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القسم األول  :الحيازة الملكية العقارية الفالحية
 -1.1قانون رقم  18-83الممرر يمي 1983/08/13
يتعلق بحيازة الملكية العقارية الفالحية .
 -2.1المرسممممممممو رقمممممممم  724-83المممممممممرر يممممممممي
 1983/12/10المحممدد لكيفيمما تطبيممق قممانون 18-83
الممممرر يمممي  1983/08/13المتعلمممق بحيمممازة الملكيمممة
العقارية الفالحية.
 -3.1قمممممممممرار رزاري ؤشمممممممممتر الممممممممممرر يمممممممممي
 1985/05/26المحدد لكيفيما الحصمو للمق قمر
لتمويل ؤشاريع استصالح األراضي ذا الوجهة.
 - 4.1ؤنشممور رزاري ؤشممتر رقم  402المممرر يممي
 2011/06/06يتعلمممممممق بحيمممممممازة الملكيمممممممة القاريمممممممة
الفالحية،التاؤين العقاري للمستثمرين الفالحيين.
القسم الثاني  :التوجيه العقاري
 -1.2قممانون رق م  25-90المممرر يممي 1990/11/18
يتضمن التوجيه العقاري.
 -2.2قمممممانون  30-90الممممممرر يمممممي 1990/12/01
يتضمن القانون العقاري.
 -3.2المرسمممو التنفيممم ي رقممم  254-91الممممرر يمممي
 1991/07/27يحمممدد كيفيممما إلمممداد دمممهادة الحيمممازة
رتسليمها ،المحدثة بموجب المادة  39ؤمن القمانون -90
 34الممممرر يمممي 1990/11/18رالمتضممممن التوجيمممه
العقاري.
 -4.2المرسممممو التنفيمممم ي رقمممم  87-96المممممرر يممممي
 1996/02/24يتضمممممممن إنشمممممماء الممممممديوان الممممممو ني
لألراضي الفالحية المعمد رالممتم بالمرسمو التنفيمدي
رق  339-09المرر يي .2009/10/22

 -5 .2المرسمممو التنفيممم ي رقممم  119-96الممممرر يمممي
 1996/04/06يحدد كيفيا تطبيق المادة  11ؤن األؤر
رقمم  26-95الممممرر يمممي  25/09/1995الممم ي يعمممد
ريتم القمانون رقم  90/25الممرر يمي 1990/11/18
رالمتضمن التوجيه العقاري.
 -6.2ؤرسممممو تنفيمممم ي رقمممم  484-97المممممرر يممممي
 1997/12/15يضممبت تشممكيلة الهيلممة الكالممة رك م ل
إجمممراءا إثبممما لمممد اسمممتلال األراضمممي الفالحيمممة
المعمممد رالممممتم بالمرسمممو رقممم  83-12الممممرر يمممي
.2012/02/20
 -7.2المرسممو التنفيمم ي رقمم  490-97المممرر يممي
 1997/12/03يحدد درر تجزئة األراضي الفالحية.
القسممممم الثالمممم :التوجيممممه العقمممماري/امتيمممماز األراضممممي
الفالحية
 -1.3قممانون رق م  16-08المممرر يممي 2008/08/03
يتضمن التوجيه الفالحي.
 - 2.3قانون رقم  03-10الممرر يمي 2010/10/15
يحمممدد دمممرر ركيفيممما اسمممتلال األراضمممي الفالحيمممة
التابعة لألؤال الكالة للدرلة.
 -3.3المرسمممو التنفيممم ي رقممم  326-10الممممرر يمممي
 2010/12/23يحممممدد كيفيمممما تطبيممممق حممممق ا ؤتيمممماز
ستلال األراضي التابعة لألؤال للدرلة.
 -4.3المرسممممو التنفيمممم ي رقمممم  11/06المممممرر يممممي
 2011/01/10يحممممدد كيفيمممما تطبيممممق حممممق ا ؤتيمممماز
ستلال األراضي التابعمة لألؤمال الكالمة للدرلمة ر
الملحقة بالهيلا رالمرسسا العموؤية.
 -5.3المرسمممو التنفيممم ي رقممم  12/124الممممرر يمممي
 2012/03/19يحدد المنا ق ذا اإلؤكانيما الفالحيمة
التممي يعتمممد لليهمما كحسمماإ لحسمماال إتممارة ؤممال الدرلممة
بعنممموان حمممق ا ؤتيممماز سمممتلال األراضمممي التابعمممة
لألؤال الكالة للدرلة.

 -6.3قممممرار ؤممممرر يممممي 2011/03/29يتضمممممن
الموايقة للق ديتر الشرر ال ي يحدد كيفيما ؤمنح
حممممق ا ؤتيمممماز للممممق األراضممممي الفالحيممممة التابعممممة
لألؤال الكالة للدرلة لصالح الهيلا العموؤية.
 -7.3قممرار رق م  404المممرر يممي 2011/06/16
يتعلق ببطاقية المستثمرا الفالحية.
 - 8.3قرار رق  1344المرر يمي 2012/11/11
يحمممدد كيفيممما إلمممالن التردمممح ر ؤعمممايير ااتيمممار
المردممحين ؤتيممماز األراضممي الفالحيمممة راألؤمممال
السطحية التابعة لألؤال الكالة للدرلة المتويرة.
 -9.3المنشمممممور الممممموزاري المشمممممتر رقممممم 108
المرر يي  2011/02/23حمو إنشماء ؤسمتثمرا
جديدة للفالحة رتربية الحيوانا .
 - 10.3تعليممممة رزاريمممة رقممم  219المررامممة يمممي
 2011/03/14المتضممممن دمممرر ر كيفيممما تنفيممم
الشممممراكة ؤممممن اجممممل تسمممميير راسممممتلال المممممزار
النموذجية المشادة إلق ؤرسسا لموؤيمة اقتصمادية
(دركا ذا سه ).
 - 11.3تعليمة رزارية ؤشمتركة رقم  654الممرر
يمي  2012/09/11المتعلمق بمعالجمة ؤلفما تحويممل
حممق ا نتفمما إلممق حممق اؤتيمماز ؤممن ممر اللجممان
الو ئية.
 - 12.3تعليمة رزارية ؤشمتركة رقم  162الممرر
يممي  2013/02/13المتضمممنة إلممادة تفعيممل الجهمماز
المتعلق بالعقار الفالحي يي الو يا الصحرارية.
 - 13.3تعليمة رزارية ؤشتركة رق  196المرراة
يي  2013/03/14تكفيف إجمراءا الولمو إلمق
العقار الفالحمي ،رإنشماء ؤسمتثمرا جديمدة للفالحمة
رتربية الموادي،ؤنالب لمل ؤستداؤة يي ر يما
الجنوال.

