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لمقدمةا.  
 

وهذا يزيدها صعوبة . إلى جفاف تربتها ديل العالم العربي بمناخ جاف و حار، مما يؤتتسم معظم دو
.في استثمارها الزراعي  

، التي تعد عامل رئيسي يحد ويمنع إمكانية قيام نشاط زراعي يمن الصحار%) ٨٠(حيث ظهرت 
)١(استثماري واسع بها   

مليون هكتار من  ٢٠٠ث تقّدر األراضي الصحراوية بها ب و الجزائر واحدة من هذه الدول حي
)٢(المساحة الكلية   

و اختلفت القدرات في التكيف و التعامل مع الواقع الطبيعي القاسي، من دولة عربية إلى أخرى، تبعا 
وهذه القدرات مكنت بعض الدول العربية من استغالل وتحسين، . للقدرات اإلقتصادية لكل دولة

ومع ذلك فشلت السياسات . شاسعة تّم بالمثابرة تحويلها إلى أراضي زراعية معطاءة ضيأراوتطوير 
.تحقيق األمن الغذائي في الزراعية العربية  

فإن العالم العربي يستورد حاليا ما قيمته خمسة ) فاو(فحسب األرقام التي نشرتها منظمة الغذاء العالمية 
، و أضافت األرقام المقدمة من نفس المنظمة، أن الوطن مليارات دوالر سنويا لسد حاجاته الغذائية

ينفق أيضا ما قيمته مليار دوالر إضافي على ما هو عليه الحال لسد نفس الحاجة لألعداد  العربي سوف
.)٣(السكانية المتزايدة مستقبال   

ة بغية تحقيق تسنها الدول تتجسدالسياسة الزراعية في منظومة متكاملة من اإلجراءات و التشريعات التي
أهداف محددة تنضمها الخطط التنموية الزراعية فنقص المياه و انتشار ظاهرة التصحر، إضافة إلى 
العوامل البشرية األخرى كتراجع الرغبة في اإلرتباط بالنشاط الزراعي، وزيادة الهجرة الريفية إلى 

 المدن،
ا، لتحقيق اإلكتفاء الغذائي، وتكثيف يقابله تحدي كبير يتمثل في رفع اإلنتاج الزراعي كّما و نوع

الجهود لتضييق الهوة بين الطلب على الغذاء و إنتاجه، وهذه األهداف تتطلب من الدولة التدخل للتغلب 
على المعوقات المذكورة باتباع سياسة زراعية مجدية حيث كان يمكن اإلستغناء عن المبالغ المالية 

ستغناء عن استيراد الغذاء وذلك باستصالح األراضي بتقنيات المذكورة سابقا، لو استثمر جزء منها لإل
- التركيز على األراضي الموجودة أصال أي توجيه اإلستثمار إلنشاء ثروة جديدة وليس.حديثة متطورة

-والمهددة بالزحف العمراني  
 
 
 
 
 
 
 
 
ية تصدر على شبكة األنترنت الموقع سعود صحيفة يومية -الجزيرة –" استيراد الغذاء العربي"الدكتور سامي الغمري، ) ١(

Mis@.al.jazirah.com ،٢٠٠٠أوت  ٣ .  
في مجال الملكية و التسيير، الطبعة األولى، الديوان الوطني لألشغال : لنقار بركاهم سمية، منازعات العقار الفالحي التابع للدولة ) ٢(

  )٧ص( ٢٠٠٤التربوية،
"نفس المقال"الدكتور سامي الغمري ) ٣(  

 
اإلسالم اهتّم باألرض ألنّها مورد منذ مجيء اإلستصالح عرف كنظام في الشريعة اإلسالمية،

:هام للمسلمين، وظهرت فيها مجموعة من األنظمة منها نظام إحياء األرض الموات، قال تعالى  
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وقوله صلى اللّه ) ١( فمنǴ يƎكلونناǵا و Ʊƍرجنا منها حبņا و Ƌية لهم األرǇ الميتة ƍحيي  عليه وسلم  
)٢(»الم حقظ، وليس لعرق من أحيا أرضا مّيتة فهي له « :   

و تظهر أهمبة إحياء األرض الموات بالنسبة للمسلمين في زيادة حجم األراضي الزراعية وبالتالي 
ا البناء وشق الطرق و زيادة المحاصيل وتحقيق العمارة في األرض ويتّم اإلحياء بطرق عديدة منه

.الغرس و الزرع، وهو ما يعرف اآلن باإلستصالح  
المتعلق بحيازة الملكية العقارية  ١٨-٨٣وهذا ما أخذت به الجزائر منذ بداية الثمانينات بصدور قانون 

)٤(الذي جاء تطبيقا لهذا القانون  ٧٢٤-٨٣و المرسوم رقم ) ٣(  
ة قوانين تنظم الملكية العقارية في الجزائر، خاصة غير أنّه قبل صدور هذا القانون، ظهرت عّد

.نظرا للوظيفة التي تلعبها في تطبيق السياسات الزراعية المنتهجة) العقار الفالحي(األراضي الفالحية   
أدت إلى عدم استقرار النصوص في ) ٥(و اإلديولوجية ) اإلستعماريةالحقبة (لكن األسباب التاريخية 
إلغائها نظرا لعدم مطابقتها للواقع أو لغموضها في الكثير من با بتعديلها أو هذا المجال، وذلك إّم

)٦(األحيان، أو نتيجة إعطاء األولوية لألهداف السياسية على حساب أهداف اإلصالحات الزراعية   
فمنذ اإلستقالل حاولت الجزائر إرساء سياسة عقارية وما يهمنا هو النصوص المتعلقة باألراضي 

.باعتبارها األراضي التي تمنح في إطار اإلستصالح) ٧(التابعة لألمالك الوطنية الخاصةالفالحية   
المتضمن تنظيم اإلستغالالت الفالحية  ١٩٦٣مارس  ٢٢المؤرخ في  ٩٥-٦٣حيث صدر المرسوم 

بتاريخ  ٦٥٣-٦٨ونظرا لعدم فعاليته من الناحية اإلقتصادية و اإلجتماعية صدر األمر ) ٨(الشاغرة 
.الذي جعل من العمال منتجين و مسؤولين) ٩(الخاص بالتسيير الذاتي في الفالحة  ١٩٦٨مبر بت ٣٠  

التي كانت تهدف إلى  )١٠(المتعلق بالثورة الزراعية  ١٩٧١نوفمبر ٨بتاريخ  ٧١/٧٣ثّم صدر األمر 
ّم وضع بنية الزراعية ت الثورةالتوزيع العادل لوسائل اإلنتاج و أّولها األرض، وفي إطار تطبيق ميثاق 

قانونية جديدة وقد تمثلت في تعاونيات الثورة الزراعية والتي بدت و كأنّها أكثر فعالية من البنية 
)١١(عات المسيرة ذاتيا غير أن التجربة بينت العكس االقانونية التي أنشئت من قبل القط  

 
 
 
 
 
 

 
.٣٣سورة يس اآلية ) ١(  
باب القضاء في عمارة الموات  ٢٠٠٢يى ابن كثير، دار الفكر للطباعة و النشر، طبعةاإلمام مالك، الموطأ، برواية يحيى بن يح) ٢(
)٤٥٣ص(  
.١٩٨٣غشت  ١٦الصادر بتاريخ  ٣٤، الجريدة الرسمية العدد ١٩٨٣غشت ١٣الموافق ل  ١٤٠٣ذي القعدة عام  ٤المؤرخ في ) ٣(  
.١٩٨٣لسنة  ٥١، الجريدة الرسمية العدد ١٩٨٣ديسمبر  ١٠المؤرخ في ) ٤(  
.انتهاج سياسة زراعية ذات طابع اشتراكي بسبب تبني النظام اإلشتراكي في الحكم) ٥(  

Mis@.al.jazirah.com :  أسباب فشل السياسات الزراعية العربية، الجزيرة، الموقع": األمن الغذائي العربي"محمد محمد األمين ) ٦(  
أمالك وطنية ، أمالك خاصة، أمالك وقفية واألمالك الوطنية تنقسم إلى أمالك وطنية عمومية و أمالك : الك العقارية إلىتصنف األم)٧(

)من قانون التوجيه العقاري ٢٣،٢٤م (وطنية خاصة   
.٢٩٨، ص٢٩/٣/١٩٦٣ليوم  ١٧الجريدة الرسمية العدد ) ٨(  
.١٥٤، ص١٥/٢/١٩٦٩ليوم  ١٥الجريدة الرسمية العدد ) ٩(  
.١٦٤٢، ص١٩٧١نوفمبر  ٣٠ليوم  ٩٧الجريدة الرسمية العدد ) ١٠(  
.٢٩٤، ص)١٩٨٠-١٩٦٢(التجربة الجزائرية في التنمية و التخطيط "عبد اللطيف بن أشنهوه ) ١١(  
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دراسة تقويمية لميثاق الثورة الزراعية في الجزائر تبين مجموعة من المآخذ على هذا اإلصالح  إّن
  :منها
  .ألف في حين كان يتوقع استفادة مليون ٨٧إلى إذ لم يصل إالّ  ١٩٧٥فدين حتى عام ضآلة المست -
واستغالل نفوذهم الهيمنة المستمرة لكبار المالك الزراعيين وقدرتهم على مراوغة األجهزة اإلدارية  -

.فيها  
انين التي صدر هذه هي القو )١(بيروقراطية اإلدارة داخل التعاونيات الزراعية مّما أدى إلى فشلها  -

المتعلق بحيازة الملكية العقارية السالف الذكر، غير أّن الدولة أعادت النظر في  ١٨-٨٣في ظلها قانون 
هيكلة قطاع التسسير الذاتي في الفالحة وتعاونيات قدماء المجاهدين وكل التعاونيات اإلنتاجية للثورة 

المؤرخ في  ١٩-٨٧ة وذلك بموجب قانون الزراعية الخاسرة و التي تقدر بحوالي ستة آالف تعاوني
المتضمن ضبط كيفية استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية وتحديد  ١٩٨٧ديسمبر٨

.إطار دراستنا وهذا ال يدخل في ،)٢(حقوق المنتجين وواجباتهم   
 ١٩٩٠ نوفمبر ١٨المؤرخ في  ٢٥-٩٠صدر قانون رقم  ١٩٩٠بداية التسعينات، وبالضبط في  وفي

العقار "حيث يعتبر اإلطار المرجعي لتنظيم الملكية العقارية و بالخصوص ) ٣(يتضمن التوجيه العقاري 
."الفالحي  

ية بإلغاء قانون الثورة الزراعية، أهم ما جاء به هذا القانون هو رفع القيود على المعامالت العقار
ضي المؤممة لمالكها األصليين، و بعد وإعادة اإلعتبار للملكية الخاصة، كما نص على إرجاع األرا

امتد حق اإلسترجاع إلى األراضي المتبرع بها لفائدة  ١٩٩٥بتمبر  ٢٦المؤرخ في  ٢٦-٩٥تعديل 
و األراضي التي كانت قد وضعت تحت حماية  الدولة في الستينات الصندوق الوطني للثورة الزراعية،

ببعض األحكام التي تخص اإلستصالح و التي وما يهمنا هو أن قانون التوجيه العقاري جاء  ،)٤(
.ندرسها سوف  

دوات و أيحدد قانون خاص قواعد و " ١٩كما نص في بعض مواده على هذا المفهوم،منها المادة 
كيفيات تدخل الدولة و الجماعات المحلية،لتهيئة األراضي الصحراوية قصد تحويلها إلى أراضي 

المتعلق بحيازة  ١٨- ٨٣المجال كما سبق ذكره هو القانونفالقانون الموجود في هذا ) ٥( ".فالحية
الملكية العقارية،غير أنه وتشجيعا لإلستصالح استمرت السياسة  المنتهجة في نفس اإلطار،بصدور 

المحدد لشروط التنازل عن األراضي  ١٩٩٢جويلية  ٦المؤرخ  في  ٢٨٩-٩٢المرسوم التنفيذي رقم 
  )٦(ةالصحراوية في المساحات اإلستصالحي

 
 
 
 

  
 
 
 

ن، مرجع سابق،يمحمد محمد األم) ١(   
.١٠ص ، ٢٠٠١بن رقية بن يوسف، شرح قانون المستثمرات الفالحية، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الطبعة األولى .د) ٢(  
 ٥٥ر عدد .، ج١٩٩٥سبتمبر  ٢٥المؤرخ في ٩٥/٢٦، عدل وتمم باألمر ١٩٩٠نوفمبر  ١٨ليوم  ٤٩الجريدة الرسمية العدد ) ٣(

.١٩٩٥سبتمبر  ٢٧ليوم   
 ١١، الطبعة االولى،ص٢٠٠٠الجزائر . العقار الفالحي،الديوان الوطنب لألشغال التربوية: الجزء األول: العقارية التقنينات”زرقي ىليل) ٤(
    Mise en valeur des terres Sahariennesبالفرنسية جاء فيه مصطلح  صالن) ٥(
  .١٩٩٢جويلية١٩الصادر بتاريخ  ٥٥الجريدة الرسمية العدد) ٦(
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في نفس اإلتجاه جاءت مراسيم أخرى توسع من اإلستصالح ليشمل مساحات شاسعة خارج األراضي 
ود اإلمتياز،كما جاء في المرسوم قكما تعددت الوسائل لتحقيق ذلك ال سيما عن طريق ع الصحراوية،
أرضية من األمالك الوطنية الخاصة في  ق امتياز قطعحالذي يحدد كيفيات منح ٤٨٣- ٩٧التنفيذي رقم

حيث يشمل األراضي الصحراوية و الجبلية و ) ١( وأعبائه و شروطه المساحات اإلستصالحية،
 )٢(السهبية

المحدد لشروط وكيفيات الترخيص  ٢٠٠١أفريل ٥المؤرخ في ٨٧-٠١خيرا صدور المرسوم أ و
كام تخص اإلستصالح حالذي جاء بأ) ٣(ات المتعلق بالغاب١٢ـ٨٤من قانون ٣٥إلستغالل في إطار م اب

  .في المناطق الغابية
لى األهمية اإلقتصادية كما سبق بيانه في إو سبب اختياري لموضوع استصالح األراضي باإلضافة 

المجال التي أوردناها آنفا،و ما جاء به كل نص من شروط و البداية،هو تعدد النصوص في هذا 
و برنامج  من جهة، خاص المستفدين و األرض محل اإلستصالحتسهيالت متفاوتة، بالنسبة لألش

  .اإلستصالح و ما يتعلق به من جهة أخرى 
هم في كل ذلك أثر هذا اإلستصالح ووضعية المستفيد بالنسبة لألرض،فمن هذه النصوص ما األو 

ملكية المتعلق بحيازة ال ١٨-٨٣يؤدي إلى كسب ملكية األرض بشرط فاسخ و هو ما جاء في القانون 
نازل عن ـتّالمحدد لشروط ال ٢٨٩-٩٢العقارية ،و المرسوم المطبق له و كدا المرسوم التنفيذي 

اإلمتياز إلستغالل هذه  حاألراضي الصحراوية في المساحات اإلستصالحية و منها ما يؤدي إلى من
متياز قطع الذي يحدد كيفيات منح حق ا ٤٨٣-٩٧األراضي،كما هو الحال في المرسوم التنفيذي رقم 

عبائه و شروطه،مع إمكانية تحول أأرضية من األمالك الوطنية الخاصة في المساحات اإلستصالحية و 
  .اإلمتياز إلى تنازل عن األرض

قانون  من ٣٥المحدد لشروط و كيفيات الترخيص باإلستغالل في إطار المادة  ٨٧- ٠١و المرسوم
لترخيص إلى تنازل نظرا إلعتبار األراضي الغابية ول هذا احالمتعلق بالغابات،دون إمكانية ت ١٢-٨٤

  )٤(من األمالك الوطنية العمومية 
  :هذا التعدد في النصوص التي تنظم اإلستصالح تثور العديد من األسئلة فأمام

كيف يتم اإلختيار بين هذه النصوص عند التطبيق في الواقع ؟ هل المترشح يختار أم أن السلطات  •
 ذلك؟  تقرر هي التي

  م يعود ذلك لطبيعة األرض و حجم المشروع؟أ
لألرض ملكية  و فيما يخص و ضعية المستفيد بالنسبة لألرض محل اإلستصالح،هل نجعله مالكا •

  معلقة على شرط فاسخ أو نمنحه حق اإلمتياز إلستغاللها؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٨٨رالعدد .ج. ٢٣/١١/٩٨مؤرخ في .٣٧٢ـ٩٨ممعدل و متمم بالمرسو١٩٩٧ديسمبر١٧الصادر بتاريخ  ٨٣الجريدة الرسمية العدد)١( 
  .٢٥/١١/١٩٩٨صادر بتاريخ 

  .من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم٢م ) ٢( 
  .٢٠٠١أفريل  ٠٨الصادر بتاريخ  ٢٠الجريدة الرسمية العدد ) ٣(      
 .من المرسوم نفسه  ١٨م)  ٤(     
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ضوع من خالل منهج وصفي تحليلي لإلجابة على كل هذه التساؤالت اخترنا أن تكون دراستنا للمو
مع إجراء مقارنة لهذا المفهوم مع ما جاءت به الشريعة اإلسالمية في هذا المجال،وكذا  لهذه النصوص،

  .وذلك على سبيل المثال للشرح و اإليضاح مقارنته مع ما هو معمول به في بعض الدول،
  :كل هذا وفق الفصلين التاليين

  

ǧل األوǆǞكسب لملكية األرضاإلستضالح الم :ال.  

  .اإلستصالح عن طريق اإلمتياز :الǆǞل الƦاني
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 سن الظروف،حلتتم الزراعة في أ متاحةتهدف سياسة استصالح األراضي إلى تهيئة األرض بكل الوسائل ال

من أجل توسيع األراضي الزراعية في الجزائر و تشجيعا  فالجزائر انتهجت هذه السياسة منذ بدایة الثمانينات،
وذلك بجعل  الزراعي لتحقيق األمن الغذائي، اإلنتاج مستوى دمة األرض و استغاللها لرفعللمواطن على خ

 المتعلق بحيازة الملكية العقاریة ١٨ـ٨٣اإلستصالح آسب من أسباب آسب الملكية عبر صدور القانون 
لتنازل عن المحدد لشروط ا ٢٨٩ـ٩٢المطبق له و آذلك المرسوم التنفيذي رقم  ٧٢٤ـ٨٣الفالحية و المرسوم 

  .تصالحيةساألراضي الصحراویة في المساحات اإل
وفق لنصوص السابقة لتطرق نحياء األرض الموات في الشریعة اإلسالمية لذا سإو اإلستصالح نجده بمفهوم 

عتبارها مصدر افي الشریعة اإلسالمية ب حلى مفهوم اإلستصالإوقبل ذلك نتعرض في المبحث األول  مبحثين،
  ).اإلستصالح(لهذا المفهوم 

  

  مفهوم اإلستصالح في الشريعة اإلسالمية :األوǧ المبحث
 
لهذا  للملكية،منشيء و هو سبب  "بإحياء األرض الموات "ستصالح یعرف في الشریعة اإلسالمية اال

ثم شروط تملك  في المطلب األول،حكم إحياء األرض الموات  و لى مفهومإسنتعرض في هذا المبحث 
  .المطلب الثاني األرض باإلحياء في

  

ǧاألو ƚمفهوم إحياء األرض الموات و حكمه في الشريعة اإلسالمية :المطل  
  

في العدید من اآلیات،منها قوله اهتمت الشریعة اإلسالمية باألرض،و قيمتها و منافعها،حيث جاء ذآرها 
  ).Č( يأكلون فمنه و آية لهم األرض الميتة أحييناها،و أخرجنا منها حبا  :تعالى

 
ت بإعتبارها سبب اولهذا جاءت الشریعة بحكم إحياء األرض المبإحيائها  األرض الميتة ینتفع منها،فحتى 

  .حياء، ال بد من معرفة و تحدید األراضي الموات و المقصود باإلحياء قبل معرفة حكم اإل منشيء للملكية،و
  

  :ت و تحديدهااف األرض المويتعر  :لǞرع األوǧا
  :تاموف األرض اليتعر -١

انقطاع الماء عنها أصال أو  بسبب دم اإلنتفاع أن یكونع بها و ال مالك لها و یستوي في عأرض ال ینتف          
أو غلبته عليها أو فساد تربتها لكونها سبخة أو رملية، أو مالحة أو آثيرة  بحيث ال یرجى عوده، عارضا،
  لم یكن ینتفع منها أصال،هذا سواء و ,)٢(ى و الحجر أو غير ذلك من األسبابالحص

عى للدواب و انبت فيها الحشيش فتكون مرمنها غير معتد به آاألراضي التي یأو ما آان اإلنتفاع الفعلي  
  ).٣(بل هي األراضي العامرة بالذات و أما الغابات التي تكثر فيها األشجار فليست من الموات األنعام،
   

  
  ٣٣سورة یس اآلیة )  ١(
              . ٣٩ص ١٩٩٠عات الجامعية اإلسكندریةدار المطبو" الملكية و نظریة العقد في الشریعة اإلسالمية"ن أحمد فرج حسي )٢(
     www.rafed.net/book/ fegh/menhaj2/html2004     :الموقع, ٢٨١ص  ٢ج "الصالحين منهاج"تانيالسيس)٣(
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 :تحديد األراضي الموات -٢
  
ذا لم یطرء إجوز لكل أحد إحياؤه هذا یوهو ما لم تعرض عليه الحياة من قبل، و هذا  :الموات باألصل - أ

لملك الغير أو آون إحيائه على خالف بعض المصالح )١( عنوان ثاني یقتضي المنع من إحياءه آكونه حریما
  .و ذلكالعامة فنهى عنه ولي المسلمين و نح

 :و هو أقسام ,الحياة و العمرانو هو ما عرض عليه الخراب و الموتان بعد  : الموات بالعارض- ب
  .ماال بال مالك مدمرور السنين و التقاما هاجر عنه أهله وعد بسبب  -
 في  و هذان یجري فيهما ما سبق ذآره  ،ما آان عامرا بالذات عند الفتح ولكن طرء عليه الموتان بعد ذلك -

    .الموات باألصل
  .يكون أمره بيد ولي األمرف ذا طرء عليه الخراب،إ المفتوح عنوةالعامر  - 
  :هذا فيه صور ,ما آان لمالك مجهول مردد بين أفراد غير محصورین أو بين أفراد محصورین  - 

  
وز إحياؤه ه من األجزاء و المواد لكل أحد ففي هذه الصورة یجيما بقى ف حصاحبه و أبا عنه إذا أعرض

 :حياء أحق به من صاحبه  األولباإلفيكون  لكل من یرید ذلك،
آعدم توفر  قاهرحيائه و لكنه غير متمكن من ذلك في الحاضر لسبب إإذا آان صاحبه عازما على تجدید 

ره بإحياء أو غي ألحد حق التصرف فيهه ليس ّنوفي هذه الحالة ال إشكال في أ األسباب المتوقف عليها اإلحياء،
 .دون إذنه أو إذن وليه من

ستفادة من إلو یصدق هذا آذلك على الحالة التي یبقيه مواتا لإلنتفاع القليل الحاصل منه بوضعه الفعلي آا
  .حشيشه أو قصبه أو جعله مرعى

 یجوز اإلحياء إذا أبقاه مواتا لعدم اإلعتناء به ألنه ال یقصد إحياءه و اإلستفادة منه بوضعه الفعلي،
 ).٢(والزرع و الغرس الح صاإلب
  

  مفهوم اإلحياء :الǞرع الƦاني
  

 عن طریق إزالة العوائق الزراعية من أحجار و أعشاب، إحياء الموات معناه جعل األرض صالحة للزراعة،
  .)٣( للزراعة  الالزمةو توفير التربة  الماء، واستخراج

  ).٤(بمهمتها األصلية و هي اإلنتاج  
و  یكون بالتصرف و اإلنتفاع،وذلك بالبناء عليها أو زراعتها أو غرسها و نحو ذلك،و إحياء األرض الموات 

آإیصال الماء إليها بإقامة السدود و حفر اآلبار، و إذا آانت   ,)٥(مانع من اإلنتفاع فعليه إزالته  ةإذا آان ثم
  .تربتها فاسدة أصلحها بالحرث و الري و التسميد

  
  قف عليه اإلنتفاع  به مثال حریم الدار عبارة عن مسلك الدخول إليها و الخروج،و مطرح ترابها و مصب مائها وما حریم الشيء مقدار ما یتو).١(

  .شاآل ذلك
  . ٢٨٣،  ٢٨٢ص " نفس المرجع" السيستاني  )٢(  
      دار هومة للطباعة  "شریع الجزائري العقاریة في الت العينية إثبات الملكية العقاریة و الحقوق"عبد الحفيظ بن عبيدة  )٣(   

              .     ١١٥،ص٢٠٠٣النشر،الجزائر،و
                     ٢٠٠٠وعة اإلسالمية اقتصادنا سنة نظرة اإلسالم العامة إلى األرض، مجلة الموس" محمد باقر الصدر")٤(

bagagh.com/mosaa.www   .    
  .٤٠مد فرج حسين مرجع سابق صحأ.د) ٥( 
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  :حكم ومشروعية اإلحياء :الǞرع الƦالث

  .ياء األرض الميتة حجاءت اآلیات الكریمة و األحادیث الشریفة تنص على إ
üƦǆ من Ɛلƨماƅ ماƐƅ فƉحيا Ɠه ǓƐرƓ ƭعƣ موتها، Ƌن في ƤلǑ ƿية وŶƐ أ ىقوله تعال:من الكتاب -١ 

  ).١(  لƾوم يƨمعون
  )٢( Ɠ ƭعƣ موتها ماƅ فƉحيا Ɠه ǓƐر من و ما أŶƐ üƦǆ من Ɛلƨماƅ  :و قوله أيضا 

  )٣( و ما أŶƐ üƦǆ من Ɛلƨماƅ من رƦق فƉحيا Ɠه ǓƐرƓ ƭعƣ موتها: و قال عز و جل
 č-ةǆƨلƐ من:   

من أحيا أرضا  « :رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ّنى عن مالك عن هشام بن عودة عن أبيه أعن یحي
   » فهي له، و ليس لعرق ظالم حق تةيم

  *و العرق الظالم آل من احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق*:قال مالك
آل هذه  )٤(ر عندناو على ذلك األم: ، قال مالك*من أحيا أرضا ميتة فهي له:*و قال عمر بن الخطاب 

ب للمنفعة حالنصوص تدل على حث الشریعة اإلسالمية على إحياء األرض الموات فحكمه أنه مباح،بل مست
   .التي تعود على المحيي و على المسلمين

  ,شرعا هو اإلحياء  باألرضالذي یبرر اإلختصاص  الوحيدالشيء 
نتج حقا للفرد یصبح ا لإلختصاص یفي الشریعة سبب ممارسة هذا العمل أو العمليات التمهيدیة له تعتبر ّنفإ

  .)٥(بموجبه أولى باإلنتفاع باألرض التي أحياها من غيره 
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ٦٥ سورة النحل اآلیة )١(
  . ١٦٤سورة البقرة اآلیة  )٢(
 ٥سورة الجاثية اآلیة ) ٣(
 .٤٣٥ص ،، المرجع السابقاإلمام مالك  )٤(
  .مرجع السابقمحمد باقر الصدر ال) ٥(
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  شروط تملك األرض باإلحياء :المطلƚ الƦاني
  

نظرا إلى الصفة الخاصة التي تتميز بها األرض عن سائر الممتلكات األخرى نظمت الشریعة اإلسالمية 
  ).١(ها و أهمها في إحياء الموات ّلل جثإلمتالآها أحكاما خاصة بها یتمثل بعضها في أحكام تأجيرها ویتم

إذن اإلحياء هو الشرط األول ) ٢(أحيا الموات فقد ملكه و صار أحق به من غيره  ّن منإلى أ الفقهاء ذهب
لتملك األرض، و إذا آان هذا األخير مشروعا آما سبق ذآره،و النصوص الواردة فيه مطلقة، فإن الفقهاء 

إباحة تملك األرض  ّنأل. المسلمين قد قيدوا العمل بها و خصصوا عمومها نظرا للمصلحة الناشئة عن ذلك
  .سبب للتزاحم و التخاصم، و لهذا وضعت شروط لتفادي ذلك نتطرق لها بعد شرط اإلحياء

ǧرع األوǞاإلحياء  :ال  
 من أحيا أرضا ميتة« و یثبت بإحياء الموات تملك األرض، استدالال من الحدیث  ورد مفهوم اإلحياء فيما سبق،

مع القدرة على اإلستبداد به ) احتواء العقار(يازة اإلنسان للعقار حملكية العقار في لغة العرب هي  ،»فهي له
لمانع  ّالالملك هو القدرة الشرعية على التصرف إ"و للفقهاء تعریفات آثيرة منها أن  أي اإلنفراد بالتصرف فيه،

  .)٣( شرعي
آي  مالكوهاها هو أن یزرع شجر في أرض أهمل  » لم حقاوليس لعرق ظ « له صلى اهللا عليه وسلمقوو أما 

ألنه یشترط إلعتبار األرض مواتا أال تكون مملوآة  ،)٤(یتملكها بحجة إحياءها و هو ال یثبت حقا لفاعله 
  .معروف ّينلشخص مع

ياء آالملك بسائر أسباب الملكية متى ثبت ححنيفة أن الملك باإلأبو حنبل و مذهبالشافعي و أحمد بن  رأيف
محي و لو للبسبب من أسباب الملكية، فما لم یحدث ذلك السبب فالملكية ثابتة  لشخص ال یزو ل عنه إال بإنتقاله

  :و استدلوا بحدیث) ٥(بالحرث و السقي  الّتعهد عدمصارت األرض بعد ذلك مواتا بإهمالها و 
  .»من أحيا أرضا ميتة فهي له«  

لك إلى غير المحي تنتهي الملكية، قبل أن ینتقل الم بعودة األرض مواتا ن اإلحياء إذا ذهبأ مالكويري االمام 
ها باإلحياء و حجته في ذلك أنه في إحياء الموات جعل اإلحياء علة التملك، فإذا و یكون ألي شخص إمتالآ

دور مع علته وجودا و عدما، فلما صارت األرض مواتا ذهبت العلة فلم یذهب اإلحياء ذهب الملك ألن الحكم 
  .وجودللحكم و هو الملكية یعد 
فالسمك إذا انفلت إلى  , اليد فيه عاد مباحا آما آان تياز آل مباح، إذا رفعتاإلحياء آاإلصطياد و اح ّنو أ

فكذلك األرض الموات إذا عادت  ،يز ثم اختلط بماء النهر صار مباحا آما آانحو الماء إذا  , النهر عاد مباحا
  .)٦( بعد اإلحياء مواتا عادت إلى ما آانت عليه من اإلباحة

 
  ة المسلمين و اإلنتفاع من األرض إذا ما أهملها من شرع في حلتحقيق مصل و رأي اإلمام مالك أولى باألخذ،

  
  .إحيائها

    
  

                 .٣١،ص ١٩٩٢محمد سعيد رمضان البوطي،قضایا فقهية معاصرة،مكتبة الفرابي،دمشق، الطبعة الرابعة، )١( 
  
     ٣٣    ،ص ١٩٩٠وسوعة الفقه اإلسالمي،دار الكتاب المصري،القاهرة، دار الكتاب البناني،بيروت،المجلد الرابع،مجلس األعلى للشؤون اإلسالمية،م )٢( 
  ٢٩بدون سنة النشر، ص  اإلسكندریة، ف،عدلي أمير خالد،اآتساب الملكية العقاریة بالحيازة في الفقه اإلسالمي،منشأة المعار.د) ٣( 
 ..٤٥٣مالك،المرجع السابق، ص  )٤( 

  .١١٧،١١٨،ص ١٩٧٧محمد أبو زهرة، الملكية و نظریة العقد في الشریعة اإلسالمية، دار الفكر العربي، القاهرة، )٥(
 .١١٨،١١٩نفس المرجع، ص )٦(
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  اإلمام إذن  :الǞرع الƦاني

  
  ,اإلمام لثبوت الملك باإلحياء  ناختلف الفقهاء في إشتراط إذ

فلم یكن  اإلمام أو نائبه،ألن األرض للمسلمين جميعا، نباإلحياء، إذفذهب أبو حنيفة إلى أنه یشترط للملك 
ليس للمرء « : و قد قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم) الحاآم(ألحد أن یختص بجزء منها بدون إذن اإلمام 

و االرض إن آانت ال مالك لها في اإلسالم هي في سلطان اإلمام و ليس )  ١( »طابت به نفس إمامه إال ما
  ).٢(تحت ید اإلمام من غير إذن ا حد أن یستولي على مأل

تعتبر ملك من : من القانون المدني حيث تنص  ٧٧٣دة في الماو هذا الرأي یتوافق مع ما هو منصوص عليه 
وتون من غير مأمالك الدولة جميع األمالك الشاغرة التي ليس لها مالك،و آذلك أموال األشخاص الذین ی

النص فاألراضي لتي ال مالك لها تعد من األمالك الوطنية و بالتالي ال یجوز تملكها عن  طبقا لهذا) ٣(وارث 
  ).٤(بدون رخصة من طرف الهيئات الرسمية ) اإلستصالح(حياء اإلطریق 

فإن هناك أسباب أخرى تستدعي هذا  و فضال عن اشتراط إذن اإلمام باعتبار هذه األراضي ملك الدولة،
اإلمام  إذنو نهم،ياحمون على هذه األراضي مما یؤدي إلى التنازع و التصارع بزقد یت منها آون الناس.اإلذن

  .من الوالیة العامة لتحري المصلحة و القضاء على أسباب النزاع هبما ل أو الحاآم یمنع ذلك،
 الثة،ثلفأبو یوسف و محمد و األئمة ا و إذا آان رأي أبي حنيفة اشتراط إذن اإلمام لتملك األرض باإلحياء،

أرضا  من عمر« : ذهبوا إلى القول أن من أحيا أرضا مواتا تملكها بدون إذن اإلمام لقوله صلى اهللا عليه وسلم
حياء یجوز سواء آان بإذن اإلمام أو بغير إذنه و األرض اإل هر الحدیث أّنافظ،  »ليست ألحد فهو أحق بها

  .وقد سبقت یده إليها ).٥(ة قبل األحياء حآانت مبا
  :الذي جاء فيها يمن القانون المدني المصر ٨٧٤/٣ذا الرأي یطابق نص المادة وه

تملك في الحال الجزء المزروع أو  ـ على أنه إذا زرع مصري أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها،
  ).٦(المغروس أو المبني و لو بغير ترخيص من الدولة

  .عرض إلى بعض الشروط األخرىبعد أن رأینا شرطا اإلحياء، و إذن اإلمام سنتت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .٤٠ص" المرجع السابق"حسين أحمد فرج .د) ١(   
 .١١٥محمد أبو زهرة، المرجع السابق،ص )٢(   
  المتعلق باألمالك الوطنية ٩٠/٣٠من قانون  ٤٨المادة ).٣(   
  .تتمثل في النصوص القانونية المتعلقة بكسب الملكية عن طریق اإلستصالح).٤(   
  .المباح هو الذي ال مالك له و منه السمك في الماء و الطير في الفضاء وآذلك األرض الموات) ٥(   
                  أسباب آسب الملكية،الجزء التاسع،القاهرة،دار النشر للجامعات ": الوسيط في شرح القانون المدني"عبد الرزاق الصنهوري ).٦(   

  .    ١٩٦٨المصریة            
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  بعض الشروط األخرى لتملك األرض باإلحياء :Ǟرع الƦالثال
  
فال تكون مواتا و من ثم  فإذا آانت قریبة إلى المدینة أو القریة، أن تكون األرض الميتة بعيدة عن العمران،- ١

أو  بأي التكون مستغلة ارتفاقا ألجل البلدة، لمحط).١(ال یجوز اإلستيالء عليها لتعلق حق أهل المدینة 
 .أو سوقا ألهلها أو ملعبا و غير ذلك من أوجه اإلنتفاع). ٢(أو شوارع أو طرقات مرعى 

  .و اعتبارها بعيدة أو قریبة بالنظر إلى اإلنتفاع منها و عدمه
 ات داخل الدولة اإلسالمية؟ واألرض الم الذمي ييهل یح- ٢
     

و المسلمين في  الذميينلفرق بين مية و األحناف و الحنابلة و المالكية في قول،إلى عدم ااماإلذهب بعض 
  ).٣(»من أحيا أرضا ميتة فهي له«  :و حجتهم في ذلك عموم الحدیث جواز اإلحياء،

  :رأي آخر في نفس هذا اإلتجاه یقول و
سواء أآان في دار اإلسالم أم في دار  ياؤه فلو أحياه آان أحق به من غيره،حالموات باألصل یجوز لكل أحد إ

  .)٥(أم في غيرها و سواء آان المحي مسلما أم آافرا  )٤(في أرض الخراج الكفر و سواء آان 
مامية و آذلك المالكية في قول آخر اإلو الشافعية و الظاهریة و فریق من  الزیدیةذهب آخرون و هم آل من 

  ): ص(إلى منع أهل الذمة من اإلحياء ساء أذن لهم اإلمام أو لم یأذن و یحتج أصحاب هذا الرأي بقوله
و   » هللا و رسوله ثم هي لكم) ٦(عادي األرض  «: أو قوله »موتان األرض هللا و لرسوله ثم هي لكم«

  ).٧(نحوها من هذه األخبار لتي أضافت عموم الموات إلى المسلمن فلم تبق شيئا منه لغيرهم 
  

المطلوبة الحق  إذا التزموا الشروط).٨(الرأي األول هو أولى و أقرب إلى الصحة و عليه یكون للذميين 
من حيث أن الذميين في المقایيس . الكامل آما للمسلمين في إحياء الموات الواقع داخل الدولة اإلسالمية

وعليهم ما لنا لهم ما «فكان ) مواطنين(الشرعية یعتبرون من حاملي جنسية هذه البالد أصالة أو بالتجنس 
  »علينا

جانب و المواطنين و هذا ما أخذت به مختلف قوانين و أنظمة فالتفرقة تكمن بين األ) ٩(آما ورد في الحدیث 
بناء على استثناء أو مقابله  ّالاألجانب من حيازة أو تملك العقارات و األراضي إ عدول العالم،فنصت على من

  .بالمثل
  :شرط المدة -٣ 

 يعاد« : عليه و سلماهللا صلىأن یتم األحياء خالل مدة أقصاها ثالث سنوات،طبقا لما جاء في الحدیث قوله 
  .»األرض هللا و لرسوله ثم هي لكم من بعد،فمن أحيا أرضا ميتة فهي له و ليس لمحتجر بعد ثالث سنين حق

 ثالث سنينله أرض يعني من تحجر أرضا فعطلها  من آان«  :و آذلك ما روي عن عمر رضي اهللا عنه قال
  .» ها فهم أحق بهاوفجاء قوم فعمر

  
  . ٣٩ن،مرجع سابق،صأحمد فرج حسي.د).١(
  .١١٦مرجع سابق ص"عبد الحفيظ بن عبيدة ).٢(
  .٢٠٠٠سنة . الموسوعة اإلسالمية" مرآز الفرد في الدولة اإلسالمية من حق اإلحياء"محمود المظفر،).٣(

www. balagh.com/mosaa  
  
  .نها أهلها أ و أراض الصلح التابعة لبيت المسلمينالخراج هو ضریبة على األرض المفتوحة عنوة أي عن طریق الحرب،األراضي التي جالى ع).٤(
  .٢٨١منهاج الصالحين،المرجع السابق،ص).٥(
   ١١٣محمد أبو زهرة،المرجع السابق،ص(وقد فسر العادي بم قدم خرابه و لو آان في اإلسالم  القدیم الذي ینسب إلى مالك قبل اإلسالم،:العادي).٦(
  محمود المظفر،المرجع السابق. ).٧(
و مستأمنين و حربيين،إذن ) أهل الذمة( صنف اإلسالم الناس من حيث انتسابهم لدولته إلى المسلمين و غير مسلمين و قسم غير المسلمين إلى ذميين. )٨(

  .الذميون هم غير المسلمين االقاطنين داخل الدولة اإلسالمية و هم من أهل الكتاب
  محمود المظفر،المرجع السابق )٩( 



                                                                       ǧل األوǆǞألرض   ااإلستصالح المكسب لملكية        ال  
 

   

 
ة استصالح األراضي في القانون الجزائري بين آسب الملكية ومنح اإلمتيازاستراتيجي

 

18

 
 

منعهم من استغاللها،ألن بإذا مرت ثالث سنوات و لم یحيي األرض یعتبر قد ضيق على الناس  ألن المحتجر
  .)١(التحجير یمنحه حق األولویة في اإلحياء

  .تحقيقا للمنفعة العامة للمسلمينفإذا لم یقم بذلك خالل المدة المذآورة أخذ الحاآم األرض و منحها إلى غيره 
نفاق الفرد جهدا خاصا على أرض ميتة من أجل إعا هو اإلحياء،أي إن ما یبرر اإلختصاص باألرض شر

  .بعث الحياة فيها
فإن ممارسة هذا العمل أو العمليات التمهيدیة له تعتبر في الشریعة سببا لإلختصاص و لكنه بالرغم من ذلك 

ى اإلنتفاع لن یكون سببا لتملك الفرد رقبة األرض ملكية خاصة،إنما ینتج حقا للفرد یصبح بموجبه أول
غيره بسبب الجهود التي بذلها في األرض و یظل لإلمام ملكية الرقبة و حق فرض من  باألرض التي أحياها

  )٢. (المحيي لتستفيد األمة آلها من األرض عن طریق اإلنتفاع بهذه الضریبة على الضریبة
إذا  لـ بطبيعة الحا.رض فهو یزولو لما آان الحق في نظر اإلسالم یقوم على العمل الذي أنفقه الفرد على اال

استهلكت األرض ذلك العمل و تطلبت المزید من الجهد لمواصلة نشاطها و إنتاجها، و امتنع صاحبها عن ذلك 
فهنا تنقطع صلة الفرد بها لزوال المبرر الشرعي الذي آان یستمد منه حقه  و أهملها حتى خربت، العمل،

  .الخاص فيها
بر أن اإلحياء سبب للملكية و إذا أهملت األرض حتى صارت مواتا بعد اإلحياء، ـ مالك رضي اهللا عنه یعت

  ).٣(ألن اإلحياء علة للملك . فإن ملكيتها تذهب عن المحي و تعود مباحة آما آانت
آال من ميزان العدالة و الوضع الفطري یقتضي أن تناط ملكية هذه األموال بمدى التعب و الجهد  إّن ـ

إقامة الصناعات و استصالح األراضي و  إلىفراد، و رعایة هذا المبدأ تنشط حوافز التسابق المبذولين من األ
  )٤(مة يإبداع القيم المالية من أشياء لم تكن لها ق

، و ) الميتة(بعد دراستنا لالستصالح في الشریعة اإلسالمية،خلصنا إلى أنه یعرف بإحياء األرض الموات
لها و ال ینتفع منها أصال، أو ینتفع منها إنتفاعا ال یعتد به، و یرجع عدم األرض الموات هي التي ال مالك 

  .كلي أو الجزئى إلى عوائق تحول دونهالاإلنتفاع 
واإلحياء یكون بإزالة هذه العوائق و جعل  وترجع لفساد التربة أو انعدام المياه أو غيرها من األسباب، 

من أحيا  «باألرض باتفاق الفقهاء استنادا لحدیث الرسول و أثر اإلحياء هو اختصاص ‘األرض قابلة للزرع
اإلمام، و موقع األرض  نشروط التي یقتضيها اإلحياء،آإذفي الرغم اختالفهم  »أرضا ميتة فهي له

  .الذميختلفو في جواز إحياء الموات من طرف االموات،آما 
  دته،مهناك أحكام خاصة بالتحجيرو 

دي إلى ملكية المحيي لرقبة األرض بل ینتج له حقا یكون بموجبه أولى ؤال ی حياء بالشروط التي رأیناهاو اإل
نشاط و البعث  في باإلنتفاع باألرض التي أحياها من غيره مقابل دفع ضریبة و یستمر هذا الحق ما دام الجهد

ة المحي ك الجهد و عادت األرض مواتا زال الحق و انقطعت صللإذا انقطع ذا و.اإلنتاج في األرض متواصال
  .هذه األرضب

آل هذه األحكام سوف نقارنها مع ما جاء في النصوص القانونية الخاصة باإلستصالح باعتبار الشریعة 
  .اإلسالمية مصدر لهذا المفهوم باإلضافة إلى ما أخذت به بعض الدول في هذا المجال

ي المبحثين المواليين من صالح المكسب لملكية األرض فستو سوف نتعرض للنصوص القانونية الخاصة باإل
  .خالل دراسة و تحليل هذه النصوص

  
  
.              التحجير هو االقتصار على وضع عال مة من االحجار ْاو غيرها في اطراف االرض اشعارا بسبق وضع اليد عليها ) ١(
  . محمد باقر الصدر المرجع الصابق) ٢(
 . ١١٨،ص ١١٣ع السابق،صمحمد أبو زهرة، المرج.)٣(
 . ٢٧محمد سعيد رمضان البوطي،مرجع سابق،ص) ٤(  
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  ČĔēĎأوƐČĎ  ƖلمƊرƠ فēĎ- Čē Ǎوفƾا لƾǂاǆون : ƐلمƓحƐ Ƙلƙاǆي
    

ƐلƢوƳ ƫƐن Ưريق ƨǕƐتƯ  ƝǘƬرƹأوƫǆ ü يƻتƐ ƞلمƜاǀ Ǖ üتƨاƐ ƒلمǀǂية Ɛلعƾارية Ɛلǘƻحية من   
ǓونǆاƾلƐ وǉ يةǆƯلوƐ ƿǘمǔعة لƓضي تاƐم  رƽرēĎ-Čē  في ƠرƊلمƐď ƔƣعƾلƐ  ǎƤ امƳ  ČďċĎǉ 

 ü فقƐلموƐČĎ  ƖƪƷČĔēĎ   ƔƦحياƓ قǂيتع)Č(  ومƨلمرƐ حية، وǘƻلƐ اريةƾلعƐ يةǀǂلمƐēĎ - 
Ēčďق لهƓƯلمƐ.  

