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 :مقدمة
لقد ارتبط التعمير بوجود اإلنسان على األرض، وهذا ببحثه عن مأوى يحميه من 
العوامل البيئية والمحيطية المناخية، ومكان للعيش فيه يحميه من سائر المخلوقات األخرى، 

انوا يبنون بيوتا في الجبال لإلنسان هو الكهوف، بحيث ك هو وعائلته، لذلك كان أول ملجأ
لقد كذب أصحاب الحجر و  ﴿: 28وهذا ما ذكره هللا سبحانه وتعالى في سورة الحجر، اآلية 

كما تطرق هللا سبحانه وتعالى في سورة  1﴾ فكانوا عنها معرضين  آياتنا أتيناهمو  المرسلين
ا تستخفونها يوم بيوت األنعامجعل لكم من جلود و  هللا جعل لكم من بيوتكم سكناو النحل﴿
، ومع تقدم 2﴾حين إلىمتاعا و  أشعارها أثاثاو  أوبارهاو  من أصوافهاو  إقامتكميوم و  ظعنكم

، وظهرت القرى "جمع قوم"األمم ظهرت التجمعات البشرية، أو ما كان يسمى قديًما باألقوام 
نه فيما بعد، وآخر ما توصل إليه اإلنسان في هذا المجال هي المدينة، حيث يقول سبحا

 .3﴾و جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قومي اتبعوا المرسلين﴿:وتعالى
، أو اإلغريقفظهرت المدينة منذ وقت طويل، ما قبل الميالد سواء عند الفراعنة أو 

فظهور اإلسالم أخرج ، اإلمبراطورية الرومانية والحضارة الصينية، وحتى عند المسلمين
مفهوم الحداثة والتمّدن، حيث عاش الرسول صلى هللا عليه العرب من المفهوم البدوي إلى 

وسّلم في مدينة اإلسالم يثرب، ثّم سّماها بعد ذلك المدينة المنّورة، وبقيت كذلك إلى يومنا 
وعليه لم ينتظر رجال ذلك الوقت كثيرا من أجل تنظيم مدنهم، فكانت مدنا تنشأ حسب  .هذا

عمير أصبح له مكانة خاّصة بعد الحرب العالمية الثانية متطّلبات الّزمان، إال أّن قانون الت
بسبب ظهور التجمعات السكنية الكبرى ظهور المدينة الحديثة والتي أّدت إلى ظهور الثورة 

                                       
 .28ية اآلسورة الحجر، 1
 .28: يةاآلسورة النحل، 2
 .08ية اآلسورة يس، 3
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الصناعية والعلمية، مما أّثر إيجابا على نمو المدن، هذا مما أدى إلى تزايد عدد سكانها، 
 .8888نة س% 08حيث كان عدد سكان المدن ال يتجاوز 

وفي الوقت الحالي ال يمكن الكالم عن مدن جديدة ماعدا بعض  :من الناحية النوعية
فالمدن  ،مدينة سيدي عبد هللا في الجزائر العاصمة: المدن التي تنشئها الدولة بمرسوم مثل

مجموعة )الحالية ماهي إال توسع المدن القديمة أو تداخل مجموعة من المحيطات السكانية 
، أصبحت تشكل محيط حضري واحد يسمى بالمدينة، ونجدها أصبحت (ت واألحياءالبلديا

لكن تنظيم أصبح يسمى فيما بعد بالميتروبول ،تسمى فيما بعد بالمقاطعات الحضرية، ثم 
التعمير ال يشمل المدن فقط بل يتوسع على كل البنايات مهما كان نوعها ومكانها، فإن 

 .  الريف كذلك مخاطب بقواعد التعمير
بشكل خالف ما بين المغرب والمشرق العربي استعمله أول مرة  :أصل مصطلح التعمير

في  paul clergetترجمه إلى اللغة الفرنسية  7281سنة il defonce cerdant1مهندس 
تحت مصطلح  2أما عند العرب استعمله أول مرة العالم ابن خلدون في مقدمته،مجلة علمية 

لح التعمير خالفا بين من يعتبره فن وبين من يعتبره علم، فهو وأصبح يشكل مصط العمران،
فن ألن له عالقة بهندسة المدينة وشكلها العام وطابعها الجمالي وبناياتها الفخمة والمعبرة في 

، وهو علم كذلك يلتزم بدراسة التوسع (طابع إسالمي عربي غربي صيني تكنولوجيا)آن واحد 
ط، وبين هذين المصطلحين فن وعلم يتدخل في التعمير ألنه العمراني وتهيئة ودراسة المحي

 .هو من يشرع وينظم ويثري ويقنن هذا الطابع الهندسي والعلمي والتقني للتعمير
  فقانون التعمير هو مزيج بين العلوم القانونية وقواعد التعمير والتهيئة العمرانية، فهو

ألة العمران، وفرع من القانون مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم مس
 . الوطني والمحيط العمراني للدولة اإلقليمالعام الذي ينظم 

                                       
1
 HENRI Jaque et François priait, droit de l’urbanisme, 3eme édition, Dalloz, paris, 1998, p3. 

عباس راضية، النظام القانوني للتهيئة والتعمير بالجزائر، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في القانون، تخصص القانون العام، 2
 .72، ص 8870كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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  يحدد قواعد تحديد المدن والسكن فيها وطرق البناء وحتى الهدم وكيفية انجاز أشغال
 . مواقع المنتزهات والطرقات ومحوالت السير الظاهرة أو غير الظاهرة

 .بما لها من سلطة عامة العمومية اإلدارةكل هذا بتدخل 
البحث في إطار جغرافي : "بأنها M. cladins petitستاذ يعرفها األ: التهيئة اإلقليمية

 1"ألحسن توزيع للسكان بالتوازي مع الموارد الطبيعية والنشاطات
 : يهدف قانون التعمير إلى تحقيق غايتين أساسيتين: أهداف قواعد التعمير

طابعها الجمالي واإلنساني من أجل تحقيق الغاية التي تهيئة المدن واألحياء حسب  .7
 .(تحفير األرضية)وجدت من أجلها 

إنشاء المرافق العامة الضرورية للسكان في مختلف المجاالت بما فيها األحياء  .8
المتعلق  7228-78-7المؤرخ في  28-82رقم  7السكنية، وهذا ما ذهبت إليه المادة

 8880أوت  70المؤرخ في 80-80تمم بالقانون رقم المعدل والم 2بالتهيئة والتعمير
 إنتاجيهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة الرامية إلى تنظيم : "حيث نص3

التسيير االقتصادي لألراضي  إطارالقابلة للتعمير والتكوين وتحديد المبنى في  األراضي
ة المحيط واألوساط الطبيعية والموازنة بين وظيفة السكن والفالحة والصناعة، وأيضا وقاي

والمناظر والتراث التاريخي على أساس احترام المبادئ واألهداف السياسية الوطنية للتهيئة 
الحديثة والعصرية للتعمير حيث لم يصبح التعمير أو  األهدافالعمرانية وهذا يدخل في 

لزائرين منهم مدينة رمز سياسي أو ديني فقط بل مكان لتقديم خدمات راقية المقيمين وا
فالمدن الحديثة ليست تجمع سكن وأحياء وطرقات بل أصبحت مكان لإلقامة ( السياح)

والعمل، التجوال والتنزه، ويعمد المهندسون والمختصون في مجال التعمير إلى أنشاء مدن 
وضع مساحات سكن )تعتمد على المعايير الحديثة والتقنية لإلقامة فيه، مثال إضافية

                                       
1
 HENRI Jaque et François priait op cit, p12. 

ديسمبر  88: بتاريخ08 : ، يتعلق بالتهيئة والتعمير، ج ر عدد7228ديسمبر سنة  87المؤرخ في  82-28: نون رقمالقا2
7228. 

