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Résumé : 
  En abordant le sujet des 
mécanismes de purge des biens 
immobiliers agricoles dans le cadre de 
la loi n°90/25 en répondant à la 
problématique de savoir à quel point le 
législateur algérien a réussi à 
réglerl'organisation de la propriété 
immobilière, en particulier dans le 
domaine de la réintégration des terres 
agricoles à leurs propriétaires d'origine, 
lesquelles ont été incorporées dans la 
propriété de l'Etat durant une certaine 
période et ce, en prévoyant plusieurs 
mécanismes légaux et techniques visant 
à purger et réglementer la propriété 
foncière en général et l'agriculture en 
particulier, nécessitant obligatoirement 
d'identifier comment intégrer ces terres 
dans la propriété de l'Etat, et d'analyser 
les conditions et procédures de leur 
réintégration en se référant à de 
nombreux textes légaux, jugements et 
arrêts judiciaires relatifs à celles-ci, ceci 
afin de connaitre les différents effets 
découlant du processus de réintégration.  

Enfin et pour conclure, cette 
loi n'a pas atteint ses objectifs visés de 
façon effective dans la réalité et ce, en 
raison de l’existence de nombreuses 
difficultés et obstacles qui ont contribué 
à aggraver la situation et à accentuer le 
problème de l’absence de l’organisation 
et de la purge de la propriété foncière 
agricole, et de ce fait, l’accumulation de 
nombreux problèmes relatifs à 
l’immobilier agricole en Algérie. 

 
 

  :ملخص
إن تناول موضوع آليات تطهري امللكية العقارية 

من خالل اإلجابة  90/25الفالحية يف ظل القانون رقم 
عن إشكالية مدى توفيق املشرع اجلزائري يف ضبط تنظيم 
امللكية العقارية خاصة يف جمال إرجاع األراضي الفالحية 
ملالكها األصليني واليت أدجمت ضمن أمالك الدولة يف فرتة 
معينة، وذلك من خالل نصه على عدة ميكنيزمات قانونية 
دف إىل تطهري وتنظيم امللكية العقارية عموما  وتقنية 
والفالحية خصوصا ، يستوجب ضرورة تبيني كيفية إدماج 
هذه األراضي ضمن أمالك الدولة، وحتليل شروط 
وإجراءات إرجاعها بالرجوع إىل العديد من النصوص 

م والقرارات القضائية املتعلقة بذلك، ملعرفة القانونية واألحكا
  .خمتلف اآلثار املرتتبة عن عملية اإلرجاع

لنستنتج يف األخري أن هذا القانون مل حيقق 
هذه األغراض املرجوة منه بشكل فعلي على أرض الواقع 
بسبب وجود العديد من الصعوبات والعراقيل مما ساعد 

ضبط تنظيم على تفاقم األوضاع، وتصعيد بؤرة عدم 
وتطهري امللكية العقارية الفالحية، وبالتايل زيادة العديد من 

  .إشكاالت العقار الفالحي يف اجلزائر
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  : مــــــــقــــــدمـــــــة

تم وال ساسة، وا امة ال املسائل من الفالحية ة العقار امللكية حق تنظيم مسألة عد

استع كيفية وضبط ا نظيم ب عات شر ال لھل تمام ذا ب س و عتداءات، من ا وحماي ا مال

من عت ة خ ذه ألن ذلك الدولة ة العقار وامللكية النظام ن ب موجود وثيق ارتباط من ره ي ما

ال القواعد ضمن التنمية لتحقيق املنت قتصادي النظام ا عل عتمد ال ساسية وات ال

ح املشرع ا السائديضبط يديولو و السيا التوجھ من)1(سب زائري ا املشرع جسده ما ذا و ،

رقم قانون السياسية90/25خالل لإلصالحات يجة ن ان والذي العقاري بالتوجيھ املتعلق

دستور عد خاصة زائر ا ا عرف ال قتصادية إ1989فيفري23و مجملھ دف جاء والذي

شر  ال ةتطابق العقار امللكية تحديد مجال سيما ال ديدة ا ة الدستور ام ح مع العقاري ع

وحمايتھ ة الفوضو والتصرفات ات املضار من الفال العقار التعامل وتط اصة، وا العمومية

تحد إ إضافة الفالحية، لألرا ي العقال وغ ي العمرا التوسع عن الناجمة التعدي ال أش يدمن

را إعادة ع العمل و ا، استغالل ضمان مع الفالحية ة الوج ذات أو الفالحية را طبيعة

ن صلي ا ملالك املؤممة امللكية.  )2(الفالحية تط موضوع دراسة انحصرت ال ة خ النقطة ذه

رقم للقانون وفقا تمت وال ا، عل الفالحية ة رقماملتعلق90/25العقار مر و العقاري بالتوجيھ

ي95/26 القانو طار تحديد تم القانون ذا بمقت إذ الذكر، سالف للقانون واملتمم املعدل

وإجراءات شروط تحديد حيث من فقط ا تأميم تم ال باألرا يتعلق فيما خاصة رجاع لعمليات

نطا سع لي ن، صلي ا ملالك را ذه إعادة تحتوآثار املوضوعة را إ أيضا رجاع ق

رقم مر بموجب الوقفية را و الدولة العقاري 95/26حماية التوجيھ لقانون واملتمم   . املعدل