ǀƳس ماأƓ ƖƤƢه تƪريعاƐƣǂƓ Ɩن أƢرǌ مǆها مƬر حيƘ تم ƐلƐ ǇƤǉ ǍǂƳ ƫǆلوƨيǂة في ǀƐتƨاƐ ƒلمǀǂية 
 ƨcodeيتم Ɠياǆه Ǘحƾا،ǀما Ɯاƅ في Ɛلƾاǆون Ɛلƻرƨǆي في Ɛلتǆƾين Ɛلريƻي ǀما ) č(،في Ɛلƾاǆون Ɛلمǆƣي 

rural » «   üوǓƐ ƒتاǀلƐ في:‘’Aménagement et Équipement de l’espace 
rural’’: 

  ،Aménagement foncier rural :و ƐلعǆوƐن Ɛلƙاǆي 
(3) «v=la mise en valeurdes terres incultes ou manifestement sous-

exploitées»                                                                 
                       

 A.P)في ƯƋار تǆمية ƐلƦرƳƐة ƐلƬحرƐوية، فƐ ƒƨǀلمǀǂية Ɛلعƾارية Ɛلǘƻحية  ƜēĎ-ČēاƐ ƅلƾاǆون 
F.A) ƯƐلموƐ ƲيƜƪي، وتǆƯلوƐ حيǘƻلƐ ƚتاǆǕƐ ƲرفƓ ƞمƨي ƝǘƬتƨǕƐ ريقƯ نƳ تعمير ǍǂƳ ينǆ

  ).Ɛ)ďلƬحرƅƐ، وǂǀ ƐƤǉه يحƾق ǀǕƐتƻاƐ ƅلƐƤتي في Ɛ ǇƤǉلمǆاƯق 
يهƐ ƐƤǉ ƹƣلƾاǆون ǀما Ɯاƅ في ƐلماǓƐ ƔƣولǍ مǆه ƋلǍ تحƣيƐ ƣلƾوƐ ƣƳƐلمتعƾǂة Ɛ ƒƨǀƓلمǀǂية Ɛلǘƻحية  

  .ƨƌƓتǓƐ  ƝǘƬرƐضي وƪ ƐƤǀروƐ üƾǆ Ưلمǀǂية
من Ɯهة و Ɛ ƐƤǀلƪروƯ و ƜǕƐرƐ ƖƐƅƐلمتƓعة و تƪمƐ ǇƤǉ üلƾوƣƳƐ ما يتعǂق ƨǖƓتƝǘƬ و Ưǆاƽه 

ǌرƢهة أƜ من ƭرǓƐ ǍǂƳ üوƬحǂل.  
  
  
  
  
  
  

و األصح هو آسب الملكيةالعقاریة آما ورد في النص باللغة الفرنسية  " حيازة الملكية العقاریة "النص باللغة العربية ورد فيه مصطلح  )١(
"l’accession à la propriété "تي ورد فيها مصطلح الحيازة بدال من اآتساب الملكية ، و هذا یصدق على المواد ال.  

القانون المدني المصري قبل تعديلها، أنظر مصطفى محمد الجمال، نظام الملكية، منشأة المعارف  ٣الفقرة ٨٧٤وذلك في نص المادة   )٢(
 .و ما بعدها ٢٨٨اإلسكندرية، ص

 Source : LEGIFRANCE : centre de recherches en informatique de l’Ecole des mines de paris 
projet de recherches en informatique juridique : R.Mahl) 

)٣( M.KASDI-Merbah, ministre de l’agriculture et de la pèche, «L’Autosuffisance du sud et des 
excèdent » une interview qu’il a accordée à EL-MOUDJAHID, Recueil des textes relatif a(l 

‘A.P.F.A) ministre de l’agriculture 1985 ,P50 
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  . لǀن Ƥ üƓƽلǆ ƿميƓ Ʀين ƐلحياƔƦ و Ɛلمǀǂية
ƣية افالحياƓƳ ƔƦارƳ Ɣن وƽƐعة م Ƌن ǀاƓƓƨ Ɩǆا من أƓƨاƐ ƒƨǀ ƒلمǀǂية، و ƐلحياƔƦ تتميƳ Ʀن Ɛلمǀǂية Ƌّن

حيƘ يƨيƯر من ǘƢلها Ɛلحاƨ ƦƏيƯرƔ فعǂية Ɛ ǍǂƳلƪيƓ ƅوƯƨƐة أƳماü ماƣية مما تحƙƆ Ƙƣار ƽاǆوǆية 
ƐلǎƤ تƾتضيه ƓƯيعة Ɛ ƐƤǉلحق فالحياƔƦ حيƤƏǆ تƢتƳ ƹǂن Ɛلمǀǂية من  يƾوم Ɠه ƐلمالƳ ƿاƐ ǍǂƳ Ɣƣلǆحو

ƯرƐ Ɣلƾاǆوǆية يƓƜه ƐلمالƯǂƨ ƿة ممارƨة ƐلƨحيƐ ƘلتǀييǓ ƹن حق Ɛلمǀǂية يعƣ وضعا ƽاǆوǆيا يمƓ ƞǆمو
  ).Ɛ ǍǂƳ)Čلƪيƅ فيƨتƙƉرƓاƨتعماله و ƨƐتǘƸله و ƐلتƬرƹ فيه 

تƨمية  ية Ɛلǘƻحية و ليس مƜرƣ حياƦتها ǀما ورƣ فيتعǂق ǀƌƓتƨاƐ ƒلمǀǂية Ɛلعƾاري ēĎ-Čēفالƾاǆون 
يƜوƦ لüǀ "فالماƐ Ɣƣلƙالƙة مǆه تƫǆ  ليƤ ǍǂƳ üلƿ فحوƐ ǌلموƐ ƣƐلتي ƜاƖƅ في Ƭǆه،و ƐلƐ ƣّلƾاǆون،

   ."ƿ أرƐضي فǘحية أو ƽاǂƓة لƤلƿ ضمن ƐلƪروƐ ƯلمعƓ ƔƣƣموƐ ƐƤǉ ƒƜلƾاǆونيتمƁǂ أّن...ƓƯ ƫƢƪيعي 
احاƐ Ɩلتي توƓ ƣƜها Ɛƨلم.......تحƐ ƣƣلمƜموƳاƐ Ɩلمحǂية "لتي تƫǆ ة مǆه ƨƐو ƤǀلƐ ƿلماƐ ƔƣلƢام

ƝǘƬتƨǕƐ ريقƯ نƳ ƿǘمتǖة لƬƬƢلمƐ ضيƐرǓƐ ".  
 ƔƣلماƐ ƫǆ في ƿلƤ ƣما ورǀ ƣيƻتƨمǂل ƭرǓƐ يةǀǂم üƾǆ ƣƾƳ ه يتم تحريرǆƌف ƿلƤ ر منƙǀǓƐ وČĐ  من

ƽ üرƐر ƐلوƐلي مƬحوƓا يرǀ": ƨما يǂي) ƣČĔēĎ )čيƨمƓر  ƐČċلمƊرƠ في  ēĎ-Ēčď مƐلمرƨو
...... ƿǘارية و أمƾلعƐ ونƊƪǂية لƳرƻلƐ يريةƣلمƐ ǍلƋ ƯرƪƓ Ʊوƻƪية مǀǂمǂلƐ ƣƾƳ ƣƐƣƳǕ ولةƣلƐ
  ......."ǆǘƯƓه

ǀǂلمƐ ƒاƨتǀاƓ قǂون يتعǆاƾلƐ ƐƤǉ üالتاƓ و ƞƬǓƐ وǉ يةƨǆرƻلƐ ةƸǂالƓ ƫǆلƐ أن ƞق يتضƓƨ ة يمما
Ɛ ǇƤǉلمǘحظة تƓƯǆق ǍǂƳ موƐ ƣƐلƾاǆون Ɛلتي ورƣ فيها  ليس مƜرƐ ƣلحياƔƦ وƓالتاليƐلعƾارية Ɛلǘƻحية و

  .مƞǂƯƬ حياǗƣƓ ƔƦ من Ɛ ƒƨǀلمǀǂية
و تƪمƐ üلƾوƐ ƣƳƐلتي يحǉƣƣا Ɛلƾاǆون ما يتعǂق ƓاƨǕتƝǘƬ و Ưǆاƽه من Ɯهة و ƤǀلƐ ƿلƪروƯ و 

ǌرƢهة أƜ من ƭرǓƐ يةǀǂم ǍǂƳ üوƬحǂعة لƓلمتƐ ƖƐƅƐرƜǕƐ.  
üوǓƐ ƒƯلمƐ: وǆاƾلƐ يقƓƯاق تƯǆ نēĎ -Čē   

تƞǂƬ و ƨمƜاü تƓƯيق Ɛلƾاǆون يǀون من حيƢƪǓƐ ƘاƐ ƫلمƨتƣƻين أƐ ǎلƪروƐ ƯلوƒƜƐ توƐفرǉا في Ɛلم
،ƝǘƬتƨǕƐ üضي محƐرǓƐ Ƙمن حي ƐƤǀ ،عهاƽƐا و تعيين موǉƣيƣتح ǆ ƿلƤ üƓƽ نǀهوم تو لƻم ǍلƋ رقƯ

ǕƐتƨونǆاƾلƐ ƐƤا لهƾوف ƝǘƬ.  
üوǓƐ ƱرƻلƐ:  هومƻمƝǘƬتƨǗƐ      

يƓ ƣƬƾاƨǗتƓ  ƝǘƬمƻهوم Ɛ ƐƤǉلƾاǆون Ƴ üǀمü من :" ƐلمǀƤور Ɛ ƔƣēĎ-Čēلƙامǆة من Ɛلƾاǆون تƐ ƫǆلما
ǆƉƪه Ɯعü أرƐضي ƽاǂƓة لǘƻǂحة Ƭالحة لƨǖتüǘƸ و يمǀن أن تƳǓƐ ǇƤǉ ƒƬǆماǍǂƳ ü أƸƪاü تعƏƓة 

Ƴ لمحافظةƐ ة وƨƐرƸلƐ و ƭيƻƢلتƐ ي وƾƨلƐ و  ƦهيƜلتƐضي وƐرǓƐ يةƾǆة، و تƏلتهيƐ و ǇلمياƐ ةƓلترƐ Ǎǂ
  ".ƬƢƋ ƣƬƽاƓها و ƦرƳها

و ƻƬƓة Ƴامة فƌن ƨǗƐتƝǘƬ يرƓ ƣƐه Ɛلƾيام ƳǓƐ üǀƓماƐ üلتي من ǆƉƪها ƓعƐ ƘلƪǆاƯ و ƐلحياƔ في 
ǓƐرƐ ƭلƓƣƜة و ǉƣƐƣƳƋا لƾيامها Ɠمهمتها ǂƬǓƐية و ǉي ǆǕƐتاƚ و ƢاƬة Ɠتوفير ƐلمياǇ و تهيƏة ƐلترƓة 

 ƱرƦالƓ يامƾǂمة لƦǘلƐ ƔƦهƜǓƐ و توفير  ƭرǓƐ üǘƸتƨƐ ونƣ üلتي تحوƐ قƏƐلعوƐ üǀ لةƐƦƋ رس وƸلƐ و
  .في ƐلمƜاƐ üلƦرƳƐي

  
  
 )Č ( ةƬاƢلƐ اريةƾلعƐ ƿǘمǔية لƏƐƦƜلƐ لحمايةƐ،ƔارƓرƓ لرحمانƐ ƣƓƳ)يƳƐرƦ ǎارƾƳ Ʊتير فرƨƜما üيǆالة لƨامعة ) رƜ ،وقƾلحƐ يةǂǀ

،ƔƣيǂƓلƐčċċċƫ،Ďē .  
)č ( ونǆاƾلƐ يقƓƯت Ɩياƻيǀل ƣƣلمحƐēĎ/Čē  في ƠرƊلمƐČĎ ƖأوČĔēĎ حيةǘƻلƐ اريةƾلعƐ يةǀǂلمƐ ƔƦحياƓ قǂلمتعƐ. 
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بمعالجة عيوبها و رفع إنتاجها و ضمان تجهيزها بالكميات لضروریة من  طبيعة األرضة تطویر يفهو عمل
                                                               )١(المياه،

شروط الواجب توافرها لو آذا ا التي یشملها ؟ يضارلكن ما هي األ ستصالح،اإل هذا فيما یخص تحدید مفهوم
  .المستفيد؟ هذا ما سوف نحاول دراسته في الفرعين الموالييني ف

  ١٨-٨٣األراضي التي يشملها القانون    :الǞرع الƦاني
ن تعّي بعد تحدیدها،مجال تطبيق هذا القانون ف ياألراضي الممنوحة لإلستصالح هي األراضي التي تدخل ف

  . مواقعها وفق إجراءات معينة
  تحدید األراضي التي تمنح في إطار اإلستصالح -١ 
یكون بالنسبة لألرض الموات و هي ) اإلستصالح(إلحياء الفصل أّن ا هذا أینا في المبحث األول منآما ر 

من  ٧٧٣القانون فحسب المادة  األرض التي ال مالك لها وال ینتفع بها هذا في الشریعة اإلسالمية أما في
جميع األموال الشاغرة التي ليس لها مالك وآذا أموال األشخاص تعتبر ملكا من أمالك الدولة "القانون المدني 

 " تهمل ترآتهم اّلذین أو ثالذن یموتون من غير وار
األحكام المخالفة  عاةمع مرا. "موضوع الدراسة في هذا المبحث– ١٨-٨٣في المادة الرایعة من القانون  جاء

الملكية باإلستصالح على أراضي ) ٢(المنصوص عليها في التشریع و التنظيم المعمول بهما، تنصب حيازة 
أو المنطویة على مميزات مماثلة، و آذا األراضي  یةتابعة للملكية العامة و الواقعة في المناطق الصحراو
  .كن استخدامها للفالحة بعد اإلستصالح األخرى غير المخصصة التابعة للملكية العامة و المم

 domaine’’المادة الرابعة هي األراضي التابعة للملكية العامة هذه األراضي التي یشملها اإلستصالح حسب
public’’، م وƽر ƿترƪلمƐ ǎرƐƦلوƐ ورƪǆلمƐ ƹ ƅاƜ ما ƒƨحĒĐċ  في ƠرƊلمƐČ  ƖأوČĔēď )٣(.  

     "Domaine National"ة يهذه االراضي جزء من األمالك الوطن ّنإ
  : م إلىسة تنقيو األمالك العقاریة الفالحية أو ذات الوجهة الفالحية التابعة لألمالك الوطن

 .أراضي منتجة تم تخصيصها أو هي في إتجاه ذلك  .١
 أراضي غير منتجة و غير مخصصة  .٢

ية العقاریة الفالحية، حسب المتعلق بحيازة الملك ١٨- ٨٣تدخل في مجال تطبيق القانون  اّلتيالفئة الثانية هي 
  .المنشور الوزاري المذآور سنف

ة، فجاء يالفلسفة اإلشتراآ يبب تبنسفي ذلك الوقت سلك المشرع الجزائري نهج وحدة األموال التابعة للدولة ب
  ." ة عامةيملك "مصطلح 

تبار الملكية العلمة باع) معيار عضوي(فالنظریة التقليدیة عرفت الملكية العامة إنطالقا من صاحب الملكية 
أما حاليا فالمشرع أخذ بثنائية األموال وفقا )  ٤(واء آانت خاصة أو عمومية  س ة تابعة لألشخاص العامةيملك

تؤدي وظيفة تمليكية و مالية، و  يو األمالك الخاصة للدولة هي الت ،١٩٩٠لقانون األمالك الوطنية لسنة 
   ١٨-٨٣التمليك في إطار القانون بالتالي هي التي تكون موضوع اإلستصالح و 

 
   

  .    السياسات الزراعية في البلدان العربية - في أطروحة دآتوراه ‘مني  رحمة  )١(
        .األصح آسب الملكية آما سبق شرحه في بدایة هذا المبحث) ٢(

        
Recueil des textes relatif à l’A.P.F.A par la mise en valeur, ministre )٣(               

la pèche, Avril 1985, p4, de l’agriculture            
قوق، آلية الح)مذآرة نيل شهادة الماجستير فرع اإلدارة و المالية(سمير بوعجناق،تطور المرآز القانوني لألمالك الوطنية في القانون الجزائري  )٤(

  .٢٠٠٢سنة . جامعة الجزائر
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تنص المادة الرابعة المذآورة أعاله أن األراضي المعنية هي الواقعة في المناطق الصحراوية أو المنطوية 
  .على مميزات مماثلة 

   ).١(ملم  ١٠٠عن بة األمطار فيها نس و األراضي الصحراوية هي آل أرض تقع في منطقة تقل
المناطق  يصالح فستبصفة عامة لم يقصر اإل وهذا القانون ‘١٨- ٨٣القانونن م الرابعة المادة غير أّن

و آذا األراضي األخرى غير  " ...الصحراوية أو المنطوية على مميزات مماثلة فقط بل نصت المادة 
بل انطلقت عملية  ، "المخصصة التابعة للملكية العامة و الممكن استخدامها للفالحة بعد اإلستصالح

تطبيقها في هذه المناطق آان أآثر سهولة بينما واليات  المناطق الصحراوية و السهبية ألّن يح فاإلستصال
جرى العمل على معرفة إمكانية  وإّنما, الشمال مع بداية تطبيق هذا القانون لم تعرف مشاريع استصالح

لفالحة آناذاك في مقال استصالح األراضي بها و خاصة في المناطق الجبلية و الغابات،هذا ما أآده وزير ا
  .)٢(لجريدة المجاهد 

ي فها غير مخصصة إلى منح أراضي فالحية بدعوى أّن يآما أن المادة الرابعة المذآورة حررت بشكل يؤد
 إطار تطبيق هذا القانون وال سيما األراضي المؤممة أو المتبرع  بها لصندوق الثورة الزراعية و التي تّم

من قاون التوجيه العقاري من عدم  ٧٦لدليل على ذلك هو ما جاء في المادة و ا منحها في هذا اإلطار،
 ١٨-٨٣بالرغم أن المادة الثانية من قانون ) ٣(إمكانية استرجاع هذه األراضي من مالآها األصليين 

تستثني صراحة األراضي التابعة للصندوق الوطني للثورة الزراعية من مجال تطبيق هذا القانون آما 
  .الحقاسنوضحه 

ا يمحل الدراسة يبدو منطق ١٨-٨٣لى ما سبق ذآره حول المادة الرابعة من القانون ع او منه و استناد
ينصب آسب الملكية العقارية عن طريق اإلستصالح على األراضي التابعة لألمالك  «: صياغتها آما يلي

  .» الخاصة للدولة، و التي ال يمكن استخدامها للفالحة إال بعد اإلستصالح 
  :األراضي المستثناة من مجال تطبيق هذا القانون -٢

من الدستور تستثني من مجال  ١٤المذآور فإنه حسب المادة  ١٨-٨٣حسب المادة الثانية من القانون 
  .تطبيق هذا القانون األراضي التابعة لنظام التسيير الذاتي أو الصندوق الوطني للثورة الزراعية

و ) ٤(األراضي الفالحية و الغابية و الحلفائية و الرعوية و أراضي العرش أي أّن اإلستصالح ال يشمل 
  ).   ٥(أراضي البلديات و آذلك األمالك الفالحية الوقفية التي أدمجت آلها في صندوق الثورة الزراعية 

 المتضمن ١٩٨٧ديسمبر  ٨المؤرخ في  ١٩ - ٨٧غير أّنه بعد إلغاء نظام التسيير الذاتي بموجب القانون 
ضبط آيفية استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية الخاصة وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، 

  .و آذا إلغاء قانون الثورة الزراعية بموجب قانون التوجيه العقاري لم يعد لهذه المادة أي أثر
الصادر عن  ٤٣٥وزاري آذلك تستثنى األراضي التالية من مجال تطبيق هذا القانون حسب المنشور ال

  :و هي ) ٦(وزارة الفالحة 
  
  
  
  
 .   المتعلق بالتوجيه العقاري ٢٥-٩٠من قانون  ١٨المادة ) ١.(

                                   ٤  ) Recueil des textes relatifs à l’A.P.F.A, OP, cit, P50-5    ٢   (  
باإلضافة  إلى  ،٧٣- ٧١الجنسية الجزائریة الذین أممت أراضيهم أو تبرعوا بها في إطار األمر  ويذتسترجع  حقوق الملكية لألشخاص الطبعيين )  ٣(

غشت المتعلق بحيازة الملكية  ١٣المؤرخ في  ١٨-٨٣شروط أخرى، یشترط أن ال تكون األراضي المعنية قد منحت على شكل استفادة في إطار القانون 
  .العقاریة الفالحية

 ي األراضي التي تملكها العائالت الممتدة أو القبائل،آقبيلة النمامشة أو غالبا ما یكون الجد األول للعائلة أو شيخ القبيلة له وثائقأراضي العرش ه) ٤(
الجماعة  أعيانعرفية تثبت الملكية، وتتميز بأّن الحائز له حق انتفاع مؤبد وعند وفاته ینتقل هذا الحق إلى ورثته إذا غاب الحائز أو أهمل حصته فإن 

  ..یتولون تسليم األرض لمن یستغلها أما ملكية الرقبة فتبقى على الشيوع لكل العائلة أو القبيلة
     ٣١بن رقبة بن یوسف،المرجع السابق،ص.د )٥( 
  ٢١، مجمع النصوص المتعلقة بكسب الملكية العقاریة الفالحية، مرجع سابق، ص١٩٨٤أفریل  ٨لمؤرخ في  )٦(
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، األراضي المخصصة لمشاریع اإلستثمار العمومي بكافة أنواعه، )١(لألمالك الغابية األراضي التابعة 
األراضي الواقعة في المحيط العمراني،األراضي الواقعة في المناطق السهبية باستثناء التي یتوفر فيها مورد 

األراضي ) الالزمة تتلقى نسبة آافية من األمطار،السقي بصفة دائمة أو موسميا بتوفر التجهيزات( المياه 
..... التابعة للقطاع الخاص، األراضي الواقعة في المناطق المحمية مثل الحدائق الوطنية الحظائر الطبيعية

  .، األراضي التابعة للقطاع العسكري)٢(
و في الخالصة إّن األراضي التي تكون محل اإلستصالح هي األراضي الغيرالمنتجة و غير المخصصة 

  .الوطنية الخاصة الباقية من استبعاد األصناف المذآورة التابعة لألمالك
و مهما یكن فإن تحددید هذه األراضي یجب أن یتطابق مع أهداف القانون و باألخص زیادة مساحة األراضي 

مليون هكتار و لكن  ٤٠.٨٠من المساحة الكلية للجزائر و هو ما یعادل %   ١٧الزراعية التي تقدر حاليا ب 
  .تار فقط مساحة زراعية مفيدةمليون هك ٨.٢

من المساحة الكلية للجزائر أراضي غير منتجة و صحراویة و هو ما یعادل % ٧٩.٩٠و خاصة و أن 
  ).٣(مليون هكتار  ١٩٠.٣٠

لذا ال بد من تحدید نوع األراضي الممنوحة في إطار اإلستصالح  و هذا حتى ال تمنح أراضي زراعية جيدة 
  .تطبيقا لهذا القانون

تمليك األرض حافز یستحث ذوي المقدرة على إحياء األرض و یشجعهم على ذلك بأن یجازو على ما    ألن
  .بذلو من جهد و أنفقوا من مصروفات یجعلهم یتملكون األرض التي یحيونها

  :تعيين مواقع األراضي المطلوب استصالحها -٣
األول منه على تعيين األراضي  في الفصل) ٤( ١٩٨٣دیسمبر  ١٠المؤرخ في  ٧٢٤-٨٣نص المرسوم رقم 

  : المطلوب استصالحها و یتم ذلك في إطار مخطط تهيئة البلدیة حسب شكلين متمایزین
  :تشمل هذه العملية األراضي الواقعة في  :تعيين المواقع بمبادرة الجماعات المحلية -)ْا
أین یمارس الفالحون نشاطات وهي مساحة عموما تكون قطعة واحدة  :التجمعات الزراعية الموجودة فعال - 

  ).٥(المنطویة على مميزات مماثلة  أوفالحية و یوجد فيها مورد الماء، خاصة في المناطق الصحراویة 
و آانوا  ١٨- ٨٣هذا یدّل على أّن هناك أراضي تم استصالحها من طرف الفالحين قبل صدور القانون 

  المذآور تطبيقا للقانون ٧٢٤-٨٣المرسوم یمارسون عليها نشاطات فالحية بصفة غير قانونية،فجاء 
 ٢٤٣٠و نص على هذه الحالة إلدخال هؤالء الفالحين في إطار قانوني حيث بلغ عدد المستفدین  ١٨- ٨٣ 

عند بدایة تطبيق القانون معظمهم آانوا قد استصلحوا األراضي الممنوحة لهم قبل صدور القانون،هذا ما أآده 
  ) .٦(وزیر الفالحة آنذاك 

هي المساحات التي یوجد بها مورد الماء ولكن ال یمارس عليها نشاط فالحي : لتجمعات الزراعية المحتملةا -
  ).   ٧(و یمكن أن تكون قابلة لتجميع عدد معقول من المستغلين الفالحيين 

من ذلك  إذن یأخذ باإلعتبار عند تحدید مواقع األراضي القابلة لإلستصالح توفرها على مورد المياه و الحكمة
واضحة، إذ ال جدوى من القيام باإلستصالح في حالة عدم وجود الماء أو عدم آفایته فذلك تبدید للوقت و 

  .المجهود و النفاقات
  

 .الوطنيةالمتضمن قانون األمالك  ٣٠-٩٠تعد الغابات من األمالك العمومية حسب قانون ) ١( 
أو أثریة أو معماریة أو سياحية بغرض المحافظة على الحيوانات و النباتات و و حمایتها یمكن أن  نظرا إلعتبارات تاریخية  أو ثقافية أو علمية) ٢( 

المؤرخ في  ٠٤- ٩٨المساحات و المواقع المحمية تخضع لقانون ) قانون التوجيه العقاري ٢٢م (توجد مساحات أو مواقع ضمن األصناف السالفة الذآر 
 .المتعلق بحمایة التراث الثقافي)  ١٩٩٨جوان  ١٧الصادر في  ٤٤ر عدد - ج( ١٩٩٨جوان  ١٥

إحصائيات حول التوزیع و الطبيعة ( ١١٢،ص٢٠٠٤دار هومة للطباعة و النشر  -العقار–عمار العلوي، الملكية و النظام العقاري في الجزائر ) ٣( 
  )القانونية لألراضي في الجزائر

  .الملكية الفالحية العقاریة المتعلق بحيازة ١٨-٨٣یحدد آيفيات تطبيق القانون )٤( 
  وزارة الفالحة– ١٩٨٤أفریل  ١٨المؤرخ في  ٤٣٥المنشور الوزالري رقم  )٥(
  ٥٠، مرجع سابق، ص)l’A.P.F.A( انظر مجمع النصوص المتعلقة بكسب الملكية العقاریة الفالحية ) ٦(- 
  -ةوزارة الفالح– ١٩٨٤أفریل  ١٨المؤرخ في  ٤٣٥ب المنشور الوزاري رقم سح)٧(- 
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تحدد قائمة المساحات المعينة مواقعها بهذا الشكل بقرار من الوالي و تعلق في محالت المجلس الشعبي اليلدي 
  .المعني، و هذا حتى یتسنى للمواطنين اإلحتجاج ألن هذا التحدید قد یقع على أراضي الملكية الخاصة

  ،)١(ة و مورد المياه يقة باإلمكانيات الزراعو تكون هذه القائمة قابلة للمراجعة تبعا لتطور المعطيات المتعل
تراعي في أبعادها المساحة  (parcelles)إلى قطع ) ٢( (les périmètres)تقسم المساحات األرضية 

  .)٣(الدنيا المتنازل عنها و أعمال التهيئة المحتملة 
ستناد إلصلح و یكون ذلك بایقصد بالمساحة الدنيا المتنازل عنها، أي أقل مساحة یمكن أن یستفيد منها المست

و هذا یكون حسب نوعية آل أرض و تقدر ذلك ) ٤(إلى وحدة أساسية تناسب مستثمرة قابلة للحياة إقتصادیا 
  .المصالح التقنية الفالحية للوالیة 

  ؟ (économiquement viable)للحياة اقتصادیا  قابلةما المقصود بمستثمرة 
افية إلنجاز مشروع استصالح في المجال الفالحي بحقق و یلبي یقصد بذلك المساحة الممنوحة تكون آ

  .تسمح باستقرار الفالح في عمله و منطقته لمدا خيظروف العيش و یخلق 
، و هذا في المناطق الجبلية حيث یمكن التنازل ٧٢٤-٨٣وم سمن المر ٢٨ت عليها المادة حالة خاصة نّص 

ة قابلة للحياة إقتصادیا و هذا في حالة قطع أرض عن قطع أرضية ال تناسب مساحتها خصائص مستثمر
معزولة و صغيرة المساحة، الهدف هو تنشيط و تقویة النشاط الفالحي في هذه المناطق إلشباع حاجات 

  .العائلي بالدرجة األولى االستهالك
   

یخص تحدید  فيماهذا تعلق المخططات الناجمة عن هذه العمليات في محالت المجلس الشعبي البلدي المعني، 
  مواقع األراضي المطلوب استصالحها الذي یتم بمبادرة الجماعات المحلية 

  :مواقع األراضي المطلوب استصالحها بمبادرة من المترشحين لإلستصالح  تحديد -ب
ة من الجماعات المحلية ينالمع (les périmètres)ة أرض أخرى ما عدا المساحات تشمل هذه العملية أّی

  .من المرسوم  ٧بقا، و آل ما یتصل بهذه المساحات مباشرة حسب المادة آما رأینا سا
 - نا سابقایآما رأ -بعد أن یتم نشر قائمة المساحات المعينة  ّالو ال تتم هذه المبادرة من المترشحين لإلستصالح إ

اعات المحلية نها الجمّيا بعد في المساحات التي تعموذلك بهدف ضمان عدم منح قطع أرضية یمكن أن توجد في
)١(.  

ة، ال بد منها قبل أي عملية تعيين مواقع األراضي التي تمنح في إطار هذا القانون عملية مهّم آما یبدو فإّن
البد من تعيينها بدقة و تحدید مساحتها، و ال بد ان یراعي في ذلك المساحة الدنيا  ألّنهتنازل عن هذه األراضي 

 (en exploitation économiquement viable)قابلة للحيات إقتصادیا المتنازل عنها التي تعادل مستثمرة 
)٢(.  

 ه هناك مشكلة تواجه هذه العملية، حيث أّنو هذا من إختصاص المصالح التقنية الفالحية المختصة، غير أّن
المساحات التي حددتها الهيئات التقنية قد تتغير عند خروج المصالح المختصة في مسح األراضي إلى 

ميدان، مما یؤخر العملية، و حتى عملية المسح ذاتها إما أنها تنطلق في بعض المناطق، وفي مناطق أخرى ال
  .)٣(انطلقت و لكن لم تعرف تقدما آبيرا 

  
   ٧٢٤- ٨٣المادة الرابعة من المرسوم ) ١(  

(2) On entend par périmètre, toute zone de mise en valeur englobant existantes ou potentielles, 
quelque soit leur situation géographique (Sahara, steppe, montagnes, littoral…)  

Circulaire interministérielles n435, le 18-04-1984  
  ) ٧٢٤-٨٣من المرسوم  ٢١٦(یقصد بأعمال التهيئة المحتملة إقامة هياآل للسكن و اإلستغالل أو التجهيز العمومي ) ٣( 
   .و ذلك حسب الشروط الزراعية اإلقتصادیة المحلية) ٤( 
   ٢٣المرجع السابق ص ١٩٨٤أفریل  ٨في  ٤٣٥المنشور الوزاري المشترك  رقم )٥(
تنجز المعامالت العقاریة التي تنصب على األراضي الفالحية في شكل عقود رسمية و یجب أن ال تلحق هذه المعامالت ضررا بقابلية األراضي  )٦(

 .من قانون التوجيه العقاري ٥٥م  (viabilité de l’exploitation agricole)مار لإلستث
(7) M.KASDI Mer bah, ministre de l’agriculteur et de la pèche, OP, cit. p52 
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   الشروط الخاصة بالمستصلح :الǞرع الƦالث

  :شرط الجنسية و التمتع بالحقوق المدنية - ١
المتعلق بحيازة الملكية العقاریة الفالحية من هم األشخاص اللذین  ١٨- ٨٣نون ذآرت المادة الثالثة من القا 

  .یجوز لهم تملك األراضي ضمن الشروط المحددة بهذا القانون
بشرط التمتع بالجنسية , آل شخص طبيعي یتمتع بحقوقه المدنية، وآل شخص اعتباري تابع للنظام التعاوني

  .یؤدي إلى امتالك األرض و بالتالي ال یسمح لألجانب بذلك منطقي ألن اإلستصالح وهذاالجزائریة، 
ة فعمدت ثو هذا النوع من التفرقة بين المواطنن و األجانب قد اتفقت عليه قوانين و أنظمة الدول المختلفة الحدی

إلى النص على منع األجانب من من حيازة أو تملك العقارات و األراضي الزراعية إال بناء على استثناء 
  .)١(أو مقابله بالمثل  خاص

فالمستصلح إذن یكون شخص طبيعي متمتع بالجنسية الجزائریة و یتمتع بحقوقه المدنية وقصر األشخاص 
  .األعضاءالمعنویة على التعاونيات مع اشتراط جنسية الشخص المعنوي و ليس 

  : التعهد بإنجاز مشروع اإلستصالح - ٢
رض وفق برنامج یعده هو و تصادق عليه اإلدارة، وهذا على المستصلح اإللتزام بالقيام باستصالح األ - ٣

سنوات باستثناء القوة  ٥و للمستصلح أجل ) من القانون ٦م( الشرط إن لم یتحقق فإن عقد ملكية األرض یفسخ
 .) ١١م(اإلستصالح  برنامجالقاهرة إلنجاز 

مع األخذ بعين  حجم مشروع اإلستصالح یكون حسب مساحة األرض الممنوحة ومدى توفر مورد الماء
  .اقتصادیا ةاإلعتبار قابلية المستثمرة للحيا

یمكن أن یرفق هذا البرنامج بإنجاز محالت ذات اإلستعمال السكني مخصصة للمزارع  و عائلته، و بنایات  
  ).٩المادة(اإلستغالل و آل ملحق عادي في المزرعة 

اإلطار و آيفية تحدید مواقعها و آذا الشروط بعد أن رأینا نطاق اإلستصالح أي األراضي التي تمنح في هذا 
  .الخاصة بالمستفيد،نتعرف فيما یلي على اإلجراءات المتبعة للحصول على ملكية األرض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 .المرجع السابق-محمود المظفر) ١( 

  
  
  
  

  انتقال ملكية األرض للمستصلح   :المطلƚ الƦاني
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ة إلى يفإن استصالح األرض یؤدي إلى امتالآها و لكن تنتقل الملك من القانون محل الدراسة ٦حسب المادة 
المترشح لإلستصالح بشرط فاسخ یتمثل في إنجاز برنامج اإلستصالح في المدة المطلوبة، آما یتم نقل الملكية 

رط ، في البدایة نتطرق إلى إعداد عقد الملكية، ثم معاینة اإلستصالح و رفع الش) تنازل (بالدینار الرمزي 
  .الفاسخ

   إعداد عقد الملكية :Ǟرع األوǧ ال
  )١( :اإلجراءات المتبعة  -١

 ١٧إلى  ٨في المواد من  -السالف االذآر - ١٨-٨٣المحدد لكيفيات تطبيق القانون  ٧٢٤-٨٣لقد حدد المرسوم 
  :هذه اإلجراءات و هي آما یلي

تي توجد بها قطعة األرض المراد بدایة یقدم المترشح لإلستصالح طلبا مكتوبا إلى رئيس الدائرة ال
  :استصالحها مرفوقا بما یلي

  تحدید موقع القطعة أو القطع األرضية المرغوب فيها و مساحتها التقریبية  -
 .برنامج عملية اإلستصالح المزمع القيام به -
  .المخصص لهذا اإلستصالح اإلستثمارمبلغ  -
آلما آان ذلك ممكنا  (les périmètre)معينة المساحات المخطط مختصر في حالة قطع تقع خارج  -

بة بالملف المذآور، حسب الترتيب الزمني في دفترین یفتحان لهذا الغرض مقابل تسليم وتسجل الطلبات مصح
  .)٢(وصل إیداع 

من الجماعات (یخصص أحد الدفترین للترشيحات الخاصة بالقطع األرضية الواقعة في المساحات المعينة  
  صص اآلخر للترشيحات التي تتم على أساس تحدید المواقع بمبادرة من المترشحين و یخ) المحلية

  و الريتسلم الملفات قصد دراستها للجنة التقنية التابعة للدائرة التي تضم ممثلين محليين لمصالح الفالحة 
  .و إدارة أمالك الدولة  

ستصالح من حيث موقع األرض، توفر تقوم هذه األخيرة بإصدار رأي تقني في إمكانية تحقيق مشاریع اإل
المياه و آذا التحقق من آون األرض تدخل ضمن األمالك الخاصة للدولة وعدم وجودها ضمن األراضي 

  ).آما وضحناه سابقا( ةالمستثنا
  .قد یكون هذا الرأي بالموافقة دون تحفظات أو مشفوعا بتحفظات، و ال بد أن تدعم رفضها باألسباب الكافية

  .مدة أقصاها شهر واحد إلصدار رأیهاو للجنة 
ترسل الملفات مصحوبة برأي اللجنة التقنية إلى المجلس الشعبي البلدي للبلدیة التي تقع بها القطع األرضية 

غير عادیة، آذلك رفض المجلس  ةة و إن اقتضى الحال في دوریشأنها في دوراته العادبالمعنية، للتداول 
  . الللملفات ال بد أن یكون معّل

  .و بعدها ترسل مداوالت المجلس إلى الوالي المختص ليصادق عليها حسب األشكال و اآلجال القانونية
في حالة رفض الوالي لملف المترشح یجب بيان األسباب، و یبلغ قرار الرفض للمترشح الذي یملك حق 

ات، هذا ما نصت ظبتحف الطعن وفقا للتشریع المعمول به و آذلك األمر عندما یكون اعتماد الملف مصحوبا
  .٧٢٤- ٨٣من المرسوم  ١٤عليه المادة 

  
  
  
  

تملك األرض یكون حال استصالحها وال یتوقف على إجراءات  ها، فإّنئقبل إلغا ٨٧٤بانسبة للقانون المدني المصري،الفقرة الثالثة من المادة  )١(
  )٦٤أنظر عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق ص (ادیة إعداد و تسجيل و شهر العقد ألن التملك تحقق ال بتصرف قانوني، بل بواقعة م

  .وصل اإلیداع له أهمية من حيث إثبات إیداع الملف، و تاریخ اإلیداع) ٢(       
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یقصد بالتشریع المعمول به هو ما یتعلق باألحكام  ,الطعن في قرار الوالي برفض المترشح فيما یخص 

  .القرارات اإلداریة قصد إلغائها و هي دعوى اإللغاء مخاصمة ة إلىيالخاصة بالدعوى القضائية الرام
لهذا فإنه من حق المترشح الذي أصدر الوالي قرار برفض طلبه أن یرفع دعوى قضائية إللغاء هذا القرار 
أمام جهة القضاء اإلداري، إذا آان معيبا بأحد هذه العيوب التي تلحق أرآانه  الشكلية و المادیة وهي عيب 

  .يب الغایةعو اإلجراءات، عيب موضوع القرار، عيب السبب، و ،عيب الشكل ،ختصاصعدم اإل
  ,:باإلضافة إلى الشروط العامة لرفع الدعاوي و المتمثلة في شروط رفع دعوى اإللغاء

و هي أن یباشر الدعوى آمدعي صاحب الحق و المصلحة نفسه أو نائبه القانوني أو  :لصفة و المصلحة ا -
  .ینوبه قانونا أو باإلتفاق نو في حالتنا هذه المترشح المعني بقرار الرفض أو متفاقي، و هاإل
 ٤٠و هي أهلية األداء و تعني صالحية الخصم لمباشرة اإلجراءات أمام القضاء و حسب المادة  :األهلية -

 .سنة آقاعدة عامة ١٩من القانون المدني یكون الشخص الطبيعي أهال للتقاضي ببلوغه سن الرشد 
من القانون المدني، و  ٥٠باألهلية التي تخوله حق التقاضي بموجب المادة ا یتمتع الشخص اإلعتباري آم -

  .هي التعاونيات دون غيرها  هفاألشخاص المعنویة التي لها حق اإلستفادة من أحكام ١٨-٨٣بالنسبة للقانون 
  : هناك شروط خاصة بدعوى اإللغاء

  .عن سلطة إداریة و أن یكون نهائيااري صادر أن یكون القرار المطعون فيه قرار إد 
) الوالي(رفض طلب المترشح هو قرار إداري ألنه یصدر عن سلطة إداریة بو القرار الصادر عن الوالي  

  .١٨-٨٣بإرادتها المنفردة و یحدث أثر قانوني أال و هو حرمان المترشح من اإلستفادة في إطار القانون 
  : الجهة القضائية المختصة

تختص بها الغرف اإلداریة الموجودة على مستوى المجالس القضائية  ةغاء القرارات الصادرة عن الوالإل
  ..الجزائر، وهران، قسنطينة، بشار، ورقلة: الجهویة الخمسة

الدعاوى المرفوعة أمام الغرف اإلداریة في المجالس القضائية یجب أن ترفع خالل  ,ىيعاد رفع الدعوم
و انقضاء هذا الميعاد یؤدي إلى سقوط حق  ، )١(خ التبليغ بالقرار اإلداري المطعون فيه أربعة أشهر من تاری

الميعاد في رفع الدعاوى من النظام العام ال یجوز  المعني في رفعها و یتحصن هذا القرار من اإللغاء، ألّن
  .اإلتفاق على خالفه
  قفمن جدید بعد زوال السبب الموالميعاد ألسباب محددة على أن یستأنف  قفإال إذا آان هناك و

   :الميعاد توقفاألسباب التي 
وهي آل حدث أجنبي غير متوقع یقع بغير إرادة الطاعن بمنعه من رفع الدعوى آالكوارث  :القوة القاهرة -

  .الطبيعية مثال
  .)٢(طلب المساعدة القضائية و اإلعفاء من الرسوم القضائية  -

  ما یؤدي إلى إسقاط المدة السابقة من حساب الميعاد ثیقصد به أن یقع حد آما قد یتعرض هذا الميعاد للقطع و
  .على أن یبدأمن جدید بعد انقضاء تلك الواقعة

  
  
  
  
  
  
  
  

  .من قانون اإلجراءات المدنية ١٦٩المادة )  ١(
  .من قانون اإلجراءات المدنية ٢٣٧المادة ) ٢(      
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  :أسباب قطع الميعاد
  .مختصة غير ة قضائيةرفع دعوى اإللغاء أمام جه

إذا انقضى ميعاد رفع دعوى اإللغاء و لم یقم المعني برفعها و تحصن القرار من اإللغاء یمكن له أن یخاصم 
  .اعن طریق دعوى المسؤولية إذا آان القرار قد سبب له ضرر) الوالي(الجهة التي أصدرت القرار

أي دعوى قضائية و ليس مجرد دفع قضائي دعوى اإللغاء آذلك عدم وجود دعوى موازیة  قبولمن شروط 
  .أو تظلم إداري، تؤدي هذه الدعوى إلى تحقيق نفس النتائج التي تحققها دعوى اإللغاء

ادرة عن السلطة لصه یخص فقط القرارات اإلداریة ابالنسبة لشرط التظلم اإلداري المسبق، فإّن :مالحظة
  .)١(قد أعفي الطاعن من هذا الشرط المرآزیة، و بما أننا أمام قرار صادر عن الوالي ف

  .هذا إذا أصدر الوالي قرار برفض طلب المترشح أو قبوله مع تحفظات
البلدي بموجب قرار من الوالي فيرسل  يأما في حالة قبول الملف بالمصادقة على مداوالت المجلس الشعب

المدیریة الفرعية للشؤون هذا القرار مصحوبا بالمداولة و مخطط القطع األرضية إن اقتضى األمر إلى 
العقاریة و أمالك الدولة إلعداد عقد الملكية المعلق على شرط فاسخ، وفقا لنموذج العقد الذي حدده  وزیر 

  .)٢(  ١٩٨٤ماي  ١٤المالية بموجب قرار مؤرخ في 
  أخيرا یقوم و ،)٣(یسجل هذا العقد و یشهر في المحافظة العقاریة المختصة إقليميا طبقا للتنظيم المعمول به 

المجليس الشعبي البلدي بتبليغ قرار الوالي إلى المترشح فور تسلمه و یكون هذا القرار بمثابة إذن بالشروع 
  .في أشغال اإلستصالح في انتظار تسليم عقد الملكية حسب النموذج الذي أقره وزیر المالية 

یصدر أي قرار بعد انقضاء مدة ثالثة  و مهما یكن فإن الطلب یعد مقبوال إذ لم یصل المعني أي رفض و لم
  .)٤(أشهر من تاریخ إیداع المترشح ملفه 

ه یتعين على المجلس الشعبي البلدي أن المذآور، أّن ٧٢٤-٨٣من المرسوم  ١٦و في هذه الحالة ذآرت المادة 
ي مستساغ إذ آيف یمكن لرئيس المجلس الشعب غير یسلم شهادة تعترف للمترشح بصفة المالك، وهو حل

  ة الیانتقال الملكية العقار تابعة للدولة، علما أّن يالبلدي أن یسلم شهادة تعترف بالملكية للمترشح على أراض
یمثله، أي الوالي أو مدیر أمالك الدولة بشرط  نیمكن أن یتم إال إذا حرر عقد رسمي صادر عن المالك أو م

  .)٥(إشهاره في المحافظة العقاریة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٣- ٩٠من قانون اإلجراءات المدنية المعدلة بموجب قانون  ١٦٩المادة ) ١( 
Recueil des textes relatifs à l’A.P.F.A, op.cit p 67 -96                                 ,              )2( 

هناك عدة قوانين و نصوص تنظيمية مطبقة على إلنتقال الملكية في العقار أن یتم إلشهار السند المثبت لها، و اشترط المشرع الجزائري   )3(    
المتضمن إعداد المسح العام لألراضي و تأسيس السجل العقاري، المرسوم  ١٩٧٥نوفمبر  ١٢المؤرخ في  ٧٥/٧٤األمر : الشهر العقاري منها

و  ٢٠٤التشریعات العقاریة ص آتاب (  ٨٠،٨٨،٩٣المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل و المتمم نة  ١٩٧٦مارس  ٢٥المؤرخ في  ٧٦/٦٣
  ...، قانون التوجيه العقاري...)حق الملكية ٧٩٣القانون المدني المواد ) ما بعدها 

  .التاریخ المبين في وصل إیداع الملف) 4(   
  .٢٠٠٣حمدي باشا عمر، حمایة الملكية العقاریة الخاصة، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر ) 5(   
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  : مترتبة على عقد الملكية اآلثار ال -٢
  

بالموافقة على طلب للشروع  في اإلستصالح ال یتطلب إعداد عقد الملكية بل یكفي لذلك قرار الوالي  بالنسبة
  .بق بيانهس المترشح آما

  .ب آثار بالنسبة للمترشح إلستصالح األرضّتغير أن إعداد عقد الملكية و شهره في المحافظة العقاریة یر
  
  :لكية األض للمستفيدنتقال ما- أ
تحررالعقود الناقلة لملكية العقار في شكل رسمي وال تنتقل الملكية الي اذا تمت اجراءات التسجل والشهر .

