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ملخص

 المحدد لشروط وكيفيات استغالل األراضي الفالحية2010/08/15  المؤرخ في03/10 جاء القانون
التابعة لألمالك الخاصة للدولة بحق االمتياز كنمط جديد الستغالل هذه األراضي عوضا عن حق
 ويثبت حق االمتياز بموجب عقد يحرر من،19/87 االنتفاع الدائم الذي كان مقررا بموجب القانون
 بناءا على دفتر شروط،طرف إدارة أمالك الدولة و يتم شهره بالمحافظة العقارية تحت طائلة البطالن
يعد مسبقا من طرف الديوان الوطني لألراضي الفالحية ويعد هذا العقد باسم كل مستثمر وإذا تعلق
 وهو حق عيني. األمر بمستثمرة جماعية يعد العقد باسم كل مستثمر في الشيوع وبحصص متساوية
 يمكن نقله وتوريثه والحجز عليه كما يمكن رهنه كضمان، سنة قابلة للتجديد40 عقاري مؤقت لمدة
.من أجل الحصول على قروض بنكية
كما أجاز هذا القانون للمستثمرة الفالحية الدخول في شراكة مع الغير قصد تطوير إمكانياتها المادية
.و البشرية و التقنية كما شجعها للدخول في عمليات التجميع
 في وسائل الرقابة وذلك بتوسيع ممارسة حق الشفعة إلى أصحاب03/10 وبالمقابل وسع القانون
 وكذلك بفسخ عقد االمتياز إداريا من طرف،االمتياز الشركاء ضمن المستثمرة الفالحية الواحدة
مديرية أمالك الدولة دون اللجوء للقضاء و ذلك في حالة إخالل المستثمر صاحب االمتياز بااللتزامات
.المفروضة عليه
 األراضي، المستثمرة الفالحية، األمالك الوطنية الخاصة، حق االنتفاع الدائم،حق االمتياز: الكلمات الدالة
.الفالحية
Abstract
The act 10/03 dated in July 15th, 2010 establishing the terms and conditions of the exploitation of agriculture lands
which are private state property has brought the preference right as a new model to exploit these lands and a substituent
of the right of perpetual use under the act 87/19. The preference right is materialized in an a contract dressed by
administration of state’s properties then it should be registered in the land registry on pain of nullity, on the basis of a
prepared specifications by the National Office of the Agricultural Lands. This contract is dressed in the name of each
farmer, and in the case of collective exploitation, the contract is dressed in the name of each farmer in joint ownership
in equal shares. It is a temporary immovable proprietary right for renewable 40 years. It may be transferred, bequeathed,
seized and encumbered as a guaranty to obtain bank credits. This act has also allowed the agricultural exploitation to
partnering in order to develop its material, human and technical capacities and to join the process of assembly.
The 10/03 act has reinforced surveillance methods through the expansion of the exercise of the right of pre-emption
to the preferential right holders associated in the same agricultural exploitation and the avoidance of the preferential
contract administratively by the administration of state’s properties without precluding judicial recourse if the preference
holder breaches his obligations.
Keywords: Preference Right, Permanent Right of Use, Special National Properties, Farm, Agricultural Lands.
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االمتياز كنمط الستغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة يف التشريع اجلزائري

لقد تردد املشرع اجلزائري كثريا يف اختيار منط استغالل
األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة املمنوحة
للمستفيدين يف شكل مستثمرات فالحية ،بعدما ثبت له فشل
منط حق االنتفاع الدائم الذي أقره القانون  19/87املؤرخ
يف  1987/12/08املتضمن ضبط كيفية استغالل األراضي
الفالحية التابعة لألمالك الوطينة وحتديد حقوق املنتجني
()1
وواجباتهم.

النهوض بالقطاع الفالحي عامة والرفع من الطاقة اإلنتاجية
للمستثمرات الفالحية خاصة وكان ذلك واضحا من خالل
كلمة وزير الفالحية السيد رشيد بن عيسى أثناء عرضه
ملشروع القانون على الربملان من أجل املصادقة عليه حيث قال
« إنه لشرف عظيم لي أن أعرض عليكم باسم احلكومة مشروع
قانون سوف يكون – وهذا إميانا مين – بعد املصادقة عليه
مبثابة خطوة هامة و حامسة يف تاريخ فالحتنا وعصرنتها
على املستوى املتوسط و سيسهم بنسبة معتربة يف تعزيز أمننا
()7
الغذائي الوطين و التقليص من تبعيتنا الغذائية للخارج.

فبعد  10سنوات من تطبيق هذا القانون  -الذي أفرز وضعا
مناقضا ملا كنت تصبوا إىل حتقيقه السلطات العمومية –
برزت فكرة بيع أو إجيار هذه األراضي واليت جتسدت فعال ترى ماهي األحكام اجلديدة اليت جاء بها هذا القانون من أجل
مبصادقة جملس الوزراء على مشروع قانون يكرس هذا الطرح تنظيم استغالل املستثمرات الفالحية بتبنيه لنمط االمتياز
بدال من حق االنتفاع الدائم وجعله الركيزة القانونية اليت بين
بتاريخ .)2(1997/12/14
غري أن هذه الفكرة مل تلقى ترحيبا وقبوال من طرف الفاعلني عليها القانون  03/10؟ وهل فعال هي كفيلة للنهوض بالقطاع
يف اجملال الفالحي األمر الذي دفع باملشرع اجلزائري إىل البحث الفالحي كما قال السيد الوزير ؟
سنحاول توضيح ذلك بالتطرق ألسباب اختيار منط االمتياز
الستغالل املستثمرات الفالحية من طرف املشرع ،وطبيعته
القانونية من خالل املبحث األول ،بينما نتناول يف املبحث الثاني
الوسائل القانونية اليت أوجدها املشرع لتفعيل هذا النمط حتى
حيقق اهلدف و يعطي دفعا للنهوض بالقطاع الفالحي .