مية  أ إ يرجع وإنما عشوائيا يكن لم الفال العقار تط موضوع اختيار وتحديدا

اتجيا اس قطاعا عد والذي املوضوع نوحساسية للمواطن قتصادي و جتما انب با مرتبط

استغاللھ وفو استقرار عدم حالة ات عشر عدة خالل من عرف من. والذي جعلنا الذي مر

دف نجده حيث الفال بالعقار عالقة لھ ملا القانون ذا ع الضوء سلط املوضوع ذا خالل

وتط ة العقار السوق تنظيم إ عامة التاليةبصفة الية ش طرح خالل من ذا و   :ا

ارجاع إطار خاصة الفالحية ة العقار امللكية تنظيم ضبط زائري ا املشرع وفق مدى أي إ

ن صلي ا ملالك                                                                                                 ؟  را

التالية طة ا بع ن الية ش ذه عن   :  ولإلجابة

ول  الدولة: املطلب أمالك ضمن الفالحية را عض   .                                            إدماج

ا ياملطلب ن: لثا صلي ا ملالك الفالحية را إرجاع   .                                             شروط
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الثالث ن: املطلب صلي ا ملالك الفالحية را إرجاع   .إجراءات

ع الرا ن: املطلب صلي ا ملالك الفالحية را قرارإرجاع ع تبة امل                                                         ثار

                                

ول  الدولة: املطلب أمالك ضمن را عض   .                                      إدماج

قانون عملية ة ثور إجراءات عدة اتخاذ اقت قد ستقالل غداة الفال الوضع يةإن

ومة ل اقتصادية مة م أول الفالحة ت اعت حيث طرابلس، ميثاق برنامج ات توج ضوء ع وذلك

ف، الر حقيقية ثورة وتحقيق تنظيم عملية وانطالق داخلية سوق إيجاد أجل من آنذاك ة زائر ا

تل م امل أن حيث املسألة، ذه ة معا أجل من ضة عر خطوط لوضع ومة ا سارعت ةإذ الف ك

ن دوم ن و ت أجل من ستقالل أعقاب اتخذت ال التقليدي ستعمار بقايا بتصفية يل الت و

إما و الناحية من ا مصدر ان فقد الفالحية را استغالل بكيفية يتعلق فيما أما الدولة،

ة زائر ا للدولة الوطنية السيادة جاع اس عن ناتج تم  سيادي مالك؛أين لبعض شغور حالة إعالن

أرا وضعت حيث املتب ي ا ش ختيار عن ثق من إيديولو ا مصدر ان ثانية ناحية ومن

مجال ذلك عد سع لي ي، ا ش لالختيار املناقضة م أرا ب س الدولة حماية تحت اص عض

املتغ املالك أرا تأميم شمل و الدولة أمالك ن و نت واسعة)3(يب مساحات م ل الذين املالك وكذا

رقم مر الزراعية71/73بموجب الثورة قانون الدولة. املتضمن ملكية ن و ت طرق أن نجد نا ومن

التالية؛ االت ا عن يخرج ستغالالتال وإدماج الدولة، أمالك ضمن الشاغرة املزارع إدماج

أمالك ضمن ن للمعمر عة التا عةالفالحية التا الفالحية را عض وإدماج الدولة،

الدولة أمالك ضمن املؤممة را وإدماج الدولة، أمالك ضمن ن زائر   .                                                       ل

ول  الدولة: الفرع أمالك ضمن الشاغرة املزارع            .                              إدماج

أو وارثا، ك ي أن دون مالكھ تو أو معروف مالك للعقار يكن لم إذا الشاغر املال عت

جانب أو ن الوطني ع ان سواء الوصف ذا نطبق و حصتھ، عن الورثة أحد وتتمثل)  4(تخ ،

س عن املالك كف حالة أو املعمر رحيل عن الناجم الشغور الشغور أوحاالت بحضوره تغالل

مر طار ذا صدر رس نص أول عت و ، شر ر م دون و عاديا استغالال املزرعة ذه ل عدمھ

الشاغرة1962أوت24املؤرخ62/20رقم مالك حفظ ماية املناسبة التداب ع نص الذي

لذلك ة الضرور الصالحيات ل سابقا املقاطعة س لرئ خول الشاغرة،)5(حيث مالك بيوع وملنع

رقم املرسوم بموجب السلطات عملت ستقالل غداة جرت ال املعامالت ع مراقبة 62/03وإقامة

ر23املؤرخ ع1962أكتو نص مزارعة<<: الذي محاقلة، إيجار، بيع، املعامالت ل منع

ال عت إذ املنقولة وغ املنقولة الشاغرة منذمالك مة امل مكن01عقود و تكن، لم كأن لية جو
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السعر يخص فيما الشاغرة مالك تتضمن ال ال البيع عقود منذ مراجعة مة لية01وامل 1962جو

وقد ذا ة، املضار اعتبارات أو الناجع سي ال أجل من املقاطعة سلطات طرف من شرط بال ا إلغا أو

رقم مر خ66/102صدر نصت1966ماي06بتار إذ الدولة بأمالك الشاغرة املزارع ق ي والذي

ع و الدولة<<: مادتھ إ الشاغرة والعقارات املنقولة موال ملكية تقل .                                                                                           )6(>>ت

ي الثا الدولةإدماج : الفرع أمالك ضمن ن للمعمر عة التا الفالحية   ستغالالت

واملزارع الفالحية را ع مطبقا ستقالل عد الفالحة ي الذا سي ال ان لقد

م، وأراض م مزارع شتغلون ن املعمر من كب عدد بقي فقد ذلك من الرغم ع أنھ إال الشاغرة،

