فسخ عقد االمتياز الفالحي يف ظل القانون رقم  03/10والنصوص التنظيمية
املطبقة له؟
لإلجابة عن هذه االشكالية يلزمنا البحث بأن نزاوج بني املنهجني الوصفي
والتحليلي ،سـنستعني باملنهج الوصفي إلبراز صور الفسخ وبيان شروطه ،أما
املنهج التحليلي فيربز من خالل عرض النصوص القانونية على وجه املقاربة
بينها ،واستنتاج قدرتها على حل املشكالت الواقعية اليت يصادفها تطبيقها.
عرضت مادة البحث يف مبحثني ،وضمّنت كل مبحث مطلبني ،فكانت
اخلطة على النحو اآلتي :املبحث األول خصصته ألحكام الفسخ اجلزائي لعقد
االمتياز الفالحي أما املبحث الثاني ،فأفردته أحكام الفسخ االتفاقي لعقد
االمتياز الفالحي.
خامتة البحث وضمّنتها النتائج والتوصيات.
 - .2املبحث األول :أحكام الفسخ اجلزائي لعقد االمتياز الفالحي
يرتتب الفسخ اجلزائي أو االداري لعقد االمتياز على وقوع إخالل بااللتزامات
التعاقدية من قبل املستثمر صاحب االمتياز ،و هي أخطاء يف طبيعتها جسيمة
تؤثر على استغالل األرض الفالحية مباشرة ،و لذلك أقره املشرع للديوان من
دون احلاجة للجوء للقضاء ،و ميكن أن نعرف الفسخ بأنه اجلزاء الذي يقرره
الديوان الوطين لألراضي الفالحية عندما يثبت له بشكل قاطع عجز أو عدم
قدرة املستثمر صاحب االمتياز على تنفيذ االلتزامات حمل التعاقد بصورة
قانونية وفقا ملا مت االتفاق عليه يف العقد ،و ال ميكن للديوان الوطين لألراضي
الفالحية فسخ العقد مباشرة بل البد من استيفاء الشروط و االجراءات الالزمة
حتى يرتب الفسخ أثاره القانونية ،و عليه سنتناول يف املطلب األول شروط الفسخ
اجلزائي لعقد االمتياز الفالحي و اآلثار املرتتبة عنه يف املطلب الثاني.
جيدل كرمية
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 - .1.2املطلب األول :شروط الفسخ اجلزائي لعقد االمتياز الفالحي
يشرتط لصحة الفسخ اجلزائي أو االداري لعقد االمتياز الفالحي شرطني،
اخالل املستثمر صاحب االمتياز بالتزاماته التعاقدية واعذاره قبل توقيع الفسخ
سنوضحهما كما يلي:
الفرع األول :اخالل املستثمر صاحب االمتياز بالتزاماته التعاقدية.
حددت املادة  29من القانون رقم  03/10و املادة  08من منوذج دفرت الشروط
امللحق باملرسوم التنفيذي رقم  326- 10احلاالت اليت تعد اخالال بااللتزامات
التعاقدية  ،و تتمثل يف :حتويل الوجهة الفالحية لألراضي و/أو األمالك
السطحية ،عدم استغالل األراضي الفالحية و/أو األمالك السطحية مدة سنة،
غياب االدارة الشخصية و املباشرة للمستثمرة الفالحية ،التأجري من الباطن
لألراضي الفالحية و/أو األمالك السطحية ،عدم دفع األتاوة بعد أجليني
متتاليني ( سنتني) و بعد اعذارين شهرين ،البناء فوق األراضي الفالحية من دون
ترخيص ،التصريح الكاذب أو عدم التصريح باتفاقات الشراكة أو التنازل عن
حق االمتياز (بن معمر.)2019 ،
و من الناحية الفقهية ال يعترب كل اخالل أو تقصري من املتعاقد مع االدارة