عن بديل آخر قصد النهوض بالقطاع الفالحي ،ومل يتوصل إىل
ذلك إال بعد  10سنوات أخرى وذلك بصدور القانون 03/10
املؤرخ يف  2010/08/15احملدد لشروط وكيفيات استغالل
األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة ( ،)3والذي
جعل من االمتياز كنمط حصري الستغالل هذه األراضي
وهذا تكريسا للمبادئ و التوجيهات اليت أقرها
القانون  16/08املبحث األول  :أسباب تبين منط االمتياز و طبيعته القانونية
()4
املؤرخ يف  2008/08/03املتضمن التوجيه الفالحي .
ملا صدر القانون  19/87املتضمن ضبط كيفية استغالل
بالرجوع ملشروع القانون  03/10السالف الذكر الذي عرض األراضي الفالحية التابعة للدولة أعترب يف نظر الكثريين
للمناقشة أمام الربملان يف اجللسة املنعقدة بتاريخ  2010/06/30طفرة نوعية وخطوة جريئة جتاوزت التوجه االشرتاكي
جند أن املشرع فصل يف مسألة ملكية هذه األراضي حيث قرر الذي كان مكرسا مبوجب دستور  1976حيث منح هذا القانون
و بصفة نهائية استبعاد فكرة بيع هذه األراضي سواء كنت للمستفيدين حقا عينيا عقاريا قابل للتنازل والتوريث واحلجز
مستغلة أو غري مستغلة ،أين أبقى ملكيتها للدولة وذلك وهو حق االنتفاع الدائم ،حيث ملكهم األمالك السطحية
الرتباطها مباضي األمة أين اغتصبت منها إبان
االحتالل وهلذا ملكية خاصة تامة( )8وذلك قصد بعث الطمأنينة يف نفوس
()5
هي تبقى من خالل الدولة ملكا مجاعيا لألمة  ،وأعطى املستفيدين ومحلهم على مضاعفة جمهوداتهم قصد الرفع من
احلق يف استغالهلا للمستفيدين الذين ميارسون نشاطاتهم يف الطاقة اإلنتاجية للمستثمرات .
املستثمرات الفالحية طبقا للقانون عن طريق االمتياز بدال من
غري أنه بصدور دستور  1989الذي رد للملكية اخلاصة
حق االنتفاع الدائم .
اعتبارها ،وكذا صدور قانون التوجيه العقاري  25/90املعدل
كما بني املشروع أسباب اختيار هذا النمط ،من خالل وقوفه واملتمم )9(،الذي نص على إعادة األراضي املؤممة أو املتربع بها
على النقائص اليت لوحظت على القانون  19/87وعلى الواقع ملالكها األصليني ،و اليت كان جزء كبري منها مستغل يف شكل
املرتدي الذي وصلت إليه املستثمرات الفالحية ،حيث الحظ أن مستثمرات فالحية ،أدى إىل فقدان العديد من املستثمرات
مبدأ العمل اجلماعي املفروض على أعضاء املستثمرة يف ظل هذا ألجراء معتربة من القطع األرضية الفالحية ،كما أن الوضع
القانون مل يأتي بثماره األمر الذي دفع بالسلطات العمومية األمين املتدهور الذي شهدته البالد خالل التسعينات و الذي
إىل إنهاء هذا املبدأ و استبداله بتدابري حتفيزية للعمل املتكامل غيب الدولة وأجهزتها عن مراقبة هذا القطاع احلساس ،أفرز
ما بني املستثمرات بصفة إرادية .
وضعا منقضا متاما ملا كان مسطرا من أهداف طبقا للقانون
كما ركز املشروع على أن مستغلي املستثمرات الفالحية الذين  19/87حيث دخلت املستثمرات الفالحية من حالة من الفوضى
ال حيوزون على سندات قانونية ال يطبق عليهم هذا القانون يف والتسيب أين كانت أراضيها حمل تصرفات غري شرعية
إشارته إىل حماربة مجيع التصرفات الغري قانونية املنصبة كالبيع والتأجري من الباطن وكذا حتويل طابعها الفالحي
أين استغلت يف البناء والعمران(.)10
على املستثمرات اليت شهدتها فرتة تطبيق القانون .)6(19/87
لقد عولت السلطات العمومية كثريا على هذا القانون من أجل لقد كان لزاما على املشرع أن يتدخل بسياسة جديدة تعيد
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أ.حرش محمد

لألرضي الفالحية مكانتها كمقوم ال بديل عنه من أجل
حتسني أداء املستثمرات الفالحية ،مستفيدا من املخلفات
السلبية اليت تركها القانون  ،19/87وكان ذلك مبوجب
القانون  03/10عن طريق فكرة االمتياز .
املطلب األول :أسباب تبين منط االمتياز

هذا املعيار الشخصي و تبنى معيارا موضوعيا أين ختلى نهائيا
عن فكرة العمل اجلماعي املفروض حيث أصبح االستغالل
الفردي هو األصل و االستغالل اجلماعي هو االستثناء  )13( .كما
أجاز طبقا للمادة  11منه لكل عضو يف املستثمرة اجلماعية أن
يشكل مستثمرة فردية وذلك بطلب القسمة بشرط مراعاة
األحكام التنظيمية اليت ختضع هلا مساحة املستثمرة الفالحية
املرجعية (.)14