 .8880أوت  70المؤرخ في  80 -80: القانون رقم3
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ا بين السكن والطرقات دخول الشمس بأكبر كمية للسكنات بحجم وسكن  كذلك م
لكن هذا النوع من المدن لم ينجح بسبب تكلفة المشاريع ،( المساحات والزهور في المدينة

فالمهم من كل هذا هو  ،الباهظة الثمن التي تتطلب وعي ثقافي واجتماعي عاليين  جدا
مريح وهادئ وخاصة ضمان الصحة  أن الهدف من قانون التعمير هو خلق جو عمراني

ثم أقامه تجمعات سكانية أساسها منع التميز بين  ،الجسدية والعقلية للسكان المقيمين فيه
السكان وتقديم لهم أحسن الخدمات ثم تأتي الوظيفة االقتصادية والتي تفرض أن ينشأ في 

نقل بأحسن هذه التجمعات المرافق والمؤسسات في كل المجاالت وربطها بمواصالت ال
 .مردودية ممكنة

وفي األخير الوظيفة الجمالية وهذا لمنح المقيم فيها راحة أو رفاهية النظر إلى هذه  
المدن بإنشاء تجانس بين الطبيعة والعمران، هذا ما فرض اعتماد مناهج جديدة للتعمير وهي 

ض ظهور االعتماد على تصاميم حديثة تمزح بين كل المعطيات المقدمة سالفا، كما فر 
محيط بيئي جديد للتعمير يهدف إلى تنظيم التجمعات الحضرية، وكذلك إلى التفكير في 
التوسعة المستقبلية في المدينة وتخصيص مناطق النشاط الفالحي التي تخدم المدينة، التي 
تعقد مفاهيم التعمير حيث أصبح قانون التعمير يتضمن قواعد هندسية اجتماعية ثقافية 

افية وبيئية، كل هذه القواعد تتطلب إجراءات تقنية إدارية ومالية كل المعطيات اقتصادية جغر 
، وعليه نجد قانون التعمير الحديث "بالقانون المعاصر للتعمير"أصبحت تسمى  1الجديدة

 :يتدخل في أربعة محاور أساسية وهي
ضمنها وكل محور من هذه المحاور يت، التأهيل والمشاركة إعادةالتطوير التسيير، -7

كما يمكن تقسيم قانون التعمير إلى مجموعة من ، تشريع خاص به يتشكل تشريعات التعمير
 : الفروع وهي

 .شروط شغل األراضي واألقاليم -

                                       
1
M. Faure- Abba10, droit de la construction, contrats et responsabilités des contracteras- mémentos, 

LMD, Gualino éditeur, paris, 2007, p05. 
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 (.المحلية للتعميرو  المركزية المخططات)التهيئة العمرانية  -
 (.مراكز البحث –اإلدارة العامة )المتدخلون في مجال التعمير  -
 .العقاريةالترقية  -
 .النظام القانوني للمدينة -

ولتحقيق أهدافه ال يمكن فصل قانون التعمير أو التعمير بصفة عامة عن المصلحة 
العامة، فمتى وجد التعمير اقترن بالمصلحة العامة، وهذا بتدخله في الحياة اليومية للمواطنين 

المحلية حتى أصبح  وتسييرها حيث احتضنته المؤسسات واإلدارات العمومية والجماعات
جزءا ال يتجزأ من السياسة العامة للدولة، هذا ما تتطلب وجود وتدخل عنصر ثاني وهو 

وهذا لكي تضع توازن بين . الضبط العمراني ما يسمى في القانون الجزائري بشرطة العمران
ملكية وال األرضحيث أن البناء مرتبطة بملكية  اإلداري مجال تدخل القانون المدني والقانون 

القانون المدني مقدسة، وهذا ما ذهبت إليه معظم الدساتير في العالم فالقانون المدني لممالك 
 .حق االستغالل والستثمار كما يشاء

لكن قد يتعارض هذا مع ما يتطابق مع سياسة التعمير في الدولة التي نجدها في 
سلطاتها العامة من اجل تقيد  لذلك يحق للدولة ان تستعمل اإلداريةقانون التعمير والقوانين 

حق الملكية فيها يتماشى مع متطلبات المصلحة العامة ووسيلتها لتحقيق هذه الغاية هي 
 .أو الشرطة الخاصة بالعمران اإلداري الضبط 

 :هيو  وعليه ارتأينا أن نتعرض في هذه المحاضرات لمجموعة من المحاور
 .تطورهو  ماهية قانون التعمير: المحور األول

 .المتدخلون في مجال التعمير: محور الثانيال
 .أدوات التهيئة العمرانيةو  اإلقليمتهيئة : المحور الثالث
 .وثائق التعمير: المحور الرابع

 .الترقية العقارية: المحور الخامس
 .النظام القانوني للمدينة: المحور السادس
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 .أزمة السكن في الجزائر: المحور السابع
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 تطورهو  ة قانون التعميرماهي: المحور األول
عالقته بالمواضيع االخرى و  لدراسة ماهية قانون التعمير البد أن نتطرق لخصائصه

 (.ثانيا) ثم عالقته تطوره( أوال)
 : خصائص قانون التعمير وعالقته والمواضيع األخرى : أوال 

حسب أو اإلقليم وهذا  األراضياستعمال  إمكاناتن قانون التعمير الذي ويحدد يبين إ
تعريف مجلس الدولة الفرنسي لكن يوجد عدة قواعد تتداخل فيما بينها وهي نصوص تشريعية 

 .الخ...، الصحة، مجال المياه البيئة الكهرباء والغازاألمنتكمل قانون التعمير كثل قواعد 
قانون التعمير  أن إال، الخاص بتهيئة المحيط اإلداري فهذه النصوص التشريعية القانون 

كونه يختص بتنظيم المناطق الحضرية بصفة عامة والتنسيق فيها هذه القوانين  أوسع من
لقانون التعمير ثالث مجاالت  إنميكن القول ف. مكملة له إالبينها وما هذه القوانين 

 :1التطبيق
أن قانون التعمير يطبق  األذهان قد يتبادر في (:المساحة) اإلقليميمجال التطبيق   . أ

الوطني ككل سواء  اإلقليمة فقط لكن هو أوسع من هذا، حيث يشمل الحضري ساحاتعلى الم
 .حضاري أو شبه حضاري أو ريفي

فهو يشمل كل وسائل االستعمال اإلقليمي خارج المجال  :مجال التطبيق المادي . ب
الفالحي الذي يخضع إلى قانون التوجيه الفالحي فيشمل التطبيق المادي كل القواعد المحددة 

 .ة بناء مناطق الترفيه والمالعبفالهدم التوسيع أشغال عامة مختل للبناء والتجزئة
لقانون التعمير مهمة الرقابة حول مدى تناسق وانسجام مختلف القوانين  :قانون رقابي . ت

استقاللية القوانين،  لمبدأالتي لها عالقة بالمحيط واستغالل اإلقليم، فهذا ال يعتبر مناسب 
 2.ّل ذلك يصب في السياسة العاّمة للتعميرلكن الواقع يفرض ذلك، حيث إن ك

                                       
1
 HENRI Jaque et François priait, op- cit, p3. 

2
Roger saint-Alary, Corinne saint- Alary- houin, droit de la construction, 7 -

ème
 édition, DALLOZ, 

Paris, 2003, p 1 et 2. 
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باإلضافة إلى مجال تطبيقه لتمييز أو يختص قانون التعمير بمجموعة من الخصائص 
 :نوردها كما يلي

 :هذه الخاصية نجد سببها في الحالتين التاليتين: قانون التعمير قانون مرن ومتغّير .7
مواجهة هذا التطور لجات اإلدارة تطورت كثيرا مع الوقت، ول: عملية تهيئة وتسير المدن . أ

صدار تشريعات أخرى تتماشى  العامة لتغيير تشريعات التعكير لعدة مراحل وعدة مرات، وا 
والظروف الجديدة ومع متطلبات المصالح المختلفة في مجال التعمير، الدولة والواليات 

نة واحدة بعد ؛ أي س8880والبلديات وأحسن مثال على ذلك هو تعديل قانون التعمير لسنة 
، وصدور عّدة تشريعات وكذلك بعد هذا التاريخ المتعلقة 8880زلزال مدينة بومرداس سنة 

 .بالرقابة والوقاية في مجال التعمير
يجد مجاله كذلك في المخططات المحلية : الطابع المتغير والمتطور لقانون التعمير . ب

لتهيئة والتعمير ومخطط شغل للتعمير، نجدها في الجزائر في المخطط التوجيهي لسياسة ا
األراضي حيث تضع اإلدارة العامة المحلية في هذه المخططات مجموعة من التصاميم 
والخطط المتعلقة بالتعمير، تتماشى حسب تطورات المدينة ونظرتها المستقبلية، وهذا ما 

المعدل والمتمم، حيث تنص  82-28من قانون التعمير  88و 87نصت عليه المادتين 
 :على ما يلي 87دة الما

تشمل القطاعات المبرمجة لتعمير القطاعات المخصصة للتعمير على األمدين "
تشمل القطاعات التعمير المستقبلية  88القصير والمتوسط في آفاق عشر سنوات، أما المادة 

 1.األراضي المخصصة للتعمير على المدى البعيد في آفاق عشرين سنة
األخرى، فإن قانون  ةاإلداريوهذا مثله مثل قواعد القوانين  :قانون التعمير غير المتكافئ .2

التعمير بما له من سلطة عامة، يجعل العالقة ما بين اإلدارة والمواطن ير متكافئة، فهنا 
يكون في المرتبة أعلى من القوانين المتعلقة بالملكية الخاصة، بما يفرضه اتفاقات اإلدارية 

ى، من يريد استعمال قطعة أرضية خاصته وبدون إلزامية على كل مواطن كل على حد
                                       

1
 HENRI Jaque et François priait, op- cit, p13. 
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تعويض في بض الحاالت كذلك قد يؤّدي زيادة قيمة منطقة على حساب منطقة أخرى، 
بطريقة مقصودة أو غير مقصودة مثل إنشاء محطة نقل شبه حضرية قد يساهم في زيادة 

