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عتمادىا بشكل         نظرا لضعف نسبة الصادرات خارج قطاع المحروقات في الجزائر وا 
 كبير عمى ىذا االخير، جعل إقتصاد الدولة وسياستيا التنموية مرتبطة مباشرة بما يحدث في

 أسواق النفط العالمية، حيث أن أي إختالل في ىذه االخيرة يقابمو إختالل في االقتصاد
جل الخروج من التبعية النفطية ر إلى محاولة تنويع إقتصادىا من أع الجزائالجزائري. مما دف

نشاء المناخ ا وذلك عن طريق جذب المستثمرين وا  ودفع عجمة التنمية االقتصادية قدم
ستغالل كل مؤىالتيا وثرواتيا من خالل المالئم لذلك، حيث بدأت تتجو إلى إاالقتصادي 

عي والسياحي من جديد باشتراك القطاع الخاص، كما محاولة بعث النشاط الفالحي والصنا
نجاز مشاريع تساىم في رة لممستثمرين بغرض تشجيعيم عمى إمنحت الدولة تسييالت كثي

تحقيق الرخاء االقتصادي، تتمثل ىذه التسييالت في جممة االمتيازات التي يستفيد منيا 
 1المتعمق بتطوير االستثمار 03-01مر رقم فاءات الجبائية وفقا لما كرسو األالمستثمر واالع

مام مشكمة الوعاء العقاري المستقبل التحفيزات يبقى المستثمر عاجزا أ لكن ورغم كل ىذه
 لالستثمار.

صدرت جممة من النصوص ة حقيقية لمواجية أزمة العقار، لذلك أرادأظيرت الدولة إ
د مصمحة المستثمر واالقتصافي الجزائر وحماية  ستثماراتاالالقانونية التي تيدف إلى تنظيم 

 طار المؤسساتي المرافق ليا.الوطني عمى حد سواء، وتأسيس اإل
ممة من القواعد نظم المشرع الجزائري كيفية إستغالل العقار الصناعي بموجب ج

 11-06مر رقم عقد منح االمتياز، وذلك من خالل إصدار األالمتمثمة في عقد التنازل و 
 راضي التابعة لألمالك الوطنيةاالمتياز والتنازل عمى األات منح المحدد لشروط وكيفي

روط الذي يحدد ش 04-08مر رقم ، ثم صدر األ2الخاصة والموجية إلنجاز مشاريع إستثمارية
 نجازراضي التابعة لألمالك الوطنية الخاصة والموجية إلوكيفيات منح االمتياز عمى األ

                                                
1
غشج  00، صادر فً 74، ٌخعهك بخطىٌر اإلسخثمار ،جرٌذة رسمٍت عذد0110غشج  01مؤرخ فً  10-10أمر رلم - 

، 71، ٌخعهك بخرلٍت اإلسخثمار ،جرٌذة رسمٍت عذد 0101غشج  10انمؤرخ فً  10-01بمىجب انماوىن رلم   عذلم ،0110

 .0101غشج  0صادر فً 
2
از و انخىازل عه األراضً انخابعت ، ٌحذد شروط و كٍفٍاث مىح اإلمخ0111ٍغشج  01مؤرخ فً  00-11أمر رلم - 

 .)مهغى(.0111غشج  01،صادر فً 30إلوجاز مشارٌع إسخثمارٌت ،جرٌذة رسمٍت عذدنألمالن انخاصت نهذونت و انمىجهت 
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وبالتالي عقد التنازل  11-06مر رقم غاء األتم إل ىذا األخير بصدور و 1مشاريع إستثمارية
ستغالل العقار الصناعي الموجو كصيغة وحيدة إلوبالمقابل تم تكريس عقد االمتياز 

تم إلغاء أسموب المزاد العمني  2011،2المالية التكميمي لسنة ، لكن بصدور قانون لإلستثمار
ىداف والنتائج ض تحقيق األ، وبغر خرىأمتياز بالتراضي. ومن جية واإلبقاء عمى صيغة اإل

لى مؤسسات غاة من العقار الصناعي الموجو لإلستثمار، توجب إخضاع ىذا األخير إالمبت
مجموعة من  نشا المشرع الجزائري نظام مؤسساتي يضمه عمى أحسن وجو لذا أتكفل تسيير 

 و.ستغاللاعي وكذا تييئتو ومراقبة عمميات إقتناء العقار الصنالمؤسسات التي تعنى بإ
جل تكريس سياسة عقارية فالحية عدة محاوالت من أ شيد أيضا العقار الفالحي

ستعمار لذلك حظي القطاع الفالحي بتطوير بديال عن تمك الموروثة عن اإلمحكمة تكون 
صالح الزراعي والتسيير الذاتي، ثم ليياكل والقوانين بدءا بتجربة اإلتنظيمي معتبر من حيث ا

فراط في التوجيو نظامان بتدخل الدولة المباشر واإليز ىذان الي، وقد تمقانون الثورة الزراعية
رد عمال في القطاع الفالحي، مما أدى لى مجالفالحين الذين تقمص دورىم إوالتسيير ومراقبة 

 رض.إلى  إنقطاع الصمة بين الفالح واأل
 يافتعر التي قتصادية االزمة نتيجة األ مطمع الثمانينات، فيلكن ىذا الوضع تغيير 

راكي خاصة في القطاع شتبسبب إنخفاض سعر البترول وعدم نجاح األسموب اإلالجزائر 
يا عن ظيم العقار الفالحي من خالل تخميعادة تنالفالحي، األمر الذي دفع بالدولة إلى إ

 تشجيع المبادرة الخاصة.  و لمقطاع التسيير المباشر 
تضمن ضبط كيفية إستغالل ، الم19-87ر القانون رقم و صدتكرس ىذا التوجو ب

غى لذي أ، وال3واجباتيمراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين و األ
 بموجب قانون التوجيو العقاري رقم لغاء قانون الثورة الزراعيةقانون التسيير الذاتي، كما تم إ

                                                
1
عهى األراضً انخابعت نألمالن ،ٌحذد شروط و كٍفٍاث مىح اإلمخٍاز 0110سبخمبر  10مؤرخ فً  17-10أمر رلم - 

 ،معذل و مخمم.0110سبخمبر  10،صادر فً 70انخاصت نهذونت و انمىجهت إلوجاز مشارٌع إسخثمارٌت، جرٌذة رسمٍت عذد
2

، 71،جرٌذة رسمٍت عذد 0100،ٌخضمه لاوىن انمانٍت انخكمٍهً نسىت 0100جىٌهٍت  00مؤرخ فً  00-00لاوىن رلم -

  .0100جىٌهٍت  01صادر فً 
3
، ٌخضمه ضبظ كٍفٍت إسخغالل األراضً انفالحٍت انخابعت نألمالن انىطىٍت 0004دٌسمبر  0مؤرخ فً  00-04لاوىن رلم - 

 .0004دٌسمبر  0، صادر فً 31ذ حمىق انمىخجٍه و واجباحهم، جرٌذة رسمٍت عذد و ححذٌ
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والذي نص  2لفالحيبالتوجيو ا ، المتعمق 16-08القانون رقم صدر  2008وفي  90-25،1
بحق اإلمتياز وتم ، 19-87نتفاع الدائم، المكرس سابقا بالقانون رقم عمى إستبدال حق اإل

ستغالل يحدد شروط وكيفيات إ الذي ،03-10متياز بإصدار القانون رقم تأكيد نظام اإل
 .3راضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة لمدولةاأل
لى البحث ساليب جديدة إلستغالل العقار اإلقتصادي إستحداث أييدف المشرع من خالل إ  

، و في الصدد، ستقتصر الدراسة عمى تسيير خيرين ىذا األعن بديل جديد لتفعيل وتحس
  العقار الصناعي و العقار الفالحي ، بينما يقصى العقار السياحي من نطاق ىذه الدراسة.

 شكالية التالية:مق نطرح اإلومن ىذا المنط
 ستحدثيا المشرع لتنظيم وتفعيل سوق العقار االقتصادي؟لية اآلليات التي إما مدى فعا

 طاراسة إلى فصمين، خصصنا األول لإلتم تقسيم الدر  ،شكالية لإلجابة عمى ىذه اإل
ستغالل الفصل الثاني تناولنا فيو آليات إقتصادي، أما المؤسساتي لتفعيل سوق العقار اإل

 العقار االقتصادي.

                                                
1
 00،صادر فً 70، ٌخضمه انخىجٍه انعماري ، جرٌذة رسمٍت عذد0001وىفمبر  00مؤرخ فً  03-01لاوىن رلم - 

 .0001وىفمبر 
2
غشج 01، صادر فً 71د ٌخضمه انخىجٍه انفالحً، جرٌذة رسمٍت عذ ،0110غشج  0مؤرخ فً  01-10لاوىن رلم - 

0110. 
3
، ٌحذد شروط و كٍفٍاث إسخغالل األراضً انفالحٍت انخابعت نألمالن 0101أوث  03مؤرخ فً  10-01لاوىن رلم - 

 .0101أوث  00، صادر فً 71انخاصت نهذونت ، جرٌذة رسمٍت عذد 



 
 
 
 
 
 
 
 

ظو األوه: اىف  

 اإلطبر اىَؤضطبتً ىتفؼٍو ضىق اىؼقبر االقتظبدي.
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ة إلى إستحداث ىياكل ومؤسسات من سعت الدول ،في إطار التسيير األفضل واألرشد لمعقار
 قتصادي. أجل تفعيل سوق العقار اإل

ط فبالنسبة لمعقار الصناعي نجد عمى المستوى المركزي، الوكالة الوطنية لموساطة والضب 
ستحدالعقاري، أما بالنسبة لمعقار الفالحي فنجد ال ث كذلك ديوان الوطني لألراضي الفالحية، وا 

المركزية جل تسيير وتسييل ميام الييئات األجيزة عمى المستوى المحمي من أ المشرع جممة من
 ستثمار.وضمان حسن تسيير عممية إستغالل العقار الموجو لإل

لفصل إلى مبحثين، بحيث خصصنا المبحث األول لمييئات ق قسمنا ىذا امومن ىذا المنط 
 المسيرة لمعقار الصناعي، وسنتناول في المبحث الثاني الييئات المسيرة لمعقار الفالحي.
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 اىَبحث األوه

 اىهٍئبث اىَنيفت بتطٍٍر اىؼقبر اىظْبػً

بإنشاء  دولةحتياجات المستثمر من أجل إنشاء مشروعو، لذا قامت اليعتبر العقار أولى إ 
ستغالل العقار الصناعي فنجد عمى المستوى مجموعة من المؤسسات الرامية إلى تنظيم عممية إ

المركزي، الوكالة الوطنية لموساطة والضبط العقاري )مطمب أول(،أما عمى المستوى المحمي نجد 
ومديرية ستثمارات وضبط العقار إضافة إلى الوالي اعدة عمى تحديد الموقع وترقية اإللجنة المس

 .أمالك الدولة )مطمب ثاني(
 اىَطيب األوه

 اىىمبىت اىىطٍْت ىيىضبطت واىضبظ اىؼقبري مهٍئت ٍرمسٌت         

تعتبر الوكالة الوطنية لموساطة والضبط العقاري من بين أىم اليياكل الساعية إلى تشجيع  
، وىذا ما يعكس إرادة الدولة االستثمار وتطويره بتوفيرىا لموعاء العقاري إلنجاز مشاريع استثمارية

في إيجاد حل ألزمة العقار. لذلك تقتضي الدراسة إدراك مفيوم ىذه الوكالة )فرع أول(، لموصول 
 .الى بيان مياميما )فرع ثاني(

 اىفرع األوه

 ٍفهىً اىىمبىت اىىطٍْت ىيىضبطت واىضبظ اىؼقبري         

 0001-30بموجب المرسوم التنفيذي رقم أنشأت الوكالة الوطنية لموساطة والضبط العقاري  
 بغرض تطوير  ودعم االستثمار، الذي حدد تعريفيا )أوال(، باإلضافة الى  تنظيميا اإلداري )ثانيا(.

 تؼرٌف اىىمبىت اىىطٍْت ىيىضبطت واىضبظ اىؼقبري -أوال

ي رقم عرف المشرع الجزائري الوكالة الوطنية لموساطة والضبط العقاري في المرسوم التنفيذ 
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع  »والتي تنص عمى أنو: 0، وذلك في مادتو األولى فقرة 30-000

صناعي وتجاري تحت تسمية الوكالة الوطنية لموساطة والضبط العقاري وتدعى في صمب النص 
 «"الوكالة" تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالؿ المالي.

                                                
نية لموساطة والضبط العقاري يتضمف إنشاء الوكالة الوط، 2007افريل  23مؤرخ في  119-07مرسوم تنفيذي رقم  1

 ، معدل ومتمم. 2007افريل  25، الصادر في 27، جريدة رسمية عدد ويحدد قانونيا األساسي
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تخضع الوكالة لمقواعد المطبقة عمى اإلدارة »تنص عمى أنو:  أما الفقرة الثانية من نفس المادة 
 1«في عالقاتيا مع الدولة، وتعد تاجرة في عالقاتيا مع الغير

يمكن تعريف الوكالة الوطنية لموساطة والضبط العقاري بناء عمى ما سبق بأنيا مؤسسة  
ية عمومية ذات طابع صناعي وتجاري موضوعة تحت وصاية الوزير المكمف بترق

مقرىا 3تيدف إلى إدارة وتعزيز الوساطة وضبط العقار، وتعمل عمى تشجيع االستثمار2االستثمارات
 4في مدينة الجزائر، كما يمكن إنشاء ىياكل محمية لموكالة في أي مكان من التراب الوطني.

 اىتْظٌٍ اإلداري ىيىمبىت اىىطٍْت ىيىضبطت واىضبظ اىؼقبري. -ثبٍّب

أحكام تحدد تنظيم وتسيير الوكالة  000 – 30المرسوم التنفيذي رقم لقد تضمن المشرع في  
يسير » عمى أنو: 00وبموجبيا فان لموكالة أجيزة تسير عمى إدارتيا وتسييرىا، بحيث تنص المادة 

 .«الوكالة مجمس إدارة يدعى في صمب النص 'المجمس' ويديرىا مدير عاـ

 ٍجيص اإلدارة:   -1

 لة، الوزير المكمف بترقية االستثمار أو ممثمو، ويتشكل المجمس من: يترأس مجمس إدارة الوكا 
 .ممثل عن الوزير المكمف بالجماعات المحمية  -

 .( عن الوزير المكمف بالمالية )ضريبة / أمالك الدولة( 0ممثمين ) -

 .المكمف بالعمران  يرممثل عن الوز  -

 .ممثل عن الوزير المكمف بالسياحة والصناعة التقميدية  -

 .ل عن الوزير المكمف بالنقل ممث -

  .ممثل عن الوزير المكمف بالطاقة والمناجم -

 .ممثل عن الوزير المكمف بالفالحة  -

                                                
 .، مرجع سابق 119 – 07من المرسوم التنفيذي رقم  2و 1المادة األولى فقرة 1 -

 .يسمى حاليا وزير الصناعة والمناجم  2
3
- Ministère du Développement Industriel et de la Promotion de l’Investissement Diagnostic de la 

Performance du Systeme d'Information Existant de L'ANIREF, Alger, 31 Janvier 2014, p7 . 
 .، مرجع سابق 119- 07من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة -4
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 .ممثل عن الوزير المكمف بالتجارة  -

 1.ممثل عن الوزير المكمف بالتييئة العمرانية والبيئية -

المرسوم التنفيذي  من 00، والمادة 001 – 00من المرسوم التنفيذي رقم  4بالرجوع إلى المادة  
ستغنى عن ممثل كل من ، بحيث إالمجمس يالحظ أن المشرع قد عدل في تشكيمة، 000 – 14رقم 

ستثمار، الوكالة الوطنية وسطة، الوكالة الوطنية لتطوير اإلالوزير المكمف بالمؤسسات الصغيرة والمت
الحظ أنو ممثل واحد، كما يا في ناعة التقميدية بقطاع السياحة وجمعيلتييئة اإلقميم، والحق قطاع الص

لحاق بالتشكيمة الجديدة ممثل عن وزارة الفالحة وآخر عن وزارة التجارة نظرا لما ليذين اإلقد تم 
نتاجية وخدماتيةين من دور حساس ودخل في تنمية اإلستثمار إلالقطاع  .2ستقبال نشاطات صناعية وا 

بترقية االستثمارات وبناءا عمى اقتراح يتم تعيين أعضاء المجمس بقرار من الوزير المكمف  
سنوات قابمة لمتجديد، وفي حالة شغور مقعد احد أعضاء  10من السمطات التابعين ليا لمدة 

 3المجمس، يتم استخالفو وفقا لألشكال نفسيا، ويستكمل العضو الجديد بقية عيدة العضو السابق
يجتمع في دورة استثنائية بطمب دورات عادية في السنة، ويمكن أن  10يجتمع المجمس في  

، يتم إرسال االستدعاءات 4من رئيسو أو من المدير العام لموكالة، أو بناء عمى طمب ثمثي أعضائو
يوما عمى األقل قبل التاريخ المحدد لالجتماع،  03إلى أعضاء المجمس مرفقة بجدول األعمال 

أيام قبل  0ة ، بشرط أن ال تقل عن ميص ىذه المدة بالنسبة لمدورة اإلستثنائينو يمكن تقغير أ
 .5نعقادىاإ

                                                
، 126–12من المرسوم التنفيذي رقم  07والمتممة بموجب المادة  ، المعدلة119–07من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  -1

 معدل و متمم..2012مارس  25في  ، الصادر7، جريدة رسمية، عدد 2012مارس  19مؤرخ في 
، أطروحة دكتوراه، تخصص اآلليات القانونية والمؤسساتية لتنظيـ العقار الصناعي في الجزائرشايب باشا كريمة،  -2

 . 67–66 ص ، ص2013ية الحقوق ، جامعة سعد دحمب، البميدة، قانون عقاري، كم
 .، مرجع سابق119-07من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة  -3
 مرجع نفسو.، 119-07من المرسوم التنفيذي رقم  16المادة  -4
 .فسون، مرجع 119-07المرسوم التنفيذي رقم  18المادة -5
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كتمال حالة عدم إ( أعضائو، وفي 0/0ال تصح مداوالت المجمس إال بحضور ثمثي ) 
 1.( أيام الموالية ميما كان عدد األعضاء الحاضرين0النصاب يجتمع المجمس بعد ثمانية )

يكون صوت الرئيس ، لتساوييصادق باألغمبية البسيطة عمى مداوالت مجمس اإلدارة وفي حالة ا
 2.مرجحا

 0المعدلة والمتممة بموجب المادة  000 – 14من المرسوم التنفيذي رقم  01تنص المادة  
تحرر مداوالت المجمس في محاضر وتدوف في سجؿ  »:أنو عمى 001 –00من المرسوم التنفيذي 

اوالت إلى موافقة خاص ومرقـ ومؤشر عميو مف رئيس  المجمس وتخضع المحاضر ومشاريع المد
بعد أن  «( أياـ التي تمي تاريخ االجتماع01الوزير الوصي المكمؼ بترقية االستثمار خالؿ العشرة )

 كانت شيرا قبل التعديل.
المعدلة والمتممة  000 – 14من المرسوم التنفيذي رقم  03يتداول المجمس، حسب المادة  

 مواضيع مختمفة وىي:  001 – 00من المرسوم التنفيذي رقم  0بموجب المادة 
 مشاريع مخططات التنمية الخاصة بالوكالة عمى المدى القصير والمتوسط والطويل.  -

 البرنامج السنوي لنشاطات الوكالة والميزانية المرتبطة بيا. -

 .تنظيم الوكالة وسيرىا السيما حصيمة النشاط -

 شروط إبرام الصفقات والعقود واالتفاقات. -

برام شر  -  اكات.اخذ مساىمات وا 

 حصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيص النتائج.  -

 .التقرير السنوي لمتسيير -

 تقارير محافظي الحسابات.  -

 قبول وتخصيص اليبات والوصايا وفقا لمقوانين والتنظيمات المعمول بيا.  -

 االتفاقيات والشروط العامة لمنح األجور الخاصة بمستخدمي الوكالة.  -

 .مي لموكالةمشروع النظام الداخ -

                                                
 .، مرجع سابق119-07من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة -1
 .مرجع نفسو، 119-07م التنفيذي رقم من المرسو  19المادة  -2
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يجار البنايات. -  اقتناء وا 

كل مسالة أخرى يعرضيا عميو المدير العام من شانيا تحسين تنظيم الوكالة وسيرىا  -
 وتشجيع انجاز أىدافيا. 

