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صالحيات الديوان الوطني لالراضي الفالحية للتدخل في
بعض التصرفات القانونية الواردة على العقار الفالحي

The Jurisdictions of the National office of Agricultural land in the
Legal Transactions related to the agricultural real estate


قاسي نجاة
باحثة في صف الدك توراه علوم ،جامعة وهران 2
kaci-nadjet@live.com
تاريخ ارسال المقال 2020-11-27 :تاريخ قبول المقال 2020-11-28 :تاريخ نشر المقال2021-01-01:
الملخص:
نظرا لإلعتداءات المتكررة والمستمرة على العقار الفالحي (مضاربة ،زحف اإلسمنت ،تغيير وجهته
أ
الفالحية ،)...،كان البد على المشرع من إيجاد اليات ووسائل لحمايته والرقابة عليه ،نتيجة لذلك وتطبيقا الحكام
أ
قانون التوجيه العقاري ( )25-90تم إنشاء الديوان الوطني لالراضي الفالحية بموجب القانون  87-96المؤرخ في
 ،1996/02/24غير أانه لم يتم تفعيل العمل به إال إبتداء من  2009بصدور المرسوم التنفيذي  339-09المؤرخ في
 . 2009/10/22ويعتبر هذا الديوان هيئة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ّكلفه المشرع بمهمة ضبط العقار الفالحي
وتنفيذ السياسة العقارية الفالحية .وعليه ،وفي سبيل أاداء مهمته منحه المشرع مجموعة من الصالحيات الرقابية
الواسعة خاصة في مجال التصرفات القانونية الواردة على العقار الفالحي من أاجل حمايته ،نذكر منها :صالحية الديوان
أ
الوطني في مجال عقود اإلمتياز وعقود الشراكة .وتدخله في حالة تحويل وجهة االراضي الفالحية وفي حالة عدم
أ
أ
إستغالل االراضي الفالحية .كما له صالحيات في مجال الرقابة على تنفيذ المستثمرين اصحاب اإلمتياز إللتزاماتهم،
أ
والرقابة على عملية البناء على االراضي الفالحية محل اإلمتياز.
أ
الكلمات المفتاحية :العقار الفالحي؛ الديوان الوطني لالراضي الفالحية؛ عقود اإلمتياز؛ عقود الشراكة؛
القانون .03-10
Abstract:
In view of the repeated and continuous encroachment on the agricultural
real estate, the legislator had to find a mechanisms and means to protect and
control it, as a result and in application of the provisions of the Real Estate
Guidance Law (90-25) the National office of agricultural lands was established
according to Law 96-87 of 02/24/1996, however, it was not triggered until the
beginning of 2009 with the issuance of Executive Decree 09-339 of 10/22/2009.

 المؤلف المرسل
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This office is a public body of an industrial and commercial nature, charged by
the legislator with the task of controlling agricultural lands and implementing its
policy. Accordingly, and in order to perform its mission, the legislator granted it
a wide range of supervisory powers, especially in the field of legal actions
contained in the agricultural real estate in order to protect it, including: its
competence in the field of concession and partnership contracts. It also has
jurisdictions in monitoring the implementation of the investors' obligations, and
controlling the construction process on the agricultural lands subject of the
concession.
;Key words: Agricultural real estate; The National Office of Agricultural lands
Concession; Partnerships; Law 10-03.

تمهيد
إن الحديث عن العقار الفالحي في الجزائر يؤدي ال محالة إلى إثارة المسار التاريخي الذي مر
به العقار بصفة عامة سواء خالل الفترة اإلستعمارية أاو عقبها ،حيث لطالما كان العقار مركز السياسات
أ
أ
اإلقتصادية والسياسية وحتى اإلديولوجية وتاثر بهذه االخيرة .حيث خالل السنوات الماضية أاصدر
المشرع ترسانة قانونية معتبرة في هذا المجال ،في سبيل إنشاء وكذا تحرير السوق العقارية الحقا
أ
وتسهيل وتامين المعامالت العقارية للمستثمرين الفالحيين من أاجل ضمان الوصول إلى العقار
أ
أ
الفالحي ،كون هذا االخير أاداة جوهرية لتحقيق اإلك تفاء الذاتي وتحقيق االمن الغذائي؛ بيد أان
وضعية العقار عموما والعقار الفالحي خصوصا في الجزائر كانت والزالت تعاني من ّعدة إشكاالت على
أ
أ
أ
مختلف االصعدة ونظرا لعدة اسباب وعوامل متشابكة بدءا من السياسة اإلستعمارية المتبعة اثناء
أ
أ
واالراضي ،باإلضافة إلى عدم وجود سياسة عقارية ّ
محددة
اإلحتالل والهادفة لإلستيالء على االمالك
المعالم بعد اإلستقالل وتعدد القوانين والهيائت القائمة بتسيير وتنظيم العقار .ما يهمنا في هذه
الدراسة هو إشكا لية العقار الفالحي الذي عرف منذ اإلستقالل عدة نظم محاولة لتسوية وضعيته عبر
مختلف اإلصالحات ،من التسيير الذاتي ،الثورة الزراعية ،حق اإلنتفاع الدائم وصوال إلى حق اإلمتياز؛
أ
لهذه االسباب وغيرها كان البد من إيجاد وسائل قانونية وهيائت تهدف لضبط وضعيته والحفاظ عليه.
أ
أ
وفي هذا الصددُ ،انشا المشرع الديوان الوطني لالراضي الفالحية أواوكل له مهمة تنفيذ
السياسة العقارية الفالحية وضبط العقار الفالحي ،من خالل منحه مجموعة من الصالحيات خاصة
أ
في مجال التصرفات القانونية الواردة على هذا االخير من أاجل حمايته من اإلهمال والمضاربة وتغيير
أ
وجهته االساسية أاو سطو اإلسمنت عليه؛ وعليه نتساءل في هذا البحث عن دور الديوان الوطني
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أ
لالراضي الفالحية بمختلف مديرياته ومصالحة في بعض التصرفات الواردة على العقار الفالحي؟ .وهو
أ
أ
ما نحاول اإلجابة عنه من خالل ثالث محاور اساسية :خصصنا االول للتعريف بهيئة الديوان الوطني
أ
أ
أ
لالراضي الفالحية ،والثاني لتدخل الديوان الوطني لالراضي الفالحية في مجال عقود اإلمتياز ،اما
أ
المحور الثالث فخصصناه لرقابة الديوان الوطني لالراضي الفالحية على تنفيذ أاصحاب اإلمتياز
إللتزاماتهم.
أ
أ
المحور االول :التعريف بهيئة الديوان الوطني لالراضي الفالحية
أ
لالراضي الفالحية هيئة عمومية ّ
خوله القانون مجموعة من
يعتبر الديوان الوطني
الصالحيات في مجال العقار الفالحي ،وعليه ،قبل التطرق لهذه الصالحيات البد من التعريف
أ
بالديوان من حيث نشاته ومهامه وتنظيمه وعمله.
أ
 .1التعريف والنشاة
أ
ّتم إنشاء الديوان الوطني لالراضي الفالحية بموجب المرسوم التنفيذي  187-96المؤرخ في
أ
 ،1996/02/24المتضمن إنشاء الديوان الوطني لالراضي الفالحية ،المعدل والمتمم؛ وذلك تطبيقا
أ
الحكام القانون  225-90المؤرخ في  1990/11/18المتضمن قانون التوجيه العقاري ،المعدل والمتمم.
