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إشكاالت تحويل حق االنتفاع الدائم الممنوح للمنتجين الفالحيين في إطار القانون....
تاريخ اإلستالم 1522/50/12 :تاريخ القبول 1522/50/12 :تاريخ النشر1522/50/50 :

إشكاالت تحويل حق االنتفاع الدائم الممنوح للمنتجين الفالحيين
في إطار القانون رقم  91-78إلى حق امتياز
Problems of converting the permanent right of benefit granted to agricultural
producers under Law No. 87-19 to a right of privilege

الدكتور لعشاش محمد
جامعة البويرة
ملخص:

عرفت عملية حتويل حق االنتفاع الدائم ادلمنوع يف ظل القانون السابق رقم  91-78إذل حق امتياز تطبيقا
ألحكام القانون رقم  ، 10-91إشكاالت عديدة حالت دون إدتام العملية يف آجاذلا القانونية ،وإذل يومنا ىذا منذ

 97أوت  0191تاريخ صدور القانون رقم  10-91يف اجلريدة الريمية
وتتمثل ىذه اإلشكاالت يف قيام عدد كبَت من ادلنتجُت الفالحيُت بالتنازل عن حقهم يف االنتفاع الدائم بعقود غَت
ناقلة للملكية ،سواء كانت عقود توثيقية لكنها غَت مشهرة ،أو بعقود عرفية رغم بطالن ىذه األخَتة بطالنا مطلقا
فضال على إشكالية النزاعات القضائية ادلطروحة على القضاء بنوعيو واليت دل يتم الفصل يف بعضها إذل يومنا
ىذا حالت دون إمكانية دراسة ادللفات ادلعنية من طرف الديوان الوطٍت لألراضي الفالحية  ،وكذا إشكالية الفارق يف
مساحة الوعاء العقاري للمستثمرة الفالحية بعد إجراء عمليات اقتطاع ،أو اسًتجاع أو نزع ادللكية قامت هبا الدولة
ذلذه األراضي الستغالذلا ألغراض البناء ،وكذا مشكلة األحواش واألبنية غَت ادلشروعة ادلقامة عليها ،شلا أدى كل ىذا
إذل تعطيل عملية تعميم عقود االمتياز على كل ادلستثمرات الفالحية إذل يومنا ىذا
الكلمات المفتاحية :حق االنتفاع الدائم -التنازل -ادلستثمر الفالحي -حق االمتياز
Abstract:
The transfer of the permanent right of use prohibited under the previous law not
19-87 to the right of privilege in application of the provisions of law npt 10-03
defined many problems whith prevented the completion of the process within its
legal deadlines to date 18 August 2010 law dat 10-03 official gazette
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These are the problems in whith a large number of agricultural producers
producers relinquish their right to permanent use of non transferable contracts,
whether documented or unregistered, or by customary contracts, despite their
invalidity, As well as the problem of judicial disputes on the judiciary in its two
types, which have not been separated in some of them to this day provented the
possibility of studying the national Bureau of agricultural lands, as well as the
problem of difference in the area of the housing container for the agricultural
investor after the process of deduction, and illegal buildings built on them, which
has led to the disruption of the process of generalization of concession contracts to
all agricultural investors to the present day.
Keyw ords: Permanent Right of Use - Waiver - Agricultural Investor - Franchise.

مقدمة:
مت مبوجب القانون رقم  91-78مؤرخ يف  17ديسمرب  9178يتضمن ضبط كيفية استغالل األراضي الفالحية
التابعة لألمالك الوطنية وحتديد حقوق ادلنتجُت وواجباهتم( ،)1منح حق االنتفاع الدائم على األراضي الفالحية التابعة
التابعة لألمالك اخلاصة للدولة لفائدة ادلنتجُت الفالحيُت الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية( ،)2وىو حق عيٍت عقاري

عقاري دائم دينح آنذاك على الشيوع وحبصص متساوية( )3مبوجب عقد إداري حترره إدارة أمالك الدولة( ،)4قابل
للنقل واحلجز والتنازل( ،)5مقابل دفع إتاوة سنوية حتدد وعاءىا وكيفية تسديدىا قوانُت ادلالية( ،)6وهبذه اخلصوصية
اخلصوصية ادلتميزة ذلذا احلق يكون ادلشرع قد أقر ملكيتُت على أرض فالحية واحدة ،ملكية الرقبة للدولة وملكية حق
االنتفاع للمستفيد

()7

 -1قانون رقم  91-78مؤرخ يف  17ديسمرب  9178يتضمن ضبط كيفية استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية وحتديد حقوق ادلنتجُت
وواجباهتم ،ج ر عدد  ،01الصادر يف  09ديسمرب  9178ملغى
 -2انظر ادلادة  91فقرة  0من القانون رقم  ،91-78ادلرجع نفسو
 -3انظر ادلادة  90من القانون رقم  ،91-78ادلرجع نفسو
 -4مرسوم تنفيذي رقم  01-11مؤرخ يف  10فرباير  9111حيدد شروط إعداد العقد اإلداري الذي يثبت احلقوق العقارية ادلمنوحة للمنتجُت الفالحُت يف
يف إطار القانون رقم  91-78مؤرخ يف  17ديسمرب  9178وكيفيات ذلك ،ج ر عدد  ،10الصادر يف  18فرباير 9111
 -5انظر ادلواد  00و 02و 00من القانون رقم 91-78
 -6انظر ادلادة  10من القانون رقم 91-78
 -7د /بن رقية بن يوسف ،كيفية استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية طبقا للقانون رقم  91-78أطروحة لنيل شهادة دكتوراه يف القانون،
كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر  ،9171-9177ص 00
012
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كما خيتلف حق االنتفاع الدائم ىذا عن حق االنتفاع ادلنصوص عليو مبوجب أحكام القانون ادلدين كقاعدة
يعُت لو أجل ع ند مقررا حلياة ادلنتفع ،وىو ينتهي
عامة ،والذي يعترب حق مؤقت ينتهي بانقضاء األجل ادلعُت ،فإن دل ن
على أية حال مبوت ادلنتفع حىت قبل انقضاء األجل ادلعُت( ،)1فهو بذلك أقرب ما يكون إذل حق ادللكية يف ذاتو منو
إذل رلرد حق انتفاع ادلعروف يف القانون ادلدين( ،)2الذي ىو حق مؤقت يف حُت أن حق االنتفاع الدائم ادلكرس
للمنتج الفالحي يف إطار ادلستثمرات الفالحية ىو حق دائم غَت مؤقت
إال أنو بصدور القانون رقم  10-91مؤرخ يف  90أوت  0191حيدد شروط وكيفيات استغالل األراضي
الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة( ،)3مت مبوجبو إلغاء القانون رقم  ،)4(91-78وحتويل حق االنتفاع الدائم إذل
إذل حق امتياز طويل ادلدى دلدة أقصاىا أربعون( )21سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية تضبط كيفيات
()5
حتديدىا وحتصيلها وختصيصها مبوجب قوانُت ادلالية
حيث يتعُت يف ىذه احلالة على أعضاء ادلستثمرات الفالحية تطبيقا ألحكام ادلادة  1من القانون احلارل رقم
 10-91إيداع طلباهتم ابتداء من تاريخ نشر ىذا القانون يف اجلريدة الريمية لتحويل حق االنتفاع الدائم إذل حق
()6