  )١.(لدى المحافظة العقاریة 
شيء تحت إرادة شخص یكون له دون غيره أن ینتفع به و یتصرف أنواع الو الملكية حق بمقتضاه یوضع 

  .انونيزها القجالتي ی فالتصر
متع و التصرف في األشياء بشرط أن ي حق الّتهالملكية " من القانون المدني  ٦٧٤أو آما جاء في نص المادة 

یؤدي إلى امتالك األراضي لصالح  ١٨-٨٣إذن قانون ،  "ستعمل استعماال تحرمه القوانين و األنظمة تال 
متالك األراضي بموجب هذا الفصل إلى یؤدي ا : "جاء في المادة السادسة منه ثالمترشح إلستصالحها حي

  ...."صالح األراضيستنقل الملكية لصالح المترشح إل
حيث اعتبرت ) ٢( ٢٢٨٧٥٣ملف رقم  ٢٠٠٢-٠٤-٢٤و هذا ما جاء في قرار المحكمة العليا الصادر بتاریخ 

ضدهما سنة  و منحت للمطعونهذا القانون ناقل للملكية آون األرض محل النزاع ملك بلدي  في قرارها أّن
ر ابناء على تصریح لجنة تقنية و أن هذه اإلجراءات تمت لصالحهما في إطبموجب قرار والئي  ١٩٩٥
المتعلق بحيازة الملكية العقاریة الفالحية و أن المادة السادسة منه  ١٩٨٣أوت  ١٣المؤرخ في  ١٨-٨٣قانون 

لصالح المترشح إلستصالح األراضي، كية تنص أنه یؤدي امتالك األراضي بموجب هذا القانون إلى نقل المل
اعتمادا على و ثائق مسلمة لهم  ١٩٨٥عنبن بحيازتهم و استغاللهم لهذه األرض منذ سنة او عليه فإن دفع الط

عنين إذ هي تعتبر حيازة امن طرف البلدیة ال یؤخذ في اإلعتبار، و بالتالي ال مجال لمناقشة مدى حيازة الط
  .األحق بالتفضيل أم ال

رفع الشرط  كن ملكية المستصلح تكون معلقة على شرط فاسخ، فهي ال تصبح ملكية باتة مستقرة إال إذا تّمل
  .)٣(الفاسخ، و ذلك بعد إنجاز اإلستصالح في المدة المقررة لذلك و هي خمس سنوات 

في المدة  صالحعدم إنجاز مشروع اإلست(و تنتقل هذه الملكية إلى الورثة و هي معلقة على هذا الشرط الفاسخ 
  .ینفسخ العقد و تزول الملكية بأثر رجعي و سنوضح ذلك الحقا) المقررة

       
  
  
  
  
  
  
  

  .من القانون المدني ٧٩٣- ٧٩٢حسب المادتين  )١(
 .٢٠٠٢المجلة القضائية العدد الثاني لسنة  )٢(
ها عشر سنوات من تاریخ تسلمها ، إلستصالح األراضي المبيعة و زراعت١٩٦٤لسنة  ١٠٠المدة المقررة في القانون المصري رقم  )٣(

 .٧١أو سبع سنوات من تاریخ العمل بهذا القانون، أنظر في هذا الصدد عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق ص
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  :عدم استرجاع األراضي المستصلحة من طرف مالآها األصليين -ب
  

من اآلثار المترتبة على انتقال ملكية األرض إلى المستصلح هو عدم استرجاعها من طرف مالكها األصلي، 
  .) ١(المعدل و المتمم  ٢٥-٩٠حيث جاء قانون التوجيه العقاري 

ذا األراضي آبأحكام تخص استرجاع األراضي المؤممة أو المتبرع بها للصندوق الوطني للثورة الزراعية و 
  .تحت حمایة الدولة، من طرف مالآها األصليينالموضوعة 

 منه على استرجاع حقوق الملكية لألشخاص الطبعيين ذوي الجنسية الجزائریة و الذین ٧٦حيث نصت المادة 
المتعلق بالثورة الزراعية، لكن هذا اإلسترجاع  ٧٣- ٧١أممت أراضيهم أو تبرعوا بها في إطار األمر 

 ١٨-٨٣نها األراضي التي منحت على شكل استفادة في إطار القانون استثنيت منه بعض األراضي من بي
  .الفالحية و الذي نحن بصدد دراستهو المنعلق بحيازة الملكية العقاریة  ١٩٨٣أوت  ١٣المؤرخ في 

 سو لكن یستطيع المالك األصليين استرجاع حق الملكية إذ لم یشرع في عملية اإلستصالح و آانت مدة خم
  .للمستصلح لم تنته بعدسنوات المقررة 

ضون نقدا أو عينيا بالنسبة وتصلح و یعسالجزء الغير م سترجعون إّالیآذلك إذا آان اإلستصالح جزئي فال   
  .تي شرع في استصالحهااّلالمستصلحة أو تلك للمساحة 

ون التعویض ذلك یكو التعویض العيني هو منح قطعة أرض مماثلة لتلك التي فقدها المالك األصلي و إذا تعذر 
  .لي یتناسب و قيمة األرض محل التعویضانقدا أي یمنح مبلغ م

 :القيود الواردة على سلطة المستصلح المالك - ج
  

ها تخول المالك آافة السلطات المباحة شرعا و قانونا إن الملكية الخاصة و إن آانت أوسع الحقوق نطاقا ألّن
إلستعماله و استثماره و التصرف فيه، إال أنها ليست  على الشيء بعناصره الجوهریة و ملحقاته و ثماره

مطلقة من آل قيد بل محددة بالقيود المختلفة التي ترد على سلطات المالك حتى ال تنقلب في یده تعسفا فتتعطل 
  .)2(الوظيفة اإلجتماعية للملكية عن تحقيق المصلحة العامة 

ات المستصلح المالك نظرا للوظيفة اإلجتماعية ببعض القيود على سلط ١٨- ٨٣في هذا السياق جاء قانون 
  .حيةاللألراضي الف

ال یجوز نقل ملكية األرض الممتلكة في إطار هذا القانون، إال عند رفع الشرط الفاسخ و ذلك بإنجاز    -
  .مشروع اإلستصالح في المدة المحددة

ر الرمزي و یعاد بيعها دون أن یبذل ب بالدیناسة المضاربة باألراضي الفالحية، حيث تكتسو هذا تجنبا لممار
  .المستفيد جهدا و نفقات في زیادة قيمة هذه األراضي و جعلها صالحة للزراعة

الورثة، عجزوا على مواصلة اإلستصالح یجوز لهم نقل ملكية  تهلكن إذا ثبت قانونا أن المالك و بعد وفا
هدف من هذا هو ضمان تنفيذ مشروع األرض للغير، بشرط أن یوافق المشتري على الشرط الفاسخ و ال

  .اإلستصالح إذا عجز عن ذلك المستفيد
  
  
  
  
  
  .٢٧/٠٩/١٩٩٥صادر بتاریخ ال ٥٥، الجریدة الرسمية العدد ٢٥/٠٩/١٩٩٥المؤرخ في  ٢٦- ٩٥باألمر رقم ) ١(

 .٥٤٩ص ١٩٧٤محمد علي صنبولة، الوظيفة اإلجتماعية للملكية الخاصة، القاهرة ) ٢(
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وفق الشروط المحددة في التشریع و التنظيم المعمول لمالك على الوجهة الفالحية لألرض، أن یحافظ ا -
  )من القانون ١٨المادة (.بهما

و معنى هذا أن یلتزم آل مالك  ألرض فالحية باستغاللها في النشاط الفالحي إال إذا تم تحویلها بموجب أدوات 
  .)١(و قانون التهيئة و التعمير  طبقا لما نص عليه قانون التوجيه العقاريالتعمير 

وما  ٣٣و هذا اإللتزام أي الحفاظ على الوجهة الفالحية لألرض نص عليه قانون التوجيه العقاري في المواد 
  .الفالحية و البناء عليها ياألراضة بتحویل صقواعد خا عحيث توضبعدها 

من القانون مخصصة  ٩جاء في المادة  یمكن أن یرفق اإلستصالح بإنجاز محالت ذات اإلستعمال السكني آما
هذا القانون تي تعد مالحق عادیة في المزرعة دون أن یذآر تلك اّل و و خاصة باإلستغاللللمزارع و عائلته 

ة صریحة إلنجاز البنایات على األراضي الفالحية صبينما قانون التوجيه العقاري یشترط رخ ،أي رخصة
ا أو عات الخاصة بالتعمير و البناء و لكن هذا في األراضي الخصبة جّدتسلم وفق الشروط المحددة في التشری

  )٢. (الخصبة
تجعل هذا  ٤٨جاء هذا اإللتزام في قانون التوجيه العقاري حيث أن المادة : اإللتزام بإستثمار األرض  -

تمامه برنامج ، من البدیهي أن المستصلح عند إاإللتزام على عاتق آل مالك حقوق عينية عقاریة أو حائزها
  .اإلستصالح و انتقال الملكية إليه بصفة باتة مستقرة یكون خاضعا لهذا اإللتزام

لكن السؤال المطروح هو و ضعية المستصلح من هذا اإللتزام أثناء مدة اإلستصالح؟ هل یعامل معاملة 
جعل األرض صالحة من توفير المياه و تخصيب التربة لنظرا لألعمال التي یتطلب منه القيام بها  ؟خاصة

متتاليين تطبق عليه أحكام للزراعة، أم یقع عليه هذا اإللتزام و بالتالي إذا لم یستغلها مدة موسمين فالحيين 
  .)٣(من قانون التوجيه العقاري  ٥١،،٤٨،٤٩المواد 

اریة و ي الذي اتى بمفاهيم جدیدة للملكية العقالتوجيه العقار قانون صدر قبل ١٨- ٨٣في الحقيقة القانون 
  .خاصة الفالحية التي لها وظيفة إجتماعية على أساسها تقييد سلطات المالك

محل الدراسة في  ١٨-٨٣من القانون ١٣جاء في المادة اإلستفادة من قروض لتمویل مشروع اإلستصالح، -
بموجب أنه یمكن للمالك بطلب منهم اإلستفادة من قروض التي تحدد مبالغها و آيفيات منحها  -هذا المبحث

  )٤(منه  ١٩المادة  ١٩٨٥قوانين المالية و عدلت هذه الفقرة بموجب قانون المالية لسنة 
وزراء (ها بموجب التنظيم، و فعال جاء القرار الوزاري المشترك حو آيفيات منالمبالغ  و أصبحت تحدد هذه

قروض لتمویل عمليات یحدد آيفيات اإلستفادة من ال ١٩٨٥ماي  ٢٦في  ٧رقم ) المالية،الفالحة و الصيد
  .)٥( ١٨-٨٣استصالح األراضي في إطار القانون 

وفق الشروط و الكيفيات التي حددها القرار  BADRهذه القروض یمنحها بنك الفالحة و التنمية الریفية 
  .الوزاري المذآور

 (titre de propriété provisoire)المهم أن الملف المقدم للبنك ال بد أن یحتوي على عقد الملكية 
  .و هذا العقد في الواقع ال یتم إعداده بسهولة من طرف المسؤولين المعنيين بل تطول هذه اإلجراءات 

  
  
  

  .١٣٩ليلى زروقي، التقنينات العقاریة، مرجع سابق ص   )١(
 .من قانون التوجيه العقاري ٣٤،٣٥المادة   )٢(
 شامة، النظام القانوني الجزائري للنوجيه العقاري، دراسة سماعين : للتعرف أآثر على إلزامية استغالل األرض الفالحية، أنظر  )٣(

  .و ما بعدها ٢١٢ص٢٠٠٣وصفية تحليلية، دار هومة للطباعة و النشر الجزائر 
  .١٩٨٤دیسمبر  ٣١الصادر بتاریخ  ٧٢الجریدة الرسمية العدد  ١٩٨٤دیسمبر  ٢٤المؤرخ في   )٤(

Recueil des textes relatifs à l’A.P.F.A, op.cit p 59-60                               ,               )(5  
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من نفس القانون أنه یمكن للمالك في إطار قوانين المالية اإلستفادة من اإلعفاء من  ١٤آما ذآرت المادة 
الرسوم و األتاوى المفروضة على مواد التجهيز، و اللوازم الضروریة لتنفيذ برنلمج اإلتصالح، لكن 

  .ات لم تتجسد في الواقع في إطار هذا القانونهذه اإلعفاء

  :معاينة اإلستصالح و رفع الشرط الفاسخ  :الǞرع الƦاني
تصالح یكون معلقا على شرط فاسخ یتمثل سآما رأینا سابقا أن انتقال ملكية األرض إلى المترشح لإل

إال بعد معاینة أن یتم  في إنجاز برنامج اإلستصالح في الوقت المطلوب،إذن رفع الشرط الفاسخ ال یمكن
السالف الذآر  ٨٣/٧٢٤من المرسوم رفم  ٢٧إلى  ١٨إنجاز هذا اإلستصالح، و قد بينت المواد من 

  )١(اإلجراءات المتبعة لرفع الشرط الفاسخ 
  :معاينة اإلستصالح  -  أ

هاء من لك في المجلس الشعبي البلدي المعني،طوال مدة اإلستصالح، وبعد اإلنتایحتفظ بملف آل م         
أن إال بعد  عملية اإلستصالح یطلب المستصلح من المجلس الشعبي البلدي رفع الشرط الفاسخ، و هذا ال یتّم

  :إنجاز اإلستصالح و معاینته من طرف لجنة تتكون منیتّم 
  المجلس الشعبي ئيس لجنة الفالحة و التنمية فير -                                                                   

                                   .البلدي                                                                      
  الممثل المحلي لإلتحاد الوطني للفالحين  -

  .الجزائریين
 .ي الممثل المحلي لمصالح الر -
 .الممثل المحلي إلدارة أمالك الدولة -
 .لمصالح التقنية الفالحيةالممثل المحلي ل -

تعد هذه اللجنة تقریرا توجه نسخته األصلية إلى المجلس الشعبي البلدي، و نسخة ثانية إلى المالك 
المعني، وهذا في مدة أسبوع على األآثر ابتداء من تسلمها الملف و طلب المستفيد من المجلس الشعبي 

  .) ٢(البلدي 
ستصالح المقترح من المستفيد، لكن هذا البرنامج غير ملزم تأخذ اللجنة في اإلعتبار بر نامج اإل

أو باألحرى منتجة  (exploitable)الوصول إلى نهایته، الهدف هو جعل األرض قابلة لإلستغالل 
(producteur)  اإلستصالح حسب هذا  مفهومو هنا یمكن الرجوع إلى  ،)٣(في المجال الفالحي

  .)٤(القانون 
  .آان التقریر إیجابيا أو سلبيا و یختلف األمر فيما إذا

  
  
  
  

  
  
  

 la conditionالنص باللغة العربية یتكلم عن شرط البطالن و األصح هو الشرط الفاسخ آما ورد في النص بالغة الفرنسية،) ١(  
résolutoire .  

  .١٩٨٤أفریل  ١٨في  ٤٣٥المنشور الوزاي المشترك رقم ) ٢( 
   نفس المرجع ) ٣(       

 .ول من المطلب األول من هذا المبحثالفرع األ )٤(
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   :رفع الشرط الفاسخ -ب
  یتوقف على تقریر المعاینة 

  : تقرير المعاينة إيجابي:  لحالة األولىا
في هذه الحالة یطلب رئيس المجلس الشعبي البلدي من الوالي رفع الشرط الفاسخ خالل الخمسة عشر یوما 

قرار الوالي برفع الشرط الفاسخ یسلم خالل الشهر الذي قدم فيه  ،یرة لتاریخ تسلم التقريعلى األآثر الموال
  .إلى المجلس الشعبي البلدي، الذي یبلغه للمالك الطلب و یبلغ

و یكون على المالك تطهير ملكية األرض من الشرط الفاسخ و ذلك بإیداع قرار الوالي بالمحافظة العقاریة 
  .قصد إلغاء الشرط الفاسخ 

و بالتالي یتمتع المالك بكل الحقوق المتعلقة  ،الفاسخ تصبح ملكية األرض ملكية باتة مستقرة و بإلغاء الشرط
  .بملكيته و خاصة حق التصرف

  .المعاينة سلبي رتقري :الحالة الثانية 
 :سنوات  سعند نهایة مدة خم •
ره اللجنة المختصة إذا لم یتم اإلستصالح بسبب من أسباب القوة القاهرة التي یعتبرها القانون و ذلك تقد .١

 )١(بالمعاینة، في هذه الحالة یمنح المعني مدة إضافية لتكملة المشروع و ذلك بقرار من الوالي  
في هذه الحالة على رئيس ال من المالك و ال من لجنة المعاینة،لم یقدم أي سبب من أسباب القوة القاهرة  اإذ .٢

 ٢٥المادة (من أجل فسخ العقد أمام القاضي المختص المجلس الشعبي البلدي أن یطلب من الوالي رفع دعوى 
 .)٧٢٤-٨٣من المرسوم 

لدى المجلس الذي یقع بدائرة ترفع الدعوة أمام القضاء اإلداري لفسخ العقد، أي الغرفة اإلداریة المحلية 
من  ٧اختصاصه العقار، ألن األمر یتعلق بفسخ عقد إداري محرر من طرف إدارة أمالك الدولة، حسب م 

  .)٢(في انتظار تنصيب المحاآم اإلداریة   ،انون اإلجراءات المدنيةق
فسخ عقد ب لم ینجز اإلستصالح و أخل بالتزاماته قضىإذا ثبت للقاضي من المستندات المقدمة، أن المستفيد 

كا و تعود األرض إلى أمالك الدولة و یحتفظ المدعي عليه الذي آان مال  ،)٣(الملكية تطبيقا للشرط الفاسخ 
  .)٧٢٤-٨٣من المرسوم  ٢٥المادة (بملكية التجهيزات و المعدات التي أتى بها  ضلألر
من  ٢٧- ٢٦و المادتين  ١٨-٨٣من القانون  ١١المادة (حسب  :في حالة اإلستصالح الجزئي  .٣

المطبق له، إذا انقضت مهلة خمس سنوات و آان اإلستصالح جزئي أي ال یشمل آل  ٧٢٤-٨٣المرسوم 
 :منوحة للمستفيد، هناك حالتينالمساحة الم

عندما تتجاوز قطعة األرض المستصلحة المساحة الدنيا المتنازل عنها استنادا إلى وحدة تناسب  : أوال
 économiquement)مستثمرة قابلة للحياة اقتصادیا، و یقصد بالقابلية للحياة من الناحية اإلقتصادیة 

viable)  ٤( الثروة تحقيق ظروف العيش و خلق(.  
عندما تتجاوز المساحة المستصلحة المساحة الدنيا المتنازل عنها فإن الفسخ ال یشمل إال المساحة الغير 

  .مستصلحة
 
 

 
  ١٩٨٤أفریل  ١٨في  ٤٣٥المنشور الوزاري المشترك رقم  )١(
 المتعلق بالمحاآم اإلداریة ٣٠/٠٥/١٩٩٨المؤرخ في  ٠٢- ٩٨المؤسة بموجب القانون رقم  )٢(
في فسخ العقد بإرادتها المنفردة، آما هو الحال في العقود اإلداریة التي تخضع للقانون اإلداري آالصفقات ليس لإلدارة الحق  )٣(

 .العمومية مثال، اإلدارة هنا تتعامل آطرف عادي و ليس آسلطة عامة
 .وزارة الفالحة.  ١٩٩٩جوان  ٢٩المؤرخ في  ٣٢٣ورد هذا المفهوم في المنشور الوزاري المشترك رقم  )٤(
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المستصلحة أقل من مساحة مستثمرة قابلة للحياة  المساحة في الحالة المناقضة أي عندما تكون : ثانيا  
  .هذا عند نهایة مدة خمس سنوات ،اقتصادیا، یكون للقاضي السلطة التقدیریة بما یراه مالئما

  .لك أن یستوفي األجلو لكن في حالة لم یستنفذ المستفيد هذه المدة و آان تقریر اللجنة سلبيا یمكن للما •
أآدت أن دعوى فسخ العقد ) ١( ١٩٩١أآتوبر  ١٠الغرفة اإلداریة للمحكمة العليا في قرارها الصادر بتاریخ 

هذا القرار فصل في  حيث أّن ،)٢(سنوات على األقل  سال یمكن أن تقبل إذا رفعها الوالي قبل انقضاء خم
لصدوره قبل انتهاء مدة  ١٨- ٨٣دة المعني في إطار قانون عدم مشروعية قرار الوالي الذي ألغى قرار استفا

  .اإلستصالح  برنامجخمس سنوات المقررة للمعني إلنجاز
و هي أن قرار الوالي حتى لو ألغى استفادة ) المطعون ضده(لنسبة لقرار والي بسكرة امالحظة أخرى ب

ض على الوالي رفع دعوى أمام القاضي المعني بعد انقضاء المدة المحددة فإنه غير مشروع، ألن القانون یفر
  .ه من المستصلحنقصد فسخ عقد الملكية المتحصل ععلى طلب رئيس المجلس الشعبي البلدي  ابناء ياإلدار

  )قرار استفادة فقط(إال إذا افترضنا أن المستفيد لم یحرر لصالحه عقد ملكية و بقى مستفيد بقرار الوالي 
ما یخص آسب ملكية األراضي عن طریق اإلستصالح  و لكن هناك أحكام في ١٨- ٨٣هذا ما جاء به القانون   

المتعلق  ١٦٥-١٥٨أخرى، هامة جدا نص عليها هذا القانون في تلك الفترة، منها رفع القيود بإلغاء المواد 
  .من هذا القانون ١٩بموجب المادة  ١٦٨بحق الشفعة و آذا أحكام المادة 

، المطبق لهذا القانون التي تبطل حق الشفعة و تعفى عمليات نقل ٧٢٤-٨٣من المرسوم  ٢٩و آذلك المادة 
الفالحية أو ذات الطابع الفالحي من اإلشهار القبلي و من ثم فإن جميع  يالحقوق العقاریة التي تشمل األراض

زراعية العمليات تكون حرة، وهذا ما تم التأآيد عليه بصدور قانون التوجيه العقاري و إلغاء قانون الثورة ال
من  ٧استند فيه إلى المادة  ،)٣( ١٩٨٧ماي  ٦أصدر قرار ب ) المجلس األعلى سابقا(غير أن المحكمة العليا 
مهما تكن قيمتها تبطل إذا لم  و اعتبر المعامالت المتعلقة باألرض الزراعية ٢/٢/١٩٦٤المرسوم المؤرخ في 

المذآورة و  ٨٣/٧٢٤من المرسوم  ٢٩المادة و هذا دون األخذ باإلعتبار   یصدر بها ترخيص من الوالیة،
  .المعامالت العقاریة التي تشمل األراضي الفالحية حرة التي نصت صراحة على أن آل

حيث یكون بالنسبة ) ٤(من هذا القانون بحكم یخص التنازل عن األراضي الفالحية  ١٦آذلك جاءت المادة 
بينما أراضي  ،)٥(منه  ١٢لشروط المحددة في المادة في حدود ا ١٨-٨٣لألراضي المكتسبة في إطار القانون 

الملكية الخاصة تبقى خاضعة لقانون الثورة الزراعية الذي یقيد اآتساب الملكية العقاریة الفالحية في حدود 
و لكن بعد إلغاء قانون الثورة " األرض لمن یخدمها" قدرة الرجل العادي على استغاللها شخصيا تطبيقا لمبدأ 

فإن هذه القيود رفعت على الملكية الخاصة و یمكن اآتساب مساحات شاسعة و استغاللها بواسطة  الزراعية
  .)٦(الغير 

  
  
  
  

  ١٥٧، ص٨٥٥٢٩، ملف رقم ١٩٩٣المجلة القضائية، العدد األول لسنة  )١(
بالموافقة على طلب المستصلح  لية، علما أن صدور قرار الوادو ال المرسوم التطبيقي له آيف یتم احتساب هذه الم ١٨- ٨٣لم یحدد القانون  )٢(

 یعتبر إذن للشروع في اإلستصالح و بالتالي مدة الخمس سنوات تحتسب من تاریخ صدور هذا القرار، حيث جاء في حيثيات قرار المحكمة العليا
، آذلك ..."م یصل إلى خمس سنواتلذا فاألجل بين تاریخ منح اإلستفادة و تاریخ صدورقرار إلغاء هذا القرار ل.. أعالهالمذآور ٦/١٠/٩١بتاریخ 

نص في بنوده على أن الملكية معلقة على  ١٩٨٤ماي  ١٤الذي جاء في قرار وزیر المالية في  ١٨-٨٣نموذج عقد الملكية المحرر في إطار القانون 
 .شرط فاسخ مرتبط بإنجاز اإلستصالح في مدة خمس سنوات من قرار الوالي

  .٤٠٩٣٠، ملف ١٩٩٣ة المجلة القضائية العدد الثالث، سن )٣(
    l’accession à la propriété parmutation’’"باللغة الفرنسية" حيازة عن طریق النقل"النص بالغة العربية ورد فيه مصطلح ) ٤(        

 .توفير األراضي و المياه حسب الحاجة إليها -: وهي ) ٥(
  .القابلية للحياة اقتصادیا للمستثمرة - 
  .راد استصالحهاتحدید موقع األراضي الم - 

  ١٣٨ليلى زروقي، المرجع السابق، ص )٥(
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 ةالمتعلق بحيازة الملكية العقاریة الفالحية و النصوص المطبق ١٨- ٨٣ما نخلص إليه من خالل دراسة القانون 
له، باعتباره أول نص جاء بأحكام تخص استصالح األراضي و التنازل عن ملكيتها للمستصلح، وفق شروط 

  .طبقا لما جاء في الشریعة اإلسالمية و ما یعرف بإحياء األرض المواتو إجراءات معينة 
أن هذا القانون یعتبر من أهم النصوص التي دلت على بوادر التوجه الجدید نحو إعطاء الملكية العقاریة 

  .الخاصة مكانة و ذلك بتوسعها على حساب الملكية العامة التي آانت مهيمنة
تأثيره، ، وفي ظل النصوص المتعلقة بالثورة الزراعية آان له ١٩٧٦ور ومع هذا فإن صدوره في ظل دست

  .مقيدا بهاحيث بقى في بعض أحكامه 
مثال فيما یخص استبعاد األراضي المدمجة في صندوق الثورة الزراعية و آذا التابعة للتسيير الذاتي من 

بها هذا القانون، ألن هذه األراض جاء ر من حيث األهداف التي ؤثو إن آان ذلك ال یمجال تطبيق هذا القانون 
  .من األراضي الفالحية المنتجة و الهدف هو توسيع المساحات الزراعية  ةالمستثنا

یجب أن تتالءم نصوص هذا القانون مع ما آما أن هذا النص صدر  قبل قانون التوجيه العقاري الفالحي، لهذا 
  .جاء به قانون التوجيه العقاري

برنامج اإلستصالح لتي جاء بها هذا القانون هو انتقال ملكية األرض للمستصلح قبل إنجاز أهم األحكام ا إّن
سنوات و هذا یجعل المستصلح بإمكانه  سمعلقة على شرط فاسخ یتمثل في إتمام هذا البرنامج خالل خم

  .الحصول على قروض لتمویل مشروعه
و هذا یشجع أآثر المواطنين على ) قابل ثمنال بم(، يو آذلك التنازل على األرض یكون بالدینار الرمز

  .استصالح األراضي و یحفزهم لذلك
تمام اإلستصالح و رفع الشرط الفاسخ تفادیا لممارسسة المضاربة إآذلك یمنع التصرف في األرض قبل 

  .ستصالحاإلفي حالة العجز المثبت قانونا و هذا لضمان تنفيذ  باألراضي الفالحية، إّال
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رض بعد انتهاء اإلستصالح  و رفع الشرط الفاسخ ألن باب المخالفة التصرف في األمن  بالطبع یمكن
و أنفق على األرض لجعلها صالحة للزراعة لكن دون تغيير الوجهة الفالحية لها الشخص یكو ن قد بذل جهدا 

  .نفسه و آذلك قانون التوجيه العقاري ١٨- ٨٣حسب ما نص عليه قانون 
غير أنه هناك ما یعاب على هذا القانون، حيث لم ینص على مساهمة الدولة في مشاریع اإلستصالح و بالتالي 

دون یتخبطون في مشكل تمویل مشاریعهم خاصة أن البنوك تشترط عقود الملكية لمنح القروض و يبقي المستف
  .لية مسح األراضيهذه األخيرة یستغرق إعدادها مدة طویلة و تأخر ذلك بسبب ارتباطه بعم

آذلك آون األراضي الممنوحة بموجب القانون سواء تحددها الجماعات المحلية أو تلك التي تحدد بمبادرة من 
  .و ذلك حسب عدد المستفدین) من هكتار إلى عشر هكتارات(المترشحين هي أغلبها محدودة المساحة 

حفر اآلبار، وتوصيل (ص البنية التحتية و تمنح هذه األراضي آما هي دون قيام الدولة بأي مساهمة تخ
  ......)الكهرباء، شق الطرق إلى المساحات

و هذه من أهم العراقيل التي واجهت المستصلحين في الميدان، مما أدى بالسلطات المعنية إلى تقدیم الدعم 
ج أظهرت دراسة لتطور هذا البرنامهكتار حيث  ١٠٠للمستصلحين و خاصة بمنح قطع تفوق مساحتها 

(l’APFA)  ١(سنة ثالث أشكال من الوضعيات  ١٨الممتد على مدى أآثر من(:  
 ١٠٠خاصة على قطع أرضية تفوق مساحتها  ،فالحة المقاولة و التي بوشر فيها في المناطق الصحراویة - ١

ن ما بفضل الدعم المقدم من قبل الدولة، الذي استفاد منه الفالحو اهكتار سمحت بإنجاز مستثمرات مجدیة نوع
و توصيل الطاقة الكهربائية و إنجاز ) آبار(فيما یتعلق بتحدید محيطات اإلستصالح و بتعبئة الموارد المائية 

 .السبل المؤدیة لمحيطات اإلستصالح
 هكتار فإنها عرفت نتائج متذبذبة و غير مكتملة  ١٠٠عمليات استصالح على قطع تقل مساحتها عن  - ٢

 .أحيانا نتيجة التعيين السيء لمحيطات اإلستصالح و نتيجة محدودیة امكانية المستفدین
  متناثرة آون تمویلها یرتكز بشكل أساسي أما في المناطق السهبية و الشبه صحراویة فلقد آانت النتائج  - ٣

 .)٢(على المساهمت المالية الجد محدودة للمستفدین 
  : )٣(سنة من تطبيق هذا القانون  ٢٠فبعد حوالي 

، السهوب، المناطق ، الجنوب )٤(والیات الشمال (على المستوى الوطني  ١٠٦٤٩٣: بلغ عدد المستفدین  -
  )الرعویة

 هكتار٧٤٤.٨١٨: المساحة اإلجمالية الممنوحة  -
  

 (mise en valeur)ه مساحة مستصلحة   ٢٧٧.٣٣١ -: منها 
        (mise en culture)مساحة مزروعة  ٢١٥.٥٢٧  -       

  
  تفادوا من رفع الشرط سهكتار الذین ا ٦٥.٩٣١فيد ، بمساحة تقدر ب مست ١٤.٤٤١: عدد المستفدین  -

  .الفاسخ
  
  
  
  
  
  

  - وزارة الفالحة -عاش عملية استصالح األراضي الفالحيةبإنالمتعلق  ٢٠٠١ملرس  ٤المؤرخ في  ٩٩منشور وزاري رقم  )١(
 .مردود ضئيالخاصة أن السنوات األولى من اإلستثمار في هذه األراضي شدیدة الكلفة فيما یكون ال  )٢(
  .وهران، غلزان: والیتين في الشمال فقط) ٣(
            Minéster de l’agriculture, situation des attributions (APFA), 4éme trimestre 2003. )4( 
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 نسبة المساحة المستصلحة و المزروعة بالنسبة للمساحة الممنوحة حسب المناطق

 
                           )١٨-٨٣في إطار القانون (

0
50000

100000
150000
200000
250000
300000
350000

TOTAL
NORD

TOTAL
STEPPPE

TOTAL
AGRO

PASTOR

TOTAL
SUD 

Histogrammes 3D 1

SUPËRFICIE MISE EN VALEUR

SUPERFICIE MISE EN CULTURE

 
 

  
  
  

  )Iالجدول في الملحق (احتسبنا هذا التمثيل البياني حسب إحصائيات وزارة الفالحة  :مصدر
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Ɠƨǆة مƨاحة ǓƐرƐضي ƐلمرفوǆƳ Ʊها ƐلƪرƐ ƯلƻاƓ ơƨالƓƨǆة لǔرƐضي ƐلمƨتǂƬحة   

)١٨-٨٣القانون (  
 

مساحة األراضي املستصلحة    88 ,277331هكتار  
مساحة األراضي املرفوع عنها الشرط الفاسخ     65931 هكتار  

 
 

 
 

نسبة األراضي المرفوع عنها الشرط الفاسخ 
بالنسبةلمساحةاألراضي المستصلحة

81%

19%

   
  مساحة األراضي املستصلحة

 
  مساحة األراضي املرفوع عنها الشرط الفاسخ

  
  

  )Iدول في الملحق الج(إحصائيات وزارة الفالحة احتسبنا هذا التمثيل البياني حسب  :المصدر
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  :٢٨٩-٩٢اإلستصالح حسب المروم التنفيذي  :المبحث الƦالث 
یحدد قانون خاص قواعد و أدوات و آيفيات تدخل  "ه من قانون التوجيه العقاري على أّن ١٩نصت المادة 

  "الدولة و الجماعات المحلية لتهيئة األراضي الصحراویة قصد تحویلها إلى أراضي فالحية
 ١٨-٨٣هذا القانون القانون الخاص و القانون الوحيد في مجال استصالح األراضي هو القانون  لم یصدر

ه صدر نص تنظيمي في هذا المجال هو أّن إّال - ة في المبحث السابقسمحل الدرا - ١٩٨٣أوت  ١٣المؤرخ في 
ضي الفالحية في المحدد لشروط التنازل عن األرا ١٩٩٢جویلية  ٦المؤرخ في  ٢٨٩- ٩٢المرسوم التنفيذي 

  .وهو موضوع دراستنا في هذا المبحث) ١(المساحات اإلستصالحية 
و إمكانية صدر هذا المرسوم في إطار تحقيفق برنامج یهتم بالفالحة الصحراویة نظرا ألهميتها اإلقتصادیة 

" المحيطات الكبرى" عها بتوفر موردي األرض و الماء في المنطقة ویعرف هذا البرنامج ب ستو
(GRANDE PERIMETRE)    

ها و المشجعة بسبب تطویر طرق جدیدة يموجودة و النتائج المتحصل عللیرتكز هذا األخير على القدرات او 
  ....)الزراعات المحمية، السقي بالرش المحوري(في اإلنتاج 

و لصناعية هذا البرنامج موجه إلنتاج الزراعات اإلستراتيجية خاصة الحبوب و البقول الجافة و الزراعات ا
  .ة الحيواناتيآذا تنمية ترب

هكتار بالنظر إلى المعطيات التقنية على ١٥٠.٠٠٠األهداف التي سطرت لهذا البرنامج هي استصالح حوالي 
  .)٢( (CDARS)محافظة تنمية الفالحة بالمناطق الصحراویة مستوى 

دراسة اء بأحكام خاصة،  نقترح أو ج ١٨- ٨٣عرفة إذا ما صدر هذا المروم تطبيقا ألحكام القانون م و تّم
  .مفهوم اإلستصالح و نطاقه حسب هذا المرسوم

 ǧاألو ƚمفهوم اإلستصالح و نطاقه حسب المرسوم  :المطل:  
المذآور نتطرق في الفرع األول إلى مفهوم  ٢٨٩-٩٢من أجل تحدید مجال تطبيق المرسوم التنفيذي 
ثاني إلى نطاق هذا اإلستصالح من حيث األشخاص و من اإلستصالح الذي جاء به هذا األخير و في الفرع ال

  .ي یشملهاتحيث األراضي ال

 ǧرع األوǞمفهوم اإلستصالح  :ال  
و هذا المفهوم ال  ١٨-٨٣ینا فيما سبق مفهوم اإلستصالح  في الشریعة اإلسالمية و آذا حسب القانون أر

موع األعمال المتعلقة بجلب المياه هو مج ٢٨٩-٩٢فاإلستصالح  وفقا للمرسوم  یختلف آثيرا عما سبق،
  التموین بالطاقة أي توصيل الكهرباء، شق الطرق للوصول إلى المحيطات المعينة، ، و آذا)حفر اآلبار(

و إنجاز آل ما یدخل  ،آما یتمثل في العمليات التي تخص األرض من تهيئة و تسویة و سقي و صرف المياه
  .)٣(المعتمدة في سياق اإلنتاج و ما یتعلق بالزراعات 

  
  
 
 
 
  

، مالحظة فيما یلي من هذا المبحث نكتفي بذآر عبارة ١٩٩٢جویلية  ١٩الصادر بتاریخ  ١٩٩٢لسنة  ٥٥الجریدة الرسمية العدد  )١(
  " ٢٨٩-٩٢وم التنفيذي سالمر" 

)٢( Quelque information utiles sur : la mise en valeur HYORO-AGRICOlE,’’GRANDE 
PRIMETRE’’, commissariat au développement des Régions Saharienne. 

 .٢٨٩-٩٢من المرسوم  ٢المادة  )٣(
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األعمال تهدف لجعل األرض صالحة للزراعة و اإلنتفاع بإزالة السبب الذي جعلها غير تكون یجب ان  
  .)١(صالحة و غير نافعة 

التكفل بتصالح و آذلك في عملية اإلسمرسوم هو مساهمة الدولة الالشيء الجدید الذي جاء به هذا 
  ) حفر اآلبار(بإنجازمنشآت تجنيد المياه 

وضع (فتح سبل الوصول إلى حدود المستثمرات المراد استصالحها، الترآيبات الخاصة بإیصال الطاقة 
األعمال التي تتكفل  حيث جاء في دفتر الشروط الملحق بالمرسوم أّن) مصدر للطاقة تحت تصرف المشتري

احات، إنجاز منشآت تجنيد المياه مع سلدراسات الخاصة بالموارد المائية، و آذلك تربة المبها الدولة هي ا
  .)٢(ثا /تضعه الدولة تحت تصرف المشتري ب ل لذيتحدید منسوب المياه ا

م ینص على مساهمة الدولة بل یتكفل المستصلح بالنفقات والمصاریف لالذي  ١٨-٨٣القانون  سو هذا عك
)٣(.  

  :نطاق اإلستصالح : الǞرع الƦاني
  یتحدد نطاق اإلستصالح بالمستفدین و آذا األراضي التي یشملها هذا اإلستصالح 

  :الشروط الخاصة بالمستفدين  -أ
یمكن لكل شخص طبيعي جزائري الجنسية، أو آل شخص معنوي یكون المساهمين فيه جزائري الجنسية أن 

  .)من المرسوم ٥م (الحية اب أراضي صحراویة في المساحات اإلستصسیترشح إلآت
هذا یعني الحفاظ على شرط الجنسية الجزائریة للمترشح إلآتساب األراضي بالنسبة لألشخاص الطبيعية، 

فتح المجال لغير التعاونيات لإلستفادة من أحكام هذا  ١٨-٨٣بينما بالنسبة لألشخاص المعنویة عكس الفانون 
اشتراط الجنسية  سعضاء المساهمين جزائري الجنسية وليآذلك المادة تشترط أن یكون آل األو المرسوم 

و في ذلك تراجع یقصي المستثمرین األجانب األمر الذي  ،)١٨-٨٣القانون ( الجزائریة للشخص المعنوي 
  .)٤(یتناقض مع السياسة الحالية لجلب اإلستثمار األجنبي 

  :األراضي التي تدخل في نطاق هذا المرسوم   -  ب
-٩٠من القانون  ١٨د شروط التنازل عن األراضي الصحراویة المحددة بمفهوم المادة جاء هذا المرسوم یحد

المتعلق بالتوجيه العقاري، و التابعة لألمالك الوطنية الخاصة، من أجل  ١٩٩٠نوفمبر  ١٨المؤرخ في  ٢٥
  .)٥(إنشاء مستثمرات آبرى خاصة بالزراعات اإلستراتيجية 

األرض الصحراویة في مفهوم هذا القانون هي آل أرض تقع  : "ي تنص من قانون التوجيه العقار ١٨المادة 
  ".ملم  ١٠٠في منطقة تقل نسبة االمطار فيها عن 

  
  
  

 ١١٤، المرجع السابق، صمحمد أبو زهرة )١(
 ٢٨٩-٩٢من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم  ٧المادة  )٢(
  .المبحث السابقب حجم المشروع، أنظر في ذلك سة حمع إمكانية اإلستفادة من قروض یمنحها بنك الفالحة و التنمية الریفي )٣(
  ٥١سماعين شامة، المرجع السابق، ص)   ٤(    
  .المادة األولى من المرسوم) ٥(
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الذي  ١٨-٨٣یخص األراضي الصحراویة دون سواها، عكس القانون إطار تطبيق هذا المرسوم  نالحظ أّن
  .آما تم التطرق إليه سابقا و من بينها األراضي الصحراویة جاء أوسع نطاقا من حيث األراضي التي یشملها

، وتحدید عدد المستثمرات (délimitation du périmètreو یتم ضبط حدود المحيط اإلستصالحي 
(nombre des modules)  شترك بين م و مساحة آل واحدة و مجموع المترشحين بقرار وزاري

   .ماليةالفالحة، الري، و ال: الوزارات التالية 
هكتار و عدد الوحدات التي یستفيد منها ٢٥٠مساحة آل وحدة من الوحدات المكونة لمحيط اإلستصالح هو 

  .األراضي و عدد المترشحينب توفر سآل مترشح تكون حسب قدراته المالية و التقنية و المهنية و آذلك ح
ح ال یجب أن یتجاوز األربعة، و في حالة المحيطات الواسعة المساحة عدد الوحدات الممنوحة لكل مترش

من ذلك هو تلبية الطلبات المقدمة في آجال مقبولة هذا من جهة و من جهة أخرى تفادي تجميع الهدف 
  .)١(األراضي بقائهادون توزیع 

البرنامج الذي  إّن، )٢(هكتار٥٧٠٠محيط استصالح بمساحة تقدر ب ٦٤قرار بإنشاء و تحدید  ١٦صدر 
هكتار، ١٥٠.٠٠٠وب ب و الذي حدد المساحة القابلة لإلستصالح في الجن ١٩٩٢فریل ته الحكومة في أتبّن

أعطى األولویة للمحيطات المتواجدة في الوالیات التالية ورقلة، أدرار، الواد، غردایة بمساحة تقدر ب 
  .)٣(هكتار ٦٨.٠٠٠

   إجراءات و شروط التنازل عن األرض :المطلƚ الƦاني
لمروم یكون في األراضي الصحراویة و یؤدي إلى اآتسابها و ذلك بالتنازل عنها اإلستصالح حسب هذا ا إّن

  .من قبل الدولة للمستفيد مقابل ثمن وبشروط محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم
  .نتعرف في البدایة على اإلجراءات المتبعة إلآتساب األرض ثم شروط التنازل عنها للمشتري

ǧرع األوǞءات المتبعة إلآتساب باألرضاإلجرا :ال:  
آما سبق ذآره یمكن لكل شخص طبيعي جزائري الجنسية أو اعتباري آل المساهمين فيه جزائري الجنسية 

من  ١٠إلى  ٧أن یترشح إلآتساب أراضي صحراویة في المساحات اإلستصالحية و نصت المواد من 
  .على هذه اإلجراءات ٢٨٩-٩٢المرسوم 

  :یضم ) 4(المذآورة من المرسوم  ٤باإلستيناد إلى المادة  یكون المترشح ملفا -)١
 .)5(طلب یبين فيه موقع األراضي و مساحتها، و یؤشر بإطالعه على دفتر الشروط  •
تفاصيل برنامج اإلستصالح، الكشف الوصفي و التقدیري ألشغال إستصالح، (ملف تقني و إقتصادي یشمل  •

برز على الخصوص مبلغ اإلسهام الشخصي للمترشح و مبلغ مخطط هذه األشغال مع خطة التمویل التي ت
 .)القروض التي یمكنه الحصول عليها

نسخة مصادق عليها طبق األصل من القانون األساسي بالنسبة لألشخاص المعنویة ومشروع القانون  •
 .األساسي للشرآة المزمع إنشاءها

  .للمترشحين)الجزائریة(شهادة الجنسية  •
.  
  