والجدير بالذكر أانه لم يتم تفعيل عمل هذا الديوان إال إبتداء من  2009بصدور المرسوم التنفيذي -09
 3339المؤرخ في  2009/10/22المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  87-96السالف الذكر .يعتبر
أ
الديوان الوطني لالراضي الفالحية هيئة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري خاضعة لوصاية الوزير
المكلف بالفالحة ومكلفة بالتنظيم العقاري ،منحها الشرع الشخصية المعنوية واإلستقالل المالي،
أ
تخضع للقانون اإلداري في عالقاتها مع الدولة والحكام القانون التجاري في معامالتها مع الغير.4
نتج عن عمليات المضاربة على العقار ومخالفة القواعد العامة للتهيئة والتعمير إلى زيادة
أ
وتوسيع ظاهرة البناء الغير الشرعي واإلستيالء على االراضي التابعة للدولة ،هذه العمليات المتعددة
أ
والمتكررة ادت إلى تشويه المحيط الريفي وتقليص المساحات الزراعية ،وخلق عدة مشاكل في مجال
أ
شغل االراضي والتعمير كما أانها تقف عائ قا أامام مشاريع التنمية المحلية؛ وفي هذا اإلطار تم إتخاذ
 1ج.ر ،ع  ،15المؤرخة في .1996/02/28
 2ج.ر ،ع  ،49المؤرخة في .1990/11/18
 3ج.ر ،ع  ،61المؤرخة في .2009/10/25
 4راجع :المواد من  01إلى  04من المرسوم التنفيذي  87-96المعدل والمتمم ،السالف الذكر.
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أ
أ
مجموعة من التدابير لضمان تداول االراضي وضبط سوق عقارية منتظمة ،وهو االمر الذي تجسد من
أ
خالل قانون التوجيه العقاري وإنشاء الديوان الوطني لالراضي الفالحية.5
 .2المهام
أ
بإعتباره هيئة عمومية يتولى الديوان الوطني لالراضي الفالحية تنفيذ السياسة العقارية
الفالحية ويضطلع في هذا المجال بالمهام التالية:
أ
أ
 دراسة وتسيير طلبات اإلمتياز -عن طريق التفويض -على االراضي الفالحية التابعة لالمالك
الخاصة للدولة،
أ
 تسيير االراضي الفالحية التابعة للملكية الخاصة للدولة الممنوحة لإلمتياز ومتابعتها،
أ
 متابعة حسن إستغالل االراضي والمستثمرات الفالحية والسهر على عدم تغيير وجهتها،6
أ
 ممارسة حق الشفعة بإسم الدولة ،إلمتالك االراضي الموضوعة للبيع،
 إعداد وضبط بطاقات المستثمرات الفالحية ،وإنشاء وتسيير بنك للمعطيات حول العقار
الفالحي والسهر على تطويره.7
أ
وفي إطار ممارسته لصالحياته ومهامه ،يستفيد الديوان الوطني لالراضي الفالحية من كل
الوسائل البشرية والمادية الضرورية التي تزوده بها الدولة عن طريق التخصيص ،8كما يمكن للديوان
في نفس اإلطار إقتناء كل مستثمرة أاو أارض فالحية يعهد بتهيئتها أاو تثمينها أاو إستصالحها عن طريق
التعاقد ،على أان يتنازل عن هذه أاالخيرة وعن ثمنها بعد ذلك للدولة .9كذلك ّ
يؤهل الديوان بإبرام كل
أ
أ
صفقة أاو إتفاق أاو إتفاقية مع هيائت وطنية أاو أاجنبية على ّ
السواء ،وشراء اسهم في مؤسسات اخرى،
وإجراء كل عملية بغض النظر عن نوعها تجارية كانت أاو مالية أاو صناعية ،منقولة أاو عقارية في سبيل
5

Fatiha Baouche, L’évolution du foncier agricole en Algérie à travers les réformes, Thèse de
Doctorat en Droit Rural, Université de Poitiers, 2014, p-p, 144-145.
 6المادة  05من المرسوم التنفيذي  87-96المعدل والمتمم.
 7المادة  02من الملحق بالمرسوم التنفيذي  87-96المعدل والمتمم ،السالف الذكر ،المتضمن دفتر شروط تبعات
أ
الخدمة العمومية للديوان الوطني لالراضي الفالحية ،المعدل والمتمم.
 8المادة  08من المرسوم التنفيذي  87-96المعدل والمتمم.
 9المادة  06و 07من المرسوم التنفيذي  87-96المعدل والمتمم.
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أ
تسهيل وتبسيط نشاطه؛ وكذا المشاركة او تنظيم الملتقيات والتظاهرات ذات الصلة بنشاطه داخل
وخارج الوطن.10
أ
وفي ذات السياق ،يهدف الديوان الوطني لالراضي الفالحية إلى ضبط وضعية العقار
الفالحية والسهر على عدم تغيير وجهته ،حيث تسعى الدولة من خالل إنشاء هذه الهيئة لتفعيل
أ
أ
أ
ودعم رقابتها على االراضي الفالحية وتثمينها ،ال سيما االراضي التابعة لالمالك الخاصة للدولة
والمقدرة ب  2.5مليون هك تار موزعة على  100.000مستثمرة فالحية و 218.000مستفيذ.11
 .3التنظيم والعمل
أ
ّ
يتشكل الديوان الوطني لالراضي الفالحية من مجلس إداري يدير عمله ومدير عام يسيره .
أاما مجلس اإلدارة في أراسه ممثل الوزير بالفالحة ويتكون من :ممثل وزير العدل ،ممثل الوزير المكلف
أ
باالمالك الوطنية ،ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ،ممثل الوزير المكلف بالمالية ،ممثل
الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ،ممثلين عن الغرفة الوطنية للفالحة ،ممثلين عن المنظمات
أ
النقابية اال ك ثر تمثيال؛ كما له أان يستعين بكل شخص يفيده خالل مداوالته .13ويتم تعيين أاعضاء
مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد عن طريق قرار يصدره الوزير المكلف بالفالحة بناء
على إقتراح السلطة التي ينتمون إليها .14يجتمع المجلس في دورتين عاديتين أاو في دورة غير عادية متى
ّ أ
تطلب االمر ذلك بطلب من رئيسه أاو المدير العام أاوثلث أاعضاءه .15فيما يخص بإختصاصاته فيتداول
المجلس في المسائل التي ترتبط أاساسا بتنظيم الديوان وعمله ،السيما سيره العام ونظامه الداخلي،
برنامج عمله ،المسائل المالية ،شروط إبرام الصفقات واإلتفاقيات والمعامالت ...،16إلخ .والجدير
أ
أ
باإلشارة ،ان هذا المجلس لم يتم تنصيبه إال منذ اوت .172010
12

 10المادة  09من المرسوم التنفيذي  87-96المعدل والمتمم.
 12المادة  10من المرسوم التنفيذي  87-96المعدل والمتمم.
 13المادة  13من المرسوم التنفيذي  87-96المعدل والمتمم.
 14المادة  15من المرسوم التنفيذي  87-96المعدل والمتمم.
 15المادة  16من المرسوم التنفيذي  87-96المعدل والمتمم.
 16المادة  12من المرسوم التنفيذي  87-96المعدل والمتمم.

Fatiha Baouche, op.cit, p-p, 145-146.

Fatiha Baouche, op.cit, p146.