من حق له رغم كل هذه المبادئ ( ةصمتخص)قيمة عقارات سكانية أو تجارية متدخلة 
الملكية والمساواة بين جمع المواطنين ومبدا المساواة في تحمل األعباء العامة وتساوي 

 1.الفرص هي مبادئ يحميها الدستور
سبق لنا القول أن مجال تطبيق قانون التعمير هو  :التعمير قانون إقليمي ن قانو .3

هو قانون إقليمي وطني  اإلقليم والمساحة العامة، لكن إذا ما كان مجال تطبيق قانون التعمير
عام، فإّنه يتمّيز بتطبيقه الخاص والمحّلي، فقد تختلف المعطيات والظروف من منطقة إلى 
أخرى، ففي الجزائر مثال هناك مناطق ساحلية ومناطق داخلية، المناطق الصحراوية، 

ا ما والجبلية لكل منها خصائصها، فقانون التعمير يجب أن يتماشى مع هذه االختالفات، هذ
 la technique de)يلزم الدولة أو اإلدارة العمومية إلى تقسيم البالد إلى مناطق

zonage) وتحديد خصائص كل واحدة منها، واالعتماد على المخططات المحلية للتهيئة ،
ومخططات النقل الحضري وشبه الحضري واعتماد مخططات خاصة ( pos/pdau)والتعمير

 2.معزولة ومخططات حماية البيئة وحماية مصادر المياهلمساعدة المناطق المحرومة وال
 :تطور قانون التعمير في الجزائر: ثانيا

 :عرف قانون التعمير في الجزائر تطورات سريعة وعميقة حسب المراحل التالية 
وهي أقدم اآلثار المادية لظاهرة التعمير في الجزائر : المرحلة النوميدية الرومانية . أ

قبل التاريخ وأهما ما اكتشف بالقرب من مدينة سطيف تحت تسمية  وتعود إلى مرحلة ما
عين الحنش، حيث استعمل سكان هذه المرحلة بروعة مادة السيراميك، وكذلك عند انجاز 
المقابر والمعالم الملكية ونفس الذي نجده في القبر الروماني قرب مدينة تيبازة ومعلم 

ئر اشغال التهيئة الكبرى، فظهرت المدن ماسينيسا عهد الرومان بدأت تظهر في الجزا

                                       
1
 HENRI Jaque et François priait, op- cit, p41. 

2
Ibid, p14. 
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والعمارات وتم ربطها بالطرقات وما زالت آثارها إلى يومنا هذا، حيث نجدها في تيمقاد 
 1.وجميلة ودينة تيبازة الرومانية، مدينة تنس وهي كلبها تقع في الشمال الجزائري 

اولت الدولة بدخول اإلسالم إلى األراضي المغاربية ح: مرحلة الفتوحات اإلسالمية . ب
، (تيارت)اإلسالمية إنشاء حضارة إسالمية مغاربية خاصة، فظهرت مدن قديمة مثل تاهرت

ه، وهي مدينة القصبة التي بناها بولوغين بن زيري، كما بنت 210ه، الجزائر 280وهران
الحضارة اإلسالمية بنايات فخمة وجميلة بأسلوب إسالمي راقي مثل بنايات دولة بني حماد 

ة التي وصفها ابن خلدون بعجائب العالم، كذلك قصر رياس البحر في الجزائر، في بجاي
 2.آثار المنصورة بتلمسان

اعتبرت السلطات االستعمارية الفرنسية األراضي الجزائرية : المرحلة االستعمارية . ت
م، 7208سنة % 88، حيث كان يشكل البدو والرحل أكثر من (بدون تعمير)أراضي خالية 
عمار الفرنسي البدو أشخاص غير مستقرين بإقليم غير محدد، وال تربطهم أي فاعتبر االست

صلة باألرض كما أنهم ال يستعملون الطابع الجمالي والحضاري في األرض، فقام 
المستعمر الفرنسي بتشجيع المعمرين الفرنسيين على إنشاء مدن وأحياء حسب أشكال 

مثال على ذالك مدن  وأحسننا الحاضر، العمران الفرنسي، وهذا ال يزال موجودا في وقت
الجزائر العاصمة ومدن وهران وعنابة ومستغانم والشلف، فهي مدن طبق األصل لمدن في 

 .فرنسا ومرسيليا وباريس
أما من الناحية القانونية فقد فرضت فرنسا القانون الفرنسي للتعمير والبناء على كل 

اء مخططات البلدية وتصنيف وتصفيف البنايات الموجودة في الجزائر، حيث فرضت إنش
لزامية رخصة البناء 7220 -0-0العمارات تطبيقا للقانون  ، ومخططات 7270-0-0وا 

 7200.3-0-70التعمير طبقا للمادة 

                                       
 .8870أوت  88، مقال منشور في جريدة أخبار اليوم، تاريخ وتحدياتإسماعيل بوزيدة، العمران في الجزائر واقع 1
 .81/88/8877: عبد القادر دحدوح، مقال منشور في جريدة النصر بتاريخ2

3
M. SAIDOUNI, élément d’introduction a l’urbanisme, Edition casbah, Alger, 2002, p 202. 
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بعد االستقالل ورثت الجزائر مجموعة من المصطلحات  :مرحلة ما بعد االستقالل -د
سي في عالقته مع اإلقليم مثال، منطقة السياسية والعسكرية تكرس الفكر االستعماري الفرن

ممنوعة المداشر، والمحتشدات، والمدن اإلسالمية مثل ساحة الشهداء، األحياء العربية 
كان هدف  7210، وبعد االستقالل مباشرة وحتى بعد سنة 7202مخطط قسنطينة 

 السلطات المركزية في الجزائر وضع برامج من أجل القضاء على الفوارق الجهوية في
، وتم إنشاء على مستوى كل والية 7218الجزائر وظهور برنامج التجهيز المحلي سنة 

مديريات الهياكل والتجهيز، أما من الناحة القانونية، فقد مددت الجزائر العمل بالقانون 
، الذي ينص على تمديد 7288-78-07المؤرخ في  701-88الفرنسي حسب األمر رقم 

 .عدا ما يسّمى بالسيادة الوطنية العمل في القانون الفرنسي ما
إال أن الدولة الجزائرية بذلت مجهودات كبيرة  7218رغم فشل هذه السياسة إلى غاية 

 .بعد أن وجدت مشاكل عديدة في الميدان في مجال التعمير في الجزائر
مشكلة النزوح الريفي ومطالب السكان العديدة في المجال االقتصادي : أولها

ن على اإلدارة الجزائرية أن ترّكز سياستها المتعلقة بالتعمير إما باعتبار أن واالجتماعي، فكا
التعمير ما هو إال تطور عادي لكل اإلقليم الوطني إما باعتبار التعمير هو تنظيم متطور 
وحضاري للمجال اإلقليمي للدولة من أجل ضمان الحاجيات المادية واالجتماعية للسكان، 

ت اإلدارة العامة الجزائرية نفسها أمام الخيار األول فقط، نظرا ومن هذين الخيارين وجد
للصعوبات الكبيرة التي واجهتها في الميدان ومن بينها التناقض الكبير بين المدينة والريف 

 .والنمو الديمغرافي الكبير والنزوح الريفي وظهور ظاهرة األحياء القصديرية
ليم الوطني نزعت الدولة في مباشرة عدة وقصد مواجهة اختالل توزيع السكان في اإلق

إصالحات باعتمادها برامج تنموية عديدة مست بالخصوص المناطق المحرومة في الفترة 
 1.أي وظفت عائدات النفط إليجاد اقطاب صناعية كبرى  7210إلى  7288الممتدة من 

                                       
 .80عباس راضية، مرجع سبق ذكره، ص 1
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يز معظم واضحة المعالم في مجال التهيئة العمرانية أدى إلى ترك إستراتيجيةإن غياب 
البرامج على مستوى المناطق الساحلية والتلية، األمر الذي عمق من حدة هذه الفوارق ليزداد 
الوضع تعقيدا، مع االنتهاكات الصارخة لألراضي الفالحية الخصبة، وتسجيل نزوح سكاني 
كبير من المناطق الداخلية إلى الشمال ومن ثمة ظهرت البيوت القصديرية في ضواحي 

 .ي تريفت وفقدت طابعها الحضري المدن الت
بعد ذلك بادرت الدولة الجزائرية بتبني سياسة جديدة جوهرها تثبيت سكان األرياف في  

، الذي 7217أراضيهم وتخفيف الضغط على المدن من خالل برنامج الثورة الزراعية لسنة 
رية ق 7888ركز على تحسين مستوى التجهيزات والمرافق في األرياف من خالل برمجة 