(1) circulaire ministériel N°=570 du 14 décembre 1992, ministère de l’agriculture                                                   
  .في آتيب صادر عن هذه األخيرة حسب المعلومات المتحصل عليها من محافظة تنمية الفالحة بالمناطق الصحراویة و الموجودة)  2(      

  .نفس المصدر) ٣(      
  :فيما یخص آل مساحة استصالحية ما یلي) الفالحة، الري، المالية(یحدد قرار وزاري مشترك "من المرسوم  ٤م  )٤(
  "ضبط حدود المحيط اإلسالحي، عدد المستثمرات و مساحتها، آيفيات اإلستثمار و مجموع المترشح ین         
 .٢٨٩- ٩٢فتر الشروط، الملحق المرسوم نموذج د )٥(
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)č(-   يهǂƳ ƖƬǆ ما ƒƨوية حƐحرƬلƐ ضيƐرǓƐ ƝǘƬتƨƐ في ƫتƢلمƐ üǀلهيƐ ǌƣل ƹǂلمƐ ƐƤǉ Ʊƣيو
 ƔƣلماƐĒ  ومƨلمرƐ من  

Ƴن وƐƦرƐ Ɣلǘƻحة و  ƣČĔĔčيƨمƓر  ƐČďلمƊرƠ في  ĐĒċفي Ɛ ƐƤǉلƣƬ ƣƣƬر Ɛلمƪǆور ƐلوƐƦرǎ رƽم 
، حيƐ ƐƤǉ ƫǆ Ƙلمƪǆور ǍǂƳ أن محافظة تǆمية Ɛلǘƻحة ƓالمǆاƯق ƐĔč-čēĔلƜ ǎƤاƅ تƓƯيƾا لǂمرƨوم 

و Ɠالتالي . تعتƓر ƐلهيƏة ƐلوحيƐ ƔƣلمƢتƬة ƓاƨǕتƝǘƬ في ƐلمǆاƯق ƐلƬحرƐوية Ɛ(CDARS)لƬحرƐوية 
  .Ĕč-čēĔمن Ɛلمرƨوم  ƐĒلماǉ Ɣƣي ƐلهيƐ üǀلمƢتƐ ƫلمƬǆوǂƳ ƫيه في 

 ترƪحين ƣƓ Ǘ من ƣرƨƐة Ɛ ǇƤǉلهيƏة أǗ و ǉي محافظةو من أƨƐ üƜتيعاƜǕƐ ƒرƖƐƅƐ و ǀيƻية ƢƐتيار Ɛلم
ǆوية تƐحرƬلƐ قƯاǆالمƓ حةǘƻلƐ مية)Č(.  

تم ƪǆƋاƅ محافظة تǆمية Ɛلǘƻحة ƓالمǆاƯق ƐلƬحرƐوية ƓهƐ ǇƤلتƨمية ƓموƐ ƔƉƪǆ:  ƒƜلمحافظة 
  .)ƣČĔēđ )čيƨمƓر  ƐčلمƊرƠ في  Ɛēđ-čččلمرƨوم رƽم 

Ɛ üǘلمالي توƣƜ تحƓ Ʋƾ ƖالƬƢƪية Ɛلمعǆوية و ƨǕƐتو ǉي مƨƨƊة Ƴمومية Ư ƖƐƤاƐƣƋ ƲƓرǎ تتمت
  .)Ď(وƬاية ƐلوƦير ƐلمƓ ƹǂǀالǘƻحة 

م وضƲ فرƳين تيوƣƜ مƾر Ɛلمحافظة ƓوǗية ورǂƽة، و من أƐ üƜلتحǀم أƙǀر و تƯƸية ƐلمǆاƯق ƐلƬحرƐوية 
ƐالوƓ معةƜƓ يǆاƙلƐ ي، وƓرƸلƐ ƒوǆƜلƐ ƖياǗية وƯƸر لتƐرƣƉƓ üوǓƐ ،ǎهوƜلƐ ǌتوƨلمƐ ǍǂƳ يةƯƸلت ƣ

  .)ď(وǗياƐ ƖلǆƜوƐ ƒلƪرƽي 
  :  )Đ(مهام و أƐ ƹƐƣǉلمحافظة

  .تƨهر ǍǂƳ تƓƯيق ƨياƨة Ɛلƣولة في مƜاü تǆمية Ɛلǘƻحة ƓالمǆاƯق ƐلƬحرƐوية ƻƬƓة متǀامǂة
 ƯƨلوƐ لضرورية لمعرفةƐ üماƳǓƐ ƲميƜ و ƖافاƪǀتƨǕƐو ƘحاƓǓƐ ،ƖاƨƐرƣلƐ üاƜفي م Ǎما تتولǀ

  .ƐلƬحرƐوǎ و فǘحته
Ɯƪت ø ضي فيƐرǓƐ ƝǘƬتƨƐ üǘƢ ية منƣƜلمƐ يةƳƐرƦلƐ احةƨلمƐ Ʋيƨحة و توǘƻلƐ ƹيƙǀلمحافظة تƐ Ʋ

  : ƐلمǆاƯق ƐلƬحرƐوية و في Ɛ ƐƤǉلمƜاü تƾوم Ɠما يǂي 
ƾيتǇضي و مياƐمن أر ƔلمتوفرƐ ƖƐرƣƾلƐ يم. 

ƒƨاǆو مǉ ما üǀƓ ƔƣوƜلموƐ ƖƐرƣƾلƐ يمةƽ Ʋفي رف ƿارƪت. 
ƏاƬƢǂعا لƓت üلعمƐ قƯاǆرتعيين مǂيتها لǂƓاƽ ة وƓلترƐ ية وƳƐرƦلƐ ƫǎ قƯاǆلمƐ ǇƤǉ ƣƣو تح. 

 ǎƣية لمورƻيǀلƐ مية وǀلƐ ƖوماƾلمƐ ǍǂƳ Ʀǀترت ƝǘƬتƨƐ ƛمƐرƓ يةǆلمعƐ ƖاƏلهيƐ ƔƣƳاƨمƓ Ɲترƾو ت ƣتع
ƅلماƐ ة وƓلترƐ. 

 üƏاƨلوƐ و ƹلظروƐ لمحافظة في توفيرƐ ƿارƪما تǀǘلƐ üلعمƐ قƯاǆفي م ƝǘƬتƨǕƐ ƛمƐرƓ Ƥيƻǆمة لتƦ و
  .تحرƜƨǆƐ ǍǂƳ ƫام ƳǓƐماƐ üلمƾررƔ في Ɛ ǇƤǉلƓرƐمƛ و تƨǆيƾها و تƨهر ƜǆƋ ǍǂƳاǉƦا

   .و حمايته) ƐلحيوǆƐي، ƐلƓǆاتي(Ɠ ƐƤǉاǕضافة ƋلƐ Ǎلƾيام üǀƓ ما ǉو مǆاƒƨ لتƯوير ǆǕƐتاƐ ƚلƦرƳƐي 
  
 
  
  

     
  "المحافظة"فيما یلي نكتفي بذآر مصطلح  )١(
  ١٥١١، ص  ١٩٨٦بر سبتم ٣مية الصادرة بتاریخ سالجریدة الر )٢(
 .المذآور أعاله المتضمن إنشاء محافظة لتنمية الفالحة بالمناطق الصحراویة ٢٢٢- ٨٦المادة األولى و الثانية من المرسوم  )٣(

http:// www mag.dz /instituts/CDARS.htm,13/12/2004  Présentation du C.D.A.R.S )٤(  
  
  .المذآور ٢٢٢-٨٦المرسوم  من ١٠إلى ٤هدف و مهام المحافظة المواد من  )٥(
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 ، المصالح المرآزیة المنتظمة التوجيه، المحافظ سمجل:  تتكون المحافظة من ثالثة أجهزة : تنظيم المحافظة
  .أقسام في

  )الفالحة، المالية، السلطة المكلفة بالتوظيف العمومي(تحدد هذه األقسام بقرار وزاري مشترك 
  .لمذآورا ٢٢٢-٨٦من المرسوم  ٢٢حسب المادة 

  :و حدد هذه األقسام آما یلي  ١٩٨٨جوان  ٧و صدر هذا القرار الوزاري في 
 قسم الدراسات و البرمجة
 .قسم اإلستصالح و التهيئة

 .قسم خاص باإلنتاج
 .قسم األراضي و المياه

  .قسم إدارة الوسائل
بالكيفية ذاتها هو اآلمر ن المحافظ بمرسوم بناء على اقتراح الوزیر المكلف بالفالحة و تنهى مهامه یعّي

  .)١(العامة للمحافظة و هو المسؤول عن سيرها و یتصرف بإسمها و یمثلها أمام العدالة بالصرف للميزانية 
بعد أن رأینا الملف الذي الذي یجب على المترشح أن یكونه و ما یحتوي عليه و تطرقنا إلى الهيئة التي یودع 

  - لتي تعرضنا إليها سابقاا–لدیها هذا الملف أال وهي المحافظة 
الم المعنيين من طرف المحافظة و آذا تلقيها و دائما في إطار اإلجراءات المتبعة نتطرق اآلن إلى آيفية إع

  .دراستها للملفات و اختيار المترشحين وصوال إلى تحریر عقد التنازل لصالح المستفدین 
  ::اإلعالن وجمع الترشيحات

و یجب أن یكون في شفافية تامة لهذا ال بد أن ) (appel d’offreوض اإلعالن یكون على شكل طلب عر
  .یخضع لإلشهار الواسع في الصحافة و آذا للتعليق على مستوى مقرات الوالیات، الدوائر و البلدیات

  : لزوما نهذا اإلعالن یجب أن یتضم
 .)٢( (CDARS)مقر وعنوان محافظة تنمية الفالحة بالمناطق الصحراویة 

 .ق الطلوبة من المترشحينالوثائ
 .آخر أجل إلیداع العروض

و آذلك المعلومات الخاصة " ال یفتح"تقدیم العروض على شكل ظرفين على ان یحمل الظرف الداخلي عبارة 
   . (les références de l’appel d’offres)بطلب العروض 

  
 
 
 
 
  
  
  
 
  
  
  

  .المذآور ٢٢٢- ٨٦من المرسوم  ٢١، ٢٠، ١٩المواد  )١(
 .ورقلة ٦١٣ب .محافظة تنمية الفالحة بالمناطق الصحراویة، طریق غردایة، ص: نالعنوا )٢(
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مون عروضهم دآما یجب على المحافظة أن تقدم للمترشحين آل المعلومات الضروریة التي على أساسها یق
  : للترشح و هي
 .وصف دقيق لمحيطات اإلستصالح و أعمال التهيئة المنجزة على عاتق الدولة -
 .الزراعية التي تعتبر آمنتوجات استراتجية المنتوجات -
 .نات المطلوبة في حالة الدفع بالتقسيطامضآيفيات دفع الثمن و ال -
 .اإلرتفاقات المرتبطة بمحيطات اإلستصالح -
 .معایير التقييم المؤخوذ بها و تأثيرها على تقييم و تصنيف العروض -

  
  .من تاریخ اإلعالن يوما ٩٠و یحدد أجل إیداع العروض ب 

  :تلقي العروض وجمع الترشيحات -٤
ریق البرید على مستوى المحافظة هناك طمن أجل دراسة و تقييم العروض التي یتم إیداعها أو إرسالها عن 

  .لجنتين، لجنة فتح األظرفة و لجنة تقييم العروض
  :التي تشكل للقيام بالمهام التالية   )١( :لجنة فتح األظرفة  . أ
 .فة منتظمة في السجل المخصص لذلكالتحقق من تسجيل العروض بص -
 .وضع قائمة المترشحين بالترتتب حسب وصولها -

یوقع من تقوم هذه اللجنة بفتح األظرفة علنيا في أجل ثالثة أیام بعد إنتهاء أجل اإلیداع و یحرر محضر بذلك 
  .طرف األعضاء

  .أنها للمحافظةو هي مكلفة بتحليل مختلف العروض لتقدیم تقریر بش) ٢( :لجنة تقييم العروض  . ب
  :اختيار المترشحين على أساس المعایير التاليةیتم و
  

 .و آجال إنجازهقوام برنامج اإلستصالح 
 .القدرات التقنية و المالية لكل مترشح
 .عدد مناصب الشغل التي یتم توفيرها

  
 
 
  
  
  
  

  .ممثل المحافظة رئيسا - : تتكون هذه الجنة من )٢(
  .ممثل الوالیة المعنية - 
  .لح الفالحية للوالیة المعنية ممثل المصا - 
 .للوالیة المعنية يممثل مدیریة الر - 
 .ممثل الفالحي على مستوى الوالیة المعنية - 

  
  : كون منتت )٣(

  .المحافظ رئيسا - 
 .الوالي أو ممثله - 
 .مدیر المصالح الفالحية للوالیة المعنية - 
 .مدیر اللري - 
    l’AN RHالمدیر الجهوي ب     -                       

  ممثل الشرآة الوطنية للكهرباء و الغاز    -                       
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 : رد المحافظة على طلبات المرشحين  -٥
 
  

على أساس التقریر الذي تقدمه لجنة تقييم العروض و خالل شهرین من نهایة أجل إیداع العروض، تقوم 
  :اليةرأیها بشأن طلبات المترشح و ذلك حسب الحاالت الت بإبداء المحافظة

قررا یأذن بالتنازل أو بيع األراضي في م ففي هذه الحالة تعد المحافظة : قبول المترشح دون أي تحفظ -أ
  .المساحات اإلستصالحية

المقرر مصحوبا بالملف المعتمد إلى مدیر األمالك الوطنية في الوالیة المختص إقليميا لتحریر و یرسل هذا 
  .الذي یلحق به دفتر الشروط موقعا من الطرفين) عالبي(العقد اإلداري الخاص بالتنازل 

آعدم استيفاء الوثائق المطلوبة، ففي هذه الحالة یخطر المترشح بذلك و له مدة  : قبول المترشح بتحفظ -ب
  .و إال سقط حقهعلى األآثر لرفع التحفظ شهرین 

يه الكفایة حمایة لحقوق في هذه الحالة یجب أن یكون قرار الرفض مسبب بما ف : رفض صریح للمترشح -ج
  .المترشح ليطعن في القرار

للفصل في ) ١(على المستوى المرآزي لجنة وزاریة مختلطة في هذا الصدد تم إنشاء  : الطعن اإلداري
المترشحين في مدة ، و یتم تقدیم الطعون من طرف الطعون التي یقدمها المترشحون الذین تم رفض طلبهم

ار الرفض على أن تلتزم اللجنة المذآورة بالفصل في تلك الطعون في مدة ال شهر واحد من تاریخ تبليغ قر
  .)٢(تتجاوز شهر واحد من تاریخ استالمها الطعون 

وال المنشور الوزاري المطبق له على حق المترشح الذي  ٢٨٩-٩٢لم ینص المرسوم  :الطعن القضائي
المنشور الوزاري المذآور بذآلر الطعن في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة واآتفى  رفض طلبه

  .و لهذا نرجع في ذلك إلى القواعد العامة ،اإلداري آما وضحناه أعاله
عن محافظة تنمية الفالحة بالمناطق الصحراویة، و هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري فهذا القرار صادر 

  .آما تم التعرض إليه سابقا
تختص الغرف اإلداریة  : "ادة السابعة من قانون اإلجراءات المدنيةحسب الم :المختصةالجهة القضائية  -)١

العليا في جميع القضایا أي آانت  بالمجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل لإلستئناف أمام المحكمة
طرف  العمومية ذات الصبغة اإلداریة أو البلدیات أو إحدى المؤسسات طبيعتها التي تكون الدولة أو الوالیات ـ

  ...."فيها
و بالتالي الجهة القضائية المختصة التي یرفع المترشح المعني بالرفض دعواه أمامها هي الغرفة اإلداریة على 

  ،)٣(٠٢-٩٨ القضاء المختص في انتظارتنصيب المحاآم اإلداریة المؤسسة بموجب القانون مجلس مستوى
  .)٤(للغرفة اإلداریة بالمحكة العليا  و اإلستئناف یرفع أمام مجلس الدولة المؤسس مؤخرا خلفا

  
  
  
  
  

  : تتكون اللجنة الوزاریة من )١(
  

الفالحة أو ممثله رئيسا، ممثل الوزیر المنتدب للميزانية، ممثل وزیر التجهيز، مدیر الهندسة الریفية بوزارة الفالحة، وزیر  - 
 .الفالحةمدیر الدراسات العامة للري الفالحي بوزارة الفالحة، مير التخطيط بوزارة 

  .١٩٩٢دیسمبر  ١٤المؤرخ في  ٥٧٠المنشور الوزاري رقم  )٢(
  

  .المتعلق بالمحاآم اإلداریة ٣٠/٠٥/١٩٩٨المؤرخ في  )٣(
 .المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله ٣٠/٠٥/١٩٩٨المؤرخ في  ٠١- ٩٨بموجب القانون  )٤(
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وأثر قانوني فهو قرار إرادتها المنفردة بما أن المحافظة تصدر قرار ب :الدعوى التي يرفعها المعني -)٢

دعوى هي  الدعوى التي یرفعها المترشح طاله، فإّنبعتبره المعني غير مشروع و یطلب إلغاءه و إیإداري، 
ا توفرت شروطها أما أسباب إلغاء القراراإلداري عن طریق القضاء فهي العيوب التي قد تلحق ذاإللغاء إ

ا القرار و تجعله غير مشروع و هي عيب عدم اإلختصاص، عيب الشكل و لهذاألرآان الشكلية و المادیة 
  .، عيب محل القرار، عيب السبب و عيب الغایةاإلجراءات

آي تكون القرارات اإلداریة مشروعة یجب أن تصدر عن الهيئات اإلداریة :  عيب عدم اإلختصاص :أوال
  ، ي ال یملك سلطة إصداره یعتبر غيرمشروععن هيئة أو عضو إدارالتي تختص بها فإذا صدر قرار إداري 

طلبات المترشحين آما تم التطرق إليه، و حسب في موضوعنا تختص المحافظة المعنية بإصدار قرار بشأن 
الذي یتضمن إنشاء هذه المحافظة فإن المحافظ هو الذي یتصرف بإسم  ٢٢٢-٨٦من المرسوم  ٢٠المادة 

  .ر إختصاصاتها المحافظة و ینجز جميع العمليات في إطا
أو إجراء ینص عليه المشرع بشأن إصدار القرار اإلداري یعد  شكل آّل إّن: عيب الشكل و اإلجراءات: ثانيا

  .إلتزاما على الجهة اإلداریة یجب مراعاته ما لم یتم النص على سلطتها التقدیریة في ذلك
إشكال و اإلجراءات التي لقد تطرقنا إلى األیعتبر معيبا، و  شكال و اإلجراءات المطلوبةاألفإذا خالف القرار 

  .قرارها بشأن المترشحينتتبع قبل اتخاذ المحافظة 
إذ یجب أن یكون مستندا إلى سبب و هو الدافع الذي یؤدي إلصدار القرار اإلداري، : عيب السبب :ثالثا

 .قانوني أو واقعي یبرره، أي یكون السبب مشروعا و قائما وقت صدور القرار
  .م یكن آذلك یعد القرار غير مشروع، لهذا فإن السلطة التي تصدر القرار ال بد أن تبررهفإذا ل
 لتحقيق غرض أو یتحقق ذلك إذا استخدمت اإلدارة سلطتها في إصدار قرار إداري: عيب الغایة :رابعا

  .القانون لها هدمصلحة غير مشروعة، مثل تحقيق غرض یخالف ذلك الذي حّد
هذه الدعوى هو المترشح إلآتساب أراضي صحراویة في المناطق اإلستصالحية  فيما یخص المدعي في

  .الذي تم رفض طلبه)  ٢٨٩-٩٢وفق المرسوم التنفيذي (
ت المحافظ آما نّص الصحراویة و یمثلها أمام العدالةبينما المدعي عليه هو محافظة تنمية الفالحة بالمناطق 

  .اء هذه المحافظةالمتضمن إنش ٢٢٢- ٨٦من المرسوم  ٢٠عليه م 
و یطلب المدعي من خالل دعواه إلغاء القرار اإلداري الذي أصدرته المحافظة و الذي حرمه من اإلستفادة 

  .)محل الدراسة(  ٢٨٩-٩٢اآتساب قطعة أرض في إطار أحكام المرسوم  من
  :  الشروط المتعلقة بالدعوى

لصفة المصلحة و األهلية هناك شروط خاصة ا باإلضافة إلى الشروط العامة لرفع الدعاوي القضائية و هي
  .نكتفي بذآرها بإختصار )١( بدعوى اإللغاء

أن یصدر عن سلطة إداریة وهو  ،وهي أن یكون القرار إداریا وقد بينا أن قرار المحافظة هو قرار إداري
داریة و یمارس ممثلة في شخص المحافظ الذي یمثل سلطة إحيث تصدره المحافظة الشأن بالنسبة لهذا القرار 

  .السلمية على جميع المستخدمينالسلطة 
أربعة بالمجالس القضائية یجب أن ترفع خالل الدعاوى المرفوعة أمام الغرف اإلداریة : ىميعاد رفع الدعو

أشهر من تاریخ التبليغ بالقرار اإلداري المطعون فيه، و انتهاء هذا الميعاد المقرر قانونا لرفع دعاوى اإللغاء 
ه لغاء، غير أّنحصانة ضد اإلو یكتسب القرار اإلداري المتنازع حوله  ،)٢(سقوط الحق في رفعها  إلى یؤدي

  .یمكن للمعني في هذه الحالة رفع دعوى المسؤولية إذا تسبب له هذا القرار بضرر
  
  
  

  .التطرق إليها في المبحث السابق في الفرع األول من المطلب الثاني هذه الشروط تّم )١(
 منفيما عدا حالة القوة القاهرة یترتب السقوط على مخالفة المواعيد المحددة قانونا لمباشرة حق : "قانون اإلجراءات المدنية  من ٤٦١م  )٢(

 "الحقوق بموجب نصوص هذا القانون
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في  يما یمكن مالحظته من خالل التعرف على اإلجراءات المتبعة في الترشح و آذا اآتساب األراض
هذه اإلجراءات بسيطة بسبب إسناد  أّن ١٨- ٨٣و بالمقارنة مع القانون  ٢٨٩- ٩٢إطارأحكام المرسوم 

هي  (CDARS)على العملية لهيئة مختصة هي محافظة تنمية الفالحة في المناطق الصحراویة  اإلشراف
الرد على  ١٨- ٨٣المخول لها استقبال و دراسة ملفات الترشح و الرد على المترشحين، بينما القانون 

لمداوالت المجلس الشعبي البلدي ثم ين یكون على مستوى لجنة مختصة في الدائرة ثم یخضع المترشح
  .مصادقة الوالي و هذا یعرقل و یؤخر العملية

  .شروط التنازل عن اآلثار المترتبة :الǞرع الƦاني
جاز قإن اإلستصالح حسب هذا المرسوم یؤدي إلى التنازل عن األرض قبل إن ١٨-٨٣تماما مثل القانون 

مقابل أي بيع األرض ولكن بشروط محددة في بلمرسوم یتم تصالح، و لكن التنازل في إطار هذا اسبرنامج اإل
دفتر الشروط الملحق بالمرسوم، و اإلخالل بأحد هذه الشروط أو عدم تنفيذها یؤدي إلى فسخ عقد البيع، لهذا 

  .المترتبة على هذه اإللتزاماتسنتطرق أوال إلى الشروط التي یلتزم بها المشتري، ثم اآلثار 
  .الشروط التي يلتزم بها المشتري :أوال
ویتم وصف هذا البرنامج في دفتر الشروط و على  :يتعهد المشتري بإنجاز برنلمج اإلستصالح  )١

نتفاع باألراضي في آما تم وصفه في مدة تحدد آذلك في دفتر الشروط، حيث یضبط بدء اإلالمشتري إنجازه 
 .)١(دفتر الشروط من  ٦م  بسعقد البيع ح

ه إذا تأخر إنجاز البرنامج بسبب عدم احترام الدولة آجال تدخلها، فإن المهلة التعاقدیة تمدد بمدة تساوي غير أّن
 .مدة التأخر

و في حالة القوة القاهرة تمدد اآلجال المحددة بمدة تساوي المدة التي تعذر فيها على المشتري الوفاء 
  .)٢(كن التذرع بمتاعب التمویل آمبرر ألي تأخر بإلتزاماته، وال یم

رها، ألن بعض التصرفات یحضر على المشتري القيام بها ثهذه نقطة مهمة لها أ : معاينة إنجاز اإلستصالح
و بالمخالفة یجوز له ذلك عند اإلنتهاء من برنامج اإلستصالح و آذلك إذا لم . انتهاء برنامج اإلستصالحقبل 

ببنود دفتر  ّلخیعتبر أ - مع مراعات الحاالت المذآورة -البرنامج في الوقت المحدد  ینجز المشتري هذا
  .یؤدي ذلك إلى فسخ عقد البيع آما سنوضحه الحقاالشروط و بالتالي 

الغ المحافظة المعنية عن طریق إباإلستصالح إلى لهذا فإن المشتري یبادر عند اعتقاده تمام إنجاز برنامج 
  .ة مع إشعار باإلستيالمجلسة میمراسلة برید

یوما الموالية، لمعاینة اإلستصالح آما هو موصوف  في دفتر  ١٥و یجب على هذه المحافظة التدخل خالل 
  .)٣(ن المكان و بحضور المشتري، و یحرر بذلك محضر معاینة يفي ع) منه ٧م(الشروط 

ابل و یعين الثمن في دفتر الشروط من المرسوم یتم التنازل عن األرض بمق ١١حسب المادة  : دفع الثمن )٢
األمالك الوطنية، یمكن أن یسدد ن على المشتري دفعه مع الحقوق و الرسوم المطلوبة لدى مفتشية و یتعّي

من  ٥من ثمن البيع حسب م % ٢٠الثمن بالتقسيط خالل مدة أقصاها خمس سنوات بعد دفع قسط أول قدره 
 .دفتر الشروط

  
  
  
  
  

  .فقة الوالي على طلب المترشح بمثابة إذن بالشروع في أشغال اإلستصالحموا ١٨- ٨٣في القانون  )١(
 .من دفتر الشروط ١١، ١٠المادة  )٢(
 .معاینة اإلستصالح إذا آان إیجابيا یؤدي إلى رفع الشرط الفاسخ ١٨- ٨٣في القانون  )٣(
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تخص  (transaction)یمنع المشتري من القيام بأي معاملة تجاریة  :ألرض امنع التصرف في  )٣
صالح ست، واستكمال برنامج اإلالمكتسبة، قبل استكمال برنامج اإلستصالح تحت طائلة سقوط حقه ياألراض
من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم جاءت أآثر تفصيل  ١٣بق بيانه، المادة س المعاینة آما بمحضریثبت 

ج اإلستصالح، تحت طائلة حيث منعت منعا باتا آل بيع أو إیجار أو تجزئة للمستثمرة قبل استكمال برنام
  .سقوط حق المشتري، أي فسخ عقد البيع

و ) الحصأي قبل استكمال برنامج اإلست(منع نقل ملكية األرض قبل رفع الشرط الفاسخ  ١٨-٨٣بينما القانون 
  . )١(لم یذآر اإلیجار أو التجزئة 

روط تخضع آل تجزئة للمستثمرة من دفتر الش ١٣ن قانونا فإن م بعد استكمال برنامج اإلستصالح المعّيحتى 
محافظة تنمية الفالحة بالمناطق (ة مسبقة من الهيئة المختصة باإلستصالح  صلرخمهما یكن شكلها 

ستراتجية، وهذا ، وذلك دون المساس بتكوین المستثمرات الكبرى المخصصة للزراعات الإل)الصحراویة
  ) .٢(اإلستراتجية  اعاتللزرصة حفاظا على مساحة هذه المستثمرات باعتبارها مخص

  : وجوب الحفاظ على الوجهة الفالحية لألرض و عدم المضاربة فيها  -)٤
ألغراض أخرى غير األغراض المحددة آل تغيير في وجهة األراضي أو آل استعمال لها آلها أو جزء منها 

  .)٣(في دفتر الشروط ینجر عنه فسخ عقد البيع 
،   من دفتر الشروط  ٢تغيير في األوصاف المنصوص عليها في م آما یتعن على المشتري أال یدخل أي 

  .)٤(من دفتر الشروط  ٤حسب م) وصف األراضي و المزروعات(
التي تحدد نوع المزروعات حسب هي و الحكمة من عدم تغيير هذه األوصاف واضحة ألن الدولة 

  .اإلحتياجات المحلية و الوطنية
Đ(-   بعض اإللتزامات األخرى:  
المشتري بفتح مجال المستثمرة أمام ممثلي الهياآل المتخصصة قصد القيام بالمراقبات التقنية  یتعهد -

  .المطلوبة
  .تجهيز اآلبار و صيانتها يیكون على عاتق المشتر -
  راضي المبيعة و ینتفع باإلرتفاقات الموجبة آما یتحمل اإلرتفاقات السالبة التي تثقل آاهل األ -

ذه الشروط بتوقيعه على دفتر الشروط الذي یلحق بعقد البيع، آما توقع عليه إدارة إذن المشتري یلتزم به
فالدولة ملزمة بتقدیم مساهمتها بتوفير المياه ومصدر الطاقة و فتح سبل ) من المرسوم ١٠م (أمالك الدولة 

  .الوصول إلى األراضي
آانت عليها یوم نقل اّلتي  مها في الحالةو یعتبر المشتري ذا معرفة و درایة باألراضي المتنازل عنها و یستل

  .ملكيتها دون القيام بأي طعن ضد الدولة ألي سبب
إن الشروط المحددة في دفتر الشروط و التي رأیناها یلتزم بها الورثة إذا توفي المشتري قبل استكمال  -

  .)دفتر الشروط ١٤م (برنامج اإلستصالح 
اصة بالمضاربات الممارسة أو الشروط التي تخص و جهة من دفتر الشروط فإن الشروط الخ ٢١حسب م 

  .ت ملزمة إذ یمكن تغييرها بشرط أن یكون بموجب و ثيقة ملحقةساألرض أو أوجه استعمالها لي
  
  
  
  

  .أنظر المبحث السابق، الفرع األول من المطلب الثاني )١(
 .ية للمواطنينتحدد الدولة الزراعات التي تراها استراتيجية و ذلك حسب اإلحتياجات الغذائ )٢(
وآذلك نص عليه قانون التوجيه العقاري، راجع في  ١٨-٨٣اإللتزام بالحفاظ على الوجهة الفالحية لألرض موجود في القانون  )٣(

 .٣٢هذا الشأن المبحث السابق ص 
تراتيجية مساحتها، موقعها و حدودها و آذا تحدد فيها المزروعات اإلس: من دفتر الشروط تصف األراضي المتنازل عنها ٢م  )٤(

 .التي تكون في هذه األراضي
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  : اآلثار المترتبة:ثانيا
إن مدى التزام المشتري بالشروط التي یقتضيها التنازل عن األرض له آثار إما اإلستفادة من منافع أو فسخ 

  .عقد البيع عند اإلخالل بهذه الشروط
  :استفادة المشتري من بعض المنافع  -  أ
و فقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال، وتبقى ملكا له و له امتياز  یمنح المشتري امتياز لحفر اآلبار -

  .)١(استغالل مياهها 
یمكن أن یمنح المشتري منافع مالية و جبائية في إطار األحكام المنصوص من المرسوم  ١٦و حسب المادة 

  .عليها في القانون، و بصفة خاصة بالنسبة للشباب
المرسوم من مساعدة تقنية تقدمها الدولة عبر برامج مالئمة للدعم التقني و آذلك یستفيد المشتري حسب هذا 

  .)٢( مرة و تكوین مستخدميها و تحسين مستواهمثللمست
المذآور بقيت حبرا على ورق و لم   ٢٨٩- ٩٢أحكام المرسوم  هذه األحكام لم تتجسد في الواقع، ألّن غير أّن

  .)٣(عة أرض في إطار أحكام هذا المرسوم قط یتم تطبيقها، حيث لم یتم منح أو استصالح أي
لم یحترم المشتري بنود دفتر الشروط أو لم  ادائما، إذ ٢٨٩-٩٢حسب أحكام المرسوم  :فسخ عقد البيع   -  ب

 .ةيینفذها یتم فسخ عقد البيع و یكون الفسخ بالطرق القضائ
ریق البرید المسجل مع إلى المشتري عن ط (mise en demeure) تنبيهاأوال توجه المحافظة المعنية 

یقوم ) ٤(لم یستجيب  اإشعار باإلستيالم، إذ لم یستجيب توجه له تنبيها آخر بنفس الطریقة، في هذه الحالة إذ
بالطرق القضائية، و بالطبع القاضي الوالیة المختص إقليميا برفع دعوى فسخ العقد  يمدیر األمالك الوطنية ف

في انتظار تنصيب المحاآم ) لمحلية للمجلس القضائي المختص إقليمياالغرفة ا(المختص هو القاضي اإلداري 
اإلداریة ألن األراضي محل العقد تابعة للدولة و یتم التنازل عنها للمستفيد بتحرر عقد إداري فالدولة طرف 

لدولة الغرف اإلداریة آدرجة أولى و مجلس ا من قانون اإلجراءات المدنية فإّن ٧المادة في هذا العقد، وحسب 
المؤرخ في  ٠١- ٩٨للغرفة اإلداریة بالمحكمة العليا بموجب القانون رقم  اعند اإلستئناف و المؤسس خلف

٣٠/٠٥/١٩٩٨ .  
بالتزاماته حكم بفسخ العقد و عند اإلقتضاء یطلب ممثل الدولة التعویضات  فإذا ثبت للقاضي أن المشتري أخّل

  .الالزمة في حالة وجود ضرر
 
 
 
 
  
  
  

  لمرسوممن ا ١٥م  )١(
 .من المرسوم ١٧م  )٢(
في المناطق حسب ما أآدته مصالح محافظة تنمية الفالحة بالمناطق الصحراویة، و التي آانت تدخالتها بالنسبة لمشاریع اإلستصالح  )٣(

 : الصحراویة في إطارین قانونيين فقط هما
ي یحدد آيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من األمالك الذ ٤٣٨-٩٧المتعلق بحيازة الملكية العقاریة الفالحية و المرسوم  ١٨-٨٣القانون 

  .تصالحية و أعبائه و شروطهسالوطنية الخاصة للدولة في المساحات اإل
  .لم تحدد المدة الممنوحة للمشتري المخل و لكن قد تنفق مع طبيعة الشرط الذي تم اإلخالل به )٤(
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ه جاء بأحكام نا إلى أّنصخلالشروط الملحق به  جویلية و دفتر ٦المؤرخ في  ٢٨٩- ٩٢بعد دراستنا للمرسوم 

و ليس بالدینار یأتي تطبيقا له ألن التنازل عن األرض یكون بمقابل وبالتالي لم  ١٨-٨٣تختلف عن القانون 
الرمزي، و آذلك نص على مساهمة الدولة في عملية اإلستصالح فيما یخص توفير المياه و الطاقة و طرق 

أسند العملية إلى محافظة تنمية الفالحة بالمناطق الصحراویة حيث تشرف على الوصول إلى األراضي، و 
هذا اإلستصالح یخص المناطق  المترشحين و آذا تهيئة محيطات اإلستصالح، باإلضافة إلى أّناختيار 

واها و الهدف منه هو إنشاء مستثمرات آبرى تخصص للزراعات اإلستراتيجية یطلق سدون الصحراویة 
  . (les grands périmètres)" المحيطات الكبرى"لبرنامج على هذا ا
هذا المرسوم بقى حبرا على ورق و لم یعرف التطبيق على أرض الواقع حيث لم یتم منح أي قطعة  غير أّن

-٨٣أرض لإلستصالح في إطاره و إنما المناطق الصحراویة عرفت مشاریع استصالح إما في إطار القانون 
حسب ) ١( ملكية العقاریة الفالحية أو في إطار برنامج اإلستصالح عن طریق اإلمتيازالمتعلق بحيازة ال ١٨

  .آما سنوضحه في الفصل الثاني ٤٣٨-٩٧المرسوم التنفيذي 
ل جة الفالحة بالمناطق الصحراویة المستثمرین الفالحيين إلى مناقصة من أميحيث دعت محافظة تن

بمساحة  ٢٠٠٤والیة أدرار وذلك في دیسمبر على مستوى هكتار ٢٥٠مساحة الواحدة  ،قطعة ١٥استصالح 
  .)اإلستصالح عن طریق منح حق اإلمتياز( ٤٨٣- ٩٧هكتار و هذا في إطار المرسوم ٣٧٥٠

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 ١٨- ٨٣قط القانون إحصائيات و زارة الفالحة فيما یخص مشاالیع اإلستصالح تخص فحسب محافظة تنمية الفالحة بالمناطق الصحراویة، آذلك ) ١(

(L’APFA)  ٤٨٣-٩٧و اإلستصالح عن طریق اإلمتياز المرسوم التنفيذي.  
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.استصالح األراضي عن طريق اإلمتياز : الǆǞل الƦاني  

 
من المؤآد أن عدم نجاح عملية اإلستصالح بعدم بلوغ األهداف الموجودة منذ اإلنطالق بها في الثمانينات 

 یؤديه من نصوص في هذا المجال،وما جاء بعد ١٩٨٣أوت  ١٣المؤرخ في  ١٨-٨٣عبر صدور القانون 
إلى التفكير و األخذ بوسائل قانونية أخرى إلنجاح العملية و إعطائها دفعا جدیدا، خاصة بتغيير الظروف 

إلصالحات، اإلجتماعية و اإلقتصادیة للجزائر بتبنيها النظام اإلقتصادي الحر، و دخولها في مصلحة ا
تتبنى منهجية جدیدة تتمثل في ات المعنية على رأسها الحكومة خاصة بتشجيع اإلستثمار، هذا ما جعل السلط

فيما یخص المناطق الغابية و هذا بإصدار اإلمتياز إلستصالح األراضي و آذا الترخيص باإلستغالل ح من
الذي یحدد آيفيات منح حق امتياز قطعة  ٤٨٣-٩٧المرسوم التنفيذي رقم : نصين في هذا المجال أوالهما 

)١(تصالحية و أعبائه و شروطه سالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات اإلأرضية من األم  
الذي یحدد شروط و آيفيات الترخيص باإلستغالل في إطار أحكام ) ٢( ٨٧-٠١التنفيذي رقم  و المرسوم

.المتضمن النظام العام للغابات) ٣( ١٢- ٨٤من القانون  ٣٥المادة   
 ٥المؤرخ في  ١٢- ٩٣من المرسوم التشریعي  ٢٣جيع اإلستثمار نصت م مع اإلشارة أنه، في إطار تش

المتعلق بترقية اإلستثمار على إمكانية منح جزء من األراضي التابعة لألمالك الوطنية  ١٩٩٣أآتوبر 
بتاربخ  ٣٢٢-٩٤، ٣٢١-٩٤الخاصة في إطار عقد امتياز إلنجاز مشاریع استثماریة و قد حدد المرسومين 

، ثم جاءت م طق الخاصة التي شجع فيها اإلستثماراط منح اإلمتياز في المنوشر) ٤( ١٩٩٤أآتوبر  ١٧
 ٥١و المادة  ١٩٩٦من قانون المالية لسنة  ١٤٨بالمادة المعدل و المتمم ١٩٩٤من قانون المالبة لسنة  ١١٧

وجب عقد امتياز بمالخاصة   فأصبح منح األراضي التابعة لألمالك الوطنية   ١٩٩٨من قانون المالية لسنة 
مشاریع استثماریة في آل مناطق البالد مع امكانية تحول اإلمتياز إلى تنازل عن األرض بعد قصد إنشاء 

.إنجاز اإلستثمار  
المؤرخ  ٢٠٠١/٠٣المتعلق بترقية اإلستثمار بموجب األمر  ١٢-٩٣غير أنه بعد إلغاء المرسوم التشریعي 

الجدید لم یحتفظ بما أوردته المادة فإن القانون  ١٥-٢٠٠١ن و المصادق عليه بالقانو ٢٠٠١أوت  ٢٠في 
) ٥(المذآورة  ٢٣  

تصالح األرض بل سال یدخل في موضوع دراستنا ألنه ال یمنح إل) اإلمتياز في إطار اإلستثمار(هذا الجانب 
.إلنجاز مشاریع استثماریة مختلفة  

ا في هذا الفصل، و لكن في فستتم دراسته اإلمتياز إلستصالح األرض أما النصوص المذآورة الخاصة بمنح
.البدایة نتعرف على النظام القانوني لعقود اإلمتياز في المبحث األول  

 
 
 
 

المؤرخ في  ٣٢٧-٩٨معدل و متمم بالمرسوم رقم  ١٩٩٧دیسمبر  ١٧الصادر بتلریخ  ٨٣، الجریدة الرسمية العدد ١٩٩٧دیسمبر  ١٥المؤرخ في ) ١(
.٢٥/١١/٩٨صادر ب  ٨٨ر عدد .، ج١٩٩٨نوفمبر  ٢٣  

.٢٠٠١أفریل  ٨الصادر ب  ٢٠، الجریدة الرسمية العدد ٢٠٠١أفریل  ٥المؤرخ في ) ٢(  
.١٩٩١دیسمبر  ٢المؤرخ في  ٢١- ٩١، المعدل و المتمم بالقانون ١٩٨٤جوان  ٢٣المؤرخ في ) ٣(  
.١٩٩٤أآتوبر  ١٩بتاریخ  ٦٧الجریدة الرسمية العدد ) ٤(  
.١٣٧-  ١٣٦، ص٢٠٠٤حمدي باشا عمر، المنازعات العقاریة، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر، ليلى زروقي، ) ٥(    
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ǧلنظام القانوني لعقود اإلمتيازا : المبحث األو  

بصفة عامة، تثور مشكلة تصنيف اإلمتيازات ووضعها تحت   concessionعند محاولة دراسة اإلمتياز 
تنظر إليها على أنها عقود إداریة في حين أن اإلمتياز یأخذ في  ية لقانونفئة قانونية معينة، فبعض األنظمة ا

القانونية األخرى شكل منحة، أو ترخيص، و هذا ما یجرنا إلى البحث عن الطبيعة القانونية بعض األنظمة 
  .یة نتعرض لمفهوم اإلمتيازامتياز و لكن في البدلحق اإل

ǧاألو ƚمفهوم اإلمتياز : المطل:   
أو براءة في مفهومها العام یقصد بها حق استثنائي، أو ترخيص أو رخصة  concessionة إمتياز آلم إّن

  .)١(أو احتكار أو منح  
حيث توجد هناك اإلمتياز ما هو إال أسلوب إلدارة المرفق العام،  یكاد یجمع فقهاء القانون الفرنسي على أّن

مواردها و تنفيذ أشغالها العامة،  مندولة على آل الدولة تستدعي، ضرورة سيطرة ال يمصلحة عامة عليا ف
سلطات الدولة لصالح شخص من أجل إدارة مشروع تحت إشراف و تكفل اتفاقات اإلمتياز تفویضا لبعض 

  .)٢(السلطة العامة  
اإلمتيازات آنظام جدید، و آوسيلة قانونية استعمل في عدة مجاالت بالنسبة للقانون الداخلي لمختلف  إّن

آما قد یترتب على اإلمتيازات انعكاسات و آثار دولية ترتفع بها إلى مستوى القانون الدولي، بسبب ما  الدول
  .......یحمله صاحب اإلمتياز من جنسية أجنبية أو ألسباب أخرى آإدراج شرط التحكيم و غيرها

ون الداخلي و في الثاني إلى لهذا ارتأینا تقسيم هذا المطاب إلى فرعين في األول نتطرق إلى اإلمتياز في القان
  .القانون الدولي ياإلمتياز ف

 ǧرع األوǞاإلمتياز في القانون الداخلي :ال  
  .إلى نظام اإلمتياز، في مختلف المجاالت مختلف الدول لجأت إّن

حيث لجأت بعض منها تنفيذا لفكرة التحول إلى القطاع الخاص، إلى تقدیم الخدمات العامة بواسطة مقاولي 
ع الخاص، و هذا یعني أن یتم أداء الخدمة العامة عن طریق منح اإلمتياز، أو التعاقد مع مقاولي القطاع القطا

الخاص و أن یقتصر دور الدولة على تحدید نوعية و مواصفات الخدمة المطلوبة، و اإلشراف على أدائها 
  .)٣(طاع الخاص القعن طریق بالصورة المطلوبة حيث یقع عبيء تمویل الخدمات على الدولة و یتم أداءها 

  .و هذا یعطي القطاع الخاص فرصا أآبر للمشارآة في عمليات التنمية اإلقتصادیة و اإلجتماعية للدولة

و هي طریقة  (la concession immobilière)في القانون الفرنسي هناك ما یسمى اإلمتياز العقاري 
و هو عبارة عن عقد بموجبه، المالك  ١٩٦٧یسمبر د ٣٠جدیدة لإلیجار أنشئت بقانون التوجيه العقاري ل 

لشخص یسمى صاحب  « la jouissance»لعقار أو جزء منه مبني أو غير مبني یمنح حق اإلنتفاع 
  .سنة على األقل و بمقابل دفع أتاوة سنویة ٢٠، لمدة concessionnaireاإلمتياز 

  .)4(لعقاریة و ال یمكن تمدیده بصفة ضمنية هذا العقد ال بد أن یفرغ في شكل رسمي و ینشر في البطاقة ا
 
  
  

  )٨ص(٩١، ص  ١٩٩٤، ٦٤، مجلة القانون و اإلقتصاد، العدد "النظام القانوني لعقود اإلمتيازات" بعمر بن أبو بكر باخش.د )١(
  .٣نفس المرجع، ص )٢(
قطاع الخاص، مطبعة المحمودیة، جدة، مدخل التحویل إلى ال: ربيع بن صادق دحالن، اإلتجاهات المعاصرة في إدارة المشروعات العامة )٣(

  .١٣٧، ص١٩٩٩الطبعة الثانية، 
(4) Agostini Eric, hubrecht George,droit civil,Ed SIREY,paris,13 ed,1983.p202.  
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ي تسویق منتوج فآذلك في مجال العالمات التجاریة و الرسوم و النماذج الصناعية إذا آانت شرآة ترغب 
أو الرسم أو النموذج الصناعي في ذلك المنتوج ملك للغير، أو إذا رغبت مة التجاریة و آانت العالأو خدمة 

شرآة أخرى فأفضل حل هو شرآة في دخول السوق أو توسيع مكانها في السوق بمنتوج أو خدمة تملكها 
  .إبرام عقد ترخيص العالمة التجاریة أو عقد اإلمتياز

ة أو مهارة أخرى و له سمعة مرتبطة بعالمة تجاریة يخبرة تقن و بناءا على عقد اإلمتياز یمكن لطرف یملك
تأتي بخبرتها العملية و ) لة على اإلمتيازصالحا(أن یعمل مع شرآة أخرى ) مانح لإلمتياز(أو عالمة خدمة 

  .مواردها المالية لتقدیم سلع أو خدمات إلى المستهلك مباشرة
ت منها اإلمتياز في إطار اإلستثمار آما ذآرنا سابقا و هو آذلك الجزائر أخذت بنظام اإلمتياز في عدة مجاال

مثال فيما  ال یدخل في دراستنا، و آذلك اإلمتياز في إطار الترقية العقاریة، و في مجال أداء الخدمات العامة،
  .یخص النقل

إن فقد تم النص على هذه الوسيلة في نص القانون المتعلق بالطيران المدني،حيث جاء عند مناقشته، 
ة و یهو اإلستغالل في إطار خدمة عامة تخضع لقوانين متميزة بوجوب اإلستمرارالمقصود باإلمتياز 

الغرض ترافق هذه اإلجراءات مواءمة إحتياجات الجمهور، فإن الدولة تحتاط بجميع الضمانات و لهذا 
  .)١(التفتحية إجراءات موازیة تخص تعزیز مراقبة الدولة 

ات في القوانين الداخلية للدول، لكن قد یكون لإلمتياز أثر على المستوى الدولي، إذا هذا فيما یخص اإلمتياز
  .آان صاحب اإلمتياز له جنسية أجنبية لهذا نتطرق إلى اإلمتيازات في القانون الدولي وما تثيره من مسائل

  اإلمتيازات في القانون الدولي : الǞرع الƦاني

لكن عرف من  concessionفق عليه بالنسبة إلصطالح اإلمتياز ال یوجد في القانون الدولي تعریف مت
ه عقد بمقتضاه تعمل شرآة إلستغالل مرفق عام، أو مشروع ذي نفع على أّنبعض فقهاء القانون الدولي، 

  .)٢(عام 
هو  فكلمة امتياز من الناحية القانونية تعني قيام أحد الدول بمنح شرآة أجنبية حقوقا سيادیة داخل إقليمها آما

  .)٣(الحال بالنسبة إلمتيازات البترول 
أي إدارة مشروع إقتصادي لمدة محددة و عادة ما تكون في منطقة محددة، فاإلمتياز أآثر من مجرد منحة 
من جانب دولة ذات سيادة فهي في الواقع و سيلة إنشائية أو تأسيسية من أجل تنظيم عالقات إقتصادیة دولية 

  .)٤(ها مصالح مختلفة تضم آثير من الدول التي ل
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 

ماي  ١١محضر الجلسة العلنية السادسة عشر لمجلس األمة، عرض و مناقشة نص القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، ) ١(
١٩٩٨.  