إن املتتبع لواقع الفالحة منذ صدور القانون 19/87إىل غاية
صدور القانون  03/10ميكنه أن يقف على العديد من املظاهر
اليت وقفت عائقا أمام تطور املستثمرات الفالحية وتراجع كما جعل ذلك حقا لكل مستفيد من حق االمتياز طبقا للمادة
دورها واليت كانت سببا يف دفع املشرع للبحث عن بديل حلق  03فقرة  07يف البند املتعلق حبقوق املستثمر،من امللحق الثالث
املتضمن دفرت الشروط من املرسوم التنفيذي رقم 326/10
االنتفاع الدائم وميكن رد هذه املظاهر إىل سببني أساسني .
املؤرخ يف  2010/12/23احملدد لكيفيات تطبيق حق االمتياز
الفرع األول :الشيوع األبدي املفروض
الستغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة
طبقا للمواد  09، 06من القانون  19/87كان حق االنتفاع للدولة  )15( .حيث تنص على أنه « اخلروج من الشيوع يف حالة
الدائم مينح على جممل األراضي اليت تتكون منها املستثمرة مستثمرة مجاعية قصد تشكيل مستثمرة فالحية فردية مع
الفالحية ،على الشيوع وحبصص متساوية ،وتطبيقا لذلك مراعاة أحكام املرسوم التنفيذي  490/97املؤرخ يف 1997/12/20
فرض املشرع على أعضاء املستثمرة طبقا للمادة  18من الذي حيدد شروط جتزئة األراضي الفالحية .
نفس القانون االستغالل اجلماعي وعلى الشيوع ،حيث جعله الفرع الثاني :عدم واقعية شروط التنازل عن حصة املستفيد أو حجزها
التزاما على عاتق كل عضو إذا أخل به قد يفقد عضويته يف
إن فكرة الشيوع املفروض طبقا للقانون  19/87جعل من
املستثمرة
التنازل عن حصة املستفيد أو نقلها أو حجزها أمرا غري ممكن
ولعل فرض هذا القيد من طرف املشرع كان من أجل من الناحية الواقعية وذلك لصعوبة احملافظة على الطابع
جتميع وسائل اإلنتاج وكذا جتميع األراضي الفالحية ومنع اجلماعي للمستثمرة رغم أن املشرع أعطى ألعضاء املستثمرة
جتزئتها قصد الرفع من طاقتها اإلنتاجية ،فكان ال يتصور يف الفالحية احلق يف التنازل عن حصصهم وحقهم يف احلصول
ظل هذا القانون طلب القسمة بني أعضاء املستثمرة الفالحية على القروض من أجل متويل مشاريعهم إال أن حق االنتفاع
اجلماعية (.)11
الدائم مل يكن يقدم الضمانات القانونية الكافية للمؤسسات
هذا الشيوع املفروض مل يكن ليستوعب االختيارات املتضاربة املالية املقرضة خاصة أمام تلك الصعوبات اليت تعرتض
ألعضاء املستثمرة الواحدة ،األمر الذي أدخلهم يف نزاعات عملية حجز وبيع حصص املستفيدين يف حالة تقاعسهم عن
قضائية مستمرة كانت على حساب اإلنتاج الفالحي ،األمر تسديد ديونهم ،فاملواد  23و  39من هذا القانون فرضت شروط
الذي عرض هذه األراضي إىل إهمال من طرف مستغليها و صارمة جيب التقيد بها يف حالة البيع اجلربي وهي أال ينجر
عن عملية البيع النزول عن احلد األدنى لتشكيل املستثمرة
حصول عمليات تقسيم هلا غري قانونية .
اجلماعية ،و احملدد حسب املادة  11منه بثالثة أعضاء و كذلك
هذا الوضع كان قد عامة من بينها هذه النقطة ،حيث جاء فيه
وجوب توفر صفة املنتج الفالحي يف العضو البديل ،وهذه
« فقد الحظنا من خالل التجربة أن العمل اجلماعي املفروض
الشروط ال ميكن توفرها يف غالب األحوال ،األمر الذي متتنع
مل يأتي مثاره ،فمن يدخل مستثمرة فالحية مجاعية وجب
معه أغلب البنوك من إقراض هذه املستثمرات وهو ما كان
عليه إحظار الكل ،أي البد أن مينح حق التصرف داخل هذه
يشكل فعال عائقا حقيقيا يف احلصول على التمويل املالي.
املستثمرة الفالحية اجلماعية لكل واحد وقف عليه املشرع
من خالل القانون  ،03/10حيث بالرجوع ملشروع القانون جند وبصدور القانون  03/10و إلغاء فكرة الشيوع املفروض أصبح
أنه قرر  05مبــادئ فيها ويعرتف به كفرد ،ويف الوقت نفسه ال من السهل نقل احلصص لعدم تأثري ذلك على الطابع اجلماعي
()12
للمستثمرة الفالحية .
وجود للعمل اجلماعي املفروض 
و منه يالحظ ان القانون  87/19كان يعول على ذلك الرتابط
والتجانس بني أعضاء املستثمرة وتلك املصاحل املشركة اليت من أجل حتديد طبيعة حق االمتياز سوف نتطرق ملفهومه
يسعون لتحقيقها ،وهي تعكس تبين املشرع للمعيار الشخصي و أطرافه من خالل الفروع التالية.
أين تصور أن من شأنه ان يؤدي إىل تظافر اجلهود قصد الرفع
الفرع األول  :مفهوم حق االمتياز
من الطاقة اإلنتاجية للمستثمرة.
غري أنه من خالل القانون  03/10جند أن املشرع قد ختلى عن نصت املادة  04من القانون  03/10على أن « االمتياز هو العقد
الذي متنح مبوجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية
املطلب الثاني  :الطبيعة القانونية حلق االمتياز
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طرف املستفيد،بإرساله ملدير أمالك الدولة من أجل حترير
عقد االمتياز ،وبعد حترير هذا األخري يقوم الديوان بتسجيل
املستثمرة الفالحية يف بطاقية املستثمرات الفالحية اليت
متسك هلذا الغرض (.)22