مربرا للفسخ االداري للعقد ،بل جيب أن يكون اخلطأ املستند اليه من قبل االدارة
خطأ جسيما و يعد كذلك كل اخالل بالتزام تعاقدي جوهري (الطماوي،
،)2017و شرط اجلسامة املقرر فقها شرط منطقي لضبط عدم تعسف االدارة يف
توقيع الفسخ بإرادتها املنفردة ،و حتى ال يكون سببا يف اقراره حتى يف األخطاء
التعاقدية البسيطة اليت جرى العرف على التسامح فيها أو اعتبارها كأن مل
تكن ،حيث يفرتض يف تقدير جسامة اخلطأ سوء نية املخل أو اهماله أو عدم
تبصره (النابلسي، )2012 ،و هو ما يقدره القاضي املدني مبعيار الرجل العادي ،
من الناحية القانونية ال مييز القانون رقم  03/10و املرسوم التنفيذي رقم - 13
 326بني اخلطأ اجلسيم و اخلطأ اليسري بل ضبط حاالت االخالل بااللتزامات
التعاقدية من قبل املستثمر صاحب االمتياز و إذا دققنا فيها نالحظ أنه ميكن
تصنيفها على صنفني؛ أخطاء جسيمة من قبل املستثمر صاحب االمتياز؛ و هي
األخطاء اليت متس بالدرجة األوىل بطبيعة األرض الفالحية و طبيعة العقد
فعدم احرتام الوجهة الفالحية لألراضي و البناء عليها من دون ترخيص ال يعد
جيدل كرمية
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فقط اخالال بعقد االمتياز بل يعد جرمية يعاقب عليها قانون العقوبات (املرسوم
التنفيذي. )2010 ،
كما أن تأجري األرض الفالحية من الباطن وبالتالي عدم القيام بالعمل
الشخصي واملباشر يف املستثمرة الفالحية فضال عن ابرام التصرفات القانونية
كعقود الشراكة والتنازل والتصرحيات الكاذبة هي بدورها تعد اخالل بالتزام
تعاقدي يفرضه مضمون العقد واخالل بالتزام قانوني يعرض املستثمر صاحب
االمتياز للمتابعة اجلزائية.
وأعتقد أن احلالة الوحيدة اليت جيب التدقيق يف شروطها هي احلالة
املتعلقة بعدم استغالل األراضي املمنوحة طيلة مدة سنة ،ذلك أن طبيعة األرض
الفالحية قد تستدعي عدم زراعتها ألكثر من سنة وهي مسألة موضوعية
يقررها اخلرباء املختصني يف الفالحة.
أما عدم دفع اإلتاوة بالرغم من النص عليها صراحة كأحد أسباب فسخ عقد
االمتياز ،فهي ال تعد مربرا للفسخ ألنه الواقع أثبت أن الدولة عادة ما متسح ديون
الفالحني رغبة منها يف حتقيق األمن الغذائي ،وتوفري مناصب عمل قارة ودائمة
للمواطنني املهتمني بهذا اجملال.
يف األخري جيب أن نؤكد على أن احلاالت اليت تشكل اخالل بااللتزامات
التعاقدية طبقا لنص املادة  29من القانون رقم  03/10واملادة  26من املرسوم
التنفيذي رقم  326/10للتمسك بها من قبل اإلدارة البد من إثباتها ميدانيا،
وعليه فالديوان الوطين لألراضي الفالحية يعلمه أعوانه بهذه التجاوزات اليت
يكتشفونها أثناء زياراتهم امليدانية للمستثمرات الفالحية ،وبناء على احملاضر
الذي يعدها أعوانه وبناء على حمضر إثبات احلالة الذي يعده احملضر القضائي
يوجه الديوان اإلعذار الذي سنفصله يف الفرع الثاني.