 1اشتراكية
فهذه المشاكل صّعبت على الدولة إنشاء سياسة موضوعية للتعمير في الجزائر، أما من 

 :حيث النصوص التشريعية فقد صدرت عّدة نصوص بعد االستقالل ونذكر أهما
 .المتعلق برخصة البناء 7210-78-88: 18-10األمر رقم  -
 .ءالمتعلق برخصة البنا 7228-88-88: 88-28القانون رقم  -
 .المتعلق بحماية البيئة 7220-88-80: 80-20األمر رقم  -
 .المتعلق بالنظام العام للغابات 7220-81-80: 78-20القانون رقم  -
 .المتعلق بقواعد الشغل اإلقليمية 7220-82-70: 87-20األمر رقم  -
 .المتعلق بتهيئة اإلقليم 7221-87-81: 80-21القانون رقم  -
 .المتعلق بالتوجيه العقاري  7228-78-72: 80-28القانون رقم  -
 .المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم 7228-78-87: 82-28القانون رقم  -

 
 

                                       
 .17: أنظر كذلك القانون رقم. 08المرجع نفسه، ص 1
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 المتدخلون في مجال التعمير: المحور الثاني

إذا كانت اإلدارة العامة ليست الطرف الوحيد في مجال التعمير، إال أنها تعتبر 
كل المتعاملين في هذا المجال يعملون بناء على المسؤولة األولى عن هذا المجال كون أن 

توجيهاتها، كذلك هي التي تشرف على حسن التطبيق قانون التعمير في الجزائر، حيث إن 
التعمير له عالقة بالحياة العامة أو السياسة العامة، وللمواطن خصوصا، فنجد عدة متعاملين 

، حيث تتجسد المهام 1ال التعميرسواء على المستوى المركزي أو المحلي، يتدخلون في مج
 :األساسية لهؤالء المتعاملين فيما يلي

 .تطبيق السياسة الوطنية والمحلية للتعمير .7
 .المساهمة في إنشاء قواعد التعمير فيما بعد .8
 .ممارسة سلطات الضبط اإلداري في مجال التعمير .0
 .إنجاز عملية التهيئة .0

 :التعمير كما يليو  ويمكن ذكر هؤالء المتدخلون في مجال البناء
 :اإلدارات العامة: أوال
إن سياسة التعمير في الدولة تتبناها عدة وزارات في إطار سياسة  :اإلدارة المركزية -أ 

 :الحكومة ونذكرها كما يلي
قامت الحكومة الجزائرية بربط ميدان  7228بغد سنة  :وزارة السكن والعمران والمدينة - 1

ة أزمة السكن ولذلك تم إنشاء وزارة السكن بموجب المرسوم السكن بالتعمير من أجل مواجه
، ونجد في هذه الوزارة وبناء على هذا 72282ماي  80المؤرخ في  711-28: التنفيذي رقم

: والتعمير، والمقسمة إلى أربعة مديريات فرعية وهي المعمارية المرسوم مديرية الهندسة
                                       

1
 Jean-Bernard Auby, Hugues périnet- marquet, Rozenn noguellou, droit de l’urbanisme et la 

construction, 8eme édition, Montchrestien, L’extenso édition, paris, 2008, p 37. 
، يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة السكن، ج ر 7228ماي سنة  80المؤرخ في  711-28: المرسوم التنفيذي رقم2

 .7228ماي  88: بتاريخ 00: عدد
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التعمير، المديرية الفرعية للترقية  ية الفرعية ألدواتدير مال، للهندسة المعمارية المديرية الفرعية
العقارية والتهيئة، والمديرية الفرعية للتنفيذ والرقابة، فنجد أن هذه الهياكل تتدخل في مجال 

جال مالسكن التعمير والبناء، وعليه منح هذا المرسوم لوزير السكن عدة صالحيات في هذا ال
 :هي
  والتنظيمية ويسهر على تطبيقها يقترح وضع الوسائل التشريعية. 
  يشجع ويساند نشاطات التعمير ويسهر على وضع مخططات التعمير على كافة

 .المستويات بالتنسيق مع المخطط الوطني والجهوي ومخططات التطوير
  يقترح المخططات المتعلقة بالتطوير على األمد الطويل، المتوسط والقصير، فيما يتعلق

 .يئة الحضريةبالتهيئة وا عادة الته
  يسهر على االستعمال العقالني لإلقليم، وبضع القواعد الخاصة به، وقواعد الملكية، ونزع

 .الملكية للمنفعة العمومية، وكل ما له عالقة بالتطوير الحضري المتوازن 
يمكن الكالم في مجال التعمير دون الكالم عن البيئة باعتبارها المكان  ال :وزارة البيئة - 2

عيش ويحيا فيه اإلنسان، وباعتبارها مجاال استراتيجيا وضعت لحكومة ملف البيئة في الذي ي
 .يد عدة وزارات وقطاعات حكومية قبل أن تستقر في وزارة مخصصة بها

 -20: بموجب المرسوم رقمهذا و: وتهيئة اإلقليم الجماعات المحليةو  الداخليةوزارة  – 3
أولت الحكومة أهمية خاصة  8888سنة ، لكن بعد 72201أوت  78المؤرخ في  802

 -87: بمجال البيئة، فقامت بإنشاء وزارة البيئة وتهيئة اإلقليم بموجب المرسوم التنفيذي رقم
 .، وحاليا تسمى وزارة التهيئة88872جانفي سنة  81المؤرخ في  82

                                       
رة المركزية في وزارة الداخلية ، يتضمن اإلدا7220أوت سنة  78المؤرخ في  802 -20: المرسوم التنفيذي رقم1

 .7220أوت سنة  87: بتاريخ 00: عدد: والجماعات المحلية والبيئة واإلصالح اإلداري، ج ر
 .8887جانفي سنة  87المؤرخ في  82 -87: المرسوم التنفيذي رقم2
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الذي يحدد  7220أوت سنة  78المؤرخ في  080 -20: بموجب المرسوم الرئاسي رقمف
، لهذه األخيرة عدة مهام في إطار 1وتنظيم وزارة الداخلية والجماعات المحلية مهام

التعمير والتهيئة العمرانية، حيث أنها تحدد القواعد المتعلقة بالتسيير الحضري والريفي 
عموما، والتحكم في استعمال المجال العقاري خصوصا باالتصال مع الهياكل المعنية 

 .للتهيئة اإلقليميةوفي إطار السياسة الوطنية 
مجال تدخل وزارة الثقافة كطرف فعال في مجال التعمير نجده في  :وزارة الثقافة- 4

، 2المتعلق بحماية التراث الثقافي 7222جوان سنة  70المؤرخ في  80 -22: القانون رقم
وزارة خاصة األمالك العقارية الثقافية اآلثار، المعالم التاريخية، المواقع الطبيعية، وينظم 

يتضمن تنظيم اإلدارة  88/88/8880المؤرخ في  28-80: الثقافة المرسوم التنفيذي رقم
 .3المركزية لوزارة الثقافة

تحتل وزارة السياحة مكانة هامة في مجل التعمير وتهيئة اإلقليم وهذا  :وزارة السياحة - 5
المستدامة في المتعلق بالتنمية  71/88/8880المؤرخ في  87-80: بموجب القانون رقم

 :، ومن أجل تحقيق هذه الغاية نجده يقسم اإلقليم إلى منطقتين4مجال السياحة
 .وهي المناطق التي يسمح فيها بإنجاز بنايات سياحية: مناطق التوسع السياحي -
 أوكل موقع أو منظر يمثل فائدة سياحية ألسباب فنية طبيعية : الموقع السياحية -

 .تاريخية
 

                                       
 .مرجع سبق ذكره1
جوان  71بتاريخ  00: لثقافي، ج ر عدد، يتعلق بحماية التراث ا7222جوان سنة  70المؤرخ في  80-22: القانون رقم2

7222. 
، يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة الثقافة، ج ر 8880فيفري سنة  88، مؤرخ في 28-80: المرسوم التنفيذي رقم3

 .8880مارس  88بتاريخ  78: عدد
 72بتاريخ  77: ، ج ر عددةللسياحيتعلق بالتنمية المستدامة  8880فيفري سنة  71مؤرخ في  87 -80: القانون رقم4

 .8880فيفري 
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 :محليةاإلدارة ال - ب
مارس  72المؤرخ في  21-22: بموجب المرسوم التنفيذي رقم :المديريات الوالئية -7

لوزارة السكن والعمران، وهما مديرية التعمير  ثالثة مديريات تابعةأنشأ المشرع  7222
، وتعتبر D.E.Pالتجهيزات العمومية مديرية و  ، ومديرية السكنD.U.C والبناء

السكن والعمران، ولهما مهمة تطبيق السياسة الوطنية كمصالح خارجية تابعة لوزارة 
 .للبناء والتعمير والسكن على المستوى المحلي