امتياز لدى الديوان الوطٍت لألراضي الفالحية
وعليو فإن الديوان الوطٍت لألراضي الفالحية ) )7((ONTAىو من يقوم بدراسة ملفات حتويل حق االنتفاع
االنتفاع الدائم إذل حق امتياز( ، )8بعد إيداعها لديو من طرف ادلنتجُت الفالحيُت الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية

ادلطلوبة( ،)9ويف األجل القانوين احملدد بثمانية عشر( )97شهرا من تاريخ نشر ىذا القانون يف اجلريدة الريمية( ،)1على
-1انظر ادلادة  700من األمر رقم  07-80مؤرخ يف  00سبتمرب  9180يتضمن القانون ادلدين ،ج ر عدد  ،87الصادر يف  01سبتمرب  9180معدل
ومتمم
 -2د /بن رقية بن يوسف ،شرح قانون ادلستثمرات الفالحية ،الديوان الوطٍت لألشغال الًتبوية ،اجلزائر  ،0119ص 97
-3قانون رقم  10-91مؤرخ يف  90أوت  0191حيدد شروط وكيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة ،ج ر عدد،20
الصادر يف  97أوت 0191
-4انظر ادلادة  02من القانون رقم  ،10-91ادلرجع السابق
 -5انظر ادلادة  12من القانون رقم  ،10-91ادلرجع نفسو
 -6انظر ادلادة  0من ادلرسوم التنفيذي رقم  000-91مؤرخ يف  00ديسمرب  0191حيدد كيفيات تطبيق حق االمتياز الستغالل األراضي الفالحية التابعة
التابعة لألمالك اخلاصة للدولة ،ج ر عدد  ،81الصادر يف  01ديسمرب 0191
 -7مرسوم تنفيذي رقم  78-10مؤرخ يف  02فرباير  9110ينظم إنشاء الديوان الوطٍت لألراضي الفالحية ،ج ر عدد  ،90الصادر يف  07فرباير
 ،9110معدل ومتمم
 -8انظر ادلادة  0من ادلرسوم التنفيذي رقم  ،000-91ادلرجع السابق
 -9انظر ادلادة  0من القانون رقم  ،10-91ادلرجع السابق
010
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على أن تقوم إدارة أمالك الدولة بعد ذلك بإعداد وتسليم عقود االمتياز باسم كل مستثمر فالحي خيضع للشهر
()2
العقاري باحملافظة العقارية ادلختصة
إال أن ادلالحظ ىو أن عملية حتويل حقوق االنتفاع الدائم إذل حقوق امتياز تطبيقا ألحكام القانون احلارل
وميسرة ،وإمنا كانت معقدة وطويلة ،حيث دل تنتو العملية يف آجاذلا القانونية إذل يومنا
رقم  10-91دل تكن سهلة ن
ىذا( ،)3نظرا لربوز ع ندة إشكاالت حالت دون االنتهاء من ىذه العملية ويف آجاذلا احملددة على خالف ادلتوقع(،)4

وعليو ديكن أن نطرح اإلشكالية اآلتية :فيم تتمثل إشكاالت عملية تحويل حق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز

تطبيقا ألحكام القانون الحالي رقم  10-91؟.
لإلجابة عن ىذه اإلشكالية نتناول يف البداية إشكالية التنازل عن حق االنتفاع الدائم بعقود غَت خاضعة
للشهر العقاري ،وبالتارل فهي غَت ناقلة دللكية احلق العيٍت العقاري ،وكذا مؤخرات اإلتاوات ادلستحقة(مبحث أول)،
مث نتناول إشكالية النزاعات القضائية ومشكل فارق ادلساحة(مبحث ثان).
المبحث األول :التنازل عن حق االنتفاع الدائم بعقود غير قانونية ،واإلخالل بااللتزامات التعاقدية

نظرا ألن القانون رقم  91-78ادللغى بالقانون رقم  10-91قد أعطى على غرار القانون احلارل رقم 10-91
للمنتج الفالحي حق التنازل عن حقو يف االنتفاع الدائم ،وىو ما نصت عليو ادلادة  00منو شرط احًتام الطابع اجلماعي
للمستثمرة ،على أن يتم ذلك يف الشكل الريمي تطبيقا للقانون ،إال أنو حدث خالف ذلك حيث مت التنازل عن حقوق

االنتفاع الدائم آنذاك مبوجب تارة عقود موثقة إال أهنا غَت مشهرة ،وتارة أخرى مبوجب عقود عرفية(المطلب األول) ،كما
دتثنل أيضا اإلشكال يف إخالل ادلنتجُت الفالحيُت بالتزاماهتم التعاقدية(ادلطلب الثاين)

المطلب األول :التنازل عن حق االنتفاع بعقود غير قانونية

ظهر أثناء مباشرة الديوان الوطٍت لألراضي الفالحية) (ONTAبدراسة ملفات حتويل حق االنتفاع الدائم ادلمنوح
للمنتجُت الفالحيُت يف ظل القانون القدمي رقم  91-78إذل حق امتياز يف ظل القانون احلارل رقم  ،10-91مشكل التنازل

 -1انظر ادلادة  01من القانون رقم  ،10-91ادلرجع نفسو
 -2انظر ادلادة  10و 17من القانون رقم  ،10-91ادلرجع نفسو
 -3وىذا حسب تصريح أدذل بو وزير الفالحة والتنمية الفالحية والصيد البحري السيد عبد القادر بوعزقي يف عدة مناسبات ،معتربا أنو مت منح حلد اآلن
 977ألف عقد امتياز من رلموع  001ألف معٍت ،وأن سنة  0197ستكون سنة حتويل حق االنتفاع الدائم إذل حق امتياز
-4انظر ادلذكرة رقم  17899مؤرخة يف  ،0199 /1/10وادلذكرة رقم  91080مؤرخة يف  ،0199/91/ 02تتعلقان بتحويل حق االنتفاع الدائم إذل
حق امتياز ،صادرتُت عن إدارة أمالك الدولة
010
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عن حق االنتفاع الدائم من طرف بعض ادلنتجُت الفالحيُت وذلك مبوجب عقود غَت قانونية ،سواء كان ذلك بعقود موثقة

غَت مشهرة (الفرع األول) ،أو بعقود عرفية رغم بطالهنا بطالنا مطلقا(الفرع الثاني).

الفرع األول :التنازل عن حق االنتفاع الدائم بعقود موثقة لكنها غير مشهرة

من بُت احلقوق ادلمنوحة للمنتجُت الفالحيُت مبوجب القانون رقم  91-78ادللغى حق التنازل عن حقوقهم يف

االنتفاع الدائم على غرار القانون احلارل رقم  ،)1(10-91إال أن القانون رقم  91-78كان يشًتط أن يتم ذلك
بعقد ريمي حيرره موثق طبقا للقانون حتت طائلة البطالن ،وىم ما نصت عليو ادلادة  00من ىذا القانون جاء فيها:
" كل صفقة ي ترتب عليها تغيير مشتمالت الحقوق العينية العقارية في المستثمرة الفالحية الجماعية أو
اتساعها ،باطلة إذا لم يثبتها عقد رسمي يخضع إلجراءات التسجيل واإلشهار".
وعليو طبقا ذلذه األحكام جيب توثيق التنازل وتسجيلو مبصلحة الضرائب ،باإلضافة إذل شهره باحملافظة
العقارية ادلختصة إقليميا طبقا للتشريعات والتنظيمات ادلعمول هبا يف ىذا اجملال لالحتجاج بو من جهة يف مواجهة
()2