يدعى يف صلب النص « املستثمر صاحب االمتياز « حق استغالل
األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة و كذا
األمالك السطحية املتصلة بها بناءا على دفرت شروط حيدد
عن طريق التنظيم ملدة أقصاها  40سنة مقابل دفع اتاوة
سنوية تضبط كيفيات حتديدها وحتصيلها وختصيصها ثانيا :املستثمر صاحب االمتياز
()16
مبوجب قانون املالية .
ما يالحظ على القانون  03/10أن املشرع استبدل مصطلح املنتج
واضح من خالل النص أن حق االمتياز يثبت مبوجب عقد الذي كان مستعمال يف القانون  19/87مبصطلح املستثمر
يربم بني الدولة املاحنة واملستثمر صاحب االمتياز بناءا على وهذا يعكس تغري نظرة املشرع للقطاع الفالحي حيث أصبح
دفرت شروط مسبق،ملدة حمددة بـ 40سنة قابلة للتجديد قطاعا استثماريا يستوعب املنتج والفالح وغريه من األشخاص
مقابل أتاوة سنوية ،هذا العقد يعطي للمستفيد حق استغالل القادرين على االستثمار يف القطاع الفالحي .
األراضي الفالحية اململوكة للدولة ملكية خاصة وكذا
األمالك السطحية املتصلة بها ،اليت كانت خاضعة يف وقد نص املشرع على شروط جيب توفرها يف الشخص حتى
يستفيد من حق االمتياز ومت ذكرها يف املواد ،19 ،07،16 ،05
تنظيمها للقانون .)17( 19/87
من القانون  03/10وهي :
فحق االمتياز يثبت لصاحبه حق استغالل فقط على األرض و
األمالك السطحية ملدة حمددة بـ 40 :سنة قابلة للتجديد - )18( ،أن يكون الشخص قد استفاد من حق انتفاع دائم يف ظل
خالفا ملا كان مقررا يف ظل القانون  19/87حيث ملك املشرع القانون  19/87مبوجب عقد رمسي مشهر لدى احملافظة
املستفيد حق انتفاع على األرض )19(،أما األمالك السطحية العقارية أو قرار من الوالي ،و أن يكون قد وفى بالتزاماته طبقا
للقانون  ،19/87و أهمها دفع االتاوة املفروضة (.)23
فملكها ملكية تامة .
ومن هذا يكون املشرع قد أراد تصحيح الوضع بإلغاء فكرة  -أال يكون من األشخاص الذين حازوا أو أجنزوا معامالت و
التأبيد للحق املمارس على األرض و الذي كان يتعارض مع صفقات أو اكتسبوا حقوق انتفاع أو أمالك سطحية خرقا
فكرة ملكية الدولة هلذه األراضي ،ذلك أن أبدية حق االنتفاع لألحكام التشريعية و التنظيمية املعمول بها بشأن األراضي
وإمكانية انتقاله من املستفيد إىل ورثته دفع البعض إىل القول الفالحية اليت كانت خاضعة للقانون  )24( . 19/87و يدخل يف
هذا السياق كل من تنازل عن حصته بطريقة غري قانونية أو
أن حق ملكية الدولة أصبح غري مفهوم وبدون أهمية (.)20
قام بتأجريها للغري ،غري أن إثبات هذه املخالفات ال يكون إال عن
وحسب املادة  12من القانون  03/10فإن حق االمتياز هو حق طريق حكم قضائي.
عيين عقاري جيوز رهنه لفائدة هيئات القرض ،كما جيوز
التنازل عنه وجيوز نقله و كذا احلجز عليه طبقا للمادة  - 13وأال يكون من الذين كانوا موضوع إسقاط حق صادر عن
القضاء أو ألغيت استفادتهم مبوجب قرار من الوالي (.)25
من نفس القانون.
 وكذلك أال يكون املستفيد قد حتصل حق امتياز آخر عربالفرع الثاني:أطراف عقد االمتياز
جمموع الرتاب الوطين (.)26
حسب املادة  04من القانون  03/10فإن أطراف عقد االمتياز هما
 و أخريا أال يكون الشخص من اللذين سلكوا سلوكا غريالدولة من جهة و املستثمر املستفيد من جهة أخرى .
مشرف أثناء ثورة التحرير الوطين( .)27وهذا الشرط ظل املشرع
أوال /الدولة باعتبارها مالك الرقبة
متمسكا به يف كل القوانني السابقة احملددة لشروط وكيفيات
متثل الدولة يف عقد االمتياز من طرف إدارة أمالك الدولة استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة،
باعتبارها املتصرف باسم وحلساب الدولة وهذا تطبيقا لنص ألنه يرى أن هذه األراضي الفالحية قد انتزعت من االستعمار
املادة  06من نفس القانون بقوهلا « تعد إدارة أمالك الدولة باسم مقابل تضحيات جسيمة قدمها الشعب اجلزائري ،فال يتصور
كل مستثمر يستويف الشروط املذكورة يف املادة  05أعاله عقد يف نظره بعد ذلك أن يفتح اجملال الستغالهلا ألي شخص سلكا
مسلكا يسيئ هلذه التضحيات .
حتويل حق االنتفاع الدائم إىل حق امتياز ».
لكن يسبق حترير هذا العقد دفرت شروط يعده ويوقعه الديوان
الوطين لألراضي الفالحية وهو مؤسسة عمومية ذات طابع
صناعي وجتاري يتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل
املالي يعمل حتت وصاية الوزير املكلف بالفالحة ،تتمثل
مهمته األساسية يف تنفيذ السياسة العقارية الفالحية
للدولة ( ،)21حيث يقوم الديوان بعد توقيعه من طرفه ومن

هذا فيما خيص شروط حتويل حق االنتفاع إىل حق
االمتياز ،أما فيما خيص شروط اكتساب حق امتياز بالنسبة
لألشخاص اجلدد الذين مل يستفيدوا من حق انتفاع دائم سابق
يف ظل القانون  ،19/87وهو ما عرب عنه املشرع يف املادة  17من
القانون  03/10بامتياز األراضي املتوفرة ( . )28أضاف شرط آخر
وهو أن يكون لدى الشخص مؤهالت علمية أو تقنية ويقدم
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مشاريع لتعزيز املستثمرة الفالحية وعصرنتها  .كما أضاف
املشرع شرطا آخر مبوجب املادة  02من القرار الصادر عن وزير
الفالحة مؤرخ يف  2012/11/11احملدد لكيفيات إعالن الرتشح
و معايري اختيار املرشحني المتياز األراضي الفالحية و األمالك
السطحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة املتوفرة( .)29وهو أن
يكون املرتشح شخص طبيعي من جنسية جزائرية ،ومل نتطرق
هلذا الشرط ضمن الشروط السابقة ألنها تتعلق بتحويل
حق االنتفاع و الذي من املفروض أن يكون صاحبه شخص
طبيعي من جنسية جزائرية كما كان يشرتطه القانون
 .)30(19/87وجاء هذا الشرط مبوجب هذا القرار تأكيدا على
أن حق االمتياز ال مينح إال لألشخاص الطبيعيني من جنسية
جزائرية ،كما ذكر املنشور الوزاري املشرتك رقم  108املؤرخ
يف  2011/01/23شرط احلائزين على شهادات أو اللذين يثبتون
تكوينا له عالقة بالفالحة و كذا أبناء الفالحني اللذين قاموا
باملمارسة يف امليدان (.)31

