
رســالفه  
 

   226 
 

 :رسالـفهــ

 الصفحة العنــــــــــــوان 

 10  :مقدمـــــــــة

 17 نمط التعاقد بنظام االمتياز الفالحي ومحله العقدي ولالفصل األ

 10 ماهية عقد االمتياز الفالحي وطبيعته القانونية المبحث األول

 10 تعريف عقد االمتياز الفالحي وتأصيله المطلب األول

 10 عقد االمتياز الفالحي من الناحية االقتصادية والقانونية تعريف ولالفرع األ

 10 من الناحية االقتصاديةالفالحي تعريف عقد االمتياز  أوال

 01 ةــــتعريف عقد االمتياز الفالحي من الناحية القانوني ثانيا

 01 في القانون الدولي العام 10

 01 داريون اإلــــــفي القان 10

 06 ون الخاصـــــــفي القان 10

 00 تأصيل عقد االمتياز الفالحي في الجزائر الفرع الثاني

 00 التأصيل التاريخي لعقد االمتياز الفالحي أوال

 00 مرحلة الفتوحات االسالمية 10

 11 د العثمانيــــــــمرحلة العه 10

 11 الل الفرنسيــمرحلة االحت 10

 12 اللــــمرحلة ما بعد االستق 10

 11 هي لعقد االمتياز الفالحيــالتأصيل الفق نياثا

 16 الطبيعة القانونية لعقد االمتياز الفالحي لمطلب الثانيا

 16 ةــالطبيعة القانونية لعقد االمتياز في القواعد العام ولالفرع األ

 17 عقد االمتياز قرار إداري أوال

 17 دنيــعقد االمتياز عقد م ثانيا

 10 از عقد مركبعقد االمتي ثالثا

 10 الطبيعة القانونية لعقد االمتياز في القواعد الخاصة الفرع الثاني

 31 301-07وم رقم ـم بالمرسـتمييز عقد االمتياز الفالحي عن عقد االمتياز المنظ أوال

 30 13-10تمييز عقد االمتياز الفالحي عن عقد االمتياز المنظم باألمر رقم  ثانيا

 31 يجار الفالحياالمتياز الفالحي عن عقد اإل عقد تمييز ثالثا

 33 00-07داري الخاضع للقانون رقم قد االمتياز الفالحي عن العقد اإلتمييز ع رابعا
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 37 الحيـــــــل عقد االمتياز الفــــــمح المبحث الثاني

