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 قائمـــة المراجـــــع

 يةالمراجع باللغة العرب

 :الكتـــب: أوال

 :المؤلفات العامة -1

 ،الطبعة التاسعة، (فرنسي عربي)القاموس القانوني : زكي بدوي و يوسف شالال أحمدبراهيم نجار، إ -10

 .7112، ، بيروتمكتبة لبنان

 .دار الفكر العربي، القاهرة الملكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسالمية،: أبو زهرة -17

القانون والسيادة وامتيازات النفط، مركز دراسات الوحدة العربية، : عبد الرزاق خليفة السعيدان أحمد -10
 .0111بيروت، 

 
 .7100حق الشفعة في التشريع الجزائري، الطبعة الثانية، دار هومة، الجزائر، : دغيش أحمد -14

 .7117الجزائر،  نوني الجزائري للتوجيه العقاري، دار هومة،النظام القا: سماعين شامةإ -15

 Edition communicationالقضاء، وأحكامجراءات المدنية على ضوء الفقهاء اإل :أعمر زودة -16

ENCYCLOPEDIA، ،7112 الجزائر. 

ركة للنشر ولى، دار الب، الطبعة األ-يجارالبيع واإل-الوجيز في العقود المسماة : أمجد محمد منصور -12

 .7116، ، القاهرةوالتوزيع

شرح القانون المدني حقوق االمتياز دراسة مقارنة في قوانين الدول العربية مع : بيان يوسف رجيب -12

 .7111ولى، دار الثقافة، عمان، سالمية، الطبعة األفقه الشريعة اإل

تشريعية، فقهية وقضائية، دار  دارية، دراسةلنظرية العامة للقرارات والعقود اإلا: بوعمران عادل -11

 .7101الهدى، الجزائر، 

ولى، منشورات الحلبي، السجل العقاري، دراسة مقارنة، الطبعة األ: تيسير عبد هللا المكيد العساف -01
 .7111لبنان، 

لتزام، الطبعة األولى، منشورات الحلبي لتزام في مصادر اإلالنظرية العامة لإل: توفيق حسن فرج -00

 .7112ية، بيروت الحقوق

 .0114، دار الفكر العربي، القاهرة ،الثالثةالطبعة  الموجز في أحكام القانون المدني،: حسن كيرة -07

جراءات المدنية المتضمن قانون اإل 11-12حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ وفقا للقانون رقم  -00

 .7100دارية، دار هومة، الجزائر، واإل

المؤسسة ، ولىالطبعة األلمصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي، معجم ا: جيرار كورنو -04

 .0112بيروت،  دراسات والنشر والتوزيع،العمومية الجامعية لل
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ولى، مكتبة السنهوري، بغداد، دراسة في القانون الخاص، الطبعة األ –عقد االمتياز : درع حماد عبد -05

7100. 

ظيمي لتسجيل العقارت في التشريع الجزائري، الطبعة الثانية، دار طار القانوني والتناإل: دوة آسيا -06

 .7111هومة، الجزائر، 

 .0120، القاهرةولى، دار النهضة العربية، قتصادية، الطبعة األالموسوعة اإل: راشد البرادي -02

هرة، سنة مبادئ القانون اإلداري، الكتاب الثاني، دار الفكر العربي، القا: سليمان محمد الطماوي -02

0121. 

دارية، مطبعة جامعة عين شمس، الطبعة لقرارات اإلالنظرية العامة ل :سليمان محمد الطماوي -01

 .0110السادسة، القاهرة، 

دارية، دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، دار الفكر سس العامة للعقود اإلاأل: سليمان محمد الطماوي -71

 .7115العربي، القاهرة، 

طبعة الثانية، منشورات زين الحقوقية، المنفعة العقد والعيب الخفي، : ناصر المعموري ضمير حسن -70

 .7100بيروت، 

 .7107عباس عبد الرزاق، التحقيق المحاسبي والنزاع الضريبي، دار الهدى، الجزائر،  -77

لمجلد الثاني، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء التاسع، ا :السنهوري أحمدعبد الرزاق  -70