الفرع الثاني :إعذار املستثمر صاحب االمتياز قبل الفسخ
يعد اإلعذار من أهم الضمانات اإلجرائية حلماية حقوق املستثمر من تعسف
 2016؛وهو إجراء
االدارة يف استعماهلا لسلطتها يف توقيع الفسخ
متهيدي ينبه مبوجبه الديوان املستثمر صاحب االمتياز إىل أنه خمل بالتزاماته،
مع منحه املدة الكافية لتنفيذ التزاماته قبل توقيع الفسخ ،ويعترب املشرع
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اجلزائري اإلعذار إجراء وجوبي ينبغي توجيهه للمستثمر صاحب االمتياز طبقا
للمادة  28من القانون رقم ( 03/10حكيمة.)2016- 2015 ،
يتم تبليغه على يد حمضر قضائي بناء على طلب من مدير الديوان الوطين
لألراضي الفالحية املختص حمليا على النحو احملدد يف قانون االجراءات املدنية
واإلدارية السيما املواد من  406إىل ( .414القانون)2008 ،
وبعد إعذار املستثمر صاحب اإلمتياز املخل بالتزاماته التعاقدية ،وعدم
تدارك املستثمر ألخطائه خالل املدة احملددة يف اإلعذار يتم اختاذ قرار فسخ عقد
اإلمتياز ،وال يكون الفسخ مرتبا آلثاره القانونية إال بعد صدور قرار الفسخ عن
مدير أمالك الدولة املختص حمليا ،وهو ما مييز الفسخ اجلزائي لعقد اإلمتياز
عن الفسخ املدني حيث ال يرتب الفسخ أثاره القانونية إال بعد صورة حكم قضائي
املادة  119وما يليها من القانون املدني (البنا)2007 ،
 - 2 2املطلب الثاني :أثار الفسخ اجلزائي لعقد اإلمتياز الفالحي
إذا مل ينفذ املستثمر صاحب االمتياز التزاماته بعد إعذاره من قبل الديوان
الوطين لألراضي الفالحية وبعد مضي املدة احملددة فيه ،يرتب االعذار آثاره
القانونية يف مواجهة كال الطرفني حيث ينهي الرابطة التعاقدية بينهما وهو ما
نتناوله يف الفرع األول وحيمل املستثمر صاحب االمتياز مسؤولية جزاء الفسخ وهو ما
نتناوله يف الفرع الثاني.

الفرع األول :إنهاء الرابطة التعاقدية بني الديوان الوطين لألراضي الفالحية
واملستثمر صاحب اإلمتياز.
مبجرد صدور قرار الفسخ من قبل املدير الوالئي ألمالك الدولة تنقطع
العالقة التعاقدية بني طريف عقد اإلمتياز ،وبعد استيفاءه للشكليات احملددة
قانونا خاصة الشهر العقاري يرتب فسخ عقد اإلمتياز كل آثاره القانونية
( ،مقداد )2018 ،بالنسبة للمستقبل.
وبالتالي يتوقف املستثمر صاحب اإلمتياز عن تنفيذ االلتزامات التعاقدية
الواردة يف عقد اإلمتياز منذ شهر قرار الفسخ باحملافظة العقارية ،ويرتتب على
ذلك عدم االعتداد باألعمال اليت ينفذها املستثمر صاحب اإلمتياز بعد هذا
التاريخ.
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كما تسرتجع الدولة األرض الفالحية واألمالك السطحية حسب احلالة
اليت هي عليها طبقا للمادة  26من القانون رقم .03/10
كما يكون للدولة احلق يف تعويض قدره  10باملائة تعويضا عن الضرر الذي
حلقها جراء عدم تنفيذ املستثمر للعقد.
ومن الناحية العملية يكمن اإلشكال يف فسخ الكثري من عقود االمتياز ومن
دون تبليغ أو علم املستفيدين يف إطار حتويل حق االنتفاع الدائم املقرر مبوجب
القانون رقم  19- 87إىل حق إمتياز مبوجب القانون رقم  ،03/10فنكون أمام
مستغل فعلي لألرض الفالحية اململوكة ملكية خاصة للدولة بدون سند قانوني.
الفرع الثاني :تعويض املستثمر صاحب اإلمتياز جراء الفسخ
ال جند يف القانون رقم  03/10و املرسوم التنفيذي رقم 326- 10نصا
صرحيا يلزم املستثمر صاحب اإلمتياز على عدم االعرتاض على قرار الديوان
الوطين لألراضي الفالحية بفسخ عقد االمتياز لكن التطبيق السليم للقواعد
العامة املقررة يف النظرية العامة للعقود االدارية تستوجب مثل هذا احلكم ،فال
ميكن تصور إعرتاض املستثمر صاحب اإلمتياز على قرار الفسخ بل كل ما له هو
احلق يف طلب التعويض بالرغم من أن القانون رقم  03/10مينح للمستثمر حق
الطعن يف قرار الفسخ بناء على نص املادة  29منه( .سهام بن دعاس)2020 ،
وبناء على أحكام القانون رقم  03/10يرتتب على الفسخ االداري لعقد
اإلمتياز إنهاء عقد اإلمتياز كما بينا يف الفرع السابق ،ويرتتب عليه قيام حق
الدولة يف التعويض الالزم جلرب الضرر الالحق بها ،وطبقا لنص املادة  3/26من
القانون رقم  03/10فإن قيمة التعويض لألمالك السطحية اليت تشمل املباني
واألغراس ومنشآت الري حتددها إدارة أمالك الدولة بإرادتها املنفردة (مقداد،
.)2018
كما ال يرتتب على فسخ عقد اإلمتياز إقصاء املتعاقد املخل بالتزاماته
التعاقدية من املشاركة يف عملية الرتشح لالستفادة من اإلستثمار الفالحي
مستقبال ،فال حيرم من حق التنافس مع غريه من أجل االستفادة من عملية
إستثمار األراضي الفالحية التابعة للدولة.