ذ رقمو املرسوم إصدار إ سارع زائري ا املشرع جعل ما ر01املؤرخ63/388ا الذي1963أكتو

عمال مجرد ن املعمر ا ف ون ي أين الدولة، ملكية إ را ذه اق إ إ مواده خالل من دف

فقط ستغالل حق م                                         .                                                 )7( ل

الثالث الدولة: الفرع أمالك ضمن ن زائر ل عة التا الفالحية را عض   إدماج

انت أومن الوطنية ر التحر رب معادية مواقف م ل انت الذين ن زائر ا معاقبة دف

أصدر  ي، ا ش للنظام مضادة م وضعمواقف أو مصادرة تتضمن نصوص عدة زائري ا املشرع

رقم القانون بموجب ماية ا تحت اص ؤالء لية26املؤرخ63/276أـرا  1963جو

رقم الدولة1963ماي09املؤرخ63/168واملرسوم حماية تحت مالك عض بوضع أقرا والذي ،

استعمال أو ا استغالل ون ي أن ط ش اوال عل تحصل قد املالك ون ي أو العام، بالنظام يمس ا

يصدر وأن ذلك، تمنع ال للنصوص مخالفة أو الوطنية ر التحر حرب أثناء ة عقار معامالت ق طر عن

بذلك املختص العمالة عامل طرف من التصرف. قرار حق من املالك حرمان عنھ تب ي مما

ذلك يتو بحيث مؤقتة، بصفة ستغالل الغرضو ذا ل خصيصا ن ع حارس ).                                                                                                                           8(مبدئيا

ع الرا الدولة: الفرع أمالك ضمن املؤممة را           .                                    إدماج

قة طر عد الذي التأميم تقنية لألموال الدولة لتملك املعروفة التقليدية التقنيات ن ب من

الدولة طرف من للتملك ة من)9(إجبار الوطنية ا ثروا ع الدولة سيطرة يقت سيادي عمل و أو ،

باالستقالل السيا ا استقالل استكمال وتحقيق ا شع لصا ا توظيف ماأجل ذا و قتصادي،

رقم مر خالل من زائر ا إليھ الزراعية08/11/1971املؤرخ73/71سعت الثورة بقانون املتعلق

طرق الزراعية الثورة ميثاق حدد حيث ، الفال ستغالل كيفيات تحديد أجل من جاء الذي

و  ي التعاو والنظام ي الذا سي ال قة طر و الفال منستغالل دف س وال اص، ا ستغالل

من ھ يحتو بما اص ا املشروع ملكية ونقل اصة ا قتصادية شطة الدولة تدخل ا خالل

بتقديره الدولة تنفرد ض عو مقابل ذلك ون و الدولة، إ ومنقوالت                                            ). 10( عقارات
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ي الثا نشرو : املطلب صلي ا ملالك الفالحية را إرجاع   .                                         ط

رقم قانون إرجاع90/25عد إعادة آللية سا املرجع و العقاري بالتوجيھ املتعلق

قصور ب س ة كب عملية ل مشا ا واج القانونية لية ذه أن غ ن، صلي ا ملالك را

إع أديا مما م، ملكي ع ن خر املالك احتجاج وازدياد فقط ن املؤمم فئة ع عادة ملية

رقم مر بموجب الذكر السالف القانون نصوص عديل   .                                                                           95/26ضرورة

ول  ب: الفرع املتعلقة صالشروط املالك ص   .                                 ال

املادة حددت رقم76لقد قانون املتعلقة90/25من الشروط العقاري بالتوجيھ املتعلق

ال وأن ة، جزائر سية ج من طبي ص املالك ون ي أن ا؛ بي من وال ص املالك ص بال

ات مشرف غ سلوك اتخذ قد املالك ون صفةي ع حائزا املالك ون ي ال وأن ة، ر التحر الثورة جاه

رقم قانون ام أح حسب ماي87/19مستفيد خالل من ا توضيح نحاول الشروط ذه ل                    :و

ة: أوال جزائر سية ج من طبي ص املالك يكون                                                                 أن

نطاق من املعنوي ص ال سية ج بعاد اس ا بي من مالحظات عدة يث الشرط ذا

املعنوي ص ال لفائدة ح الشرط ذا طبق قد العليا باملحكمة داري القضاء أن إال جاع، س

رقم خ108485القضية والي17/07/1994بتار وا ضد بالشركة لإلنتاج املدنية الشركة ةلفائدة

مملوكة انت ال را جاع باس ا ف ق وال الشركة، ذه لصا ا ف فصل حيث بازة، ت

خ بتار الدولة حماية تحت واملوضوعة معنوي،23/05/1963للمدعية ص ا أ نفس رغم و

أن ولو ح ة جزائر سية ج من املالك ون ي أن ضرورة ع صراحة املشرع أوجب الشرط ذا ھسياق

سية ا ذه طبيعة يحدد سيةلم بج ن س املتج اص ّ مص وما سبة مك أم أصلية ل

  مزدوجة؟

رقم التعليمة الوزارة أصدرت النقاط ذه ع جابة 29املؤرخة118وقصد

الشرط1992مارس ذا ل التنظيمية ام ح ا خالل من حددت   .)11(وال

ة: ثانيا ر التحر الثورة اتجاه مشرف غ سلوك اتخذ قد املالك يكون                  أن

رقم     القانون ام ألح خاضعة الفئة ذه أرا تبقى 26/07/1963املؤرخ63/267حيث

و  والباشاغات القياد لصا ة ستعمار دارة قبل من واملصادرة ة املسلو باألرا غاتاملتعلق