ميكنه التنازل للغري مبقابل على أن يتم إعالم الديوان الوطين
لألراضي الفالحية موضحا مبلغ التنازل وهوية املتنازل له ،و
إذا تعلق األمر مبستثمرة مجاعية يقوم الديوان بدوره بإخطار
باقي أعضاء املستثمرة كتابيا مبوجب وصل استالم ،قصد
املمارسة احملتملة حلقهم يف الشفعة و اليت جيب اإلفصاح عنها
خالل  30يوما .
فتكون ممارسة حق الشفعة باألولوية ألعضاء املستثمرة ثم
تنتقل للديوان إذا مل يرغبوا يف ذلك .

فإذا ما اراد أعضاء املستثمرة الفالحية ممارسة حق الشفعة،
أوجب املشرع شرطني وهما أوال :أال يفضي ممارسة حق
الشفعة إىل تكوين أكثر من قطعة أرض واحدة إعماال
للقاعدة املقررة بنص املادة  16من القانون  03/10و اليت
مفادها أنه ال ميكن اكتساب أكثر من حق امتياز واحد عرب
جمموع الرتاب الوطين  .ثانيا  :أال تفوق مساحة هذه القطعة
الواحدة  10أضعاف املستثمرة الفالحية املرجعية كما
املبحث الثاني  :وسائل تفعيل حق االمتياز
حيددها املرسوم التنفيذي  490/97املتعلق بشروط جتزئة
لقد استفاد املشرع اجلزائري من املخلفات السلبية للقانون األراضي الفالحية (.)33
 ،19/87واليت على ضوئها صاغ أحكام جديدة تتعلق حبق أما إذا مورست الشفعة من طرف الديوان فاحلقوق املشفوع
االمتياز تضمن له النجاعة والفعالية ،حيث وسع يف احلقوق فيها إما مينحها عن طريق املزايدة بعد حتديد السعر حسب
املمنوحة للمستثمر ومن جهة مقابلة عزز وسائل املتابعة طبيعة األرضي واألمالك السطحية أو خيصصها لسياسة
والرقابة وهوما سنوضحه من خالل املطلبني التاليني.
جتميع املستثمرات الفالحية بعد الرتخيص من الوزير املكلف
بالفالحة و يف هذه احلالة يتم التنازل بسعر االكتساب مع
املطلب األول :توسيع حقوق املستثمر
إن الغاء فكرة الشيوع املفروض انعكس إجيابا على حق االمتياز زيادة .20%
حيث وسع املشرع يف دائرة املعامالت و التصرفات الواردة عليه أما إذا مل تتم ممارسة حق الشفعة من طرف أعضاء املستثمرة و
من طرف املستثمر و يظهر ذلك يف حرية التنازل وقابلية الديوان ،يرخص هذا األخري بعملية التنازل بعد موافقة الوالي،
انتقاله للورثة وكذا إثقاله برهن واحلجز عليه  .كما أعطى ويف هذه احلالة ال يبقى االمتياز إال ملدة حق االمتياز املتبقية .
حرية أكرب للمستثمر يف اجلانب املتعلق باالستغالل من و يف كل احلاالت وحسب املادة  18من القانون  03/10فإن أي
خالل الدخول يف شراكة مع الغري و سوف نتطرق إىل هذه تغيري لصاحب حق االمتياز جيب إثباته مبوجب دفرت شروط
املظاهر من خالل الفرعني التاليني.
وعقد امتياز جديدين.
الفرع األول  :حرية التصرف يف احلصص

وما ميكن مالحظته خبصوص هذه اإلجراءات أن القانون
 03/10و كذا املرسوم التنفيذي  326/10وحتى القرار الصادر
عن وزير الفالحة املؤرخ يف  2012/11/11احملدد لكيفيات إعالن
الرتشح و معايري اختيار املرشحني المتياز األراضي الفالحية و
األمالك السطحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة املتوفرة
مل يشرتطوا صفة الفالح يف الشخص املتنازل له كما كان
يشرتطه سابقا القانون .19/87

نصت املادة  13من القانون  03/10على أنه « يكون حق االمتياز
قابال للتنازل والتوريث واحلجز طبقا ألحكام هذا القانون»،
دون أن يفرض النص شرط احملافظة على الطابع اجلماعي
للمستثمرة مثلما كان مقررا يف ظل القانون  19/87من
خالل نص املادة  23منه ( ،)32فأصبح بذلك التنازل والتوريث
واحلجز ممكنا من الناحية الواقعية نتيجة إلغاء فكرة
الشيوع املفروض.
ثانيا -التوريث

أوال -التنازل
نصت املادة  25من القانون  03/10على أنه يف حالة الوفاة مينح
نظم املشرع أحكام التنازل عن حق االمتياز يف املواد من  13إىل الورثة أجل سنة ابتداء من وفاة مورثهم من أجل:
 16من القانون  03/10كما بني إجراءاته يف املواد من  17إىل  - 24اختيار واحد منهم ليمثلهم ويتكفل حبقوق وأعباء مورثهم يف
من املرسوم التنفيذي 326/10السابق ذكره ،حيث قررت هذه املستثمرة مع مراعاة أحكام قانون األسرة يف حالة وجود قصر.
النصوص أنه من حق املستفيد أن يتنازل عن حق االمتياز جمانا
ألحد ذوي حقوقه يف حالة العجز و/أو بلوغ سن التقاعد كما  -التنازل مبقابل أو جمانا ألحدهم .
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االمتياز كنمط الستغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة يف التشريع اجلزائري