 .٩، المرجع السابق،صبعمر بن أبو بكر باخش.د) ٢(
تمنح هذه الشرآة حقوق التنقيب عن البترول و من جهة و بين شرآة بترول أجنبية من جهة أخرى  امتيازات البترول هي اتفاقات مبرمة بين دولة) ٣(

 .استغالله
إطار  ي فيدولاإلمتياز التجاري أصبح من معالم العولمة و اإلقتصاد ال) ٤( .قوانين منظمة التجارة العالمية
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  الطبيعة القانونية لإلمتياز :المطلƚ الƦاني 
نون اتفاق اإلمتياز إلى قسمين، األول یضم الشروط التنظيمية و القسم الثاني یضم الشروط یقسم فقهاء القا

دراسة آل قسم، لهذا نقسم هذا المطلب إلى یة، و لمعرفة الطبيعة القانونية لحق اإلمتياز ال بد من عاقدالت
  .یة لإلمتيازعاقدتفرعين، األول یخص الطبيعة التنظيمية لإلمتياز، و الفرع الثاني یخص الطبيعة ال

ǧرع األوǞالطبيعة التنظيمية لإلمتياز :ال  
إلمتياز العمل و یقبل صاحب ایشمل اإلمتياز على شروط موضوعية تنشيء مرآزا قانونيا غير شخصي، 

بالحق السابق في التعویض طبقا لتلك الشروط و التي یمكن للحكومة أن تعد لها بطریقة انفرادیة مع اإللتزام 
   .)١( لتوازن المالي للمشروع إذا اختل ا

ذلك صالح المجتمع و تمارسه الدولة طبقا و یكون هذا التعویض اإلنفرادي إلتفاق اإلمتياز عندما یقتضي 
  .للقواعد العامة للقانون

سلطة العامة و هو ما یميز آذلك القرار للإن الخاصية األساسية لإلمتياز تكمن في ميزة الهيمنة غير المؤلوفة 
ولكن ال بد من وجود قيود . فاإلدارة لها سحب أو إلغاء أو تعدیل القرار دون اللجوء إلى القضاء ي اإلدار

  .على هذه السلطات اإلستثنائية لصالح صاحب اإلمتياز في مواجهة الدولة
و ال یتم سحب  ةیة، یكون األطراف فيها على قدم المساواعاقدحيث یوجد شق آخر في اإلمتياز یضم شروط ت

 .عن طریق القضاء، لذا ال یمكن اعتبار اإلمتياز قرار إداري الناتج عن اإلمتياز إّال الحق
  دیة لإلمتيازعاقالطبيعة الت : الǞرع الƦاني

ن و یلزم إلنعقاد العقد تطابق اإلرادتين مع ّيالعقد عبارة عن اتفاق إرادتين على إنشاء أثر قانوني مع إّن
  .ن أوضاع قانونية معينةه القانون فوق ذلك مما یقّر ةمراعا

و اإلمتياز في شق منه یشمل على قواعد شخصية یتفق عليها األطراف و هي قواعد ال یمكن لألطراف 
  .)٢(تعدیلها أثناء التنفيذ و تنشيء هذه القواعد عالقة قانونية شخصية 

لذلك شروط  و العقد اإلداري هو آل عقد تكون اإلدارة العامة طرفا فيه لتسيير مرفق عام و یتضمن
استثنائية عير مألوفة في عقود القانون الخاص و تراعي فيها المصلحة العامة، تتميز العقود اإلداریة بقابليتها 

    .)٣(للتعدیل من جانب اإلدارة و حدها، آما من حقها توقيع جزاءات على المتعاقد معها إذا أخل بإلتزاماته 
متياز إلدارة مرفق عام أو أداء خدمة عامة و على ضوء ما الدولة طرف في اإلمتياز، فهي التي تمنح اإل

ن من تصرف تقدیري تمارسه الدولة طبقا فهو یتكّو ،سبق یمكننا التوصل إلى أن اإلمتياز له طابع مزدوج
ق فاإلمتياز عمل مرآب إداري لدي و من هذا المنطعاقللقواعد العامة للقانون، آما یشمل على جانب ت

  .قا للقانون العام للدولة التي منحت اإلمتيازي، أي عقد طبعاقدت
على العموم فشكل العقد و آذا الشروط الخاصة مثل الشرط الذي یعطي لحكومة الحق اإلنفرادي في التعدیل 
و الرقابة اإلجباریة على العقد و الخضوع لوالیة القضاء اإلداري تعتبر جميعها عناصر تشكل دليال واضحا 

  ).٤(طریق العقد اإلداري اإلرتباط عن  على قصد
  
  
  
  
 
 

  .٤، المرجع السابق،صبعمر بن أبو بكر باخش.د )١(
  ٤نفس المرجع، ص )٢(
  .قاعدة العقد شریعة المتقاعدین التي تحكم عقود األفراد عنو هذا خروج ) ٣(         

 .٣،٤، المرجع السابق، صبعمر بن أبو بكر باخش. د )٤(
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   ٤٨٣-٩٧لتنفيذي اإلستصالح في إطار المرسوم ا :Ʀاني الالمبحث 
  

المحدد لكيفيات منح حق  ١٩٩٧دیسمبر  ١٥المؤرخ في  ٤٨٣-٩٧في إطار التنمية الریفية، صدر المرسوم 
و أعبائه و ولة في المساحات اإلستصالحية دك الوطنية الخاصة التابعة للالامتياز قطع أرضية من األم

  .)١(شروطه 
ير الوسط الطبيعي، سرعة انجراف التربة و آثار الجفاف فالقطاع الفالحي یتعرض إلى مشاآل ناتجة عن تغ

  .و التصحر مما یشكل خطر حقيقي على التوازن البيئي
يير و استغالل الموارد الطبيعية، سزیادة على ذلك عدم اشتراك سكان الریف بصفة مباشرة و مسؤولة في ت

  :نفالتنمية المستدامة تنحصر في عنصری
  .استصالح أراضي جدیدة -
  .)٢( غالل أفضل و تثمين القدرات الموجودةتو اسحمایة  -

هذا ما جعل السلطات المعنية على رأسها الحكومة تقترح منهجية جدیدة تسمح بتنشيط عمليات استصالح 
المقررة بالقانون   (L’APFA)مع عملية آسب الملكية العقاریة الفالحية باإلستصالح  اةاألراضي، بالمواز

١٨-٨٣.  
یدة تتمثل في منح اإلمتياز لتسيير و استغالل الموارد الطبيعية و هذا لفائدة سكان الریف هذه المنهجية الجد

  :بصفة أولویة إلشتراآهم أآثر في التنمية، و لتحقيق األهداف التالية 
  .تنشيط عملية استصالح األراضي الفالحية -
 .توفير مناصب شغل دائمة -
و ملتزمين عند بدایة األشغال و مكافحة النزوح  تمكين هؤالء السكان المعنيين أن یكونوا مسؤولين -

  .)٣( ين مداخيلهم و حالتهم المعيشيةسالریفي عبر تح
  .)٤(تطبيق هذا البرنامج  نحصر األهداف التي یجب بلوغها خالل مدة ثالث سنوات م في هذا البرنامج تّم

ز على األراضي في إطار وم فيما یخص اإلمتياسو للتعرف أآثر على األحكام التي جاء بها هذا المر
  منح اإلمتياز إلستصالح األرض و آيفيات فسخه :اإلستصالح ارتأینا تقسيم المبحث إلى مطلبين أوال

  .التزامات و حقوق صاحب اإلمتياز: ثانيا                                                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، جریدة رسمية  ١٩٩٨نوفمبر  ٢٣المؤرخ في  ٣٧٢-٩٨معدل و متمم بالمرسوم  ١٩٩٧مبر دیس ١٧بتریخ  ٨٣الجریدة الرسمية العدد  )١(
  "٤٨٣-٩٧المرسوم التنفيذي "، فيما یلي یكتفي بذآر ١٩٩٨نوفمبر  ٢٥بتاریخ  ٨٨العدد 

 .، وزارة الفالحة١٩٩٨استصالح األراضي عن طریق منح اإلمتياز، مجلس الحكومة، جانفي  )٢(
 .نفس المرجع )٣(
 :تتمثل في هذه األهداف )٤(
  هكتار ٦٠٠.٠٠٠استصالح  - 
 )١٩٩٨ يلفائدة سكان الریف مجلس الحكومة جانفبرنامج القطاع الفالحي  (منصب شغل  ٥٠٠.٠٠٠خلق .امتياز٥٠.٠٠٠منح  - 

  
  



 إلمتيازا استصالح األراضي عن طريق                    الǆǞل الƦاني                                                              

           

 استراتيجية استصالح األراضي في القانون الجزائري بين آسب الملكية و منح اإلمتياز

 
57 

 
 

  
 

  اإلمتياز إلستصالح األرض و آيفيات فسخه منح :مطلƚ األوǧلا
من الشروط و اإلجراءات التي یمنح  حددا مجموعةالمرسوم المذآور وآذا دفتر الشروط الملحق به  إّن

صاحب اإلمتياز الذي إذا أخل بها یعرض اإلمتياز للفسخ و هذا ما ندرسه في زامات تإل ااإلمتياز و فقها و آذ
  .المرسومهذا المطلب لكن في البدایة نتطرق لمفهوم آل من اإلستصالح و اإلمتياز و فقا لهذا 

ǧرع األوǞمتيازمفهوم اإلستصالح و حق اإل :ال  
المذآور أعاله یقصد باإلستصالح آل عمليات  ٤٨٣-٩٧حسب المرسوم  :مفهوم اإلستصالح -١

  .اإلستثمار الرامية إلى جعل طاقات األمالك العقاریة منتجة و إلى تثمينها
و بالمقارنة مع مفهوم اإلستصالح في النصوص التي درسناها سابقا و الخاصة باإلستصالح، و آذا المفهوم 

تصالح و لم یحصره في األعمال سفي الشریعة اإلسالمية، فإن هذا المرسوم وسع من مفهوم اإل الوارد
  ...المتعلقة باألرض و توفير المياه و غيرها

  .بل آل عمل من شأنه جعل األراضي منتجة و ذات قيمة في المجال الفالحي
مع فإذا آان استصالح الح األراضي تشمل على استصالح األراضي و تنمية المجتصياسة استس إّن

بالكميات و رفع إنتاجيتها و ضمان تجهيزها األراضي هو عملية تطویر طبيعة األرض بمعالجة عيوبها 
عي اإلنسان و مستواه الثقافي و الصحي و و  ع درجةفتعنى برفتنمية المجتمع الریفي  الضروریة من المياه،

الجدیدة و المتطورة لألرض و ال یكون عائقا في توفير آل الخدمات الضروریة له آي ینسجم مع الطبيعة 
  .)١(تحقيق األهداف المتوخاة من استصالح األراضي و التنمية الزراعية  

  :مفهوم اإلمتياز و طبيعته القانونية - ٢
  
جاءت المادة الثانية من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم محل الدراسة، بمفهوم اإلمتياز  :مفهوم اإلمتياز- أ

اإلمتياز في مفهوم األحكام القانونية المشار إليها أعاله، هو تصرف تمنح الدولة :"  على أّنحيث نصت 
متوفرة تابعة ألمالآها الوطنية الخاصة لكل شخص طبيعي أو  يموجبه و لمدة معينة حق اإلنتفاع بأراضب

  .)٢(معنوي في إطار اإلستصالح في المناطق الصحراویة و الجبلية و السهبية 
اإلنتفاع بأراضي تابعة ألمالآها الوطنية الخاصة فهو یختلف  قانت الدولة تمنح بموجب اإلمتياز حو إن آ

المتضمن ضبط آيفية  ١٩٨٧دیسمبر  ٨المؤرخ في  ١٩-٨٧عن حق اإلنتفاع الذي یمنح بموجب القانون 
  .)٣(وواجباتهم  المنتجيناستغالل األراضي الفالحية و تحدید حقوق 

انتفاع دائم یمنح على مجمل أراضي المستثمرة الفالحية و على الشيوع بحصص  فهذا األخير هو حق
  .)٤(متساویة في حالة اإلستغالل الجماعي 

  .له اإلمتياز هو لمدة معينة و یمنح في المناطق اإلستصالحيةبينما حق اإلنتفاع الذي یخّو
لقانون المدني حيث هذا من ا ٨٥٤-٨٤٤و آذلك یختلف عن حق اإلنتفاع المنصوص عليه في المواد 

مقررا لحياة المنتفع و ینتهي بموت المنتفع حتى قبل  عّدفإن لم یعّين أجله األخير، ینتهي بانقضاء أجله 
  .)٥(انقضاء اآلجل المعينة 

  
  

  .٢١٥،ص٢٠٠٠بيروت،دآتوراه، مرآز دراسات الوحدة العربية، ات أطروح سلسلة منى رحمة،الياسات الزراعية في البلدان العربية، )١(      
  .أنظر مفهوم اإلمتياز في المبحث السابق ) ٢(              
 .٥٠، العدد ١٩٨٧دیسمبر  ٩وم يمية لسرلالجریدة ا) ٣(              
 .١٤٤بن رقية بن یوسف، المرجع السابق، ص.د) ٤(              

  .من القانون المدني ٨٥٢م  )٥(        
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حق اإلنتفاع نفس الشيء ینقضي بانقضاء أجله و إن لم یحدد و لكن ال ینتهي بوفات  بينما اإلمتياز یمنح
  .صاحب اإلمتياز قبل انتهاء األجل

  .بل یستفيد الورثة و ذو الحقوق من بقاء اإلمتياز لصالحهم حسب دفتر الشروط الملحق بالمرسوم
  :الطبيعة القانونية لإلمتياز - ب

على األراضي  بالنسبة لإلمتياز، و متياز بصفة عامة هو عقد إدارياإل المبحث السابق أّن يتوصلنا ف
في البدایة تحرر إدارة أمالك الدولة ، محل الدراسة ٤٨٣- ٩٧حسب المرسوم في إطار اإلستصالح الممنوح 

رسل هذا المقرر مرفوقا بالملف إلى مدیر األمالك الوطنية للوالیة ی، ثم مقررا یتضمن الترخيص باإلمتياز
  .من المرسوم ٨آما جاء في المادة   لتحریر عقد اإلمتياز  تص إقليمياالمخ

و جعل و هذا یعني إضافة التعاقد بعد الترخيص باإلمتياز عن طریق مقرر لمنح ضمانات أقوى للمستفيد 
  .العالقة أآثر مرونة

  .)١(ري عقد إدا هوو عقد اإلمتياز تحرره إدارة أمالك الدولة بصفتها موثق الدولة و بالتالي 
 المذآور جاء فيه مصطلح منح حق اإلمتياز، واألصح عقد اإلمتياز، ٤٨٣-٩٧أّن المرسوم  المالحظة مع 

فهناك فرق بين حق اإلمتياز وعقد اإلمتياز، فحقوق اإلمتياز منصوص عليها في القانون المدني في الباب 
منه  ةیقررها القانون لدین معين مراعامنه حق اإلمتياز بأّنه أولویة  ٩٨٢الرابع منه، حيث عرفت المادة 

  .لصفة، وال یكون للدّین امتياز إّال بمقتضى نص قانوني
بأن الدولة تمنح بموجبه حق انتفاع بأراضي المرسوم الحالي عرف اإلمتياز آما و ضحناه أعاله  و بما أّن

أو و اإلیجار من عقود اإلدارة  عتبر إیجار،ینویة فهل س دفع أتاوةن ذلك مقابل تابعة لها و لمدة معينة و یكو
  .مقابل أجر معلوم لمدة معينةینتفع بالعين المؤجرة المنفعة، أي أن المستأجر 

حقا عينيا  بتال یریعد عقد اإلیجار من عقود اإلدارة ال من عقود التصرف و من أهم ميزاته أنه مؤقت و 
ما عدا في يا تأجر حقا شخصعلى الشيء المؤجر بل ینشيء في جانب آل واحد من المؤجر و المس

  .)٢(عينيا  المدة یرتب حقااإلیجارات الطویلة 
یتفق عقد اإلمتياز مع عقد اإلیجار آونه یحدد بمدة معينة، و بمقابل دفع أجرة تتمثل في األتاوى السنویة التي 

نه لضمان عقد اإلمتياز یرتب حق عيني عقاري یمكن لصاحب اإلمتياز ره یدفعها صاحب اإلمتياز، آما أّن
آذلك  ٤٨٣-٩٧عليه دفتر الشروط الملحق بالمرسوم  صن اّلذيتصالح سالقروض لتمویل مشروع اإل

  .)٣(اإلمتياز یمنح لمدة طویلة و هي ثالثين سنة 
 سآما جاء وصف هذا العقد أثناء شرح برنامج اإلستصالح عن طریق منح اإلمتياز في إجتماع مجل

  .)٤(جار طویل المدة أنه عقد إی ١٩٩٨الحكومة في جانفي 
  
  
  
  
  
  
  

  .وما بعدها ٤١،ص٢٠٠٣أنظر، حمدي باشا عمر، حمایة الملكية العقاریة الخاصة، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر، )١(
 .١٥١بن رقية بن یوسف، المرجع السابق،ص.د )٢(

  حمایة األمالك بوزارة الفالحة، مدیریة التنظيم العقاري و ما أآدته هذاسنة،  ٣٠في دفتر الشروط لإلمتيازات الممنوحة هي  المدة المحددة )٣(       
  .آذا مدیریة المصالح الفالحية

رنامج استصالح األراضي عن طریق منح حق اإلمتياز، آتيب صادر عن وزارة لبانظر المخطط الوطني للتنمية الفالحية، الجهاز المؤطر  )٤(       
  .١٤،ص٩الفالحة، ص
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بالنسبة لإلمتياز آما وضحناه سابقا، هو نفس تعریف  ٤٨٣- ٩٧رسوم مارد في الالتعریف الو آما أّن
المنصوص عليه في قانون التوجيه العقاري  (la concession immobilière)اإلمتياز العقاري 

  .، و الذي آيف على أساس عقد إیجار١٩٦٧دیسمبر ٣٠الفرنسي المؤرخ في 
موجبه المالك لعقارأو جزء منه مبني أوغير مبني یمنح حق حيث عرف هذا اإلمتياز العقاري أنه عقد ب 

سنة  ٢٠، لمدة  concessionnaireلشخص یسمى صاحب اإلمتياز  la jouissance’’  "اإلنتفاع 
  .)١(على األقل و بمقابل دفع أتاوة سنویة 

لمدة، و بالتالي ه عقد إیجار طویل او بالتالي یمكن تكييف عقد اإلمتياز الممنوح في إطار اإلستصالح أّن
  .تطبق عليه أحكام اإلیجارات الطویلة المدة

  شروط و إجراءات منح اإلمتياز :الǞرع الƦاني
  
  :شروط منح اإلمتياز على األراضي في إطار اإلستصالح   .١

المعدلة و المتممة ،)٢( ١٩٩٤المتضمن قانون المالية لسنة  ١٨-٩٣من المرسوم التشریعي  ١١٧المادة 
یمكن أن تمنح : "تنص، )٣( ١٩٩٦المتضمن قانون المالية لسنة  ٢٧-٩٥من األمر  ١٤٨بأحكام المادة 

هيئات عمومية أو معترف بمنفعتها العمومية، و جمعيات غير الجمعيات التي التي لها طابع سياسي، و 
عيون أو معنویون خاضعون للقانون الخاص،أراضي يمؤسسات عمومية ذات طابع إقتصادي و أشخاص طب

و ال سيما  العام لألمالك الخاصة للدولة من أجل سد حاجات تكتسي على وجه الحصر طابع الصالح تابعة
  .إنجاز مشاریع التجهيزأو اإلستثمار المقررة في إطار سياسة التنمية الوطنية

یخول المنح المذآور في الفقرة السابقة،المستفيد الحق في الحصول على رخصة البناء طبقا للتشریع 
. سيس رهن لصالح هيئات القرض على القطعة األرضية الممنوحةبه، آما یخوله زیادة على ذلك تأ المعمول

یشمل الحق العيني العقاري الناجم عن المنح و آذا على البنایات المشيدة عليها و هذا لضمان القروض 
  "الممنوحة خصيصا لتمویل المشروع المقرر

ع أرضية من المذآور، ینص على آيفيات منح امتياز قط ٤٨٣-٩٧عمال بهذه المادة جاء المرسوم التنفيذي 
صة التابعة للدولة في إطار اإلستصالح و أعباء و شروط هذا اإلمتياز و احتمال تحوله األمالك الوطنية الخا

  .إلى تنازل
  .زفالشروط الواجب توافرها لمنح اإلمتياز تخص األشخاص المستفدین و آذا األراضي التي یشملها اإلمتيا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (1) Agostini Eric,hubrecht George,droit civil,Ed SIREY,Paris,Bed,1983,p202.       
  ٣٠/١٢/١٩٩٣بتاریخ  ٨٨ر العدد .،ج ١٩٩٣دیسمبر  ٢٩المؤرخ في ) ٢( 

 .١٩٩٥دیسمبر  ٣١بتاریخ  ٨٢رالعدد .، ج١٩٩٥دیسمبر  ٣٠المؤرخ في ) ٣(   
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القطع األرضية في یمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي الحصول على امتياز  :األشخاص المستفدين -أ.

ومنه یحق لألجانب دون اشتراط الجنسية الجزائریة لذلك، ) ١( ٤٨٣- ٩٧إطار اإلستصالح حسب المرسوم 
أشخاص أو شرآات الحصول على اإلمتياز إلستغالل األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة في إطار 

هذا تشجيعا لإلستثمار في هذا المجال نظرا لما یتطلبه من أموال ضخمة و تماشيا مع عولمة و اإلستصالح، 
  .اإلقتصاد
  .)٢(تجعله یتنقل من القانون الوطني إلى القانون الدولي یصبح لإلمتياز آثار و انعكاسات   و هنا

الحكومة أعطيت تصالح عن طریق اإلمتياز المسطر من طرف سه في إطار برنامج اإلمع اإلشارة أّن
و آذلك األشخاص الذین یملكون  صن مهما آان اإلختصااألولویة عند منح اإلمتياز، إلى الشباب المتكّو
  .)مشروع اإلستصالح(مؤهالت تقنية و القاطنين في منطقة المشروع 

المتعلقة بتأهيل و اختيار  ٢٠٠٠ماي  ٢١المؤرخة في  ٢٣٧هذا ماجاء في التعليمة الوزاریة رقم 
  -وزارة الفالحة - مترشحين إلستصالح األراضي عن طریق منح حق اإلمتياز ال

في الواقع هناك بعض الحاالت أین تكون مناطق المشاریع مستغلة سابقا من طرف مجموعة من الفالحين 
إطار غير قانوني ال یسع السلطات المعنية سوى إدخال هؤالء الفالحين في إطار القاطنين بالمنطقة في 

امتياز على األرض التي یستغلونها و ذلك باستيفاء اإلجراءات و استفادتهم من  ٤٨٣-٩٧لمرسوم أحكام ا
  .)٣(الالزمة 

  :األراضي التي يشملها اإلمتياز - ب
، فإن هذا األخير یحدد آيفيات منح امتياز قطع أرضية من ٤٨٣-٩٧من المرسوم حسب المادة األولى 

  .ةاألمالك الوطنية الخاصة التابعة للدول
نفس الشيء آما هو في النصوص السابقة، فإن األراضي المعنية باإلستصالح هي األراضي التابعة لألمالك 

  .الوطنية الخاصة
االمالك الوطنية الخاصة هي تلك األموال غير المصنفة ضمن األمالك العمومية و التي تؤدي و ظيفة 

  .)٤(امتالآية 
المتعلق بكيفيات إنجاز برنامج  ١٩٩٩جوان  ٢٩المؤرخ في  ٣٢٣المنشور الوزاري المشترك رقم  غير أّن

استصالح األراضي عن طریق اإلمتيازجاء فيه أن استصالح المحيط المعني یمكن أن یتم فوق آل 
األراضي التي یحتویها مهما آان وضعها القانوني، أمالك خاصة للدولة، أو خاصة عندما تتواجد هذه 

  .أمالك عامة للدولة األخيرة ضمن المحيط المعني، أو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٤٨٣-٩٧من المرسوم  ٥/١حسب المادة  )١(
 - المبحث السابق– أنظر اإلمتيازات في القانون الدولي، الفرع الثاني من المطلب األول  )٢(
ة من قبل الفالحين أحسن مثال على هذه الحالة هو والیة تيبازة حيث ال یوجد مساحات شاغرة بل المحيطات التي یتم تحدیدها جلها مستغل )٣(

  )مدیریة المصالح الفالحية لوالیة تيبازة) (بدون وثائق(
  .من قانون األمالك الوطنية ٣المادة  )٤(
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 ٤٨٣- ٩٧للمرسوم ) ١(ل و المتمم المعّد ٣٧٢-٩٨وم التنفيذي رقم سبالنسبة لألمالك الخاصة فإن المر -

المحيطات المحددة فإن مساهمة الدولة ه في حالة وجود قطع أرضية تابعة للخواص ضمن تص على أّن
المنصوص عليها، تطبق على هذه األخيرة بشرط أن یحرر المالك المعنيون تعهد انضمام إلى برنامج 

 .اإلستصالح الذي یعده مسبقا مدیر المشروع
ديء أما بالنسبة لألمالك العمومية فإذا آان المحيط المعني باإلستصالح یشملها، فهذا یتعارض مع المبا -

إلى تنازل عن  العامة للقانون و خاصة القوانين المتعلقة باألمالك العمومية،نظرا إلمكانية تحول اإلمتياز
ما ینص عليه القانون، و المباديء التي تقضي بأن  معتعارض یاألرض لصالح صاحب اإلمتياز و هذا 

ال ): "...٢(األمالك الوطنية  من قانون ١٢األمالك العمومية ال یمكن التنازل عنها، حيث نصت المادة 
 "یمكن أن تكون األمالك الوطنية العمومية موضوع تمليك خاص أو موضوع حقوق تمليكه

 من دفتر الشروط الملحق به و التى و خاصة المادة الثالثة ٤٨٣- ٩٧آما یتعارض مع المرسوم التنفيذي    
ون من األمالك الوطنية الخاصة التابعة األراضي القابلة ألن تكون موضوع امتياز یجب أن تك إّن:"تنص
  ..."للدولة

و فعال تم منح امتيازات على قطع أرضية تابعة لألمالك العمومية للدولة حسب إحصائيات وزارة الفالحة    
من المساحة اإلجمالية % ١٠هكتار ،أي بنسبة  ٦٧٩٧١تقدر ب  ، بمساحة إجمالية٢٠٠٤لسنة 

بالنسبة لألراضي التابعة % ٢التابعة لألمالك الخاصة للدولة، و  يراضبالنسبة لأل% ٨٨الممنوحة،بمقابل 
 .للخواص

آذلك فيما یخص األراضي موضوع اإلمتياز فإن دفتر الشروط الملحق بالمرسوم قسمها إلى ثالث مناطق 
ها بيعية و التي یتم على أساسها اختيار مناطق مشاریع اإلستصالح و آل منطقة لها ميادین خاصة بطبيئية 

  :و تتمثل هذه المناطق في
بالنسبة للتضاریس و المناخ جغرافي اقتصادي و إجتماعي تشكل آيان  الجبليةإن المناطق  :المناطق الجبلية -

فالتكافؤ في المداخيل ،والحمایة نميةلّتل و الثروات الطبيعية و الثقافية تحتاج إلى إیجاد و تطبيق سياسة خاصة
عليه هذه  تملالجبلية و المناطق األخرى یرتكز على اإلستصالح األمثل آما تشو ظروف الحياة بين المناطق 

فالزراعة  .)locale (la mise en valeur optimale des potentialités )٣ (المناطق محليا
بسبب ما المناطق الجبلية لها منفعة عامة، باعتبارها نشاط قاعدي في الحياة بالنسبة لسكان هذه المناطق  يف

و آذا التوازن البيولوجي " les paysages"هم به في اإلنتاج و التشغيل و حمایة المساحات الخضراء تسا
  .)٤(و اإلآولوجي 

األخرى و ذلك  القواعدهذه المناطق باإلضافة إلى  يلهذا على المشرع وضع قواعد خاصة باإلستصالح ف
  ایتهاق و حمبمنح بعض التحفيزات و المساعدات و اإلعفاءات تخص هذه المناط

  
  
  
  
  

 .١٩٩٨نوفمبر  ٢٥ يمؤرخ ف ٨٨رعدد .، ج١٩٩٨نوفمبر  ٢٣المؤرخ في ) ١(       
 .١٩٩٢دیسمبر  ٢بتاریخ  ٥٢ر عدد .، المتضمن قانون األمالك الوطنية،ج١٩٩٠دیسمبر  ١المؤرخ في  ٣٠- ٩٠قانون ) ٢(       

(3) Art 1er de la loi Française n 85/30 du 9 janvier 1985 relative au Développement et à la  
protection de la montagne, journal officiel, 10/01/85 (4) Art 18, la même loi           

  
  
  



 إلمتيازا استصالح األراضي عن طريق                    الǆǞل الƦاني                                                              

           

 استراتيجية استصالح األراضي في القانون الجزائري بين آسب الملكية و منح اإلمتياز

 
62 

 
 

  
 )1(المستدامة  ةيمتنفي إطار الالمتعلق بحمایة المناطق الجبلية  ٠٣-٠٤عرفت المادة الثانية من القانون 

ية و التي تتميز بخصائص جغراف من سالسل أو من آتل جبليةاءات المشكلة آل الفض: "المناطق الجبلية أنها
ات المجاورة لها و التي لها عالقة باإلقتصاد و بعوامل و آذا آل الفضاء، آالتضاریس و العلو و اإلنحدار

وم سالمر، و آان "باألنظمة البيئية للفضاء الجبلي المقصود و التي تعد بدورها مناطق جبلية و تهيئة اإلقليم
ملحقا یحدد المناطق الجبلية لكل  ناألراضي الفالحية قد تضمالذي یحدد شروط تجزئة  ٤٩٠-٩٧التنفيذي 
  .والیة

استغالل الخشب، الفلين، المنتوجات الغابية، : الميادین التي تشملها اإلمتيازات في المناطق الجبلية هي
  ...ل، حمایة الصحة النباتيةتيير المشاسالتشجير، ت استغالل الموارد العلفية، غرس األشجار المثمرة، برامج

من قانون  ١٨في المادة و هي آما جاء تعریفها من قبل و هو التعریف الوارد  :المناطق الصحراوية -
 ١٠٠فيها عن  رأن األرض الصحراویة هي آل أرض تقع في منطقة تقل نسبة األمطا التوجيه العقاري،

.ملم  
اطق الصحراویة نظرا للمساحة الشاسعة التي تغطيها بالمقارنة مع باقي المناطق اإلهتمام بالمن من ال بد

.)٢(من المساحة الكلية للجزائر أراضي صحراویة %  ٧٩.٩حيث   
لصحية االمعالجة ،ن التي یشملها اإلمتياز في هذه المناطق إنشاء محيطات اإلستصالح، صرف المياهیالمياد

. للنباتات  
هي المناطق شبه صحراویة، الميادین التي یشملها اإلمتيازفي هذه المناطق حسب  :المناطق السهبية  -

الموجودة المتنازل عليها لفائدة برنامج الحكومة المصادق عليه، هي استغالل و تسيير الموارد العلفية 
عي، في المراالموالين المحليين، تحسين وتهيئة المراعي السهبية حمایة الصحة الحيوانية و النباتية 

.استغالل و تسيير طبقة الحلفاء  
)صحراویة، سهبية أو جبلية(و مهما آانت األراضي موضوع اإلمتياز   

یجب أن تكون مضبوطة الحدود و فقا للبطاقة التعریفية المصادق عليها بقرار من الوزراء المكلفين بالفالحة 
.)٣) (صالحستتحدید محيطات اإل(و الري و المالية،  

 : متيازإجراءات منح اإل .٢
من أجل استيعاب هذه اإلجراءات ال بد من معرفة الهيئات المؤهلة التي تتكفل بدراسة الملفات و اختيار 

ه في إطار نشاطات آما ذآرنا سابقا فإّن ،المترشحين و آذا التي تتكفل بمتابعة و تسيير برنامج اإلستصالح
على برنامج هام یتعلق  ١٩٩٨جانفي  ٢٣التنمية الفالحية و الریفية صادق مجلس الحكومة بتاریخ 

مؤسس على ترقية الشراآة بين الدولة و السكان المحليين و الباستصالح األراضي عن طریق اإلمتياز و
روقراطية اتخذت عدة يهذا البرنامج و خاصة تنفيذه بطریقة غير بلتحقيق األهداف التي جاء من أجلها 
  )٤. (إجراءات تتعلق بتأطير هذا البرنامج

 
 
 
 

.   ٢٠٠٤ یونيو  ٢٧المؤرخ في  ٤١، الجریدة الرسمية العدد ٢٠٠٤یونيو  ٢٣المؤرخ في ) ١(  
  .            ١١٢عّمار العلوي، المرجع السابق، ص) ٢(
المتعلق بكيفيات إنجاز برنامج استصالح األراضي عن  ١٩٩٩جوان  ٢٩المؤرخ في  ٣٢٣المنشور الوزاري المشترك رقم  )٣( 

   .يازطرسق اإلمت
 ٢٠٠٠مارس  ١٨المؤرخة في  ١٢٦المتخصصة و حسب التعليمة الوزاریة تحدید محيطات اإلستصالح یتم بعد إجراء دراسات تقنية للمكاتب ) ٤(

        ریفيةالوطني للدراسات و التنمية ال المتعلقة ببعث برنامج استصالح األراضي عن طریق اإلمتياز فإنه یجب في هذا اإلطار إبرام عقد مع المكتب 
                                                                                                                                            

 

     :تأطير برنامج االستصالح  -أ 
العامة ( :إنشاء مؤسسة اإلمتيازات الفالحية  -  )١( )GCAلإلمتيازات الفالحية 
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بإنشاء مؤسسة عمومية  ١٩٩٧دیسمبر ٢٣مجلس مساهمات الدولة قد قام أثناء دورته المنعقدة بتاریخ  إّن
  .مؤسسة اإلمتيازات الفالحية ةاقتصادیة على شكل شرآة أسهم القابضة الغذائية الزراعية و المسما

ضي عن طریق منح حق الهدف العام لهذه المؤسسة هو التسيير لحساب الدولة برنامج استصالح األرا
  :مهام هذه المؤسسة ,اإلمتيازفي المجال الفالحي و ذلك بتأطير و متابعة و تقييم المشاریع

  
 .إعطاء آل المساعدة إلنجاز اإلمتيازات •
د المالية المخصصة لمشاریع اإلستصالح من راوتعبئة عن طریق اإلتفاق الم •

 .ميزانية الدولة
األخرى عن طریق القرض أو التمویل الذاتي  تعبئة واستعمال آل الموارد المالية •

 .عندما تكون شروط المردودیة مؤآدة
أو أطراف أخرى إلنجاز الدراسات یمكن لها أن تقوم لحساب أصحاب اإلمتياز  •

 .المتعلقة بتهيئة العقار، استصالح األراضي ، تنمية النشاطات الفالحية الغذائية
 .توظيف مدیري المشاریع •

  
أي تضم  (SPA)یتم وفقا لما هو منصوص عليه بالنسبة لشرآات المساهمة  :سسةير المؤستنظيم و 

  .الجمعية العامة، مجلس اإلدارة و المدیر العام
إلى الوزیر المكلف بالفالحة  فباإلضافةیتم تعيين أعضاء الجمعية العامة من قبل مجلس مساهمات الدولة، 

ن مجلس المدیرین للشرآة القابضة الزراعية الغذائية ممثل الوزارة المالية، عضو م: رئيسا یمكن أن تضم
  .المختلفة

  :یتكون من سبعة أعضاء یشمل : أما مجلس اإلدارة 
 ممثلين للوزیر المكلف بالفالحة •
 .المدیر العام للفالحة •
 .المدیر العام لألمالك الوطنية •
 BADR.المدیر العام لبنك الفالحة و التنمية الریفية •
 .للشرآة العمومية القابضة الزراعية الغذائية المختلفةعضوین مجلس المدیرین  •
 BNEDER.ة الریفيةيالمدیر العام للمكتب الوطني للدراسات و التنم •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

لحساب الدولة، اإلمتيازات في حول إنشاء جهاز مستقل یتكفل  ١٩٩٧دیسمبر  ٢٣مقطع من محضر إجتماع مجلس مساهمات الدولة المؤرخ في )١( 
  .٣١فالحي ، المخطط الوطني للتنمية الفالحية، مرجع سابق صالقطاع ال
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  .طرف مجلس اإلدارة بعد موافقة الجمعية العامة نأما المدیر العام فيتم تعيينه م

  .عيين محافظ الحسابات من طرف الوزیر المكلف بالماليةم تتیو 
  : مكلفة بدراسة طلبات المترشحين تشكيل لجنة والئية  -

أآتوبر  ٢٩، جاء القرار الوزاري المشترك في ٤٨٣-٩٧منة من المرسوم التنفيذي الثام المادة تطبيقا ألحكا
یحدد تشكيلة و عمل اللجنة الوالئية المكلف بدراسة طلبات المترشحين للحصول على إمتياز ) ١( ١٩٩٨

  .المساحات اإلستصالحية يقطع أرضية من األمالك الوطنية الخاصة ف
  :ة ببرنامج استصالح األراضي و تتشكل مننيه تنشأ لجنة على مستوى آل والیة معّنحيث نص هذا القرار أ

 .الوالي رئيسا  •
 .مدیر المصالح الفالحية •
 .مدیر األمالك الوطنية •
 .مدیر الري •
 .مدیر العمل و الحمایة اإلجتماعية و التكوین المهني •
 .ممثل المجلس الشعبي الوالئي •
 .رئيس المجلس الشعبي البلدي •
 GCAالهيئة العامة لإلمتيازات الفالحية ممثل  •

  
اإلنضمام إلى برنامج اإلستصالح بعد ) تعهدات(تقدم اللجنة رأیها فيما یخص قبول الملفات أو التزامات 

  .رئيسهادراستها، و تجتمع لذلك آلما دعت الضرورة بناءا على استدعاء من 
  
: یر مشروع یختار على أساس مقایيسیتم تسيير آل مشروع استصالح من قبل مد :مدير المشروع  -

 )٢(المؤهالت التقنية، المعرفة المعمقة للمنطقة المعنية و الخبرة في مجال التسيير و اإلعالم اإلجتماعي 
یتكفل هذا المدیر بتنفيذ مجموع النشاطات التي تدخل في المشروع، فنجاح برنامج اإلستصالح عن طریق 

ين و انضمامهم في نييشاریع و قدرتهم على جلب اهتمام السكان المعیري الم مد اإلمتياز یكمن في آفاءة
  .)٣(مراحل تنفيذ العمليات الخاصة بهذا البرنامج جميع 

  . GCAقبل العامة لإلمتيازات الفالحية  نو آما سبق بيانه فإن مدیري المشاریع یتم تعيينهم م
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  

   ١٤١٩ان رمض ٢، بتاریخ ٩٥/٢١الجریدة الرسمية العدد  )١(
شخص على مستوى  ٢٠ضم یلمنصب مدیر مشروع، و شرع في تكوین فوج أول  ترشحينملفائدة المن أجل هذا تم إعداد برامج تكوین  )٢(

 .المعهد العالي للتسيير و التخطيط
 - وزارة الفالحة -١٩٩٨برنامج القطاع الفالحي لفائدة سكان الریف، مجلس الحكومة جانفي  )٣(
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 ن فيماينب، صالح و دراسة الملفات و اختيار المترشحينستت المكلفة بمتابعة برامج اإلأن رأینا الهيئا بعد
  .إجراءات الحصول على اإلمتياز یلي
  :االجراءات المتبعة-ب

أن یكون  ٤٨٣-٩٧من المرسوم التنفيذي  ٧یجب على المترشح للحصول على اإلمتياز طبقا ألحكام المادة 
  :ملفا یحتوي على

 .األراضي و مساحتهاطلب یحدد موقع  •
 .استمارة دفتر الشروط المستكمل المعلومات حسب المطلوب قانونا •
 :ملف تقني و إقتصادي یتكون من •

 .تفاصيل برنامج اإلستصالح  •
 .آشف وصفي تقدیري ألشغال اإلستصالح  •
 .خطة إنجاز أشغال اإلستصالح  •
مخطط التمویل الذي یبرز على الخصوص حصة مساهمة   •

و آذلك مبلغ القروض التي ) أموال خاصة(ة المترشح الشخصي
 .)١( یحتمل الحصول عليها

لتزام یتعهدون إفي حالة عدم تكوین الملف التقني اإلقتصادي المذآور أعاله یجب على المترشحين أن یكتبوا 
  .فيه بقبول برنامج اإلستصالح المعد مسبقا من قبل مدیر المشروع

التي تقوم خالل خمسة أیام في مدیریة المصالح الفالحية للوالیة المعنية، تقدم الملفات للجهة المعنية و تتمثل 
والتي رأینا  ،)٢(تلي تاریخ إیداع الملفات لدیها أو تسلمها للتعهدات بعرضها مباشرة على اللجنة الوالئية 

  .تشكيلها و عملها فيما سبق
یوما من تسلمها  ١٥أجل ال یتجاوز ي ففيها  تبتأو تعهدات المترشحين تقوم هذه اللجنة بدراسة الملفات 

  .الملفات أو التعهدات من مدیریة المصالح الفالحية
المقبولين بالنسبة لكل محيط استصالح و  نفي ختام إجتماعها تقوم اللجنة بضبط قائمة بأسماء المترشحي

نة ردها للمترشح في الفالحية في أجل ال یتعدى أسبوع، آما تبلغ اللجالعامة لإلمتيازات  إلى مصالحتبلغها 
  .إیداع الملف أو التعهد لدى مدیریة المصالح الفالحيةتاریخ  نأجل ال یتجاوز شهرا ابتداء م

ترسل هذه اللجنة قائمة المترشحين المقبولين مرفوقة بالملفات أو التعهدات باإلنخراط إلى مدیر األمالك 
  .الوطنية للوالیة من أجل إعداد قرارات الترخيص باإلمتياز

یوما من  ١٥یر األمالك الوطنية للوالیة في أجل دتبلغ هذه القرارات إلى المترشحين المعنيين من قبل م
  .تاریخ استيالمه القائمة من اللجنة المعنية

أما فيما یخص إعداد عقد اإلمتياز فيرسل القرار المرخص لإلمتياز المرفق ببطاقة تشخيص المشروع و 
شح و العامة لإلمتيازات الفالحية إلى مدیر أمالك الدولة للوالیة إلعداد هذا دفتر الشروط الممضي من المتر

  .)٣(یوما من تاریخ إرسال الملف من اللجنة  ١٥العقد و یبلغ المعنيين في أجل 
  
  
  
  
  
مداخيل فالحين الذین لهم المستفدین هم سكان األریاف من ال في الغالب ال تكون عبارة عن أموال نظرا ألّنمساهمة أصحاب اإلمتياز الشخصية  )١(

و حسب مدیریة المصالح الفالحية لهذه الوالیة فإن حصة  - والیة تيبازة - جد محدودة، لهذا على سبيل المثال محيط اإلستصالح في بلدیة مناصر
  .لى المنتوجآانت عبارة عن القيام بأعمال الغرس و المحافظة ع) مساهمة الدولة% ٨٢مقابل % (١٨مساهمة المعنيين و المقدرة ب 

 - وزارة الفالحة - المتعلقة باستصالح األراضي عن طریق اإلمتاز ١٩٩٩دیسمبر  ٨المؤرخة في  ١١٠٠التعليمة الوزاریة  )٢(
آجال معقولة، مثال على ذلك أصحاب اإلمتياز بالنسبة لمحيط اإلستصالح ببلدیة  يفي الواقع إعداد عقود اإلمتياز و تسليمها للمعنيين ال یتم ف )٣(

هكتار والزالت عقود اإلمتياز  ٤٠٠منهم فقط مؤهل، مساحته  ٦٥امتياز،  ١٦٣الذي یضم  ٢٠٠١الیة تيبازة انطلق المشروع في مناصر و
ليومنا هذا في طور الدراسة على مستوى مدیریة أمالك الدولة   .للوالیة، حسب المصالح الفالحية للوالیة
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  :تجدر المالحظة  -
طریق اإلمتياز في المناطق الصحراویة یقع على عاتق محافظة تنمية  برنامج استصالح األراضي عن أّن 

 .)١( (CDARS)المناطق الصحراویة  يالفالحة ف
یوما من تاریخ فتح  ١٥حيث تودع أو ترسل الملفات إلى هذه الهيئة من قبل المترشحين و التي لها أجل 