رقم مر تداب را27/08/1964املؤرخ64/258وكذا مصادرة نة شاء إ املتضمن

البالد استقالل أو اكية ش الثورة ع خطرا لون ش الذين    )                                                                      12(اص



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآليات تطهير الملكية العقارية الفالحية في قانون التوجيه العقاري ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

400 

املالك: ثالثا يكون ال حربأن خالل ن املعمر مع ة عقار معامالت ق طر عن ا عل تحصل قد

ا عد أو الوطنية ر   .                                                                               التحر

نوفم أول ن ب تمت ال ة العقار املعامالت الشرط ذا من 1954فاملقصود

لية5و ذا1962جو عد أو أرض، قطعة ة الف ذه خالل ى اش قد ن زائر ا أحد ان فإذا خ التار

حصل أرا املعمر طرف من املباعة را ألن باطال ون ي التصرف ذا فإن معمر، من فالحية

تجدر كما ، الفر حتالل بداية ا من ت اغتص قد أرا ا أ أي حق وجھ بدون ا عل

إ عضشارة يطرح الوط ر التحر حرب عد تمت ال املعامالت إ الشرط ذا تمديد أن

املادة إ رجعنا إذا ألنھ االت رقم3ش املرسوم خ62/03من بتار ر23الصادر املتعلق1962أكتو

لية جو أول منذ تمت ال البيوع ل أن ع تنص ا نجد الشاغرة ة العقار يجب1962باملعامالت

التا و ا، مبيع ثمن النظر عاد ال العقود ذه العقار، ا والواقع البلدية أمام ا ح التصر

تبطل أو يحة عقود عد. تصبح ا شرؤ تم ال را حكم ما السياق ذا املطروح والسؤال

لألمر طبقا أممت ثم مراجعة موضوع ا ثم ان و للم73/71ستقالل يجوز ل أن، ص الك

ال؟ أم ا جاع باس للمادة)   13(يطالب رقم76/1طبقا القانون جاع90/25من باس املطالبة يمكن ال

فيھ تخصيص وال شامال جاء النص ألن ، را ق<<: ذه طر عن ا عل تحصلوا قد ونوا ي ال وأن

ا عد أو ر التحر رب ا خالل ن املعمر مع ة عقار الشرطغ. >>معامالت ذا ل تمتثل لم دارة أن

رقم ة الوزار التعليمة بموجب املادة1992مارس29املؤرخة118وأمرت لتطبيق جاءت 76وال

ن املعمر مع ة عقار معامالت موضوع انت إذا را جاع اس عدم أي العقاري التوجيھ قانون من

ملبدأ مخالف شرط الوطنية ر التحر حرب راأثناء بإرجاع وأمرت ن القوان رجعية عدم

ا ا   )                                                                      14(أل

عا مالية: را مساعدات ع أو ا عوض أرض قطعة ع تحصل قد ص املالك يكون ال أن

أخرى  أعمال إ نتقال دف                                                  .                عمومية

القانون: خامسا ام أح حددتھ الذي طار أرض من استفادوا قد صليون املالك يكون ال أن

ا87/19رقم ع تخلوا إذا   .                                                                           إال

اض اف يمكن رقمال القانون ألن صراحة، الشرط الدائم87/19ذا نتفاع حق يمنح ال

املادة ا عل املنصوص الشروط م ف تتوافر الذين اص لأل رقم10إال قانون أن87/19من كما ،

ا<<شرط ع تخلوا إذا ان>>إال إذا ما حالة يتمثل ول ن؛ فرض ع يقف ألنھ ، وا غ

لل املوادالتنازل ا عل املنصوص الشروط الغ تتوافر أن يجب فإنھ بمقابل، من9،10،24غ

رقم ما87/19قانون بمقابل ان إذا ما أول ن حالت ن ب نفرق فإننا للدولة التنازل ان إذا ي والثا ؛
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امل ام ّأح تطبق بة أي مقابل بدون التنازل ان إذا ما وثان ، البيع ام أح من84وادتطبق ا عد وما

رقم التنفيذي اصة1991نوفم23املؤرخ91/454املرسوم ا مالك سي و بإدارة املتعلق

للدولة عة التا   )15(والعامة

ي الثا جاع: الفرع س محل باألرض املتعلقة   الشروط

س موضوع أو محل منإن رض فوق تم ما أما رض، أو الفضاء أي العقار و جاع

املادة نص حسب ا أقام ملن ملك ف ثمارات واس رقم77بنايات قانون أن90/25من تق وال ،

را التأميم منذ أنجزت ال ات والتج ية ي ا القيمة ذات غراس و ساسية شآت امل

املا ام بأح بمقابل75دةاملعنية ن صلي للمالك ا ع نازلوا ي أن م مك و ا، ا أل سبة مك أعاله

املنجزة ثمارات س سي لشروط تبعا تتصف)16(ما رجاع موضوع رض ون ت أن يجب وعليھ ،

  :           بماي

الفال: أوال ا ع طا ع محافظة رض تكون                            .                         أن

رقم القانون بموجب بناء أر إ الفالحية را ذه حولت قد انت 90/29فإذا

رض أن ع للتعرف املعتمد واملعيار ن، صلي ا ملالك ا إعاد يمكن ال فإنھ والتعم يئة بال املتعلق

التحقق أي امليدانية املعاينة و الفال ا ع طا ستغلفقدت مازالت رض انت إذا فيما ماديا

املادة حسب الفال ا ع طا رض وتفقد ذا ال أم رقم76الفالحة باألمر واملتممة 95/26املعدلة