و إذا ما قارنا مثال عقد اإلمتياز الفالحي بأحكام املادة  1/152من املرسوم
الرئاسي رقم  247- 15املتضمن قانون الصفقات العمومية و تفويض املرفق
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العام ،فنالحظ أن املشرتك بينهما هو تسيري املال العام و احلفاظ عليه ففي حني
يعاقب املشرع املتعاقد مع اإلدارة املخل بالتزاماته التعاقدية جبزاء الفسخ و ما
يرتبه من اثار قانونية الحقة تلزمه جبرب الضرر الذي حلق املصلحة املتعاقدة ،و
منها إلزامه بنفقات الصفقة اجلديدة و حرمانه من حقه يف املشاركة يف عملية
إبرام الصفقة ال جند مثل هذا النص يف القانون رقم  03/10بالرغم من القاسم
املشرتك بينهما و لذلك نقرتح توحيد الرؤى حول املال العام؛ فإذا كان القصد
من توقيع مثل هذه العقوبات على عاتق املتعامل املتعاقد مع املصلحة املتعاقدة
محاية املال العام فإن اهلدف من احملافظة على األرض الفالحية ال يقل عنه
أهمية  ،فهو يساهم يف توفري احلاجات األساسية للمواطن من الغذاء و امللبس و
الفراش و غريها كثري ،فضال عن احلفاظ على البعد اإليكولوجي ،وهو ما جيعل
من توفري احلماية الالزمة لألرض الفالحية ال يقل أهمية من احلفاظ على املال
(.عبدلي ) 2015 ،املستغل بطريق الصفقات العمومية
 - .3املبحث الثاني :أحكام الفسخ اإلرادي لعقد اإلمتياز الفالحي
الفسخ الذي نقصده هو الفسخ الذي يستند إىل حق اإلدارة يف إنهاء عقودها
ولو مل يرتكب املستثمر صاحب اإلمتياز أي خطأ ،كما قد يتمسك به املستثمر
صاحب اإلمتياز أو ذوي حقوقه ،وهما صورتا الفسخ ،اللتان نتناوهلما بالدراسة
والتحليل يف مطلبني متتاليني.
 - .1.3املطلب األول :فسخ عقد اإلمتياز دون وقوع خطأ من املستثمر
صاحب اإلمتياز
من املسلم به يف نظرية العقود اإلدارية أن اإلدارة تتمتع بسلطات واسعة يف
مواجهة املتعاقد معها ،ومنها حق إنهاء عقودها حتى ولو مل يرتكب املتعاقد معها
أي خطأ ،غري أن سلطتها مقيدة بشروط ويرتتب على توقيعها أثار وهما ما
سنتناوله على التوالي يف فرعني مستقلني.