في مجال التعمير الوكاالت والمراكز واللجان ومكاتب الدراسات المتدخلة : ثانيا
 :والسكن والمدينة

اإلقليم تم إنشاء الوكالة الوطنية لتهيئة  (:A.N.A.T)الوكالة الوطنية لتهيئة اإلقليم -7
، كمؤسسة 88/77/72281المؤرخ في  811-28: بموجب المرسوم التنفيذي رقم

جوان  08المؤرخ في  702-21: عمومية إدارية، ثم بموجب المرسوم التنفيذي رقم
، باعتباره مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، ونجدها ممثلة محليا 72212

الشرق والجنوب، ومهمتها األساسية القيام في المناطق الجهوية األربعة، الوسط الغرب، 
 .بالدراسات واالستشارات والمساعدة والنصح لحساب الدولة

هذا المركز هو (:C.N.E.R.I.B)المركز الوطني للدراسات واألبحاث المكملة للبناء -8
: تكنولوجي متخصص، أنسئ بموجب المرسوم رقمو مؤسسة عمومية ذات طابع علمي 

                                       
 082 -28: ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم7222مارس سنة  72مؤرخ في  21 -22: |المرسوم التنفيذي رقم1

 80بتاريخ  71: ، الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الوالئية وعملها، ج ر عدد7228أكتوبر سنة  81المؤرخ في 
 .7222مارس 

يتضمن إحداث الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، ج  7228ر سنة بنوفم 88المؤرخ في  811 -28: سوم التنفيذي رقمالمر 2
 .7228نوفمبر  80بتاريخ  02ر عدد 



 رضوان عايلي. قانون التعمير والتهيئة العمرانية                                       د

17 

 000-80: ، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم72281ت أو  80المؤرخ في  28-072
 88802نوفمبر  87بتاريخ 

أنشئ بموجب المرسوم  :المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزالزل -0
: والمتمم بموجب المرسوم رقم ، المعدل70/80/72203المؤرخ في  17-20: رقم
 8880.4ديسمبر سنة  08المؤرخ في  80-080

فيفري  88المؤرخ في  88-88: أنشئ بموجب القانون رقم :ني للمدينةالمرصد الوط -0
، ومن مهامه اإلشراف والمتابعة لوضع كل السياسات المتعلقة 5المتعلق بالمدينة 8888

 .بالمدينة وتطبيقها والقيام بالدراسات من أجل تطويرها
بالتعمير  وضعت هذه اللجنة تحت إشراف الوزير المكلف :لجنة مراقبة عقود التعمير -0

، المعدل والمكمل 88886جانفي  81المؤرخ في  80-88: بموجب المرسوم رقم
الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة  7227أي  82المؤرخ في  718-27: للمرسوم رقم

                                       
يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، ج ر  7221جوان سنة 08المؤرخ في  802 -21: المرسوم التنفيذي رقم1

 .7221جويلية  8يخ بتار  00: عدد
يتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات واألبحاث المتعلقة  7228أكتوبر سنة  80المؤرخ في  072 -28: المرسوم رقم2

 .7228أكتوبر سنة  88: بتاريخ 00: بالبناء مركزا وطنيا للدراسات واألبحاث المتكاملة للبناء، ج ر عدد
 072 -28: ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم8880أكتوبر سنة  82المؤرخ في  000-80: المرسوم التنفيذي رقم3

المعهد الوطني للدراسات واألبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا  جعلوالمتضمن  ،7228أكتوبر سنة  80 المؤرخ في
 .8880نوفمبر : بتاريخ 10: للدراسات واألبحاث المتكاملة للبناء، جر عدد

يتضمن إنشاء مركز وطني للبحث المطلق في هندسة مقاومة  7220أفريل سنة  80ؤرخ في الم 17-20: المرسوم رقم4
 .7220أفريل سنة  70: بتاريخ 78: ج ر العدد/ الزالزل

 17 -20: يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 8880ديسمبر سنة  08المؤرخ في  080 -80: المرسوم التنفيذي رقم5
: لمتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث المطبق في الهندسة مقاومة الزالزل، ج رالعددوا 7220أفريل سنة  70المؤرخ في 

 .8880ديسمبر سنة  07: بتاريخ 20
: بتاريخ 70: ، يتضمن القانون التوجيهي للهندسة، ج ر العدد8888فيفري سنة  88المؤرخ في  88 -88: القانون رقم6

 .8888مارس  78
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التعمير ورخصة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم 
 .1ذلك

أنشئت بموجب المرسوم  (:C.T.C)اقبة التقنية للبناياتاللجنة التقنية الدائمة للمر  -8
، كهيئة تابعة لوزارة السكن، لها مقرات على 72282أوت  72بتاريخ  870 -28: رقم

مستوى كل الواليات ولها مهمة اإلشراف والمتابعة التقنية والتنظيمية لكل البنايات 
 .واألشغال على مستوى الوالية

المؤرخ في  000-82: نشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقمأ :الوكالة الوطنية للتعمير -1
، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير، وهي مؤسسة 88823أكتوبر سنة  88

عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، 
عدة فروع  وتوضع تحت وصاية وزير السكن والعمران، ومقرها الجزائر العاصمة، ولها

 .في هذه الحالة" الوكالة الجهوية للتعمير"جهوية، تأخذ تسمية 
 :من المرسوم وتذكر بعضها 80وللوكالة عدة مهام حددتها المادة 

اقتراح كل الدراسات أو التحليالت االستشرافية التي من شانها تدعيم عمل الدولة  -
 .والجماعات المحلية في ميدان التعمير

 .تقنية للجماعات في ميدان امتصاص السكن الهشتقديم المساعدة ال -
نشاء  - تقديم المساعدة في إطار مهامها للسلطات والهيئات المعنية في مجال الدراسات وا 

نجاز مناطق التوسع والمواقع السياحية  .وا 

                                       
الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة لتمعير ورخصة  7227مارس سنة  82المؤرخ في  718-27: رقم يالتنفيذالمرسوم 1

بتاريخ أول جوان سنة  88: التجزئة وشهادة التقييم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، ج ر العدد
7227. 

دائمة لرقابة البناء التقنية، ج ر ، يتضمن إحداث لجنة تقنية 7228أوت سنة  72المؤرخ في  870-28: المرسوم رقم2
 .7228أوت  88: بتاريخ 00: العدد

، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير، ج ر 8882أكتوبر سنة  88المؤرخ في  000—82: المرسوم التنفيذي رقم3
 .8882أكتوبر  80: بتاريخ 87: العدد
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أنشئتا بموجب  :لجنتي الدائرة والطعن المكلفين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات -2
، ويرأس هذه 88821ماي سنة  88المؤرخ في  700-82: المرسوم التنفيذي رقم

اللجنة رئيس الدائرة أو الوالي المنتدب، ومهمها الفصل في طلبات تحقيق مطابقة 
البنايات مع قانون التعمير وتجتمع مرة كل شهر في دورة عادية وفي كل مرة كلما 

 .دعت الحاجة إلى ذلك
 :لمحليهيئات الدراسات المتعلقة بالتعمير ا: ثالثا

 :ومن بين هذه الهيئات نجد ما يلي
 :لجان الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني-1

الصادر بتاريخ  81-20: أنشئت هذه اللجان بموجب المرسوم التشريعي رقم
، 2يتعلق بشروط اإلنتاج المعماي وممارسة مهنة المهندس المعماري  72/80/7220

 :نومقر هذه اللجنة الوالية، وتتكون م
 .7/0ممثلي الدولة في حدود الثلث

 .7/0ممثلي الجماعات المحلية في حدود الثلث 
ممثلي الجمعيات المهنية أو أشخاص مؤهلين في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير أو 

 .7/0المحيط المبني في حدود الثلث 
 .ويرأس اللجنة عضو منتخب من بين ممثلي الدولة أو الجماعات المحلية

 .نها تستشار في كل مسألة تتعلق بالبناء والتعمير والهندسة المعمارية والمحيطحيث أ
 
 

                                       
يحدد شكلية لجنتي الدائرة والطعن المكلفتين بالبت في ، 8882ماي سنة  88المؤرخ في  700-82: المرسوم التنفيذي رقم1

 .8882ماي  88بتاريخ  81: تحقيق مطابقة البنايات وكيفيات سيرها، ج ر العدد
، يتعلق بشروط اإلنتاج المعماري وممارسة مهنة 7220ماي سنة  81المؤرخ في  81 -20: المرسوم التشريعي رقم2

 .7220ماي  80يخ ، بتار 08: للمهندس العماري ج ر العدد
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 :الجدول الوطني للمهندسين المعماريين-2
 72/80/7220المؤرخ في  81 -20: من المرسوم التشريعي رقم 70بموجب المادة 