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أاما المدير ّ
العام للديوانّ ،
فيتم تعيينه بموجب مرسوم رائسي بناء على إقتراح من الوزير
ّ
المسير العام للديوان  -في ظل إحترام صالحيات المجلس ،-يمثل
المكلف بالفالحة ،18ويعتبر
سلمية على مستخدميهّ ،
الديوان ،يمارس سلطة ّ
يعد الميزانية التقديرية ،يقوم بإبرام الصفقات والعقود
واإلتفاقيات ،تحضير إجتماعات مجلس اإلدارة وحضورها حضورا إستشاريا؛ كما يسهر على تنفيذ
مداوالت مجلس اإلدارة المصادق عليها من قبل السلطة الوصية.19
أ
أ
وفي ذات السياق ،وتفعيال لدور الديوان الوطني لالراضي الفالحية فإن هذا االخير يتكون
من أاربع ( )04مديريات مركزية وتسع ( )09مديريات جهوية ُتشرف على أاربع أواربعين ( )44مديرية
أ
والئية؛ وتتشكل هذه االخيرة من ثالث ( )03مصالح تسهيال لعملها تتمثل في :مصلحة تسيير العقار
الفالحي ،مصلحة المنازعات العقارية ومصلحة المعامالت الفالحية.20
أ
المحور الثاني :تدخل الديوان الوطني لالراضي الزراعية في مجال عقود االمتياز
أاحدث المشرع خالل  2010نظاما جديدا يقوم ّ
محل حق اإلنتفاع الدائم سماه بحق
اإلمتياز ،أوالزم كل مستفيذ من حق اإلنتفاع تحويله إلى عقد إمتياز ،أواوكل هذه المهمة للديوان
أ
الوطني لالراضي الفالحية؛ كما أان هذا اإلمتياز ليس حقا مطلقا وإنما يمكن التنازل عنه ،كما أان
أ
المشرع جاز للمستفيذ من هذا الحق من إبرام عقود شراكة لتحسين وتفعيل اإلستغالل االمثل
أ
لالراضي الفالحية .وهو ما نفصل فيه كاالتي:
أ
 .1تدخل الديوان الوطني لالراضي الزراعية لمنح عقود االمتياز
أاحدث المشرع بموجب القانون  2103-10المؤرخ في  2010/08/15المحدد لشروط وكيفيات
أ
أ
لالمالك الخاصة للدولة ،نظام إستغالل جديد لهذه أاالمالك ّ
يحل
إستغالل االراضي الفالحية التابعة
ّ
محل حق اإلنتفاع الدائم والمتمثل في ''اإلمتياز'' ،إذ نص هذا القانون على أان يقوم أاصحاب

 18المادة  19من المرسوم  87-96المعدل والمتمم.
 19المادة  18من المرسوم  87-96المعدل والمتمم ،السالف الذكر.
 20بوربعة ك تو المية'' ،التنظيم القانوني للبناء على العقار الفالحي'' ،المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ،ع ،1
تيزي وزو ،2016 ،ص-ص.312-311 ،
 21ج.ر ،ع  ،46المؤرخة في .2010/08/18
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أ
المستثمرات الفالحية سواء الفردية او الجماعية -إبتداء من تاريخ نشر هذا القانون  -باللجوء إلى
أ
أ
الديوان الوطني لالراضي الفالحية من اجل إيداع طلبات تحويل حق اإلنتفاع الدائم إلى حق إمتياز.23
ويقصد باإلمتياز حسب المادة  02من ذات القانون ذلك العقد الذي ّ
تخول بموجبه الدولة إستغالل
أ
أ
أ
االراضي الفالحية التابعة لالمالك الخاصة للدولة واالمالك السطحية التابعة لها لكل شخص طبيعي
أ
جزائري الجنسية ،بناء على دفتر شروط ،ولمدة أاربعين ( )40سنة كاقصى حد قابلة للتجديد ،24مقابل
دفع مقابل (إتاوة) سنوية .وقد جاء المرسوم التنفيذي  25326-10المؤرخ في  2010/12/23لتحديد
أ
أ
كيفيات تطبيق حق اإلمتياز إلستغالل االراضي الفالحية التابعة لالمالك الخاصة للدولة ،والذي نص
على أان تودع طلبات تحويل حق اإلنتفاع بصفة فردية من كل عضو في المستثمرة أامام الديوان الوطني
أ
لالراضي الفالحية بغض النظر عن إذا ما كانت المستثمرات جماعية أاو فردية26؛ ويشترط لمنح اإلمتياز
أ
العضاء المستثمرات حيازتهم لعقد رسمي مشهر لدى المحافظة العقارية أاو قرار من الوالي أوان يكونوا
قد أاوفوا بإلتزاماتهم وفقا لمفهوم القانون  2719-87المؤرخ في  1987/12/08المتضمن ضبط كيفية
أ
أ
إستغالل االراضي الفالحية التابعة لالمالك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم.28
وقد حددت المادة  03من المرسوم التنفيذي  326-10الملف الذي يجب إيداعه أامام
أ
ّ
والمتشكل من :إستمارة (وفقا للنموذج الملحق بالمرسوم) ،نسخة
الديوان الوطني لالراضي الفالحية
22

 22تنص المادة  30من القانون  03-10على أانه'' :يمنح المستثمرون الفالحيون المذكورون في المادة  5أاعاله أاجال مدته
ثمانية عشر ( ) 18شهرا إبتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،إليداع طلباتهم لتحويل حق اإلنتفاع
أ
الدائم إلى حق إمتياز لدى الديوان الوطني لالراضي الفالحية.
أ
عند إنقضاء هذا االجل المنصوص عليه أاعاله ،وبعد إعذارين متباعدين بفترة شهر واحد ( ) 1يثبتهما محضر قضائي
أ
أ
بطلب من الديوان الوطني لالراضي الفالحية ،يعتبر المستثمرون الفالحيون او الورثة الذين لم يودعوا طلباتهم
متخلين عن حقوقهم.
أ
أ
أ
وفي هذه الحالة تسترجع إدارة االمالك الوطنية بكل الطرق القانونية االراضي الفالحية واالمالك السطحية ،ويمنح حق
أ
إمتيازها طبقا الحكام هذا القانون''.
أ
أ
أ
وفي ذات السياق ،اشارت المادة  31من القانون  03-10على انه عبئ إستغالل هذه االراضي في إنتظار منح حق اإلمتياز
أ
على الديوان الوطني لالراضي الفالحية.
 23المادة  09من القانون .03-10
أ
أ
 24نصت المادة  2/14من المرسوم التنفيذي  326-10على انه'' :يجدد اإلمتياز بطلب خطي من المستثمرين اصحاب
أ
أ
اإلمتياز ويودع لدى الديوان الوطني لالراضي الفالحية إثنا عشر ( )12شهرا على االقل قبل تاريخ إنقضاءه''.