الفرع األول :شروط فسخ عقد اإلمتياز دون وقوع خطأ من املستثمر صاحب
اإلمتياز
اتفق الفقه والقضاء اإلداري على حق اإلدارة يف الفسخ خارج نطاق النصوص
وهو حق أصيل هلا يشمل مجيع العقود اإلدارية كقاعدة عامة ،ميكنها من فسخ
عقد اإلمتياز الفالحي بإرادتها املنفردة ومن دون وقوع خطأ من املستثمر صاحب
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اإلمتياز ،وحتى يرتب هذا الفسخ آثاره القانونية البد أن يستويف الضوابط
التالية:
أوال -فسخ عقد اإلمتياز لدواعي املصلحة العامة :سلطة اإلدارة يف فسخ
عقد اإلمتياز ليست مطلقة بل هي سلطة تقديرية تضبطها دواعي املصلحة
العامة ،وهي من الشروط اليت استقر عليها القضاء اإلداري يف فرنسا ومصر
(جمدوب. )2017 ،
ثانيا  -استعمال سلطة الفسخ لدواعي املصلحة العامة حتت رقابة القضاء:
خيضع قرار إنهاء العقد اإلداري -مبا فيه عقد اإلمتياز الفالحي -دون خطأ
املتعاقد أي املستثمر صاحب اإلمتياز إىل رقابة القضاء اإلداري (الطماوي،
،)2017حيث يفصل يف طلب املتعاقد ويتحرى عن جدية ومشروعية سبب فسخ
عقد اإلمتياز الفالحي فإذا تبني له ذلك ميكنه إلغاء قرار الفسخ كقاعدة عامة
(عبد الوهاب و رواب)2015 ،
الفرع الثاني :أثار فسخ عقد اإلمتياز الفالحي لدواعي املصلحة العامة
يرتتب على فسخ عقد اإلمتياز الفالحي دون خطأ املستثمر صاحب اإلمتياز
اآلثار القانونية التالية:
أوال -إنهاء عقد اإلمتياز :مبجرد صدور قرار فسخ عقد اإلمتياز الفالحي
فإن العالقة التعاقدية تنقطع بني الطرفني وتنقضي االلتزامات اليت يرتبها عقد
اإلمتياز الفالحي.
ثانيا -حق املستثمر صاحب اإلمتياز يف طلب التعويض :مقابل إنهاء عقد
اإلمتياز باإلرادة املنفردة من جانب اإلدارة حيق للمتعاقد معها طلب التعويض
جربا لضرر الذي حلقه إال إذا تضمن العقد بإنهاء العقد لدواعي املصلحة العامة
من دون تعويض ،وعليه فإنه من الثابت واملستقر عليه فقها وقضاء أن الفسخ من
دون ارتكاب خطأ من املتعاقد مع اإلدارة يلزمها بدفع تعويض عادل ملا حلقه من
خسارة وما فاته من كسب مبا يف ذلك األضرار املعنوية
( .الطماوي)2017 ،
ثالثا -الرقابة القضائية على قرار فسخ عقد اإلمتياز الفالحي :من املستقر
عليه فقها وقانونا وقضاء بأن لإلدارة سلطة فسخ العقود ،تنفيذا لبنود العقد أو
تقديرا لدواعي للمصلحة العامة ،وقد استقر الفقه والقضاء الفرنسي واملصري
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على إخضاعها لرقابته يف فحص مدى مشروعية سبب الفسخ ،وإذا رجعنا
للقضاء اجلزائري ال جند فيما أعلم قرارات قضائية تلغي قرارات إدارية بل
الدعاوى املعروضة أمامه تتعلق على العموم بدعوى التعويض ال دعوى اإللغاء،
(بسيوني عبد الغين.)1993 ،
وال ميلك القضاء اإلداري صالحية إلزام اإلدارة بالرتاجع عن قراراها بفسخ
العقد اإلداري ولو كان قرارها غري مشروع أو استهدفت من وراءه مصلحة غري
املصلحة العامة (البنا)2007 ،
 - . 2.3املطلب الثاني :الفسخ االتفاقي لعقد اإلمتياز الفالحي بطلب من
املستثمر صاحب اإلمتياز
قد ينتهي عقد اإلمتياز الفالحي قبل إنقضاء مدته إذا اتفق املستثمر صاحب
االمتياز مع اإلدارة على إنهائه قبل نهايته الطبيعية ،ويسمى الفسخ يف هذه
احلالة بالفسخ االتفاقي أو الفسخ باتفاق الطرفني أو التقايل ،وهلذا سنتناول
دراسة وحتليل شروطه واآلثار املرتتبة عنه يف فرعني متتالني (الطماوي.)2017 ،
الفرع األول :شروط الفسخ االتفاقي لعقد اإلمتياز الفالحي
يشرتط لتمام هذه الصورة من الفسخ وجود اتفاق بني املستثمر صاحب
اإلمتياز واإلدارة على الفسخ من جهة ووجود مربرات لطلب الفسخ من جانب
املستثمر وهو ما سنفصله على التوالي:
أوال -وجود اتفاق بني الطرفني على فسخ عقد اإلمتياز الفالحي :يستند
الفسخ حسب مقتضيات املادة ( )120من القانون املدني إىل االتفاق الذي جيمع
طريف العقد ،واملنصوص عليه يف العقد املربم بينهما ،حيث يعترب العقد مفسوخا
إذا مل يويف أحد املتعاقدين بالتزاماته ،ووفق الشروط اليت يتم االتفاق عليها دون
 2017فيجوز
احلاجة إىل استصدار حكم قضائي يقضي بذلك
للمستثمر صاحب اإلمتياز أن يطلب إنهاء عقد اإلمتياز قبل انقضاء مدته بناء
على نص املادة ( )26من القانون رقم  03/10و يشرتط لصحة الطلب طبقا لنص
املادة ( )02من دفرت الشروط امللحق باملرسوم التنفيذي رقم  326- 10شرطني
أساسيني:
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أ -أن يتم طلب الفسخ املسبق بواسطة إشعار ،يوجه الطلب إىل الديوان
الوطين لألراضي الفالحية بالرغم من أن النص املذكور أعاله مل حيدد هذه
اجلهة بنص صريح.