 .7100 ،سباب كسب الملكية، الطبعة الثالثة الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتأ

الطبعة الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، حق الملكية، الجزء الثامن، : عبد الرزاق السنهوري -74

 .7100 منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الثالثة الجديدة،

الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، اإلثبات وآثار االلتزام، الجزء الثاني، : زاق السنهوريعبد الر -75

 .7100 منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الثالثة الجديدة،

داري وتسوية منازعاته قضاءا وتحكيما، منشأة المعارف، تنفيذ العقد اإل :عبد العزيز عبد المنعم خليفة -76

 .7111درية، االسكن

 .الملكية في قوانين البالد العربية، دار الفكر العربي، القاهرة: عبد المنعم فرج الصدة -72

القومي،  االمتيازات والتشريعات النفطية في البالد العربية، وزارة الثقافة واإلرشاد: عرفان سلوم -72

 .0122دمشق، 

مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع،  األول،زء الج، موسوعة القضاء اإلداري :خطار شطناويالعلي  -71

 .7114 ،األردن

، مكتبة 7100داري، الجزء األول، طبعة ثر القانون الخاص على العقد اإلأ: علي عبد االمير قبالن -01

 .7100زين الحقوقية واالدبية، بيروت، 
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، مكتبة 7100الثاني، طبعة  داري، الجزءثر القانون الخاص على العقد اإلأ: مير قبالنعلي عبد األ -00

 .7100دبية، بيروت، زين الحقوقية واأل

 .7107االستثمارات االجنبية في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، : عيبوط محند وعلي -07

 .0110سكندرية، اجراءات الشهر العقاري، دار المطبوعات الجامعية، اإل: متحت محمد الحسيني -00

 .0110 القاهرة، المبادئ العامة في تنفيذ العقود االدارية، دار النهضة العربية، :محمد سعيد أمين -04

 .0110داري، دار الثقافة الجامعية، القاهرة، بو السعود حبيب، القانون اإلأمحمود  -05

آليات تطهير وتسوية سندات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري،  :محمودي عبد العزيز -06

 .7101عة الثانية، منشورات بغدادي، الجزائر، الطب

ولى، الديوان الوطني لألشغال نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة األ: مجيد خلفوني -02

 .7110التربوية، الجزائر، 

 .7107، دار الخلدونية، الجزائر، 7107العقار في القانون الجزائري، طبعة : مجيد خلفوني -02

، BOTاالمتياز، الشركات المختلطة  –طرق خصخصة المرافق العامة : ان محي الدين القطبمرو -01

 .7111ولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، دراسة مقارنة، الطبعة األ  -تفويض المرفق العام

 .0120دارة المحلية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، اإل: مسعود شيهوب -41

ولى، منشورات ، الطبعة األ-دراسة مقارنة-داري يجاب والقبول في العقد اإلاإل: مهند مختار نوح -40

 .7115الحلبي الحقوقية، بيروت، 

 .0126دراسات في الملكية العقارية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، : ناصر الدين سعيدوني -47

 .7110أة المعارف، اإلسكندرية، يجار، منشالعقود المسماة، عقد اإل: نبيل سعد -40

ياسر سيد محمد الحديدي، النظام القانوني لعقد االمتياز التجاري في الفكر االقتصادي والقانوني،  -44

 .7112سكندرية، ة المعارف، اإلأمنش

 وظيفة التوثيق في النظام القانوني الجزائري، دراسة قانونية تحليلية، الطبعة الثانية،: وسيلة وزاني -45

  .7111دار هومة، الجزائر، 

 :المؤلفات الخاصة -2

تطور التنظيم القانوني للقطاع الزراعي في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، : أعمر صدوق -10

 .0122الجزائر، 

 الديوان الوطني لألشغال ،ولىالطبعة األ شرح قانون المستثمرات الفالحية،: بن رقية بن يوسف -17

 .7110ائر، ، الجزالتربوية
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القضاء العقاري في ضوء أحداث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة : حمدي باشا عمر -10