ن رقم: حالت القانون ام ألح وفقا للبناء رض ستعمل أو90/29عندما العمرانية يئة بال املتعلق

تتغ  قانوناعندما ا عل املصادق التعم أدوات ق طر عن الفالحية ا   .                      )17(وج

القائمة: ثانيا  الفالحية ثمرة املس فعالية النظر إعادة إ املقتطعة املساحة تؤدي ال               أن

سة متجا جماعية فالحية ثمرات مس ل ش ون ت ستغالل عملية ألن ناسبذا ت

رقم للقانون طبقا ماعة ا م م تتألف الذين ن املنتج عدد مع ا   .                                        87/19مساح

إطار: ثالثا ا عل املنصوص ستصالح عمليات ل ش ا منح تم قد املعنية را تكون ال أن

رقم                                                            .                         83/18القانون

عا و: را الدرجة من العام وخلفھ املالك ش ع وسيلة جاع س لعملية املعنية رض تمثل .     أن

جاع: خامسا س عملية من بعدة املس را من رض تكون ال   .                             أن

الثالثاملطل ن: ب صلي ا ملالك الفالحية را ارجاع                                  .      إجراءات
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املادة رقم81تنص القانون املالك90/25من يقدم أن ع العقاري بالتوجيھ املتعلق

ا الستة ر ش خالل إقليميا املختص الوا إ يرسلھ بملف مرفوقا حا صر طلبا خص لتار ملوالية

رقم باألمر عد فيما عدلت قد املحددة املدة ذه أـن إال القانون، ذا عشر95/26شر تا اث وأصبحت

ملفھ بتقديم املالك أو املع قيام عدم حالة و الرسمية، دة ر ا مر ذا شر من ابتداء را ش

أ إال بذلك، اعذراه الوا ع وجب املحدد جل لتطبيقھخالل وجود ال الشرط ذا تجسيد ن

إما م ملفا يقدمون جاع لالس ة املطلو الوثائق ون يمل الذين اص مازال ن فإ ميدانيا،

املادة أن من الرغم ع ذلك، من تمكنون و للعدالة أو رقم11لإلدارة مر ا95/26من فقر

واس جل انقضاء عد أنھ ع تنص ة لمخ ال را فإن ار ش و التبليغ طرق ل نفاذ

للدولة اصة ا مالك ضمن ائيا تدمج ا ا أ ا   .                                 )18(يطالب

ن: ول  الفرع      جاع ملف تكو   .                                                            س

املالك  إقليميايقدم املختص الوا إ ا ع املت أو املؤممة را جاع اس طلب ص

امللكية عقد إ إضافة الواقعة، ذه ت تث وثيقة أية أو ع الت أو التأميم قرار من ون يت بملف مرفقا

امل مدير من ا استمارة مع ا حياز أو رض ملكية ت يث آخر ي قانو سند أي أو صاالرس

للوالية عة التا ذه)19(الفالحية وفوات لذلك، املحدد جل امللف وضع من بد ال سابقا أشرنا وكما

الوطنية مالك ضمن ائية بصفة ا ودمج مبدئيا رض جاع باس املطالبة ق سقوط ل ش املدة

س  ملف لوثائق سبة بال الواردة القضائية التطبيقات ومن اصة، مجلسا عن الصادر القرار جاع

رقم تحت خ002457الدولة بتار و الغرفة عن امللكية09/07/2001الصادر سند بتقديم املتعلق

أرض مستأجر عت ال حيث للوالية، عة التا الفالحية املصا مدير طرف من املستخرج يازة ا أو

جاع س م ل يحق الذين اص قبيل من   .                                                                                 )20( فالحية

ي الثا ا: الفرع إل املسندة ام وامل جاع س ملفات بدارسة لفة امل نة                    ال

ا ملالك را جاع اس عملية لفة امل نة ال شكيلة من ل الفرع ذا تضمن و

ا  إل لة املو ختصاصات م وأ ن،   .                                                                           صلي

نة: أوال اا   .                                                                               شكيلة

املادة رقم82تنص القانون أنھاملتعلق90/25من ع العقاري امللفات<<بالتوجيھ تدرس

وممث ن، املحلي ن املنتج من ا ساو م وعدد لإلدارة، ن ممثل تضم عضاء ة ساو م والئية نة من

قابل و نة ال ذه قرار أن و قانونا، املعتمدة م وتجمعا ن الفالح ن ثمر واملس املالك جمعيات

املقررة القانونية بالطرق الدولة>>للطعن لألمالك ي الوال املدير التالية؛ عضاء من ل ش ت وال

الغرفة س رئ للوالية، ة العقار املحافظة مدير الوالية، مستوى ع الفالحية املصا مدير سا، رئ
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ن الفالح اتحاد ممثل ، الفال القطاع عمال ن، للفالح الوط اتحاد ممثل الوالئية، الفالحية

ن  زائر عضاءا ة ساو م والئية شكيلة و إقليميا املختصة املحلية ماعات ا ممثل   )     21(حرار،

                                                                                                                         

نة: ثانيا ال ام   .م

ن ال ذه ل الرئ الدور طرفإن من ا لد املودعة جاع س ملفات دراسة يتمثل ة

املالك ص طرف من املطالبة ون ت أن بد ال إذ ما، املعمول ن القوان حسب ن صلي ن املالك