 25ج.ر ،ع  ،79المؤرخة في .2010/12/29
 26المادة  02من المرسوم التنفيذي .326-10
 27ج.ر ،ع  ،50المؤرخة في .1987/12/09
 28المادة  05من القانون .03-10
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أ
عن بطاقة التعريف الوطنية ،شهادة الحالة المدنية ،نسخة من العقد المشهر او من قرار الوالي،
أ
أ
أ
نسخة من مخطط او رسم تحديد الحدود او مخطط مسح االراضي في حالة توفر المسح ،تصريح شرفي
أ
يتضمن جرد المالك المستثمرة وتعهدا بالوفاء بإلتزاماته حسب مفهوم القانون  19- 87المشار إليها
سابقا ،باإلضافة إلى توكيل يعده الموثق في حالة تركة حتى يقوم أاحدهم بتمثيلهم أامام الديوان الوطني
أ
لالراضي الفالحية .ثم يتولى الديوان دراسة الملف والتوقيع على دفتر الشروط وإرسال الملف إلى إدارة
أامالك الدولة إلعداد عقد اإلمتياز 29متى توافرت كل الشروط والوثائق المطلوبة .30وعليه ّ
تعد إدارة
أامالك الدولة عقد تحويل اإلنتفاع الدائم إلى حق إمتياز ،وفي حالة مستثمرة جماعية ّ
يعد هذا العقد
لكل مستثمر في الشيوع وبحصص متساوية31؛ ويمكن لكل مستثمر تقديم طلب أامام الديوان
أ
لتشكيل مستثمرة فردية ،32بيد أا ّن الديوان الوطني لالراضي الفالحية يسعى في هذا المجال لتشجيع
أ
تجميع المستثمرات الفالحية .33بعد ذلك يقوم الديوان الوطني لالراضي الفالحية بناءعلى دفتر الشروط
وعقد اإلمتياز المشهر بالمحافظة العقارية ،بتبليغ العقد إلى صاحب اإلمتياز وبتسجيل المستثمرة
الفالحية في بطاقية المستثمرات الفالحية؛ التي يتحمل صاحب اإلمتياز مصاريف التسجيل فيها.34

 29المادة  05من المرسوم التنفيذي .326-10
أ
 30إذا تطلب الملف معلومات تكميلية أاو التحقق من الوثائق المودعة او الوقائع المصرح بها ،يمكن للديوان اإلستعانة
بلجنة والئية برائسة الوالي؛ حسب ما جاءت به المواد  06و 07و 08من المرسوم التنفيذي .326-10
 31المادة  06من القانون  ،03-10والمادة  12من المرسوم .326-10
 32المادة  2/11من القانون .03-10
 33المادة  1/11من القانون .03-10
أ
نصت المادة  24من قانون التوجيه الفالحي  16-08انه'' :التجميع عملية عقارية ترمي إلى تحسين بنية المستثمرات
الفالحية إلقليم فالحي معين عن طريق إنشاء ملكيات فالحية منسجمة وقابلة لإلستثمار ،غير متقطعة أاو متكونة من
أ
قطع مجمعة بشكل جيد ،وتسمح بما ياتي:
أ
إلغاء تجزئة االراضي الفالحية التي يصعب إستغاللها إستغالال رشيدا بسبب تشتت القطع،
توفير الظروف الموضوعية التي تشجع على إستعمال التقنيات والوسائل العصرية إلستغالل وحدات اإلنتاج وتسييرها،
أ
أ
تحديد وتنفيذ التهيائت الريفية التي تنظم تخصيص االراضي عن طريق وضع مخطط شغل االراضي ،وتسهل إستغاللها
أ
بإنجاز االشغال الملحقة مثل شبكة الري والتطهير والصرف والمواصالت وفك لعزلة عن المستثمرات،
جراء إقامة تجمعات ّ
تقليص أاالضرار التي لحقت بالثروة العقارية الفالحية ،خاصة ّ
بشرية وهياكل قاعدية للنقل''.
 34المادة  10من القانون  ،03-10والمادة  15من المرسوم التنفيذي .326-10
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وفي ذات السياق ،ال يمنح اإلمتياز من خالل تحويل حق اإلنتفاع فقط ،وإنما يمنح كذلك
أ
ّ
بالترشيح 35عن طريق طلب يباشره الديوان الوطني لالراضي الفالحية بعد الترخيص من الوالي ،حيث
أ
تمنح االولوية في هذه الحالة لبقية المستثمرين في المستثمرة الجماعية ،للمستثمرين المجاورين
بهدف توسيع مستثمراتهم ،لمن لهم مؤهالت علمية أ
و/او تقنية ويقدمون مشاريع لعصرنة المستثمرة
الفالحية وتنميتها.36
 .2تدخل الديوان في مجال التنازل عن حق االمتياز
أ
من إستقراء أاحكام القانون  03-10والمرسوم التنفيذي  326-10السالفين الذكر ،يفهم ان
أ
االصل أان يمارس صاحب اإلمتياز ما يتيحه له عقد اإلمتياز من حقوق ،وذلك لمدة أاربعين ( )40سنة
قابلة للتجديد ،غير أان المشرع أاجاز التنازل عن حق اإلمتياز سواء بعوض أاو بدون عوض ،ومنح
أ
للديوان الوطني لالراضي الفالحية صالحية الرقابة على هذه العملية37؛ وهو ما جاءت به المواد من 17
إلى  24من المرسوم  326-10والمواد من  13إلى  15من القانون .03-10
أ
ا .التنازل بدون عوض
يخول التنازل نقل كل الحقوق واإللتزامات المترتبة عن حق اإلمتياز 38من صاحب اإلمتياز
إلى شخص اخر ،وقد سمح القانون حسب ما جاءت به المادة  14من القانون  ،03-10بالتنازل مجانا
أ
عن هذا الحق الحد ذوي حقوق المستفيذ للمدة المتبقية من اإلمتياز ،بيد أان المشرع إشترط أان يتم
التنازل هذا في حالة عجز صاحب اإلمتياز أاالصلي أ
و/او بلوغه سن التقاعد .وعلى الراغب في التنازل
أ
تقديم طلب بذلك إلى المدير الوالئي للديوان الوطني لالراضي الفالحية مرفقا بالوثائق المتبثة لتوفر
أ
أ
الشرطين السابقين ،وعلى الديوان التاكد من ذلك .وفي ذات السياق ،تجدر اإلشارة إلى ان المشرع لم
أ
يتح ال للديوان وال الصحاب إمتياز نفس المستثمرة الفالحية ممارسة حق الشفعة في هذه الحالة -

أ
 35راجع :القرار المؤرخ في  2012/11/11يحدد كيفيات إعالن ّ
الترشح ومعايير إختيار المرشحين إلمتياز االراضي
أ
أ
لالمالك الخاصة للدولة ،المتوفرة؛ ّ
المعدل ،ج.ر ،ع  ،44المؤرخة في
الفالحية واالمالك السطحية التابعة
.2013/09/15
 36المادة  17من القانون  ،03-10والمادة  25من المرسوم التنفيذي .326-10
أ
 37عايدة مصطفاوي'' ،الرقابة على منح حق اإلمتياز على االراضي الفالحية'' ،مجلة الدراسات والبحوث القانونية
والسياسية ،ع  ،11البليدة ،2017 ،ص.11
أ
 38راجع :المادتين  03و 04من الملحق الثالث بالمرسوم التنفيذي  326-10المتضمن دفتر شروط اإلمتياز على االراضي
أ
الفالحية التابعة لالمالك الخاصة للدولة.
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أ
التنازل بدون عوض -ذلك النها حالة إستثنائية وردت على سبيل الحصر ،تتعلق بذوي المستفيذ فقط
وبتوفر شروط معينة.39
ب .التنازل بعوض
يجوز لصاحب حق اإلمتياز التنازل بعوض عن حقه لفائدة شخص اخر ،ويتعين عليه قبل
أ
ذلك إعالم الديوان الوطني لالراضي الفالحية وتحديد مبلغ التنازل وهوية المرشح إلقتناء حق اإلمتياز،
أ
إذ يمكن في هذه الحالة للديوان ممارسة حقه في الشفعة .40أاما إذا تعلق االمر بمستثمرة جماعية ،يقوم
الديوان بإخطار بقية أاعضاء المستثمرة ك تبيا بذلك الذين بإمكانهم ممارسة حق الشفعة ،ولهم أاجل
ثالثين ( )30يوما للرد على ممارسة حق الشفعة .41والجدير بالذكر أان هذا التنازل ال يدوم إال للفترة
المتبقية من اإلمتياز.42
وفي هذا السياق ،يمكن ّ
تصور ثالث حاالت:
أ
الحالة االولى :إذا أابدى بقية المستثمرين رغبتهم في إقتناء حق اإلمتياز يقوم الديوان
أ
الوطني لالراضي الفالحية بإعالم المستثمر الراغب في التنازل عن حقه في اإلمتياز ك تابيا بذلك ،من
أاجل الشروع في إجراءات التنازل.43
الحالة الثانية :إذا إمتنع بقية المستثمرين عن ممارسة حق الشفعة ،أاو في حالة عدم ّردهم
وفوات االجال القانونية المحددة أاعاله ،يمكن للديوان في هذه الحالة ممارسة هذا الحق وإعالم
المستثمر صاحب اإلمتياز ك تابيا بذلك.44
أ
الحالة الثالثة :إذا إمتنع كل من المستثمرين والديوان الوطني لالراضي الفالحية عن
ممارسة حق الشفعةّ ،
يرخص الديوان لصاحب اإلمتياز المتنازل بعد موافقة الوالي ،بمواصلة التنازل
أ
عن حقه في اإلمتياز حسب االحكام الواردة في القانون .4503- 10
 39عايدة مصطفاوي ،المرجع السابق ،ص.12
 40المادة  17من المرسوم التنفيذي .326-10
 41المادة  18من المرسوم التنفيذي .326-10
 42المادة  2/22من المرسوم التنفيذي .326-10
 43المادة  19من المرسوم التنفيذي .326-10
 44المادة  20من المرسوم التنفيذي .326-10
 45المادة  22من المرسوم التنفيذي .326-10
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أ
 .3تدخل الديوان في مجال عقود الشراكة الستغالل االراضي الفالحية
في سبيل تطوير وتحسين إستغالل العقار الفالحي وتنمية المنتوج الفالحي الوطني ،سمح
أ
المشرع بموجب المادة  21من القانون  03- 10وحسب المادة  26من المرسوم  326-10لصاحب او
أاصحاب المستثمرة الفالحية المستفيذين من حق اإلمتياز ،بإبرام إتفاقات شراكة سنوية أاو متعددة
السنوات مع أاشخاص طبيعيين جزائري ي الجنسية ،أاو أاشخاص معنوية خاضعة كذلك للقانون
الجزائري أوان يكون كل المساهمين فيه جزائري ي الجنسية .ويتم إبرام هذه العقود أامام الموثق الذي
أ
ُيلزم بإعالم الديوان الوطني لالراضي الفالحية بمجرد إبرام العقد.