 .7117العليا، دار هومة، الجزائر، 

ميم الملك الخاص الى خوصصة أمن ت –زمة العقار الفالحي ومقترحات تسويتها أ :عجة الجياللي -14

 .7115، ، دار الخلدونية، الجزائر-الملك العام

، دار هومة، 10-01تحويل حق االنتفاع الدائم الى حق امتياز في ظل القانون : كحيل حكيمة -15

 .7100الجزائر، 

ولى، منازعات العقار الفالحي التابع للدولة في مجال الملكية والتسيير، الطبعة األ :لنقار بركاهم سمية -16

 .7114التربوية، الجزائر،  لألشغالالديوان الوطني 

المنازعات العقارية، الطبعة الثانية عشر،  دار هومة، الجزائر،  :عمر ليلى زروقي وحمدي باشا -12

7101. 

 .7100، دار هومة، الجزائر، 7100المنازعات العقارية، طبعة : ليلى زروقي وحمدي باشا عمر -12

Les ouvrages Généraux et Spéciaux: 

01- Abdelmalek Ahmed Ali : La législation foncière agricole en Algérie et les 

formes d’accès à la terre, Etudes et Recherches, Montpellier : CIHEAM, 2011. 

02- André de Laubadère et Yves Gaudemet : Traité de droit administratif, droit 

administratif des biens, tome 2, 11e édition, L.G.D.J, Paris, 2002. 

03- Chapus. R : Droit administratif général, Tome 1, Montchrestien Delta, Paris, 

1995.  

04- Guide de procédures de l’Office National des Terres Agricoles, première 

partie, procédure de conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de 

concession, Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, septembre 

2010. 

05- Jacqueline Morand-Devriller : Cours de droit administratif des biens, 4e 

édition, Montchrestien, Paris, 2005. 

06- Jean-Marie Auby, Pierre Bon et Jean-Bernard Auby : Droit administratif des 

biens, 4e édition, Dalloz, Paris, 2003. 

07- Laurent Richer : Droit des contrats administratifs, 5e édition, L.G.D.J, Paris, 

2006. 

08- Lebreton. G : Droit administratif général, 2e édition, Armand – Clin, Paris, 

2000. 
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09- Le Renouveau Agricole et Rural en marche – Revue et Perspective, Ministère 

de l’agriculture et du développement rural, mai 2012. 

10- PH-Bessis: le contrat de franchisage, les guides, Montchrestien, Paris, 1986. 

11- Paul Ourliac et J. De Malafosse : Histoire du droit privé, les biens, tome 2, 

presse universitaire de France, Paris, 1971. 

12- Yves Gaudemet : Traité de droit administratif, droit administratif général, 

tome 1, 16e édition, L.G.D.J, Paris, 2001. 

 :الرسائل والمذكرات: ثانيا

تخرج لنيل شهادة مالك الوطنية الخاصة عن طريق االمتياز، مذكرة استغالل األ: أحمدجبوري  -01

 .7100 الجزائر،معة سعد دحلب البليدة، في القانون فرع العقاري، جاماجستير ال

 :البحوث: ثالثا

 حثب قاته في األردن، الجامعة األردنية،افق العامة و تطبيعقد امتياز المر: شطناوي علي الخطار -10

 www.arablawinfo.com: منشور بالموقع االلكتروني للقانون األردني

 :المقاالت: رابعا

جراءات الخاصة بكل جهة جراءات المدنية واالدارية، اإلشرح قانون اإل: أحمد علي محمد صالح -10

 .64عدد  :األولنشرة القضاة، الجزء قضائية، 

المحكمة الطبيعة القانونية للمستثمرة الفالحية الجماعية، دراسة منشورة في مجلة : بن رقية بن يوسف -17

 .10، عدد 7114 العليا لسنة

طار القانوني العام لتشجيع االستثمار في الجزائر، دراسة منشورة في مجلة اإل: عبد السالم ديب -10

 .10، عدد 7112لسنة  العليا المحكمة

منشورة في دراسة ، اآلليات القانونية لضمان تحصيل ديون البنوك والمؤسسات المالية: مقدم مبروك -14

 .17، عدد 7116مجلة المحكمة العليا لسنة 

05- HENNI Ahmed : La colonisation agraire et le sous développement en Algérie, 

édition SNED, Alger, 1981. 