الغَت ،ومن جهة أخرى حىت تنتقل ادللكية للمتصرف إليو
إال أنو ثبت خالف ذلك أثناء دراسة ملفات حتويل حق االنتفاع الدائم إذل حق امتياز من طرف الديوان
الوطٍت لأل راضي الفالحية ،واليت مت إيداعها من طرف مستفيدون جدد (التنازل ذلم) عن حق االنتفاع الدائم بعقود
موثنقة إال أهنا غَت مشهرة باحلفظ العقاري ،شلا يعٍت عدم انتقال ملكية حق االنتفاع الدائم باعتباره حق عيٍت عقاري
ذلؤالء ،وبالتارل انعدام صفتهم كأصحاب حق يف االستفادة من أحكام القانون اجلديد رقم  10-91بتحويل
حقوقهم يف االنتفاع الدائم إذل حقوق امتياز ،ألهنم يف نظر القانون غَت مالكُت حقيقيُت وشرعيُت لعدم انتقال
ملكيتهم ذلذا احلق عن طريق الشهر العقاري طبقا للقانون
الفرع الثاني :التنازل عن حق االنتفاع الدائم بعقود عرفية

دل يكن التنازل عن حق االنتفاع الدائم ادلكتسب يف ظل القانون القدمي رقم  91-78ادللغى من بعض
ادلنتجُت الفالحيُت فقط بعقود موثقة غَت مشهرة ،وإمنا كان التنازل أيضا مبوجب عقود عرفية رغم أن ىذه األخَتة
باطلة بطالنا مطلقا دلخالفتها القانون( ،)3وىو ما أثبتو الواقع أيضا عندما مت الشروع يف دراسة ملفات حتويل حق
 -1انظر ادلادة  90من القانون رقم  10-91تقابلها ادلادة  7من القانون رقم 91-78
-2انظر ادلواد  810و 810من القانون ادلدين ،وادلادة  90وما بعدىا من األمر رقم  82-80مؤرخ يف  90نوفمرب  9180يتضمن إعداد مسح األراضي
العام وتأسيس السجل العقاري ،ج ر عدد  ،10الصادر يف  97نوفمرب 9180
-3أي سلالفتها ألحكام ادلادة  90من األمر رقم  19-81مؤرخ يف  90ديسمرب  ،9181يتضمن تنظيم التوثيق ،ج ر عدد  ،87الصادر يف  90ديسمرب
 ،9181ملغى ،وادلادة  002مكرر  9من األمر رقم  ،07-80ادلرجع السابق
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إشكاالت تحويل حق االنتفاع الدائم الممنوح للمنتجين الفالحيين في إطار القانون....
االنتفاع الدائم إذل حق امتياز من طرف الديوان الوطٍت لألراضي الفالحية تطبيقا ألحكام القانون رقم 10-91
دلنتجُت فالحيُت جدد مت التنازل ذلم بعقود عرفية غَت قابلة لًتتيب أثر نقل ملكية احلق العيٍت العقاري قانونا
شل ا صلم عن ىذا التصرف أيضا ادلخالف للقانون عدم موافقة الديوان الوطٍت لألراضي الفالحية على دراسة
ملفات ىؤالء ادلستفيدين اجلدد( ، )1حيث مت إحالتها يف كلتا احلالتُت إذل اللجنة الوالئية ادلختصة لدراستها تطبيقا
ألحكام ادلادة  0من ادلرسوم التنفيذي رقم  000-91جاء فيها:
" في حالة ما إذا تطلبت دراسة الملف معلومات تكميلية أو استحق تحققا من الوثائق أو الوقائع المصرح

بها ،يرسل الديوان الوطني لألراضي الفالحية ىذه الملفات إلى لجنة والئية يرأسها الوالي للدراسة".

وعليو تقوم ىذه اللجنة الوالئية بدراسة ادللفات ادلعنية( ،)2حيث يف حالة قبول ادللف يقوم الوارل باعتباره رئيس اللجنة

بإرسالو إذل الديوان الوطٍت لألراضي الفالحية مرفقا مبحضر اللجنة للقيام بإجراءات توقيع دفًت الشروط ادلنصوص عليو يف
ادلادة  2من القانون رقم  10-91وادلرفق بادلرسوم التنفيذي رقم  ،000-91ومن مث إرسالو إذل إدارة األمالك الوطنية
لتحويل حق االنتفاع الدائم إذل حق امتياز مبوجب عقد امتياز حترره مصاحلها
وإما برفض ادللف ويف ىذه احلالة يقوم الوارل بإعالم ادلستثمر ادلعٍت بذلك عن طريق رسالة معللة ،مع إرسال نسخة
منها إذل الديوان الوطٍت لألراضي الفالحية برفض منح االمتياز ،حيث ديكن يف ىذه احلالة للطالب تقدمي طعن لدى اجلهة
()3

القضائية ادلختصة

وعليو جتدر اإلشارة إذل أنو من بُت أىم اإلشكاالت اليت واجهها الديوان ،وكذا اللجان الوالئية ىي إشكالية التنازل
عن حق االنتفاع الدائم من طرف مستفيدين أصليُت مبوجب عقود غَت قانونية ،لوال أن تدخلت اإلدارة العامة لألمالك
الوطنية مبوجب تعليمة صادرة عنها( ،)4تسمح بدراسة ىذه ادللفات رغم أنو من شروط حتويل حق االنتفاع الدائم إذل حق

 -1ألكثر تفاصيل راجع ،كحيل حكيمة ،حتويل حق االنتفاع الدائم إذل حق امتياز يف ظل القانون رقم  ،10/9دار ىومة للطباعة والنشر ،اجلزائر ،0190
ص  21وما بعدىا
 -2حول تشكيلة اللجنة الوالئية ادلكلفة بدراسة ادللفات احملولة إليها من طرف الديوان الوطٍت لألراضي الفالحية ،انظر ادلادة  8من ادلرسوم التنفيذي رقم
 ،000-91ادلرجع السابق
 -3انظر ادلادة  7من ادلرسوم التنفيذي رقم 000-91
 -4تعليمة رقم  10مؤرخة يف  0190/1/99تتعلق مبعاجلة ملفات حتويل حق االنتفاع الدائم إذل حق امتياز من طرف اللجان الوالئية ،صادرة عن اإلدارة
العامة لألمالك الوطنية
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إشكاالت تحويل حق االنتفاع الدائم الممنوح للمنتجين الفالحيين في إطار القانون....
امتياز ،أن يكون ادلستثمرون الفالحيون حائزين على عقد ريمي مشهر يف احملافظة العقارية ،أو قرار من الوارل وقد وفنوا
بالتزاماهتم

()1

المطلب الثاني :إشكالية اإلخالل بااللتزامات التعاقدية
إعًتضت أيضا عملية حتويل حق االنتفاع الدائم ادلمنوح يف ظل القانون القدمي رقم  91-78إذل حق امتياز
تطبيقا ألحكام القانون رقم  000-91إشكالية إخالل بعض ادلنتجُت الفالحيُت ادلعنيُت بتحويل حقهم يف االنتفاع
الدائم إذل حق امتياز بالتزاماهتم التعاقدية ادللقاة على عاتقهم ،السيما منها عدم تسديد مؤخرات اإلتاوات ادلستحقة
عليهم لسنوات (الفرع األول) ،وكذا إشكالية األبنية غَت ادلشروعة ادلشيندة على أراضي ادلستثمرات الفالحية (الفرع
الثاين)
الفرع األول :عدم تسديد مخلفات اإلتاوات السنوية المترتبة على المستثمر الفالحي