أ
المحور الثالث :رقابة الديوان على تنفيذ المستثمرين اصحاب االمتياز ال لتزاماتهم
أ
نظرا لالهمية اإلقتصادية واإلجتماعية التي يك تسيها العقار الفالحي ،فإن الدولة أاخذت على
أ
أ
عاتقها مهمة الرقابة على اإلستغالل االمثل لهذا االخير وحمايته من كل تعدي ومن كل ضرر قد ُيلحق
أ
به ،وقد أاوكلت هذه المهمة للديوان الوطني لالراضي الفالحية ،الذي يعتبر هيئة عمومية مكلفة
أ
أ
بالتنظيم العقاري .حيث يمكن لهذا االخير ممارسة الرقابة حول ظروف إستغالل االراضي الفالحية
أ
وكذا االمالك السطحية التابعة لها ،والتحقق من مطابقتها للبنود الواردة في دفتر الشروط ،وعلى
المستفيذ من حق اإلمتياز مساعدته في مهمته بتسهيل الدخول إلى المستثمرة وتوفير المعلومات
والوثائق الالزمة لذلك.46
 .1التزامات المستثمر صاحب االمتياز
حيث تتمثل إلتزامات المستثمر المستفيذ من حق اإلمتياز في ما يلي:
أ
أ
أ
 اإلستعمال االمثل لالراضي الفالحية واالمال ك السطحية التابعة لها ،والعمل على
توفير الوسائل الالزمة إلثمارها وإعطاء مردودية جيدة.
أ
 اإلدارة الشخصية والمباشرة للمستثمرة واالمالك السطحية التابعة لها ،وعدم التنازل
سواء الكلي أاو الجزئي عن الحقوق الممنوحة له بموجب دفتر الشروط ،كما يلتزم
أ
بعدم تاجيرها من الباطن.
أ
أ
 46أانظر :المادة  05من دفتر الشروط الذي يحدد كيفيات منح حق اإلمتياز على االراضي الفالحية التابعة لالمالك
الخاصة للدولة لصالح الهيائت العمومية ،الملحق بالقرار المؤرخ في  ، 2011/03/29يتضمن الموافقة على دفتر الشروط
أ
أ
الذي يحدد كيفيات منح حق اإلمتياز على االراضي الفالحية التابعة لالمالك الخاصة للدولة لصالح الهيائت العمومية.
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 التصريح عن كل إتفاقات الشراكة التي يبرمها واإللتزام بتطبيق إجراءاتها ،واإلعالم في
أ
حالة إلغاءها وفقا لالحكام القانونية السارية.
 اإللتزام بإستعمال مباني المستثمرة في حدود النشاطات الفالحية المسجلة أاو ذات
الصلة بها.
أ
أ
 الحفاظ على الوجهة الفالحية لالراضي الممنوحة واالمالك السطحية التابعة لها.
أ
أ
 تسيير االراضي الممنوحة واالمالك السطحية التابعة بصفة منتظمة ودائمة ،واإللتزام
بعد تركها دون إستغالل لمدة سنة دون عذر مقبول.
 دفع مبالغ اإلتاوة السنوية في اجالها ،وسداد كل الرسوم والمصاريف التي تخضع لها
أ
االمالك.
أ
 اإللتزام بعدم البناء على االراضي الممنوحة دون إستصدار ترخيص بذلك.
أ
 إعالم الديوان الوطني لالراضي الفالحية بكل طارئ أاو مستجد يقف دون السير
العادي للمستثمرة.
أ
أ
 إلتزام الهيئة العمومية صاحبة اإلمتياز المباشر على االراضي واالمالك السطحية التابعة
بإحترام عقود النجاعة.47
وعليه فقد إعتبر المشرع المستثمر صاحب حق اإلمتياز مخال بإلتزاماتها متى لم يحترم أاحد
أ
الواجبات أاو اإللتزامات المذكورة أاعاله ،وهنا تتدخل الدولة ممثلة في الديوان الوطني لالراضي
الفالحية إلتخاذ اإلجراءات الالزمة .حيث بعد معاينة كل إخالل من هذه اإلخالالت ومعاينتها من
أ
أ
طرف المحضر القضائي ،يقوم الديوان الوطني لالراضي الفالحية بإعذاره لإلمتثال الحكام القانون
ودفتر الشروط وكذا اإللتزامات التعاقدية ،وذلك في ظرف زمني يحدده الديوان في اإلعذار ّ
المبلغ له،
 47راجع :المادة  22و 23من القانون 03-10؛ والمادة  03من الملحق الثالث بالمرسوم التنفيذي  326-10المتضمن
أ
أ
دفتر شروط اإلمتياز على االراضي الفالحية التابعة لالمالك الخاصة للدولة؛ وكذا المادة  04من الملحق بالقرار المؤرخ
أ
في  ،2011/03/29يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد كيفيات منح حق اإلمتياز على االراضي الفالحية
أ
التابعة لالمالك الخاصة للدولة لصالح الهيائت العمومية.