 اىَذٌر اىؼبً ىيىمبىت.2

كونو يعين بموجب مرسوم رئاسي،  ،يعتبر المدير العام لموكالة موظفا ساميا في الدولة 
ينفذ توجييات المجمس ومداوالتو  ،وىو الجياز الثاني المسير لموكالة 1شكلوتنيي ميامو بنفس ال

ويتمتع في ىذا اإلطار بأوسع السمطات من اجل ضمان اإلدارة والتسيير اإلداري والتقني والمالي 
 لموكالة. 

  2 وبيذه الصفة يقوم بما يأتي: 
 يعد التنظيم العام لموكالة ويقترحو عمى المجمس.  -

 .لتعيين والعزل ويمارس السمطة السممية عمى جميع مستخدمي الوكالةيتمتع بسمطة ا -

تفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول يبرم ويوقع الصفقات والعقود واإلتفاقيات واإل -
جراءات الرقابة الداخمية.   بيما وا 

 يقترح مشاريع برامج نشاطات الوكالة ويعد البيانات التقديرية.  -

 ر التنظيم المعمول بو.يبرم كل قرض في إطا -

 .يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنو التقاضي -

 .يسير عمى احترام التنظيم والنظام الداخمي وتطبيقيا -

يعد في نياية كل سنة مالية، تقريرا سنويا من النشاطات مرفقا بحصائل وجداول  -
مجمس ويضمن إرساليا حسابات النتائج ويرسميا إلى السمطة الوصية بعد مداولة ال

 .لوزارة المالية

                                                
المجمة  لوكالة الوطنية لموساطة والضبط العقاري في ضبط وتسيير العقار الصناعي في الجزائر،"دور احمميل نوارة،  -1

 2015، 2كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، عدد ، النقدية لمقانوف والعمـو السياسية
 .184ص

 ، مرجع سابق119- 07من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة  -2
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 اىفرع اىثبًّ

 ٍهبً اىىمبىت اىىطٍْت ىيىضبطت واىضبظ اىؼقبري

سند المشرع الجزائري لموكالة الوطنية لموساطة والضبط العقاري جممة من الميام والتي أ        
وم التنفيذي رقم المعدل والمتمم بالمرس 000–14نظميا في الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 

 تحت عنوان "الميام". 001–00

 اىىضبطت اىؼقبرٌت -أوال

 7ولقد عرفتو المادة  ،1تؤدي الوكالة الوطنية لموساطة والضبط العقاري دور الوسيط العقاري 
00-10من المرسوم التنفيذي رقم 

يعد وسيطا عقاريا كؿ شخص يمتـز بالتقريب بيف  » نو:أعمى   2
 .«عممية شراء أمالؾ عقارية أو بيعيا أو تأجيرىا أو مبادلتيا شخصيف مف اجؿ إتماـ

من المرسوم  3، المعدلة لممادة 001–00من المرسوم التنفيذي رقم  0وبالرجوع إلى المادة  
يمكف لموكالة أف تتولى ميمة وساطة عقارية لحساب » نو:أ، التي تنص عمى 000–14التنفيذي رقم 
الة تسعى إلى التقريب بين المالكين لمعقار الموجو لالستثمار يستخمص أن الوك .«كؿ المالكيف

وبالتالي فان  3نجاز مشاريعيم االستثماريةوالمستثمرين الذين ىم بحاجة ماسة إلى أوعية عقارية إل
عممية الوساطة التي تتوالىا الوكالة تكون بين مالكي العقارات والمستثمرين، وعمى الترشح لنقل حق 

م الوكالة باإلشراف عمى متابعة إبرام عقد االمتياز بالتراضي عمى أن يتولى مدير االمتيازات وتقو 
 4.أمالك الدولة المختص إقميميا تحرير عقد االمتياز

 
 

                                                
الص فضيمة ومطاىري امال، االجيزة المكمفة بتسيير العقار الصناعي، مذكرة ماستر، فرع قانون عقاري، كمية خ -1

 .22، ص2017الحقوق والعموم السياسية، جامعة معمري تيزي وزو، 
، ، يحدد التنظيم المتعمق بممارسة مينة الوكيل العقاري2008جانفي  20، مؤرخ في 19 – 08مرسوم تنفيذي رقم  -2

 .2008جانفي  25، الصادر في 6جريدة رسمية عدد 
"، المجمة األكاديمية لمبحث القانوني، كمية الحقوق والعموم الوكالة الوطنية لموساطة والضبط العقاريي لعزيز، فمعي -3

 .124، ص2016 ،2السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، عدد
" ممتقى وطني حول الوطنية لموساطة والضبط العقاري ودورىا في االستثمار العقاري " الوكالةلعماري وليد، بن بوعزيز آسيا، -4

 .08، ص2013ديسمبر  12-11"االستثمار العقاري في الجزائر" كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة الوادي ، يومي 
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 اىضبظ اىؼقبري -ثبٍّب

يتمثل نشاط الضبط بالنسبة لموكالة في المساىمة من أجل إبراز السوق العقارية الحرة  
الة ىذا النشاط بواسطة آليتين، أوليما ىي مرصد لمعقار  تمارس الوك 1الموجية لالستثمار،

الصناعي التي تكونو الوكالة عن طريق مالحظة وترقب العقار االقتصادي العمومي، ثم تترجميا 
يا كما تتضمن ري وتوجييات السوق العقارية وآفاقإلى ممفات تتضمن العرض والطمب العقا

متياز قبل وبعد تييئتيا، والبرنامج يا عن طريق اإلعرض البطاقات التقنية لمعقارات التي يمكن
 .2المسطر لذلك، وتقدميا لمييئات المختصة محميا

أما اآللية الثانية فتتمثل في إنشاء بنك المعمومات بحيث تيتم الوكالة بجمع المعمومات  
دى المستثمرين ذات الطابع االقتصادي وتتولى ترقيتيا ل ةالمتعمقة باألصول العقارية والوفرة العقاري

وتمتزم بنشر ىذه المعمومات لمجميور، كما تضع ليذا الغرض بنك معطيات يجمع العرض الوطني 
 .3حول األصول واألوعية العقارية ذات الطابع االقتصادي

( أشير وتعد 11تعد الوكالة جدول أسعار العقار االقتصادي الذي تقوم بتحسينو كل ستة ) 
 .4وجييات السوق العقاريةدراسات ومذكرات دورية حول ت

واليدف من إنشاء بنك المعمومات ليس لتقديم اإلجابة السريعة لطمب االستعالم حول  
األراضي التي يتقدم بيا المستثمرون فقط، ولكن أيضا لتحديد موقع الوعاء العقاري الذي يتناسب 

رة لبيعيا أو سيدابير المحتياجاتيم والمنافع التي توفرىا وكذلك معمومات خاصة بمالكييا والتمع إ
 5التنازل عنيا أو كرائيا.

                                                
 )ممغاة(. 119 – 07من المرسوم التنفيذي رقم  216المادة  -1
 .194جع سابق، صحمميل نوارة ، مر  -2
مذكرة لنيل شيادة الماستر في القانون تخصص  في الجزائر، استغالؿ العقار الصناعيمنقمتي يمينمة وطاشور دييية،  -3

 .32، ص02/07/2014قانون خاص داخمي، تمت المناقشة بتاريخ 
 )ممغاة(. 119 – 07من المرسوم التنفيذي  رقم  8المادة  -4
، مذكرة ماجستير، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة سعد دحمب، ة محفزة لالستثمارالعقار كآليمشتي أمال،  -5

 (.26. )نقال عن خالص فضيمة ومطاىري أمال، مرجع سابق، ص194، ص 2010البميدة، 
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ستغنى المشرع إمنو  01بموجب المادة  001 – 00ولكن بصدور المرسوم التنفيذي رقم  
من المرسوم التنفيذي رقم  0 – 4 – 1عن ىذا الدور المنوط بالوكالة وذلك عن طريق الغاء المواد 

نترنت معمومات في مجمتيا وفي موقعيا عمى األومع ذلك مازالت الوكالة تنشر ىذه ال 000- 14
 1وتجاىمت التعديل.

 اىترقٍت اىؼقبرٌت -ثبىثب

17 - 00من القانون رقم  10تعرف الترقية العقارية حسب المادة  
مجموع  »عمى أنيا  2

الوطنية  ولقد أوكل المشرع لموكالة  «عمميات تعبئة الموارد العقارية والمالية وكذا إدارة المشاريع العقارية
 000- 14من المرسوم التنفيذي رقم  0لموساطة والضبط العقاري ميمة الترقية العقارية بموجب المادة 

من المرسوم  17، وكذا المادة 001 – 00من المرسوم التنفيذي رقم  10المعدلة بموجب المادة 
 .000 – 14التنفيذي رقم 

المعدلة  000 – 14تنفيذي رقم من المرسوم ال 10وىذا ما أكده أيضا في نص المادة  
 .001 – 00من المرسوم التنفيذي رقم  17والمتممة بموجب المادة 

 لموكالة صفة المرقي العقاري فيي مؤىمة لمقيام بما يمي:  
نجاز مناطق صناعية ومناطق النشاطات وكل فضاء آخر تييئة األوعية العقارية إل -

 مخصص لمنشاط االقتصادي. 

 ابع صناعي وتجاري وحرفي ومكاتب.انجاز بنايات ذات ط -

وىي مؤىمة أيضا لمقيام بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتسيير المناطق والفضاءات المذكورة  
 أعاله: 

                                                
 .196حمميل نوارة ، مرجع سابق، ص -1
، جريدة رسمية عدد ط الترقية العقارية، يحدد القواعد التي تنظـ نشا2011فيفري  17مؤرخ في  04- 11قانون رقم  -2

 .06/03/2011، الصادر في 14
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ألجل تييئة العقار الصناعي تكمف الوكالة بميمة صاحب المشروع المنتدب لمتييئة، التي تسمح  
تراعي الوكالة في برنامج التييئة، المخطط  1اشرليا بإبرام كل التعاقدات الالزمة بشان ذلك بشكل مب

الوطني لتييئة اإلقميم، إضافة إلى إتباع مواصفات تؤخذ بعين االعتبار الجوانب البيئية، العمرانية، 
 .2االقتصادية والييكمية عمى أن يستجيب برنامج الوكالة لمتييئة لمبدأ تثمين اإلقميم بكاممو

 بػًتطٍٍر حبفظت اىؼقبر اىظْ -رابؼب

سند تسيير الحافظة العقارية المتكونة من األصول العقارية المتبقية والفائضة المسترجعة ي 
إلى الوكالة الوطنية لموساطة أو الضبط ي المتواجدة في المناطق الصناعية، تدريجيا واألراض

 3ذلك لحساب الدولة.و  العقاري
عقاري عمى مستوى الوالية بتسيير تقوم الييئة المحمية لموكالة الوطنية لموساطة والضبط ال 

الحافظة العقارية عمى أساس اتفاقية تبرم بين مديرية أمالك الدولة المختصة إقميميا والييئة المحمية 
 4المسيرة المعنية التي تعمل لحساب الوكالة.

باإلضافة إلى الميام السابق ذكرىا، فان الوكالة مؤىمة لمقيام بكل األعمال التي من شانيا  
 تحفز تطورىا السيما:  أن

 القيام بكل العمميات المنقولة والعقارية أو المالية أو التجارية المتصمة بنشاطيا.  -

 إبرام كل العقود واالتفاقيات المتصمة بنشاطيا. -

 تطوير المبادالت مع المؤسسات والمنظمات المماثمة والمرتبطة بمجال نشاطيا.  -

برام كل شكل من الشراكأ -  .5ة المتصمة بمجال نشاطياخذ المساىمات وا 

                                                
من المرسوم التنفيذي رقم  06، المستحدثة بموجب المادة 119 – 07مكرر من المرسوم التنفيذي رقم  10انظر المادة   -1

 ، مرجع سابق.126 – 12
"، " ضماف استدامة إقميمنا لألجياؿ القادمةطة والضبط العقاري:كممة السيدة مقراوي حسيبة، المديرة العامة لموكالة الوطنية لموسا -2

 (.194د. حمميل نوارة، مرجع سابق ص نقال عن.)13، ص 2011، الصادر في أفريل 09( رقم OICEFVOICEA)مجمة
 ، مرجع سابق.153 – 09من المرسوم التنفيذي رقم  13/1المادة  -3
 .60شايب باشا كريمة، مرجع سابق، ص -4
 – 12من المرسوم التنفيذي رقم  5، المعدلة والمتممة بموجب المادة 119 – 07من المرسوم التنفيذي رقم  10ادة الم -5

 ، مرجع سابق.126
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 اىَطيب اىثبًّ

 اىهٍئبث اىَنيفت بتطٍٍر اىؼقبر اىظْبػً ػيى اىَطتىي اىَحيً

ستحدث المشرع إضافة إلى الوكالة الوطنية لموساطة والضبط العقاري، ىيئات أخرى عمى إ 
المستوى المحمي تسير عمى السير الحسن لعممية استغالل العقار الصناعي، وتسييل حصول 

لمستثمرين عمى الوعاء العقاري، وتتمثل ىذه األجيزة في: لجنة المساعدة عمى تحديد الموقع ا
 وترقية االستثمارات وضبط العقار )فرع أول(، الوالي )فرع ثاني( ومديرية أمالك الدولة )فرع ثالث(.

 اىفرع األوه

 ىجْت اىَطبػذة ػيى تحذٌذ اىَىقغ وترقٍت االضتثَبراث وضبظ اىؼقبر. 

تحدثت لجنة المساعدة عمى تحديد الموقع وترقية االستثمارات وضبط العقار بموجب سإ 
001-14، من المرسوم التنفيذي رقم 0المادة 

المتضمن  01 – 01المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم  1
وأوكمت  ، ولقد خصت المجنة بأجيزة تسير عمى إدارتيا )أوال(،2تنظيم المجنة وتشكيمتيا وسيرىا

 ستغالل العقار الصناعي عمى المستوى المحمي )ثانيا(.حيات من أجل تسييل عممية إإلييا صال

 تشنٍيت ىجْت اىَطبػذة ػيى تحذٌذ اىَىقغ وترقٍت االضتثَبراث وضبظ اىؼقبر. -أوال

عمى التشكيمة اإلدارية لمجنة المساعدة  01–01من المرسوم التنفيذي رقم  10تنص المادة  
 ة االستثمارات وضبط العقار بحيث تضم المجنة: عمى تحديد الموقع وترقي

 .الوالي أو ممثمو -

 رؤساء المجالس الشعبية البمدية المعنيين بجدول أعمال االجتماع. -

 .مدير األمالك الوطنية -

 مدير التخطيط والتييئة العمرانية.  -

 .مدير التعمير والبناء -

                                                
، يتضمن تنظيم لجنة المساعدة عمى تحديد الموقع وترقية 2007افريل  23، مؤرخ في 120 – 07مرسوم تنفيذي رقم  -1

 ، )ممغى(. 2007افريل  25صادر في ، ال27االستثمارات، جريدة رسمية عدد 
، يتضمن تنظيم لجنة المساعدة عمى تحديد الموقع وترقية 2010يناير  12مؤرخ في  20 – 10مرسوم تنفيذي رقم  -2

 .2010يناير  17، الصادر في 04االستثمارات وضبط العقار وتشكيميا وسيرىا، جريدة رسمية عدد 
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 .مدير النقل -

 المدير المكمف بالطاقة والمناجم.  -

 .مدير البيئة -

 .مدير اإلدارة المحمية -

 مدير المصالح الفالحية.  -

 المدير المكمف بالصناعة وترقية االستثمارات.  -

 .مدير التجارة -

 مدير الشؤون الدينية واألوقاف.  -

 .مدير السياحة -

 المدير المكمف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقميدية.  -

 .مدير التشغيل -

 .مدير الثقافة -

 بالموارد المائية. المدير المكمف  -

 مدير الجياز المكمف بتسيير المنطقة الصناعية.  -

 ممثل عن الوكالة لتطوير االستثمارات المختصة إقميميا.  -

 ممثمين من المكمفين بترقية النشاطات والمناطق الصناعية.  -

 .ممثل عن الوكالة الوطنية لموساطة والضبط العقاري -

 مدير الوكالة العقارية في الوالية.  -

 مثل عن كل غرفة من غرف التجارة والصناعة والحرف والفالحة. م -

 .1ممثل عن جمعية محمية يرتبط نشاطيا بترقية االستثمار -

 

عية تقنية تتكفل بمتابعة إقامة ،عمى إنشاء لجنة فر 04في فقرتيا  10كما تضيف المادة  

                                                
 مرجع سابق. 20 – 10من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  -1
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، 0الوزارية المشتركة رقم من التعميمية  03، وىذا ما أكدتو المادة 1نجاز المشاريع االستثماريةوا  
نشاء وا   عمى 0100ماي  00المؤرخة في  ستثمارية نجاز المشاريع اإلأن ميمة متابعة وتقييم وا 

 .2تسند إلى لجنة فرعية تقنية يرأسيا ممثل الوالي
لمجنة أمانة عامة يسيرىا المدير المكمف بالصناعة وترقية االستثمارات تحت سمطة  

 ات المجنة فيما يمي: يمكن تمخيص صالحي3.الوالي
 ستقبال طمبات المستثمرين. إ -

 تحضير جدول أعمال االجتماعات والتنسيق مع مصالح الوالية.  -

( 10إرسال ألعضاء المجنة جدول أعمال االجتماعات قصد الدراسة عمى األقل ثمانية ) -
 .أيام قبل موعد االجتماع

 إعداد محاضر االجتماعات.  -

 بريد بقرارات أو مالحظات المجنة. إعالم المستثمرين عن طريق ال -

 .4موافاة أعضاء المجنة بمحاضر االجتماعات بعد إمضاءىا من طرف األمين العام -

 ٍهبً ىجْت اىَطبػذة ػيى تحذٌذ اىَىقغ وترقٍت االضتثَبراث وضبظ اىؼقبر.  -ثبٍّب

 حديدي المساعدة عمى تأن وظيفتيا األساسية تتمثل ف،من خالل تسمية المجنة يفيم  
 10عنيا عدة ميام أوردتيا المادة  ، وىذه الوظيفة تتفرعضبط العقارو ، ستثماراتالموقع، ترقية اإل

01- 01من المرسوم التنفيذي رقم 
تكمؼ المجنة عمى أساس بنؾ المعمومات  »أنو: والتي تنص عمى5

واألجيزة  الذي تمسكو والمتكوف مف مجموع المعمومات التي تقدميا مصالح أمالؾ الدولة والصناعة
يتضح لنا أن أول ميمة لمجنة المساعدة عمى  0فقرة  10من خالل نص المادة  «المكمفة بالعقار
 ستثمارات وضبط العقار ىي مسك بنك المعمومات.ع وترقية اإلتحديد الموق

                                                
 مرجع سابق. ، 20 – 10من المرسوم التنفيذي رقم  27فقرة  03المادة  -1
 .41خالص فضيمة، مطاىري أمال ، مرجع سابق، ص -2
 ، مرجع سابق. 20 – 10من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  -3
"، دفاتر تثمار المحمي ودعـ االقتصادالعقار الصناعي كآلية إلنعاش االسبن ديدوش قماري نضرة، شتوان حنان: "  -4

 .687، ص2016، 15السياسة والقانون، كمية الحقوق والعموم السياسية، مستغانم، العدد 
 .32منقمتي يمينمة وطاشور دييية، مرجع سابق، ص -5



 لخصادياإلطار انمؤسساحً نخفعٍم سىق انعمار اال                                 انفصم األول

 

19 

من خالل وظيفة المجنة في المساعدة عمى تحديد الموقع، فإنيا تتكفل بمساعدة المستثمرين  
ع األراضي التي سيتم إقامة المشاريع االستثمارية عمييا، وكذا وضع المعمومات في تحديد موق

المتعمقة بتوفر  العقارات الموجية لالستثمار تحت تصرف المستثمرين، بواسطة كل وسائل 
 1االتصال مما يسيل ويبسط عممية اختيار الموقع المناسب عمى المستثمر إلنشاء مشروعو.