ثبت أثناء دراسة ملفات حتويل حق االنتفاع الدائم إذل حق امتياز من طرف الديوان الوطٍت لألراضي

الفالحية ،عدم قيام عدد كبَت من ادلنتجُت الفالحيُت بتسديد اإلتاوات السنوية ادلًتتبة عليهم لسنوات لصندوق
مفتشي ة أمالك الدولة ،باعتبارىا من ادلستحقات ادلالية للخزينة العمومية مقابل استغالل األراضي الفالحية التابعة
لألمالك اخلاصة للدولة حتددىا قوانُت ادلالية حسب اإلمكانيات الفالحية لألراضي ادلعنية وحسب تصنيفها من طرف
اللجان الوالئية ادلختصة( ،)2تطبيقا ألحكام ادلادة  0من القانون رقم  91-78ادللغى تقابلها ادلادة  12فقرة 9من
القانون احلارل رقم 10-91
وعليو فإن اإلتاوة السنوية ىي مبثابة التزام قانوين على عاتق ادلنتجُت الفالحيُت سواء كانت ادلستثمرة الفالحية
مجاعية أو فردية ،فهي بذلك تشكل حقا من احلقوق ادلالية للدولة يًتتب على ذمة أعضاء ادلستثمرة ( ، )3ويف الوقت

-1انظر ادلادة  0من القانون رقم 10-91
 -2انظر ادلادتُت  71و 79من القانون رقم  00-77مؤرخ يف  09ديسمرب  9177يتضمن قانون ادلالية لسنة  ،9171ج ر عدد  ،02الصادر يف 09
ديسمرب  ،9171وادلادة  21من القانون رقم  99-99مؤرخ يف  97جويلية  0199يتضمن قانون ادلالية التكميلي لسنة  ،0190ج ر عدد ،21
الصادر يف  01جويلية  ،0199وىو ما أكدتو مذكرة رقم  0082مؤرخة يف  0192/0/12تتعلق حبساب اإلتاوة ادلستحقة ،صادرة عن إدارة أمالك
الدولة
 -3عجة اجليالرل ،أزمة العقار الفالحي ومقًتحات تسويتها ،من تأميم ادللك اخلاص إذل خوصصة ادللك العام ،دار اخللدونية للطباعة والنشر والتوزيع،
اجلزائر  ،0110ص 090
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إشكاالت تحويل حق االنتفاع الدائم الممنوح للمنتجين الفالحيين في إطار القانون....

نفسو ىي التزام عقدي من االلتزامات التعاقدية ادللقاة على عاتق ادلنتج الفالحي حتت طائلة فسخ العقد اإلداري(،)1
رغم أن العقد ينشأ صحيحا ويرتب كل آثاره القانونية طبقا للقواعد العامة( ،)2ألنو ال يعقل أن دتنح الدولة أراضيها
دون مقابل مارل ،إال أنو خالف ذلك فقد ثبت أثناء دراسة ملفات حتويل حق االنتفاع الدائم إذل حق امتياز عدم
()3
امتثال عدد كبَت من ادلنتجُت الفالحيُت ذلذا االلتزام القانوين ويف آجالو القانونية
إال أنو رغم ذلك فقد مت ادلوافقة على دراسة ىذه ادللفات ادلعنية ،وعدم ربط حترير عقد االمتياز اجلديد من
طرف إدارة أمالك الدولة باشًتاط الدفع ادلسبق ذلذه اإلتاوات ادلتأخرة ( ،)4وىذا خالفا ألحكام ادلادة  0من القانون
رقم  ، 10-91واليت تشًتط لقبول ملف حتويل حق االنتفاع الدائم إذل حق امتياز أن يكون ادلنتجون الفالحيون قد
وفنوا بالتزاماهتم القانونية
وجتدر اإلشارة يف ىذه احلالة إذل أن سبب ادلوافقة على دراسة ىذه ادللفات وعدم ربطها بوجوب تسديد
اإلتاوات السنوية ادلتأخرة على ادلنتجُت الفالحيُت ،ىو أن اإلتاوة السنوية دل تكن طبقا ألحكام القانون رقم -78
 91ادللغى من بُت االلتزامات القانونية اليت يًتتب على ختلفها إلغاء العقد اإلداري يتضمن حق االنتفاع الدائم،
وادلنصوص عليها على سبيل احلصر ليس من بينها اإلتاوة السنوية( ،)5وىو ما أكده القضاء يف عدة مناسبات

()6

 -1ألكثر تفاصيل حول ادلقصود بالفسخ انظر ،على فيالرل ،االلتزامات النظرية العامة للعقد ،الطبعة الثالثة ،موفم للنشر والتوزيع ،اجلزائر  ،0190ص
 ، 200وبلحاج العريب ،النظرية العامة لاللتزام يف القانون ادلدين اجلزائري ،اجلزء األول ،التصرف القانوين،العقد واإلرادة ادلنفردة ،ديوان ادلطبوعات اجلماعية،
بن عكنون ،اجلزائر ،0110ص  011وما بعدىا

2

- Voir, Pierre George Peyrard, droit civil-Les obligations- tome 2, L’ermè, 3eme editions, Paris,1992,p266, et

Christian Lapoyade Deschamps, droit des obligations, ellipses, Paris 1998, p 115

 -3انظر ادلادة  01من القانون رقم  ،10-91ادلرجع السابق

 -4إال أن عدم ربط تسوية ملفات ادلستثمرين ادلتخلفُت عن دفع اإلتاوات ادلستحقة عليهم لصاحل اخلزينة العمومية بتحرير عقود االمتياز ال يعٍت إعفائهم من

ىذه ادلستحقات ،وإمنا يتم تسديدىا إلزاميا وفق جدول زمٍت زلدد ومضبوط حتت طائلة فسخ عقد االمتياز يف حال دل يتم التسديد يف اآلجال القانونية،
انظر مذكرة رقم  0110مؤرخة يف  0190/0/90تتعلق بتحصيل إتاوة حق االمتياز ،صادرة عن ادلديرية العامة لألمالك الوطنية ،ومذكرة رقم 2707
مؤرخة يف  0192/0/0تتعلق مبنح االمتياز يف إطار القانون رقم  ،10-91صادرة عن ادلديرية العامة ألمالك الدولة
 -5انظر ادلادة  2من ادلرسوم رقم  ،09-11ادلرجع السابق
 -6جاء يف قرار جمللس الدولة:
" إن عدم تسديد اإلتاوة من قبل المستثمرة الفالحية ال يؤدي إلى فسخ العقد اإلداري ،وأن شروط إسقاط حق االنتفاع محددة طبقا ألحكام

المرسوم رقم  19-11مؤرخ في  10فبراير  9111على سبيل الحصر ليس من بينها اإلتاوة ،وأن ىذه األخيرة عبارة عن دين ثابت للخزينة الحق
في تحصيلو بالطرق الجبرية المخولة قانونا".