 التنازل عن حقوقهم حسب الشروط احملددة يف هذا القانون .بعد انقضاء هذا األجل وعند عدم اختيار الورثة إلحدى احلاالت
املبينة يف هذه املادة خيطر الديوان الوطين لألراضي الفالحية
اجلهة القضائية املختصة .
فالنص أورد  03اختيارات على الورثة أن يتقيدوا بها خالل أجل
سنة حتى يستفيدوا من حق امتياز مورثهم و إال سقط حقهم
يف ذلك .فإما أن خيتاروا واحدا منهم ليمثلهم يف املستثمرة
وذلك مبوجب عقد وكالة مع استصدار أمر من قاضي شؤون
األسرة إذا كان من بينهم قصر أو عدميي األهلية ،وهنا حيرر
عقد امتياز باسم كل الورثة ( ،)34أو أن يتنازلوا عن حقهم
مبقابل أو جمانا ألحدهم،كما ميكن جلميع الورثة أن يتنازلوا
عن حقهم لفائدة الغري ويف هذه احلالة جيب إتباع اإلجراءات
املتعلقة بالتنازل السابق ذكرها وذلك حتى يتمكن أعضاء
املستثمرة أو الديوان من ممارسة حق الشفعة.

الفرع الثاني  :الشراكة

جاء القانون  03/10بإجراءات حتفيزية ألصحاب حقوق
االمتياز وذلك بتشجيعهم على الدخول يف شراكة مع الغري
حتى تتظافر اجلهود املادية والبشرية من أجل حتقيق املشاريع
اإلنتاجية  .حيث نصت املادة  21منه على أنه « ميكن املستثمرة
الفالحية إبرام عقد شراكة حتت طائلة البطالن مبوجب عقد
رمسي مشهر مع أشخاص طبيعيني ذوي اجلنسية اجلزائرية
ومعنويني خاضعني للقانون اجلزائري ويكون مجيع أصحاب
األسهم فيه من جنسية جزائرية «
وتطبيقا هلذا النص جاء املرسوم التنفيذي  326/10مبينا شروط
عقد الشراكة يف املادة  26منه،وهي :
 أن حيدد هوية األطراف و/أو اسم الشركة وكل املساهمني. بيان مساهمة كل من الشريكني و برنامج االستثمار. توزيع املهام واملسؤوليات طبقا ملا هو مقرر يف املادة  22منالقانون  03/10من إلزامية اإلدارة املباشرة والشخصية
للمستثمرة من تعيني ممثل هلا وطرق املشاركة وتوزيع
واستعمال املداخيل.

أما إذا مل يسعى الورثة خالل سنة من تاريخ الوفاة إىل
القيام بأي إجراء من هذه اإلجراءات يقوم الديوان الوطين
لألراضي الفالحية بإخطار اجلهة القضائية املختصة من
أجل استصدار حكم التصريح بشغور هذه األمالك ومن مثة
أيلولتها للدولة (.)35
 -كيفيات املشاركة يف نتائج االستغالل وتقاسم األرباح .

ثالثا -الرهن
 مدة الشراكة وتكون لسنة أو عدة سنوات بشرط أال تتجاوزنص املشرع صراحة من خالل املادة  12من القانون  03/10على مدة االمتياز املتبقية .
حق صاحب االمتياز يف تأسيس رهن يثقل احلق العيين الناتج كما اشرتط القانون أن حيرر عقد الشركة يف شكل رمسي
عن االمتياز لفائدة هيئات القرض ،وهذا يعد خروجا عن املبدأ أمام املوثق ويتم شهره باحملافظ العقارية حتت طائلة البطالن
العام املقرر بنص املادة  884فقرة  02من القانون املدني اليت على أن يلتزم املوثق بإعالم الديوان الوطين لألراضي الفالحية
توجب أن يكون الراهن مالكا للعقار املرهون.
مبجرد إعداد العقد.