ب  -أن يكون هذا اإلشعار بسنة واحدة (كحيل)2016- 2015 ،
ثانيا  -مربرات الفسخ االتفاقي
مل يشرتط املشرع اجلزائري يف القانون رقم  03/10و املرسوم التنفيذي رقم
 326- 13و ال يف دفرت الشروط امللحق به أن تتوافر ظروف تربر جلوء املستثمر
صاحب اإلمتياز لطلب الفسخ ،و من الناحية العملية نالحظ أن املشرع فتح
اجملال أمام املستثمرين أصحاب اإلمتياز إلبرام عقود متكنهم من اإلستثمار و
النهوض بالعقار الفالحي كاحلق يف إبرام عقود الشراكة و جتميع حق اإلمتياز
و التنازل عن هذا احلق  ،و مع ذلك أقر يف النص ذاته حق املستثمر صاحب
اإلمتياز يف طلب الفسخ و مل يشر فيه لضرورة إرفاق طلبه باملربرات الكافية اليت
تدعم طلبه يف الفسخ.
و عليه فقد يكون طلب الفسخ لسبب شخصي كالعجز الذي حيول دون
متكن املستثمر صاحب اإلمتياز من اإلدارة الشخصية و املباشرة للمستثمرة
الفالحية و الذي يثبت بشهادة طبية ،أو عسره الذي حيول دون النهوض
املستثمرة ،و ال ميكنه يف هذا الصدد استثمار األرض الفالحية و هو ما جيعله
خمال بااللتزامات اليت تقع على عاتقه طبقا لنص املادة  29من القانون رقم
 03/10و املادة  08من منوذج دفرت الشروط ،و إذا ما دققنا يف هذه األسباب و
غريها نالحظ أن طلب املستثمر صاحب اإلمتياز للفسخ يربره واقع حاله و هو
مربر للفسخ التعاقدي ،ألن هذا الفسخ سيكون بناء على إرادة الطرفني اليت
تتجه لوقف تنفيذ عقد اإلمتياز و إنهاء العالقة التعاقدية اليت جتمعهما
،خاصة و أن مصلحتهما يف تقرير الفسخ ،فاإلبقاء على عقد اإلمتياز يضر
باملستثمر صاحب اإلمتياز الذي يصبح يف وضع غري قانوني يكيف على أنه إخالل
بالتزام تعاقدي طبقا ملقتضيات املادة  29من القانون رقم  03/10كما أنه يضر
بالدولة ألن األرض تصبح معطلة عن الوظيفة اليت وجدت من أجلها ،فالفسخ يف
هذه احلالة فيه مصلحة للطرفني.
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الفرع الثاني :أثار الفسخ االتفاقي لعقد اإلمتياز
يرتتب على الفسخ االتفاقي لعقد اإلمتياز مجلة من اآلثار القانونية ميكن
حصرها يف األتي:
أوال -إنهاء عقد امتياز :يرتتب على الفسخ االتفاقي لعقد اإلمتياز الفالحي
قطع العالقة التعاقدية بينهما فينقضي اإلمتياز قبل انقضاء مدته القانونية
اليت حددها املشرع ب 40:سنة قابلة للتجديد ،ويرتتب عليها حتلل املستثمر
صاحب اإلمتياز من كل االلتزامات اليت يفرضها عقد اإلمتياز فيصبح يف وضع
قانوني.