06- Martine Fabre : article sur Le contrat de concession aux colonies : norme 

molle et impact environnemental, à paraître dans l’impact environnemental de la 

norme en milieu contrait, Paris, Victoires Editions, 2012. 

 

 

http://www.arablawinfo.com/
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 :نظيميةالنصوص القانونية والت: خامسا

 :ساسيةالقوانين األ -1

 02-21الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  دستور -10

، الجريدة الرسمية لسنة 70/17/0121المتعلق بتعديل الدستور استفتاء  72/17/0121المؤرخ في 

 .11، عدد 0121

 402-16طية الشعبية الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم دستور الجمهورية الجزائرية الديمقرا -17

، الجريدة الرسمية لسنة 72/00/0116المتعلق بتعديل الدستور استفتاء  12/07/0112المؤرخ في 

 .26، عدد 0116

 :رــــــواماأل -2

، الجريدة الرسمية لسنة المتضمن الثورة الزراعية 12/00/0120المؤرخ في  20-20 رقم مراأل -10

 .12، عدد 0120

راضي العام وتأسيس السجل عداد مسح األإالمتضمن  07/00/0125المؤرخ في  24-25 رقم مراأل -17

 .17، عدد 0125الجريدة الرسمية لسنة  ،العقاري

لسنة الجريدة الرسمية  ،المتضمن القانون المدني 76/11/0125المؤرخ في  52-25 رقم مراأل -10

الجريدة الرسمية ، 00/15/7112المؤرخ في  15-12مم بالقانون رقم المعدل والمت، 22عدد ، 0125

 .00عدد ، 7112لسنة 

لسنة الجريدة الرسمية  ،المتضمن القانون التجاري 76/11/0125المؤرخ في  51-25 رقم مراأل -14

الجريدة الرسمية ، 16/17/7115المؤرخ في  17-15المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،010عدد ، 0125

 .00عدد ، 7115ة لسن

التنازل عن د لشروط و كيفيات منح االمتياز والمحد 01/12/7116المؤرخ في  00-16األمر رقم  -15

عدد ، 7116لسنة الجريدة الرسمية ، األراضي التابعة لألمالك الخاصة الموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية

40. 

و كيفيات منح االمتياز على  المحدد لشروط 10/11/7112المؤرخ في  14-12 رقم األمر -16
نجاز مشاريع استثمارية، الجريدة الرسمية لسنة الخاصة للدولة والموجهة إل لألمالكراضي التابعة األ

، الجريدة الرسمية 70/00/7112المؤرخ في  71-12، والمصادق عليه بالقانون رقم 41، عدد 7112
 .66، عدد 7112لسنة 
، 7101المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  76/12/7101المؤرخ في  10-01مر رقم األ -12

 .41، عدد 7101الجريدة الرسمية لسنة 

 :القوانين -3

م ــالمعدل والمتمم بالقانون رق، دـالمتعلق بالتقاع 17/12/0120المؤرخ في  07-20قانون رقم ال -10

 .71عدد  ،0111الجريدة الرسمية لسنة ، 77/10/0111المؤرخ في  11-10
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، الجريدة الرسمية لسنة المتعلق باألمالك الوطنية 01/16/0124المؤرخ في  06-24القانون رقم  -17

المتضمن قانون  10/07/0111المؤرخ في  01-11بموجب القانون رقم  الملغى 72، عدد 0124

 .57، عدد 0111، الجريدة الرسمية لسنة مالك الوطنيةاأل

راضي الفالحية التابعة المتضمن كيفية ضبط األ 12/07/0122في المؤرخ  01-22قانون ال -10

 .51، عدد 0122لسنة لألمالك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم، الجريدة الرسمية 

الجريدة ، 0121المتضمن قانون المالية لسنة  00/07/0122المؤرخ في  00-22القانون رقم  -14