فرغم افتقاد صاحب حق االمتياز لصفة املالك إال أن املشرع وما يالحظ أن النص اشرتط إعالم الديوان فقط ومل يشرتط
والعتبارات واقعية أجاز له رهن حق االمتياز حتى ميكن صاحبه موافقته ويف هذا تبسيط إلجراءات الشراكة وإعطاء حرية
من احلصول على املال الالزم لتمويل مشروعه الفالحي و الذي أكرب للمستثمرة يف إبرام عقود الشراكة (.)37
ال يتوفر عادة إال باللجوء لالقرتاض من البنوك.
املطلب الثاني :تعزيز وسائل الرقابة
ويعترب هذا احلكم من أهم ما جاء به القانون  03/10حيث وقف
املشرع على امتناع البنوك عن متويل املسثمرات الفالحية ملا كان حمل حق االمتياز ملكية الدولة حرص املشرع على أن
كون أن حق االنتفاع الدائم مل يكن يوفر الضمانات الكافية تستغل األراضي الفالحية استغالال أمثل حيث منع أي تصرف
السرتجاع املبالغ املقرضة ( .)36ومنه استحدث املشرع هذا احلكم أو فعل من شأنه أن يؤثر على طابعها الفالحي أو ينقص من
وأجاز رهن حق االمتياز مع إمكانية احلجز عليه يف حالة عدم مردوديتها أو يؤدي إىل عدم استغالهلا،لذلك أعطى للديوان
الوطين لألراضي الفالحية سلطات واسعة يف مراقبة ومتابعة
التسديد.
تصرفات ونشاط أصحاب حق االمتياز كما ضبط احلاالت
كذلك كان إللغاء فكرة الشيوع املفروض على أعضاء اليت تؤدي إىل فسخ عقد االمتياز .
املستثمرة أثره على شروط البيع باملزاد العلين حلق االمتياز
الفرع االول :عن طريق الديوان
حيث مل يشرتط املشرع شروطا خاصة يف الراسي عليه املزاد
مثلما كان عليه األمر يف ظل القانون  19/87من وجوب توفر مت إنشاء الديوان الوطين لألراضي الفالحية مبوجب املرسوم
الشروط اخلاصة باملستفيد األصلي وكذا احرتام الطابع التنفيذي رقم  87/96املؤرخ يف  1996/02/24املعدل و املتمم
اجلماعي للمستثمرة ،وبذلك أصبح حق االمتياز قابال للبيع مبوجب املرسوم التنفيذي  339/09املؤرخ يف .2009/10/22
بكل سهولة حبكم ألنه حق فردي غري مرتبط يف وجوده و وهو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري يتمتع
بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي يعمل حتت وصاية
انقضائه بباقي حقوق امتياز أعضاء املستثمرة اجلماعية .
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الوزير املكلف بالفالحة ،تتمثل مهمته األساسية يف تنفيذ
السياسة العقارية الفالحية للدول( ،)38وهو مبثابة همزة وصل
من أجل فرض صرامة أكرب حلمل أصحاب حق االمتياز
بني الدولة والقطاع الفالحي سواء كان خاصا أو عاما ،كما
على تنفيذ التزاماتهم ضبط املشرع حاالت فسخ عقد االمتياز
أنه يعترب كجهاز تنظيمي ورقابي على األراضي الفالحية .
وحددها حتديدا دقيقا يف مادتني وهما املادة  29من القانون
ويربز الدور الرقابي للديوان يف تلك السلطات والصالحيات  03/10و كذا املادة  08من دفرت الشروط امللحق باملرسوم
الواسعة اليت أعطاها له املشرع حيث يقوم بدارسة طلبات  ،326/10خالفا ملا كان عليه األمر سابقا حيث كان اإلخالل
حتويل حق االنتفاع إىل حق االمتياز ويعمل بصفة انتقالية بااللتزامات املفروضة على أعضاء املستثمرة الفالحية ال يؤدي
على استغالل األراضي الفالحية اليت مت فسخ عقد االمتياز بالضرورة لفقدان العضوية حيث جاءت املادتان  28و 29من
بشأنها او مل يبادر ورثة صاحب االمتياز إىل إتباع اإلجراءات القانون  19/87وكذا املادة  04من املرسوم التنفيذي 51/90
الالزمة لنقل حق االمتياز يف حالة الوفاة وكذا تلك األراضي املؤرخ يف  1990/02/06احملدد لكيفيات تطبيق املادة  28من
القانون  19/87بصيغة « ميكن احلكم بفقدان احلقوق» )43( ،أي
اليت مل يسعى أصحابها لتحويل حق االنتفاع إىل حق االمتياز
أن األمر مرتوك لتقدير اإلدارة غري أنه يف ظل نظام االمتياز
يف اآلجال احملددة ( .)39كما يقوم بضمان متابعة استغالل
جاءت النصوص صرحية بأن أي إخالل بااللتزامات احملددة
األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة املمنوحة لالمتياز
سيؤدي إىل فسخ عقد االمتياز .ويعد إخالال بااللتزامات و
كما يسهر على أال يربم أي
تصرف أو صفقة من شأنها أن يرتتب عنها الفسخ حسب املادة  29و  08أعاله :
()40
تغري يف طبيعة األرض الفالحية .
 حتويل الوجهة الفالحية لألراضي و /أو األمالك السطحية .وحسب املادة  04من دفرت الشروط امللحق باملرسوم  326/10فإنه
 عدم استغالل األراضي و /أو األمالك السطحية خالل فرتةميكن للديوان الوطين لألراضي الفالحية أن ميارس الرقابة
سنة واحدة .
على املستثمرات الفالحية يف كل وقت للتأكد من مطابقة
النشاطات املقامة عليها ،وعلى املستثمر صاحب االمتياز أثناء  -التأجري من الباطن لألراضي و/أو األمالك السطحية .
عملية الرقابة أن يقدم مساعدته ألعوان الرقابة بأن يسهل  -عدم دفع اإلتاوة بعد سنتني متتاليتني .بعد إعذارين متتاليني
هلم الدخول إىل املستثمرة و أن يزودهم بكل املعلومات و/أو غري مثمرين
الوثائق املطلوبة.
 البناء يف األراضي بدون رخصة من الديوان الوطين لألراضيالفرع الثاني :ضبط حاالت الفسخ

ويتدخل الديوان للتحقق من مدى احرتام املستثمر صاحب الفالحية
االمتياز لاللتزامات القانونية املفروضة عليه مبوجب القانون  -التصريح الكاذب وعدم التصريح باتفاقات الشراكة أو
 03/10وكذا التعاقدية املفروضة عليه مبوجب دفرت الشروط ،التنازل عن حق االمتياز
حيث يقوم الديوان طبقا للمادة  28من نفس القانون ،إذا عاين
 غياب اإلدارة املباشرة و الشخصية للمستثمرة .خمالفة ما ،أن يثبتها مبوجب حمضر حمرر من طرف حمضر
قضائي ويتم إعذار املخالف بالكف عن املخالفة يف أجل معني وهنا يثور تسائل حول ما إذا جاءت هذه احلاالت على سبيل
املثار ام على سبيل احلصر  .فبالرجوع لنص املادة  08من دفرت
حتت طائلة الفسخ اإلداري لعقد االمتياز .
الشروط الذي جاء بصيغة « .....ال سيما بسبب االخالالت
وما ميكن قوله يف هذا املقام أن املشرع تأخر كثريا يف تنصيب التالية  »......فيستفاد منه املثال ،غري أن نص املادة  29من القانون
هذه اهليئة أين تزامن ذلك مع صدور القانون  03/10رغم أنه  03/10يوحي بأن هذه احلاالت هي على سبيل احلصر حيث
مت استحداثها سنة  ،1996ولعل مرد ذلك هو الوضعية األمنية جاء بصيغة « يعد إخالال بالتزامات املستثمر صاحب االمتياز يف
اليت كانت تعيشها البالد ،حيث كانت جهود الدولة منصبة حالة  »...ومنه نرى أن هذه احلاالت من املفروض أن تكون على
على حتسني الوضع األمين يف البالد ،كما أن عملية الرقابة سبيل احلصر ال املثال وذلك ألن حتديد حاالت الفسخ بدقة
امليدانية مل تكن ممكنة بسبب العزلة اليت كانت تعيشها وبصفة حصرية من شأنه احملافظة على حقوق املستثمر من
تعسف اإلدارة اليت قد تلجأ إىل عملية الفسخ بناءا على حالة
املستثمرات الفالحية خاصة واملناطق الفالحية عامة .
مل ينص عليها القانون ،خاصة إذا كان الفسخ إداريا ،وهذا
ومهما يكن من قول فإن املشرع يعول كثريا على هذه اهليئة خالفا ملا كان عليه إسقاط العضوية يف ظل القانون ،19/87
كجهاز رقابي يسهر على محاية األراضي الفالحية مستقبال ،و الذي كان يتم عن طريق القضاء .
ذلك ان أغلب مهامه احلالية هي تصفية خملفات القانون
و نرى أن الفسخ اإلداري هو ضرورة حتمية ملواجهة أي إخالل
19/87و ذلك بتحويل حق االنتفاع إىل حق االمتياز( ،)41فال
بأي التزام من التزامات املستثمر ألن األمر يتعلق بتعطيل مورد
ميكن احلكم على أدائه إال بعد االنتهاء من هذه العملية .
إسرتاتيجي له دور فعال يف حتقيق التنمية املستدامة أال وهو
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االمتياز كنمط الستغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة يف التشريع اجلزائري