املادة حسب ذا و حقوقھ، ذوي أو جاع س محل رض ذه ل التوجيھ76ص قانون من

ا مجلس بھ أخذ ما ذا و رقمالعقاري، تحت الصادر القرار خ002457لدولة 09/07/2001بتار

رقم مر بموجب أممت ثم فالحية ألرض مستأجر ان ص الزراعية،71/73قضية بالثورة املتعلق

رقم مر صدور برفض95/26و ق الدولة مجلس أن إال رض، ذه ملكية جاع باس طالب

للمادة نادا اس ق76الدعوى باألمرمن املع ون ي أن ضرورة ع تؤكد ال العقاري التوجيھ انون

أحقية لديھ وإنما مالك س ل نا الطرف نما ب حقوقھ، ذوي أو جاع س محل لألرض أص مالك

فقط        .                                                                                           )22(استغالل

ع الرا ن: املطلب صلي ا ملالك الفالحية را قرارإرجاع ع تبة امل   .ثار

ض عو تقديم وجوب ا؛ بي من آثار عدة ن صلي ا ملالك الفالحية را إرجاع ع تب ي

شآت امل عن ض عو وتقديم للمستفيدين، الدولة طرف من ض عو وتقديم ، ص للمالك

غ السكو ستعمال ذات ي واملبا ات والتج   .                                          راس

ول   ص: الفرع للمالك املقدم ض   .                                                         التعو

ا ب نص من ون ت ن صلي للمالك الفالحية را إرجاع عملية الذينإن ص

نة ال قبل من املع ص ال ملف دراسة خالل من وذلك لإلرجاع، القانونية الشروط م ف توافرت

املوضوع ذا لفة فالحية. امل استغالل ادة ش م ل منحت من املالك من ناك امللفات ة ولك أنھ غ

بص م أمالك م ل يرجع الذي ي الوال القرار م ل سلم أن انتظار يرجعمؤقتة جراء ذا و ائية، فة

االت ا ل و ، ص ا صاح طرف من املعنية رض قطعة استغالل الوقت ضياع لتفادي إليھ

التأميم عن ضات التعو مبالغ دفع ع تتوقف م ألراض ن صلي املالك حيازة فإن

والقيمال ثمارات س مبالغ ة سو و م أمالك م ل أخذت ن ح م ل ا دفع قد الدولة ون ت

ال...املضافة رض حيازة ص املالك سلم ي ال كما طراف، ا عل يتفق لشروط وفقا وذلك إ

لتأميم املقابل ض التعو يل س ع لھ منحت ال املبالغ إعادة عد إال داد اس أثناءموضوع أرضھ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآليات تطهير الملكية العقارية الفالحية في قانون التوجيه العقاري ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

404 

ن ا ية حي نزع عد إال جعة املس لألرض ص املالك حيازة تتم وال الزراعية، الثورة قانون تطبيق

جاع اس ص املالك ستطع لم إذا املقابل و ذلك، خالف ع ا بال طراف اتفق إذا إال

رقم القانون حسب الفال ع الطا ا فقدا ب س ع 90/25أرضھ يتحصل لھ واملتمم املعدل مر و

ض التعو محل رض وقيمة ناسب ي النقود من ماليا مبلغا بمنحھ نقديا أو يا عي ان سواء ض عو

الواليات مستوى ع جاع س نة بھ تختص والذي نقديا، أو يا عي ان فيما. )23(سواء مر ونفس

الدولة حماية تحت املوضوعة را ن؛يخص حالت أو ن أمر ع متوقف املالك حال ون ي حيث

املطالبة ق ا إال لھ ون ي فال ا فوق يات ب إنجاز تم أو فالحيا، استغلت قد رض أن يجد أن فإما

رض أن وإما جاع س مل يفقد الة ا ذه املالك ألن معقول مر ذا و نقدي، ض بتعو

ا و ا استغالل يتم ستغالللم فرصة ت تفو أساس ع ض بالتعو فقط يطالب ن. لتا املعني أن إال

مل فقدوا ال م ألمالك م جاع باس ن مكتف الدعوى ذه مثل ك تحر ع يقدمون ال باألمر

ا جاع                             )                                                                                  24(اس

ي الثا للمستفيدين: الفرع الدولة طرف من املقدم ض   .                                            التعو

و جاع س عملي خالل ن صلي واملالك املستفيدين ت واج ال اعات ال م أ إن

العقار  التوجيھ قانون عليھ نص ملا وفقا رقموالثانية مر و ن95/26ي حالت ما ع تج :                                                                                ت

ثمرة: أوال املس فعالية النظر إعادة إ تؤدي جاع س   .                                  عملية

للمال الفالحية را جاع اس شروط من املقتطعةإن املساحة تؤدي ال أن ن صلي ك

رقم قانون حسب القائمة الفالحية ثمرة املس فعالية النظر إعادة اقتطاع87/19إ ان فإذا ،

أو أـرا ل ش ومنصف عادل ض عو يقدم ثمرة املس فاعلية النظر إعادة إ يؤدي املساحة

امل بمقت ن صلي للمالك مالية رقم76ادةوسائل القانون 90/25من

يحل ذلك و ا، فاعلي قتطاع يمس وال القائمة الفالحية ثمرة املس أرا ع املستفيدون بقى و

ال  العدالة إ واملؤممون اص أ ي ما غالبا أنھ إال قة، الطر ذه اع م،ال أراض جاع س

بذلك لة متجا اص ؤالء لصا قضائية اما أح الصدد ذا تصدر القضائية ات وا

املادة ام يمكن75/5أح ال املساحات رجاع عمليات من ث س وال العقاري التوجيھ قانون من

القائمة الفالحية ثمرة املس بفعالية تمس و)25(أن ا اقتطاع الغرفةحالة عن صدر الصدد ذا