ن المجنة تساىم في ضبط العقار واالستعمال الرشيد لمعقار وفي إطار ضبط العقار فا 
ستراتيجية التي تحددىا الوالية مع األخذ بعين االعتبار التجييزات الموجو لالستثمار في إطار اال

 2العمومية وكذا تعقيم شروط سير السوق العقارية المحمية.
ستثمار عمى مستوى اتيجية اإلإستر أما في مجال ترقية االستثمارات تسعى المجنة إلى تحديد  

نشاء أرض مييأة و الخاصة إلقة بالترقية العقارية العمومية أالوالية، مرافقة جميع المبادرات المتعم
قتراح إنشاء مناطق ات وفي نفس اإلطار تقوم المجنة بإستثمار ومجيزة تكون موجية إلستقبال اإل

نشاء المشاريع نشاطات جديدة، طبقا لمتشريع والتنظيم المعمول بيما  وكذا متابعة إقامة وا 
 .3االستثمارية وتقييميا ومعاينة بدأ نشاطيا

 اىفرع اىثبًّ 

 اىىاىً

يعين الوالي بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئيس الجميورية، يمثل الوالي في التنظيم  
عمى  اإلداري الجزائري جيازا لعدم التركيز، إذ يعمل كممثل لمسمطة المركزية ومختمف الوزراء

مستوى إقميم الوالية، وفي نفس الوقت يعتبر ممثال لموالية كشخصية معنوية إقميمية وبيذه الصفة 
 4فيو الييئة التنفيذية لممجمس الشعبي الوالئي ويمثل الوالية أمام القضاء

يتمثل دور الوالي في مجال العقار الصناعي، في رئاسة لجنة المساعدة عمى تحديد الموقع  
ستثمار يتم تحت سمطتو، واألىم من ذلك أن الترخيص بمنح اإلمتياز عمى األراضي ية االوترق

                                                
 ، مرجع سابق.20 – 10من المرسوم التنفيذي رقم  8و 7فقرة  2المادة  -1
 .نفسو ، مرجع20 – 10سوم التنفيذي رقم من المر  9و 4فقرة  2المادة  -2
 .نفسو ، مرجع20 – 10من المرسوم التنفيذي رقم  14، 13، 12، 11، 10، 6، 3فقرة  2المادة  -3
 .129 – 126،  ص 2007، الجزائر، L.E.B.E.D، الطبعة الثانية، الوجيز في القانوف االداريلباد ناصر،  -4
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 – 10من األمر رقم  13ستثمار يكون بقرار من الوالي المختص، وىذا حسب المادة الموجية لإل
ىذه األخيرة تم تعديميا ، و 00–00من قانون المالية التكميمي رقم  03المعدلة  بموجب المادة  17

متياز السمطة المطمقة في  منح اإل والتي منحت 0100من قانون المالية لسنة  07دة بموجب الما
 1من عدمو لموالي وحده دون أي قيد.

 اىفرع اىثبىث

 ٍذٌرٌت أٍالك اىذوىت

ستغالل العقار الصناعي عمى مستويين ىما: تقييم خل مديرية أمالك الدولة في مجال إتتد 
متياز المكرس ليذه العممية ي كخبير لمدولة، وتحرير عقد اإلاعالعقارات الموجية لالستغالل الصن

 كموثق لمدولة.
نجاز مختمف المشاريع يقوم ن عقاراتيا إلأن تنازل الدولة ع في إطار الميمة األولى، نجد 

عمى أساس تحديد القيمة التجارية ليذه العقارات ولتحقيق ذلك تتوفر مصالح إدارة أمالك الدولة 
بداء الخبرة، بل وأكثر من ذلك ففي كثير من الحاالت تمجأ إلييا عمى مكاتب تكمف  بالتقييم وا 

كبر عممية في وغير المستقمة من أجل تقييم ذمتيا المالية، ولعل أ المؤسسات العمومية المستقمة
  2ىي قيام ىذه اإلدارة بتقييم ذمة ىذه المؤسسات في إطار عمميتي الحل والتصفية،ىذا الشأن 
نو تتولى مصالح أمالك الدولة تسجيل ، فإ030 – 10من المرسوم التنفيذي رقم  11 فحسب المادة

األمالك العقارية المتبقية المنبثقة عن التصفية في سجل األمالك العقارية التابعة لألمالك الخاصة 
لمدولة غير المخصص بعد إرسال جرد ىذه األصول إلى مدير أمالك الدولة المختص، كما تسير 

يم عممية استرجاع الدولة لألصول الفائضة وتسجيل األمالك العقارية المسترجعة في عمى تنظ

                                                
 .41سابق، صمنقمتي يمينمة وطاشور دييية، مرجع  -1
، مداخمة في إطار الممتقى الوطني حول الترقية العقارية، دور إدارة أمالؾ الدولة في الترقية العقارية"بن محمد محمد، " -2

، 3 – 2، ص 2012فيفري  28 – 27الواقع واالفاق" كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، يومي 
 (.43طاشور دييية، مرجع سابق، ص)نقال عن منقمتي يمينمة و 
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سجل األمالك الخاصة لمدولة غير المخصصة، وبيذا تمارس مديرية أمالك الدولة ميمتيما في 
 1المراقبة الدائمة ألمالك الدولة والتسيير اإلداري ليا.

ك الدولة عمى مستوى الوالية بميمة إعداد العقود عتبارىا موثق لمدولة، فتقوم مديرية أمالأما بإ 
بدفتر الشروط المحدد لبرنامج  ستثمار مرفقااإلدارية المتضمنة منح االمتياز عمى العقار الموجو لإل

 .17 – 10ستغالل العقار الصناعي، وذلك بموجب األمر رقم اإلستثمار، بإعتباره اآللية الوحيدة إل
ة المختص إقميميا بإتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل إسقاط ر أمالك الدولكما يكمف مدي 

وىذا ما أكدتو المادة 2لتزاماتوند إخالل المستفيد بإمتياز أمام الجيات القضائية المختصة، عحق اإل
من  00والمادة  030 – 10من المرسوم التنفيذي رقم  01والمادة  14- 10من األمر رقم  00

باإلضافة إلى أن مديرية أمالك الدولة ىي المختصة بتحديد  030 – 10المرسوم التنفيذي رقم 
المعدلة بموجب  17 – 10من األمر رقم  0المادة بموجب جارية السنوية وذلك يمبمغ اإلتاوة اإل

. 0100المتضمن قانون المالية التكميمي لسنة  00–00من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة 

                                                
 .44 – 43منقمتي يمينمة وطاشور دييية، مرجع سابق، ص -1
، مذكرة لنسل شيادة التنظيـ القانوني لمعقار الصناعي ودوره في تشجيع االستثمار في الجزائرجالجل عبد الحميد،  -2

 – 2014جامعة الطاىر موالي، سعيدة،  الماستر في القانون تخصص قانون اقتصادي، كمية الحقوق والعمو السياسية،
 .30، ص2015
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 اىَبحث اىثبًّ

 .اىؼقبر اىفالحً األجهسة اىَنيفت بتطٍٍر

قتصاد الوطني، لذا سعت الدولة إلى الفالحي ثروة أساسية، فيو عصب اإليعد العقار  
ولذلك أنشأت ،وذلك بغرض حمايتو والحفاظ عميو وتحسين مردودية  ،ستغاللوم وضبط عممية إتنظي

يوان ستحدثت الدمن المؤسسات تسير عمى عممية إستغالل العقار الفالحي، فإالدولة مجموعة 
أجيزة مساعدة  الوطني لألراضي الفالحية كجياز رئيسي مركزي )مطمب أول( ، وكذا ىناك

 ستغالل العقار الفالحي )مطمب ثاني(.ومتدخمة في عممية إ

 اىَطيب األوه 

 اىذٌىاُ اىىطًْ ىألراضً اىفالحٍت

تمتع الديوان الوطني لألراضي الفالحية ىو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجارّي، ت 
بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، يوضع تحت وصاية الوزير المكمف بالفالحة يخضع 
لمقانون اإلداري في عالقتو مع الدولة، ويعد تاجرا في عالقتو مع الغير، أنشأ بموجب المرسوم 

000 - 10المعدل والمتمم بالمرسوم رقم  04 – 01التنفيذي رقم 
وسنحاول دراسة الديوان من  1

براز ميامو )فرع ثاني(  .خالل التطرق إلى تشكيمتو اإلدارية )فرع أول(، وا 

 اىفرع األوه 

 اىتشنٍيت اإلدارٌت ىيذٌىاُ اىىطًْ ىألراضً اىفالحٍت

نو يدير الديوان الوطني إ، ف04 – 01من المرسوم التنفيذي رقم  01بالرجوع إلى المادة  
 دير عام )ثانيا(.لألراضي الفالحية مجمس إدارة )أوال( ويسيره م

 ٍجيص اإلدارة. -أوال

 يترأس مجمس اإلدارة ممثل الوزير المكمف بالفالحة، ويتشكل من األعضاء التالية:  

                                                
، يتضمن إنشاء الديوان الوطني 1996فيفيري  24المؤرخ في  87 – 96من المرسوم التنفيذي رقم  2 – 1انظر المادة -1

 – 09، معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  1996/  02/  28، الصادر في 15لألراضي الفالحية، جريدة رسمية عدد 
 .25/10/2009، الصادر في 61، جريدة رسمية عدد 2009أكتوبر  22، المؤرخ في 339
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 .ممثل وزير العدل -

 .ممثل الوزير المكمف باألمالك الوطنية -

 ممثل الوزير المكمف بالجماعات المحمية.  -

 .ممثل الوزير المكمف بالمالية -

 التييئة العمرانية. ممثل الوزير المكمف ب -

 ( عن الغرفة الوطنية لمفالحة. 10ممثمين ) -

 ( عن المنظمات النقابية األكثر تمثيال.10ممثمين ) -

ويمكن لممجمس أن يستعين بأي شخص يراه مناسبا في المسائل لمنقاش أو من شانو أن  
 .1يفيده في مداوالتو

قتراح بالفالحة بناءا، عمى إزير المكمف يتم تعيين أعضاء المجمس بموجب قرار من الو  
سنوات قابمة لمتجديد، وفي حالة توقف عضوية أحد األعضاء  10السمطة التي ينتمون إلييا لمدة 

 2ستخالفو حسب األشكال نفسيا، ويحل العضو الجديد محمو حتى نياية مدة العضوية الجارية.إيتم 
ب من رئيسو أو وفي دورة ألقل بطميجتمع المجمس في دورة عادية مرتين في السنة عمى ا 
ستثنائية بطمب من رئيسو أو المدير العام لمديوان أو بطمب من ثمث أعضائو، ويحضر المدير إ

ستدعاءات المرفقة بجدول ان إجتماعات مجمس اإلدارة حضورا إستشاريا، و توجو اإلالعام لمديو 
ذا األجل في الدورات جتماع، ويمكن أن يقمص ىيوما عمى األقل من تاريخ اإل 03ل األعمال قب

أيام ويشترط لصحة مداوالت المجمس حضور نصف األعضاء  0غير العادية عمى أن ال يقل عن 
أيام وتصح عندئذ  0جل ألقل، وفي حالة عدم إكتمال النصاب، يعقد إجتماع آخر في أعمى ا

طة وفي حالة تخاذ القرارات باألغمبية البسييكن عدد األعضاء الحاضرين، ويتم إالمداوالت ميما 
تساوي األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، ثم يتم تحرير محاضر المداوالت ويوقعيا الرئيس 

 3وكاتب الجمسة ويصادق عمييا الوزير المكمف بالفالحة.

                                                
 ، مرجع سابق.87 – 96، من المرسوم التنفيذي رقم 13المادة  -1
 .مرجع نفسو، 87 – 96من المرسوم التنفيذي رقم  ،15المادة  -2
 .فسون، مرجع 87 – 96، من المرسوم التنفيذي رقم 17، 16، 14المواد  -3
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يكمف مجمس اإلدارة لمديوان الوطني لألراضي الفالحية بدراسة أي تدبير يرتبط بتنظيم  
 الوصية ويتداول بيذه الصفة في المسائل التالية:  الديوان وعممو ويقترحو عمى السمطة

 .برنامج عمل الديوان السنوي أو المتعدد السنوات وحصيمة نشاطاتو -

 .الشروط العامة إلبرام االتفاقيات والصفقات والمعامالت األخرى التي تمزم الديوان -

 مدى مالئمة حيازة الديوان أراض فالحية وشروط ذلك. -

 .لديوان ونفقاتوجداول تقدير إيرادات ا -

 .وشروط دفع مرتباتيم نيممستخدملنظام الديوان المحاسبي والمالي والقانون األساسي    -

 .لمديوان وتخصيصيا مقبول اليبات والوصايا التي تقد -

يوم التي تمي تاريخ  03تعرض مداوالت المجمس عمى السمطة الوصية لتوافق عمييا خالل  
 .1المصادقة عمييا

 بًاىَذٌر اىؼ -ثبٍّب

من المرسوم  7المعدلة بموجب المادة  04 – 01من المرسوم التنفيذي رقم  00تنص المادة  
قتراح مف إ ىيعيف المدير العاـ لمديواف بمرسـو رئاسي بناء عم »عمى أنو: 000 – 10التنفيذي رقم 

إطار ويتصرف المدير العام لمديوان في  «الوزير المكمؼ بالفالحة وتنيي ميامو باألشكاؿ نفسيا
 التنظيم المعمول بو، وبيذه الصفة: 

 .حترام صالحيات مجمس االدارة عن السير العام لمديوان في ظل إوالؤ يعتبر مس -

 .يمثل الديوان في كل أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء -

 .يمارس السمطة السممية عمى مستخدمي الديوان -

بشأنيا ثم يعرضيا عمى رير الواجب عرضيا عمى مجمس اإلدارة ليتداول ايعد التق -
 السمطة الوصية لتوافق عمييا.

 .يعد الميزانية التقديرية لمديوان وينفذىا -

 تفاقات. ات والعقود واإليبرم جميع الصفق -

                                                
 ، مرجع سابق.87 – 96من المرسوم التنفيذي رقم  ،12المادة  -1
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 .ينفذ نتائج مداوالت مجمس اإلدارة التي صادقت عمييا السمطة الوصية -

ريا حسب ما ستشا، ويحضرىا بإعتباره عضوا إ1جتماعات مجمس اإلدارةيقوم بتحضير إ -
 .04 – 01من المرسوم التنفيذي رقم  07ورد في المادة 

 اىفرع اىثبًّ 

 ٍهبً اىذٌىاُ اىىطًْ ىألراضً اىفالحٍت

ن الديوان فإ 04 – 01وفقا لممادة األولى من دفتر الشروط الممحق بالمرسوم التنفيذي رقم  
وطنية العقارية الفالحية ويجب أن ة الو األداة األساسية لتنفيذ السياسالوطني لألراضي الفالحية ى

ستعمال األمثل لألمالك العقارية الفالحية  ات المحددة في دفتر الشروط في اإلتساىم النشاط
الوطنية والحفاظ عمييا، باإلضافة إلى ميام أخرى يكمف بيا الديوان في إطار وظيفتو كضابط 

راضي األن أحكام دفتر الشروط عمى ملذا سنتطرق إلى ميام الديوان ض السياسة العقارية الفالحية
 اص )أوال(،  ثم تمك المتعمقة بصفتو ممثل لمالك الرقبة )ثانيا(. و مخالتابعة ل

 اىخبطتطالحٍبث اىذٌىاُ ػيى األراضً اىفالحٍت  -أوال

ستغالل األراضي الفالحية إطار ممارسة وظيفتو كييئة مسيرة لعممية في إ ،يقوم الديوان  
 لو لألراضي الفالحية ستغالجزاءات عمى المالك في حالة عدم إ لخاصة ، بفرضالتابعة لألمالك ا

إذا  »منو: 30المعدل والمتمم بحيث تنص المادة  03 – 01لقانون التوجيو العقاري رقم  اوفقوذلك 
ذا  بقيت األرض غير مستثمرة ثبت عدـ استثمار أراض فالحية ينذر المستثمر ليستأنؼ استثمارىا، وا 

 ولة ليذا الغرض بما يأتي: ( سنة تقـو الييئة العمومية المخ10جؿ جديد مدتو )اء ألدى إنتي
ذا  كاف المالؾ اإلستثمار لحساب وعمى نفقة المالؾ أو الحائز الظاىر إ حيز وضع األرض  -

 .الحقيقي غير معروؼ

 .أو عرض األرض لمتأجير -

 2.«أو بيعيا إذا كانت خصبة جدا، أو خصبة -

                                                
 ، مرجع سابق.87 – 96من المرسوم التنفيذي رقم  24، 23، 19، 18المواد  -1
 .مرجع سابق، 25 – 90من القانون  51المادة  -2
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ستثمار أو التأجير في الحاالت التي يكون فييا المالك، ألسباب قاىرة توضع األرض حيز اإل 
تخاذ ىذا اإلجراء بمجرد تبميغ اإلنذار، وفي جميع ز مؤقت عمى إستغالل األراضي المقصودة ويتم إعاج

–01من المرسوم التنفيذي  30و 30ستقراء المادتين ومن خالل إ 1الحاالت األخرى يعمد إلجراء البيع
أن المشرع قد سكت بالنسبة ألثار ىذين الجزاءين بالنسبة لمطرف اآلخر سواء المستأجر أو ، نجد 03

لكن الراجح أن تمك  2المستغل عمى نفقة المالك ولحسابو، وكذلك لم ينص عمى المدة القانونية لمجزاءين
 ستغالل األرض من مالكيا.بزوال السبب القاىر الحائل دون إ المدة مؤقتة تنتيي

سفية لنسبة لجزاء البيع يطبق عمى األرض الخصبة أو الخصبة جدا وذلك في حالة تعأما با 
ي حالة الموقف السمبي لممالك أو إختياريا في حالة و قيام المسؤولية التقصيرية، ويتم البيع جبرا فأ

 المذكورة أعاله. 30وذلك بعد إنذاره وفقا لممادة  3يجابيالموقف اإل
غير المستثمرة عن طريق المزاد العمني، وفي ىذه الحالة ال يمكن  يكون البيع الجبري لألرض 

من القانون المدني  400لمديوان الوطني لألراضي الفالحية ممارسة حق الشفعة تطبيقا لنص المادة 
لوطني يجابي يقرر المالك بيع األرض إما بعرضيا عمى الديوان االجزائري أما في حالة الموقف اإل

 تفاق عمى الثمن يتم بيعيا لصالحو، أو البحث عن مشتري لشراء األرض.وبعد اإل لألراضي الفالحية،
وفي ىذه الحالة يجب عمى المالك والشخص المشتري القيام بتحرير تصريح بنية إبرام عقد  

ر في ممارسة حق الشفعة من عدمو بإعتبار أن إستعمال حق البيع ويبمغ لمديوان الذي لو الخيا
 03 – 01من القانون رقم  30من القانون المدني والمادة  014حسب المادة  4يختيار الشفعة أمر إ
 السالف ذكر.