 ١٥ة بدراستها و النظر في قبولها في أجل ية المعنية المكلفئاألظرفة من أجل عرض الملفات على لجنة الوال
  .)٢(یوما 

محاضر مداوالت اللجنة الوالئية المعنية ترسل إلى وزارة الفالحة للمصادقة عليها خالل األسبوع الذي یلي 
  )في المناطق األخرى وهذا ال یوجد عند دراسة ملفات المترشحين(اإلجتماع 

و ضحناها سابقا ابتداء من قبول المترشح إلى إعداد عقد و فيما یخص باقي اإلجراءات فهي نفسها التي 
دفتر الشروط یكون ممضي من طرف المترشح و محافظة تنمية الفالحة بالمناطق  غير أّن اإلمتياز،

  .الصحراویة
حول  يه تأسست لجنة مختصة على مستوى وزارة الفالحة التي تتولى إبداء الرأآما تجدر المالحظة أّن  -

، حيث تكون ٢٠٠٠مارس  ٨المؤرخ في  ٧٨م قللتمویل حسب المقرر الوزاري ر تأهيل المشاریع
المشاریع المصادق عليها من طرف هذه اللجنة موضوع مقررات تمویل تعرض في نفس اليوم  للتوقيع 

 .من طرف وزیر الفالحة
هيئات ما ال حظناه على برنامج استصالح األراضي عن طریق اإلمتياز من حيث اإلجراءات و آذا ال

ة بهذا البرنامج و هذا یتجسد في النصوص التنظيمية يالمعنية بهذه العملية هو اإلهتمام الكبير للسلطات المعن
العدیدة الصادرة في هذا المجال من مناشير وزاریة و تعليمات و برقيات إلى الوالة و مدیري المصالح 

و محافظة   GCAهي العامة لإلمتيازات الفالحية  الفالحية و آذا ممثلي الهيئات المعنية بمتابعة المشاریع و
وهذا آله تحقيقا لألهداف ) فيما یخص المناطق الصحراویة( CDARSتنمية الفالحة بالمناطق الصحراویة 

وزیر (المسطرة و اإلسراع في تنفيذ البرنامج و هذا دون بيروقراطية، حيث جاء في التعليمة الوزاریة 
العامة  لإلمتيازات الفالحية  إلى السيد رئيس مجلس إدارة ٢٠٠٠مارس ١٨ي المؤرخة ف ١٢٦رقم ) الفالحة

آل مشروع لم ینطلق في أجل أسبوعين بعد تاریخ توقيع مقرر التمویل  األخيرة، أّن هسيد المدیر العام لهذالو 
  .دون سبب موضوعي سيلغى

تأهيل المترشحين من طرف ها عدم نه هناك بعض المشاآل في الميدان فيما یخص اإلجراءات مغير أّن
  .اللجان الوالئية المكلفة بدراسة و اختيار المترشحين

  )٣(مشروع  ٢١٥لم یتم تأهيل أصحاب اإلمتياز على مستوى  ٢٠٠٤دیسمبر  ٣١حيث إلى غایة 
أما المشاآل المتعلقة بإنجاز األشغال المرتبطة بمحيطات اإلستصالح التي تقع على عاتق الهيئات المكلفة 

آما رأینا و الممثلة للدولة و هي العامة لإلمتيازات الفالحية و محافظة تنمية الفالحة بالمناطق بذلك 
الصحراویة، فتتمثل في تعبئة الموارد المائية و الطاقة الكهربائية حيث لم تبلغ نسبة إیصال الطاقة سوى 

  )٤( المطلوب إنجازها ١٧١٢آلم من  ٥٥١وذلك بإنجاز % ٣٢
  
  
  
  
  
  

المتعلق بالتنازل عن األراضي  ٢٨٩- ٩٢إلى هذه الهيئة و دراستها في المبحث الثالث من الفصل األول في إطار المرسوم  تم التعرض )١(
المتعلقة باستصالح األراضي عن طریق  ١٩٩٩دیسمبر  ٨المؤرخة في  ١١٠٠التعليمة الوزاریة .الصحراویة في المناطق اإلستصالحية

 - وزارة الفالحة–اإلمتياز 
  وزارة الفالحة -المتعلقة باستصالح األراضي عن طریق اإلمتاز ١٩٩٩دیسمبر  ٨المؤرخة في  ١١٠٠التعليمة الوزاریة )٢(      

حسب إحصائيات وزارة الفالحة، مدیریة التنظيم العقاري و حمایة )٣(       .٢٠٠٥األمالك، فيفري 
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  II  ..أنظر الملحق ،٢٠٠٤ایة إلى غ ١٩٩٩معلومات أآثر تفصيل حول مشاریع اإلستصالح من )٤(     
  
  

  :آيفيات فسخ عقد اإلمتياز :الǞرع الƦالث
  اإلمتياز في آل وقت بإتفاق الطرفين، عقد یمكن فسخ  -
 آذلك یستطيع صاحب اإلمتياز أن یبادر لفسخ اإلمتياز و لكن عليه القيام بإشعار مسبق مدته ستة أشهر،  - 
م یحترم صاحب اإلمتياز اإللتزامات المفروضة عليه و على آما یمكن لإلدارة أن تبادر لفسخ العقد إذا ل  - 

، و سنتطرق الحقا لهذه )١(الخصوص ما یتعلق بإنجاز برنامج اإلستصالح وفقا للشروط و اآلجال المحددة 
 .اإللتزامات

و في الحالة األخيرة یجرى الفسخ بالطرق القضائية، بمبادرة مدیر األمالك الوطنية في الوالیة المختص  
ویبقيان  قليميا وذلك بعد إعذارین یتم إرسالهما لصاحب اإلمتياز برسالة موصى عليها مع إشعار باإلستيالم،إ

  .)٢( دون جدوى
  .القاضي طبعا هو المختص لمعاینة مدى إخالل صاحب اإلمتياز بإلتزاماته و الحكم یفسخ العقد تبعا لذلك

  .لهذا ال بد من معرفة القاضي المختص بهذا الفسخ
اإلختصاص القضائي یعرف بأنه تحدید نطاق القضایا التي یمكن أن تباشر فيها جهة قضائية معنية  إّن

  .)٣( والیتها وفقا لضابط معين
من قانون اإلجراءات المدنية یوزع اإلختصاص بين القاضي  ٠٧،٢٧٤المشرع الجزائري و حسب المادتين 

مة، أي یأخذ في اإلعتبار أطراف النزاع دون المدني و القاضي اإلداري على أساس عضوي، آقاعدة عا
  .النظر إلى طبيعة هذا النزاع

ناف أمام ئتختص المجالس القضائية بالفصل إبتدائيا بحكم قابل لإلست: "ة المذآور سابعةالحيث تنص المادة 
أو إحدى  طبيعتها التي تكون الدولة أو الوالیات أو البلدیات أّیا آانت القضایاالمحكمة العليا في جميع 

  ...."المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداریة طرفا فيها
و هذا مع توزیع اإلختصاص بين الغرف اإلداریة المحلية الجهویة لدى المجالس و آذا الغرفة اإلداریة 

  .انتظار تنصيب المحاآم اإلداریة بالمحكمة العليا، مجلس الدولة حاليا في
  .لى الغرف اإلداریة المحلية و الجهویة لدى المجالس القضائيةتتكفل بالمنازعات المطروحة عسلتي 

محل العقد هو األراضي الخاصة التابعة للدولة،  عقد اإلمتياز هو عقد إداري، إضافة أّن ينا سابقا فإّنو آما ّب
فالدولة طرف في العقد فهي التي تمنح اإلمتياز و منه وحسب المعيار العضوي المأخوذ به عبر المادة 

سابعة المذآورة، فإن الغرف اإلداریة المحلية لدى المجالس القضائية هي المختصة في النظر في مدى ال
إخالل صاحب اإلمتياز بإلتزاماته و فسخ العقد، وذلك بعد أن ترفع دعوى قضائية من طرف مدیر األمالك 

  .الوطنية في الوالیة المختص إقليميا حسب الحالة لغرض فسخ العقد
، یكون لصاحب اإلمتياز الحق في تعویض ٤٨٣-٩٧من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم  ١٨ة و حسب الماد

أموال صاحب اإلمتياز الخاصة، مع  نتحدده مصالح األمالك الوطنية یعادل مبلغ األشغال المنجزة قانونيا م
  .)١( مقابل التعویض عن الضرر% ١٠طرح 

، وآذلك آل البنایات و التجهيزات تهامتيازالفائد آما یلتزم بترك القطعة األرضية التي آانت موضوع
  .)٢(األخرى و یسلمها للدولة خالية من آل امتيازات أو رهون عقاریة و في حالة صيانة جدیدة 

  
  ،حق الفسخ استثناء في العقود المحددة المدة، و یعتبر حق مشترك في العقود غير محددة المدة)١(

                 L’arroumet Christian, droit civil,les obligation, le contrat,ed   eonomica,paris,1996,p188أنظر 
  .٤٨٣- ٩٧من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم  ١١٨المادة  )٢(
 .٩٦لنقار برآاهم سمية، مرجع سابق، ص ) ٣(
                                                   .القاضي هو المختص في تقدیر قيمة التعویض عن الضرر الحاصل لمفروض أّن)٤( 
.٤٨٣- ٩٧من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم  ١٩م  )٥(   
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زو حقوق صاحب اإلمتياالتزامات  :المطلƚ الƦاني     
عند تحریر إدارة أمالك الدولة لعقد اإلمتياز الذي یلحق به دفتر الشروط الممضي من الطرفين یترتب 

ندرس في الفرع األول اإللتزامات المترتبة  اجانب صاحب اإلمتياز، لذو التزامات في على ذلك حقوق 
.على عاتق صاحب اإلمتياز و في الفرع الثاني الحقوق التي یتمتع بها  

:التزامات صاحب اإلمتياز :لǞرع األوǧا  
  :برنامج اإلستصالح في اآلجال المحددةإنجاز  -١
ي اآلجال المرجعية المنصوص عليها في دفتر تصالح فسزم صاحب اإلمتياز بإنجاز برنامج اإلتیل

ة یحددها هذه المّد نصت على أّن ٤٨٣- ٩٧من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم  ٦الشروط، و المادة 
  .)١( مدیر مشروع التنمية المتكاملة

مدة منح اإلمتيازات ل ة اإلمتياز تحدد في دفتر الشروط في المادة السابعة منه بالسنوات، وتّممّد أّنغير 
  .)٢( طویلة تصل إلى ثالثين سنة

یمنح المستفيد مدة إضافية تعادل ه في حالة القوة القاهرة و حسب المادة السادسة من دفتر الشروط فإّن
  .تلك التي استحال فيها عليه الوفاء بإلتزاماته

ه أي أّن ،لقاهرةه ال یمكن بأي حال التعذر بالصعوبات المالية و اعتبارها حالة من حاالت القوة اغير أّن
في حالة عجز المستفيد عن دفع حصته الشخصية من تكاليف اإلستصالح، ال یمنح مدة إضافية و عند 

إنجاز هذا  من هي المستفيدتنهایة مدة إنجاز برنامج اإلستصالح التي حددها مدیر المشروع و لم ین
الذي یمضي عليه المستفيد إلى البرنامج یعد مخال بإلتزاماته حسب دفتر الشروط الملحق بالمرسوم و 

  .جانب ممثل الدولة
و حسب نفس المادة تتم حيازة قطعة األرض بترخيص من مدیر األمالك الوطنية في الوالیة بعد 

تبليغ مقرر منح  اإلمتياز ، ویكون سریان اإلنتفاع بناء على محضر و یعد هذا التاریخ بدایة 
.اإلمتياز  

و تنصيب المستفدین على مستوى األراضي المخصصة لهم و الذي یتم إجراءات تثبيت أ في الواقع فإّن
بموجب محضر آما ذآرنا، ال یتم دائما في اآلجال المعقولة مما یسبب مشكل للفالحين المستفدین و 

.یؤخر انطالقهم في اإلستثمالر الفالحي  
 ٠٤تار لفائدة هك٨١٦والیة المسيلة و الذي یرمي إلى استصالح ر بتامسه فمثال محيط اإلستثما

مستفيد، فإن هؤالء المستفدین ما زالویطالبون بضرورة اإلسراع بتثبيتهم على مستوى المساحات التي 
هكتار ٢٩٢خصصت لهم، رغم أن المشروع انطلق منذ أآثر من ست سنوات و هذا راجع لعدم تهيئة 

شرآة العامة  مصالحالتي لم تنطلق بها أشغال الربط بالكهرباء و فتح المسالك حسب ما أوضحته 
.الفالحية لإلمتيازات  

 
  
  
  
  

                           
    

 
.سبق التطرق إلى تعيينه و مهامه في الفرع الثاني من المطلب السابقیتم تسيير آل مشروع استصالح من قبل مدیر، وقد  )١(  
، وذلك حسب المعلومات الواردة عند وزارة سنة ٣٠مدتها  ٤٨٣-٩٧إن اإلمتيازات الممنوحة في إطار أحكام المرسوم  )٢(

.الفالحة،مدیریة التنظيم العقاري و حمایة األمالك  
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 :و یتم حسب الشروط التالية :بدفع أتاوة سنوية االلتزام -٢
   : )١(الواقعة في المناطق النوعية  األراضيقطع  -أ

بالدینار الرمزي خالل مدة إنجاز برنامج  •
 .اإلستصالح

 .بدفع أتاوة في خالل المدة الباقية •
  
 .یدفع أتاوة تحدد طبقا للتنظيم الساري المفعول: ير نوعيةالغ الواقعة في المناطق يقطع األراض -ب

آان األولى أن یدفع المستصلح الدینار الرمزي طوال مدة إنجاز مشروع اإلستصالح سواء تعلق األمر 
 إلستثمار في المناطق اإلستصالحية یجلب متاعب آبيرةا بمنطقة خاصة أو بغيرها من المناطق ألّن

)٢(.  
تدفع آل  ،تحدد إدارة أمالك الدولة طبقا للتشریع و التنظيم الساري بهما العمل قيمة األتاوة المستحقة

أتاوة عندما تصبح واجبة الدفع، آل سنة و مسبقا لدى صندوق مفتشية األمالك الوطنية المختصة 
  .راجع، ویتم التحصيل بجميع الطرق القانونية عند التأخر عن الدفعإقليميا، و یمكن أن ت

إلنجاز عمليات اإلستصالح بصرف  :صاحب اإلمتياز بتوفير األموال الضرورية إلتزام -٣
آما یتحمل الضرائب و الرسوم و المصاریف النظر عن عمليات الدعم و المساعدة التي تقدمها الدولة، 

األرض موضوع اإلمتياز طيلة مدة اإلمتياز و هذا ابتداء من تاریخ  األخرى التي تخضع لها قطعة
من تكاليف برنامج % ٣٠إلى  ٢٠وتتراجع نسبة مساهمته الشخصية من  )٣( الشروع لإلنتفاع

 .اإلستصالح
عملية  یمنع على صاحب اإلمتياز القيام بأّي  :متناع صاحب اإلمتياز عن بيع أو تأجير األراضيإ -٤

من المرسوم  ١٥يع أو التأجير من الباطن تخص األرض موضوع اإلمتياز حسب المادة تهدف إلى الب
التنازل عن حق أو )٤(من دفتر الشروط الملحق به تمنع التأجير من الباطن  ١٥و آذلك م  ٤٨٣-٩٧

 .اإلمتياز
متياز خالل إنجاز برنامج اإلستصالح، حيث ال یمكن خاللها التأجير من الباطن أو التنازل عن حق اإل

ه في حالة القوة القاهرة أو غير أّن ،)دفتر الشروط ١٥م ( و هذا تحت طائلة الفسخ بالطرق القضائية 
  .)٥(هذا المنع   اإلستصالح یرفعاإلستحالة القصوى لمتابعة أشغال 

آما یمنع عليه صراحة تحت طائلة الفسخ، استعمال آل قطعة األرض موضوع اإلمتياز أو جزءا منها 
  .)٦(غير التي منح اإلمتياز من أجلها ألغراض 

  
  
  
  
  
    

  . ١٩٩٤أآتوبر  ١٧المؤرخ في  ٣٢١- ٩٤المناطق النوعية آما هي محددة بالمرسوم التنفيذي رقم  )١(
، ٢٠٠٤اعمر یحياوي، الوجيز في األموال الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلية، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر  )٢(

 .١٤٠ص
 .یستفيد صاحب اإلمتياز من إمتيازات مالية و جبائية یمكن أن )٣(
 على صاحب اإلمتياز التأجير من الباطن یدل على أن عقد اإلمتياز آّيف على أنه عقد إیجار طویلالمرسوم و دفتر الشروط منح  )٤(

 .المدة
  .السلطة المانحة لإلمتياز وحدها التي تقدر حالة القوة القاهرة أو اإلستحالة القصوى  )٥(
 .من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم ١٥م   )٦( 
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صاحب اإلمتياز یلتزم بعدم تغيير الوجهة الفالحية لألرض وهو إلتزام آما ذآرنا سابقا  و معنى هذا أّن
يمية التأآيد عليه في النصوص التنظ وآذا في قانون التوجيه العقاري، ویتّم ١٨-٨٣ورد في قانون 

  .الواردة في اإلستصالح آل مرة
على الحالة التي توجد عليها وقت  اإلمتياز على درایة بحالة األرض ویقبلهایفترض أن صاحب  -

  .تظلم ضد الدولة فيما یخص حالة األرض دون القام بأّيحيازتها 
مسؤولية، وال تتدخل في أي محضر أو دعوى ترفع من أو ضد صاحب  و آذلك تعفى الدولة من أّي

  . )١(هامضمون حقإذا اعتدى على  اإلمتياز، إّال
هناك التزامات أخرى جاءت في دفتر الشروط خاصة بتسهيل مراقبة الدولة لعملية اإلستصالح،  -

منها الترخيص بالعبور لكل هيئة متخصصة تابعة لإلدارة المحلية الفالحية قصد التقویم الدوري 
  .لعمليات اإلستصالح

  .لها قصد متابعة عمليات اإلستصالحبي قد تطآما یزّود صاحب اإلمتياز اإلدارة بكل المعلومات الت
و عليه اإلمتثال للتنظيم الساري فيما یتعلق بعمليات جلب المياه و خاصة الحصول على رخصة 

  . )٢(اإلستغالل التي تسلمها المصالح المختصة 
 إلى فسخ يفصاحب اإلمتياز ملزم بما جاء في المرسوم ودفتر الشروط من بنود، و اإلخالل بها یؤد

  .عقد اإلمتياز آما وضحناه سابقا
ولهذا . دون مناقشتها ٤٨٣- ٩٧أن یقبل الشروط المحددة في دفتر الشروط و في المرسوم  فليس له إّال

من ) صاحب اإلمتياز(، فموقف القابل للعقد  Adhésionیتصف عقد اإلمتياز بطابع اإلذعان 
ن المذعن في حاجة إلى التعاقد فهو مضطر أن یأخذ أو یدع ولما آا تطيع إّالسالی) الدولة(الموجب 
حيث یصدر اإلیجاب من متعاقد یحتكر احتكارا فعليا أو قانونيا شيئا  اإلذعان ال یوجد إالّّ للقبول، إّن

ضروریا للمستهلك، ویصدر اإلیجاب عادة إلى الناس آافة وبشكل مستمر و واحد بالنسبة للجميع یعد 
  .)٣(في حدود القانون  ال تناقش إّال و الشروط التي یمليها الموجب شروط

غيرها األراضي القابلة دون و تمثل الدولة في عقود اإلمتياز الطرف القوي إلمتالآها بصفة منفردة 
إیجاب  ما هي إّال ٤٨٣-٩٧الشروط و اإلجراءات المنصوص عليها في المرسوم  لإلستصالح و أّن

اإلذعان لهذه  إلمتياز في إطار اإلستصالح إّالموجه للجميع و على الراغب في اإلستفادة من حق ا
  .الشروط و اإلجراءات

من القانون المدني  ١١٠اإلستفادة من أحكام المادة ) الطرف المذعن(و بالتالي یحق لصاحب اإلمتياز 
إذا تم العقد بطریقة اإلذعان و آان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن  «: الجزائري التي تنص

لشروط أو أن یعفي الطرف المذعن و ذلك وفقا لما تقضي به العدالة، و یقع باطال اإلتفاق یعدل هذه ا
  »على خالف ذلك

تحيل على دفتر الشروط آل ما یتعلق بشروط منح اإلمتياز و آيفيات  ٤٨٣- ٩٧من المرسوم  ٦فالمادة 
ضي فيما یخص فسخ یعطي السلطة للقا ١٨في مادته ) دفتر الشروط(فسخ عقد اإلمتياز وهذا األخير 

  .عقد اإلمتياز
  
  
  
  

 
  .من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم ١٢، ١١م )  ١(       
  )الري الصغير و المتوسط(حسب المرسوم المتعلق بإمتيازات إنجاز و استغالل منشآت الري ) ٢(      
 .٤٣عبد الرحمان بربارة، مرجع سابق، ص) ٣(      
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  :يتمتع بها صاحب اإلمتيازالحقوق التي : الǞرع الƦاني
إن اإلنجاز الفعلي و الكامل لبرنامج اإلستصالح و الذي تعاینه الهيئات المعنية المؤهلة و المؤآد 

  .بشهادة تثبت إنجاز المشروع یخول لصاحب اإلمتياز إما تجدید اإلمتياز و دفتر الشروط الملحق به
یستطيع أن یقدم طلب   ،)١(روع اإلستصالح إذا أنجز صاحب اإلمتياز مش :تجديد عقد اإلمتياز  -١

تجدید اإلمتياز إلى مدیر األمالك الوطنية في الوالیة المختص إقليميا و ذلك خالل سنة قبل انتهاء 
 .اإلمتياز

  .)٢(وال یمكن بأي حال من األحوال أن یجدد اإلمتياز ضمنيا
 :تنازل عن األرض تحول اإلمتيازإلى  -٢

على إمكانية تحول اإلمتياز الممنوح للمستفيد إلى تنازل  -الدراسةمحل – ٤٨٣-٩٧نص المرسوم 
شریطة اإلنتهاء من برنامج اإلستصالح عن األرض لفائدة هذا األخير، في أّي وقت،  )٣(بالتراضي 

المعاین قانونا، حيث یكون التنازل عن قطعة األرض محل اإلمتياز بمقابل، و یخضع لإلجراءات و 
  .ا في تنظيم األمالك الوطنية في مجال بيع العقارات التابعة لهاالشروط المنصوص عليه

من المرسوم  ١١في المادة أساسه  دللعقارات التابعة لألموال الخاصة للدولة یج يإن البيع بالتراض
  .)٤( ١٩٩١نوفمبر  ٢٣المؤرخ في  ٤٥٤-٩١التنفيذي رقم 

األشخاص المعنویين الذین یكون آل  التنازل یكون لصالح األشخاص الطبعيين من جنسية جزائریة و
  .من المرسوم ٥ذوي جنسية جزائریة حسب المادة  مالمساهمين فيه

بالتنازل من قبل مصالح األمالك الوطنية، و الذي یتضمن فقط المساحة یجب تحریر عقد إداري 
تعملة و سالم المستصلحة و تلك المستعملة فعليا آمنافذ و توابع، و یفسخ اإلمتياز بالنسبة للقطع غير

  .یعاد إدماجها في األمالك الوطنية الخاصة
 : مساهمة الدولة   -٣ 

من الحقوق التي یخولها اإلمتياز للمستفيد، الحصول على مساهمة الدولة في تكاليف برنامج 
اإلستصالح، و ذلك بالتكفل الكلي أو الجزئي بالنفاقات الضروریة للمنشآت األساسية طرق العبور 

تقوم الدولة بتهيئة محيطات  ،الكهرباء، جلب المياه إلى حدود األراضي موضوع اإلمتيازللمساحات، 
  :بالقيام باألعمال التالية حاإلستصال

اإلنجراف ، التشجير الغابي ،  ن، حمایة التربة م)الحرث(تهيئة الطرق، حفر اآلبار، تحسين العقار 
بلغت  ٢٠٠٤دیسمبر  ٣١مرة، حيث إلى غایة بناء الحواجز المائية و مصدات الریاح، األشجار المث

مليار  ٤٩.٠١مليار دینار، ساهمت الدولة ب  ٦٦.٨٩تكلفة مشاریع اإلستصالح عن طریق اإلمتياز 
فقد خصصت مبالغ ضخمة إلنجاز مشاریع اإلستصالح، غير أن األشغال  –دینار من هذه التكاليف 

في مستوى هذه المبالغ التي تم اعتمادها و المنجزة على مستوى محيطات اإلستصالح لم تكن دائما 
  .تخصيصها لهذا الغرض

  
  
  
  
  
  
  

من دفتر  ٧م) مشروع اإلستصالح المعني( الهيئات المعنية المؤهلة لمعاینة مدى إنجاز مشروع اإلستصالح هو مدیر المشروع ) ١(
  .الشروط

 .من دفتر الشروط ٧م) ٢(
ياوي، الوجيز في حاعمر یأنظر  ،...لني و استثناءا تباع بالتراضي عولة بالمزاد الاألصل أن تباع األموال الخاصة التابعة للد) ٣(

األموال الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلية، مرجع  .١١٧سابق ص
 .١١٨نفس المرجع، ص) ٤(
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و الذي خصص له  ٢٠٠١بوالیة عنابة الذي انطلق في شهر أفریل  "فتزارة "لدینا محيط اإلستصالح 
تخصص لزراعة محاصيل هكتار  ٣٧٠مليار سنتيم إلستصالح مساحة  ٣٣مالي بقيمة تفوق  غالف

صناعية و خضروات آالطماطم الصناعية و التبغ و القطن و عباد الشمس و ذلك بحفر اآلبار و 
غير أن األشغال المتعلقة بعمليات للتخلص من مشكل الملوحة العالية التي تعاني منه التربة، المسالك 

منها بناء الحواجز المائية و مصدات الریاح، حيث  ،ستصالح المسطرة في ملف الدراسة متوقفةاإل
األمطار المتساقطة  نأعرب الكثير من الفالحين المستفدین أمام هذه الوضعية المقلقة عن تخوفهم من أ

مئات  رو یحدث حيث غمرت مياه األمطاخسائر معتبرة آما حدث من قبل  تسبب خالل آل فصل شتاء
  .شكال مدى جدوى هذا المشروع إالهكتارات و ألحقت الخسائر بالمحاصيل الزراعية، مما یطرح 

في حالة وجود أراضي تابعة للخواص ضمن المحيطات المحددة فإن مساهمة الدولة تمتد إليها أیضا 
  .)١(بشرط أن یحرر المالك المعنيون تعهد انضمام إلى المشروع 

ابات الخزینة حساب تخصيص س، یفتح ضمن ح ١٩٩٨ية التكميلي لسنة من قانون المال ٧حسب م 
  "الصندوق الخاص إلستصالح األراضي عن طریق اإلمتياز"خاص بعنوان 

  : اإلیرادات - : یقيد في هذا الحساب
 .إعانات الدولة و الجماعات اإلقليمية •
 .حصيلة اإلمتيازات •
 .مساهمة محتملة للصنادیق األخرى •
 .رى المحتملةجميع الموارد األخ •

  : النفقات -          
 .مساهمة الدولة في عمليات اإلستصالح •
 .مصاریف الدراسات و التقرب و التكوین •
  .إلنجاز المشاریعات األخرى الالزمة قفنالجميع  •

         . )٢(  الوزیر المكلف بالفالحة هو اآلمر الرئيسي بالصرف
الحق العيني الذي یعطيه إیاه اإلمتياز آضمان  یستطيع صاحب اإلمتياز رهن :الرهن العقاري  - ٤

للقروض التي یمكن له أن یطلبها من هيئات القرض لتمویل مشروعه و یلحق الرهن آذلك البنایات 
 .المحتمل تشييدها

و هذا رهن الحق وليس األرض، و یلحق الرهن البنایات التي قد تعود للدولة و بالتالي رهن ملك 
دفتر الشروط تلزم صاحب اإلمتياز أن یترك عند نهایة اإلمتياز أو فسخه  من ١٩الدولة، و المادة 

األرض موضوع اإلمتياز، وآذلك البنایات و التجهيزات في حالة صيانة جيدة و یسلمها للدولة خالية 
  .من آل امتيازات أو رهون عقاریة أو أي حقوق عينية أخرى

   
  
  
  
  
  
  

المذآور، بسبب مشكلة المساحات التي حددتها الهيئات التقنية في البدایة،  ٣٧٢- ٩٨رسوم جاءت هذه الفقرة بالتعدیل بموجب الم) ١( 
، وجدت مساحات ملكا للخواص ضمن المساحات المعنية، و المختصة في مسح األراضي إلى الميدانحيث تبين عند خروج المصالح 

أنظر  (ضي الدولة و تمكينهم من اإلستفادة من إعانتها مؤخرا تم إعداد دفتر شروط من أجل إدماج هؤالء المالك الخواص ضمن أرا
، في رد لممثل ١٩٩٩نة لس ، عرض و مناقشة قانون المالية١٩٩٨دیسمبر  ٦ة العلنية السادسة لمجلس األمة المنعقدة في لسمحضر الج

  .)١٩٩٨ية التكميلي لسنة ه في قانون الماليالحكومة على أحد النواب حول مدى تقدم برنامج اإلستصالح األراضي المنصوص عل
، عرض و مناقشة قانون المالية التكميلي لسنة ١٩٩٨جویلية  ٢٩الثانية و الثالثون، یوم  مجلس األمة، محضر الجلسة العلنية) ٢(

١٩٩٨. 
. 
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اإلمتياز لصالحهم و بالتالي  دون ببقاءيفي حالة وفاة صاحب اإلمتياز فإن الورثة أو ذوي الحقوق یستف
و . ت و الحقوق المترتبة في جانب صاحب اإلمتياز و التي تطرقنا إليها تنتقل إلى الورثة فإن اإللتزاما

  .الحقوق يألنه ینتقل إلى الورثة وذو Transmissibleبالتالي فإن حق اإلمتياز هو حق قابل للنقل 
 األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة في من خالل دراسة آل ما یتعلق بحق اإلمتيازعلى

، نخلص إلى أنها منهجية ١٩٩٧دیسمبر  ١٥المؤرخ في  ٤٨٣- ٩٧راإلستصالح حسب المرسوم إطا
بحيازة الملكية المتعلق  ١٩٨٣أوت  ١٣الؤرخ في  ١٨-٨٣مع القانون  ةجدیدة تم اتباعها بالموازا

داف و هذه المنهجية الجدیدة جاءت في إطار التنمية الریفية لتحقيق أه (l’APFA)العقاریة الفالحية 
اقتصادیة و إجتماعية، حيث جاء اإلستصالح بمفهوم أوسع یشمل ليس تهيئة األرض و معالجة عيوبها 

في مناطق (المحليين  فحسب و إنما یعنى بتوفير آل ما من شأنه تحسين ظروف المعيشة للسكان
  و السماح لهم باإلستقرار،) مشاریع اإلستصالح

صاحب ( من الطرفين ياز الذي یلحق به دفتر شروط ممضو یتجسد حق اإلمتياز في إطار عقد اإلمتي
ح نالمذآور تم ٤٨٣-٩٧دفتر الشروط الملحق بالمرسوم  فهذا العقد آما جاء في ،)اإلمتياز، الدولة

المناطق  يبموجبه الدولة حق اإلنتفاع بأراضي متوفرة تابعة ألمالآها الخاصة لمدة معينة، و یكون ف
  .دفع أتاوة سنویة من المستفيد و هذا في إطاراإلستصالح بمقابل. الصحراویة، السهبية والجبلية

وهذا العقد آما سبق أن بينا یتسم بطابع اإلذعان، و یحتوي على بنود یتضمنها دفتر الشروط تجعل 
الة ح تظلم فيما یخص امتيازات بصفتها مالكة لألرض و آإدارة،مثل عدم قيام المستفيد بأيللدولة 
الدعاوى المرفوعة من أو  مسؤولية في يما هي وقت حيازتها آما تعفى الدولة من أقبلها آتی و األرض

وقت بعد استكمال برنامج اإلستصالح ي أ ضد صاحب اإلمتياز یمكن أن یتحول هذا اإلمتياز في
  .)بيع بالتراضي( بالتراضي و بمقابل قانونا إلى تنازل عن األرضالمعاین 

نح حق اإلمتيازال تعود بالنفع على الدولة فحسب بل لها فائدة منهجية اإلستصالح عن طریق م إّن 
بالنسبة للدولة مانحة اإلمتياز تبقى تمارس الرقابة على األراضي للمستثمرین الفالحيين آذلك، 

بالنسبة للمستفيد من اإلمتياز فيمكنه الحصول على  ،وتمنع المضاربة بها و تحویل وجهتهاالفالحية 
بعد إنجاز مشروع له أن یطلب شراءها في أي وقت آما  ،م بدفع ثمنهااألراضي دون أن یلتز

  .اإلستصالح فعليا
طریق اإلمتياز هو اإلرادة الواضحة لدى السلطات المعنية  و أهم ما یتميز به برنامج اإلستصالح عن
تعلقة تقدمها الدولة فيما یخص األشغال و اإلنجازات المي في إنجاحه و ذلك بالمساهمة المعتبرة الت

تعتبر عامل مهم في نجاح اإلستصالح آالطاقة وجلب المياه و فتح الطرق و  بالهياآل األساسية التي
  .المسالك إلى المساحات المعينة 
بيانه في الفصل  آما سبق ١٨-٨٣عرقلت اإلستصالح في إطارالقانون  والتي آانت أهم العوائق التي

 تمویل مشاریعهم بسبب عدم مساهمة الدولة في في مشاآلقى المستصلحون یتخبطون ب األول حيث
ولم یستصلح إال جزء من هذه . مما أدى إلى بقاء المحيطات المحددة إلستصالحها على حالتها،  العملية

  .الممنوحة األراضي
هناك بعض  أّن و الميزانية الكبيرة المخصصة له إّالورغم األهمية البالغة لهذا البرنامج الجدید 

عراقيل في الميدان جعلت بعض المشاریع ال تصل إلى األهداف المرجوة منها وتتمثل المشاآل و ال
  : بعض هذه المشاآل فيما یلي

عدم الدقة و الفعالية بالنسبة للدراسات المتعلقة بتحدید محيطات اإلستصالح وذلك فيما یخص 
ضي المراد تعتري األرا إمكانية اإلستصالح وآذا آيفية معالجة العوائق و العيوب التي

وآذا معرفة المحاصيل الزراعية القادرة على إعطاء ...استصالحها آمشكل الملوحة، اإلنجراف 
 .نوعية التربة مردودیة عالية حسب
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ال مشروع استصالح بحيرة فتزارة بوالیة ثو هذا ما أدى إلى ظهور مشاآل عدیدة في الميدان فم
  .عنابة 

بسبب عدم بسبب انغمار مئات الهكتارات بمياه األمطار یتعرض آل موسم شتاء إلى خسائر آبيرة 
إن  )١(المتعلقة بالمردودیة إنجاز المسالك المائية الكافية، وآذلك مشكل الملوحة حيث أثبتت النتائج 

غير صالحة لزراعة الحبوب خصوصا القمح و الشعير ورغم ذلك خصصت لزراعة  هذه األراضي
 .الشعير و القمح و الفول السوداني 

مارس  ١٨المؤرخة في  ١٢٦مع المالحظة أنه آما سبق اإلشارة إليه فإن التعليمة الوزاریة رقم 
تستوجب في هذا الشأن إبرام عن طریق اإلمتياز  المتعلقة ببعث برنامج استصالح األراضي ٢٠٠٠

ا و على هذا األخيرأن یلجأ آلم (BNEDER)عقد مع المكتب الوطني للدراسات و التنمية الریفية 
  .اقتضت الضرورة إلى مكاتب الدراسات المحلية

تطبيقها، فمثال مساهمة الدولة المنصوص عليها  النصوص القانونية و إنما فيي المشكل ال یكمن ف
إلنجاز الهياآل األساسية لتوفير الطاقة و المياه وشق الطرق إلى المساحات، رغم تقدیم الهيئات المعنية 

 أن األشغال لم تتقدم بصفة آبيرة، لدینا مثال محيط ااإلستصالح بتامسة للمبالغ المخصصة للمشاریع إال
هكتار، فإن شرآة اإلمتيازات الفالحية أوضحت أنه لم یتم تهيئة ٨١٦لتهيئة  یرمي بالمسيلة الذي

تلقت  سونلغاز التيفيما یخص الربط بالكهرباء أو فتح المسالك وهذا التأخر راجع لشرآة  هكتار٢٩٢
لعشر آبار قبل عام ولم یتم ذلك إال بالنسبة لثالث سنتيم من أجل إیصال الكهرباء  ٢٠٠و مبلغ مليار
  .آبار فقط 

 آذلك هناك مشكل تأهيل أصحاب اإلمتياز و تنصيبهم على مستوى المساحات المخصصة لهم حيث
  ).٢(مشروع  ٢١٥لم یتم تأهيل أصحاب اإلمتياز على مستوى  ٢٠٠٤دیسمبر ٣١إلى غایة 

  اختيار المترشحين، و جعل السلطات تتخذ إجراءات إلعادة تنشيط اللجان الوالئية المكلفة بتأهيلمما   
ا لكون األرض الممنوحة آذلك هناك بعض النزاعات التي نشبت بين أصحاب اإلمتياز و الغير إّم - 

ى ذلك آانت محل استغالل من قبل الغير وتم منحها في إطار اإلستصالح عن طریق اإلمتياز مثال عل
النزاع الواقع بين سكان قریة عين مسعود بلدیة عين أرنات والیة سطيف و السيد صوادق العمري 

المقبرة و القریة في إطار اإلستصالح عن  ةهكتار تقع بمحاذا ١٢المستفيد من قطعة أرض مساحتها 
 .ةطریق اإلمتياز، وهذا إلدعاء أهل القریة أن هذه القطعة آانت مخصصة لتوسيع المقبر

وهناك نرجع لفكرة أن تكون األرض بعيدة عن العمران حتى الیتعلق حق أهل القریة أو المدینة بها، 
  -آما سبق بيانه- التي جاء بها فقهاء الشریعة اإلسالمية

تعتبرإیجابية بعد مرور  ١٨-٨٣ورغم هذه المشاآل فإن النتائج المتحصل عليها بالمقارنة مع القانون 
  .في هذا البرنامج اإلنطالق نسنوات م ٧

  :)٣( ٢٠٠٤دیسمبر ٣١حيث تم إلى غایة 
 . (ENGAGEMENT)هكتار  ٦٨٤٩٥٨تحدید مساحة 

 .هكتار٩٨٢  ٣٢٤ (REALISATION)تم إنجاز 
 .منصب شغل ١١٦.٦٧٦خلق 
  .امتياز٢٣.٨٦٩منح 

  .نطار في الهكتارق ٣یقدرب ٢٠٠١/٢٠٠٢قنطار، وفي الموسم  ٠.٢إنتاج القمح یقدر ب ٢٠٠٠/٢٠٠١الموسم الفالحي )١
  الملفات قيد الدراسة على مستوىي فقط و باق ٦٥امتياز، تم تأهيل  ١٦٣مثال محيط اإلستصالح ببلدیة مناصر،والیة تيبازة من  )٢(

(3) DERECTION DE L’ORGANISATION FONCIERE ET DE LA PROTECTION DES 
PATRIMOINES, PEOGRAMME DE MISE EN VALEUR DES TERRES PAR LA  

LA CONCESSION, SITUATION GLOBALE CUMULEE (666 projets), ARRETE AU 
31/12/2004  
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         :إطاراإلستصالحالترخيص باإلستغالل في األمالك الوطنية الغابية في  :المبحث الƦالث
في حين ة التابعة للمجموعة الوطنية، ضمن الملكية العام من الدستور الغابات ١٧لقد صنفت المادة 

  .)١(قانون األمالك الوطنية على أنها جزء من األمالك الوطنية العمومية الطبيعة التابعة للدولة 
 فهي تتمتع بكل أنواع الحمایة المقررة للملكية العمومية، وآكل األمالك العمومية فإنها محمية بقواعد

ّتملك الخاص، فال یجوز شغلها أو استغاللها إال م وبعدم قابليتها للمنع التصرف فيها أو اآتسابها بالتقاد
  . )٢( بترخيص مسبق من إدارة الغابات

 ١٢-٨٤من قانون  )٣( ٣٥وهذا الترخيص یكون في نطاق األصناف المنصوص عليها في المادة 
  .)٤(المتضمن النظام العام للغابات 

في هذا السياق صدر ، ة لضمان حمایة الغابات و تنميتهاو الدولة ملزمة باستعمال آل الوسائل القانوني
 ٣٥یحدد شروط وآيفيات الترخيص باإلستغالل في إطار أحكام الملدة  )٥( ٨٧-٠١المرسوم التنفيذي رقم 

  .لمتمماالمتضمن النظام العام للغابات المعدل و  ١٩٨٤یونيو  ٢٣المؤرخ في  ١٢- ٨٤من القانون 
في إطار نشاطات استصالح أراضي األمالك الغابية و لمعرفة حدود  یخول اإلستغالل هذا الترخيص

المستفدین من الترخيص و آذا األراضي المعنية و حتى تطبيق هذا المرسوم من حيث األشخاص 
ندرس في البدایة و آمطلب أول نطاق ، األمالك الغابية الوطنية تعتبر استصالح في النشاطات التي

  .طلب الثاني منح الترخيص و اآلثار المترتبةتطبيق هذا المرسوم وفي الم

 ǧاألو ƚ٢٠٠١أفریل  ٥المؤرخ في  ٨٧-٠١نطاق تطبيق المرسوم  :المطل   
 ١٢- ٨٤من القانون  ٣٥هذا المرسوم یحدد شروط وآيفيات الترخيص باإلستغالل في إطار المادة 

منح هذا الترخيص، ال بد  المجو لمعرفة) المادة األولى من المرسوم(المتضمن النظام العام للغابات 
من دراسة األراضي التي یشملها، و األشخاص المستفدین من الرخصة، وقبل ذلك نتعرف على مفهوم 

  .اإلستصالح وفق هذا المرسوم

 ǧرع األوǞ٨٧-٠١المرسوم (مفهوم اإلستصالح في األمالك الغابية : ال(   
هذا المرسوم، آل عمل استثماري یهدف  یقصد باإلستصالح في مفهوم«: من المرسوم  ٢تنص المادة 

  »...إلى جعل أراضي األمالك الغابية الوطنية منتجة و تثمينها
هذا التعریف واسع یشمل آل عمل استثماري من شأنه جعل األراضي الغابية ذات قيمة و جعلها منتجة 

المقصود محل الدراسة في المبحث السلبق، و  ٤٨٣- ٩٧و هو نفس المفهوم الوارد في المرسوم 
باإلستثمار، استعمال األمالك لتحقيق األرباح، إذن المراد به استغالل األموال أي استعمالها في سبيل 

  : وذآرت المادة مجموع هذه األعمال وتتمثل فيما یلي  ،)٤(الحصول على الغالل و الفوائد 
  
  
  
  

  .المتضمن قانون األمالك الوطنية ٣٠-٩٠من قانون  ١٥أنظر المادة  ) ١(
 .١٧٩ليلى زروقي، حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص) ٢(
 .المنشآت األساسية لألمالك الغابية - :هذه األصناف هي)٣(

  .منتوجات الغابة  -                                
 .الرعي  -                                
 .تبطة بالغابة و محيطها المباشربعض النشاطات األخرى المر -                                

 .وطنيال تثمين أراضيجرداء ذات طبيعة سبخية عن طریق تطویر األنشطة الغير ملوثة المعلن عن أولویتها في المخطط -                               
راسة مقارنة بالقوانين و النظم الوضعية، عبد السالم داود العبادي، الملكية في الشریعة اإلسالمية، طبيعتها ووظيفتها و قيودها، د.د )٤(

  .١٠٧،١٠٨، ص١٩٧٥القسم الثاني، الطبعة األولى، مكتبة األقصى، األردن، 
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 .غرس األشجار المثمرة و األعالق و األشجار الغابية-
 .إنشاء مشتالت مخصصة ال سيما في إنتاج الشتالت المثمرة و العلفية و الغابية -
 .حشد المياه -
 .تربية صيدیة أخرى لوآ) تربية النحل، تربية الدواجن، تربية األرانب(رة للحيونات التربية الصغي -
 .ض بهاتصحيح السيول و آل األعمال األخرى المتصلة بحمایة التربة و النهو  -

 .طرق الوصول إلى المساحات -
  الواجب  مجموع العمليات الالزمة لإلستعمال العقالني و األفضل ألراضي األمالك الغابية الوطنية -

المتضمن النظام  ١٢-٨٤من القانون  ٣٥من المادة  ٥و  ٤استصالحها ال سيما في إطار الفقرتين 
 .العام للغابات

تحتل  ،)١(وآذا اإلآولوجية فاإلستصالح في األراضي الغابية له فائدة آبيرة من الناحية اإلقتصادیة 
فهناك علم قائم ، )٢(من التآآل المائي و الریحي الغابة المرتبة األولى من حيث قابليتها لحمایة التربة 

ت معطيات معهد البحوث بينبذاته هو علم اإلستصالح الزراعي عن طریق غرس الغابات، حيث 
متوسط الزیادة التي طرأت على  ق غرس الغابات أّنیعن طر العلمية في استصالح األراضي

أحزمة الغابات بالمقارنة مع الحقول محاصيل الحبوب و بذور عباد الشمس في الحقول المحمية ب
  .)٣(المكشوفة آان معتبرا

  : تدخل في اإلستصالح المذآورة، في إطار األعمال التي ٢نصت الفقرة األخيرة من المادة 
األمالك الغابية الوطنية الواجب  مجموع العمليات الالزمة لإلستعمال العقالني و األفضل ألراضي - 

اللمتضمن النظام العام  ١٢-٨٤من قانون  ٣٥من م  ٥و ٤لفقرتين استصالحها ال سيما في إطار ا
  .للغابات
 ٥و  ٤الغابة ضمنها و منها الفقرتين  األصناف التي یرخص باستغاللالمذآورة نصت على  ٣٥المادة 

:المذآورتين أعاله، حيث جاء فيهما   
.بعض النشاطات األخرى المرتبطة بالغابة و محيطها المباشر -)٤  
ين أراضي جرداء ذات طبيعة سبخية عن طریق تطویر األنشطة الغير ملوثة المعلن عن تثم -)٥