انظر رللس الدولة قرار رقم  29019مؤرخ يف  0118/90/00القضاء العقاري ،محدي باشا عمر ،اجلزائر  ،0117ص 00
011
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إشكاالت تحويل حق االنتفاع الدائم الممنوح للمنتجين الفالحيين في إطار القانون....
وىذا خالفا ألحكام القانون احلارل رقم  10-91والذي يعترب اإلتاوة السنوية من بُت االلتزامات التعاقدية
ادللقاة على عاتق ادلستثمر الفالحي يًتتب على ختلفها فسخ عقد االمتياز وبالطريقة اإلدارية( ،)1كما أكد دفًت
الشروط ادلرفق بادلرسوم التنفيذي رقم  000-91على ىذه األحكام تطبيقا ألحكام ادلادة  2من القانون رقم -91
()2
نص على أ نن من بُت أسباب فسخ
حيث
،
 10خيضع لإلمضاء من الديوان الوطٍت لألراضي الفالحية وادلستفيد
ن
()3

عقد االمتياز عدم دفع اإلتاوة بعد أجلُت( )10متتاليُت وبعد إعذارين ( )10غَت مثمرين
الفرع الثاني :البنايات غير الشرعية المشيدة على أراضي المستثمرات الفالحية

ثار أثناء دراسة ملفات حتويل حق االن تفاع الدائم إذل حق امتياز من طرف الديوان الوطٍت لألراضي الفالحية

مشكل البنايات اليت مت تشييدىا على أراضي ادلستثمرات الفالحية بطريقة غَت شرعية خالفا للقانون ( ،)4إال بعد
احلصول على رخصة بناء صرحية تسلم للمعٍت حسب األشكال والشروط اليت حتددىا األحكام التشريعية ادلتعلقة
بالتعمَت وحق البناء( ، )5ألن من بُت االلتزامات القانونية ادللقاة على عاتق ادلنتج الفالحي طبقا للقانون عدم حتويل

األراضي الفالحية عن طابعها الفالحي حتت طائلة إلغاء عقد االنتفاع الدائم قضائيا( ،)6وىو ما أكده القضاء يف
()7
عدة مناسبات
وعليو كان من ادلفروض األمر بتهدمي كل بناء ليس لو عالقة بادلستثمرة الفالحية ومتابعة ادلتورطُت قضائيا،
حولوا األراضي عن طابعها الفالحي تطبيقا
باإلضافة إذل إسقاط حق االنتفاع الدائم للمنتجُت الفالحيُت الذين ن
ألحكام القانون السيما أحكام ادلادة  2من ادلرسوم رقم  09-11سالف الذكر

*وىذا خالفا دلا جاء يف قرار آخر جمللس الدولة اعترب فيو أن عدم دفع اإلتاوة السنوية يؤدي إذل إسقاط احلق يف االنتفاع الدائم ،وأن دفعها يعد من بُت
التزامات ادلستثمر الفالحي لالحتفاظ هبذا احلق
انظر رللس الدولة قرار رقم  99817مؤرخ يف  0112/2/10رللة رللس الدولة ،عدد  ،0اجلزائر  ،0112ص 002
 -1انظر ادلادتُت  07و  01من القانون رقم  ،10-91ادلرجع السابق
 -2انظر ادلادة  0من ادلرسوم التنفيذي رقم  ،000-91ادلرجع السابق
 -3انظر ادلادة  17من دفًت الشروط ادللحق بالقانون رقم  ،10-91ادلرجع نفسو
 -4انظر ادلادة  97من القانون رقم .91-78
-5انظر ادلادتُت  02و  00من القانون رقم  ، 00-11ادلرجع السابق
 -6انظر ادلادة  2من ادلرسوم رقم  ،09-11ادلرجع السابق
-7انظر على سبيل ادلثال ،رللس الدولة قرار رقم  98710مؤرخ يف  ،0112/10/00رللة رللس الدولة ،عدد ،0اجلزائر  ،0112ص 000
019
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إشكاالت تحويل حق االنتفاع الدائم الممنوح للمنتجين الفالحيين في إطار القانون....
إال أنو رغم ذلك فقد مت تسوية ىذه الوضعية طبقا ألحكام تعليمة صادرة عن ادلديرية العامة لألمالك
الوطنية( ، )1وذلك حسب عالقة ادلبٌت غَت ادلشروع بادلستثمرة الفالحية ادلعنية ،حيث ميزت ىذه التعليمة بُت عدة
حاالت:
 يف حالة ما إذا كانت ىذه ادلباين صاحلة للمس تثمرة الفالحية ،فإنو تتم التسوية بعد التأكد مبدئيا من أنادلباين ال تضر باستمرارية نشاط ادلستثمرة الفالحية
 وأما يف حالة ما إذا كانت ىذه ادلباين ادلشيدة من طرف ادلستثمر أو ادلستثمرين الفالحيُت ال عالقة ذلابادلستثمرة الفالحية ،فإنو يتعُت يف ىذه احلالة إسقاط حق ادلخالف أو ادلخالفُت ومتابعتهم قضائيا تطبيقا ألحكام
ادلرسوم رقم  ، 09-11ألن ىذا التصرف ادلادي غَت ادلشروع يف الوعاء العقاري الفالحي التابع للدولة بالبناء عليو
يعد مبثابة إخالل بااللتزامات التعاقدية ادللقاة على عاتق ادلستثمر الفالحي
 وأما يف حالة ما إذا كانت ىذه ادلباين ادلشيدة على أراضي ادلستثمرة الفالحية من طرف الغَت(أجانب عنادلستثمرة) ،فإنو إذا ثبت تواطؤ ادلستثمر أو ادلستثمرين ينبغي إسقاط حق ىؤالء مع متابعتهم قضائيا بسبب حتويل
الطابع الفالحي لألرض الفالحية
المبحث الثاني :النزاعات القضائية ،ومشكل فارق المساحة
تبُت أيضا أثناء دراسة ملفات حتويل حق االنتفاع الدائم إذل حق امتياز من طرف الديوان الوطٍت لألراضي
ن
الفالحية ،إشكال يتعلق مبصَت ادللفات ادلودعة لدى الديوان من طرف منتجُت فالحيُت زلل نزاع قضائي أمام القضاء
ادلدونة يف العقد اإلداري حلق االنتفاع
ادلختص(المطلب االول) ،وإشكال آخر يتعلق بفارق ادلساحة بُت تلك ن
الدائم ،وبُت مساحة الوعاء العقاري احلارل بعد عمليات اقتطاع ،واسًتجاع ،أو نزع ملكية احلق العيٍت العقاري قامت
هبا الدولة باعتبارىا مالكة الرقبة(المطلب الثاني)
المطلب األول :الملفات موضوع نزاع قضائي
أودعت أيضا ملفات دلستثمرين فالحيُت زلل نزاع قضائي على مستوى اجلهات القضائية ادلختصة ،سواء كان
النزاع مطروحا على مستوى القضاء ادلدين ،مىت كان بُت أعضاء ادلستثمرة الفالحية ،أو بينهم وبُت الغَت ،أو كان على

-1انظر التعليمة رقم  10مؤرخة يف  ،0190 /99 /10ادلرجع السابق
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إشكاالت تحويل حق االنتفاع الدائم الممنوح للمنتجين الفالحيين في إطار القانون....
مستوى القضاء اإلداري مىت كانت إدارة أمالك الدولة طرفا يف النزاع باعتبارىا مدعية أو مدعى عليها(الفرع األول)،
حيث تبقى ىذه ادللفات دون دراسة لغاية صدور احلكم القضائي النهائي الفاصل يف النزاع (الفرع الثاني)
الفرع األول :االختصاص القضائي

يتوزع االختصاص القضائي يف ىذه احلالة ،فيما يتعلق بالنزاعات ادلرتبطة بادلستثمرات الفالحية ،بُت اختصاص
القضاء العادي (القسم العقاري) ،واختصاص القضاء اإلداري ،وذلك كاآليت:

أوال :اختصاص القضاء العادي

خيتص القضاء العادي(القسم العقاري) بكل ادلنازعات ادلتعلقة بأشخاص القانون اخلاص ،سواء كانت ىذه

ادلنازعات بُت أعضاء ادلستثمرة الواحدة ،أو بينهم وبُت الغَت ،وىو ما نصت عليو ادلادة  090من قانون اإلجراءات
ادلدنية واإلدارية رقم  )1(11-17جاء فيها:
" ينظر القسم العقاري في المنازعات التي تنشأ بين المستغلين الفالحيين أو مع الغير ،بخصوص األراضي
الفالحية التابعة لألمالك الوطنية وشغلها واستغاللها".
وأما ادلادة  092منو فقد نصت:
" ينظر القسم العقاري في الدعاوى المقدمة من طرف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الفالحية
ضد عضو أو أكثر من تلك المجموعة بسبب خرق االلتزامات القانونية أو االتفاقية".
ثانيا :اختصاص القضاء اإلداري
يؤول االختصاص للقضاء اإلداري مىت كانت الدولة أو الوالية أو البلدية أو ادلؤسسات العمومية ذات الطابع
اإلداري طرفا يف النزاع بصفتها مدعية أو مدعى عليها ،وىذا تطبيقا للمعيار العضوي ادلنصوص عليو يف قانون
اإلجراءات ادلدنية واإلدارية رقم  ،)2( 11-17وعليو فإنو مىت كانت مديرية أمالك الدولة باعتبارىا ىي من دتثل الدولة
طرفا يف النزاع ،كأن يكون النزاع يتعلق باألرض الفالحية اليت ىي ملك للدولة ،أو نزاع يتعلق مبحاولة تقسيم أراضي

 -1قانون رقم  11-17مؤرخ يف  00فرباير  0117يتضمن قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية ،ج ر عدد  ،09الصادر يف  00أبريل 0117
 -2انظر ادلادة  711و  719من قانون رقم  ،11-17ادلرجع السابق
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إشكاالت تحويل حق االنتفاع الدائم الممنوح للمنتجين الفالحيين في إطار القانون....

ادلستثمرة الفالحية خالفا للقانون( ، )1أو نزاع يتعلق بطلب إلغاء حق االنتفاع الدائم ادلكرس مبوجب عقد إداري فإن
احملكمة اإلدارية ىي ادلختصة نوعيا بالفصل يف مثل ىذه النزاعات

()2

الفرع الثاني :وجوب انتظار صدور الحكم القضائي النهائي

دل يتم البت يف مصَت ملفات ادلنتجُت الفالحيُت ادلعنيُت بالنزاعات القضائية ادلطروحة على مستوى احملاكم

عادية كانت أو إدارية ،واليت ال يزال بعضها عالقا يف احملاكم إذل يومنا ىذا ،غال بصدور حكم قضائي هنائي صادر
عن اجلهة القضائية ادلختصة تطبيقا للقانون ،وىو ما نصت  8فقرة  0من القانون رقم  10-91جاء فيها:
" تؤجل معالجة حاالت األشخاص المطروحة قضاياىم على مستوى الجهات القضائية المختصة ،إلى غاية
إصدار الحكم القضائي".
كما نصت ادلادة  99من ادلرسوم التنفيذي رقم  000-91على أنو:
" يؤجل العمل بإجراء تحويل حق االنتفاع الدائم إلى حق امتياز في حالة القضايا المتعلقة بالمستثمرة الفالحية
المعلقة لدى الجهات القضائية عند تاريخ صدور ىذا المرسوم ،إلى غاية بت الجهة القضائية فيها نهائيا".
المطلب الثاني :مشكل فارق مساحة الوعاء العقاري للمستثمرة الفالحية

أثَت أيضا أثناء دراسة ملفات حتويل حق االنتفاع الدائم إذل حق امتياز من طرف الديوان الوطٍت لألراضي

ادلدونة يف العقد اإلداري ادلكرس حلق االنتفاع الدائم ،مع سلطط
الفالحية ،مشكل عدم التطابق ما بُت ادلساحة ن
حتديد ورسم احلدود ،أو ما يسمى بفارق ادلساحة ،نتج إما عن عملية اقتطاع قامت هبا الدولة جلزء من أراضيها
الفالحية الستغالذلا ألغراض البناء ،أو نزع ملكية حق االنتفاع الدائم ،شلا تغَتت معو مساحة الوعاء العقاري (الفرع
األول) ،دون حتيُت سلططات ورسم احلدود اخلاصة بادلستثمرات الفالحية ادلعنية(الفرع الثاني)
الفرع األول :اقتطاع ،أو استرجاع األراضي الفالحية ،أو نزع ملكية الحق العيني العقاري

 -1جاء يف قرار للمحكمة العليا " :حيث من المقرر قانونا السيما المادة  1من القانون رقم  91-78التي تنص على تشغل األراضي جماعيا وعلى
الشيوع حسب حصص متساوية بين كل عضو من أعضاء الجماعة المشتركين بصفة حرة".

وحيث أنو بالرجوع إلى معطيات الدعوى أن طرفي النزاع أقر بأن وعاء المستثمرة الفالحية الجماعية تم قسمتو وديا بين جميع األعضاء في حين

أن ما يمكن قسمتو ىو العمل ال غير".

انظر قرار احملكمة العليا (غ ع) رقم  020008مؤرخ يف  0199/10/91اجمللة القضائية ،عدد  ،9اجلزائر  ،0199ص 927
 -2انظر ادلادة  119من قانون رقم  ،11-17ادلرجع السابق
092
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إشكاالت تحويل حق االنتفاع الدائم الممنوح للمنتجين الفالحيين في إطار القانون....
نظرا ألن القانون أعطى للدولة باعتبارىا مالكة الرقبة(أراضي ادلستثمرات الفالحية) حق اقتطاع جزء من ىذه
األراضي( ،)1أو اسًتجاعها كلنية ( )2مىت كانت ىذه األراضي ادلعنية مدرلة يف القطاع العمراين مبوجب أدوات التعمَت
()3
ادلصادق عليها قانونا ،وبشروط وإجراءات نص عليها التنظيم
أو نزع ملكية حق االنتفاع الدائم باعتباره حق عيٍت عقاري قابل للنزع طبقا للقانون ( ،)4وذلك مبوجب
ق رارات إدارية دون أن ختضع يف ىذه احلالة األخَتة للشهر العقاري النتقال ادللكية للدولة ،شلا يعٍت بقاء احلق
ألصحابو من جهة ،وعدم حتيُت ادلخططات ادلسحية لتصبح مطابقة للواقع وتعرب عن احلقيقة من جهة أخرى يف كل
احلاالت تطبيقا للقانون( ،)5وىو ما أثار إشكال أثناء عملية دراسة ملفات التحويل السيما فيما يتعلق بالوضعية
القانونية لألوعية العقارية اليت طرأ عليها تغيَت ،وعلى مساحتها وحدودىا إخل ،خاصة إذا علمنا أن الوعاء العقاري
يدون يف عقد االمتياز وعلى أساسو حتدد اإلتاوة السنوية
الفرع الثاني :مشكلة عدم تحيين المخططات ورسم الحدود للمستثمرة الفالحية
نظرا ألن ادلصاحل ادلعنية دل تقم بتحيُت كل تلك العمليات ادلنجزة على أراضي ادلستثمرات الفالحية اليت
خضعت القتطاع أو اسًتجاع ،أو نزع ادللكية ،وذلك بالتنسيق مع مصاحل مسح األراضي وتأسيس السجل العقاري،
أو مصاحل احلفظ العقاري لشهر ىذه التصرفات هبدف تعديل الوعاء العقاري للمستثمرة الفالحية ادلعنية ،األمر الذي
ادلدونة ضمن مستخرجات ادلسح على مستوى مصاحل مسح األراضي،
نتج عنو اختالف واضح بُت مراجع ادلسح ن