                                                
 .ابقس، مرجع 25 – 90من القانون رقم  52ادة الم -1
، مذكرة ماجستير، تخصص قانون عقاري، كمية استغالؿ األراضي الفالحية التابعة لألمالؾ الوطنيةجروني خالد،   -2
، )نقال عن زنود ماسينيسا وحفصي ليندة، النظام القانوني الستغالل العقار 106، ص2012،  1حقوق، جامعة الجزائر ال

الفالحي في الجزائر، مذكرة ماستر في القانون، تخصص قانون خاص داخمي، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود 
 .(.33ص 12/07/2015معمري، تيزي وزو في 

 (.107، )نقال عن زنود ماسينيسا وحفصي ليندة، مرجع نفسو، ص107ي خالد، مرجع نفسو، صجرون -3
، مجمة الباحث لمدراسات األكاديمية، جامعة "تدخؿ الدولة لضماف استغالؿ العقار الفالحي وعدـ اإلضرار بو"دغيش احمد،  -4

 (. 34د ماسينيسا وحفصي ليندة، مرجع نفسو، ص،) نقال عن زنو 98 – 97، ص ص 2014الحاج لخضر، باتنة، العدد الثالث، 
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باإلضافة إلى أن الديوان يحوز األراضي التي كانت موضوع خرق معامالت وفقا لممادة  
 ن قانون التوجيو العقاري م 33دة وتتمثل ىذه المعامالت حسب الما 03 – 01من القانون رقم  31
ت العقارية المنصبة عمى األراضي الفالحية والتي لم تحترم قاعدة الرسمية وكذا المعامالي ف

أو  1ستثمار أو تؤدي إلى تغيير وجيتيا الفالحيةتي تمحق ضررا بقابمية األراضي لإلالمعامالت ال
كما يقوم الديوان بتشجيع وتطوير الوسائل التقنية  2تتعارض وأحكام حدود تجزئة األراضي الفالحية

مالية التي تساعد عمى عصرنة المستثمرة الفالحية من خالل التبادل الودي لمقطع األرضية، أو وال
، ويقوم بإنشاء بنك المعطيات الذي يعني بالعقار الفالحي 3إعادة توزيع األراضي بغية تجمعيا

 4.ويسيره ويقوم بتطويره

 .ػتببرٓ ٍَثو ىَبىل اىرقبتٍهبً اىذٌىاُ بئ -ثبٍّب

لفالحية يوان الوطني لألراضي الفالحية ضابطا ومنفذا لمسياسة الوطنية العقارية اعتبار الدبإ  
المعدل والمتمم  04 – 01عتباره ممثال لمالك الرقبة، منح لو المشرع في المرسوم التنفيذي رقم وبإ

بحيث ، صالحيات واسعة عمى األراضي الفالحية العمومية 000 – 10بالمرسوم التنفيذي رقم 
من ىذا المرسوم  13متياز وذلك طبقا لممادة يل حق االنتفاع الدائم إلى حق اإلديوان بتحو يتكفل ال

ذ يتولى الديوان  دراسة ، إ000 – 10من المرسوم رقم  10المتممة بالمادة  04 – 01التنفيذي رقم 
تصال مع مصالح تابعة لألمالك الخاصة لمدولة باإلمتياز عمى األراضي الفالحية الطمبات اإل

ة متياز عمى األراضي الفالحيلك يقوم الديوان بدراسة طمبات اإلأمالك الدولة وبتفويض منيا كذ
، 5الممحقة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاريالتابعة لألمالك الخاصة لمدولة 

                                                
 مرجع سابق.، 25 – 90انون رقم من الق 365و 33المواد -1
 .فسونمرجع ، 25 – 90انون رقم من الق 56و 55المواد  -2
 نفسو. مرجع، 25 – 90انون رقم من الق 58المادة  -3
من دفتر شروط  تبعات الخدمة العمومية لمديوان الوطني لألراضي الفالحية الممحق بالمرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -4

 ، المعدل والمتمم.87 – 96
، يحدد كيفيات استغالل األراضي الفالحية 2011جانفي  10مؤرخ في  06 – 11من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  -5

، الصادر في 02التابعة لألمالك الخاصة الدولة المخصصة أو الممحقة بالييئات والمؤسسات العمومة، جريدة رسمية عدد 
 .2011يناير  12
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مالك الخاصة لمدولة الممنوحة األراضي التابعة لأل لستغالكما يكمف بضمان متابعة شروط إ
متياز والسير عمى أال يا المستدام واألمثل من أصحاب اإلستعمالباإلمتياز، ووضع أدوات تقييم إ

المذكورة  10حسب المادة ،تؤدي أية صفقة تتعمق باألراضي الفالحية إلى تغيير وجيتيا الفالحية 
 أعاله.

 اىَطيب اىثبًّ

 ضتغاله األراضً اىفالحٍت اىهٍئبث اىَتذخيت فً ػَيٍت إ

ن نجد ىيئات أخرى تسير عمى السير الحسالديوان الوطني لألراضي الفالحية، جانب  إلى    
ستغالل األراضي الفالحية سواء كانت ىذه األخيرة تابعة لمدومين الخاص لمدولة )فرع لعممية إ

 لألمالك الفالحية الوقفية )فرع ثالث(.  أو تابعةممكية خاصة )فرع ثاني( ،  ت ممموكةأول(، أو كان

 رع األوه اىف

 .ببىْطبت ىألراضً اىفالحٍت اىتببؼت ىيذوٍٍِ اىخبص

عتبارىا المسيرة بإ تسيير األراضي الفالحية التابعة لمدولة من طرف مديرية أمالك الدولة، 
 عتبارىا نائب الدولة عمى المستوى المحمي )ثانيا(. ثم الوالية بإ لألمالك الوطنية الخاصة )أوال(،

 

 الك اىذوىت.ٍذٌرٌت أٍ -أوال    

تعتبر مديرية أمالك الدولة الييئة المكمفة بتسيير وحماية األمالك الوطنية العامة والخاصة  
طريق تقييم  ستغالل العقار الفالحي التابع لألمالك الوطنية الخاصة عنتتدخل المديرية في مجال إ

متياز ليذه ر عقد اإل،وكذا تحريعتبارىا خبير الدولة إستغالل الفالحي بالعقارات الموجية لإل
 عتبارىا موثق لمدولة. إاألراضي ب

الخبرة  جراءالمديرية مكاتب تكمف بالتقييم وا   في إطار ميمتيا كخبير الدولة، تتوفر لدى 
ممارستيا لوظيفتيا كموثق  ستثمار عن طريق التنازل، أما بمناسبةعمى العقارات الموجية لإل
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تقوم بإعداد العقود المتعمقة باألمالك الخاصة لمدولة، وعمى  ، 1بموجب قرارا وزير االقتصادلمدولة، 
مالك متياز عمى األراضي الفالحية التابعة لألك الدولة بإعداد عقد اإلىذا األساس يقوم مدير أمال

متياز في حالة إخالل الدولة أمام القضاء إلسقاط حق اإلتمثيل الخاصة لمدولة، كما يتولى 
 2لتزاماتو.المستفيد إل

 اىىالٌت. -ٍبثبّ

يرأسيا الوالي. الوالية ىي جماعة إقميمية لمدولة، موضوعة تحت وصاية وزارة الداخمية،  
 ستغالل العقار الفالحي جممة من الصالحيات المتمثمة في: يممك الوالي في مجال إ

رئاسة المجنة الوالئية المكمفة بالتحقق من الوثائق أو الوقائع المصرح بيا أو  في حال  -
ذا تطمبت دراسة الممف معمومات تكميمية وذلك بطمب من الديوان الوطني لألراضي ما إ

 متياز.حويل حق االنتفاع الدائم إلى حق إفي إطار دراستو لممفات ت 3الفالحية

ديوان عند نياية المجنة من دراسة الممف يقوم الوالي بإرسال الممف مرفقا بمحضر المجنة إلى ال 
من المرسوم التنفيذي  13ستكمال شكميات توقيع دفتر الشروط وفق المادة ة إلالوطني لألراضي الفالحي

ستغالل األراضي الفالحية التابعة تعمق بتحديد  كيفيات تطبيق حق اإلمتياز إلالم 001 – 01رقم 
يعمم الوالي  ،لألمالك الخاصة لمدولة، وذلك في حالة قبول الممف، أما في حالة رفض المجنة لمممف

 4.ويرسل نسخة منيا إلى الديوان برفض منح االمتياز ،الممف عن طريق رسالة معممةالمعني ب
الذين يتولى الوالي بموجب قرار التصريح بإسقاط حق المستثمرين الفالحين أو ورثتيم  -

متياز في اآلجال المحددة مع نشر لم يودعوا ممف تحويل حق اإلنتفاع الدائم إلى حق إ
5عقارية.ىذا القرار في المحافظة ال

 

                                                
، يتضمن منح تفويض مدير أمالك الدولة في الوالية إلعداد العقود 1992جانفي  20رار وزير االقتصاد، مؤرخ في ق -1

 .1992، سنة 30التي تيم األمالك الخاصة لمدولة، جريدة رسمية عدد 
 .34زنود ماسينيسا وحفصي ليندة، مرجع سابق ، ص -2
متياز يحدد كيفيات تطبيق حق اإل، 2010ديسمبر سنة  23المؤرخ في  ،326 – 10من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  -3
 .2010ديسمبر  29، الصادر  في 79ستغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة لمدولة، جريدة رسمية عدد إل
 فسو.ن ، مرجع326 – 10من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  -4
 .فسون ، مرجع326 – 10من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  -5
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يوافق الوالي عمى ترخيص الديوان الوطني لألراضي الفالحية المستثمر صاحب حق  -
من  10فقرة  00متياز وذلك طبقا لممادة از بمواصمة التنازل عن حقو في اإلمتيإلا

 السالف الذكر.  001 – 01المرسوم التنفيذي رقم 

األمالك السطحية المتوفرة الترخيص إلدارة أمالك الدولة بمنح األراضي الفالحية وكذا  -
1عن طريق إعالن الترشح الذي يباشر بو الديوان الوطني لألراضي الفالحية.

 

 اىفرع اىثبًّ 

 ببىْطبت ىيؼقبر اىفالحً اىخبص. 

اعية المنوطة بالعقار الفالحي، فإن عدم إستثمار جتمنظرا لألىمية اإلقتصادية والوظيفية اإل 
ستثمار الفعمي لألراضي الفالحية ال الحق ولضمان اإلىذا األخير يشكل تعسفا في إستعم

ستحدث المشرع ، إ03 – 01من قانون التوجيو العقاري رقم  70و 70المنصوص عمييا في المواد 
04/707، ىيئة معتمدة خاصة ينظميا المرسوم التنفيذي رقم 2منو 31بموجب المادة 

سمى ىذه وت 3
 4الفالحية."ستغالل األراضي الييئة "لجنة إثبات عدم إ

من  10، المعدلة والمتممة بالمادة 707 – 04من المرسوم التنفيذي رقم  10تنص المادة  
00– 00المرسوم التنفيذي رقم 

تطبؽ أحكاـ ىذا  المرسـو عمى األراضي الفالحية غير » أن ، عمى5
  المستغمة الخاضعة لمقانوف الخاص.

لألمالؾ الخاصة لمدولة، خاضعة ألحكاـ المادة  تبقى األراضي الفالحية غير المستغمة التابعة  
 «....10 – 01مف القانوف رقـ  82

                                                
 .سابق ، مرجع326 – 10من المرسوم التنفيذي رقم  25 المادة -1
 ، مرجع سابق. 25 – 90من القانون رقم  50، 49، 48المواد  -2
، يضبط تشكيمة الييئة الخاصة وكذلك إجراءات إثبات 1997ديسمبر  15مؤرخ في  484 – 97مرسوم تنفيذي رقم  -3

 .17/12/1997، الصادر في 83عدم استغالل األراضي الفالحية، جريدة رسمية عدد 
 مرجع نفسو.  ،484 – 97من المرسوم التنفيذي رقم  1المادة  -4
المؤرخ في  484–97، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  2012فبراير  20مؤرخ في  83 – 12مرسوم تنفيذي رقم  -5

ستغالل األراضي الفالحية، جريدة إالخاصة وكذلك إجراءات إثبات عدم ، الذي يضبط تشكيمة الييئة 1997ديسمبر  15
 .2012فبراير  26، الصادر في 11سمية عدد ر 
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يستنتج من نص المادة أن المجنة تمارس مياميا عمى العقار الفالحي التابع لمخواص دون  
 .العقار الفالحي التابع لألمالك الخاصة لمدولة

كل والية وتتشكل من  ستغالل األراضي الفالحية عمى مستوىتؤسس لجنة إثبات عدم إ 
 سنوات تضم كل من:  10أعضاء يتم تعيينيم بقرار من الوالي المختص إقميميا لمدة 

 مدير المصالح الفالحية لموالية رئيسا.  -

 المدير الوالئي لمديوان الوطني لألراضي الفالحية.  -

 .عضو من المجمس الشعبي الوالئي يعينو رئيسو -

 يعينو رئيسو.عضو من الغرفة الفالحية الوالئية  -

  1ستعانة بأي شخص من شانو مساعدتيا في أشغاليا.ويمكن لمجنة اإل 
، تجتمع 707 – 04من المرسوم التنفيذي رقم  17أما بخصوص سير عمميا فطبقا لممادة  

الحاجة إلى ذلك  ستدعاء من رئيسيا وكمما دعتواحدة في الشير في دورة عادية بإ المجنة مرة
  ائية.ستثنتجتمع في دورات إ

ه ىذاألراضي الفالحية وتباشر المجنة ستغالل ميمة المجنة في إثبات حالة عدم إ تكمن 
ما بمبادرة من أعضائيا، أو بطمب من المصالح الفالحية أو الديوان الوطني لألراضي الميمة إ

مة وتبعا لذلك تمزم المجنة بإجراء التحقيقات الالز  2الفالحية، أو بناءا عمى إخطار من أي شخص
ترسمو إلى كل من الوالي عدم إستغالل األرض الفالحية وتعد بمقتضاىا محضر إثبات حالة 

المكمف بالفالحة. بعد ذلك تقوم المجنة بإعذار المالك أو حائز الحق العيني العقاري  والوزير
ذا بقيت األرض غير مستثمرة  11في ميمة ال تتجاوز بضرورة إستغالل األرض الفالحية  أشير، وا 

                                                
مرجع  484–97من المرسوم التنفيذي رقم  03، المعدلة والمتممة لممادة 83–12من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  -1

 سابق.
، 83 – 12من المرسوم التنفيذي رقم  4، المعدلة والمتممة بالمادة 484 – 97من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  -2

 مرجع سابق.
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ستغالل خالل سنة ول، يعذر مرة أخرى لوضعيا قيد اإلالل ىذه الفترة المحددة في اإلنذار األخ
 1ستغالل األرض.إواحدة، وخالل ىذه الفترة يتعين عمى المجنة طمب األسباب التي حالت دون 

من  13المعدلة والمتممة بالمادة  707 – 04من المرسوم التنفيذي رقم  10تشترط المادة  
موصى  عمى وجوب إرسال االعذار األول في رسالة مضمنة 00 – 00التنفيذي رقم  المرسوم

 عذار الثاني فيبمغ عن طريق محضر قضائي.عمييا مع وصل إستالم أم اإل
متثال لإلنذار الثاني خالل المدة المحدودة فيو، تقوم المجنة بتبميغ الديوان في حالة عدم اإل 

من  30يقوم ىذا األخير بتطبيق التدابير المقررة في المادة  الوطني لألراضي الفالحية، وبموجبو
 .2المتضمن التوجيو العقاري 03 – 01القانون رقم 

 اىفرع اىثبىث

 ببىْطبت ىيؼقبر اىفالحً اىىقفً

الوقف ىو حبس العين عن التممك عمى وجو التأييد والتصديق بالمنفعة عمى الفقراء أو  
 .3عمى وجو من وجوه البر والخير

ستغالل العقار الوقفي مجموعة من األجيزة والمتمثمة في وزارة الشؤون يتولى تسيير وا   
دارة ، وكذلك نجد المجنة الوطنية لالدينية واألوقاف كييئة مركزية ألوقاف التي تتولى تسيير وا 

تنشا المجنة الوطنية لألوقاف بقرار من وزير الشؤون الدينية وتوضع  ،األمالك الوقفية وحمايتيا
000-00من المرسوم التنفيذي رقم  10تحت وصايتو طبقا لممادة 

وكذلك مديرية األوقاف والحج  ،4
071-0111من المرسوم التنفيذي رقم  10ة بموجب المادة حدثالمست

والتي تيتم في مجال العقار  5

                                                
 ، مرجع سابق.484 – 97من المرسوم التنفيذي رقم  07و 06المواد  -1
 .فسون، مرجع 484 – 97من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  -2
، صادر 21، يتعمق باألوقاف، جريدة رسمية عدد 1991أفريل  27، المؤرخ في 10-91القانون رقم من  03المادة  -3

 .08/05/1991بتاريخ 
، يحدد شروط إدارة األمالك الوقفية وتسييرىا وحمايتيا 1998ديسمبر  01مؤرخ في  381 – 98مرسوم تنفيذي رقم  -4

 . 01/12/1998، الصادر في 90وكيفيات ذلك، جريدة رسمية عدد 
الدينية  ، يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة الشؤون2000يونيو  28مؤرخ في  146 – 2000مرسوم تنفيذي رقم  -5

 .2000يوليو  02، الصادر في 38واألوقاف، جريدة رسمية عدد 
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سالفالحي الوقفي بوضع البرامج المتعمقة بالبحث عن األم  تثمارىا والك الوقفية وتنميتيا وتسييرىا وا 
مديرية األوقاف والحج مديريات فرعية نذكر منيا المديرية الفرعية لمبحث عن األمالك الوقفية  متض

ستثمار األمالك الوقفية ،والمديرية الفرعية إلوالمنازعات  والتي تتكفل بالبحث عن األمالك الوقفية 
وتنميتيا وكذا متابعة نشاط ستثمار األمالك الوقفية تكمف بإعداد الدراسات المتعمقة بإوالتي 

عداد عمميات التعميمات  المكمفين باألمالك الوقفية في مستوى نظارات الشؤون الدينية بالواليات وا 
 والترميمات المتعمقة باألمالك الوقفية ومتابعتيا.

أما بالنسبة لألجيزة المحمية، فنجد نظارة الشؤون الدينية التي تسير عمى تسيير األمالك  
توثيقيا إداريا، وتسند ميمة رعاية التسيير المباشر لمممك و  وحمايتيا والبحث عنيا، وجردىا الوقفية

ستطالع رأي رار من وزير الشؤون الدينية بعد إالذي يتم تعيينو بق 1الوقفي إلى ناضر الممك الوقفي
 .2لجنة األوقاف

من  00مادة ي الجموعة من الميام المنصوص عمييا فتسند إلى ناضر الممك الوقفي م 
 ، وتتمثل في: 000 – 00المرسوم التنفيذي رقم 

السير عمى العين الموقوفة، ويكون بذلك وكيال عمى الموقوف عمييم وضامنا لكل  -
 تقصير. 

 .منقوالتو  المحافظة عمى الممك الوقفي وممحقاتو وتوابعو من عقارات -

 .القيام بكل عمل يفيد الممك الوقفي أو الموقوف عمييم -

 .ر عن الممك الوقفي، مع التقيد بالتنظيمات المعمول بيا وبشروط الواقفدفع الضر  -

عادة بناءه عند اإلالسير عمى صيانة الممك الوقفي الم -  .قتضاءبني وترميمو وا 

 ستصالحيا وزراعتيا. قفي واألراضي الفالحية الوقفية وا  السير عمى حماية الممك الو  -

 .تحصيل عائدات الممك الوقفي -

                                                
 – 91من قانون  33، مرجع سابق، وكذلك انظر المادة 381 – 98من المرسوم التنفيذي رقم  12و 10انظر المواد  -1

 ، مرجع سابق.10
 ، مرجع نفسو.381–98من المرسوم التنفيذي رقم  12و 10انظر المواد  -2
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حقوق الموقوف عمييم مع مراعاة شروط الواقف بعد خصم نفقات  السير عمى أداء -
 المحافظة عمى الممك الوقفي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 



 

 

 

 

 اىفظو اىثبًّ:

 آىٍبث تفؼٍو ضىق اىؼقبر االقتظبدي
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سعيا من الدولة الى توفير المناخ المناسب لإلستثمار، تم إعتماد العديد من اآلليات 
 ات من أجل إعادة بعث اإلقتصاد الوطني والنيوض بو. وتحقيقا ليذا الغرض، أصدرواإلجراء

المشرع ترسة من القوانين التي تبرز إرادة الدولة في ضمان السير الحسن لعممية إستغالل 
ستثمار، بحيث حدد معايير وضوابط قانونية تنظم كيفية إستغالل ىذا النوع العقار الموجو لإلىذا

 من العقار.