ثانيا -توقيع الطرفان وثيقة فسخ عقد االمتياز (عمار::)2002 ،مل ينص
القانون رقم  03/10و ال املرسوم التنفيذي رقم  326- 10و ال منوذج دفرت
الشروط امللحق به على كيفية معينة لتوقيع الفسخ االتفاقي (الطماوي،
، )2017و عليه يكون لألطراف احلرية يف اختيار الشكل املناسب لتوقيع اتفاقية
الفسخ ألنه من الناحية العملية البد من وثيقة يفرغ فيها الفسخ حتى يتم
تقدميه إلدارة أمالك الدولة من أجله شهره ،و بالتالي تتغري مبوجبه طبيعة
األرض حمل اإلمتياز من أرض مستغلة مبوجب القانون رقم  03/10إىل أرض
متوفرة (عمار)2002 ،
وبناء على نص املادة ( )26من القانون رقم  03/10واملادة ( )02من دفرت
الشروط امللحق باملرسوم التنفيذي رقم  326- 10يتم الفسخ بناء طلب مسبق
بواسطة إشعار ،يوجه الطلب املستثمر صاحب اإلمتياز إىل الديوان الوطين
لألراضي الفالحية ،حيث يقوم الديوان بإعالم املديرية الوالئية ألمالك الدولة
بفسخ عقد اإلمتياز حتى تتوىل هذه األخرية إعداد وشهر قرار الفسخ (القانون
رقم .)03/10
وحفاظا على حقوق الطرفني نقرتح وضع مناذج يفرغ فيها اتفاق الفسخ.
ثالثا  -حتول األرض الفالحية إىل أرض متوفرة :يرتتب على فسخ عقد
االمتياز اسرتجاع الدولة لألراضي الفالحية واألمالك السطحية امللحقة بها
فتصبح أراضي متوفرة ،طبقا للمادتني 26و 30من القانون رقم  03/10واملادة10
من املرسوم التنفيذي رقم ( 326- 10املرسوم التنفيذي رقم .)326/10
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رابعا -حق املستثمر صاحب اإلمتياز يف الرتشح :األراضي اليت مت
اسرتجاعها من قبل الدولة مبوجب فسخ عقد اإلمتياز تصبح أراضي متوفرة تقوم
الدولة مبنحها يف إطار اإلمتياز تطبيقا للمادة ( )17من القانون رقم ،03/10
ويكون لكل شخص احلق يف الرتشح للحصول على هذا احلق مبا فيهم املستثمر
الذي كان مستفيد يف السابق ،حيث ال مينع القانون رقم  03/10املستثمر
السابق من املشاركة وتقديم طلب احلصول على اإلمتياز جمددا.
 - .4خامتة:
يعترب الفسخ من أهم السلطات اليت متلكها اإلدارة ممثلة يف الديوان الوطين
لألراضي الفالحية يف جمال تنفيذ عقود اإلمتياز ،و بالرغم من أن هذه السلطة
ما هي إال تطبيق للقواعد العامة املقررة يف نظرية العقد اإلداري إال أن التمسك
بها من قبل الديوان مقيد بشروط ،و خمالفة الشروط األصل أنه يؤدي إىل
بطالن قرار الفسخ ،من خالل دراسة و حتليل أحكام القانون رقم  03/10و املرسوم
التنفيذي رقم  326- 10و منوذج دفرت الشروط امللحق بهما استنتجنا أن
القضاء اإلداري له صالحية النظر يف قرار فسخ اإلمتياز ،كما ينظر يف دعوى
التعويض أيضا و هو ما يقرب الفسخ اإلداري من الفسخ املدني الذي يتمتع
مبوجبه القاضي العادي بسلطة تقديرية يف تقرير الفسخ من عدمه.
بعد دراسة وحتليل أحكام فسخ عقد اإلمتياز الحظنا نقائص عدة ،منها عدم
التفصيل يف صور الفسخ املستوحاة أحكامها أحيانا من النصوص الصرحية
املنظمة للعقار الفالحي التابع للدولة وأحيانا من القواعد العامة املقررة يف هذا
الباب.