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أ
أ
وفي حالة عدم اإلمتثال بعد فوات أاالجل المحدد ّ
يوجه لهذا االخير إعذار اخر ،وعند إنقضاء االجل
أ
المحدد في اإلعذار الثاني دون إمتثال صاحب اإلمتياز تقوم إدارة االمالك الوطنية بطلب من الديوان
أ
الوطني لالراضي الفالحية بفسخ عقد اإلمتياز فسخا إداريا .ويكون هذا الفسخ قابال للطعن القضائي في
أ
أاجل شهرين من تبليغه .ويترتب عن هذا الفسخ إلغاء عقد اإلمتياز أوايلولة االرض والمحالت
أ
المستعملة للسكنللدولة؛ أاما االمالك السطحية التابعة لها فيمنح له تعويض تحدده إدارة أامالك
أ
الدولة مع طرح  %10ك تعويض للدولة في إصالحا لالضرار المحتملة المترتبة على إخالل صاحب
اإلمتياز بإلتزاماته ،ويحتسب في مبلغ التعويض هذا اإلمتيازات والرهون التي تثقل المستثمرة؛ ويكون
مبلغ هذا التعويض قابال للطعن أامام الجهات القضائية المختصة.48
أ
أ
 .2تدخل الديوان في حالة عدم استغالل االرض الفالحية و/او ملحقاتها
أ
إعتبر المشرع عدم إستغالل االراضي الفالحية الممنوحة في ظل حق اإلمتياز تعسفا في
إستعمال الحق ،غير أان هذا أاالخير ال تطبق عليه أاحكام القانون المدني وال يعتبر جزاءه جبر الضرر
عن طريق التعويض ،وإنما ّقرر قانون التوجيه العقاري عقوبات أاخرى لهذا الفعل49؛ إذ يقع على عاتق
أ
أ
المستثمر اإللتزام باإلستثمار واإلستغالل الفعلي والمباشر لالرض واالمالك السطحية التابعة لها؛
ّ
حيث ّ
مستغلة كل أارض فالحية تثبث بشهرة علنية أانها لم ُتستغل إستغالال فالحيا فعليا
تعد أارضا غير
أ
على االقل لمدة موسمين فالحيين متتاليين ،وعليه متى تبث عدم إستغاللها يقوم الديوان الوطني
أ
لالراضي الفالحية بعد إخطار صاحبها وعدم اإلستجابة لطلبه وفوات أاجل جديد ،يتخذ الديوان
اإلجراءات الالزمة ،50هذه اإلجراءات قد تؤدي إلى إسقاط حق المستفيذ وفسخ العقد .ومن صالحيات
الديوان في هذا المجال حسب المادتين  51و  52من قانون التوجيه العقاري ما يلي:

 48المادة  28من القانون  ،03-10والمادة  06من القرار المؤرخ في  ،2011/03/29يتضمن الموافقة على دفتر الشروط
أ
أ
الذي يحدد كيفيات منح حق اإلمتياز على االراضي الفالحية التابعة لالمالك الخاصة للدولة لصالح الهيائت العمومية؛
أ
أانظر كذلك :المادة  08من الملحق الثالث بالمرسوم التنفيذي  326-10المتضمن دفتر شروط اإلمتياز على االراضي
أ
الفالحية التابعة لالمالك الخاصة للدولة.
 49ليلى زروقي وعمر حمدي باشا ،المنازعات العقارية ،ط  ،2015دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر،2015 ،
ص .279
 50أانظر :المواد من  48إلى  53من القانون  25-90المؤرخ في  ،1990/11/18يتضمن التوجيه العقاري ،المعدل
والمتمم ،ج.ر ،ع  ،49المؤرخة في .1990/11/18
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أا .وضع أاالرض ّ
حيز االستثمار
أ
أ
تكون هذه الحالة عندما يكون المالك عاجزا عجزا مؤقتا عن إستغالل االرض السباب
أ
قاهرة ،فيتم وضع أاالرض ّ
حيز اإلستثمار على نفقة المالك او الحائز الظاهر -إذا كان المالك الحقيقي
أ
أ
أ
مجهوال-؛ بيد أان المشرع لم يبين حالة وجود مستاجر وعدم إستغالله لالرض المستاجرة ،كما أانه لم
أ
ّ
يحدد ّمدة وضع االرض لإلستثمار وال كيفيات ذلك أاي إذا ما كان يمنح إستثمارها للفالحين المجاورين
أ
أاو أان الديوان الوطني لالراضي الفالحية هو من يقوم بذلك.51
أ
أ
ب .عرض االرض للتاجير
أ
أ
تكون هذه الحالة كذلك متى كان المالك عاجزا عجزا مؤقتا عن إستغالل االرض السباب
أ
أ
قاهرة ،غير أان المشرع لم يبين متى يلجا الديوان الوطني لالراضي الفالحية لهذا اإلجراء ،وإنما ترك
أ
السلطة التقديرية للديوان في تقرير ما يراه مالئما إلستغالل االرض الفالحية.
أ
ج .بيع االرض
أ
عندما تكون االرض خصبة أاو خصبة جدا وال يستغلها صاحبها بصفة منتظمة ودائمة ،ففي
أ
هذه الحالة إما يقوم الديوان الوطني لالراضي الفالحية ببيعها في المزاد العلني ،وإما يقوم مالك هذه
أ
أ
االرض بعرضها على الديوان الوطني لالراضي الفالحية حتى يتم البيع لصالحه بعد اإلتفاق على الثمن،
أ
كما يمكن للمالك عرض مشتري لالرض على الديوان الذي يحق له ممارسة حق الشفعة أاو إجازة
البيع.52
أ أ
أ
 .3تدخل الديوان في حالة تحويل الوجهة الفالحية لالراضي و/او االمالك
التابعة
أ
أ
أ
أ
تاخذ وصف االرض الفالحية او ذات الوجهة الفالحية كل ارض تنتج بتدخل اإلنسان سنويا
أ
أ
أ
او خالل عدة سنوات إنتاجا يوجه إلستهالك اإلنسان او الحيوان او يوجه لإلنتاج الصناعي سواء
أ
بطريقة مباشرة أاو بعد تحويله؛ وتصنف االراضي الفالحية إلى أاراضي خصبة جدا أواراضي خصبة
ومتوسطة وضعيفة الخصوبة وفقا لمعايير موضوعية وتقنية تتعلق خاصة بالتربة واإلنحدار والمناخ
أ
والسقي .53ويحدد تصنيف االراضي الفالحية الموضوعة لإلمتياز بناء على تصريح صاحب اإلمتياز ،من
 51دغيش أاحمد'' ،تدخل الدولة لضمان إستغالل العقار الفالحي وعدم اإلضرار به'' ،مجلة الباحث للدراسات
أ
اال كاديمية ،ع ،3سبتمبر  ،2014ص-ص.97-96 ،
 52دغيش أاحمد ،المرجع السابق ،ص-ص.98-97 ،
 53المواد  04و  05من القانون .25-90
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أ
أ
قبل لجنة والئية يراسها مدير المصالح الوالئية وتتشكل من ممثلي :مديرية امالك الدولة للوالية،
أ
مديرية الموارد المائية ،مديرية الديوان الوطني لالراضي الفالحية للوالية ورئيس المجلس الشعبي
أ
الوالئي أاو ممثله؛ وبمجرد إنتهاء اللجنة من أاشغالها ُي ّ
عد رئيسها ّ
مقرر تصنيف االراضي الفالحية
أ
الممنوحة لإلمتيازّ ،
ويوجه لمدير أامالك الدولة للوالية وإلى مدير الديوان الوطني لالراضي الفالحية
أ
باالمر صاحب اإلمتياز .وتكون هذه المقررات قابلة ّ
للتظلم أامام لجنة
للوالية وكذا تبليغه إلى المعني
54
وطنية يحدد الوزير المكلف بالفالحة تشكيلتها وعملها .
أ
أ
ونظرا لالهمية اإلقتصادية والوظيفة اإلجتماعية التي تلعبها هذه االراضي ،فقد سعى المشرع
لحمايتها والحفاظ على طابعها الفالحي ،وبالتالي يقع على المستثمر صاحب اإلمتياز اإللتزام بعدم
أ أ
أ
و/او االمالك السطحية التابعة لها ،سواء تعلق
تغيير تخصيص االراضي الممنوحة له في إطار اإلمتياز
أ
االمر بمستثمرة جماعية أاو فردية وإال تعرض صاحبها أاو أاصحابها إلسقاط حق اإلمتياز وفسخ العقد.55
حيث جاء في نص المادة  05من المرسوم التنفيذي  87-96المعدل والمتمم السالف الذكر ،أانه على
أ
أ
الديوان الوطني لالراضي الفالحية أ'ان يسهر على أ''ا ّال تؤدي أاية صفقة تتعلق باالراضي الفالحية إلى
تغيير وجهتها الفالحية''.