خ بتار قرار ة رقم10/04/2000العقار املادة198387تحت مقتضيات بتطبيق مكرر85يق

رقم مر من و ع95/26الفقرة تنص الدولة<<:ال حماية تحت املوضوعة را ل أن

ن صلي ا ملالك ائيا مس>>ترجع مراعاة عدم منھ شف س المما أم الفالحية ثمرة املس فعالية  ألة

)26                                                                                                                      (  
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ثمرة: ثانيا املس فعالية النظر إعادة إ تؤدي ال جاع س      .                              عملية

القائمة الفالحية ثمرة املس فعالية النظر إعادة إ املقتطعة املساحة تؤدي لم إذا

ع املتواجدين للمستفيدين حل إيجاد من بد ال الة ا ذه و م، أراض صليون املالك جع س

جعة املس را املادة. ذه نصت الصدد ذا ع78و العقاري التوجيھ قانون أنمن يجب أنھ

تطبيقا ونت ت ال الوطنية لألمالك الفالحية ثمرات املس م بإدماج إما ا أولو املستفيدون يحظى

رقم رقم87/19للقانون مر أما آخر، بتخصيص ستفيدوا أن وإما بذلك، الظروف سمحت لما

املادة95/26 نصت املادة6فقد عدل أنھ ع رقم78منھ القانون بأنھ90/25من تق وال

للمستفيدين  حالة املمنوحة قوق ا الدولة تضمن لألرض ص واملالك املستفيدين ن ب نزاع ور ظ

رقم القانون إما87/19إطار م ل يمكن والذين ،                                          :  

املوزعة- غ را من جديدة أرض قطعة من                                        .  ستفادة

ص- العقد ن املب العدد عن ا ا شر عدد يقل ال الفالحية ثمرة املس ضمن م إدماج   .            أو

ا- ا شر عدد يقل ال ماعية ا الفالحية ثمرة املس مساحة من تفصل أرض قطعة من ستفادة أو

العقد  ن املب العدد بحقوقعن املختصة القضائية ة ا إسقاط عد ذا و ، ص داري

إلجراءات داري العقد إخضاع عد يتم لم إذا إقليميا، املختص الوا قرار بواسطة أو املستفيدين

منح ق طر عن يتم الذي العي ض التعو ضمن من االت ا ذه ل ف العقاري، ر والش يل ال

أرض   .)27(قطعة

الث السك: الثالفرع ستعمال ذات ي واملبا ات والتج غراس و شآت امل عن ض .                  التعو

ن صورت ات والتج غراس و شآت امل عن ض التعو يتجسد أن   :                      يمكن

تأميم : أوال قبل املنجزة املقصودة ات والتج واملغارس ساسية شآت امل دةحالة املس   .را

الدولة أجرتھ الذي امللكية نقل ل و ن، صلي ا مالك إ العناصر ذه ترد الة ا ذه و

النقل ذا بموجب ا دفع قد املع ون ي ّأن يمكن ال واملبالغ املع الزرا املستفيد لفائدة

  .للملكية

املق: ثانيا ات والتج واملغارس ساسية شآت امل دةحالة املس را تأميم عد منجزة   .صودة

املادة ام أح تطبق الة ا ذه ع77و تنص وال العقاري التوجيھ قانون أن<<:من

را التأميم منذ أنجزت ال ات والتج ية ي ا القيمة ذات غراس و ساسية شآت امل

املادة ام بأح ا،75املعنية لصاح سبة مك ماأعاله بمقابل ن صلي للمالك ا ع نازل ي أن مكنھ و

املنجزة ثمارات س سي لشروط عقد>>تبعا السابقة الفقرة ورة املذ العمليات وتوثق ذا ،
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عدلت وقد املختصة، القضائية ة ا تحدده أو طراف جانب من عليھ متفق بثمن ون وت رس

رقم مر بموجب املادة التا95/26ذه النحو ات<<:ع والتج غراس و شآت امل عن التنازل يتم

ذه مالك لصا نقدي بمقابل يتم مر ذا إصدار خ تار عند املوجودة را تأميم عد املنجزة

واملستفيد ص املالك ن ب اتفاقية ق طر عن التنازل ذا تم و ن صلي ذا>>....را و

خالصدد بتار العليا املحكمة عن قرار رقم25/03/1998صدر   .)28(179146تحت

والقيم ثمارات س عن بالتنازل يتعلق ول ن؛ فرض ا فف ثمارات لالس سبة بال أما

رقم القانون صدور وقبل را تأميم عد املنجزة خرى را87/19املضافة ذه مالك لصا

تحدده بثمن ن نةصلي ز ل جزئيا أو ليا الة ا ذه املستفيدون دفعھ و الدولة، أمالك إدارة

  .العامة

ي الثا صدور والفرض عد املنجزة خرى املضافة والقيم ثمارات س عن التنازل حالة

رقم تم87/19قانون و ص رض ذه مالك لصا املستفيد يدفعھ نقدي بمقابل ذلك ون و ،

لتحديدتح القضاء إ ص املالك أ ي تفاق عدم حالة و الطرفان، اتفاق ع بناء الثمن ديد

الف ا محل ثمارات س ذه   . ثمن

التأميم قبل ن فرض خرى فتتضمن السك ستعمال ذات ي باملبا يتعلق فيما أما

التأم عد املنجزة ي للمبا سبة بال إذ التأميم، عد فعلياو املستفيدين طرف من ا ع التنازل يتم يم