 .54، عدد 0122الرسمية لسنة 

جريدة الرسمية لسنة المتضمن التوجيه العقاري، ال 02/00/0111المؤرخ في  75-11قانون ال -15

 .41عدد  0111

الجريدة ، 7110المتضمن قانون المالية لسنة  74/07/7117المؤرخ في  00-17قانون رقم ال -16

 .26 ، عدد7117الرسمية لسنة 

، الجريدة الرسمية نون القرض والنقدالمتضمن قا 76/12/7110المؤرخ في  00-10قانون رقم ال -12

 .57، عدد 7110لسنة 

الجريدة الرسمية المتضمن تنظيم مهنة الموثق،  71/17/7116المؤرخ في  17-16القانون رقم  -12

 .04، عدد 7116لسنة 

جراء لمعاينة حق الملكية العقارية إ تأسيسالمتضمن  72/17/7112المؤرخ في  17-12القانون  -11

 .05عدد  7112ت الملكية عن طريق التحقيق العقاري، الجريدة الرسمية لسنة وتسليم سندا

واإلدارية، الجريدة جراءات المدنية المتضمن قانون اإل 75/17/7112المؤرخ في  11-12قانون ال -01

  .70 عدد 7112لسنة الرسمية 

المتعلق بقانون  01-11قانون رقم المعدل والمتمم لل 71/12/7112المؤرخ في  04-12القانون رقم  -00

 .44، عدد 7112مالك الوطنية، الجريدة الرسمية لسنة اإل

المتضمن قانون التوجيه الفالحي، الجريدة الرسمية  10/12/7112المؤرخ في  06-12القانون رقم  -07

 .46، عدد 7112لسنة 

راضي المحدد لشروط وكيفيات استغالل األ 05/12/7101المؤرخ في  10-01القانون رقم  -00

 .46، عدد 7101ولة، الجريدة الرسمية لسنة الخاصة للد   لألمالكالفالحية التابعة 

14- Loi n° 11/022 du 24/12/2011 portant les principes fondamentaux relatifs à 

l’agriculture, journal officiel de la république du Congo, 52 e année, n° spécial. 

 :المراسيم -4

، المعدل والمتمم المتضمن المسح العام لألراضي 75/10/0126المؤرخ في  67-26لمرسوم ا -10

 .01عدد ، 0126لسنة  الجريدة الرسمية
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 المعدل والمتمم، المتعلق بتأسيس السجل العقاري 75/10/0126المؤرخ في  60-26المرسوم  -17

 .01عدد ، 0126الجريدة الرسمية لسنة 

، بنك الفالحة والتنمية الريفيةالمتضمن انشاء  10/10/0127المؤرخ في  016-27المرسوم رقم  -10

المؤرخ في  24-25والمعدل بموجب المرسوم رقم  ،00، عدد 0127الجريدة الرسمية لسنة 

 .01، عدد 0125، الجريدة الرسمية لسنة 01/14/0125

من  72يات تطبيق المادة المحدد لكيف 16/17/0111المؤرخ في  50-11المرسوم التنفيذي رقم  -14

راضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية ويحدد حقوق المتضمن كيفية ضبط األ 01-22القانون رقم 

 .16، عدد 0111الجريدة الرسمية لسنة المنتجين وواجباتهم، 

المتضمن تنظيم المصالح الخارجية  17/10/0110المؤرخ في  65-10المرسوم التنفيذي رقم  -15

 .01، عدد 0110الدولة والحفظ العقاري، الجريدة الرسمية لسنة ألمالك 

المحدد للنشاطات الفالحية وشروط  0116/ 72/10المؤرخ في  60-16المرسوم التنفيذي رقم  -16

 .12، عدد 0116، الجريدة الرسمية لسنة اإلعتراف بصفة الفالح

نشاء الديوان الوطني إمن المتض 74/17/0116المؤرخ في  22-16المرسوم التنفيذي رقم  -12

م ــم بالمرسوم التنفيذي رقــ، المعدل والمتم05 ، عدد0116الجريدة الرسمية لسنة لألراضي الفالحية، 