نجاعتيا وعدم تحقيق  ستغالل، ولكن نظرا لعدمف العقار اإلقتصادي عدة أنماط لإلعر 
مالك ستغالل األقر المشرع الجزائري أخيرا عمى اإلمتياز كآلية وحيدة إلة  منيا، إستىداف المرجو األ

 ستثمار. الوطنية الخاصة الموجية لإل
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 اىَبحث األوه

 اىظْبػًضتغاله اىؼقبر ٍتٍبز ببىتراضً مآىٍت إلاإل

الصناعي،   ستغالل العقارع الجزائري عمى اإلمتياز بالتراضي كصيغة وحيدة إلعتمد المشر إ
ثم سنعرج عمى  لذا سنقوم بدراسة ىذه اآللية من خالل التطرق إلى مفيوم االمتياز، )مطمب أول(،

 كيفية تنظيمو وسيره، )مطمب ثاني(.

 اىَطيب األوه

 ٍفهىً ػقذ االٍتٍبز

ستغالل العقار الصناعي )فرع خالل ىذا المطمب، بتعريف عقد اإلمتياز إل سنقوم من    
 أول(، ثم خصائصو )فرع ثاني(.

 اىفرع األوه

 تؼرٌف ػقذ االٍتٍبز

ستغالل العقار الصناعي، كان بموجب إمتياز كمفيوم جديد لعقود إن أول ظيور لحق اإل    
د ىذا العقد عمى ستثمار. يستنترقية اإل، المتعمق ب30/03/0000ي ، المؤرخ ف08-00القانون رقم 

لى فكرة عقد اإليجار ويسمى "اإلنتفاع فكرة اإل ̋متيازوا 
1. 

حد لى بمقتضاه أىو عقد إداري يتو  »نو:عرف األستاذ حمدي قبيالت عقد اإلمتياز عمى أ
ى قتصادية لمدة محددة عمف الخاص عادة فرد أو شركة تشغيؿ أحد المرافؽ العامة اإلأشخاص القانو

مسؤولية وبواسطة عممو أو أموالو مقابؿ رسـو يدفعيا المنتفعوف بالمرفؽ أو مقابؿ مبمغ معيف تدفعو 
 .2«اإلدارة

 عقد إداري يتولى الممتـز فردا أو شركة »كما عرفو الدكتور سميمان محمد الطماوي بأنو:

اضاىا مف المنتفعيف ستغاللو، مقابؿ رسـو يتقابمقتضاه وعمى مسؤوليتو إدارة مرفؽ عاـ اقتصادي و 

                                                
 .68،  ص2006مخموف، العقار الصناعي، الطبعة األولى، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، بوجردة  -1
قبيالت حمدي، القانون اإلداري، ماىية القانون اإلداري، التنظيم اإلداري، النشاط اإلداري، دار وائل لمنشر والتوزيع،  -2

  .324، ص 2008عمان، 
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وط التي تضمنيا مع خضوعو لمقواعد األساسية الضابطة لسير المرافؽ العمومية، فضال عف الشر 
 .1«متيازاإلدارة في عقد اإل

متياز في المادة األولى من دفتر الشروط النموذجي رف عقد اإلأما المشرع الجزائري فقد ع
متياز المتعمق بمنح إ ،0009 أكتوبر 00ي المؤرخ ف 088-09 الممحق بالمرسوم التنفيذي رقم

 ستثمار، عمى النحو التالي:في مناطق خاصة في إطار ترقية اإل مالك الوطنية الواقعةأراضي األ
نتفاع بقطعة أرضية متوفرة تابعة بموجبو الدولة مدة معينة حؽ اإل متياز ىو العقد الذي تخوؿ اإل »

خضع لمقانوف الخاص مقيما أو غير مقيـ، أو مؤسسة ألمالكيا الخاصة، شخصا طبيعيا أو معنويا ي
ستثمار في منطقة خاصة في إطار إقتصادية لتستعمؿ تمؾ األرض أساسا في إقامة مشروع إعمومية 

 .«ستثماروالمتعمؽ بترقية اإل 2339أكتوبر 5 المؤرخ في 21-39المرسـو التشريعي رقـ 
ستثمار قابل لمتحويل إلى تنازل كآلية لإلمتياز غير النص أعاله تبنى المشرع لنظام اإليبين 

متياز تأرجح بين أسموب المزاد العمني والتراضي، حيث في ي العقار الصناعي، إال أن ىذا اإلف
متياز عمى أساس دفتر أعباء عن طريق المزاد العمني اإل نو يمنح، فإ39-32ظل األمر رقم 

نجاز لألمالك الخاصة لمدولة الموجية إلالمفتوح أو المقيد أو بالتراضي عمى األراضي التابعة 
ستثناء عن القاعدة إمتياز عن طريق التراضي في ىذا األمر يعد منح اإل 2ستثماريةالمشاريع اإل

تياز عن طريق التراضي بناءا عمى إقتراح ملذي يرخص بمنح اإلالعامة إذ أن مجمس الوزراء ىو ا
د العمني الذي يتم فيو الترخيص بمنح . عمى خالف أسموب المزا3ستثمارالمجمس الوطني لإل

ستثمارات، عندما لوزير المكمف بالصناعة وترقية اإلمتياز بموجب قرار من الوالي أو بقرار من ااإل
 .4تكون القطعة األرضية تابعة لييئات عمومية مكمفة بالضبط والوساطة العقارية

                                                
العامة لمعقود اإلدارية، دراسة مقارنة، الطبعة الخامسة، جامعة عين شمس، مصر،  الطماوي سميمان محمد، األسس -1

 .108ص ،1991
 .سابق ، مرجع04-08من األمر رقم  3المادة  -2
 ، مرجع نفسو.04-08من األمر رقم  6المادة  -3
"المجمة األكاديمية لمبحث  ستقالؿ العقار الصناعي في الجزائر."االمتياز بالتراضي كصيغة وحيدة إل ،زادي سيد عمي -4

 .533القانوني، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ص
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وحيد لمنح  كأسموب المشرع عمى التراضي أبقى 0100 لسنة لكن بصدور قانون المالية
اعدة عمى تحديد الموقع وترقية قتراح لجنة المسإاز بترخيص من الوالي وبناءا عمى متياإل
العقارية  األصولالخاصة لمدولة و  لألمالكالتابعة  األراضيستثمارات وضبط العقار، عمى اإل

قتصادية، وكذا الفائضة لممؤسسات العمومية اإل األصولالمتبقية لممؤسسات العمومية المنحمة و 
 .1لممناطق الصناعية ومناطق النشاطات التابعة األراضي

متياز دون جاء بمبدأ عام وىو صيغة منح اإل 17-10تجدر اإلشارة إلى أن األمر رقم 
ستثماري، غير أن المديرية العامة األرضية المنجز فوقيا المشروع اإلإمكانية التنازل عن القطعة 
عتبرت األراضي الموجية لمترقية إ، 0101جوان  0صادرة عنيا بتاريخ لألمالك الوطنية في مذكرة 

العقارية التجارية التابعة لمييئات المكمفة بالعقار، سيما الوكاالت العقارية الوالئية أو المؤسسة 
الوطنية لمترقية العقارية قابمة لمتحويل إلى تنازل، ألنو ال يوجد أي حكم تشريعي أو تنظيمي، 

عتبار أن غير القابل لمتحويل إلى تنازل، بإمتياز ن تسييرىا وفق صيغة اإلترط أن يكو يش
030-10و 030-10 المرسومين التنفيذيين رقم

فيما يخص ىذا النوع من العقار أشار فقط إلى  (2)
شريطة اإلنجاز  ستثماريةإاألراضي المتوفرة عمى مستوى مناطق النشاطات والموجية لمشاريع 

 .3اري والذي يتم إثباتو بموجب شيادة المطابقةالفعمي لممشروع العق

 اىفرع اىثبًّ

 خظبئض ػقذ االٍتٍبز اىظْبػً.

متياز اإل نستخمص من خالل التعريفات السابقة مجموعة من الخصائص التي يتميز بيا عقد
 الوارد عمى العقار الصناعي، وسيتم ذكرىا عمى النحو اآلتي: 

 متياز عقد إداري رسمي:عقد اإل-
                                                

 .مرجع سابق، 11-11نون رقم من القا 15المادة  -1
، يحدد شروط وكيفيات منح االمتياز عمى األراضي التابعة 2009مايو  02، مؤرخ في 152-09مرسوم تنفيذي رقم  -2

 .06/05/2009، الصادر في 27الخاصة لمدولة والموجية إلنجاز مشاريع استثمارية، جريدة رسمية عدد  لألمالك
، يحدد شروط وكيفيات منح االمتياز عمى األصول المتبقية 2009مايو  02، مؤرخ في 153-09مرسوم تنفيذي رقم  - 

التابعة لممؤسسات العمومية االقتصادية وتسييرىا، لممؤسسات العمومية المستقمة وغير المستقمة المحمة واألصول الفائضة 
 . 06/05/2009، صادر في 27جريدة رسمية عدد 

 .535زادي سيد عمي، مرجع سابق، ص -3
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أعاله بعقد  4متياز المذكور المادة يكرس اإل » عمى 17-10من األمر رقم  01لمادة تنص ا
 .«إداري تعده إدارة أمالؾ الدولة...

متياز يحرر من طرف مدير أمالك الدولة حسب إستقراء ىذه المادة، فإن عقد اإلمن خالل 
، ثم يقوم 17-10مر رقم كيفيات محددة في دفتر الشروط الممحق بالمراسيم التنفيذية المنظمة لأل

متياز، ليذا يتطمب أن يكون عقد إداري موثق أي يفرغ في لمدير الفرعي بتسجيل قرار منح اإلا
مكرر من القانون المدني، ويسمط عميو إجراءات  007قالب رسمي، وىذا ما نصت عميو المادة 

 .1الشير لكونو وارد عمى العقار
 متياز عقد محدد المدة:عقد اإل -

متياز لمدة التابعة ألمالك الدولة الموجية إلستقبال مشاريع إستثمارية، محل منح إألراضي تكون ا
17-10من األمر رقم  7سنة، وذلك طبقا لنص المادة  00سنة قابمة لمتجديد، وأقصاىا  00أدناىا 

2. 
متياز، ويثبت تاريخ حيازة تمام إجراءات التوقيع عمى عقد اإليبدأ سريان ىذه المدة فور إ

متياز، تعده إدارة أمالك الدولة. وتظير أىمية ىذا نطالق عقد اإلإاألرض بمحضر يمثل تاريخ 
متياز ستثماري، وفي ىذا الجانب يخضع صاحب اإلالمحضر في حساب مواعيد تنفيذ المشروع اإل

 (3)نطالق في تنفيذ األشغال في اآلجال المحددة في دفتر الشروط.لممتابعة والرقابة، ألنو ممزم باإل
 عقد يرد عمى حؽ عيني عقاري:-

ستثمار لمدة محددة يد المستثمر من العقار الموجو لإلفي مجال العقار الصناعي، يستف
من القانون  077قانونا، إال أنو ال يعد مالكا لياو إنما مجرد منتفعا وفي ىذا الصدد نصت المادة 

 .4«لشفعة وبالتقادـ أو بمقتضى القانوفنتفاع بالتعاقد وبايكسب حؽ اإل »: نوأالمدني الجزائري عمى 
 

                                                
بودادة نورية وعماري ابتسام، أنظمة استغالل العقار الصناعي في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شيادة الماستر في  -1

كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، تاريخ المناقشة الحقوق تخصص قانون عقاري، 
 .47ص ،22/06/2017

 ، مرجع سابق.04-08من األمر رقم  4المادة  -2
 .43جالجل عبد الحميد، مرجع سابق، ص  -3
مدني، جريدة رسمية عدد ، يتضمن القانون ال1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من القانون رقم  844انظر المادة  -4

 ، المعدل والمتمم.1979، صادر في 78
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 عقد مف عقود اإلذعاف:-
ولة ليا بموجب القانون متياز، بمجموعة من السمطات المخإلتتمتع اإلدارة المانحة لعقد ا
يجعل المتعاقد معيا ممزما بقبولو، كما ىو مفروض عميو دون أن  كتعديل العقد أو فسخو أو إلغائو،

 .1متياز عقد إذعانيل بنوده وىذا ما يجعل من عقد اإلأو تعد يكون لو الحق في المناقشة
 عقد يمنح لشخص طبيعي أو معنوي خاضع لمقانوف الخاص:-

متياز...لفائدة المؤسسات والييئات يمنح اإل » عمى 17-10من األمر  0تنص المادة 
 .«العمومية واألشخاص الطبيعييف أو المعنوييف الخاضعيف لمقانوف الخاص...

نوي كل شخص طبيعي أو مع متياز ىول نص المادة يظير لنا أن صاحب اإلمن خال
 ستثماري، قد يكون شخصا وطنيا أو أجنبيا.يخضع لمقانون الخاص يرغب في إنجاز مشروع إ

فالمشرع الجزائري كرس مبدأ المساواة في المعاممة بين المستثمر الوطني واألجنبي من خالل 
          2 .10-10من األمر رقم  07المادة 
حيث أن  3متياز يرد عمى قطعة أرضية تابعة لألمالك الخاصة لمدولة والمتوفرةعقد اإل-

األمالك الخاصة لمدولة يمكن أن تكون محل تصرف أو تنازل عمى عكس األمالك الوطنية العامة 
 .4التي ال تحتمل التمميك أو التصرف أو الحجز أو التقادم

ع إتاوة إيجارية سنوية كما ىي محددة من مصالح أمالك الدولة متياز يمنح مقابل دفعقد اإل-
متياز، تحيين جارية لمقطعة األرضية محل منح اإلمن القيمة الت 0/01 المختصة، والتي تمثل

. لكن بصدور قانون المالية لسنة 5( إحدى عشر سنة00نقضاء كل فترة )بعد إ اإلتاوة السنوية
منو، حيث أصبحت  10، بموجب المادة 17-10رقم  من األمر 0، تم تعديل المادة 0103

                                                
تاتولت فاطمة، المعالجة القانونية لمعقار الصناعي في ضوء التشريع واالجتياد القضائي، مذكرة لنيل شيادة الماستر،  -1

ام مرجع سابق عن بودادة نورية وعماري ابتس ، )نقال125، ص2015فرع قانون عقاري، كمية الحقوق، جامعة الجزائر 
 .(49ص

 .مرجع سابق ،03-01األمر رقم من  14انظر المادة  -2
 مرجع سابق. ،04-08من األمر رقم  03المادة  -3
، يتضمن قانون االمالك الوطنية ،جريدة رسمية عدد 1990ديسمبر  1المؤرخ في  30-90من القانون رقم  04المادة  -4

 ، معدل ومتمم.02/12/1990، صادر في 52
 مرجع سابق.، 04-08من األمر رقم  09دة الما-5
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 0/00مصالح أمالك الدولة المختصة إقميميا ىي التي تحدد اإلتاوة اإليجارية السنوية، والتي تمثل 
 متياز.من القيمة التجارية لمقطعة األرضية محل منح اإل

 اىَطيب اىثبًّ

 أحنبً إبراً ػقذ االٍتٍبز اىظْبػً

متياز الوارد عمى عقار صناعي يمنح بتوفر مجموعة عقد اإل , فإن كسائر العقود األخرى    
من الشروط المتعمقة بأطراف العقد )فرع أول(، ثم إتباع اإلجراءات القانونية النعقاده )فرع 

 )فرع ثالث(.   ثاني(، لكي ينتج في االخير أثاره

 اىفرع األوه

 شروط ٍْح ػقذ االٍتٍبز اىظْبػً

تمك المتعمقة  ر مجموعة من الشروط لكي ينعقد صحيحا، منيامتياز توفيتطمب عقد اإل
متياز )ثانيا(، وكذلك ىناك شروط )أوال(، ومنيا ما يتعمق بصاحب اإلمتياز باإلدارة مانحة اإل

 متياز )ثالثا(.ض محل اإلخاصة باألر 

 ٍتٍبز.شروط اىَتؼيقت ببإلدارة ٍبّحت اإلاى -أوال

يض من وزير المالية، بين أمالك الدولة بناءا عمى تفو متياز بموجب عقد يعده مدير يمنح اإل
ز، فيشترط في اإلدارة المانحة متياكمفة بتسيير الممك الوطني محل اإلمتياز واإلدارة المصاحب اإل

ر جبلكن أ 1ختصاصمجال القانون اإلداري السيما اإل متياز الشروط العامة المتعارف عمييا فيلإل
متياز بدفتر شروط وفقا لمنموذجين المرفقين بالمرسومين التنفيذيين اإلالمشرع اإلدارة أن ترفق عقد 

 .2009ماي  02المؤرخين في  153-09و 152-09رقم 
 متياز من طرف ىيئات معينة حسب الحالة:وجب أن يتم الترخيص باإلكما أ

بقرار من الوزير المكمف بالسياحة إذا تعمق األمر بعقار سياحي، أو الترخيص بقرار من 
خذ بعقارات الحافظة  العقارية، بعد أستثمارات إذا تعمق األمر لوزير المكمف بالصناعة وترقية اإلا

والي المختص في باقي العقارات رأي الوكالة الوطنية المكمفة بتسييرىا، أو الترخيص بقرار من ال
                                                

احمد جبوري، استغالل األمالك الوطنية الخاصة عن طريق االمتياز، مذكرة ماجيستر في القانون العقاري، كمية  -1
 (.528، )نقال عن زادي سيد عمي، مرجع سابق، ص92، ص2011الحقوق، جامعة سعد دحمب، البميدة، 
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نصوص عمييا ستثمارات وضبط العقار الماعدة عمى تحديد الموقع وترقية اإلقتراح من لجنة المسبإ
من مجمس الوزراء في حالة  ، كما قد يكون الترخيص بقرار04-08من األمر رقم  5في المادة 

ستثمارات المنشأ بموجب ير اإلقتراح من المجمس الوطني لتطو منح اإلمتياز عن طريق التراضي بإ
 . 1 2011أوت 20المؤرخ في  03-01ألمر رقـ من ا 18المادة 

السمطة الحصرية في منح ، منحت لموالي 2015تكميمي لسنة وبصدور قانون المالية ال
اح من المدير الوالئي المكمف قتر العقار اإلقتصادي في إطار حق اإلمتياز، وذلك بناءا عمى إ

قتراح من الييئة، المكمفة بتسيير لوالئيين لمقطاعات المعينة، أو بإستثمار بالتنسيق من المديرين اباإل
راضي الواقعة داخل محيط المدينة الجديدة بعد موافقة الوزير المكمف المدينة الجديدة عمى األ

بالمدينة، كما يمكن أن يكون الترخيص بقرار من الوالي بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتطوير 
 .2السياحة، إذا تعمق األمر بعقار سياحي، بعد موافقة الوزير المكمف بالسياحة

 ٍتٍبز.طبحب اإل شروط اىَتؼيقت ببىَطتفٍذاى -ثبٍّب

، التي تعدل الفقرة 2011جويمية  18المؤرخ في  11-11من القانون رقم  15تنص المادة 
متياز عمى أساس دفتر شروط، يمنح اإل »عمى ما يمي:  04-08من األمر  03األولى من المادة 

سات والييئات عف طريؽ التراضي عمى األراضي التابعة لألمالؾ الخاصة لمدولة المتوفرة لفائدة المؤس
ف الخاضعيف لمقانوف الخاص وذلؾ إلحتياجات مشاريع العمومية أو األشخاص الطبيعييف أو المعنويي

  «.ستثمارية ومع مراعاة قواعد التعمير المعموؿ بياإ
متياز لفائدة المؤسسات والييئات العمومية أو األشخاص يمنح اإل ،ىذه المادةحسب  

لمقانون الخاص، مع مراعاة الشروط العامة لمتعاقد كاألىمية ويكون الطبيعية أو المعنوية الخاضعة 
رع الجنسية الجزائرية في صاحب ميسورا ماليا وممتعا بحقوقو المدنية، كما لم يشترط المش

 .3متيازاإل

                                                
، ص 2013، دار ىومة، الجزائر 03-10ع الدائم الى امتياز في ظل القانون رقم حكيمة كحيل، تحويل حق االنتفا - 1

 .(528، ص  نفسو . )نقال عن زادي سيد عمي، مرجع223
 ، مرجع سابق.04-08من األمر رقم  5، المعدلة لممادة 01-15من األمر رقم  48المادة  - 2
 (.529رجع سابق، ص )نقال عن زادي سيد عمي، م 93حمد جبوري، مرجع سابق، ص أ -3
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 ٍتٍبز.اىشروط اىخبطت ببألرع ٍحو اإل -ثبىثب