.المخطط الوطني أولویتها في  
األنشطة المرتبطة بالغابة  مفهوم األصناف المحددة واسع، حيث أّن ویظهر من خالل الفقرتين أّن

ألنشطة غير ملوثة ومعلن عن تكون هذه ا آثيرة و تدخل فيها أنواع عدیدة، الفقرة الخامسة تشترط أّن
-٨٤ن قانون  ٣٥أولویتها في المخطط الوطني، لهذا جاء اإلستصالح في األمالك الغابية عمال بالمادة 

.منها ٥و  ٤وخاصة الفقرتين  ١٢  
غير أنه عمليا ال یستطيع أعوان الغابات أن یظبطوا مختلف هذه النشاطات ما دامت واسعة لكن یجب 

.)٤(حق المستغل وعدم اإلضرار بالغابة التوازن بين  ةمراعا  
 
 

ظيفة اإلقتصادیة للغابة تتمثل في توفير الحطب الذي آان أهم مصدر للطاقة وهو مادة لمختلف الحرف، آما تساهم الغابة في وال )١(
طاط و الفلين وغيرها من اب بما توفره من مواد متنوعة ومنها ما یدخل في الصناعة آالمطبتوفير الورق، مصدر لمواد الصيدلة و اإلست

 ...الفوائد
...الغابة تمنع انجراف التربة و اإلنزالقات الثلجية، الفياضانات و الغابة تعمل على تثبيت التوازن البيئي و لبيولوجي: الوظيفة اإلآولوجية         

  .٣٠٤،ص١٩٨٠وفيكوف، ترجمة حسام شاه، األرض رعایتها حياتنا، دار مير للطباعة و النشر، موسكو،نیو )١(
  .٣٠٥نفس المرجع، ص )٢(
، ٢٠٠١نصر الدین هنوني، الوسائل القانونية و المؤسساتية لحمایة الغابات في الجزائر، الدیوان الوطني لألشغال التربویة، الجزائر،  )٤(       

                                        ٤١،٤٢ص
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:الترخيص  راضي التي يشملها األ :الǞرع الƦاني   
من  ١،٢راضي التي یرخص باإلستغالل فيها، هي أراضي األمالك الغابية الوطنية حسب م األ

  .مذآورال٨٧-٠١المرسوم
: ١٢-٨٤الغابات حسب قانون مفهوم -١  

بأنواع غابية على  ةجميع ألراضي المغطایقصد بالتجمعات الغابية «من هذا القانون تنص  ٨المادة 
یقصد بالتجمعات الغابية في حالة  «: منه ٩أضافت المادة و  »في حالة عادیة ةشكل تجمعات غابي

: عادیة آل تجمع یحتوي على األقل  
 .شجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج في المناطق الجافة و شبه جافة)  ١٠٠(مائة  •
  .شجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج في المناطق الرطبة و الشبه رطبة) ٣٠٠(ثالثة مائة  •

  : الغابية في قانون التوجيه العقاري ألراضيهوم افم -٢
ضمن القوام التقني لألمالك العقاریة   (Terres forestières)الغابية أدخل المشرع األراضي 

انها آل أرض تغطيها :  منه ١٣من قانون التوجيه العقاري، وورد تعریفها في المادة  ٣طبقا للمادة 
و شبه الرطبة رة في الهكتار الواحد في المنطقة الرطبة شج ٣٠٠غابة في شكل نباتات تفوق آثافتها 

هكتارات  ١٠د مساحتها الكلية إلى ما فوق تشجرة في المنطقة القاحلة و شبه القاحلة على أن تم ١٠٠و
  .)١(متصلة 

موقع الجغرافي المناخي، ویبقى هذا التعریف خاضع للوسائل التقنية لاعتمد المشرع معياري العدد و ا
التي یأتي على رأسها الخرائط، إذ ال یمكن للقاضي في مقام أول أن یكرس هذا التعریف في و الفنية 

حتى تضع الحدود مع بوسائل الخبرة و اإلیضاح آذلك بالنسبة إلدارة الغابات الميدان ما لم یزّود 
.)٢(غيرها من األمالك األخرى   

وهذه األخيرة ) من المرسوم ٨، ٢م (ة الترخيص باإلستغالل یكون في أراضي األمالك الغابية الوطني
 ١٣م (الغابية األخرى ذات الطابع الغابي و التكوینات  تشمل إضافة إلى األراضي الغابية، األراضي

ار و أنواع غابية جشباأل ا ةاألراضي ذات الطابع الغابي، جميع األراضي المغط، )١٢-٨٤من قانون 
،  ١٢- ٨٤من القانون  ٩و  ٨روط المحددة في المادتين ناتجة عن تدهور الغابة والتي ال تستجيب للش

.جميع األراضي التي ألسباب بيئویة و اقتصادیة یرتكز استعمالها األفضل على إقامة غابة  
التكوینات الغابية هي آل النباتات على شكل أشجار المكونة لتجمعات أشجار و شرائط و مصدات 

.)٣()  ١٢-٨٤من قانون الغابات  ١١، ١٠م (للریاح و حواجز مهما آانت حالتها   
المطلوب استصالحها ضمن األمالك الغابية هي األراضي الجرداء ذات الطبيعة السبخية ي األراض

تمن قانون الغابا ٣٥/٥ من أجل تثمينها حسب المادة  
 
  
 

(1)  : نص المادة بالفرنسية أآثر وضوحا وهو آما یلي    
Constitue au sens de la présente loi un foret, toute terre couverte d’essence forestière, sou 

forme de peuplement d’une densité supérieur à 300 arbres par  hectare en zone humide et 
subhumide et 100arbres en zone aride et semi-aride et s’étendant sur une superficie éxédant 

10hectare d’un seul tenant.    
  .٢٣صر الدین هنوني، المرجع السابق، صن)٢(
أرض   آل : منه  ١٤الغابية، األراضي ذات الوجهة الغابية و هي حسب  م  قانون التوجيه العقاري یضيف یضيف إلى األراضي  )٣(

  شجار، أو الحرائق أو الرعي، بسبب قطع األ.نباتات طبيعية متنوعة في قامتها وفي آثافتها وتتفرع عن تدهور الغابات  تغطيها 
المناطق الساحليةلحمایة ..  
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اقعة في األمالك الغابية الوطنيةات المعنية الوحالمسا )١(تحدد   
حدودها ط و تثّبت حمایة الوس المخصصة لإلستصالح على أساس مقایيس تقنية و اقتصادیة و مقایيس

. ن إدارة الغاباتبقرار من الوزیر المكلف بالغابات بناء على اقتراح م  

:األشخاص المستفدين  :الǞرع الƦالث  
المذآور على األشخاص المستفدین من الترخيص باإلستغالل في األمالك  ٨٧-٠١لم ینص المرسوم 

شروط معينة لمنح الترخيص فيما یتعلق بالمستفيد، ولكن نصت المادة  الوطنية الغابية و لم یشترط أي
ص باستغالل نشاطات اإلستصالح في قطعة األرض الواقعة على یخضع الترخي «منه على أنه  ١٨

.» ...األمالك العمومية للدولة إلى النظام العام للغابات  
 ٣٦المادة  فيما یخص األشخاص المستفدین من الترخيص حيث أّن ١٢-٨٤لذلك نرجع إلى القانون 

و  ٣٤نطاق ما نصت عليه المادة منه ال تجيز القيام بأي استغالل في األمالك الغابية الوطنية خارج 
  .من هذا القانون ٣٥

یتمثل اإلستغالل داخل األمالك الغابية الوطنية  «: على ما یلي  ١٢-٨٤من قانون  ٣٤تنص المادة 
بالنسبة للسكان الذین یعيشون داخلها أو بالقرب منها، في استخدام هذه األخيرة وبعض منتجاتها 

  .»عيشتهملحاجاتهم المنزلية وتحسين ظروف م
ي و هم سكان األمالك الغابية الوطنية أو ننالحظ أن المشرع ذآر المستفدین باتخاذه للمعيار المكا

عون اإلستفادة فال یمنح لهم يالمجاورین لها، و بالتالي فإن الذین ال یتوفر فيهم هذا الشرط ال یستط
  الترخيص، لكن آيف یتم معرفة هؤالء ؟ 

یتم اإلعتراف  ، حيثته، بينما المشرع المغربي قد بين آيفيك في القانونلم یبين المشرع الجزائري ذل
بحقوق اإلنتفاع رسميا لفائدة األهليين الغابيين بمناسبة المصادقة على محضر التحدید اإلداري للملك 

  .)١(الغابوي و یتم إقرارها بواسطة مرسوم المصادقة على التحدید اإلداري 
اإلمتياز قد یتحول  ، مثل حق اإلمتياز في المبحث السابق لكن الفرق أّنية الجزائریةسلم تشترط الجن

إلى تنازل عن األرض، فتشترط عندئذ الجنسية الجزائریة، لكن الترخيص باإلستغالل في األمالك 
من  ١٨م( الغابية الوطنية في إطار اإلستصالح ال یؤدي إلى التنازل عنها بأي إجراء آان 

  ).المذك٨٧-٠١المرسوم
عتبار حقوق القاطنين بالغابات أو بالقرب منها من جهة و إمكانيات الغابة في اإل ١٢-٨٤ل أخذ قانون ب

  .من جهة لتنظيم عالقة اإلنسان بالغابة
من األفضل لو تم تعميم اإلستفادة من الترخيص باإلستغالل في األمالك الغابية الوطنية في إطار 

هذا المجال، خاصة في االشجار المثمرة و  مار فياإلستصالح، لكل األشخاص، تشجيعا لإلستث
تمرارها من جهة و ساألعالف و تربية الحيوانات الصغيرة مما یؤدي إلى حمایة الثروة الغابية و ا

  .صاد و حمایة البيئة من جهة أخرىماهمة هذه األخيرة في اإلقت
  
  
  
  
  
  
  

     في المادة " تحجز"جاء مصطلح ) ١(
  . ٤٠لمرجع السابق ، صنصر الدین هنوني، ا) ٢(
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    : منح الترخيص باإلستغالل و اآلثار المترتبة  : المطلƚ الƦاني
شروط معينة، ق ال بد من اتباع إجراءات معينة ووف قبل أن تسلم إدارة الغابات الترخيص باإلستغالل 

به و آما یلتزم المستفيد من الترخيص باإللتزامات نص عليها المرسوم ودفتر الشروط الملحق 
لمدة  ویتمتع ببعض الحقوق، وهذا الترخيص یكون،) إدارة الغابات، المستفيد(من الطرفين  يالممض

بالتزاماته مّما  ما لإلدارة سحب الرخصة إذا اخّل طلب تجدیدها،آ للمستفيد ،دفتر الشروط معينة في
  .للتساؤل عن طبيعة هذه الرخصةیؤدي 

 ǧرع األوǞخيص شروط و إجراءات منح التر: ال:   

باإلضافة إلى الشروط المتعلقة باألرض محل الترخيص و آذا  : منح الترخيص شروط -١
شروط أخرى یجب مراعاتها لمنح  هناك -الموضحة في المطلب السابق –األشخاص المستفدین 
 . )١(الترخيص باإلستغالل 

قطعة من األمالك  وال اإلستفادة من الترخيص باإلستغالل في آلححال من األ ال یمكن في أّي -
طائها النباتي، نتيجة استصالح غير قانوني أو حریق، ویتعين على إدارة غالغابية الوطنية قد تجّرد من 

الفقرة األولى من المادة حسب اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة تكوین الغطاء النباتي األصلي الغابات 
ید من غطائها النباتي بسبب استصالح هذا یعني إذا تعرضت قطعة أرض إلى تجر،من المرسوم ١٦

، بل یجب على إدارة الغابات غير قانوني أو بسبب حریق، ال یمكن أن تكون محل ترخيص باإلستغالل
  .)٢(إلعادة تكوین الغطاء النباتي األصلي اتخاذ ما یلزم 

بب في طالب یقوم باستصالح غير قانوني، أو یثبت أنه متسي ال یمكن في أي حال من األحوال، أ  - 
یشترط في  أي، )٣( من المرسوم ٢/ ١٦م  حسب حرائق الغابات أن یستفيد من ترخيص باإلستغالل

الشخص الذي یطلب الترخيص أن الیكون قد قام باستصالح غير قانوني أو تسبب في حرائق الغابات، 
  .)٤(رمها قانون الغابات جهذه أفعال 

  :إجراءات منح الترخيص  -٢
  
  

، أن )٦(رخيص باإلستغالل في األراضي الواقعة في المساحات اإلستصالحية یجب على آل طالب ت
یحرر طلب یقدمه إلى إدارة الغابات المختصة إقليميا بالنسبة لنشاطات استصالح أراضي األمالك 

تؤسس لجنة لفحص طلبات الترخيص باإلستغالل، تحدد تشكيلها  ،من المرسوم ٤م  حسبالغابية 
  .)٧(ين الوزیر المكلف بالمالية و الوزیر المكلف بالفالحة وسيرها بقرار مشترك ب

  
  
  
  
  
  

                                         
  .من المرسوم ١٦حسب المادة ) ١(                            
 .هذا الشرط یتعلق باألرض) ٢(        

 .هذا الشرط یتعلق بالشخص المستفيد) ٣(        
          .في الغابات ال بد أن یكون محترما لواجب حمایتها اإلستغاللمنطقي ألن من یستفيد من حق  اهذ) ٤(        
  .من المرسوم ٣تحدد بقرار من الوزیر المكلف بالغابات بناء على اقتراح من إدارة الغابات، المادة ) ٥(        
  یحدد تشكيلة اللجنة الوالئية المكلفة بفحص طلبات الترخيص ٢٠٠١نوفمبر  ٦صدر هذا القرار الوزاري المشترك بتاریخ ) ٦(      
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  : تحتوي الملفات المقدمة لهذه اللجنة على ما یأتي 

 .المعني طلب •
 .)١( ٧بطاقة تعيين القطعة الواجب استصالحها و المذآورة في المادة  •
 .سوممحضر یبرز مجموع األشغال الواجب القيام بها و آجالها یلحق نموذج منه بالمر •

  .طبقا لنتائج لجنة الفحصیعد الترخيص باإلستغالل بمقرر من إدارة الغابات المختصة إقليميا     
اإلستعمال التعسفي  الرفض مشوبا بعيباإلدارة عندما ترفض الطلب، وآان قرار ةیحق لألفراد مقاضا

  .)٢(للسلطة 

  حقوق و التزامات المستفيد :الǞرع الƦاني 
حص على ملف المستفيد و یتم إعداد الترخيص بمقرر من إدارة الغابات عندما توافق لجنة الف

مما یرتب في جانب ، المختصة إقليميا، فإن تنفيذ هذا الترخيص یجرى طبقا للدفتر الملحق بالمرسوم
  .المستفيد بعض الحقوق و اإللتزامات

 : الحقوق المخولة للمستفيد  -١
  
للمستفيد مشارآة الدولة في اإلستصالح عن طریق التكفل من الحقوق المخولة  :مساهمة الدولة   - ا

حسب من المرسوم وهذا طبقا للتشریع المعمول به  ٢بالنفقات المرتبطة باألعمال المذآورة في المادة 
یمكن أن تساهم الدولة في التكفل بالنفقات الالزمة للهياآل األساسية القاعدیة  حيث من المرسوم، ٩م 
  .)ومنشآت الحمایة و استصالح التربة مياه حشد ال وطرق العبور(

المساهمة في التكفل بالنفقات الالزمة ألعمال اإلستصالح ال سيما أعمال غرس األشجار  ,يمكن للدولة أيضا   
 .و غيرها  واألعالفمرة ثالم
. 

 .قنيةبناء على طلب المستفيد لفترة محددة قصد تقدیم المساعدة التانتداب خبراء من إدارة الغابات، 
 .تقدیم جميع التسهيالت و المساعدة الضروریة لنجاح اإلستصالح

  .)٣(وضع تحت تصرف المستفيد جميع الوثائق الضروریة 
          :تجديدالترخيص باإلستغالل  - ب

إذا أنجز المستفيد من الترخيص برنامج اإلستصالح المقرر یستفيد من تجدید هذا الترخيص، بتقدیم     
قبل انتهاء ل حافظ غابات الوالیة المختص إقليميا، وذلك في مدة ثالثة أشهر على األقطلب خطي إلى م

  ،)٤(أجله 
  .حال تجدید الترخيص باإلستغالل بصفة ضمنيةال یمكن بأي 

  :و یكون الترخيص لمدة محددة تناسب طبيعة اإلستصالح 
 .سنة ٢٠) تربية الصيدیةة الصغيرة للحيوانات، و اليمشتالت، الترب(ة الحيوانات ينشاطات ترب  -
 .سنة ٤٠:إنشاء بساتين األشجار المثمرة -
 .سنة ٩٠: المغروسات الغابية -
  
  
  

 .تسلم إدارة الغابات الترخيص باإلستغالل على أساس بطاقة تعيين وفق نموذج ملحق بالمرسوم) ١(  
 .٨٤ص ٢٠٠٢زائر اعمر یحياوي، نظریة المال العام، دار هومة للطباعة و النشر، الج: أنظر   )٢(  
  .٨٧-٠١من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم  ٣المادة ) ٣(      

  .یشكل تاریخ تبليغ الترخيص نقطة اإلنطالق الفعلي للترخيص باإلستغالل) ٤(       
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   .)١( ٨٧-٠١من المرسوم ٥یقدم طلب التجدید إلى لجنة الفحص المنصوص عليها في م 

 :اإلستفادة من التعويض - ج
ا تعلن اإلدارة عن سحب الترخيص باإلستغالل قبل األجل المحدد، إذا آانت هناك ضرورة عندم

قاعدیة أو إقامة تجهيزات المنفعة العمومية،یحق للمستفيد الحصول على تعویض تحدد مبلغه ل إلنجازهياآ
  .)٢(مصالح أمالك الدولة 

  : انتقال الترخيص للورثة  -د
حقوقه باإلحتفاظ لفائدتهم من الترخيص باستغالل  ویستفيد ورثته أو ذوفي حالة وفاة المستفيد، یمكن أن 

  .القطعة
 :التزامات المستفيد من الترخيص  -٢
، لم )٣(یؤدي الترخيص باإلستغالل إلى دفع أتاوة طبقا للتشریع و التنظيم المعمول بهما  :دفع األتاوة  - أ

أموال  ، وآكلدو أنها أتاوة سنویة، تدفع آل سنةیبن یذآر المرسوم وال دفتر الشروط مدة و آيفية الدفع، لك
 .الدولة یتم تحصيلها بكل الطرق،و یمكن مراجعة قيمتها

آما یتحمل الضرائب و الرسوم و المصاریف األخرى التي یمكن أن تخضع لها قطعة األرض موضوع 
  .الترخيص باإلستغالل أثناء المدة المحددة

بإنجاز برنامج اإلستصالح طبقا للبنود المرجعية م المستفيد یلتز :إنجاز برنامج اإلستصالح  - ب
األماآن وجميع األشغال الواجب  ةوضعي یبينوالمنصوص عليها في محضر تؤشر عليه إدارة الغابات 

 .) ٤(إنجازها وآذا آجالها 
 :ن إدارة الغابات معدم تغيير النشاط المرخص به -ج 

لغاء، استعمال آل أو جزء من القطعة األرضية ألغراض یمنع صراحة على المستفدین تحت طائلة اإل
إدارة الغابات المختصة أخرى، غير التي دفعت إلى الترخيص باإلستعمال أو آل نشاط آخر لم تسمح به 

  .إقليميا
   :اإللتزام بالمحافظة على األمالك الغابية -د

  :لقيام بما یليأعمال المحافظة على الثروة الغابية ا یخصا یتعين على المستفيد فيم
 .احترام حدود القطعة التي تم تجسيدها مسبقا  -
 .الشروع في عملية صيانة منشآت حمایة التربة و استصالحها الواقعة داخل القطعة  -
 .تنبيه إدارة الغابات في حالة وجود طفيليات  -
 .اتخاذ اإلحتياطات المعمول بها لتجّنب نشوب حرائق  -
إدارة الغابات و القيام  لغابات القریبة من القطعة، تنبيه مصالحفي حالة ما شب حریق على مستوى ا  -

 .بالتدخالت األّولية من أجل حصر بؤرة الحریق
  .)٥(استعمال طرق العبور الموجودة   -
  
  
 
  

بالوالیة  ةمدیر أمالك للدولتتكون هذه اللجنة من محافظ الغابات بالوالیة رئيسا، مدیر المصالح الفالحية بالوالیة أو ممثله عضوا،  )١(
  .عضوا

 .الحالي ٨٧- ٠١من المرسوم  ١٤المادة  )٢(
األولویة هي حمایة الثروة الغابية و جعل  ، ألّناإلستصالحمن األفضل لو آان الترخيص باإلستغالل بالدینار الرمزي في بدایة  )٣(

 .األمالك الغابية منتجة وهذا یتطلب جهود و تكاليف آبيرة
  .٨٧-٠١نموذج من هذا المحضر ملحق بالمرسوم  )٤(
اإللتزام بالمحافظة على الثروة الغابية على عاتق المستصلح، إلتزام خاص ورد في المرسوم الحالي، نظرا لخصوصية األمالك  )٥(

  الغابية، و المساهمة في حمایتها واجب وطن
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 :اإلمتناع عن التصرف في األرض -و
ت اا من الباطن حسب آيفيآل بيع للقطع األرضية محل ترخيص باإلستغالل أو آرائها أو آرائه یمنع

  .من المرسوم ١٨/٢م  حسبهذا المرسوم، تحت طائلة سحب الترخيص باإلستغالل 
آيف یمكن للمستفيد بيع األرض وهو ال یملك سوى الترخيص باإلستغالل فيها، باإلضافة إلى آونها 

: المرسوم نولى مالفقرة األ ١٨من األمالك العمومية التي التقبل التملك الخاص وآما جاء في المادة 
  .»ال یمكن التنازل عنها بأي إجراء آان«
آذلك منع الكراء من الباطن یدل على أّن الترخيص باإلستغالل آّيف على أساس عقد إجار في حين  

  .هو مجرد رخصة إداریة
یفترض أن المستفيد یعرف جيدا قطعة األرض موضوع الترخيص باإلستغالل و  حالة قطعة األرض 

  .من دفتر الشروط ٨م  حسبالحالة التي یجدها عليها یوم حيازتها  فيیأخذها 
لكن عند انتهاء صالحية الترخيص باإلستغالل أو سحبه یتعّين على المستفيد أن یترك البنایات و 

  .التجهيزات في حالة صيانة جّيدة، مقابل تعویض عند اإلقتضاء طبقا للتنظيم المعمول به
نزعها تحت نفقته وإن لم یقم غير صالحة لإلستغالل، یجب عليه أن یضمن و إذا آانت هذه الممتلكات 

من  ١٢م حسب دفع النفقات لى أن یتحمل المستفيد ع،حق القيام بهذه العمليةب اتبذلك، تحتفظ إدرة الغاب
  .دفتر الشروط

ه قطعة ة دعوى یرفعها المستفيد أو ترفع ضده إلستعمالآما أن الدولة ال تتدخل في أي محضر أو أّی
  .األرض في عالقاته مع الغير

  .)١(وفي حالة شغل االرض بطریقة غير شرعية یتعّين عليه إبالغ اإلدارة في أقرب اآلجال 
 

یتعين على المستفيد فيما یخص أعمال حشد المياه، أن یلتزم بالتنظيم المعمول به وال سيما حيازة  
  .رخصة استغالل تسّلمها إیاه المصالح المختصة

   ,بعض اإللتزامات لتسهيل مراقبة اإلدارة لعمليات اإلستصالحهناك 
الدوري لعمليات یلتزم المستفيد بالسماح لهياآل إدارة الغابات المحلية بالدخول قصد التقویم  حيث

  .اإلستصالح التي تحدد رزنامتها بمحضر، وآذا بالنسبة لكل زیارة خاصة باإلدارة المختصة
  .متابعة عمليات اإلستصالح قد تطلبها منه، قصدجميع المعلومات التي بآما یلتزم بتزوید اإلدارة 

 ناها في النصوص السابقة فيسدر نالحظ أن هذه اإللتزامات ال تختلف آثيرا عن اإللتزامات التي
مجال اإلستصالح، لكن الجدید هو اإللتزامات الخاصة بحمایة الغابات نظرا ألهمية الثروة الغابية 

خصصت لها وسائل حمایة هامة لم تعرفها  ألخطار، لهذا تتميز بحمایة خاصة،وسهولة تعرضها ل
  .)٢(األراضي األخرى 

  :طبيعة الرخصة الممنوحة :الǞرع الƦالث
وخاصة إلتزامات المستفيد، وما تتمتع به إدارة الغابات من  ٨٧-٠١من خالل دراستنا للمرسوم 

الحقا، یتبين أننا أمام رخصة تمنح بقرار  صالحيات، حيث یمكنها أن تسحب الترخيص آما سنوضحه
و بالتالي ليس عالقة تعاقدیة آما هو األمر في اإلمتياز الذي یمنح عن  ،من المرسوم ٦م  حسب إداري

  .)٣(طریق عقد، ویجعل للمستفيد ضمانات أآبر 
  
  
  

  .المستفيد الشروط من إلتزامات على عاتقرسوم ودفتر مه اليالدولة لها امتيازات بصفتها مالكة لألرض و آإدارة من خالل ما یمل )١(
  .المؤسساتية لحمایة الغابات في الجزائر، لنصر الدین هنوني، المرجع السابق و الوسائل القانونيةأنظر )٢(
                 اللجوء للقضاء عندما تطلباإلدارة الفسخ: الضمانات التي تمنحها العالقة التعاقدیة، مثال  )٣(
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وانين قروات الغابية یرخص في إطار الثاستغالل ال ، أّن١٩٩٠الوطنية لسنة  كأآد قانون األمال حيث
  .)١(روة الغابية وتترتب على ذلك مداخيل مالية الثو التنظيمات الساري مفعولها على 

یعود إلى المالك، فالغابات ملكية عمومية تابعة  القاعدة في اإلستغالل ما دام التصرف في الملكية إّن
ذلك،  األمالك الوطنية یخالف قانون نیمنح الرخصة لكللدولة، المفروض أن وزیر المالية هو الذي 

عقود التسيير المتعلقة باالمالك الوطنية، فتقوم  المعنيون تمثيل الدولة فيه یتولى الوزراء ینص أّن حيث
  .)٢(بتسليم الرخصة  إدارة الغابات

  "بمقرر من إدارة الغابات... یعد الترخيص الذي یخول استغالل: " منه ٦في المرسوم الحالي م 
  ..."الترخيص باإلستغاللتسلم إدارة الغابات : " تنص  ٧ المادةو 

المادة السابعة من المرسوم صراحة أن هذا الترخيص باإلستغالل ال یعّد حقا عينيا بالتالي ال ذآرت 
  .)٣(یخضع لألحكام الخاصة بالحقوق العينية العقاریة مثل اإلشهار 

إطار اإلستعمال الخاص للمال العام وهنا یمكن أن نتساءل ما نوع هذا  وهذه الرخصة تدخل في
من قانون األمالك  ٦٤م  رخصة الطریق أو رخصة الوقوف، خصوصا أّن اإلستعمال الفردي، هل هو

تي الطریق و الوقوف شغال مؤقتا تخضعان للسلطة التقدیریة لإلدارة تعتبر رخص ٣٠-٩٠الوطنية رقم 
  .انفرادي و تمنحان بموجب عمل إداري

 :بالمقارنة مع الترخيص باإلستغالل في األمالك الغابية ) ٤(دراسة الرخصتين 
بجزء من مال عام بناء على قرار إداري تتخذه السلطة المختصة وهناك ینتفع شخص ما دون غيره   

  :نموذجين 
تخول حق الشغل المؤقت لجزء من الطریق العام بع تغيير أساسه و إقامة  :رخصة الطريق  - ١

  .مشتمالت عليه، مثل إقامة شخص ما محطة لتوزیع البنزین في حافة الطریق العام
تمكن رخصة الوقوف أحد األشخاص من الشغل مؤقتا لجزء من مال عام  :وقوفرخصة ال - ٢

            الجميع، لكن دون أن یكون له تغيير أساس المال المشغول و إقامة الستعمال مخصص
تقدیریة، نفس لإلدارة الحق في منح أو عدم منح الرخصة استنادا لما تملكه من سلطة  ،مشتمالت

ترخيص باإلستغالل في األمالك الغابية الوطنية وذلك بناء على دراسة الملف المقدم الشيء بالنسبة لل
 .من لجنة الفحص

یخول لإلدارة حق إلغاء الرخصة في  ذلك فإّناألشخاص لمرفقات الطرق العامة مؤقتا إذا آان شغل  -
  .أي وقت لسبب مشروع وال تلتزم بدفع أي تعویض

لم یمتثل  ایمكن أن یسحب بناء على طلب إدارة الغابات إذ: أما بالنسبة للترخيص باإلستغالل  -
إعذارین إلى بنود دفتر الشروط ال سيما المتعلقة بإنجاز برنامج اإلستصالح حسب     المستفيد بعد 

 ديفرة من المستدبامب آما یسحب في أي وقت بموافقة الطرفين و إما، الشروط و اآلجال المحددة
  .٨٧-٠١من المرسوم ١٣م  حسبأشهر٦ مسبقا بیتولى اإلشعار بذلك ي ذال
  

  
  
  
  
  
  
  

  .٣٠- ٩٠من قانون االمالك الوطنية  ٨٧المادة  )١(    
  .٤٥نصر الدین هنونبي، المرجع السابق،ص  )٢(    

  .٢٤،٢٥عبد الحفيظ بن عبيدة، المرجع السابق، ص أنظر ) ٣(     
  .ومابعدها ٨٢ابق، ص أنظر اعمر یحياوي، نظریة المال العام، المرجع الس  )٤( 
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إلنجاز هياآل یمكن لإلدارة سحب الترخيص باإلستغالل قبل األجل المحدد إذا آان هناك ضرورة 
 ،)١(للمستفيد الحصول على تعویض  حققاعدیةإقامة تجهيزات المنفعة العمومية، في هذه الحالة ی

باإلستغالل، ال یعد رخصة هذا الترخيص  ،من المرسوم ١٤م  حسبتحدد مبلغه مصالح أمالك الدولة 
األمالك الغابية ال تطبق عليها معایير تعریف األمالك العمومية  التي  طریق وال رخصة الوقوف، ألّن

تعرف أنها تتكون من الحقوق و األمالك المنقولة و العقاریة التي یستعملها الجميع و الموضوعة تحت 
من قانون األمالك   ١٢م حسب ..." رفقإما مباشرة وإما بواسطة م ةتصرف الجمهور المستعمل

 حيث ال یسري عليها معيار التخصيص، )٢(ال تسري على الملكية الغابية وهذه المعایير ، الوطنية
ة لكنها غير موضوعة ينالمباشر إلستعمال الجمهور وإن استعملت من طرف الجميع في حدود مع

قد تلعب بعض  صصة إلستعمال الجنها غير مخآما ّأ ,باشرة تحت تصرف الجمهور لخصوصيتهام
الغابات مهمة المرفق العام آونها تستقبل الجمهور للراحة و النزهة و الذي یكون غالبا بعد تهيئة 

لهذا أتى المرسوم بقواعد خاصة بالترخيص ، خاصة ولكن هنا تكون أقرب للحدیقة منه إلى الغابة
   .باإلستغالل في األمالك الغابية الوطنية

الحالي نص على شروط و آيفيات منح الترخيص باإلستغالل في  ٨٧-٠١ يه أن المرسومما نخلص إل
األمالك الغابية الوطنية في إطار اإلستصالح وهو أّول نص یتعلق باإلستصالح في األمالك الغابية، 

  .الصحراویة، السهبية وآذا الجبلية بعد أن رأینا النصوص السابقة تنظم اإلستصالح في األراضي
من  ٥إلستغالل فيها خاصة في إطار الفقرة اه ال بد من تحدید نوع األراضي التي یرخص بأّنغير 

خية من أجل تثمينها و جعلها بمن قانون الغابات أي األراضي الجرداء، وذات الطبيعة الس ٣٥المادة 
  .منتجة

الغابية واستمرارها  تصالح في األمالك الغابية نظرا لما یوفره من حمایة للثروةسوال بد من تشجيع اإل
وذلك بمنح الترخيص بالدینار الرمزي في البدایة والنص على اإلعفاءات من الرسوم و الضرائب في 
قوانين المالية، نظرا للّتكاليف التي یتطلبها اإلستصالح في هذا النوع من األراضي وطول المدة التي 

ر المثمرة، آما أّنه ال بد من النص ینتظرها المستصلح للحصول على نتائج، خاصة عند غرس األشجا
  .على أحكام صارمة لحمایة األمالك الغابية نظرا لطبيعة وسهولة تعرضها لألخطار

سكان الغابات و  وآذلك ال بد من توسيع مجال األشخاص المستفدین من الترخيص وعدم حصرهم في
یة یؤدي إلى آسب الملكية العقاراإلستصالح ال  ألّن ،المجاورین لها لتشجيع اإلستثمار في هذا المجال

  .سنة٩٠الى٢٠حتى لو آانت مدة الترخيص تتراوح من 
العطاء المستفيد ضمانات ,جعل العالقة بين المستصلح واالدارة عالقة تعاقدیة  من االفضل 

  حيث,أقوى
  أن آل التدخالت ١٩٩٨مجلس الحكومة جانفى,جاء في برنامج القطاع الفالحي لفائدة سكان الریف 

  فأن االمتيازهو)غرس أشجار مثمرة,استصالح(١٢-٨٤ى مستوى المجاالت الخاضعة للقانون عل
  .الشكل الوحيد الممكن تطبيقه

  
  
إذا آان اإللغاء بسبب أشغال : ن لشاغل مرفقات األمالك العامة أن یطلب التعویض إذا ألغيت رخصة قبل األجل في الظروف التاليةیمك) ١(

 .العام الذي تم شغله التمت بصلة لمصلحة المال
 .إذا آان غرض اإللغاء هو تجميل الطریق أو تغيير محوره

اعمر یحياوي، نظریة المال العام، المرجع ( إذا آانت نفقات أنابيب الماء و الكهرباء و الغاز و الخطوط الهاتفية تستهلك خالل فترة طویلة  
  ) ٨٥ص لسابق، ا
 .٢٥نفس المرجع، ص)٢(
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:الخاتمة                               

 
 ƒارƾّن ما يƋēċ %لمƐ منƨ ،ويةƐحرƬة وƜتǆير مƷ ضيƐر أرƏƐƦƜǂية لǂǀلƐ ية احةƳƐرƦلƐ ضيƐرǓƐ üƙما تمǆيƓ

ČĒ% üƣما يعا ǎأ ،ďċ  ،تارǀǉ يونǂمē  Ɣƣيƻية مƳƐرƦ احةƨم Ưƾتار فǀǉ يونǂم)Č(.  
Ƌ وƳƣما ي ƐƤǉƔروƙلƐ ǍǂƳ اظƻالحƓ حية، ليسǘƻلƐ ضيƐرǓاƓ رƙǀتمام أǉǕƐ Ǎل  ƔƣوƜلموƐ ماƁǆƋ و ƒƨها فحǆميƙوت
ƨتو ǍǂƳ üلعمƐية يƏƐƤƸلƐ ƖاƜلحاƐ يةƯƸة لتƳروƦلمƐ احةƨلمƐ Ʋ ةǂيƨوƓ ƁǗƋ قƾيتح Ǘ ƐƤǉو ،ƔƣيƐƦلمتƐ يǉ ƔƣحƐو

üاƜلمƐ ƐƤǉ ضحة فيƐة وƨياƨ ƱاƓتƐ ضي وƐرǓƐ ƝǘƬتƨƐ.  
 ƫوƬǆلƐ ّنǓيةǆوǆاƾلƐ  يةǂمƳ ميةǉأ ǍلƋ Ǎƽتر ƛƏتاǆ قƾها لم تحƁǆأ ƁǗƋ ،اǉƣƣم تعƷو ر ƝǘƬتƨǕاƓ ةƬاƢلƐ

 ǎƣاƬتƽǕƐ هاƓǆاƜ في ƅƐوƨ ،ƝǘƬتƨǕƐ)ƦلƐ ضيƐرǓƐ ƲيƨيتوƏƐƤƸلƐ ƅاƻتǀǕƐ يقƾية و تحƳƐها )رƓǆاƜ أو في ،
  .ǆتاƐ ƛƏلمحƾƾةرƷم ƐلتƻاوƖ في Ɛل )ǂƢق مǆاƐ ƒƬلüƸƪ و مǀافحة ƐلƦǆوƐ Ɲلريƻي(ƜǕƐتماƳي 

 ƫوƬǆلƐ ǇƤǉ ّنǓ–  ظيميةǆت ƫوƬǆ هاǂمƜي في مǉون وǆاƾلƐ ƐƣƳ ماēĎ - Čē –  
 ƹǂتƢها تƁǆƐ ƁǗƋ ضيƐرǓƐ ƝǘƬتƨƐ وǉ ƐƣحƐا وƳظم موضوǆت Ɩǆاǀ نƋ و Ǎام، و حتǀحǓƐ لمضمون وƐ Ƙمن حي

لهƐ ǇƤلƬǆوƫ  من حيƘ تƓƯيƾها، فهي Ʒير مƜƨǆمة مƓ Ʋعضها وǗ مǀمǂة لƓعضها، و من ƣ üǘƢرƨƐتǆا
:Ɛلƾاǆوǆية و مǌƣ تƓƯيƾها في ƐلميƐƣن، توǆǂƬا ƋلƐ ǍلمǘحظاƐ Ɩلتالية   

ǆية في ƣƬ üƓ ƐƤǉرƐ ƖلƬǆوƐ ƫلƾاǆووƐضحة فيما يƫƢ موضوƨƐ ƱتǓƐ ƝǘƬرƐضي،  ƨياƨةƣƳم وƜوƣ   . أ
 Ĕč – čēĔيعرƐ ƹلتƓƯيق و ǍƾƓ حƓرǍǂƳ Ɛ ورق، ǀالمرƨوم ƐلتƻǆيƐ ǎƤلمƜاƉƓ üحǀام مƢتƻǂة، ǀما أّن Ɠعضها لم 

Ɛلمحƣƣ لƪروƐ ƯلتǆاƳ üƦن ǓƐرƐضي ƐلƬحرƐوية في ƐلمƨاحاƨǕƐ ƖتǘƬحية، ƤǀلƜČĔĔč  ƿويǂية  ƐđلمƊرƠ في 
 ǎƤيƻǆلتƐ ومƨلمرƐċČ – ēĒ  ƔƣلماƐ امǀار أحƯƋ في üǘƸتƨǕاƓ ƫيƢلترƐ Ɩياƻيǀ و Ưروƪ ƣƣيح ǎƤلƐĎĐ  من

ƢاƓ ƫاƨǕتƝǘƬ في ƐلمǆاƯق ƐلƸاƓية Ʒير أƁǆه Ɛلمتضمن Ɛلǆظام Ɛلعام لƸǂاƓاƐ ƐƤǉ Ɩلمرƨوم  Ɛēď – Ččلƾاǆون 
 ƲƽƐلوƐ ي فيƻǆاƜ يه فيǂƳ قƣاƬلمƐ ومةǀلحƐ ƛاممǆرƓ ƐƤǀحة وǘƻلƐ ƔرƐƦو ƖياƏاƬحƋ ƒƨو حČĔĔē  ƲميƜ ّنƌف

من ƨƐتƝǘƬ، ( لƸǂاƓاƐ Ɩلمتضمن Ɛلǆظام Ɛلعام  Ɛēď – ČčلتǍǂƳ ƖǘƢƣ مƨتوƐ ǌلمƜاƐ ƖǗلƢاضعة لƾǂاǆون 
Ɣمرƙار مƜƪرس أƷ(... ،هƾيƓƯن تǀلممƐ ƣلوحيƐ üǀƪلƐ وǉ ƦمتياǕƐ ّنƌف ǉوǕƐ أن ǍǂƳ üƣي ƐƤƣƐما رƏƐƣ يةƨياƨلƐ Ɣ

 ƐƤǉ في ƘحƓلƐ üǘƢ ظيمية، فمنǆت ƫوƬǆ Ɩǆاǀ ƐƤƋ ةƬاƢ ،هاƾيƓƯم تƣƳ ية أوǆوǆاƾلƐ ƫوƬǆلƐ يقƓƯت ƅƐور
ǖي لǆوǆاƾلƐ ارƯǕƐ ررƾلتي تƐ يǉ ƖاƯǂƨلƐ أّن ƞضƁتƐ تهǗاǀƪƋ ǍǂƳ ƹوƽلوƐ و ƱلموضوƐ ة و أّنƬاƢ ،ƝǘƬتƨ

ǉ يةǂلعمƐ ǇƤ ،انǀƨǂل ǎƣƳاƾلƐ ƯاƪǆلƐ يǉ حةǘƻلƐ ونǀية أين تƓهƨلƐ ية وǂƓƜلƐ وية وƐحرƬلƐ قƯاǆلمƐ ون فيǀت
 ƖƐƅƐرƜƋ ارƯƋ ضي فيƐرǓƐ ƞǆولة تمƣحية"فالǘƻلƐ اريةƾلعƐ يةǀǂلمƐ ƔƦحيا " ƛامǆرƓ ǍǂƳ تمامǉǕƐ ƒƬǆي ƐرƢƊو م

 Ƙحي ƦمتياǕƐ ريقƯ نƳ ƝǘƬتƨǕƐǇƦاƜǆǕ ريةƪƓلƐ لمالية وƐ ƖياǆاǀمǕƐ ر لهƢƨاحة  ،تƨلمƐ Ʋيƨتو üƜǓ
ƹرياǓƐ أو في ƒوǆƜلƐ في ƅƐوƨ انǀƨلƐ رƐرƾتƨƐ ǍǂƳ üلعمƐ هة وƜ ية منƳƐرƦلƐ.  

 
 
 
 
 
 

)Č( ƫ ،قƓاƨلƐ ƲƜلمرƐ ،ǎوǂلعƐ مارƳČČč  
 
 
 
  
  



الخاơمة
 

 

 استراتيجية استصالح األراضي في القانون الجزائري بين آسب الملكية و منح اإلمتياز

 
86 

  

 ƔƦحيا ƖƐƅرƜون فاǆاƾلƐ امǀحƐ ƒƨحية تتم حǘƻلƐ اريةƾلعƐ يةǀǂلمƐēĎ-ČēرƊلمƐǍف ƠČĎƖأوČĔēĎ ارƯƐ Ǎف
 ƝǘƬتƨǗƐ,ǆاƾلƐ ƐƤǉ هƓ ƅاƜ م ماǉة أƾǂمع ƝǘƬتƨǗƐ ƛامǆرƓ ƦاƜǆƐ üƓƽ ƞǂƬتƨمǂل ƭرǗƐ ييةǀǂم üاƾتǆƐ وǉ ون

 ơƨفا Ưرƪ ǍǂƳ, ƖƐوǆƨ مسƢ üǘƢ ƛامǆرƓلƐ ƐƤǉ ƦاƜǆƐ Ǎف üƙيتم, ǍǂƳ üوƬلحƐ هǆاǀامƓ ƣيƻتƨلمƐ üعƜي ƐƤǉ
وƐƤǉ يحƐ ƦƻلموǆƯƐين ƨƐ ǍǂƳتƝǘƬ ,يǀون Ɠالƣيǆار ƐلرمǎƦرƤǀ ƭلƐ ƿلتǆاƳ üƦن ƽ,ǗƐروƭ لتمويü مƪروƳه

  .ǗƐرƐضي
ƲǆمƓ ƿلƤها وƓ ةƓلمضارƐ Ʋǆوم ƭرǘحية لǘƻلƐ هةƜلوƐ ǍǂƳ لمحافظةƐ ǍلƐ ضافةǗاƓ ƐƤǉ  تمامƐ üƓƽ فيها ƹرƬلتƐ

ƖƓƙلمƐ ƦƜلعƐ في حالة ǗƐ ƝǘƬتƨǗƐ ƝǘƬتƨǗƐ ƛامǆرƓ Ƥيƻǆلضمان ت ƐƤǉاوǆوǆاƽ.  
  حيƘ لم يǍǂƳ ƫǆ مƨاǉمة Ɛلƣولة في مƪاريƨǗƐ ƲتƝǘƬ و ƓالتالǍ,ما يعاǂƳ ƒي Ɛ ƐƤǉلƾاǆون ǆǉاƷ  ƿير أǆه

ƢاƬة Ɛن ƐلǆƓوƿ تƪترƾƳ ƯوƐ ƣلمǀǂية وƢǗƐ ǇƤǉيرƐ ǍƾƓ , Ɣلمƨتƻيƣين يتƯƓƢون في مüǀƪ تمويü مƪاريعهم 
  .يƨتƸرق ǉƣƐƣƳƐا مƯ Ɣƣويǂة وƤلǗ ƿرتƓاƯه Ɠعمǂية مǗƐ ƞƨرƐضي 

- ƐرǗƐ فان ƿلƤǀوحة ضيǆلممƐ  ƣƣتح ǍلتƐ ƿǂية أو تǂلمحƐ ƖاƳماƜلƐ اǉƣƣتح ǍلتƐ ƅƐوƨ ونǆاƾلƐ ƐƤǉ ƒƜموƓ
وتمǀ ƞǆما ƣ Ǎǉون ƽيام Ɛلƣولة ,Ǎǉ أرƐضǍ محƣوƐ Ɣƣلمƨاحة ǗتتعƪƳ ǌƣر ǀǉتارƓ, ƖƐمƓاƣرƔ من Ɛلمترƪحين

وƳ ƐƤǉرƐ üƽتمام ,...)ƪق ƐلƯرق ألƐ ǍلمƨاحاƖ ,توƬيƐ üلǀهرƓاƅ,حƻر ƓǗƐار (ƐلǆƓية Ɛلتحتية  تǌƉƓ ƫƢ مƨاǉمة
  .ƓعƐ ƭلمƪاريƲ وحاƣ üون ǘƯǆǗƐق فƓ Ǎعضها

  
  ƓاǗضافة Ɛلǀ Ǎون ǆƐتƾاƐ üلمǀǂية Ɛلي ƐلمƨتƻيƐ üƓƽ ƣتمام ƓرǆامƨǗƐ ƛتǗ ƝǘƬ يƨمƞ لƣǂولة Ɠممارƨة ƐلرƽاƓة-

 ƝǘƬتƨǗƐ ƖياǂمƳ ,هتهاƜوو ǍضƐرǗƐ ǍǂƳ ةƓاƽلرƐ Ɛƣǀو.  
ƬǆوƐ ƫلتƣ ǍلǂƳ Ɩي ƓوƣƐر ƐلتوƜه ƐلƣƜيǆ ƣحو ƯƳƐاƐ ƅلمǀǂية Ɛلعƾارية ƐلرƷم ƳƐتارƐ ƐƤǉلƾاǆون من ǉƐم  -

Ɛ ǗƐن ƣƬورǇ فǍ ظƐ üلƨƣتور ,ƐلƢاƬة مǀاǆة وƤلƓ ƿتوƨعها ǍǂƳ حƨاƐ ƒلمǀǂية Ɛلعامة Ɛلتǀ ǍاƖǆ مهميمǆة 
ČĔĒđ , ǇيرƙƉان له تǀ يةƳƐرƦلƐ ƔورƙالƓ ةƾǂلمتعƐ ƫوƬǆلƐ üظ Ǎها ,وفƓ Ɛƣيƾامه مǀأح ƭعƓ Ǎف ǍƾƓ Ƙحي.  