 37 جراءات منح حق االمتياز الفالحيإ المطلب االول

 37 متياز الفالحيشروط منح حق اال الفرع االول

 30 جراء تحويل حق االنتفاع الدائمإ عن طريقشروط منح االمتياز  أوال

 30 ةـــــالحالة العادي 10

 30 الشروط المتطلبة في المستثمر الفالحي أ

 21 محتوى ملف تحويل حق االنتفاع الدائم ب

 21 الحالة االستثنائية 10

 22 عالن الترشحإ ءعن طريق إجراشروط منح االمتياز  ثانيا

 26 الشروط المتطلبة في المستثمر الفالحي 10

 26 تـرشحـة إلعـــــالن الــداريالشروط اإل 10

 20 كيفيات منح حق االمتياز الفالحي الفرع الثاني

 20 ر شروط االمتيازــــــــدفت أوال

 61 عداد عقد االمتيازإمرحلة  ثانيا

 61 تعاقدـختصاص بالاإل 10

 60 ار عملية التعاقدــــآث 10

 62 طبيعة محل عقد االمتياز الفالحي المطلب الثاني

 62 ق االمتياز الفالحيـــخصائص ح الفرع االول

 66 تصنيف العقار الفالحي موضوع االمتياز أوال

 66 راضي الفالحية التي كانت تابعة للتسيير الذاتياأل 10

 67 للصندوق الوطني للثورة الزراعية تابعةالفالحية التي كانت  راضياأل 10

 60 الحق العيني موضوع المنحخصوصية  ثانيا

 60 حق االمتياز حق استغالل مؤقت لألراضي الفالحية وأمالكها السطحية 10

 60 مالك الوطنية الخاصةالمتياز ينصب على صنف معين من األحق ا 10

 60 تفريد العقد المرتب لحق االمتياز الفالحي 10

 71 االمتياز حق عيني عقاري ناتج عن تجزئة حق الملكية 10

 71 حق االمتياز يقبل التصرف فيه والحجز عليه وينتقل الى الورثة 10

 70 ولنظام الشهر العيني الرسمية كتابةخضوع حق االمتياز لل ثالثا

 73 تجربة استغالل المستثمرة الفالحية عن طريق عقد االمتياز الفرع الثاني

 73 مباشرة االستغالل في شكل مستثمرة فالحية الأو



رســالفه  
 

   228 
 

 72 اص مدنيةـالمستثمرة الفالحية شركة أشخ 10

 76 ةــة الماليــذمـال أ

 77 أهلية المستثمرة الفالحية ب

 70 إدارة المستثمرة الفالحية جـ

 70 خصوصيات المستثمرة الفالحية الجماعية 10

 70 مبدأ ازدواجية الصفة أ

 70 وحـــباب المفتمبدأ ال ب

 01 المستثمرة الفالحية وفقا لنظام االمتياز الفالحي ثانيا

 06 آثار عقد االمتياز الفالحي الفصل الثاني

 07 في مجال االمتياز الفالحي وااللتزاماتالحقوق  المبحث االول

 07 حقوق والتزامات المانح المطلب االول

 07 وق المانحـــحق الفرع االول

 07 ةــلحقوق االدارية العام  ا أوال

 00 الحق في الرقابة 10

 01 داريةالحق في فسخ العقد بالطرق اإل 10

 01 هـــــخ المنصوص عليــحالة الفس أ

 01 حالة الفسخ غير المنصوص عليه ب

 01 دارية الخاصةالحقوق اإل ثانيا

 01 ق في اإلتاوةــــــــــــــالح 10

 03 عةالحق في ممارسة الشف 10

 00 راضي الفالحية واألمالك السطحية عند نهاية االمتيازالحق في استرجاع األ 10

 010 التزامات المانح الفرع الثاني

 010 التزامات المانح القانونية أوال

 010 و اإلنشاءأتزام بنقل حق االمتياز بالتحويل االل 10

 011 دارة وتسيير حق االمتيازإااللتزام بعدم التدخل في  10

 011 دــة العقــض المتلقي عند نهايــزام بتعويــااللت 10

 012 التزامات المانح المادية ثانيا

 012 ةــم المساعدة الفنيــااللتزام بتقدي 10

 017 االلتزام بتقديم التسهيالت المالية 10
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 010 حقوق والتزامات المتلقي    المطلب الثاني