متياز تابعا ر محل اإلأن يكون العقا 152-09قم من المرسوم التنفيذي ر  6تشترط المادة 
لألمالك الخاصة لمدولة، وغير مخصص وليس في طور التخصيص لفائدة مصالح عمومية     

حدد في أدوات و قابمة لمتعمير، كما ىو مأتابعة لمدولة لتمبية حاجياتيا، وواقعة في قطاعات معمرة 
خارج ىذه القطاعات بسبب  ستثمارية التي يستمزم تمركزىاالتييئة والتعمير بإستثناء المشاريع اإل

 طبيعتيا.
 متياز أصناف األراضي اآلتية:غير أنو تستثنى من مجال أحكام اإل

 .األراضي الفالحية 
 .القطع األرضية المتواجدة داخل المساحات المنجمية 
 ستغالليا ن المحروقات وا  جدة داخل مساحات البحث عضية المتوار القطع األ

 ة والغازية. ت الكيربائيآومساحات حماية المنش
 .القطع األرضية المتواجدة داخل مساحات المواقع األثرية والثقافية 
 من إعانة الدولة. ةالقطع األرضية الموجية لمترقية العقارية المستفيد 
 ز متياة التجارية التي تخضع لصيغة منح إالقطع األرضية الموجية لمترقية العقاري

مي لممشروع، طبقا ألحكام دفتر الشروط ، والمثبت نجاز الفعقابل لمتحويل إلى تنازل عند اإل
 .1قانونا بموجب شيادة المطابقة

ستثماري، نظرا لكون وع اإليجب أن تكون القطعة األرضية مييأة مسبقا كونيا محال لممشر 
تي تحدد موقع أدوات التعمير )المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير ومخطط شغل األراضي( ىي ال

نجاز أو بناء أي منشاة صناعية، دون أن تكون القطعة األرضية المبني كن إاألراضي، وال يم
 عمييا مخصصة لذلك وفقا لشيادة التعمير المقدمة من المصالح المختصة.
المؤرخة في   04979في ىذا اإلطار أصدرت المديرية العامة لألمالك الوطنية مذكرة رقم 

 موجية إلى المدراء ،ستثمارأة موجية لإلخمق فضاءات جديدة مييالمتعمقة ب ،2014ماي  12
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متيازات إلى حين التييئة الكمية لمموقع وتجزئتو وعمى أساس الوالئيين تحثيم عمى عدم منح اإل
نطالق السريع الحق وقصد السماح باإل وضعية واضحة ومطيرة منذ البداية تفاديا لكل نزاع

قتصادية لموطن، يعود الفصل في لمتنمية اإليع التي من شانيا المساىمة في اإلحياء الفوري لممشار 
حتياجات وخصوصيات الوالي المختص إقميميا في منح اإلمتياز من عدمو، حسب إىذه الحالة إلى 

 .1كتمال أشغال التييئةع رغم عدم إو المشر 

 اىفرع اىثبًّ

 ٍتٍبزٍراحو إبراً ػقذ اإل

 وات أساسية وىي كاآلتي:متياز، وفقا ألسموب التراضي إتباع خطيتطمب إلبرام عقد اإل

 إٌذاع طيب اىحظىه ػيى ػقبر طْبػً -أوال

متياز أن يقدم ممفا يودع لدى أمانة لجنة المساعدة عمى تحديد الموقع يجب عمى المترشح لإل
 .01-01من المرسوم التنفيذي رقم  0ستثمارات وضبط العقار حسب نص المادة اإل وترقية

عتباره جو إلى الوالي المختص إقميميا، بإار صناعي يو يحتوي الممف عمى طمب الحصول عمى عق
قتصادية لممشروع. مع إ2رئيس المجنة ستمارة تقنية يممؤىا المترشح ، يرفق الطمب بدراسة تقنية وا 

ع، مبمغ تمنح لو من طرف المجنة. إضافة إلى خطة تمويل تبين التكمفة المالية التقديرية لممشرو 
ات المالية التي يمكن لممترشح صاحب الطمب الحصول عمييا عتمادالتمويل الشخصي ومبمغ اإل

من دفتر الشروط النموذجي الممحق   07والتي يستطيع التصرف فييا، وىذا ما أكدت عميو المادة 
 .030-10 بالمرسوم رقم

 دراضت اىطيب. -ثبٍّب

طمب ستثمارات وضبط العقار بدراسة الاعدة عمى تحديد الموقع وترقية اإلتقوم لجنة المس
 .3يوما 01والفصل فيو في أجل أقصاه 

                                                
 .531زادي سيد عمي، مرجع سابق، ص - 1
 .60ص ،منقمتي يمينة وطاشور دييية، مرجع سابق -2
 ، مرجع سابق.20-10من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  4المادة  -3
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عمى الوالي الذي لو وحده صالحية متياز حالة قبول الطمب، تقوم المجنة بإقتراح منح اإل في
المعدلة بالمادة  17-10من األمر رقم  3متياز وذلك بموجب المادة إتخاذ قرار الترخيص بمنح اإل

متياز بالتراضي بقرار مف يرخص اإل »:وأن والتي تنص عمى 0100من قانون المالية لسنة  07
 :الوالي

ستثمارات وضبط العقار ساعدة عمى تحديد الموقع وترقية اإلقتراح مف لجنة المػػػػػػ بناء عمى إ
لعقارية المتبقية لممؤسسات العمومية المنحمة  ا عمى األراضي التابعة لألمالؾ الخاصة لمدولة واألصوؿ

قتصادية، وكذا األراضي التابعة لممناطؽ الصناعية ومناطؽ ومية اإلوؿ الفائضة لممؤسسات العمواألص
 «.النشاطات
، المتضمن قانون المالية 0103يوليو  00المؤرخ في  10-03بصدور األمر رقم     

والتي منو  70بموجب المادة  17-10من األمر رقم  3تم تعديل المادة  0103التكميمي لسنة 
اح من المدير الوالئي قتر إبناء عمى  ياز لموالي المختص إقميميا،متمنحت سمطة الترخيص بمنح اإل

أوت  11المؤرخة في  110ستثمار. تبعا لذلك صدرت التعميمة الوزارية المشتركة رقم المكمف باإل
ز إلى المدير الوالئي المكمف متيامة دراسة طمبات الحصول عمى حق اإلالتي وكمت مي ،0103

 ديريات المعنية عمى مستوى الوالية.ستشارة المإستثمار بعد باإل
تخاذ قرار منح اإلمتياز بالتراضي، إيرسل الممف بعد ذلك إلى الوالي الذي يبت في الطمب ب 

ستكمال إجراءات إعداد عقد ثم يبمغو لممستثمر، ويرسل ذات الممف الى مديرية أمالك الدولة إل
  (1)متياز.اإل

و، وىنا لم يبين المشرع ما إذا كان لممترشح أما في حالة الرفض، يعاد الممف إلى صاحب
 .2الحق في الطعن في قرار الرفض أم ال

 ٍتٍبز.تحرٌر ػقذ اإل -ثبىثب

ار الوالي لقرار متياز بعد إصداد عقد اإلعتباره موثق الدولة، بإعديقوم مدير أمالك الدولة، بإ
د وشروط ستثمار وكذا بنو ج اإلبدفتر أعباء يحدد بدقة برناممتياز، ويرفق العقد الترخيص بمنح اإل

                                                
 .529-528ص ص  ،، مرجع سابقدي سيد عميزا -1
 .  61منقمتي يمينة وطاشور دييية، مرجع سابق، ص -2
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من المرسوم رقم  04والمادة  17-10من األمر رقم  01دت عميو المادة متياز، وىذا ما أكمنح اإل
 .030-10من المرسوم رقم  00والمادة  10-030

تتولى مديرية أمالك الدولة، بعد تحرير العقد، بشيره لدى مصالح الحفظ العقاري، ويتحمل المستفيد 
 .030-10من دفتر الشروط الممحق بالمرسوم رقم  0تسجيل والشير العقاري، حسب المادة تكاليف ال

 اىفرع اىثبىث

 ٍتٍبزآثبر ػقذ اإل

متياز، كسائر العقود األخرى عقد ممزم لجانبين فانو يرتب آثار عمى بإعتبار أن عقد اإل
 متياز )ثانيا(.رة مانحة اإل)أوال( أو عمى اإلدا متيازفو، سواء بالنسبة لممستفيد من اإلعاتق أطرا

  ٍتٍبز.حقىق واىتساٍبث طبحب اإل -أوال

متياز بعدة حقوق كما تقع عمى عاتقو التزامات متعددة، فالنسبة لمحقوق يتمتع صاحب اإل
ويتمثل في  04-08من األمر  11متياز، فقد أوردىا المشرع في المادة بيا صاحب اإلالتي يتمتع 

لعقاري، وبذلك يحفز ويشجع ىيئات القرض عمى الحق العيني احقو بإنشاء رىن رسمي لصالح 
متياز، وكذلك عمى البنايات المقامة إمكانية رىن العقار الناتج عن اإلستثمار من خالل عمى اإل

و، كما خولت نفس عميو وذلك فقط لضمان القروض الممنوحة لتمويل المشروع الذي تم مباشرت
نجاز في إجل الشروع مى رخصة البناء، وذلك من ألحصول عمتياز حق االمادة لصاحب اإل

ستثمار، تكرس إجباريا ممكية البنايات المنجزة من مشروعو اإلستثماري، وعند إتمام مشروع اإل
كما يحق  . 1متيازىا وجوبا بمبادرة من ىذا األخير وبعقد موثقح إالمستثمر عمى األرض الممنو 

نجاز الفعمي لممشروع والبدء في النشاط بنايات فور اإليذه اللمتياز التنازل عن ممكيتو لصاحب اإل
من المرسوم  19المنصوص عمييا في المادة  2بعد المعاينة الفعمية من طرف الييئات المؤىمة

ستفادة من المزايا التي يمنحيا األمر رقم حق لممستفيد من اإلمتياز اإل، ي152-09التنفيذي رقم 
ستثمارات المذكورة تستفيد اإل » نو :نو والتي تنص عمى أم 1فقرة  3ادة وذلك حسب الم 01-03

ستثمارات التي تنجز وقد ورد النص عمى اإل «...مف المزايا التي يمنحيا ىذا األمر2و 1في المادتيف 

                                                
 ، مرجع سابق.04-08من األمر رقم  13المادة  - 1
 .نفسو ، مرجع04-08من األمر رقم  14المادة  - 2
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ستفادة من ىذه جل االأومن  ،03-01متياز في المادة األولى من األمر رقم اإل في إطار منح
ستثمار لدى الوكالة الوطنية لتطوير اإل يستثمار لتصريح بمشروعو اإلعمى المستفيد االمزايا يتعين 

 .1متيازاتحصول عمى مقرر منح المزايا أو اإلالتي تمكنو من ال

نو بالمقابل يمتزم بالوفاء بالتزاماتو إمتياز، فاحب االباإلضافة إلى الحقوق التي يتمتع بيا ص
نجاز إلتزام ب، تتمثل ىذه اإللتزامات أساسا في اإلروط الممحق بالعقدالتعاقدية المبينة في دفتر الش

ق بالعقد مع إمكانية تمديد ل المحددة في دفتر الشروط الممحاجستثماري وذلك خالل اآلالمشروع اإل
دون التقييد بو، وذلك بمدة تساوي المدة التي  نطالق وتنفيذ األشغال إذا حال سبب قاىرآجال إ

عتبار صعوبات التمويل و، وال يمكن بأي حال من األحوال إلتزاماتبإالمستفيد الوفاء  عمى تعذر فييا
 3جل إضافي يتراوح من سنة إلى ستفادة من أستفيد من اإلمتياز اإل، كذلك يمكن لمم2قاىرا اسبب

سنوات حسب طبيعة وأىمية المشروع في حالة عدم تمكنو من إتمام مشروعو في األجل المحدد في 
ذا لم يتمكن من نجاز يجب إو  متيازإسقاط حق اإليتم  جل اإلضافي،إتمامو خالل األ العقد، وا 

ستثماري بمراعاة قواعد ومعايير التعمير واليندسة المعمارية والبيئية، طبقا لنص المادة المشروع اإل
 .153-09و 152-09من دفتري الشروط النموذجي الممحقين بالمرسومين التنفيذيين رقم  21

متياز، ال التنازل عن حق اإلمتياز بعدم التأجير من الباطن و من اإليمتزم كذلك المستفيد 
يمنع المستفيد أيضا من وذلك تحت طائمة اإلسقاط والفسخ إال بعد إتمام المشروع وتشغيمو، و 

جميا، اض غير تمك التي منحت لو من أمتيازىا ألغر زء أو كل القطع األرضية الممنوح إستعمال جإ
من دفتر الشروط النموذجي  9والمادة  152-09المرسوم التنفيذي رقم  من 17المادة وذلك حسب 
 153-09من دفتر الشروط النموذجي الممحق بالمرسوم التنفيذي رقم  9كذلك المادة الممحق بو، و 

 من نفس المرسوم. 21والمادة 

                                                
نقمي يمينة وطاشور دىية، مرجع وكذلك انظر م .، مرجع سابق03-01من األمر رقم  2من فقرة  4انظر المادة  - 1

 .68سابق ص 
-09من المرسوم التنفيذي رقم  2و1فقرة  23والمادة  152-09من المرسوم التنفيذي رقم  2و 1فقرة  21المادة  - 2

 ، مرجع سابق.153
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 10-14من القانون رقم  62المعدلة بموجب المادة  04-08من األمر رقم  9تمزم المادة 
متياز بدفع إتاوة سنوية تحددىا مصالح أمالك المستفيد من اإل 2015لمالية لسنة متضمن قانون اال

متياز كما عة األرضية محل اإلمن القيمة التجارية لمقط 1/33الدولة المختصة إقميميا والتي تمثل 
رسم الشير  جر مصمحة أمالك الدولة وحقوق التسجيلالمتمثمة في أيتحمل مصاريف أخرى و 

صل العقاري الممنوح كذا كل الضرائب والرسوم األخرى التي ستمحق باألو  1متيازلعقاري لعقد اإلا
نتفاع، بكل التكاليف المتعمقة بالمدينة وشبكة خالل مدة اإلمتياز ويتكفل إبتداءا من تاريخ بدء اإل

 .2ستثناء أو تحفظكل التنظيمات اإلدارية بدون أي إ والشرطة، وكذا الطرق
 ٍتٍبز.اىتساٍبث اإلدارة ٍبّحت اإلحقىق و -ثبٍّب

متياز، عدة أثار تتأرجح بين دارة باعتبارىا الطرف المانح لإلمتياز عمى اإليرتب عقد اإل
 الحقوق والواجبات.
متياز، ممارسة سمطة مالكة لمعقار محل اإلعتبارىا صاحبة حق الرقبة و بإ يحق لمدولة

متياز وعدم الفعمي لمقطعة األرضية محل اإللو الجدي و ستغالالتأكد من إالرقابة، عمى المستفيد و 
 .3ستثماري المتفق عميونجاز المشروع اإلالمتمثل في إتحويميا عن الغرض المحدد ليا و 

وجوب إعالم إدارة أمالك عمى  152-09من المرسوم التنفيذي رقم  19كما تنص المادة 
وذلك تحت طائمة البطالن، وىذا دليل عمى متياز، مل إجراؤىا عمى حق اإلتحبأي معاممة ي  الدولة

نتفاع عمى العقار الصناعي لممستثمر إال أنيا تعمل دائما عمى ن الدولة بالرغم من منحيا لحق اإلأ
 .4متياز من شروط لتزامو بما يمميو عميو عقد اإلة كيفية ممارستو ليذا الحق ومدا إمراقب

سترجاع العقار نو يحق لإلدارة إفي العقد، فإردة لتزاماتو الواالل المستفيد بإفي حالة إخو  
متياز، وذلك حسب الحاالت والشروط المنصوص عمييا في المادة محل اإلمتياز مع إسقاط حق اإل

                                                
 ، مرجع سابق. 152-09و 153-09من دفتري الشروط النموذجي المرفقين بالمرسومين التنفيذيين رقم  8المادة  -1
 ، مرجع نفسو.153-09، و152-09من دفتري الشروط النموذجي المرفقين بالمرسومين التنفيذيين رقم  7المادة  -2
طنية لموساطة والضبط العقاري وأثرىا في توجييات السوق العقارية وآفاقيا"، ممتقى بوحفص جالب نعناعة، " الوكالة الو  -3

ديسمبر  12و 11وطني حول االستثمار العقاري في الجزائر، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة الوادي، يومي 
 (. 70)نقال عن منقمي يمينة وطاشور دييية، مرجع سابق، ص  10، ص2013

 .70وطاشور دييية، مرجع سابق، ص  منقمي يمينة-4
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، كما 153-09التنفيذي رقم  ونفس المادة من المرسوم 152-09من المرسوم التنفيذي رقم  10
ي تحصيل قيمة اإلتاوة السنوية ك الدولة فنو يحق لإلدارة ممثمة في المصالح اإلقميمية ألمالأ

متياز، مثمما سبق التفصيل ى التي يتحمميا المستفيد صاحب اإليجارية وكذا المصاريف األخر اإل
ثل في متياز الوارد عمى العقار الصناعي فتتمإلدارة في إطار عقد اإلأما بالنسبة لواجبات ا فيو.

نتفاع من طرف بدء اإلحيازة و الجسيد عممية متياز من خالل تمنح القطعة األرضية محل اإل
كما تمتزم الدولة بأشغال  1المستفيد وذلك عن طريق محضر يعده المدير الوالئي ألمالك الدولة.

نجاز المشروع نجاز المنشات األساسية الضرورية إلإمتياز وذلك بإلتييئة العقار الصناعي محل ا
 ستثمار.المتعمق بتطوير اإل 03-01مر رقم من األ 28و 11وذلك تطبيقا لممواد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ، مرجع سابق.152-09من دفتر الشروط النموذجي الممحق بالمرسوم التنفيذي رقم  20المادة  - 1
 ، مرجع سابق.153-09من دفتر الشروط النموذجي الممحق بالمرسوم التنفيذي رقم  19المادة  -  
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 اىَبحث اىثبًّ

 ضتغاله اىؼقبر اىفالحً.آىٍبث إ

تبنى نتفاع الدائم، معقار الفالحي، وبعد فشل نظام اإلستغالل األفضل لبغرض التسيير واإل
جل النيوض العقار الفالحي)مطمب أول(، ومن أ ستغاللالمشرع نظام اإلمتياز كأسموب جديد إل

ستغالل العقار الفالحي التابع ودية، أوجدت الدولة آليات لضمان إوتحقيق المرد بالقطاع الفالحي
 لمخواص والعقار الفالحي الوقفي)مطمب ثاني(.

 اىَطيب األوه

 ضتغاله اىؼقبر اىفالحً اىتببغ ىألٍالك اىىطٍْت اىخبطتإ

وذلك متياز تم تكريس عقد اإل 01-10فالحي رقم من قانون التوجيو ال 04تطبيقا لممادة 
ستغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك المحدد لشروط وكيفيات إ 10-01رقم بموجب القانون 
 الخاصة لمدولة.