 .06 ، عدد7111الجريدة الرسمية لسنة ، 77/01/7111المؤرخ في  11-001

د المطبقة على ، المتضمن تحديد القواع02/07/0116المؤرخ في  451-16المرسوم التنفيذي رقم  -12

 .20عدد  0116التعاونيات الفالحية، جريدة الرسمية لسنة 

رضية أالمحدد لكيفيات منح امتياز قطع  05/07/0112المؤرخ في  420-12المرسوم التنفيذي رقم  -11

، 0112الجريدة الرسمية لسنة مالك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات االستصالحية، من األ

الجريدة الرسمية ، 70/00/0112المؤرخ في  027-12المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  ،20عدد 

 .22، عدد 0112لسنة 

راضي والمتعلق بشروط تجزئة األ 71/07/0112المؤرخ  411-12المرسوم التنفيذي رقم  -01

 .24، عدد 0112الجريدة الرسمية لسنة ، الفالحية

رجاع ت استالمتضمن شروط وكيفيا 06/11/7110المؤرخ في  000-10المرسوم التنفيذي رقم  -00

، 7110، الجريدة الرسمية لسنة الوطنية المدمجة في القطاع العمراني لألمالكاالراضي الفالحية التابعة 

 .52عدد 

المتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة  10/14/7116المؤرخ في  007-16المرسوم التنفيذي رقم  -07

 .70، عدد 7116الجريدة الرسمية لسنة لمؤسسات المالية، البنوك وا

المحدد لشروط وكيفيات منح االمتياز  17/15/7111المؤرخ في  057-11المرسوم التنفيذي رقم  -00
نجاز المشاريع االستثمارية، الجريدة الرسمية الخاصة للدولة والموجهة إل لألمالكراضي التابعة على األ
 . 72، عدد 7111لسنة 
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المحدد لشروط وكيفيات منح االمتياز  17/15/7111المؤرخ في  050-11المرسوم التنفيذي رقم  -04
صول الفائضة التابعة صول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة، وغير المستقلة المحلة واألعلى األ

 .72 ، عدد7111للمؤسسات العمومية االقتصادية وتسييرها، الجريدة الرسمية لسنة 

المحدد لكيفيات تطبيق حق االمتياز  70/07/7101المؤرخ في  076-01المرسوم التنفيذي رقم  -05

 .21، عدد 7101الخاصة للدولة، الجريدة الرسمية لسنة  لألمالكراضي الفالحية التابعة الستغالل األ

راضي فالحية ألغاء تصنيف إالمتضمن  74/01/7107المؤرخ في  021-07المرسوم التنفيذي رقم  -06

 .51، عدد 7107نجاز مشاريع عمومية للتنمية، الجريدة الرسمية لسنة وتخصيصها إل

المتضمن إلغاء تصنيف أراضي فالحية  06/01/7104المؤرخ في  717-04المرسوم التنفيذي رقم  -02

 .60، عدد 7104من أجل إنشاء مناطق صناعية في بعض واليات الوطن، الجريدة الرسمية لسنة 

 :راراتــالق -5

الجريدة الرسمية  ،المتعلق ببطاقية المستثمرات الفالحية 06/16/7100القرار الوزاري المؤرخ في  -10

 .01، عدد 7107لسنة 

عالن الترشح ومعايير اختيار إالمحدد لكيفيات  00/00/7107لمؤرخ في االقرار الوزاري  -17

ولة، الجريدة الرسمية دمالك الخاصة للطحية التابعة لألمالك السالمترشخين المتياز االراضي الفالحية واأل

 .44، عدد 7107لسنة 

المتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة  04/1/7104المؤرخ في  10-04مقرر بنك الجزائر رقم  -10

 .00، عدد 7104المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر، الجريدة الرسمية لسنة 

 :رــالمناشي -6

اع اإلجراءات القانونية كيفيات إتب 02/16/0111المؤرخ في  071وزاري المشترك رقم المنشور ال -10

 .االنتفاع الدائم حقإلسقاط 

من المرسوم  12المادة المفسر لنص  00/01/0117المؤرخ في  427رقم  الوزاري منشورال -17