 1.يتعلق بشروط اإلنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري 
دس معماري معتمد أن يكون مسجال في الجدول الوطني للمهندسين يجب على كل مهن

المعماريين وهو بمثابة اعتماد، وهو يشمل على قائمة أسماء األشخاص الطبيعيين وألقابهم 
أن يكونوا من وعنوانهم والذين تتوفر فيهم شروط ممارسة هذه المهنة، ومن بين هذه الشروط 

ندس معماري معترف بها، أما األجانب فيمكن جنسية جزائرية وحائزين على شهادة مه
 .تسجيلهم ولكن بصفة مؤقتة

 :هيئات التهيئة والتدخل العقاري : رابعا
 :نجد في هذا الصنف من الهيئات ما يلي

أكتوبر سنة  80المؤرخ في  028-18: أنشأها األمر رقم :التعاونيات العقارية - 1
ا إنشاء سكنات عائلية لصالح ، فالتعاونية العقارية هي شركة خاصة، هدفه72182

 .أعضائها، فالتعاونية العقارية يمكنها أن تشتري وتبني وتسير العقارات لتابعة ألعضائها
مارس  87المؤرخ في  80-20: أنشئت بموجب المرسوم رقم :وكاالت الترقية العقارية - 2

العقارية  ، يتعلق بالنشاط العقاري، فيشمل النشاط العقاري في إطار الترقية72203سنة 
على مجموع األعمال التي تساهم في إنجاز أو تجديد األمالك العقارية المخصصة للبيع 
أو اإليجار أو تلبية حاجاتهم الخاصة، ويعد المتعاملون في الترقية العقارية تجارا، 

العقارية لتلبية حاجاتهم الخاصة أو حاجات ية بعمليات في الترقباستثناء الذين يقومون 

                                       
 .مرجع سبق ذكره1
 .المتعلق بالتعاون العقاري  7218أكتوبر سنة  80المؤرخ في  28 -18: األمر رقم2
 80: بتاريخ 70: يتعلق بالنشاط العقاري، ج ر العدد 7220ماي سنة  87المؤرخ في  80 -20: المرسوم التشريعي رقم3

 .7220مارس 
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الذي  81/88/8877المؤرخ في  80 -77: ن في ذلك بموجب القانون رقمالمشاركي
 .1يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية

أنشت بموجب المرسوم  :الوكاالت المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين - 3
الذي يحدد قواعد إحداث  7228ديسمبر  88المؤرخ في  080-28: التنفيذي رقم

: ، والمعدل بالمرسوم التنفيذي رقم2الحضريين الت المحلية للتسيير والتنظيم العقاريينالوكا
، وهذا كهيئة مكلفة 3المتعلق بالتوجيه العقاري  7228نوفمبر  80بتاريخ  80-082

أراضي الجماعات )بتسيير المحافظة العقارية الحضرية للجماعات المحلية 
 .ستوى البلديات أو الدوائر، وتمثلها فروع على م(foncier=المحلية

وتتمثل مهمة الوكالة في حيازة جميع العقارات أو الحقوق العقارية المخصصة للتعمير 
 .لحساب الجماعة المحلية وتقوم بنقل ملكية هذه العقارات أو الحقوق العقارية

 701-21: أنشئ بموجب المرسوم رقم (:O.P.G.I)ديوان الترقية والتسيير العقاري  - 4
المؤرخ  82-20: المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم، 72274ماي  78في  المؤرخ
يوضع تحت وصاية  هو مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري،، و 72215جانفي  88في 

 :وزارة السكن والعمران، ومهامه
 .ضمان تنفيذ عمليات تصميم، تنسيق ومراقبة عمليات إنشاء السكنات -

                                       
 70: ، يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، ج ر العدد8877فري سنة في 71المؤرخ في  80-77: القانون رقم1

 .8877مارس  88: بتاريخ
، يحدد قواعد إحداث وكاالت محلية لتسيير والتنظيم 7228ديسمبر سنة  88المؤرخ في  080 -28المرسوم التنفيذي رقم 2

 .7228ديسمبر  88بتاريخ  08: العقاريين الحضريين وتنظيم ذلك، ج ر العدد
-28: ، يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم8880نوفمبر سنة  80المؤرخ في  082 -80: المرسوم التنفيذي رقم3

الذي يحدد قواعد إحداث وكاالت محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين 7228ديسمبر سنة  88المؤرخ في  080
 .8880نوفمبر سنة  82: بتاريخ 82: ج ر العدد: وتنظيم ذلك

نوفمبر  72: بتاريخ 02: ، يتضمن التوجيه العقاري، ج ر العدد7228نوفمبر سنة  72المؤرخ في  80-28: القانون رقم4
 .7228سنة 

يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين األساسية  7227ماي سنة  78المؤرخ في  701 -27: المرسوم التنفيذي رقم5
 .7227ماي سنة  82: بتاريخ 80: لتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، ج ر العددلدواوين الترقية وا
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 .تسيير حظيرة السكنات -
 .دل إيجار السكناتاقتناء ب -
 700-27: أنشئ بموجب المرسوم التنفيذي رقم (:C.N.L)الصندوق الوطني للسكن 5

، 777 -20: معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 72271ماي  78المؤرخ في 
يوضع هذا الصندوق تحت وصاية وزير السكن ، 72202ماي سنة  72المؤرخ في 

عة ورقابة العمليات األساسية إلنجاز مشاريع البناء، والعمران، ومهامه ضمان تنفيذ متاب
نجاز الدراسات والصفقات الخاصة بإنجاز هذه المشاريع  .وا 

أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي  (:A.A.D.L)الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن 6
كمؤسسة عمومية مكلفة بإنشاء عمليات  72273ماي  78المؤرخ في  702-27: رقم

 .ي إطار الترقية العمومية في المناطق الحضرية ومناطق التوسع الحضري اإلسكان ف
أنشئت بموجب المرسوم  (:A.N.I.R.E.F)الوكالة الوطني للوساطة والضبط العقاري  7

، المعدل والمتمم بالمرسوم 88814أفريل سنة  80المؤرخ في  772-81: التنفيذي رقم
، وهي مؤسسة عمومية ذات 88785مارس  72المؤرخ في  788 -78: التنفيذي رقم

                                       
 701 -27: ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم7220جانفي سنة  88المؤرخ في  82 -20: المرسوم التنفيذي رقم1

ساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين األ 7227ماي سمة  78المؤرخ في 
 .7220جانفي سنة  88: بتاريخ 88: وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، ج ر العدد

ندوق الوطني صيتضمن القانون األساسي الخاص بال 7227ماي سنة  78المؤرخ في  700 -27: المرسوم التنفيذي رقم2
 .7227ماي  82: بتاريخ 80: للسكن، ج ر العدد

المؤرخ  700 -27: يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 7220ماي سنة  82المؤرخ في  777 -20: لمرسوم التنفيذي رقما3
 80: بتاريخ 08: ندوق الوطني للسكن، ج ر العددصوالمتضمن القانون األساسي الخاص بال 7227ماي سنة  78في 

 .7220ماي سنة 
يتضمن إحداث وكالة وطنية لتحسين السكن وتطويره،  7227ماي سنة  78المؤرخ في  702 -27: المرسوم التنفيذي رقم4

 .7227ماي  82: بتاريخ 80: ج ر العدد
يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط  8881أفريل سنة  80المؤرخ في  772- 81: المرسوم التنفيذي رقم5

 .8881أفريل  80: بتاريخ 81: العدد: العقاري ويحدد قانونها األساسي، ج ر
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طابع صناعي وتجاري وهي تتولى مهمة التسيير والترقية والوساطة والضبط العقاري على 
 .كل مكونات حافظة العقار االقتصادي العمومي

أنشئت بموجب : لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية االستثمارات وضبط العقار - 8
ومن بين مهامها ، 88811أفريل  80خ في المؤر  788 -81: المرسوم التنفيذي رقم

مساعدة المستثمرين في تعيين األراضي المناسبة إلقامة مشاريعهم االستثمارية وتقييم 
شروط سير السوق العقارية المحلية واقتراح إنشاء مناطق صناعية أو مناطق نشاطات 

 .جديدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 772 -81: ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم8878مارس سنة  72المؤرخ في  788 -78: المرسوم التنفيذي رقم1

، والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وتحديد قانونها األساسي، ج 8881أفريل سنة  80المؤرخ في 
 .8878ماي سنة  80: بتاريخ 71: ر العدد
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 :عمرانيةتهيئة اإلقليم وأدوات التهيئة ال: المحور الثالث
لّما كان هدف كل سياسة متعّلقة بالتعمير هو تحديد القواعد العامة الرامية إلى تنظيم 

ولّما (1)إنتاج األراضي القابلة للتعمير حسب المادة األولى من قانون التعمير والتهيئة العمرانية
اري، فقد كان كان من المستحيل القيام بعملية اإلنشاء والبناء دون التطّرق إلى التنظيم العق