وفي ذات السياق ،تجدر اإلشارة إلى أانه وبالرغم من أان تغيير المستثمر صاحب اإلمتياز
أ
أ
أ
للوجهة الفالحية لالراضي الممنوحة له واالمالك التابعة لها يشكل خطرا وتهديدا على هذه االخيرة
يوجب حمايتها من طرف الدولة؛ إال أاننا نالحظ أان الدولة تقوم غالبا بإلغاء تصنيف أاراضي فالحية
أ
وتخصيصها إلنجاز مشاريع عمرانية أاو صناعية أاو تنموية ،أوان هذه االراضي غالبا ما تكون أاراضي
أ
فالحية خصبة او خصبة جدا ،نذكر مثال :المرسوم التنفيذي  335-11المؤرخ في  2011/09/20يتضمن
إلغاء تصنيف قطع أاراض فالحية مخصصة إلنجاز سكنات ومرافق عمومية على مستوى والية
الجزائر ،56وكذا المرسوم التنفيذي  292-14المؤرخ في  2014/10/16يتضمن إلغاء تصنيف قطع أاراض
فالحية مخصصة إلنجاز مناطق صناعية على مستوى بعض الواليات .57حيث نصت المادة  36من
أ أ
أ
قانون التوجيه العقاري  25-90على ان القانون وحده يمكنه الترخيص بتحويل وجهة اي ارض فالحية
 54أانظر المواد من  03إلى  05من المرسوم التنفيذي  124-12المؤرخ في  ،2012/03/19يحدد المناطق ذات
أ
أ
اإلمكانيات الفالحية التي يعتمد عليها كاساس لحساب إتاوة أامالك الدولة بعنوان حق اإلمتياز على االراضي الفالحية
أ
التابعة لالمالك الخاصة للدولة ،ج.ر ،ع  ،17المؤرخة في .2012/03/25
 55عايدة مصطفاوي ،المرجع السابق ،ص .19
 56ج.ر ،ع  ،53المؤرخة في .2011/09/28
 57ج.ر ،ع  ،61المؤرخة في .2014/10/16
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أ
أ
أ
خصبة او خصبة جدا إلى اراضي قابلة للتعمير بالتقيد بمعايير تقنية ومالية يحددها القانون .غير اننا
أ
نتساءل عن من يقوم بدور الرقابة على مثل هذه التحويالت التي تشكل خطرا على االراضي الفالحية
أ
أ
ذات النوعية العالية (خصبة وخصبة جدا) ،بل واحيانا مسقية او مغروسة؟.
وقد إنتبهت السلطات المعنية مؤخرا لذلك وحاولت تدارك الوضع من خالل إصدار وزير
الفالحة والتنمية الريفية منشورا وزاريا رقم  558المؤرخ في  ،2014/09/03والذي جاء ضمنه أان
أ
أ
حصيلة تحويل االراضي الفالحية الغراض التعمير والصناعة إزداد مؤخرا بطريقة مفرطة وغير سابقة
أ
وذلك في إطار تجاهل كلي للقواعد القانونية والتنظيمية الناظمة لمثل هذه االفعال والمعاقبة عليها؛
أوان اإلستمرار في مثل هذه الممارسات سيؤثر سلبا على المجهودات التي بذلتها السلطات العمومية في
أ
سبيل تحقيق االمن الغذائي المستدام ،خاصة في ظل ضعف المساحة الفالحية المستعملة المقدرة ب
 %3فقط من المساحة الكلية ،والتي ّالثمن  8/1منها فقط تشكل أاراضي مسقية .وعليه دعى وزير
الفالحة والتنمية الريفية كل السلطات المحلية والوطنية المعنية السيما مدراء المديريات الوالئية
أ
الفالحية ومدراء محافظات الغابات الوالية والديوان الوطني لالراضي الفالحية ،إلى إتخاذ كل التدابير
واإلجراءات الضرورية والمناسبة للتصدي ووضع حد لهذه التعديات التي ّ
تضر باإلقتصاد الوطني .حيث
أ
أ
إعتبر الوزير المحافظة على الطابع الفالحي االراضي الزراعية مسالة أاولوية ،كما أانه نص على أان تخضع
أ
كل عملية تحويل وجهة االراضي الفالحية والتي تبادر بها الدولة لغايات تنموية أاو التعمير والصناعة
أ
يجب أان تحترم االحكام القانونية والتنظيمية من جهة ،ومن جهة أاخرى يجب أان تخضع للموافقة
المسبقة من السلطات المركزية لوزارة الفالحة والتنمية الريفية؛ ذلك من أاجل تحقيق التسيير
أ
واإلستغالل العقالني لالراضي الفالحية وتفادي ضياع وتبذير هذه الثروة المتناقصة والغير المتجددة.
أ
 .4تدخل الديوان في رقابة البناء على االراضي الفالحية محل االمتياز
أ
منع المشرع إقامة أاي منشاة أاو بناية داخل المستثمرات الفالحية إال بعد الحصول على
أ
رخصة بذلك حسب القوانين المعمول بها في مجال التعمير والبناء ،كما اوجب على المتحصل على
أ
رخصة البناء إلزامية إحترام حقوق البناء والمواصفات المتعلقة بالبناء على االراضي الفالحية والمحددة
أ
بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  ،581992/09/13يتعلق بحقوق البناء المطبقة على االراضي
الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلدياتّ ،
المتمم بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في
أ أ
أ
592105/11/18؛ حيث إذا تعلق االمر باراضي زراعية ذات اإلمكانيات العالية والحسنة او المتوسطة
 58ج.ر ،ع  ،86المؤرخة في .1992/12/06
 59ج.ر ،ع  ،03المؤرخة في .2016/01/17
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أ
أ
أ
أ
واالراضي الصحراوية المستصلحة واالراضي الرعوية او ذات الطابع الرعوي واالراضي الحلفائية ،يجب
أ
أّ
أ
ان ال تتجاوز المساحة المخصصة لبناء منشات التجهيزات  50/1من المساحة الكلية لالرض ،واال
أ
تتجاوز البنايات ذات اإلستعمال السكني  250/1من المساحة الكلية لالرض الفالحية عندما تكون
أ
مساحة هذه االخيرة أاقل من خمس ( )05هك تارات ،وترفع هذه المساحة بخمسين ( )50مترا مربعا
أ
لكل هك تار إذا تجاوزت مساحة االرض خمسين هك تارا في حالة منشات التجهيزات أاما في حالة
أ
البنايات ذات اإلستعمال السكني فيضاف عشرون مترا مربعا لكل هك تار إذا كانت مساحة االرض
تتراوح بين  5و  10هك تارات ،وإذا تجاوزت هذا ّ
الحد تحسب عشرة أامتار مربعة عن كل هك تار.