 اىفرع األوه 

 ضتغاله اىؼقبر اىفالحً اىتببغ ىيذوٍٍِ اىخبصٍتٍبز  مآىٍت الػقذ اال

 خصائصو )ثانيا(.متياز الفالحي )أوال(، ومنو نقوم بتبيان نقوم في ىذا الفرع بتعريف عقد االس

 ٍتٍبز اىفالحً.تؼرٌف ػقذ اال -أوال

المتضمن قانون  01-10متياز الفالحي بموجب قانون رقم كرس المشرع الجزائري عقد اال
ستغالل األراضي الفالحية اط نو نممتياز الفالحي عمى أعرف االده قد التوجيو الفالحي، فنج

ستغالل العقارات اسمطة المانحة لشخص حق التابعة لألمالك الخاصة لمدولة، تمنح بموجبو ال
 .1الفالحية لمدة محددة، مقابل دفع إتاوة سنوية

متياز ىو العقد الذي تمنح الا »منو عمى أن  7بموجب المادة  10-01قانون رقم و الكما عرف
̋ متيازالفي صمب النص " المستثمر صاحب ا بموجبو الدولة شخصا طبيعيا مف جنسية جزائرية يدعي

لمدولة وكذا األمالؾ السطحية المتصمة بيا،  ستغالؿ األراضي الفالحية التابعة لألمالؾ الخاصةاحؽ 

                                                
 .مرجع سابق ،16-08رقم  من القانون 71والمادة  2الفقرة  3 انظر المادة -1
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( سنة قابمة لمتجديد مقابؿ 41بناءا عمى دفتر شروط يحدد عف طريؽ التنظيـ، لمدة أقصاىا أربعوف )
  «يا وتخصيصيا بموجب قانوف الماليةدفع إتاوة سنوية، تضبط كيفيات تحديدىا وتحصيم

 اىفالحً. االٍتٍبزخظبئض ػقذ  -ثبٍّب

 الفالحي بمجموعة من الخصائص ىي: االمتيازيتميز عقد 
السابقة الذكر، نجدىا تنصب  10-01من قانون رقم  7ىو عقد إداري: بالرجوع إلى المادة -

يبرمو شخص معنوي عام)دولة(، بقصد  متيازاالاإلداري، والذي مفاده أن عقد  في مقومات العقد
ستغاللو وتظير نيتو في ىذا العقد باألخذ بأسموب القانون امرفق عمومي أو بمناسبة تسييره و  ارةإد

ستثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص، احكامو، وذلك بتضمين العقد لشروط العام وأ
ستغالل أراضي ذات طابع فالحي تابع لألمالك اح شخص طبيعي حق واليدف من ذلك من

اصة وكذا األمالك السطحية المتصمة بيا، وكذلك أن يتضمن العقد شروط خاصة وفق الوطنية الخ
 .1دفتر شروط ممحق بالعقد

متياز حق عيني أصمي، ناتج عن حق ن حق االإ :متياز عقد منشئ لحق عينيعقد اإل-
رد نتفاع يجستغالل العقار، فتقرير حق االاستعمال و امتياز حق جبو لصاحب اإلالممكية، يتقرر بمو 

ستغالل، إذ يمتمك المنتفع سمطة مباشرة ستعمال واالجانبيا المادي المتمثل في حق اال الممكية من
لتزاماتو السند الذي انتفع و عمى العقار المنتفع بو دون وساطة مالكة، حيث يراعي في حقوق الم

، وبحسب ما لحالة التي تسممو بياستغالل الشيء بااستعمال و انتفاع، وعمى المنتفع اإلأنشئ حق 
 .2عد لو، وأن يديره إدارة حسنةأ

 10-01من قانون  7ة بالرجوع إلى الماد :ستعمال والسكنىإلمتياز منشئ لحق اعقد اإل-
ستغالل يقع عمى األرض الفالحية، وعمى األمالك السطحية المتصمة بيا، وىذه نجد أن حق اإل

مالك الممحقة بالمستثمرة وال سيما من نفس المادة، تتمثل في مجموع األ 0 األخيرة حسب الفقرة

                                                
بريك الزوبير، النظام القانوني لعقد االمتياز الفالحي في ظل التعديالت، مذكرة نيل شيادة الماجستير في القانون، فرع  -1

 .16، ص 2015-2014، 1قانون عقاري، كمية الحقوق، جامعة الجزائر
 .48سابق، ص زنود ماسينيسا وحفصى ليندة، مرجع -2

 من القانون المدني الجزائري. 847انظر كذلك المادة    



 آىٍبث تفؼٍو ضىق  اىؼقبر االقتظبدي                      اىفظو اىثبًّ                         

53 

ستعمال عمى األمالك السطحية ومنيا حق السكن المقرر إمتياز حق فمصاحب اإل 1،المباني
 .2من القانون المدني الجزائري 034و 033بموجب المواد 

متياز لمدة محددة يتم تحديدىا في دفتر شروط لمدة عقد اإلمتياز محددة المدة: يبرم عقد اإل-
متياز، ويودع بطمب خطي من المستثمرين أصحاب اإل 3( سنة قابمة لمتجديد71اوز أربعين )ال تتج
نقضاء مدة إ ( شيرا عمى األقل قبل تاريخ00ثني عشرة)لديوان الوطني لألراضي الفالحية إلدى ا
 .4العقد

منح عقد  »عمى أن  10-01من قانون رقم  7متياز عقد بمقابل: تنص المادة عقد اإل
عمى األراضي الفالحية التابعة لألمالؾ الخاصة لمدولة... مقابؿ دفع إتاوة سنوية يتـ تحديدىا  متيازاإل

تدفع اإلتاوة عمى أقساط في أجاليا إلى صندوق  «وتحصيميا وتخصيصيا بموجب قانوف المالية.
دفع مفتشية أمالك الدولة المختصة إقميميا، ويرسل المستثمر إلى الديوان التبريرات المتعمقة ب

 .5اإلتاوات

 اىفرع اىثبًّ

 ٍتٍبز اىفالحًأحنبً إبراً ػقذ اإل

تباع متياز، إلمحصول عمى عقد اإل ستوجب المشرع توفر مجموعة من الشروط)أوال( وا 
 منتجا آلثاره )ثالثا(. اإلجراءات القانونية)ثانيا(،ليكون العقد صحيحا

 ٍتٍبزشروط ٍْح ػقذ اإل -أوال

 متياز الشروط اآلتية:قد تحويل حق اإلنتفاع الدائم إلى حق اإلانون لقيام وصحة عيتطمب الق
فالحية ، ألعضاء المستثمرات ال10-01متياز المنصوص عميو في القانون رقم يمنح اإل-

، والحائزين عمى عقد رسمي مشير 00-04ستفادوا من أحكام القانون رقم االجماعية والفردية الذين 

                                                
 مرجع سابق. 03-10من قانون رقم  4انظر المادة -1
 من القانون المدني الجزائري. 857-855انظر المواد  -2
 ، مرجع سابق.03-10من قانون رقم  4انظر المادة  -3
، يحدد كيفيات تطبيق حق االمتياز 2010ديسمبر  23مؤرخ في ، ال326-10من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة  -4

 .2010ديسمبر  29، صادر في 79الستغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة لمدولة، جريدة رسمية، عدد 
 مرجع نفسو. ، 326-10من دفتر الشروط النموذجي الممحق بالمرسوم التنفيذي رقم 2فقرة  9انظر المادة  -5
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من القانون رقم  0فقرة  3، وىذا ما نصت عميو المادة 1الوالي في المحافظة العقارية أو قرار من
01-10. 

لتزاماتيم طبقا لمقانون ية الجماعية والفردية، قد وفوا بإأن يكون أعضاء المستثمرات الفالح-
 .10-01من القانون رقم  3حسب الفقرة الثانية من المادة  00-04رقم 

وليس لو سموك غير  2و جنسية جزائريةمتياز شخص طبيعي ذأن يكون المستفيد من اإل-
تم إدراج األشخاص  11-00. وبصدور المرسوم التنفيذي رقم 3ةمشرف أثناء ثورة التحرير الوطني
ستغالل حق في إأصبح ليا ال والمؤسسات والشركات العمومية التيالمعنوية المتمثمة في الييئات 

دما كان ذلك غير مسموح بو في القانون رقم األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة لمدولة، بع
04-00

األشخاص الذين حازوا أو أجروا أو  10-01م ستفادة من أحكام قانون رق. يقصى من اإل4
نتفاع أو األمالك السطحية خرقا لألحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بيا، أو كانوا كتسبوا حقوق اإلإ

اء من الوالي المختص، أما الذين طرحت قضاياىم عمى موضوع إسقاط حق صادر من القضاء أو إلغ
 .  5مستوى الجيات القضائية المختصة، تؤجل معالجة ممفاتيم إلى غاية إصدار الحكم النيائي

 ٍتٍبز.ػقذ اإلإجراءاث إبراً   -ثبٍّب

نتفاع الدائم بصفة فردية حية إيداع ممفاتيم لتحويل حق اإليتعين عمى أعضاء المستثمرة الفال
 رقم بتداء من تاريخ نشر القانونشيرا إ 00، خالل أجل  6ى الديوان الوطني لألراضي الفالحيةلد

 ، يشمل ممف التحويل الوثائق التالية:7في الجريدة الرسمية 01-10

                                                
شكاالت الواقع القانوني، ايحي ربيعة:"صب -1 ة لمقانون والعموم نقديالمجمة ال "عقد االمتياز الفالحي بيف النص القانوني وا 

 .13ص ،2015، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 1السياسية، العدد 
 ، مرجع سابق.03-10من القانون رقم  4المادة  -2
 ، مرجع نفسو.03-10 من القانون رقم 19المادة  -3
ستغالل األراضي إ، يحدد كيفيات 2011يناير  10في  ، المؤرخ06-11رقم من المرسوم التنفيذي  4و 3المادة  -4

، 02 الفالحية التابعة لألمالك الخاصة لمدولة المخصصة أو الممحقة بالييئات والمؤسسات العمومية، جريدة رسمية عدد
 .2011يناير  12صادر في 

 .114، مرجع سابق. وصبايحي ربيعة، مرجع سابق، ص 03-10من القانون رقم  7انظر المادة  -5
 .مرجع سابق، 326-10ي رقم من المرسوم التنفيذ 2انظر المادة  -6
 ، مرجع سابق.03-10من القانون رقم  30المادة  -7
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تمأل  001-01النموذج المرفق في الممحق األول من المرسوم التنفيذي رقم  ستمارة وفقإ-
 بشكل واف.

 عريف الوطنية مصادق عمييا.نسخة من بطاقة الت -
 شيادة فردية لمحالة المدنية. -
 نسخة من العقد األصمي المشير بالمحافظة العقارية أو قرار الوالي. -
نسخة من مخطط تحديد أو رسم الحدود أو عندما تتوفر البمدية عمى المسح، مستخرج من  -

نية غير مزودة بمخطط تحديد أو مخطط مسح األراضي، أما في حالة ما إذا كانت المستثمرة المع
رسم الحدود أو عندما يكون القوام العقاري لممستثمرة قد تعرض لمتعديل ولم يكن مخطط التحديد أو 
رسم الحدود موضوع تحسين، تتولى إدارة مسح األراضي، بطمب من المعنى، إعداد أو تحيين ىذا 

 المخطط.
دا محينا ألمالك المستثمرة، وعمى تصريح شرفي من المستثمر مصادق عميو، يتضمن جر  -

، الذي يتم إعداده وفق لمنموذج المرفق في 00-04تعيده بالوفاء بالتزاماتو بمفيوم القانون رقم 
 .001-01الممحق الثاني من المرسوم رقم 

توكيل يتم إعداده أمام موثق في حالة تركو ألحد الورثة لتمثيمو لدى الديوان الوطني -
 1لألراضي الفالحية

 2يقوم الديوان الوطني لألراضي الفالحية، بشكميات توقيع دفتر الشروط،  دراسة الممف بعد
أمالك  ، ثم يرسل ىذا الممف إلى إدارة10-01من القانون رقم  7في المادة  االمنصوص عميي

 .3سم كل مستثمرالدولة قصد إعداد عقد اإلمتياز بإ
ستحق تحققا من الوثائق أو يمية أو إدراسة الممف معمومات تكمفي حالة ما إذا تطمبت 

الوقائع المصرح بيا، يرسل الديوان الوطني لألراضي الفالحية ىذه الممفات لمدراسة إلى لجنة والئية 

                                                
 ق.، مرجع ساب326-10من المرسوم التنفيذي رقم  4و 3انظر المادة  -1
 فسو.ن، مرجع 326-10من المرسوم التنفيذي رقم  انظر الممحق الثالث -2
 فسو.ن، مرجع 326-10من المرسوم التنفيذي رقم  5انظر المادة  -3
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. إذا كانت نتيجة 001-01 من المرسوم التنفيذي رقم 4حددت تشكيمتيا في المادة  1يترأسيا الوالي
ديوان الوطني لوالي مرفقا بمحضر المجنة إلى اليجابية أي تم قبول الممف يرسمو االدراسة إ

ستكمال شكميات توقع دفتر الشروط، أما في حالة الرفض، يعمم الوالي لألراضي الفالحية إل
ني لألراضي صاحب الممف، عن طريق رسالة معممة مع إرسال نسخة منيا إلى الديوان الوط

ب الممف تقديم طعن لدى الجية متياز، ويمكن في ىذه الحالة لصاحالفالحية برفض منح اإل
 .2القضائية المختصة

لوفاة، يسقط حقيم في تحويل حق اإلنتفاع بالنسبة لممستثمرين الفالحين أو ورثتيم في حالة ا
عذارين متتابعين بشير وبعد إ لمحددمتياز إذا لم يودعوا ممفاتيم خالل األجل االدائم إلى حق اإل

 .3الديوان الوطني لألراضي الفالحية واحد يثبتيا المحضر القضائي بطمب من
تسترجع إدارة األمالك  4بعد صدور قرار اإلسقاط من الوالي ونشره في المحافظة العقارية

متيازىا إلى أشخاص راضي واألمالك السطحية ويمنح حق إالوطنية بكل الطرق القانونية ىذه األ
 .5آخرون

سم كل مستثمر في المستثمرة متياز بإالممف يتم إعداد عقد اإل راسةدات نتياء إجراءإعند 
سم كل مستثمر في انت المستثمرة جماعية يعد عقد اإلمتياز بإجماعية أو فردية، فإذا ك ،الفالحية

لممف من ممثل الورثة، يعد عقد اإلمتياز في الشيوع الشيوع وبحصص متساوية، وفي حالة تقديم ا
 .6سم كل الورثةوبإ

من المرسوم التنفيذي رقم  00المعمومات الواردة في المادة  متياز مجموعة منيتضمن عقد اإل
 وىي: 01-001

 متياز.لميالد، وعنوان المستثمر صاحب اإلسم وتاريخ االمقب واإل-
                                                

 نفسو . مرجع 6المادة  -1
 المرسوم.نفس من  8المادة  -2
 ، السالف ذكرىا.03-10من القانون رقم  8فقرة  30المرسوم، والمادة نفس من  1فقرة  9انظر المادة  -3
 مرجع سابق.، 326-10من المرسوم التنفيذي رقم  2قرة ف 9المادة  -4
 ،326-10من المرسوم التنفيذي رقم  10والمادة ، مرجع سابق، 03-10من القانون رقم  3فقرة  30أنظر المادة  - 5

 .نفسو مرجع
  ، مرجع سابق.326-10من المرسوم التنفيذي  12المادة - 6
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 ضاء.تق، عند اإلالحصص المحصل عمييا في الشيوع-
 متياز.مدة اإل-
 مالك.موقع األرض وقوام األراضي واألمالك السطحية، كما ىي مبنية في جرد األ -

متياز بمجرد نشره إلى الديوان الوطني لألراضي ترسل إدارة أمالك الدولة عقد اإل بعد ذلك
ستكمال شكميات التسجيل ودفع صاحب إالفالحية الذي يبمغو بدوره إلى صاحب االمتياز، بعد 

 قواعدفالحية الذي يحدد كيفيات تأسيسو و متياز لمصاريف التسجيل في فيرس المستثمرات الاإل
 .1سيرىا بموجب قرار من الوزير المكمف بالفالحة

 ٍتٍبز اىفالحً.آثبر ػقذ اإل -ثبىثب

ت لتزاماا  أحكام تتعمق بحقوق و  326-10والمرسوم التنفيذي رقم  03-10تضمن القانون رقم 
 متياز.بة لممستفيد أو اإلدارة مانحة اإلمتياز ذلك سواء بالنسأطراف عقد اإل

 ٍتٍبز:ر طبحب اإلىتساٍبث اىَطتثَاحقىق و-1

 متياز الحق في:لممستثمر صاحب اإل

 ستغالل الحر لألرض واألمالك السطحية الموضوعة تحت تصرفو ألغراض اإل
 فالحية.
 ستغالل أفضل لألراضي، مع مراعاة ن إليالقيام بكل تييئة و/أو بناء ضروري

بعد ترخيص مسبق  ستيفاء اإلجراءات التشريعية والتنظيمية المنصوص عمييا في ىذا المجال،إ
 من الديوان الوطني لألراضي الفالحية الذي يعمم إدارة أمالك الدولة بذلك.

  متياز كضمان لمقروض التي يمكن أن الحق العقاري الذي يمنحو إياه اإلرىن
يشمل الرىن طار المستثمرة الفالحية، و شاطو في إل عمييا لدى ىيئات القرض لتمويل نيتحص

 تشييدىا.يضا البنايات الممكن أ

                                                
 .نفسو مرجع، 326-10من المرسوم التنفيذي  15المادة  -1
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 حكام القانون رقم أشكال والشروط المحددة بالتنازل عن حقو في اإلمتياز ضمن األ
عالم الديوان بعد إ 1، والنصوص المتخذة لتطبيقو2010غشت  15في  المؤرخ 10-03

 راضي الفالحية.الوطني لأل
 نتياء مدتو شريطة تقديم الطمب لمديوان الوطني تجديد اإلمتياز بطمب منو، عند إ

 نتيائو طبقا لمتشريع والتنظيم المعمول بيما.راضي الفالحية سنة قبل تاريخ إلأل
 قل.طمب الفسخ المسبق لإلمتياز بواسطة إشعار بسنة واحدة عمى األ 
  الخروج من الشيوع في حالة مستثمرة جماعية قصد تشكيل مستثمرة فالحية فردية

 الذي  1997ديسمبر  20في المؤرخ  490-97حكام المرسوم التنفيذي رقم مراعاة أ مع
 .  2راضي الفالحيةيحدد شروط تجزئة األ

من القانون  21حكام المادة تفاق لمشراكة طبقا ألمتياز إبرام كل إممستثمر صاحب اإليمكن ل
 .   3 .03-10رقم 

عمى إلتزامات  326-10من دفتر الشروط الممحق بالمرسوم التنفيذي رقم  3تنص المادة 
-10حكام القانون رقم حترام الصارم ألتياز بحيث يجب عمى ىذا األخير اإلمالمستثمر صاحب اإل

 تية:السيما اإللتزامات اآلوالنصوص التطبيقية لو، و  4 03

طالعا كامال عمى قوام متياز أن يكون مطمعا إاإل يفترض في المستثمر صاحب -
راضي ية لألعطاء مردوديجب أن يوفر الوسائل الكافية بيدف إمالك الممنوحة لو، و األ

 مالك السطحية الممنوحة لو.األالفالحية و 
 متياز بما يمي:يتعيد المستثمر صاحب اإل -
 .خصية لممستثمرةشة مباشرة و ر داإ -

                                                
 ، مرجع سابق.  03-10من القانون رقم  15، 14، 113انظر في ذلك المواد  -1

 مرجع سابق. 326-10من دفتر الشروط الممحق بالمرسوم التنفيذي رقم  22الى  17انظر كذلك المواد من 
 .فسونمرجع  ، 326 -10 مرسوم التنفيذي رقممن دفتر الشروط الممحق بال 2المادة  -2
 ، مرجع نفسو.326-10المرسوم التنفيذي رقم من  26دة الما -3
، 03-10من القانون رقم  23و 22تضمن المشرع التزامات المستثمر صاحب االمتياز في الفصل الرابع خاصة المواد  -4

 مرجع سابق.
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 .ثمارىاالعمل عمى إراضي الممنوحة و عتناء باألاإل -
 .راضيالمحافظة عمى الوجية الفالحية لأل -
 ة بالنشاطات الفالحية.ىداف ذات صمن ال يستعمل مباني المستثمرة إال من أجل أأ -
 مالك السطحية المقامة فييا من الباطن.األراضي و جير األأعدم ت -
و يمغييا طبقا لمتشريع والتنظيم يا أإتفاقيات الشراكة التي يبرمالتصريح بكل  -

 المعمول بيما.
 جاليا.متياز عند حمول آوية المستحقة لإلتاوة السنمبالغ اإل دفع -
التي يمكن أن تخضع ليا األمالك طيمة مدة المصاريف األخرى سد الرسوم و  -

 متياز.اإل
ن يؤثر لفالحية في كل وقت بكل حدث يمكن أراضي اعالم الديوان الوطني لألإ -

 عمى السير العادي لممستثمرة.