من الّلزوم على المشّرع إيجاد إطار عام وتنظيم خاص يسبق كل عمليات متعّلقة بجانب 
بتهيئة اإلقليم إذا كانت على المستوى المحلي، وهي مشّكلة  يدعىالعمران في الدولة، وهو ما 

من  من مجموعة من القواعد واإلجراءات والمخّططات التي تسمح للّدولة والجماعات المحّلية
وضع سياساتها الخاّصة بالتعمير حسب موقعها ومعطياتها الجغرافية، حيث نجد أساسها 

: المعّدل والمتّمم، والقانون رقم(2)82-28: القانوني في قانون التعمير والتهيئة العمرانية رقم
، (3)يتعّلق بتهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة 8887ديسمبر سنة  78المؤّرخ في  87-88
 81-78:، وقانون الوالية رقم(4)8877جوان  88المؤرخ في 78-77:ن البلدية رقموقانو 

 .(5)8878فيفري  87المؤّرخ في 
فحق الملكية لم يعد حقًا مطلقًا بل أصبح يتصف بالنسبية شأنه في ذلك شأن الحرية، 

الحديثة  لترد عليه عّدة قيود من بينها ما تفرضه مقتضيات النظام العام بأبعاده التقليدية أو
والتي من بينها النظام العام الجمالي، وهنا تحديدا في مجال العمران، وأكثر بالبناء عبر 
اختصاصات سلطة الضبط اإلداري التي تحوزها جهة اإلدارة، ووسيلة ممارستها بشكل 

 (6).تنظيمي هي إنجاز مخّططات البناء والتعمير على المستوى المركزي أو المحّلي

                                       
 .ذكره سبق مرجع(1)
 .ذكره سبق مرجع(2)
 .ذكره سبق مرجع( 3)
 . 8877 سنة جويلية 80:بتاريخ01:ر،عدد. بالبلدية،ج المتعّلق8877 جوان 88 في المؤرخ78-77:رقم قانون (4)
 . 8878 سنة فيفري  82:بتاريخ 78:ر،عدد. بالوالية،ج المتعّلق8878 فيفري  87 في المؤرخ81  -78: رقم قانون (5)
 .82ذكره،ص سبق الرحمن،مرجع عبد عزاوي(6)
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في العصر الحاضر مكانًا بارزًا بين الموضوعات التي تتسابق األمم واحتل التخطيط 
في األخذ بأساليبها للنهوض والسير قدمًا في مسيرة الحضارة البشرية ووفقًا ألهداف محّددة 
واضحة المعالم للتطور في شّتى مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية والعمرانية، ونظرًا 

د مجاالته وتشّعب فروعه فإّن من الصعوبة وضع مفهوم علم لسعة مفهوم التخطيط وتعدّ 
محاولة رسم سياسة علمية لالستخدام )التخطيط إال أّنه يمكن رسم المالمح العاّمة بأّنه 

األمثل للموارد المتاحة سواء كانت هذه الموارد بشرية أم طبيعية أم مادية لتحقيق أهداف 
مجتمع آلخر إلى تحقيق حياة أفضل  اجتماعية واقتصادية تهدف مهما اختلفت من

 (.للمواطنين
وضع خّطة لتحقيق أهداف المجتمع في ميدان وظيفي معّين :" ويعرف التخطيط أّنه

لمنطقة جغرافية ما في مدى زمني محّدد، وحّتى يكون التخطيط سليمًا يجب أن يكون واقعيًا 
وال المدى الزمني المقّدر محّققًا للهدف في الوقت المناسب المحّدد له ومتم الصالحية ط

 (1)".لتنفيذه بأعلى درجة من درجات الكفاية
 : المخّطط الوطني لتهيئة اإلقليم كوسيلة للتخطيط الحضري المركزي : أوال

يعتبر المخّطط الوطني لتهيئة اإلقليم وسيلة للتخطيط الحضري المركزي وهذا ما عبرت 
يتعّلق  8887ديسمبر  78لمؤّرخ في ا 88-87: من القانون رقم 88عليه صراحة المادة 

لضمان أحسن المواقع من أجل كل تدّخل عمراني وعليه  (2)بتهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة 
 :ال تكون قابلة للبناء إال القطع األرضية التي: " منه 80حسب المادة 

 .تراعي االقتصاد الحضري عندما تكون هذه القطع داخل األجزاء المعّمرة للبلدية -
البيئية عندما تكون  على التوازناتتكون في الحدود المتالئمة مع أهداف المحافظة  -

 .موجودة في مواقع طبيعية

                                       
 بسكر مدينة -المستدامة التنمية تحقيق أجل من الحضري المجال توسع عوامل كأحد العمرانية المخّططات باية، بوزغاية(1)

 .08،ص ورقلة ،جامعة8870 ،جوان70 العدد االجتماعية،و اإلنسانية العلوم مجلة نموذجاُ،
 ..ذكره سبق مرجع(2)
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 .تكون في الحدود المتالئمة مع ضرورة حماية المعالم األثرية والثقافية -
تكون غير معرضة مباشرة لألخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتكنولوجية، كما ال  -

مال األراضي أو البناء على نحو يتناقض مع تنظيمات التعمير دون تعريض يجوز استع
 .صاحبه للعقوبة المنصوص عليها في القانون 

وعليه تهيئة اإلقليم على المستوى الوطني هي مجموعة من القواعد والتنظيمات التي 
التدخل في تضعها الجهات المركزية والمطّبقة على كامل التراب الوطني، والتي تحّدد كيفية 

المجال العمراني بصفة شاملة وكاملة وهذا من أجل ضمان تطّور متناسق وتنمية مستدامة 
 : على كامل إقليم الدولة وهذا على أساس

 .تنمية من هذا النوع تقتضيهاالتي  اإلستراتيجيةاالختيارات 
 .السياسات التي تساعد على تحقيق هذه االختيارات

 (1).ئة اإلقليم وتنميته المستدامةتدرج أدوات تنفيذ سياسة تهي
 :أهداف السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم  - 1

المتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة  88-87: من القانون رقم 80حّددت المادة 
 :أهداف السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم وهي

 .خلق الظروف المالئمة لتنمية الثروة الوطنية والتشغيل -
 .لحظوظ في الترقية واالزدهار بين جميع المواطنينتساوي ا -
الحث على التوزيع المناسب بين المناطق واألقاليم لدعائم التنمية ووسائلها باستهداف  -

المدن الكبرى وترقية المناطق الجبلية والهضاب و  على الساحل والحواضرتخفيف الضغوط 
 .العليا والجنوب

اطق والجماعات التي تعاني صعوبات وتفعيلها من دعم األوساط الريفية واألقاليم والمن -
 .أجل استقرار سّكانها

                                       
 .ذكره سبق مرجع المستدامة، وتنميته اإلقليم بتهيئة المتعلّق 88-87: رقم القانون من األولى ةالماد(1)
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 .حماية الفضاءات والمجموعات الهّشة إيكولوجيا واقتصاديا وتثمينها -
 .المرتبطة بالتقلبات الطبيعية األخطارحماية األقاليم والسكان من  -
ثقافية وحفظها لألجيال الحماية والتثمين والتوظيف العقالني للموارد التراثية والطبيعية وال -

 .القادمة
وأهداف تهيئة اإلقليم تتعّدى المجال العمراني والحضري واالقتصادي حيث تقوم بإرساء 

 .دعائم الوحدة الوطنية وتدمج متطّلبات السيادة الوطنية والّدفاع عن اإلقليم
 :أدوات ووسائل تهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة   - 2

، المخّطط الذي يترجم التوجيهات SNATلتهيئة اإلقليم يعتبر المخّطط الوطني 
والترتيبات األساسية فيما يخص السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة، ويطّبق 

تتولى الدولة  (1) على كافة التراب الوطني، ويشّكل اإلطار المرجعي لعمل السلطات العمومية
ويكون موضوع تقييمات دورية ، سنة 88لمّدة إعداده ويصادق عليه عن طريق التشريع 

، ويم تنفيذه عن طريق المخططات التوجيهية للبنى (2)سنوات( 80)وتحيين كل خمس 
التحتية الكبرى  والخدمات الجماعية ذا ت المنفعة الوطنية، وهذا في مختلف قطاعات 

 :، نذكر بعض منهامن قانون تهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة 88الدولة، حّددتها المادة 
 . المخطط التوجيهي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية -
 .المخطط التوجيهي للمياه -
 .إلخ...المخطط التوجيهي للزراعة، الطاقة، التكوين، الصحة، المؤسسات الجامعية،  -

حيث تشمل هذه المخططات كافة قطاعات الدولة، ويكمل المخطط الوطني لتهيئة 
 :ن المخططات التوجيهية المساعدة وهياإلقليم مجموعة م