ووثائق ادلسح ادلمسوكة على مستوى احملافظات العقارية ادلختصة إقليميا مبا ال يعكس حقيقة الوعاء العقاري
للمستثمرة الفالحية
السيما فيما يتعلق حبالة االقتطاع واليت تعٍت اقتطاع جزء فقط من الوعاء العقاري اإلمجارل للمستثمرة
الفالحية الستغاللو ألغراض البناء ،ويف ىذا نصت ادلادة  2من ادلرسوم التنفيذي رقم  000-91جاء فيها:
 -1انظر التعليمة الوزارية رقم  119مؤرخة يف  91أبريل  ،0191والتعليمة الوزارية رقم  110مؤرخة يف  90ماي  ،0190صادرتُت عن الوزير األول
-2انظر ادلادة  00من القانون رقم  10-18مؤرخ يف  09ديسمرب  9118يتضمن قانون ادلالية لسنة  ،9117ج ر عدد  ،71الصادر يف  09ديسمرب
9117
 -3انظر ادلرسوم التنفيذي رقم  090-10مؤرخ يف  90سبتمرب  ، 0110حيدد شروط وكيفيات اسًتجاع األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية ادلدرلة
يف زليط عمراين ،ج ر عدد  ،08الصادر يف  09سبتمرب 0110
 -4قانون رقم  99-19مؤرخ يف  08أفريل  9119حيدد القواعد ادلتعلقة بنزع ادللكية من أجل ادلنفعة العمومية ،ج ر عدد  ،09الصادر يف  17ماي
 9119معدل ومتمم
 -5راجع ادلادة  2من ادلرسوم التنفيذي رقم  ،000-91ادلرجع السابق
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إشكاالت تحويل حق االنتفاع الدائم الممنوح للمنتجين الفالحيين في إطار القانون....
" في حالة ما إذا كانت المستثمرة المعنية غير مزودة بمخطط تحديد أو رسم الحدود ،أو عندما يكون القوام
العقاري للمستثمرة قد تعرض للتعديل ولم يكن مخطط التحديد أو رسم الحدود موضوع تحيين ،تتولى إدارة
مسح األراضي بطلب من المعني إعداد أو تحيين ىذا المخطط".
إال أنو رغم ذلك فقد مت إعداد وحترير عقود االمتياز الفالحي لصاحل ادلنتجُت الفالحيُت للمستثمرات ادلعنية
من طرف إدارة أمالك الدولة ،على أن يتم بعد ذلك القيام بتحيُت سلططات حتديد ورسم احلدود اخلاصة بادلستثمرات
الفالحية ادلعنية من طرف مصاحل مسح األراضي ،وذلك بطلب من ادلعٍت تطبيقا ألحكام ادلادة  2من ادلرسوم
التنفيذي رقم  000-91ادلذكورة ،وأحكام التعليمة رقم  0مؤرخة يف  0190/11/99سالفة الذكر( ،)1وىذا بغية
تسهيل عملية دراسة ملفات ادلستثمرين الفالحيُت ادلعنيُت لتحويل حقهم يف االنتفاع الدائم إذل حق امتياز تطبيقا
للقانون
الخاتمة:
خنلص يف هناية ىذا البحث إذل القول بأن عملية حتويل حق االنتفاع الدائم ادلمنوح للمنتجُت الفالحيُت يف
وميسرة ،ودل تسر بانتظام ،وىذا بسبب الكثَت من
إطار القانون ادللغى رقم  91-78إذل حق امتياز دل تكن سهلة ن
اإلشكاالت ال سيما القانونية منها واإلدارية حالت دون إدتام العملية يف آجاذلا القانونية من طرف الديوان الوطٍت
لألراضي الفالحية
وقد كانت أىم اإلشكاالت تتمثل يف التنازل عن حق االنتفاع الدائم دون مراعاة الشروط القانونية ادلطلوبة،
سواء تعلقت بإجراءات التنازل أو يف شخص ادلقتٍت اجلديد حلق االمتياز ،صاحب ملف طلب حتويل حقو يف
االنتفاع الدائم إذل حق امتياز والذي اكتسبو بطريقة غَت قانونية وغَت ناقلة للملكية ،وىو ما أثار إشكاال يف صفة
ادلالك احلقيقي أثناء عملية التحويل
كما أنو ثبت أن عددا كبَتا من النزاعات كانت مطروحة على مستوى القضاء بنوعيو ،سواء من أشخاص
القانون اخلاص أو أشخاص القانون العام ،شلا استدعى من الديوان الوطٍت لألراضي الفالحية جتميد دراسة ىذه
 -1انظر تعليمة رقم  10مؤرخة يف  0190/11/99مشار إليها سابقا
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إشكاالت تحويل حق االنتفاع الدائم الممنوح للمنتجين الفالحيين في إطار القانون....
ادللفات موضوع نزاع قضائي لغاية الفصل النهائي يف القضية حبكم قضائي هنائي تطبيقا للقانون ،شلا أيضا عطنل
عملية دراسة ىذه ادللفات لتحويل حق االنتفاع الدائم إذل حق امتياز حىت ىذه اللحظة
فضال على إشك ال فارق ادلساحة الواضح يف الوعاء العقاري للمستثمرة الفالحية ،إثر عمليات اقتطاع ،أو
االسًتجاع ،أو نزع ملكية احلق العيٍت العقاري للمنفعة العامة ،دون تعديل ذلك بالطرق القانونية بالتنسيق مع ادلصاحل
ادلعن ية ،خاصة إذا علمنا أن من بُت ما جيب تدوينو يف عقد االمتياز مساحة الوعاء العقاري
وعليو فإن ىذه اإلشكاالت كانت من بُت أىم معوقات حتويل حق االنتفاع الدائم إذل حق امتياز ،وعطل
عملية تعميم عقود االمتياز على كل ادلستثمرات الفالحية على ادلستوى الوطٍت إذل يومنا ىذا ،وكانت عائقا حقيقيا
تعول عليو الدولة كبديل للمحورقات
يف ترقية العقار الفالحي يف اجلزائر باعتباره االقتصاد البديل وادلستدام الذي ن
المراجع

أوال :باللغة العربية

 :9الكتب

 بلحاج العريب ،النظرية العامة لاللتزام يف القانون ادلدين اجلزائري ،اجلزء األول ،التصرف القانوين ،العقد واإلرادة ادلنفردة ،ديوانادلطبوعات اجلامعية ،بن عكنون ،اجلزائر 0110
 بن رقية بن يوسف ،شرح قانون ادلستثمرات الفالحية ،الديوان الوطٍت لألشغال الًتبوية ،اجلزائر 0119 يماعُت شامة ،النظام القانوين اجلزائري للتوجيو العقاري ،دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع ،اجلزائر 0110 علي فيالرل ،االلتزامات النظرية العامة للعقد ،الطبعة الثالثة ،موفم للطباعة والنشر والتوزيع ،اجلزائر 0190 عجة اجليالرل ،أزمة العقار الفالحي ومقًتحات تسويتها ،من تأميم ادللك اخلاص إذل خوصصة ادللك العام ،دار اخللدونية للنشروالتوزيع ،اجلزائر 0110
 كحيل حكيمة ،حتويل حق االنتفاع الدائم إذل حق امتياز يف ظل القانون رقم  ،10/91دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع ،اجلزائر0190
 :2النصوص القانونية