تتƅǘم ƬǆوƬه مƲ ما ƜاƓ ƅه ƽاǆون لهƐƤ يƒƜ أن , Ɛ ƐƤǉلƾاǆون ƣƬر ƽ üƓƽاǆون ƐلتوƜيه Ɛلعƾارǀ ǎما أن  -
ƣيع ǎƤلƐ ǎارƾلعƐ يهƜلتوƐ حيǘƻلƐ ارƾلعƐ ةƬاƢارية وƾلعƐ يةǀǂمǂي لǆوǆاƾلƐ ارƯǗƐ.  

ƣيƨمƓر ƐČĐلمƊرƠ في  ƓĔĒ-ďēĎيǆما ƓرǆامƨǗƐ ƛتƳ ƝǘƬن Ưريق ǗƐمتياƦ يƢضǗ Ʋحǀام Ɛلمرƨوم  -
ČĔĔĒ  

يحǀ ƣƣيƻياƖ مƐ ƞǆمتياƲƯƽ Ʀ أرضية من ǗƐمƐ ƿǘلوǆƯية ƐلƢاƬة ƐلتاƓعة لƣǂولة في ƐلمƨاحاƨǗƐ ƖتǘƬحية 
  .وأƓƳاƏه وƪروƯه

Ɛلمتعǂق ƓحياČĔēĎ ƔƦأوƐČĎƖلمƊرƠ في ēĎ-ČēفهƐ ǇƤلمǆهƜية ƐلƣƜيƔƣ تم ƐتƓاƳها ƓالموƔƐƦƐ مƐ Ʋلƾاǆون 
ق ǗƐمتياƜ Ʀاƅ في ƯƐار Ɛلتǆمية Ɛلريƻية لتحƾيق ƨǗƐ ƹƐƣǉƐتƳ ƝǘƬن ƯريوƓرǆامƐ, ƛلمǀǂية Ɛلعƾارية Ɛلǘƻحية 

ƓاǗضافة لتوƨيü, Ʋ تتمƻǂƙي ƨƐتƾرƐر Ɛلǀƨان في ǗƐرياƹ وƐلǆƜوƒ وǂƢق مǆاƐ ƒƬلƽƐ,ƸƪتƬاƣية وƜƐتماƳية 
  .Ɛلمƨاحة ƐلƦرƳƐية وتحƾيق ǀǗƐتƻاƐ ƅلƏƐƤƸي

فحسب وانما يعنى بتوفير آل ما  ئة االرض ومعالجة عيوبهاهذا المرسوم جاء بمفهوم أوسع لالستصالح يشمل ليس تهي
  ).في مناطق مشاريع االستصالح والسماح لهم باالستقرار(من شأنه تحسين ظروف المعيشة للسكان المحليين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



الخاơمة
 

 

 استراتيجية استصالح األراضي في القانون الجزائري بين آسب الملكية و منح اإلمتياز

 
87 

  

 ƦمتياǗƐ ƣƾƳ ارƯƐ في ƦمتياǗƐ ƣƨƜض,ويتƐرƉƓ ƱاƻتǆǗƐ ه حقƓƜموƓ ƞǆولة تمƣلƐ نƐهǀǘمǓ عةƓتا Ɣمتوفر Ǎ ا
ƐلƨهƓية  وƐلǂƓƜية Ɠمƾاƣ üƓفƲ أتاوǆƨ Ɣوية من Ɛلمƨتƻيƣ ,ويǀون في ƐلمǆاƯق ƐلƬحرƐوية ,ƐلƢاƬة لمƔƣ معيǆة

فهو يرتƒ حق ƳيƾƳ Ǎǆارǎ يمǀن ,وǀيǆƻاǇ أǆه Ɛ ƣƾƳيƜار ƯويƐ üلمƔƣ ,مما يƳƣو ƐلƐ Ǎلتƨاǀ ƐƤƐ üƊان Ɛ ƣƾƳيƜار,
من ǀČĐما أن ƐلماƐ, ƔƣلمƔƣ ترتƒ حƾاƳيǆيا  وǗƐيƜارƐ ƖƐلƯويǂة,لƻاƐ ƔƣƏلǆƓوƿ لǂحƬوƽ ǍƳ üروƭ رǆǉه 

تǍǂƳ ƫǆ مƳ üǀ Ʋǆمǂية تهƐ ƹƣلƐ ǍلƓيƲ أوƐلتƜƉير من ƐلƓاƯن وƐƤǉ يǍǂƳ üƣ أن ǗƐ ƣƾƳمتياƐĔĒ-ďēĎ Ʀلمرƨوم
  .يعتƓر ƐيƜار وƓالتالي تƨرǂƳ ǎيه أحǀام ǗƐيƜار

ǆوǆا ƐلǍ تǆاƳ üƦن ǗƐرƭ يمǀن أن يتحوǗƐ üمتياƦفي أǎ وƓ ƖƽعƨƐ ƣتǀماƓ üرǆامƨǗƐ ƛتƐ ƝǘƬلمعاين ƽا
 üƓاƾمƓضي وƐالترƓ)Ɠ ƲيƓضيƐالتر.(  

ǆحية وتمǘƻلƐ ضيƐرǗƐ ǍǂƳ ةƓاƽلرƐ تمارس ǍƾƓت ƦمتياǗƐ حةǆولة ماƣǂة لƓƨǆالƓ هتهاƜو üها وتحويƓ ةƓلمضارƐ Ʋ
, ƲفƣƓ مƦتǂون أن يƣ لهاǘƸتƨƐو ƭرǗƐ ǍǂƳ üوƬلحƐ هǆǀيم ƣيƻتƨلمƐ ها أماǆمƙ,ا فǉƅƐرƪ ƒǂƯما له أن يǀ ǎي أ

  .وƓ ƖƽعƜǆƐ ƣاƦ مƪروƨǗƐ ƱتƝǘƬ  فعǂيا 
 üاƸƪǗƐ ƫƢولة فيما يƣلƐ مهاƣƾلتي تƐ ƔرƓلمعتƐ مةǉاƨلمƐ وǉ ƦمتياǗƐ ريقƯ نƳ ƝǘƬتƨǗƐ ƛامǆرƓ Ʀم ما ميǉأ

Ưاƽة وƐ ƒǂƜلمياǇ وفتƐ ƞلمتعƾǂة ƓالهياƨǗƐ üǀاƨية Ɛلتي تعتƓر Ƴامü مهم لǘƯǆǘق فيي مƪاريƨǗƐ Ʋتǀ ƝǘƬال
 ƿالƨلمƐ يةǆلمعƐ ƖاحاƨلمƐ ǍلƐ.  

 üيƽƐلعرƐو üǀاƪلمƐ ƭعƓ ƿاǆǉ أن ǗƐ ة لهƬƬƢلمƐ ƔيرƓǀلƐ يةǆƐƦلميƐو ƣيƣƜلƐ ƛامǆرƓلƐ ƐƤة لهƸالƓلƐ ميةǉǔلƐ مƷر
  ǀان مǆتظرƐ مǆها وتتمüƙ فيما يǂيفي ƐلميƐƣن ƜعƓ ƖǂعƐ ƭلمƪاريǗ Ʋ تحƾق ما 

رƷم أن Ɛلتعǂيمة ƐلوƐƦرية رƽم ,Ɠƨǆة لƣǂرƨƐاƐ Ɩلمتعƾǂة Ɠتحƣيƣ محيƯاƨǗƐ ƖتƣƳ ƝǘƬم Ɛلƽƣة وƐلƻعالية Ɠال-
Ččđ ة فيƢرƊلمƐČē  

ƣƾƳ  تƨتوƒƜ في Ɛ ƐƤǉلƉƪن ƓƐرƐم,Ɛلمتعƾǂة ƓƓعƓ ƘرǆامƨƐ ƛتǗƐ ƝǘƬرƐضي Ƴن Ưريق  ǗƐمتياčċċċ Ʀمارس 
   .مƐ ƲلمǀتƐ ƒلوǆƯي لƣǂرƨƐاƖ وƐلتǆمية Ɛلريƻية 

Ʒير أǆه في ƐلوƲƽƐ ,مǆوحة في ƯƐار Ɛ ƐƤǉلمرƨوم فاǆها تاƓعة لǘمƐ ƿǘلوǆƯية ƐلƢاƬة فيما يǓƐ ƫƢرƐضي Ɛلم-
 ƖياƏاƬحƐ ƒƨوح ƝرƯه يǆلعمومية ومƐ ƿǘمǗƐ ضيƐفي أر ƝǘƬتƨǗƐ ƖاƯمحي ƣيƣتم تح ƣƾحة فǘƻلƐ ƔرƐƦو

  .ƐلتƨاüƊ حوƐ üمǀاǆية ƪ ƒǂƯرƏƐهامن أƬحاǗƐ ƒمتياǀ Ʀما ǂƳ ƫǆيه Ɛ ƐƤǉلمرƨوم 
  
-ƨم ǍيةحتƨاƨǓƐ üǀلهياƐ ƫƢوم فيما يƨلمرƐ ƐƤǉ يها فيǂƳ ƫوƬǆلمƐ ولةƣلƐ مةǉا, ƖاƏلهيƐ يمƣƾم تƷر

 Ʋاريƪمǂة لƬƬƢلمƐ ƶالƓمǂية لǆلمعƐ, ƔيرƓǀ ةƻƬƓ مƣƾلم تت üاƸƪǗƐ أن ǗƐ.  
مما ƜعƐ üلƯǂƨاƖ ,لهم Ƥǀلǆǉ ƿاƿ مüǀƪ تǉƉيƬǔحاǗƐ ƒمتياƦ وتƬǆيƓهم ǍǂƳ مƨتوƐ ǌلمƨاحاƐ ƖلمƬƬƢة -

ƜƐ ƤƢحين تتƪلمترƐتيارƢƐو üيǉƉتƓ ةƻǂǀلمƐ يةƏǗلوƐ انƜǂلƐ Ưيƪǆت ƔƣاƳǗ ƖƐƅƐر.  
ƐلƳƐƦǆاƐ Ɩلتي تƓ ƒƪǆين أƬحاǗƐ ƒمتياƦ وƐلƸير حوǓƐ üرƐضي Ɛلممǆوحة لهم ƯƐار ƨǗƐتƳ ƝǘƬن Ưريق -

 ƦمتياǗƐ, وحةƨير ممƷ ضيƐرǓƐ ƒǂƷأن أ ǍلƐ ƲƜير ƐƤǉو.  
  
ċ ومƨلمرƐ أماĔč-čēĔفي ƠرƊلمƐđ  يةǂويƜČĔĔč وية فيƐحرƬلƐ ضيƐرǓƐ نƳ üƦاǆلتƐ Ưروƪل ƣƣلمحƐ

رƷم أǆه يƐ ǍǂƳ ƫǆلتǆاƳ üƦن ƐلǔرƐ üƓƽ ƭتمام ƓرǆامƨǗƐ ƛتǗƐ ƝǘƬ أǆه يƢتƐ, ƹǂلمƨاحاƨǗƐ ƖتǘƬحية 
  ƳēĎ-ƐČēن Ɛلƾاǆون 

  ƣيǆارحيƘ أن ƐلتǆاƳ üƦن ǓƐرƭ يǀون ƾƓاüƓ وليس Ɠال,مƢتƻǂة Ɯ üƓاƉƓ ƅحǀام ,ولم يƉتي تƓƯيƾا له ,ƐلمǀƤور 
 ǎƦلرمƐ.  
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Ƴ ƫǆ ماǀǂ Ǎ يةƨاƨǓƐ üǀلهياƐ ƫƢفيما ي ƝǘƬتƨǗƐ يةǂمƳ ولة فيƣلƐ مةǉاƨة (مƽاƯلƐ, ǇلمياƐ, قƪ

محافظة تǆمية  لǀن أƳ ƣǆƨمǂية ƢƐتيار Ɛلمترƪحين وتهيƏة محيƯاƨǗƐ ƖتƐ ƝǘƬلǉ ǍيƏة ƢاƬة ǉي,...)ƐلƯرق
 ƖƐƅƐرƜǗƐ üهƨي ƐƤǉوية وƐحرƬلƐ قƯاǆالمƓ حةǘƻلƐ .    

وƐلهƹƣ مǆه ǉو ƪǆƐاƅ ,يƐ ƫƢلمǆاƯق ƐلƬحرƐوية ƣون ƨوǉƐا ƨǗƐĔč-čēĔتƝǘƬ في ƯƐار Ɛلمرƨوم
  .يǂƯق Ɛ ƐƤǉ ǍǂƳلƓرǆامƐ ƛلمحيƯاƐ ƖلƓǀرǌ ,مƨتƙمرƓǀ ƖƐرǌ تƫƬƢ لƦǂرƳƐاƨǗƐ ƖترƐتيƜية 

 ƲƽƐلوƐ ƭأر ǍǂƳ يقƓƯلتƐ ƹم يعرƐورق و ǍǂƳ ƐرƓي حƾƓ ومƨلمرƐ ƐƤǉ هǆياƓ ما تمǀ هǆير أƷ,مǆƐق وƯاǆلمƐ ا
  موƳ ƐƤǀن Ưريق ǗƐمتياƦحƐ ƒƨلمرƨو,ƐēĎ-ČēلƬحرƐوية ƳرفƖ مƪاريƨƐ ƲتƝǘƬ في ƯƐار Ɛلƾاǆون

ĔĒ-ďēĎ.  
ċ يةƓاƸلƐ قƯاǆلمƐ في ƝǘƬتƨǗƐ ƐيرƢوأ, ǎƤيƻǆلتƐ ومƨلمرƐ يهǂƳ ƫǆċČ-ēĒ ƫيƢلترƐ Ɩياƻيǀو Ưروƪ ƣƣيح

 ƔƣلماƐ ارƯƐ في üǘƸتƨǗاƓĎĐ ونǆاƾلƐ منēď-ČčƐ ظامǆلƐ لمتضمنƐ لمتممƐو üƣلمعƐو ƖاƓاƸǂلعام ل, ƫǆ üو أوǉ  
ƨǗاƓ قǂية يتعƓاƸلƐ ƿǘمǓƐ في ƝǘƬت.  

من ƽاǆون ĎĐمن ƐلماƢĐƔƣاƬة في ƯƐار ƐلƾƻرƔ ,يƒƜ تحƣيǆ ƣوǓƐ ƱرƐضي Ɛلتي يرƓ ƫƢاƨǗتüǘƸ فيها -
 ƖاƓاƸلƐ, ƅƐƣرƜلƐ ضيƐرǓƐ ǎية من ,أƢƓƨلƐ يعةƓƯلƐ ƖƐƤة وƜتǆها مǂعƜها وǆميƙت üƜأ.  

- ƣƓǗ ƞǆمƓ ƿلƤا وǉرƐتمرƨƐية وƓاƸلƐ ƿǘمǔمن حماية ل Ǉلما يوفر Ɛظرǆ يةƓاƸلƐ ƿǘمǓƐ في ƝǘƬتƨǗƐ ƲيƜƪمن ت
ǆظرƐ, ƐلترƢيƓ ƫالƣيǆار ƐلرمǎƦ في ƐلƐƣƓية وƐلƻƳǗƐ ǍǂƳ ƫǆاƖƐƅ من Ɛلرƨوم وƐلضرƒƏƐ في ƽوǆƐين Ɛلمالية 

  .ǓƐرƐضي من  لǆوƐƤǉƐƱ في ƨǗƐتƝǘƬيتƓǂƯها لǂتǀاليƐ ƹلتي

-ǗƐ من ƝƐتترو ƫيƢلترƐƔƣم Ɩǆاǀ لو Ǎحت ƭرǓƐ يةǀǂم ƒƨǀ ǍلƐ ǎƣƊي Ǘ ƝǘƬتƨčċ ǍلƐĔċ ةǆƨ, ƖاƓاƸالǆǓ
  .من ǗƐمƐ ƿǘلعمومية 

ǀما Ɯاƅ في ƓرǆامƐ ƛلƯƾاƓ, Ʊين Ɛلمƨتƻيƣ وƐلƣولة ƽǘƳة تعاƣƽية وليس مƜرƣ رƬƢةƐƣƐرية يƜ ƒƜعƐ üلعƽǘة -
 ƹلريƐ انǀƨ ƔƣƏاƻحي لǘƻلƐ,ومةǀلحƐ سǂƜمČĔĔē اضعةƢلƐ ƖǗاƜلمƐ ǌتوƨم ǍǂƳ ƖǘƢƣلتƐ üǀ أن

فان  Ʒرس أƜƪار -Ɛلمتضمن Ɛلǆظام Ɛلعام لƸǂاƓاƨƐ ƖتƜČĔēď ƝǘƬوƐن ƐčĎلمƊرƠ في ēď-Ččلƾǂاǆون
  .ǗƐمتياǉ Ʀو ƐلƐ üǀƪلوحيƐ ƣلممǀن تƓƯيƾه

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



الخاơمة
 

 

 استراتيجية استصالح األراضي في القانون الجزائري بين آسب الملكية و منح اإلمتياز

 
89 

  
 ƝǘƬتƨǕƐ ظيمǆت ǍلƋ هƜلحالية تتƐ ومةǀلحƐ ةƨياƨفǕƐ ƣƾƳ ريقƯ نƳ ومƨلمرƐ ارƯƋ في ƿلƤو Ʀمتيا

ĔĒ – ďēĎ ƒاƨح ǍǂƳ ƐƤǉ ،ورǀƤلمƐ"حيةǘƻلƐ اريةƾلعƐ يةǀǂلمƐ ƔƦحيا)APFA( ةƨرǀلمƐ  ونǆاƾالƓēĎ 
– Čē مƽر ǎرƐƦلوƐ ورƪǆلمƐ ƿلƤ ǍǂƳ üليƣلƐ و ،ĔĔ  في ƠرƊلمƐď  مارسčċċČ  ƩعاǆاƓ قǂلمتعƐ

 ƣƓ Ǘ هƁǆفيه أ ƅاƜ Ƙحية، حيǘƻلƐ ضيƐرǓƐ ƝǘƬتƨƐ يةǂمƳلتالية منƐ ƯاƾǆالƓ ƤƢǓƐ:  
ولم يƪرƱ  تمƣيƆ ƣلياƨƐ ƖتǓƐ ƝǘƬرƐضي Ƴن Ưريق ǕƐمتياƦ لǂمحيƯاƐ Ɩلتي أƖƤƢ في ƳǕƐتƓار  •

ƨ Ǘيما في ƐلمǆاƯق ƐلمحاƤية لǂوƐحاƖ و ƐلمǆاƯق ƐلƨهƓية " حياƐ ƔƦلمǀǂية Ɛلعƾارية Ɛلǘƻحية" فيها في ƯƋار 
  .لƻاƐ ƔƣƏلǀƨان Ɛلمحǂيين

  "ة Ɛلعƾارية ƐلǘƻحيةيحياƐ ƔƦلمǀǂ"في ƯƋار لتƬƢيƬاƐ ƖلمƌƓƐ üǀ ƔƦƜǆحƬاƐ ƅلƾيام  •
ƬƉǀحاƐ ƒمتياƦ في ƯƋار ƓرǆامƨƐ ƛتƽƐ ƝǘƬترƐ ǍǂƳ ƝƐلمƨتƣƻين في ƯǕƐ ƐƤǉار، ƌƓرƣƐتهم لتحويǂهم  •

 ǎƤيƻǆلتƐ ومƨلمرƐ ƖاƓا لترتيƾوف ƦمتياǕƐ ريقƯ نƳĔĒ – ďēĎ.  
Č. ين لم يƤلƐ حينƪلمترƐ ور أّنƪǆلمƐ ƐƤǉ في ƅاƜ ماǀ ƿƏضي أو أولƐرǓƐ ƝǘƬتƨƐ ƖياǂمƳ ƐروƪاƓ

 ƐČĎلمƊرƠ في  ēĎ – Čēوفƾا Ǔحǀام ƐلƾاǆونƐلƤين لم يƢتاروƜǕƐ ƐرƐ ƖƐƅƐلمƾترحة أƨ ،ǇǘƳتƯƾƨ حƾوƽهم 
 ƖأوČĔēĎ.  

  :و ǆƓاƐ ǇƤǉ ǍǂƳ ƐƅلمǘحظاƐ ƖرتƉيǆا ƽƐترƝƐ ما يǂي 
Ɛلمƣƾمين ƨƐ ǍǂƳتǘƻ ƝǘƬحين في ƻǆوس Ɛل من أüƜ ضمان ƨƐتƾرƐر ƐلƬǆوƐ ƫلƾاǆوية، و ƢƣƋاƐ üلƾƙة

ƐلوƬية Ƣ ǍǂƳاƬة أّن ƐلوƐƦرƔ  -حتƓǆƜǓƐ Ǎي في Ɛ ƐƤǉلمƜاǓƐ- üرƐضي، و لما Ǘ فتƐ ƞلمƜاü أمام ƨǕƐتƙمار
 ƱاƯƾلƐ Ʊظم موضوǆون يǆاƾلƐ ƐƤǉ في üƬف ƫيƬƢت Ɲترƾǆ اǆƁǆƌحي، فǘƻلƐ يهƜلتوƐ ونǆاƽ Ʊروƪم ƣƐƣƳƋ ƣƣƬƓ

ƝǘƬتƨǕƐم üǀ ƲمƜƓ ƿلƤي ا، وƋ وǉ يƓاƜ ƐƤǉ ارƯƋ ا فيǉاǆƨرƣ لتيƐ ƫوƬǆلƐ منƘحƓلƐ  ƭعƓ Ǎوحت
مƬƢ ƲوƬية üǀ .من Ɛلƪريعة ǘƨǕƐمية، Ɠما يتǆاƒƨ مƐ ƲلظروƜǕƐ ƹتماƳية و ƽǕƐتƬاƣية لǆƣǘƓا ǓƐحǀام 

  .مƾƯǆة، ƐلƬحرƐوية، ƐلǂƓƜية، ƐلƨهƓية وƐ ƐƤǀلمǆاƯق ƐلƸاƓية
č. ƐرƓ ƦاƜǆƋ ƖǂƽرƳ لتيƐ üǀاƪلمƐ و ƫƏاƾǆلƐ üǀ ƿرƐƣن، تƐƣلميƐ في ƝǘƬتƨǕƐ ƛم üوǂلحƐ ƣاƜيƋ و

  ....)ƸƪǓƐاƐ üلƓǀرƐ ،ǌلƜǂان ƐلمƢتƬة في ƢƐتيار و تǉƉيƐ üلمترƪحين: ƐلƣرƨƐاƐ Ɩلتǆƾية (ƐلمǆاƓƨة لها 
Ď. رǓƐ ƣيƣضيتحƐ  يǉ üƬǓƐ في Ƙية حيǂلعمƐ ǇƤǉ ƹƐƣǉو أ ƒƨاǆما يتƓ ،ƝǘƬتƨǕƐ ارƯƋ في ƞǆلتي تمƐ

ǘƻǂمها لƐƣƢتƨƐ نǀيم Ǘ ضيƐتوفير مأرƓ ƿلƤ ها وƓيوƳ ةƜمعال ƣعƓ ƁǗƋ ها احةƬƾǆي 
  .ƐƤǉ حتǗ Ǎ تمƞǆ أرƐضي فǘحية مǆتƜة ƳƣƓوƨǕ ǌتǀ(... ƝǘƬالمياǇ، تحƨين ƐلترƓة( 
ď.  ƿيǂتم Ʊون موضوǀأن ت ƦوƜلتي يƐ ولة وƣǂة لƬاƢلƐ ƿǘمǔعة لƓلتاƐ ضيƐرǓƐ ينƓ ةƽرƻلتƐ Ɣضرور

،ƫƐوƢǂها لǆƳ üƦاǆلتƐ التاليƓ و ƫاƢǓƐ و üƦاǆلتƐ ƦوƜي Ǘ لتيƐ ولة وƣǂلعمومية لƐ ƿǘمǔعة لƓلتاƐ ضيƐر
،ƫƐوƢǂها لǆƳ  ƦمتياǕƐ ّنƌف ƐƤيةلهǆاǀمƋ ونƣ نǀلها ولǘƸتƨƐ و ƔيرƢǓƐ ǇƤǉ ƝǘƬتƨǕ ƔƣلوحيƐ ةƾريƯلƐ وǉ 

ƫƐوƢǂها لǆƳ üƦاǆلتƐ.  
Đ. مدى المتوسط و ال بد من تبني استراتيجية واضحة في مجال استصالح األراضي، يتم اتباعها على ال

ءم هذه اإلستراتيجية مع الظروف اإلجتماعية و اإلقتصادية للبالد البعيد لتأتي بثمارها في الميدان و يجب أن تتال
وليس مجرد حمالت ظرفية أو أفكار ارتجالية، ألّن استصالح األراضي و ماله من أهمية بالغة في المجال الفالحي 

ار و اإلستمرارية و اإلنسجام في مراحله، و بالتالي يحتاج إلى تأطير قانوني و التنمية، ال بد أن يّتسم باإلستقر
 محكم حتى تظهر نتائجه في الميدا
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 ƲƜƐلمرƐ مةƏاƽ  
  :ƓالƸǂة ƐلعرƓية   . أ
I. لعامةƐ ƒتǀلƐ: 

 : ي، الوسيط شرح القانون المدني رعبد الرزاق السنهو- ١
  .١٩٦٨أسباب كسب الملكية، الجزء التاسع، دار النشر للجامعات المصرية،  
، ترجمة حسام شاه، األرض رعايتها حياتنا، دار مير للطباعة و النشر، فيونوفيكو- ٢

   .١٩٨٠موسكو
محمد سعيد رمضان البوطي، قضايا فقهية معاصرة، الطبعة الرابعة، مكتبة الفرابي، -٣

 .١٩٩٢دمشق
 : يع بن صادق دحالن، اإلتجاهات المعاصرة في إدارة المشروعات العامة رب- ٤

 .١٩٩٩مدخل التحول إلى القطاع الخاص، مطبعة المحمودية، السعودية 
 .٢٠٠٢طبعة,دارالفكرللطباعة والنشر,بن كثيربرواية يحي ,الموطأ ,االمام مالك - ٥

II.ةƬƬƢلمتƐ ƒتǀلƐ :  
 .١٩٧٤محمد علي صنبولة، الوظيفة اإلجتماعية للملكية الخاصة، القاهرة - ١
 : دي، الملكية في الشريعة اإلسالمية يعبد السالم داود العب. د- ٢
القسم الثاني، الطبعة  عية،ضطبيعتها و وظيفتها و قيودها دراسة مقارنة بالقوانين و النظم الو 

 .١٩٧٥األولى، مكتبة األقصى، األردن 
حمد أبو زهرة، الملكية ونظرية  العقد في الشريعة اإلسالمية، دار الفكر العربي، القاهرة م- ٣

١٩٧٧ 
  )١٩٨٠– ٦٢(عبد اللطيف بن آشنهو، التجربة الجزائرية في التنمية و التخطيط - ٤
عقد في الشريعة اإلسالمية، دار المطبوعات الجامعية، ، الملكية ونظرية الأحمد فرج حسين- ٥

   .١٩٩٩اإلسكندرية
سلسلة أطروحات دكتوراه ، مركز منى رحمة، السياسات الزراعية في البلدان العربية،- ٦

  ٢٠٠٠بيروت  الدراسات الوحدة العربية،
ي لألشغال العقار الفالحي، الديوان الوطن ,ات العقارية، الجزء األولنليلى زروقي التقني- ٧

  ٢٠٠٠التربوية، الجزائر 
بن رقية بن يوسف، شرح قانون المستثمرات الفالحية، الديوان الوطني لألشغال . د- ٨

  .٢٠٠١ الجزائرالتربوية،
 :اعمر يحياوي- ٩

  . ٢٠٠٢هومة للطباعة و النشر، الجزائر نظرية المال العام، دار
ار هومة للطباعة و النشر، الجزائر حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، د-١٠

٢٠٠٣  
  الحفيظ بن عبيدة، إثبات الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية في التشريع عبد -١١

  .٢٠٠٣الجزائري، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر 
ئر ليلى زروقي، حمدي باشا عمر، المنازعات العقارية، دار هومة للطباعة و النّشر، الجزا-١٢

٢٠٠٤. 
الوجيز في األموال الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلية، دار هومة Ăاعمريحياو-١٣

  .٢٠٠٤للطباعة والنشر، الجزائر 
العقار، دار هومة للطباعة و النشر، : عمار العلوي، الملكية و النظام العقاري في الجزائر-١٤

 .٢٠٠٤الجزائر 
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ار الفالحي التابع للدولة في مجال الملكية و التسيير، لنقار بركاهم سمية، منازعات العق-١٥
  ٢٠٠٤الطبعة األولى، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الجزائر 

لي أمير خالد، اكتساب الملكية العقارية بالحيازة في الفقه اإلسالمي، منشأة المعارف، دع -١٦
 .اإلسكندرية، بدون سنة نشر

 لكية، منشأة المعارف اإلسكندريةممصطفى محمد الجمال، نظام ال-١٧
 

 :ƓالƸǂة Ɛلƻرƨǆية   . ب
1-Agostini Eric,hubrecht George,droit civil,ed SIRY,paris,13 ed,1983  

2-l’arroumet Christian, droit civil,les obligations,le contrat,ed 
eonomica,paris,1996. 

III. امعيةƜلƐ ƖƐرǀƤلمƐ و üƏاƨلرƐ :  
مذكرة نيل شهادة (الحماية الجزائرية لألمالك العقارية الخاصة  عبد الرحمان بربارة، .١

 .٢٠٠٠كلية الحقوق، جامعة البليدة، ) الماجستير فرع عقاري زراعي
مذكرة نيل (سمير بوعجناق، تطور المركز القانوني لألمالك الوطنية في القانون الجزائري  .٢

  .٢٠٠٢امعة الجزائر، كلية الحقوق، ج) شهادة الماجستير فرع اإلدارة و المالية
IV. ƣƏƐرƜلƐ و ƖورياƣلƐ ،ƖǘƜلمƐ: 

األعلى للشؤون اإلسالمية، موسوعة الفقه اإلسالمي، المجلد الرابع، دار الكتاب المصري، القاهرة،  المجلس-١
  ١٩٩٠دار الكتاب اللبناني، بيروت، 

č - ،١٩٩٣المجلة القضائية، العدد األّول.  
  ١٩٩٣المجلة القضائية العدد الثالث- ٣
مجلة القانون و اإلقتصاد، العدد " النظام القانوني لعقود اإلمتياز"  ببن أبو بكر باخشدعمر- ٤

  .١٩٩٤نة س، ل٦٤
  .٢٠٠٢المجلة القضائية العدد الثاني، - ٥

V.وميةǀلحƐ قƏاƙلوƐ :  
 :باللغة العربية   . أ

لبرنامج  وزارة الفالحة و التنمية الريفية، المخطط الوطني للتنمية الفالحية، الجهاز المؤطر .١
 .استصالح األراضي عن طريق اإلمتياز، الجزائر، بدون سنة النشر

 :لغة الفرنسية لبا  . ب
  

١. Ministère de l’agriculture, Recueil des texte relatifs à l’accession à 
la propriété foncière agricole ( APFA),Alger 1985. 
٢. Ministère de l’agriculture,Direction de l’organisation foncière et de 
la protection des patrimoines, programme de mise en valeur des 
terres par la concession, Situation Globale Cumulée (666 projet), 
arrêtée au 31/12/2004.  
Ď.  Commissariat au Développement des régions Sahariennes, Quelques 
informations utiles sur la mise en valeur HYDRO-Agricole " GRANS 
PERIMETRS" 
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  :ƐلƬǆوƐ ƫلƾاǆوǆية
 :Ɛلƨƣاتير •

  ٢٢/١١/١٩٧٦الدستور الجزائري المؤرخ في  -
 ٢٣/02/١٩٨٩الدستور الجزائري المؤرخ في  -
  ٢٨/١١/١٩٩٦الدستور الجزائري المؤرخ في  -
Č -مرƐوǓƐ ين وǆƐوƾلƐ:  
 .المتضمن قانون اإلجراءات المدنية ١٩٦٦/ ٠٨/ ٨المؤرخ في  ١٥٤ – ٦٦األمر  -
الخاص بالتسيير الذاتي في الفالحة، الجريدة  ١٩٦٨سبتمبر  ٣٠في المؤرخ  ٦٥٣ – ٦٨األمر  -

 .١٥٤، ص١٥/٢/١٩٦٩بتاريخ  ١٥الرسمية العدد 
المتعلق بالثورة الزراعية، الجريدة الرسمية  ١٩٧١نوفمبر  ٨المؤرخ في  ٧٣ - ٧١األمر  -

 .١٦٤٢، ص١٩٧١نوفمبر  ٣٠بتاريخ  ٩٧العدد 
 .متضمن القانون المدني المعدل و المتممال ٢٦/٠٩/١٩٧٥المؤرخ في  ٥٨ – ٧٥األمر  -
 .، المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفالحية١٩٨٣أوت  ١٣المؤرخ في  ١٨ – ٨٣القانون رقم  -
المتضمن النظام العام للغابات، الجريدة  ١٩٨٤جوان  ٢٣المؤرخ في  ١٢ – ٨٤القانون رقم  -

 .٩٥١، ص١٩٨٤لسنة  ٢٦الرسمية 
، الجريدة ١٩٨٤ديسمبر  ٢٤المؤرخ في  ١٩٨٥نون المالية لسنة المتضمن قا ٢١-٨٤القانون  -

 .١٩٨٤ديسمبر  ٣١الصادر بتاريخ  ٧٢الرسمية العدد 
المتضمن ضبط كيفية استغالل األراضي  ١٩٨٧ديسمبر  ٨المؤرخ في  ١٩ – ٨٧القانون رقم  -

لرسمية عدد الفالحية التابعة لألمالك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين و واجباتهم، الجريدة ا
 .١٩٨٧لسنة  ٥٠

يتضمن التوجيه العقاري، الجريدة  ١٩٩٠نوفمبر  ١٨المؤرخ في  ٢٥ – ٩٠القانون رقم  -
المؤرخ في  ٢٦ – ٩٥المعدل و المتمم باألمر  ١٩٩٠نوفمبر  ١٨بتاريخ  ٤٩الرسمية العدد 

 .١٩٩٥سبتمبر ٢٧بتاريخ  ٥٥الجريدة الرسمية العدد  ١٩٩٥سبتمبر  ٢٥
يتضمن قانون األمالك الوطنية، الجريدة  ١/١٢/١٩٩٠المؤرخ في  ٣٠- ٩٠القانون رقم -

 .١٩٩٠ديسمبر  ٢بتاريخ  ٥٢الرسمية العدد 
، المتضمن قانون المالية لسنة ١٩٩٣ديسمبر  ٢٩المؤرخ في  ١٨ – ٩٣المرسوم التشريعي  -

 .٣٠/١٢/١٩٩٣بتاريخ  ٨٨، الجريدة الرسمية العدد ١٩٩٤
ر .، ج١٩٩٦المتضمن قانون المالية لسنة  ٣٠/١٢/١٩٩٥المؤرخ في  ٢٧ – ٩٥األمر رقم  -

 .٣١/١٢/١٩٩٥بتاريخ  ٨٢عدد 
 ، المتعلق بحماية التراث الثقافي،١٩٩٨جوان  ١٥النؤرخ في  ٠٤ – ٩٨القانون  -

  .١٩٩٨جوان  ١٧بتاريخ  ٤٤الجريدة الرسمية العدد 
لس الدولة المتضمن اختصاصات مج ٣٠/٥/١٩٩٨المؤرخ في  ٠١- ٩٨القانون العضوي رقم -

 .٣١/٥/١٩٩٨بتاريخ  ٣٧و تنظيمه و عمله، الجريدة الرسمية العدد 
المتعلق بالمحاكم اإلدارية، الجريدة  ٣٠/٥/١٩٩٨المؤرخ في  ٠٢- ٩٨القانون العضوي رقم -

 . 8، ص١٩٩٨لسنة  ٣٧الرسمية العدد 
ية في إطار المتعلق بحماية المناطق الجبل ٢٠٠٤يونيو  ٢٣المؤرخ في  ٠٣ – ٠٤نون رقم القا -

 .٢٠٠٤يونيو  ٢٧بتاريخ  ٤١التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية عدد 
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č -يمƨƐلمرƐ  :  
المتضمن تنظيم اإلستغالالت الفالحية  ١٩٦٣مارس  ٢٢المؤرخ في  ٩٥ – ٦٣المرسوم  -

 .٢٩٨، ص٢٩/٠٣/١٩٦٣، بتاريخ ١٧الشاغرة، الجريدة الرسمية العدد 
المؤرخ  ١٨ – ٨٣مبر، يحدد كيفيات تطبيق القانون ديس ١٠المؤرخ في  ٧٢٤ – ٨٣المرسوم  -

 .المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفالحية ١٩٨٣أوت ١٣في 
، المتعلق بإنشاء محافظة تنمية الفالحة ١٩٨٦سبتمبر  ٢المؤرخ في  ٢٢٢ – ٨٦المرسوم رقم  -

 .١٥١١ص ١٩٨٦سبتمبر  ٣بالمناطق الصحراوية، الجريدة الرسمية بتاريخ 
، المحدد لشروط التنازل عن ١٩٩٢جويلية  ٦، المؤرخ في ٢٨٩ – ٩٢التنفيذي رقم المرسوم  -

جويلية  ١٩بتاريخ  ٥٥األراضي الصحراوية في المساحات اإلستصالحية، الجريدة الرسمية العدد 
١٩٩٢. 

يحدد كيفيات منح حق إمتياز  ١٩٩٧ديسمبر  ١٥المؤرح في  ٤٨٣ – ٩٧المرسوم التنفيذي رقم  -
األمالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات اإلستصالحية،وأعبائه و  قطع أرضية من

 .١٩٩٧ديسمبر  ١٧بتاريخ  ٨٣شروطه، الجريدة الرسمية العدد 
المعدل و المتمم للمرسوم  ١٩٩٨نوفمبر  ٢٣المؤرخ في  ٣٧٢ – ٩٨المرسوم التنفيذي رقم  -

 ٢٥بتاريــخ  ٨٨ـة العــدد الجريــدة الرسمي –المذكـورأعـاله  ٤٨٣-٩٧التنفيذي 
 . ١٩٩٨نوفمبــر 

الذي يحدد شروط وكيفيات  ٢٠٠١أفريـل  ٥المؤرخ في  ٨٧-٠١المرســوم التنفيـذي رقم -
المتضمن النظـام  ١٢-٨٤من قانون  ٣٥الترخيص باإلستغـالل في إطـار أحكـام المـادة 

 .٨/٠٤/٢٠٠١بتاريخ  ٢٠ الرسمية العدد العام للغابات ،جريدة
Ď -لƐرøøيƪاǆم :  

  .١٩٨٥،وزارة الفالحة أفريل  ١٩٨٤افريل  ١٨المؤرخ  ٤٣٥المنشور الوزاري رقم  -
  .١٩٨٥، وزارة الفالحة أفريل ١٩٨٤أوت  ١المؤرخ في  ٧٥٠المنشور الوزاري المشترك رقم  -
  -وزارة الفالحة – ١٩٩٢ديسمبر  ١٤المؤرخ في  ٥٧٠منشور الوزاري رقم لا

المتعلق بكيفيات إنجاز برنامج  ١٩٩٩جوان  ٢٩المؤرخ في  ٣٢٣رقم  الوزاري المشترك نشورالم
  .استصالح األراضي عن طريق اإلمتياز

المتعلق بإنعاƫ عملية استصالح  ٢٠٠١مارس  ٤المؤرخ في  ٩٩الوزاري المشترك رقم نشورالم -
  .األراضي الفالحية

ď -ƖƐرƐرƾلƐ و ƖيماǂلتعƐ :  
يحدد تشكيلة و عمل اللجنة الوالئية المكلفة  ١٩٩٨أكتوبر  ٢٩قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -

 .بدراسة طلبات المترشحين
المتعلقة باستصالح األراضي عن  ١٩٩٩سبتمبر  ٨المؤرخة في  ١١٠٠التعليمة الوزارية رقم  -
 .يق اإلمتيازرط
المتعلقة ببعث برنامج استصالح  ٢٠٠٠مارس  ١٨المؤرخة في  ١٢٦التعليمة الوزارية رقم  -

 .ريق اإلمتيازاألراضي عن ط
يحدد تشكيلة اللجنة الوالئية المكلفة بفحص طلبات  ٢٠٠١نوفمبر  ٦قرار وزاري مشترك بتاريخ  -

 .الترخيص باإلستغالل
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  الفهرس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العنوان
  

  الصفحة

   ---------- ----------------------------------------------المقدمة
                                                         إلستصالح المكسب لملكية األرضا: ١الفصل 

  .اإلستصالح في الشريعة اإلسالمية مفهوم:١المبحث          
  مفهوم إحياء أرض الموات و حكمه في الشريعة اإلسالمية: ١المطلب                  

  تعريف األرض الموات و تحديدها: ١ الفرع                            
  مفهوم اإلحياء: ٢الفرع                             
  . حكم و مشروعية اإلحياء: ٣الفرع                             

  .شروط تملك األرض باإلحياء: المطب الثاني                 
  اإلحياء: ١الفرع                            
  إذن إلمام: ٢لفرعا                            

  بعض الشروط األخرى لتملك األرض باإلحياء: ٣الفرع                            
  ١٩٨٣أوت  ١٣ي المؤرخ ف ١٨- ٨٣االستصالح وفقا للقانون :المبحث الثاني         

   ١٨-٨٣نطاق تطبيق القانون : ١المطلب                 
  مفهوم اإلستصالح: ١الفرع                            

  ١٨-٨٣األراضي التي يشملها القانون : ٢الفرع                            
        

  الشروط الخاصة بالمستصلح: ٣الفرع                            
  انتقال ملكية األرض للمستصلح: ٢المطلب                

  .عداد عقد الملكية: ١ الفرع                            
 

  
ورفع الشرط الفاسخ                         االستصالح معاينة : ٢الفرع                              
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  ٣٩...........................................٢٨٩-٩٢ي اإلستصالح حسب المرسوم التنفيذ: ٣المبحث         

  ٣٩.......................................مرسوممفهوم اإلستصالح ونطاقه حسب ال: ١المطلب                  
  ٣٩.....................................................مفهوم اإلستصالح: ١الفرع                             
  ٤٠......................................................نطاق اإلستصالح: ٢الفرع                             

   ٤١...........................................إجراءات وشروط التنازل عن األرض: ٢المطلب                 
  ٤١ ..................................إلكتساب األرضاإلجراءات المتبعة  :١الفرع                             
  ٧٤. .....................................المترتبةشروط التنازل و اآلثار : ٢الفرع                             

       
  ٥٢.. ...................................................يازاستصالح األراضي عن طريق اإلمت: الفصل الثاني

  ٥٣..  ........................................................النظام القانوني لعقود اإلمتياز: ١المبحث        
  ٥٣..  .............................................................مفهوم اإلمتياز:  ١المطلب                 

   ٥٣....  ......................................اإلمتياز في القانون الداخلي: ١الفرع                             
  ٥٤.   .........................................اإلمتياز في القانون الدولي: ٢الفرع                             

  ٥٥.    ....................................................ونية لإلمتيازالطبيعة القان: ٢المطلب                
    ٥٥.............................    .............الطبيعة التنظيمية لإلمتياز: ١الفرع                             
  ٥٥............................    ..............الطبيعة التعلقدية لإلمتياز: ٢الفرع                             

  ٥٦.  ......................     ...........٤٨٣-٩٧اإلستصالح في إطار المرسوم التنفيذي : ٢المبحث      
  ٥٧..   . .......  ................منح اإلمتياز إلستصالح األرض و كيفيات فسخه: ١المطلب                

  ٥٧......................................مفهوم اإلستصالح وحق اإلمتياز: ١الفرع                            
  

  ٥٩........................................شروط وإجراءات منح اإلمتياز: ٢الفرع                            
  ٦٧ .............................................ازكيفيات فسخ عقد اإلمتي: ٣الفرع                            

  ٦٨.............................................التزامات و حقوق صاحب اإلمتياز : ٢المطلب                
  ٦٨............................................التزامات صاحب اإلمتياز: ١الفرع                             
  ٧١......... .....................الحقوق التي يتمتع بها صاحب اإلمتياز: ٢الفرع                             

  ٧٥................................الترخيص باإلستغالل في األمالك الغابية في إطار اإلستصالح: ٣المبحث   
  ٧٥......................٢٠٠١أفريل  ٥المؤرخ في  ٨٧-٠١نطاق تطبيق المرسوم : ١لمطلب ا

  ٧٥.................................ابيةمفهوم اإلستصالح في األمالك الغ: ١الفرع                            
  ٧٧......................................األراضي التي يشملها الترخيص: ٢الفرع                            
  ٧٨.................................................األشخاص المستفدين: ٣الفرع                            

  ٧٩.....................................المترتبة منح الترخيص باإلستغالل و اآلثار: ٢لمطلب ا               
  ٧٩...................................و إجراءات منح الترخيص شروط: ١الفرع                             
  ٨٠..........................................حقوق و التزامات المستفيد: ٢الفرع                             
                ٨٢..........................................طبيعة الترخيص الممنوحة: ٣الفرع                             

  
                

  ٨٤...................................................................................................الخاتمة
 
 
 
 
 