األرض الفالحية ،ذلك أن اللجوء للقضاء من أجل استصدار
حكم بالفسخ من شأنه أن يعطل التدخل الفوري لإلدارة الذي
جيب أن يكون الزما و سريعا يف هذه احلاالت .
خامتة
إن أهم ما مييز القانون  03/10خالفا للتشريعات السابقة اليت
تناولت تنظيم استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك
اخلاصة للدولة هو اعتماده باألساس على اجملهود الفردي
و ليس اجلماعي حيث جعل االستثمار الفردي هو األصل و
االستثمار اجلماعي هو االستثناء و ذلك جبعله حق االمتياز حق
فردي و ليس مجاعي ،وهذا خبالف التشريعات السابقة أين
كان املشرع من خالهلا ال يتصور النهوض بالقطاع الفالحي
إال باالعتماد على اجملهود اجلماعي للمستغلني ومنه كان حق
االنتفاع يف األصل مينح بصفة مجاعية .
فمن خالل متابعة استغالل املستثمرات الفالحية الحظت
السلطات العمومية أن املستثمرات الفردية كانت أكثر
فعالية و أكثر إنتاجية نظرا لالستقرار الذي عرفته خالفا
للمستثمرات اجلماعية اليت كانت أقل فعالية وأقل إنتاجية
نظرا لتعدد املستغلني و اختالف وجهات النظر اليت كانت
دائما سببا يف نشوب نزاعات قضائية مستمرة كانت دائما على
حساب االستغالل األمثل لألرض الفالحية .
ومن هذا املنظور عمد املشرع إىل االستغناء متاما عن فكرة
الشيوع املفروض ألنها كانت عقبة حقيقة يف وجه أعضاء
املستثمرة اجلماعية حيث كانت تلزمهم بالعمل مع بعضهم
البعض حتى ولو تعارضت وتناقضت وجهات نظرهم يف
استغالل املستثمرة
ورغم ذلك ،وحتى وإن كان االستغالل الفردي هو األصل إال أن
املشرع ودون إلزام شجع و مثن االستغالل اجلماعي من خالل
الدخول يف أعمال الشراكة وكذا عمليات التجميع .
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 -32تنص املادة  23على أنه» تكون حصص األعضاء قابلة للنقل والتنازل
واحلجز مع احرتام الطابع اجلماعي للمستثمرة»
 -33ترتاوح املساحة املرجعية للمستثمرة الفالحية بني  01هكتار إىل 20
هكتار حسب طبيعة األرض واملنطقة اليت توجد فيها .أنظر ملحق الرسوم
التنفيذي .490/97
 -34جروني خالد املرجع السابق ص .30
 -35املادة  773من القانون املدني وكذا املادة 175من املرسوم التنفيذي
رقم  427/12املؤرخ يف  2012/12/16احملدد لشروط وكيفيات إدارة
وتسيري األمالك العمومية و اخلاصة التابعة للدولة  .اجلريدة الرمسية
لسنة  2012عدد  69ص . 14و كذا املادة  51ومايليها من القانون 90/30
املؤرخ يف  01/12/1990املتعلق باألمالك الوطنية .اجلريدة الرمسية
لسنة  1990عدد . 52
 -36رغم أن املشرع استحدث صندوق الضمان الفالحي من أجل كفالة
املشاركني الذين يستحيل عليهم تسديد ديونهم .أنظر يف هذا املعنى سلمى
بقار ،النظام القانوني لالستثمار يف اجملال الفالحي ،حالة املستثمرة،
مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق ،كلية احلقوق بن عكنون،
اجلزائر . 2003/2002ص . 140
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-37لكن إذ تعلق األمر بعقود الشراكة اليت تربمها اهليئات و املؤسسات
العمومية املستفيدة من حق االمتياز طبقا للمرسوم التنفيذي رقم
 06/11املؤرخ يف  ،2011/01/10فإنها ختضع إلجراءات خاصة حيكمها
التشريع املتعلق باالستثمار ،بينتها التعليمة الوزارية الصادرة عن وزير
الفالحة بتاريخ  2011/03/14حتت رقم . 219
 -38نص املادة  05من املرسوم التنفيذي . 87/96
 -39حاالت املواد  24و 25و 30من القانون .03/10
 -40نص املادة  02من املرسوم التنفيذي  87/96املعدلة و املتممة باملرسوم
التنفيذي 339/09
41- guide de procédure – 1er partie(procédure de conversion de
 droit de jouissance en droit de concession).office national des teres agricoles . ministère de l’agriculture et développement rural
.septembre 2010 p 07 .

 -42اجلريدة الرمسية لسنة  1990عدد  06ص . 276
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