 010 وق المتلقيــحق االول الفرع

 010 الحقوق المرتبطة باالستغالل أوال

 010 مالكها السطحيةأراضي الفالحية والحق في استغالل األ 10

 001 الحق في تكوين مستثمرة فردية عن طريق الخروج من الشيوع 10

 001 الحق في تكوين مستثمرة من قطعة واحدة 10

 001 يةالحق في تشكيل تعاونية فالح 10

 003 حقوق مرتبطة بالتصرف في حق االمتياز ثانيا

 003 ق االمتيازــالحق في رهن ح 10

 007 حق التنازل عن حق االمتياز 10

 007 التنازل عن حق االمتياز بدون عوض أ

 000 وضــــــق االمتياز بعــالتنازل عن ح ب

 000 برام عقد شراكةإحق  10

 010 رية العالقة التعاقديةحقوق مرتبطة باستمرا ثالثا

 010 د العقدـالحق في تجدي 10

 010 الحق في طلب الفسخ 10

 010 التزامات المتلقي الفرع الثاني

 011 التزامات مرتبطة باإلدارة والتسيير أوال

 011 االلتزام باإلدارة المباشرة والشخصية للمستثمرة 10

 011 العمل على إثرائهاااللتزام باالعتناء باألراضي الممنوحة و 10

 011 االلتزام بالمحافظة على الوجهة الفالحية لألرض 10

 013 مالك السطحية للغرض الذي منحت ألجلهااللتزام بتخصيص األ 10

 013 رض وأمالكها السطحية من الباطنااللتزام بعدم تأجير األ 10

 012 االلتزامات المالية ثانيا

 012 االلتزام بدفع اإلتاوة 10

 016 االلتزام بدفع الرسوم والمصاريف 10

 017 االلتزام باكتتاب عقود تأمين 10

 017 االلتزام باإلعالم ثالثا

 017 االلتزام بالتصريح بكل اتفاقات الشراكة 10

 010 االلتزام بإالعالم في حالة التنازل عن حق االمتياز 10
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 010 المستثمرة االلتزام باإلعالم عن كل حدث قد يؤثر على سير 10

 011 نهاية عقد االمتياز الفالحي والمنازعات المترتبة عنه المبحث الثاني

 011 نهاية عقد االمتياز الفالحي المطلب االول

 010 هــــاء مدتـــنهاية عقد االمتياز بانقض الفرع االول

 013 نهاية عقد االمتياز دون انقضاء مدته الفرع الثاني

 013 دارة المانحةجانب اإلمن نهاء اإل أوال

 013 الفسخ بالطرق اإلدارية 10

 012 ردادــاإلست 10

 016 سقاط حق االمتيازإ 10

 017 نهاء من جانب المتلقياإل ثانيا

 017 رىــــخأنهاء ألسباب اإل ثالثا

 017 الفسخ اإلتفاقي 10

 010 الفسخ بقوة القانون 10

 010 د االمتياز الفالحيالمنازعات في مجال عق المطلب الثاني

 010 المنازعات التي يختص بها القضاء العادي الفرع االول

 031 طار المجموعة الفالحيةإنشأ بين المستغلين الفالحيين في المنازعات التي ت أوال

 031 راضي الفالحية وأمالكها السطحيةالتعرض المادي في استغالل األ 10

 030 توزيع واستعمال المداخيل 10

 031 ةـــــــــممارسة حق الشفع 10

 031 عضاء المجموعة الفالحية والغيرأالمنازعات التي تنشأ بين  ثانيا

 031 ديـــق االمتياز من التعـــة حــحماي 10

 033 خرق االلتزامات القانونية والتعاقدية 10

 033 و ترفع ضدهاأالتي ترفعها المستثمرة الفالحية الدعاوى  ثالثا

 033 رفعها المستثمرة الفالحيةــــالدعاوى التي ت 10

 036 الدعاوى التي ترفع ضد المستثمرة الفالحية 10

 037 دارياإل قضاءالمنازعات التي يختص بها ال الفرع الثاني

 037 الدعاوى التي يرفعها المتلقي أوال

 030 لغاءدعاوى اإل 10

 030 سقاط الصادر عن الواليلغاء قرار اإلإوى دع أ

 030 لغاء قرار الفسخ اإلداريإدعوى  ب
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 021 دعاوى التعويض 10

 021 دعوى التعويض عن التأخر في تحويل حق االنتفاع الدائم الى حق امتياز أ

 021 دعوى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة ب

 020 دعوى التعويض عن استرجاع حق االمتياز جـ

 021 مالك الدولةأرة داإالدعاوى التي ترفعها  ثانيا

 021 سقاط حق االمتياز بسبب خطأ جسيم وبدون تعويضإدعوى  10

 021 المنازعات المتعلقة بعدم دفع اإلتاوة 10

 021 الدعاوى التي يرفعها الغير ثالثا

 026  الخاتمة

 061  قـالمالح

 102  قائمة المراجع

 116  رسـالفه

 

 

 

 