أ أ
أاما إذا تعلق االمر باراضي زراعية ذات إمكانيات ضعيفة فهنا يجب أا ّال تتجاوز مساحة
البنايات  25/1من المساحة الكلية بالنسبة لمنشات التجهيزات بنفس الشروط والزيادة المذكورة
ّ
أاعاله؛ أاما بالنسبة للبناءات ذات اإلستعمال السكني فيجب اال تتجاوز  10/1من المساحة الكلية إذا
كانت أاقل من ( )1000متر مربع وإذا تجاوزت هذا ّ
الحد تضاف إليها عشرون مترا لكل أالف ( )1000متر
أ
مربع بالنسبة لالراضي الزراعية ذات اإلمكانيات الضعيفة والتي تتوفر فيها ضغوطات طوبوغرافية؛ أاما
أ
االراضي التي ال توجد بها ضغوطات طوبوغرافية فيجب أا ّال تتجاوز مساحة البنايات المخصصة للسكن
 100/1من المساحة اإلجمالية .غير أانه يجوز لوزير الفالحة الترخيص بهذه البنايات التي تتعدى
المواصفات المذكورة بناء على إقتراح من لجنة وزارية مشتركة خاصة ،إذا كانت هذه البنايات موجهة
إلحتضان منشات التجهيزات المدرجة في إطار اإلستثمار الفالحي.60
وفي حالة عدم الحصول على ترخيص مسبق أاو عدم إحترام المواصفات المذكورة أاو عدم
أ
ّ
التقيد بما جاءت به الرخصة ،يقوم الديوان الوطني لالراضي الفالحية عن طريق مصالح مديرياته
أ
ّ
بتسجيل اإلعتداءات على االراضي الفالحية وعرضها على اللجان الوالئية المختصة للفصل في هذه
المخالفات.61
أ
مما سبق عرضه بخصوص صالحيات الديوان الوطني لالراضي الفالحية في مجال العقار
أ
أ
الفالحي ،نالحظ ان المشرع قد منحه عدة صالحيات في مجاالت متعددة ،غير انه في مقابل ذلك
أ
نجد هذا الديوان يفتقر لكل الوسائل المادية والبشرية للقيام بمهامه ،االمر الذي يعرقل من فعاليته،
وهو ما توصلنا إليه بعد طرح التساؤل على مسؤولي الديوان الذين أاكدوا نقصا فاضحا في اإلمكانيات
 60أانظر :المواد  05 ،04 ،03و 06من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ّ ،1992/09/13
المتمم ،السالف الذكر.
 61بوربعة ك تو المية ،المرجع السابق ،ص-ص312-308 ،؛ عايدة مصطفاوي ،المرجع السابق ،ص-ص.16-13 ،
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أ
أ
أ
حيث ليس لهم اعوان ك ثيرون والديوان ليست لديه وسائل نقل كافية من اجل قيام اعوانه بمهمة
أ
الرقابة على اكمل وجه.
الخاتمة
أ
في الختام ،يمكن القول أان الديوان الوطني لالراضي الفالحية هيئة عمومية رقابية،
وبالتالي فإن مهمته ال تتمثل في تسوية وضعية العقار الفالحي وإنما في تجنب وقوع إعتداءات جديدة
أ
عليه مما قد يزيد من تازم وضعيته؛ كما نشير إلى أان هذا الديوان وبالرغم من الصالحيات المتعددة
والمهمة الممنوحة له إال أانه من الناحية العملية لم يتمكن من أاداء الدور المنوط به نظرا لنقص
أ
اإلمكانيات المادية والبشرية والتقنية الممنوحة له ،ضف إلى ذلك تاخر تفعيل هذه الهيئة إذ تم
إنشاءها سنة  1996بموجب المرسوم التنفيذي  87-96بينما لم يتم تفعيلها ّإال سنة  2009بصدور
المرسوم التنفيذي .339-09
وفي ذات السياق نوجه مجموعة من التوصيات العامة والمتمثلة فيما يلي:
نظرا لتعقيد اإلجراءات وتعددها وتداخل الصالحيات بين مختلف الفاعلين في مجال العقار
مبسطة لتمكين ّ
الفالحي ،ندعوا لتحرير هذا أاالخير من اإلجراءات اإلدارية وإيجاد اليات ّ
الفالحين
ّ أ
وعمال االرض من اإلستثمار المنتج للثروة في المجال الفالحي في أاوسع مجاالته ،مع إحتفاظ الديوان
بدوره في الرقابة؛
لتفعيل النصوص القانونية وتوفير اإلمكانيات ّ
اللالزمة لهذه الهيئة من أاجل
ندعوا المشرع
أ
ّ
القيام بمهمتها على اكمل وجه ووضع حد لإلختالالت واإلعتداءات والمضاربات التي يتعرض لها العقار
الفالحي ّ
يوميا؛
أ
مراجعة القانون  03-10المحدد لشروط وكيفيات استغالل االراضي الفالحية التابعة
أ
لالمالك الخاصة للدولة ،ومراسيمه التنفيذية بما يك فل رفع اللبس عن العديد من التناقضات
المتواجدة بين مختلف النصوص القانوني ة ،وخاصة المذكرات الوزارية المشتركة والتعليمات؛
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 -1المراجع باللغة العربية:
 -الك تب:

ليلى زروقي وعمر حمدي باشا ،المنازعات العقارية ،ط  ،2015دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع،
الجزائر.2015 ،
 المقاالت:بوربعة ك تو المية'' ،التنظيم القانوني للبناء على العقار الفالحي'' ،المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ،ع ،1
تيزي وزو.2016 ،
أ
دغيش أاحمد'' ،تدخل الدولة لضمان إستغالل العقار الفالحي وعدم اإلضرار به'' ،مجلة الباحث للدراسات اال كاديمية،
ع ،3سبتمبر .2014
أ
عايدة مصطفاوي'' ،الرقابة على منح حق اإلمتياز على االراضي الفالحية'' ،مجلة الدراسات والبحوث القانونية
والسياسية ،ع  ،11البليدة.2017 ،
 القوانين:أ
أ
القانون  19-87المؤرخ في  1987/12/08المتضمن ضبط كيفية إستغالل االراضي الفالحية التابعة لالمالك الوطنية
وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم ،ج.ر ،ع  ،50المؤرخة في .1987/12/09
القانون  25-90المؤرخ في  1990/11/18المتضمن قانون التوجيه العقاري ،المعدل والمتمم ،ج.ر ،ع  ،49المؤرخة
في .1990/11/18
أ
أ
القانون  03-10المؤرخ في  2010/08/15المحدد لشروط وكيفيات إستغالل االراضي الفالحية التابعة لالمالك الخاصة
للدولة ،ج.ر ،ع  ،46المؤرخة في .2010/08/18
أ
المرسوم التنفيذي  87-96المؤرخ في  ،1996/02/24المتضمن إنشاء الديوان الوطني لالراضي الفالحية ،المعدل
والمتمم ،ج.ر ،ع  ،15المؤرخة في .1996/02/28
المرسوم التنفيذي  339-09المؤرخ في  2009/10/22المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  ،87-96ج.ر ،ع ،61
المؤرخة في .2009/10/25
أ
المرسوم التنفيذي  326-10المؤرخ في  2010/12/23لتحديد كيفيات تطبيق حق اإلمتياز إلستغالل االراضي الفالحية
أ
التابعة لالمالك الخاصة للدولة ،ج.ر ،ع  ،79المؤرخة في .2010/12/29
المرسوم التنفيذي  124-12المؤرخ في  ،2012/03/19يحدد المناطق ذات اإلمكانيات الفالحية التي يعتمد عليها
أ
أ
أ
كاساس لحساب إتاوة أامالك الدولة بعنوان حق اإلمتياز على االراضي الفالحية التابعة لالمالك الخاصة للدولة ،ج.ر،
ع  ،17المؤرخة في .2012/03/25
أ
القرار المؤرخ في  ،2011/03/29يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد كيفيات منح حق اإلمتياز على االراضي
أ
الفالحية التابعة لالمالك الخاصة للدولة لصالح الهيائت العمومية.
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أ
القرار المؤرخ في  2012/11/11يحدد كيفيات إعالن ّ
الترشح ومعايير إختيار المرشحين إلمتياز االراضي الفالحية
أ
أ
لالمالك الخاصة للدولة ،المتوفرة؛ ّ
المعدل ،ج.ر ،ع  ،44المؤرخة في 2013./09/15
واالمالك السطحية التابعة
أ
 -2المراجع باللغة االجنبية:
- Thése de doctorat :
Fatiha Baouche, L’évolution du foncier agricole en Algérie à travers les réformes, Thèse de
Doctorat en Droit Rural, Université de Poitiers, 2014.
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