قبل من التأميم قبل املنجزة ي املبا أما مماثل، سكن م ض عو يتم أو نقدي بمقابل ن صلي للمالك

وال جاع، س قرار ع مضاء خ تار من مستأجر املستفيد عت أن للمالك فيمكن ص املالك

ج اس حقھ ممارسة ييمكنھ املد القانون ام أح للمقتضيات وفقا إال مكنة .                                                                              )29(اع

ع الرا فيھ: الفرع والفصل املا ض التعو املستفيد   .طلب

ي مما الرغم ع حيان أغلب ع الشا و املا باملقابل ض التعو نإن ب نزاعات من ه ث

للعدالة لاللتجاء ن الطرف يضطر إذ املبلغ، قبول عدم حالة دارة و لھ   .املعوض

املا: أوال ض التعو املستفيد   .طلب

الوثائق من مجموعة من ون يت حالة ل ل ملف إعداد من بد ال ما ض عو ع صول ل

ا حسب وتقييم للمستفيد، املدنية الة ا ا م قطاعأ لعمال سبة بال ن التأم اكتتاب ادة ش الة

إعادة إطار الوا من الصادر املنح وقرار الزراعية، الثورة إطار ملنح مقرر أو ي الذا سي ال

من مقدمة ادة وش ة، العقار ية العي قوق ل ت املث داري والعقد اكية، ش املزارع التنظيم

الفالحية صالحات ستحقاق) الزراعية( مندوب حالة و ، املا ض التعو إ الرجوع ضرورة ت تث
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صالحات مندوب طرف من الوثائق ذه من ل املش امللف رسل و ذا داري، العقد إلغاء قرار

تلك السيما الالزمة التوضيحات ل ل متضمنة تقنية ببطاقة مرفوقا الدولة أمالك مصا إ الفالحية

ونوعاملتعلقة ا مساح إ باإلضافة رض، وصنف رض ا تتواجد ال الزراعية ة صو ا بمنطقة

املستفيدين طرف من الفالحية عمال ممارسة مدة النخيل،                                  .وعدد

الذي املا ض التعو مبلغ تحديد ع الدولة أمالك مصا عمد امللف تلقي مجرد و

ونس ت عندما العقاري فظ ول بذلك، املع للمستفيد املقرر بلغ و ، مع زرا مستفيد ل تحقھ

داري  ا عقد ع حائزة ثمرة لألرا. املس ن الفالح املستفيدين أو املستفيد استغالل ستمر و ذا

ل تتوقف حيث م، اما بال ن صلي املالك قيام ن جاع باالس املالكاملعنية حيازة االت ا

مبالغ ة سو و التأميم عن ا تلقو ال ضات التعو مبالغ م دفع ع را ذه ل ن صلي

ستمر املدة تلك وخالل املعنية، طراف ا عل تتفق لشروط وفقا وذلك املضافة والقيم ثمارات س

باال  قرار املختصة السلطات إصدار ن ستغالل جاعاملستفيد   .)30(س

املا: ثانيا ض التعو طلب   .الفصل

أرضا، م منح عذر أو الفالحية ثمرات املس ن املعني ن الفالح املستفيدين إدماج عذر إذا

م ل منحت قد انت ال ة العقار م حقوق ضياع مقابل ومنصف عادل ض عو م ل يدفع أن يجب

رقم القانون تطبيق س87/19إطار وال الذين، الزراعيون املنتجون إال املا ض التعو ذا من تفيد

املادة املحددة الشروط م ف رقم10تتوافر قانون الفالحية90/25من ثمرات املس يدمجوا ولم

للمادة نادا اس ذا و جديدة، أرا من ستفيدوا ولم ا و ت رقم2السابق التنفيذي املرسوم من

لشروط92/06 لسنةاملحدد املالية قانون ام ألح طبقا للمستفيدين ض التعو ذا1991منح ،

الواحد كتار ال قيمة ع اعتمادا ة العقار ية العي قوق ا بفقدان املرتبط املا ض التعو حدد   .      )31(و

ـــــــاتـــــمــــــــة   :ا

رقم العقاري التوجيھ قانون نص امليكن90/25لقد من مجموعة القانونيةع مات

إرجاع خالل من ا وضبط الفالحية ة العقار امللكية وتنظيم تط إ ا مجمل دف ال والتقنية

را إ ح رجاع نطاق سع لي تأميم محل انت وال ن، صلي ا ملالك الفالحية را

ا الثورة لصندوق ا ع واملت الدولة حماية تحت القانوناملوضوعة ذا تطبيق نتائج أن إال لزراعية،

من العديد ب س وذلك الواقع، أرض ع فع ل ش ا م املرجو الغرض ذا تحقق لم ميدانيا

مال إ من ا ع ترتب ما خصوصا الفال العقار االت إش تفاقم مت سا ال والعراقيل ات الصعو

التع ة وك ا استغالل وعدم الفالحية إلألرا باإلضافة ة، الفوضو البناءات شار وان املراقب غ م

للفصل القضاء ع واملعروضة الفالحية ة العقار امللكية تط بصدد القائمة املنازعات وتنوع عدد
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رقم للقانون وفقا شأة امل الفالحية ثمرات للمس ة العقار وعية استقرار وعدم ا، ب87/19ف س

جا س العقاري عمليات التوجيھ لقانون وفقا ا عل املنصوص   .ع

من نوع ناك فإن القانون، ذا تطبيق عن نتجت ال والسلبيات االت ش ذه ل ورغم

العموم ع يجابية النتائج عض   .تحقيق
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