الفسخ اإلداري لعقد اإلمتياز اليت توقعه اإلدارة بإرادتها املنفردة مل مييز فيه
ملشرع بني اخلطأ اجلسيم و اخلطأ اليسري للمستثمر صاحب اإلمتياز ،و حسن
فعل املشرع بتعداده لصور اإلخالل املتوقع ارتكابها من قبل املستثمر ،و هي صور
ليست على درجة واحدة من اجلسامة ،منها ما يعترب خطأ جسيم من قبل
املستثمر و يعد مربرا قويا لقيام حق اإلدارة يف فسخ عقد اإلمتياز بإرادتها
املنفردة و منها ما ال يعترب كذلك؛ و مثاله الفسخ الذي يتقرر بناء على عدم
قيام املستثمر باستغالل األرض لسنة واحدة ،فكان على املشرع أن يضبط هذه
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احلالة اليت جيب أن تثبت خبربة من قبل املختصني يف الفالحة خاصة إذا علمنا
أن املستثمر حيق له الطعن يف قرار الفسخ كما له احلق يف رفع دعوى التعويض.
أما يف حالة الفسخ لدواعي املصلحة العامة فهو غري منصوص عليه يف
القانون رقم  03/10بل يستنتج ضمنا من األحكام املقررة يف نظرية العقد
اإلداري ،فالواقع العملي يثبت وجود هذه احلالة وعلى رأسها قرار فسخ عقد
اإلمتياز بناء على قرار نزع امللكية للمنفعة العامة ،ويبقى اإلشكال الوحيد
كيفية تقدير املصلحة العامة خاصة وأنها مصطلح مطاط قد يعترب مطية
لتعسف اإلدارة يف استعمال حقها يف الفسخ.
أما فيما يتعلق بالفسخ االتفاقي لعقد اإلمتياز فقد أحسن املشرع عند إقراره
هلذا احلق للمستثمر صاحب اإلمتياز ،ومل يربط املشرع تربيره بظروف املستثمر
صاحب اإلمتياز بل تستفاد ضمنا من األحكام العامة للقانون رقم  ،03/10كما
أنه يف السياق ذاته مل حيدد شروطه وهي مسألة منطقية يكيفها الطرفان وفقا
ملقتضيات العقد كما مل يبني القانون رقم  03/10نوع الوثيقة اليت يفرغ فيها
االتفاق على الفسخ.
ومن أجل الوقوف على تقييم مدى فعالية أحكام فسخ عقد اإلمتياز ،توصلنا
بعد دراسة وحتليل أحكام الفسخ على النحو املبني أعاله للتوصيات اليت ميكن
إمجاهلا كاألتي:
إعادة النظر يف سلطة اإلدارة يف تقرير فسخ عقد اإلمتياز باإلرادة املنفردة،سواء أكان سبب الفسخ يربره إخالل املستثمر صاحب اإلمتياز بالتزاماته
التعاقدية أو يعود ملقتضيات املصلحة العامة ،وذلك بإلزامها بتسبيب قرار
الفسخ وإخضاعه للرقابة القضائية.
ضبط صور الفسخ بنوعيه ،اإلداري واإلرادي من خالل التدقيق يفالشروط واإلجراءات وهذا إما بتعديل دفرت الشروط أو بإجراء من إجراءات
التنظيم الداخلي.
إلزام الديوان الوطين لألراضي الفالحية باالستعانة خبرباء خمتصني يفتقييم وضعية األرض الفالحية قبل تقرير الفسخ ،ومنح الفرصة للمستثمرين
أصحاب اإلمتياز احلق يف الطعن يف نتائج اخلربة أمام القضاء قبل تقرير الفسخ
من عدمه.
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تفعيل عمل الديوان الوطين لألراضي الفالحية من خالل اعادة النظر يفاملعاينة امليدانية اليت يقوم بها أعوانه حتى تكون قرارات الفسخ موضوعيه.
ال بد من احلرص على احملافظة على األراضي الفالحية من خالل تعزيزالوعي بأهمية اإلستثمار الفعلي لألرض الفالحية من قبل املستثمرين ،ومن
خالل تكثيف الزيارات امليدانية ألعوان الديوان ،ليس بهدف الفسخ فقط وإمنا
لتحقيق غاية أكرب تتمثل يف منع استنزاف األرض الفالحية وبالتالي حتقيق
األمن الغذائي على املدى القريب واملتوسط وحتقيق التنمية االقتصادية على
املدى البعيد.
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