 .و القاضي اإلداريحقوق العينية العقارية هالمختص بإسقاط العلى أن القاضي  50-11التنفيذي رقم 

نشاء مستثمرات إالمتضمن  70/17/7100المؤرخ في  012المنشور الوزاري المشترك رقم  -10

 .فالحية جديدة وتربية الحيوانات

 :التعليمات -7

المتعلقة بالتنازل عن الحقوق  05/12/7117المؤرخة في  12التعليمة الوزارية المشتركة رقم  -10

 .22/01للمنتجين الفالحيين بموجب القانون رقم  العينية العقارية الممنوحة

مالك الوطنية الصادرة عن المديرية العامة لأل 11/10/0111المؤرخة في  0012رقم  التعليمة -17

 .عداد المخططات الطبوغرافية من طرف المهندسين الخبراء العقاريينإوالمتعلقة ب
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رة عن المديرية العامة ألمالك الدولة الى الصاد 00/14/7100المؤرخة في  10125التعليمة رقم  -10
مدراء أمالك الدولة ومدراء الحفظ العقاري على مستوى الواليات المتضمنة منح االمتياز على االراضي 

 .الفالحية التابعة للقطاع العمومي

مديرية العامة لألمالك الوطنية العن الصادرة  74/15/7100مؤرخة في ال 5662تعليمة رقم ال -14

 .راضي التابعة للقطاع العموميتعلقة بمنح االمتياز على األالم

وزارة المالية ية والجماعات المحلية والداخل ةبين وزار 654رقم مشتركة الوزارية التعليمة ال -15

المتعلقة بمعالجة ملفات تحويل حق االنتفاع الدائم الى حق امتياز من طرف  00/11/7107مؤرخة في ال

 .اللجان الوالئية

 :المجـالت القضائيــة: ادساس

  17عدد ، 7111سنة ل المحكمة العليامجلة  -10

 17، عدد 7110مجلة المحكمة العليا لسنة  -17

  10، عدد 7114لسنة  حكمة العليامالمجلة  -10

  15عدد ، 7114سنة ل مجلة مجلس الدولة -14

 17، عدد 7116لسنة  مجلة المحكمة العليا -15

 17، عدد 7112سنة ل عليامجلة المحكمة ال -16

 10، عدد 7112لسنة  مجلة المحكمة العليا -12

 10، عدد 7100لسنة  مجلة المحكمة العليا -12

 17، عدد 7100سنة ل مجلة المحكمة العليا -11

 :الشعبي الوطني سمداوالت المجل: سابعا

، الجلسة 70/12/7112المؤرخة في  20الجريدة الرسمية لمداوالت المجلس الشعبي الوطني، رقم  -10

 .لمناقشة مشروع القانون المتضمن التوجيه الفالحي 71/16/7112العلنية المنعقدة يوم 

، الجلسة 01/14/7101المؤرخة في  041الجريدة الرسمية لمداوالت المجلس الشعبي الوطني، رقم  -17

  .نمية الريفيةلطرح اسئلة شفوية على وزير الفالحة والت 10/14/7101العلنية المنعقدة يوم 

، الجلسة 76/12/7101المؤرخة في  061الجريدة الرسمية لمداوالت المجلس الشعبي الوطني، رقم  -10

لمواصلة المناقشة العامة لمشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات  01/16/7101العلنية المنعقدة يوم 

 .استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة
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 :المواقع االلكترونية: ناثام

 dz.org-etat-www.conseil: ـ مجلس الدولة الجزائري10

 dz.org-www.apn: ـ المجلس الشعبي الوطني71

     www.mjustice.dz: دلــــ وزارة الع01

04- Elmoudjahid.com/actualités publié le 31/12/2010. 

05- le cite : http//www.minagri.dz/pdf/ONTA, La politique actuelle de renouveau 

agricole et rural (2009 à ce jour). 

06- le cite : http ://ressources.ciheam.org/om/pdf, Fiche sur la législation foncière 

actuelle en Algérie. 
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