أ-النصوص التشريعية
أمر رقم  19-81مؤرخ يف  90ديسمرب  ،9181يتضمن تنظيم التوثيق ،ج ر عدد  ،90الصادر يف  90ديسمرب  ،9181ملغى-أمر رقم  80-89مؤرخ يف  17نوفمرب  9189يتضمن الثورة الزراعية ،ج ر عدد  ،18الصادر يف  01نوفمرب  ،9189ملغى
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إشكاالت تحويل حق االنتفاع الدائم الممنوح للمنتجين الفالحيين في إطار القانون....
أمر رقم  07-80مؤرخ يف  00سبتمرب  9180يتضمن القانون ادلدين ،ج ر عدد  ،87الصادر يف  01سبتمرب  ،9180معدلومتمم
أمر رقم  82-80مؤرخ يف  90نوفمرب  9180يتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري ،ج ر عدد ،10الصادر يف  97نوفمرب 9180
قانون رقم  91-78مؤرخ يف  17ديسمرب  9178يتضمن ضبط كيفية استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية وحتديدحقوق ادلنتجُت وواجباهتم ،ج ر عدد  ،01الصادر يف  11ديسمرب  ،9178ملغى
قانون رقم  00-77مؤرخ يف  09ديسمرب  9177يتضمن قانون ادلالية لسنة  ،9171ج ر عدد  ،02الصادر يف  09ديسمرب9177
قانون رقم  00-11مؤرخ يف  97نوفمرب  9111يتضمن التوجيو العقاري ،ج ر عدد  ،21الصادر يف  97نوفمرب ،9111معدل ومتمم
قانون رقم  99-19مؤرخ يف  98أبريل  9119حيدد القواعد ادلتعلقة بنزع ادللكية من أجل ادلنفعة العامة ،ج ر عدد  ،09الصادريف  17مارس  ،9119معدل ومتمم
قانون رقم  10-18مؤرخ يف  09ديسمرب  9118يتضمن قانون ادلالية لسنة  ،9117ج ر عدد  ،71الصادر يف  09ديسمرب9118
 قانون رقم  11-17مؤرخ يف  00فرباير  0117يتضمن قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية ،ج ر عدد  ،09الصادر يف  00أبريل0117
ب -النصوص التنظيمية
 مرسوم رقم  09-11مؤرخ يف  10فرباير  9111حيدد كيفيات تطبيق ادلادة  07من القانون رقم  ،91-78ج ر عدد ،10الصادر يف  18فرباير 9111
 مرسوم رقم  970-10مؤرخ يف  08يوليو  9110حيدد كيفيات تطبيق القانون رقم  99-19حيدد كيفيات نزع ادللكية للمنفعةالعمومية ،ج ر عدد  ،09الصادر يف  17مارس  ،9170معدل ومتمم
 مرسوم تنفيذي رقم  78-10مؤرخ يف  02فرباير  9110ينظم إنشاء الديوان الوطٍت لألراضي الفالحية ،ج ر عدد  ،90الصادريف  07فرباير  ،9110معدل ومتمم
 مرسوم تنفيذي رقم  090-10مؤرخ يف  90سبتمرب  0110حيدد شروط وكيفيات اسًتجاع األراضي الفالحية التابعة لألمالكالوطنية ادلدرلة يف زليط عمراين ،ج ر عدد  ،08الصادر يف  09سبتمرب 0110
 مرسوم تنفيذي رقم  000-91مؤرخ يف  00سبتمرب  0191حيدد كيفيات تطبيق حق االمتياز الستغالل األراضي الفالحيةالتابعة ألمالك الدولة اخلاصة ،ج ر عدد  ،81الصادر يف  01ديسمرب 0191
ج -التعليمات ومذكرات أمالك الدولة
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إشكاالت تحويل حق االنتفاع الدائم الممنوح للمنتجين الفالحيين في إطار القانون....
 تعليمة وزارية رقم  119مؤرخة يف  91أبريل  0191تتعلق باسًتجاع األراضي الفالحية الداخلة يف احمليط العمراين ألغراض البناء،صادرة عن الوزير األول
 تعليمة وزارية رقم  110مؤرخة يف  90ماي  0190تتعلق باقتطاع أراضي فالحية من أجل تلبية احلاجيات الضرورية ادلرتبطة بإصلازمشاريع عمومية للتنمية ،صادرة عن الوزير األول
 تعليمة رقم  10مؤرخة يف  99سبتمرب  ،0190تتعلق مبعاجلة ملفات حتويل حق االنتفاع الدائم إذل حق امتياز ،صادرة عن اإلدارةالعامة لألمالك الوطنية
 مذكرة رقم  17899مؤرخة يف  10سبتمرب  0199تتعلق بتحويل حق االنتفاع الدائم إذل حق امتياز ،صادرة عن اإلدارة العامةلألمالك الوطنية
 مذكرة رقم  91080مؤرخة يف  02أكتوبر  0199تتعلق بتحويل حق االنتفاع الدائم إذل حق امتياز ،صادرة عن اإلدارة العامةلألمالك الوطنية
 مذكرة رقم  0082مؤرخة يف  12مارس  0192تتعلق حبساب اإلتاوة السنوية مقابل األراضي الفالحية للدولة ،صادرة عن اإلدارةالعامة لألمالك الوطنية
 مذكرة رقم  2707مؤرخة يف  10ماي  ،0192تتعلق حبق االمتياز ادلمنوح يف إطار القانون رقم  ،10-91صادرة عن اإلدارةالعامة لألمالك الوطنية
-مذكرة رقم  0110مؤرخة يف  90ماي  0190تتعلق مبنح حق االمتياز ،صادرة عن اإلدارة العامة لألمالك الوطنية

 -0القرارات القضائية

 رللس الدولة ،قرار رقم  29019مؤرخ يف  ،0118 /90/00القضاء العقاري ،محدي باشا عمر ،اجلزائر  ،0117ص ص00-00
 رللس الدولة ،قرار رقم  99817مؤرخ يف  ،0112/2/0رللة رللس الدولة ،العدد  ،0اجلزائر  ،0112ص ص 008-002 رللس الدولة قرار رقم  ،99710مؤرخ يف  ،0112/0/00رللة رللس الدولة ،العدد  ،0اجلزائر  ،0112ص ص 000-000 احملكمة العليا(غ إ) ،قرار رقم  02008مؤرخ يف  ،0119/0/91اجمللة القضائية ،العدد  ،0119 ،9ص ص 909-927ثانيا :باللغة الفرنسية

1-Pierre George Peyrard, droit des obligations, tome 2, L’bermes ,3ème éditions,
paris 1992
2-Christian Lapoyade, Deschamps, droit des obligations, ellipses, paris 1998

095
جملة دولية دورية علنية حمكنة متخصصة يف جمال العلوم القانونية والشياسية تصدر عن جامعة عنار ثليجي باألغواط  -اجلزائر
ISSN:0252-2050

مجيع احلقوق حمفوظة جمللة الدراسات القانونية والشياسية

موقع اجمللة عرب البوابة اإللكرتونية للنجالت العلنية ،وفق الرابط التالي:

E-ISSN:0120-1920

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/304