 ٍتٍبز:ساٍبث االدارة ٍبّحت اإلىتحقىق وإ-2

قوق حكام تتضمن حأ، 326-10المرسوم التنفيذي رقمو  03-10لقد تضمن القانون رقم 
 متياز والمتمثمة في:اإلدارة مانحة اإل

ذلك عن طريق مفتشية أمالك الدولة تاوة السنوية و حق الدولة بإقتضاء قيمة اإل -
 قميميا. المختصة إ
 متياز المتنازل عنيا ويمثميا فيإلكتساب حقوق اإل الشفعة حق الدولة في ممارسة -

  1راضي الفالحية.ذلك الديوان الوطني لأل

كل ن يمارس الرقابة عمى المستثمرة الفالحية في راضي الفالحية أالوطني لأليحق لمديوان 
والنصوص  03-10حكام القانون رقم ابقة النشاطات المقامة عمييا مع أكد من مطأوقت لمت

 .2متيازا مع دفتر الشروط الممحق بعقد اإلالتطبيقية لو وكذ

                                                
 ، مرجع سابق.326-10من المرسوم التنفيذي رقم  22و 21، 20، 19، 18و 17/2المواد - 1
من المرسوم التنفيذي  27المادة و ، مرجع سابق، 326-10دفتر الشروط الممحق بالمرسوم التنفيذي رقم  من 4المادة  -2

 .نفسو ، مرجع326-10رقم 
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بإتباع  1لتزاماتوإلمتياز بإخالل المستفيد من ادارة في فسخ العقد في حالة إق اإلح -
 .03-10من القانون رقم  28جراءات المنصوص عمييا في المادة اإل

دارة مانحة لتزامات الواقعة عمى اإللم ينظم اإل 03-10نون رقم ان القألى إشارة تجدر اإل
يذ ئات والمؤسسات المعنية بتنفلتزام الييتزام الذي تضمنو ىذا القانون ىو إلاإلمتياز، ولعل اإل

بنود دفتر حترام وكذا الحرص عمى إ 2 326-10حكام التي جاء بيا المرسوم التنفيذي رقم األ
 متياز.الشروط الممحق بعقد اإل

 اىَطيب اىثبًّ

 ضتغاله اىؼقبر اىفالحً اىخبص واىىقفًإ

ىتماما خاصا بعممية ة لمعقار الفالحي، أظيرت الدولة إجتماعينظرا لألىمية اإلقتصادية واإل
ستغالل العقار الفالحي الوقفي )فرع إل العقار الفالحي الخاص باألفراد )فرع أول(، وكذلك بستغالإ

 ثاني(.

 اىفرع األوه

 ضتغاله اىؼقبر اىفالحً اىخبصإ

الفالحي رقم ستغالل األراضي الفالحية التابعة لمخواص إلى قانون التوجيو تخضع عممية إ
باشرة )أوال(، أو عن طريق إبرام عقد اإليجار أو ستغالليا إما بطريقة م، والذي يسمح بإ01-03

 عقد الشركة )ثانيا(.

 ضتغاله اىَببشر ىألراضً اىفالحٍت اىخبطتاإل -أوال

ستغالل المباشر لألراضي الفالحية الخاصة بمشاركة مالك األرض بصفة شخصية يكون اإل
فالحية جديدة عمى ومباشرة، ولقد سعت الدولة إلى تكريسو عن طريق تشجيع إنشاء مستثمرات 

 010األراضي الفالحية غير المستغمة التابعة لمخواص وذلك بإصدار المنشور الوزاري رقم 

                                                
 ، مرجع سابق.03-10من القانون رقم  29انظر المادة  -1

 ، مرجع سابق.326-10من دفتر الشروط الممحق بالمرسوم التنفيذي رقم  8والمادة 
 .66-65ص،ص  ،وحفصي ليندة، مرجع سابق زنود ماسينيسا -2
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المتعمق بإنشاء مستثمرات فالحية ومستثمرات التربية الحيوانية عمى األراضي غير المستغمة 1
 التابعة لمخواص.

ة، يثبت ممكية األرض، فالحينو عمى كل مالك ألرض ، فإ010وفقا لممنشور الوزاري رقم 
متالكو لمشروع التنمية وتثمين الممتمكات، التعريف بنفسو وتسجيل مشروعو ومستثمرتو لدى وكذا إ
جل المصادقة عمييا وتوقيع دفتر األعباء من طرفو ومن وان الوطني لألراضي الفالحية من أالدي

بنك الفالحة تصال بذلك من اإل ي الفالحية ليتمكن بعدطرف المدير الوالئي لمديوان الوطني لألراض
، ويكون سند ستفادة من القرض المدعم في حدود مميون دينار لميكتار الواحدوالتنمية الريفية لإل

ستفادة بالمجان  تتجاوز العشر ىكتارات، تكون اإلما إذا كانت المستثمرة الالممكية موضوع رىن، أ
يطمب عند الضرورة مرافقة  ية الريفية، والتنم اتمن دراسة معمقة يعدىا المكتب الوطني لدراس

 .2ميندسة الريفية أثناء مرحمة تثمين األراضييا لو إطارات المؤسسة الجزائرية لشخصية يضمن
 

 ضتغاله غٍر اىَببشر ىألراضً اىفالحٍت اىخبطتاإل -ثبٍّب

ستغالليا من طرف الغير وذلك عن طريق اإليجار لمالك األرض أن يقدم أرضو ليتم إ يمكن
 الفالحي أو بتقديميا كحصة في شركة.

 03-01من القانون رقم  0فقرة  30بالنسبة لإليجار الفالحي فقد تضمنو المشرع في المادة 
يا في تكيؼ األحكاـ التشريعية المعموؿ ب » أنو المتضمن قانون التوجيو العقاري الذي تنص عمى

شكاؿ القانونية التي تحث عمى ص عمى كؿ األجؿ أف تنجاؿ عقود اإليجار حسب الحاجة مف أم
، «ستثمارات المنتجة وتحسيف ىيكؿ المستثمر العقارياألراضي ال سيما عف طريؽ ترقية اإلستثمار إ

ويمكف أف تحرر عقود اإليجار الفالحي في ... » نوأمن نفس المادة عمى  0 كما أضافت الفقرة
خالف القاعدة العامة الجزائري قد رة أن المشرع ، يتضح لنا من خالل ىذه الفق«شكؿ عقود عرفية

البطالن، ن المعامالت الواردة عمى عقار يجب أن تحرر بشكل رسمي تحت طائمة التي تقضي بأ

                                                
، الموقع بتاريخ 108المنشور الوزاري المشترك بين وزارة الفالحة والتنمية الريفية ووزارة الداخمية والجماعات المحمية رقم  -1

 .2011فيفري  23
 .70زنود ماسينيسا وحفصي ليندة، مرجع سابق ص  -2
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نو يجوز إبرام عقود اإليجار الفالحي في شكل عرفي، فان المادة يد العام فإعتبار أن الخاص يقلكن بإ
ية التي تنصب عمى األراضي الفالحية نصت عمى أن المعامالت العقار  03-01من قانون رقم  33

 .1من نفس القانون 31تنجز بشكل رسمي، وكل ما خالف ذلك باطل وعديم األثر طبقا لممادة 
جل إنشاء شركة مع تقديم أرضو كحصة من أنو يمكن لممالك أما بالنسبة لعقود الشركة فإ
تغالل أو يقدم حصة من عمل سديم الموارد المالية الضرورية لإلالغير، الذي يكون عمى عاتقو تق

من القانون  701 وقد عرف المشرع عقد تأسيس الشركة في المادة 2في الشركة التي يتم تأسيسيا
عتبارياف أو أكثر عمى المساىمة طبيعياف أو إ الشركة عقد بمقتضاه يمتـز شخصاف » نوأالمدني عمى 

اـ الربح الذي قد ينتج أو تحقيؽ قتسحصة مف عمؿ أو ماؿ أو نقد، ليدؼ إفي نشاط مشترؾ بتقديـ 
 قتصادي ذي منفعة مشتركة.إقتصاد أو بموغ ىدؼ إ

 «تنجر عف ذلؾ. التي كما يحتمؿ الخسائر

 اىفرع اىثبًّ

 ضتغاله اىؼقبر اىفالحً  اىىقفًإ

-10ستغالل األراضي الفالحية الوقفية بموجب القانون حدد المشرع الجزائري طرق إ     
 لمزارعة، وعقد المساقات وكذلك عقد الحكر.، المتمثمة في عقد ا14

 ػقذ اىَسارػت -أوه

ألولى من القانون في فقرتيا ا 0مكرر  01عرف المشرع الجزائري عقد المزارعة في المادة 
يقصد بو إعطاء األرض لممزارع لإلستغالؿ مقابؿ حصة مف  عقد المزارعة » :نوعمى أ 14-10رقم 

 .3«لعقدتفقوا عمييا عند إبراـ االمحصوؿ إ
نتفاع ار من حيث إمكانية المزارع من اإلنستنتج من نص الفقرة أن عقد المزارعة يشبو اإليج

إنتاج  نو ينشئ مساىمة فيي نفس الوقت يشبو الشركة من حيث أبأرض ممموكة لغيره بمقابل، وف

                                                
 .مرجع سابق، 25-90من القانون رقم  56-55-53انظر المواد  -1
 .74زنود ماسينيسا وحفصى ليندة، مرجع سابق، ص  -2
المتعمق  10-91، المعدل والمتمم لمقانون رقم 2001مايو  22المؤرخ في  07-01القانون رقم  1 مكرر 26المادة  -3

 .2001مايو  23، الصادر في 29، جريدة رسمية عدد باألوقاف
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 .1بين المزارع بعممو المحصول بين المالك بأرضو و
الدينية واألوقاف عمى المستوى المركزي أو مدير  يبرم عقد المزارعة بين مدير الشؤون
وبين المزارع،  14-10من القانون رقم  00 مكرر 01 الشؤون الدينية واألوقاف لموالية طبقا لممادة

حتراف مينة الزراعة بإعتبارىا شرط محل إويشترط في ىذا األخير أ عتبار. ويتم ىمية التعاقد وا 
عميو في األوقات الصالحة لمزرع فييا، مقابل حصة من تحديد مدة العقد حسب ما ىو متعارف 

 .2تفاق أو عرف توزع بينيما مناصفةالتي بينيا العرف، فإذا لم يوجد إالمنتج بالمتفق عمييا أو تمك 
بل نضج قد يحدث أن تنتيي المدة ق ، ونتياء المدة المتفق عمييابإ ينقضي عقد المزارعة،

كما قد تنتيي ،لعقد بقوة القانون إلى دورة زراعية أخرى دد مدة االمحصول، في ىذه الحالة تم
ستغالليا وبالتالي يقوم المكمف ة ألسباب طارئة كموت المزارع أو أنو لم يحسن زراعتيا وا  المزارع

 .3باألوقاف بفسخ العقد خوفا من تحويل طبيعتيا الزراعية

 ػقذ اىَطبقبث -ثبٍّب

، لمن يسقييا مع ا يدخل في حكمو كالنخيلالمساقات ىي إعطاء الشجر بمختمف أنواعو وم
. أما المشرع 4عمال األخرى التي يحتاجيا الشجر مقابل جزء معموم مشاعا فيوالقيام بسائر األ

عمى أنو:"  14-10من القانون  0 فقرة 0 مكرر 01الجزائري، فقد عرف المساقات في المادة 
مره." يستنتج من نص المادة أن عقد ستغالل لمن يصمحو مقابل جزء معين من ثإعطاء الشجر لإل

صالحو، لمدة يتم اإلالم تفاق عمييا في العقد، ساقات يرد عمى الشجر فقط، وذلك بإستغاللو وا 
 .5مقابل جزء معين من ثمار األشجار محل العقد

 

                                                
مة. لمطباعة والنشر، دار ىو الطبعة الثانية ،تنظيمي ألمالك الوقف في الجزائر، طار القانوني وال، اإل خالد رامول -1

 .135، ص 2006الجزائر،
 .78-77ص،زنود ماسينيسا وحفصي ليندة، مرجع سابق، ص  -2
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 ػقذ اىحنر -ثبىثب

قتضاء، األرض الموقوفة العاطمة بعقد الحكر الذي يخصص يمكن أن تستثمر عند اإل
و جزء من األرض العاطمة لمبناء و/أو لمغرس لمدة معينة مقابل دفع مبمغ يقارب قيمة بموجب
يجار سنوي يحدد في العقد مقابل حقو ض الموقوفة وقت إبرام العقد، مع إلتزام المستثمر بدفع إاألر 

 .1نتفاع بالبناء و/أو الغرس وتوريثو خالل مدة العقدفي اإل
ستغالليا بالبناء مى األرض الموقوفة العاطمة ليتم إيرد ع مما سبق، يتبين لنا أن عقد الحكر

يجار سنوي يتم تحديده أو الغرس، مقابل دفع ما يقارب قيمة األرض  الموقوفة باإلضافة إلى دفع إ
دة العقد وقيمة خضع تحديد مدىا في العقد، فالمشرع الجزائري أخالل مدة معينة يتم تحديفي العقد 

نتفاع بالبناء أو الغرس لورثتو ف، كما يجوز لممحتكر توريث حق اإلاألطراتفاق اإليجار السنوي إل
 في حدود مدة العقد.

نتياء المدة المحددة في العقد، وكذلك بموت المحتكر قبل إبرام العقد أو ينتيي عقد الحكر بإ
 .2بإرجاع األرض المحتكرة إلى المؤسسة المكمفة بالوقف
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قتصادي ستغالل العقار اإلإتحرص الدولة عمى ضمان السير الحسن والفعال لعممية 
ستثماري وذلك عن طريق تنظيمو إعتباره القاعدة األساسية إلنجاز أي مشروع ستثمار، بإالموجو لإل

قتصاد نتقاليا من اإلإستثمار، خاصة بعد ستغالل لممواقع العقارية في عممية اإلإبما يحقق أحسن 
قتصاد السوق، كما سعت إلى إصالح الوضع الذي خمفتو السياسات السابقة والتي إجو الى المو 

ستثمار الخاص وكذا منح حوافز حتكار الدولة لكل المعامالت العقارية وذلك بتشجيع اإلإتميزت ب
 ستثمارية في الجزائر.لممستثمرين الراغبين في إنجاز مشاريعيم اإل

ستثمار سواء في لة عمى تحديد األراضي الصالحة لإللتحقيق ىذه األىداف عممت الدو 
ستغالل وليذا الغرض تم المجال الصناعي أو الفالحي، وكذا إيجاد آليات جديدة وفعالة لإل

في  قتصادي والمتمثمةعممية الحصول عمى العقار اإلستحداث أجيزة من أجل تنظيم وتسييل إ
ار الموجو قسعى إلى تنظيم عممية إستغالل العالوكالة الوطنية لموساطة والضبط العقاري ،التي ت

تييئتيا إلستقبال المشاريع زمة و اللإلستثمار الصناعي و ذلك عن طريق توفير األوعية العقارية ال
.و كذلك نجد الديوان الوطني لألراضي الفالحية الذي توجيو المستثمرين إلييا  وكذااإلستثمارية 

ستغالل اييتم أساسا بعممية تسيير و  ألراضي الفالحية سواء كانت تابعة لألمالك الخاصة لمدولة و ا 
ذلك عن طريق دراسة طمبات اإلمتياز ،أو ممموكة ممكية خاصة لألفراد بإخطار لجنة إثبات عدم 
إستغالل األراضي الفالحية .و تمارس ىذه األجيزة مياميا بالتعاون مع ىيئات محمية تسير عمى 

 عمى المستوى المحمي .ل العقار الموجو لإلستثمار ضمان السير الحسن لعممية إستغال

باإلضافة إلى ىذه األجيزة ، تم تكريس أسموب اإلمتياز بالتراضي كوسيمة وحيدة لمنح 
األراضي الموجية إلستقبال المشاريع اإلستثمارية و الذي يتم منحو بقرار من الوالي المختص بناءا 

بات اإلمتياز، و يقوم مدير أمالك الدولة المختص الييئات المكمفة بدراسة طم عمى إقتراح من
 إقميميا بإبرام عقد اإلمتياز.

ستثمار رغم كل ىذه المجيودات التي بذلتيا الدولة في سبيل جذب المستثمرين وتطوير اإل
قتصادي ال يزال يعاني من مشاكل وعقبات والتي ساىمت في قتصاد الوطني، إال أن المجال اإلواإل

ستثمار فعمى سبيل المثال نجد مشكمة العقار المخصص لإل،ن خاصة األجانب نفور المستثمري
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نما بسبب إوىذا ليس بسبب  نعدام المساحات العقارية الالزمة أو عدم وجود األجيزة المسيرة وا 
ستقرار المؤسساتي وكذا عدم صعوبة الوصول الى الوعاء العقاري وىذا راجع أساسا الى عدم اإل

العام لألراضي التي تساعد عمى تحديد األراضي التي يمكن توجيييا إلقامة إتمام عممية المسح 
ستقرار القوانين المنظمة لو بسبب التعديالت المتتالية إستثمارية، باإلضافة الى عدم المشاريع اإل

ليا. لذلك يجب عمى الدولة واإلدارات المعنية بذل مجيودات أكثر إليجاد حمول فعالة ونيائية ليذه 
 وفي ىذا الصدد نقترح الحمول التالية: .كلالمشا

لتمكين المستثمرين وأىل  و تحيينوسن قوانين واضحة ودقيقة وتجميعيا في تقنين موحد، -
 ختصاص من اإلطالع عمييا وتفادي تعميق الفارق بين النص والتطبيق.اإل

ر ألن الكثير اإلسراع في إتمام عممية المسح العام لألراضي وتسوية الوضعية القانونية لمعقا -
ستثمارية ال تزال معدومة اليوية القانونية لعدم إمن العقارات التي يمكن أن تستقبل مشاريع 

 مسحيا.
 منح األراضي لمن يستغميا ويخدميا تحت رقابة صارمة من الييئات المكمفة بذلك. -
 إقامة سوق عقارية تتم فييا المعامالت العقارية بكل شفافية وموضوعية.  -
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موال مستقمة وغير المستقمة المحمة واألصول المتبقية التابعة لممؤسسات العمومية العمى األ

ي ، صادر ف17قتصادية وتسييرىا، جريدة رسمية عدد ضة التابعة لممؤسسات العمومية اإلالفائ
04/10/0101. 

اعدة عمى يناير، يتضمن تنظيم لجنة المس 00، مؤرخ في 01- 01مرسوم تنفيذي رقم  .01
، 17وسيرىا، جريدة رسمية عدد  استثمارات وضبط العقار وتشكيميتحديد الموقع وترقية اإل

 .04/10/0101صادر في 

حق  ، يحدد كيفيات تطبيق0101ر ديسمب 00، مؤرخ في 001 – 01مرسوم تنفيذي رقم  .00
، 40راضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة لمدولة، جريدة رسمية، عدد اإلمتياز إلستغالل األ

 .00/00/0101صادر في 



 قبئَت اىَراجغ

74 

راضي األستغالل ، يحدد كيفيات إ0100جانفي  01في  ، مؤرخ11–00مرسوم تنفيذي رقم  .00
مؤسسات و الممحقة بالييئات واللألمالك الخاصة لمدولة المخصصة أ الفالحية التابعة

 .00/10/0100، صادر في 10العمومية، جريدة رسمية عدد 

، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 0100فبراير  01، مؤرخ في 00 –00مرسوم تنفيذي رقم  .00
يضبط تشكيمة الييئة الخاصة وكذا ، الذي 0004ديسمبر  03، المؤرخ في 707 – 04رقم 

، صادر في 00يدة رسمية عدد راضي الفالحية، جر إجراءات إثبات عدم إستغالل األ
01/10/0100. 

، يعدل ويتمم المرسوم 0100مارس  00، مؤرخ في 001 – 00مرسوم تنفيذي رقم  .07
نشاء الوكالة الوطنية والمتضمن إ 0114ابريل  00مؤرخ في ، ال000 – 14التنفيذي رقم 
في ، صادر 04ساسي، جريدة رسمية عدد الضبط العقاري وتحديد قانونيا األلموساطة و 

03/10/0100. 
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