 .المخطط التوجيهي لتهيئة الساحل -
 .المخطط التوجيهي لحماية األراضي ومكافحة التصحر -

                                       
 .القانون نفس من 82 المادة( 1)
 .القانون نفس من 88و 72 المادتان(2)
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حسب أقاليم الدولة، منطقة الوسط، الشرق، الغرب، )المخططات الجهوية لتهيئة اإلقليم  -
 (.الهضاب العليا شرق وسط وغرب، والمناطق الجنوبية، شرق وسط غرب

 .طات تهيئة اإلقليم الوالئيمخط -
المخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات الحواضر الكبرى التي تحتل محل مخططات تهيئة  -

 .األقاليم الوالئية لفضاءات الحواضر الكبرى المحّددة في المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم
لس ومن أجل حسن تطبيق وتنفيذ المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم، أنشأ المشرع المج

 :الوطني لتهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة، والذي له عّدة مهما وهي
 .اقتراح التقييم والتحديث الدوري على المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم -
 .المساهمة في إعداد المخططات التوجيهية الوطنية والجهوية -
 (1) .لبرلمانيقدم تقريرا سنويا عن تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم أمام غرفتي ا -

 :مخططات التهيئة والتعمير على المستوى المحلي: ثانيا
منح المشرع للجماعات اإلقليمية استقاللية تامة في إعداد التهيئة العمرانية المحلية 
باعتبارها هيئات المركزية، ونجد األساس القانوني لهذه األدوات في قانون التهيئة والتعمير  

كما هي محل تنظيم خاص، حيث تطرق لها كل من المرسومين  وقانوني البلدية والوالية،
، األول يحدد 7227ماي سنة  82المؤرخان في  712-27و 711-27التنفيذيين رقم 

إجراءات إعداد المخّطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة 
راضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق به، والثاني يحّدد إجراءات إعداد مخّططات شغل األ

 (2).المتعلقة بها  المعّدل والمتّمم

                                       
 :أنظر المعلومات من القانون،لمزيد نفس من 87 المادة(1)

ADJA DJILALI, DROBENKO BERNARD, Droit de l’urbanisme, les conditions de l’occupation du 

sol et de l’espace, l’amenoyement, le contrôle, le financement- le contentieux, BERTI édition, Alger, 

2007, P77. 
 .7227 جوانسنة 87 بتاريخ 88:ر،عدد. ج(2)
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ومنه يتضح لنا أّن أدوات التهيئة والتعمير على المستوى المحلي تتشكل من 
، (P.O.S)، ومخّططات شغل األراضي(P.D.A.U)المخّططات التوجيهية للتهيئة والتعمير 

 (1). تهيئة والتعميرمن قانون ال 78وهذا ما نّصت عليه المادة 
، نجد المادة 8877جوان  88المؤرخ في  78-77: وبالرجوع إلى قانون البلدية رقم

يشارك المجلس الشعبي البلدي في إجراءات إعداد عمليات تهيئة اإلقليم : "منه تنص 782
ات تتزّود البلدية بكل أدو : " منه، أّنه 770، كما تنص المادة "والتنمية المستدامة وتنفيذها

التعمير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما بعد المصادقة عليها بموجب 
 ".مداولة المجلس الشعبي البلدي

منه  12، تنص المادة (2)8878فيفري  87المؤرخ في  81-78: أّما قانون الوالية رقم
، "يراقب تطبيقهيساهم المجلس الشعبي الوالئي في إعداد مخّططات تهيئة إقليم الوالية و "

وعليه تحّدد أدوات التهيئة والتعمير التوجيهات األساسية لتهيئة األراضي المعنية، كما تحدد 
الشروط التي تسمح بترشيد استعمال المساحات والمحافظة على النشاطات الفالحية وحماية 

اطات المساحات الحساسة والمواقع والمناظر، كما تقوم بتعيين األراضي المخّصصة للّنش
االقتصادية وذات المنفعة العامة والبنايات الموجهة لالحتياجات الحالية والمستقبلية في مجال 
التجهيزات الجماعية والخدمات والنشاطات والمساكن، كما تحّدد شروط التهيئة والبناء 

، ويمكن لهذه المخّططات أن تضم مجموعة ...والوقاية من األخطار الطبيعية والتكنولوجية
 (3).البلديات تجمع بينها مصالح اقتصادية واجتماعيةمن 

وكما سبق أن ذكرنا فإّن مخّططات التهيئة والتعمير على المستوى المحلي هي 
 .المخّطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخّطط شغل األراضي

 

                                       
 . نفسه المرجع( 1)
 . نفسه المرجع(2)
 .ذكره سبق ع،مرج82-28منقانون 77 المادة( 3)
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 (:P.D.A.U)المخّطط التوجيهي للتهيئة والتعمير - 1
هو عبارة عن أداة لتخطيط الفضاء والتسيير المخّطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 

العمراني على ضوء مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للتهيئة والتعمير، وكذا تحديد التوجهات 
العامة واألساسية للتهيئة والتعمير في بلدية أو مجموعة من البلديات وضعًا في االعتبار 

قطاع الصناعة، وأيضا حماية المحيط ضرورة الموازنة ما بين قطاع البناء وقطاع الفالحة و 
واألوساط الطبيعية والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي مع األخذ في االعتبار أيضًا 
مخّططات التنمية والنمو الديمغرافي والتوزيع السّكاني، وكذا ارتفاع معّدالت الهجرة من 

 (1).اديةالريف إلى المدينة، وحتى الظروف االجتماعية واالحتياجات االقتص
: فيقوم المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بتقسيم المنطقة إلى أربعة قطاعات

القطاعات المعّمرة، القطاعات المبرمجة للتعمير، قطاعات التعمير المستقبلية، القطاعات 
 (2).غير القابلة للتعمير

ومراحل  ومن أجل إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يجب اتباع عّدة إجراءات
، يحّدد إجراءات إعداد 7227ماي  82، المؤّرخ في 711-27: حّددها المرسوم التنفيذي رقم

والمعّدل (3)المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعّلقة به
اد وعليه يتم إعد(4)8880سبتمبر  78المؤّرخ في  071-80: والمتّمم بالمرسوم التنفيذي رقم

 :هذا المخّطط بإتباع الخطوات واإلجراءات التالية
 
 

                                       
 فرع -القانون في ماجستير مذكرة الجزائري، التشريع في البناء بأعمال للترخيص القانوني النظام منصور، مجاجي(1)

 .82،ص8888/8887 البليدة، دحلب، سعد جامعة الحقوق، كلية والزراعي، العقاري القانون
 .ذكره سبق مرجع والتعمير، التهيئة قانون من 72 المادة( 2)
 .ذكره سبق رجعم(3)
 . 8880 سنة سبتمبر 77: بتاريخ. 88: ر،عدد. ج( 4)
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إجراء مداولة من المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية المعنية  .1
 :وتبليغها

من هذا المرسوم التنفيذي ما يجب تبيانه في هذه المداولة وهي  80و 88حّددت المادة 
أو لمخّطط التنمية بالنسبة إلى التراب التوجيهات التي تحددها الصورة العامة للتهيئة 

المقصود، وكيفيات مشاركة اإلدارات العمومية والهيئات األخرى في إعداده، وقائمة 
التجهيزات ذات المنفعة العمومية، كما يجب أن تبلغ هذه المداولة إلى الوالي المختص إقليميًا 

 .للمصادقة عليها
 :دخل فيه المخّططإصدار قرار إداري يحدد المحيط الذي سوف ي .2

يصدر الوالي هذا القرار إذا كان التراب المعني تابع لوالية واحدة، أو الوزير المكّلف 
بالتعمير مع الوزير المكلف بالجماعات المحّلية إذا كان التراب المعني تابعًا لواليات مختلفة 

 .من نفس المرسوم التنفيذي 80وهذا ما حّددته المادة 
 :واإلدارات العمومية والجمعيات إعالم بعض المؤسسات .3

من المرسوم بعض المؤسسات والهيئات والجمعيات التي يجب  81حّددت المادة 
رؤساء : باطالعها كتابيا بالمقرر القاضي بإعداد المخّطط التوجيهي للتنمية والتعمير، ومنها
المحلية غرف التجارة، رؤساء غرف الفالحة، رؤساء المنظمات المهنية، رؤساء الجمعيات 

 .يومًا لإلفصاح عن نيتهم في المشاركة في إعداده 70للمرتفقين، ولهؤالء مهلة 
 :إجراء تحقيق عمومي .4

بعد نشر قرار الجمعيات والهيئات والمصالح التي طلبت استشارتها من طرف رئيس 
المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية، والذي يجب أن يتضّمن وجوبًا بعض 

ات المحلية مثل التعمير والفالحة واألشغال العمومية والنقل، ويكون هذا النشر لمدة اإلدار 
يومًا، يحّدد المكان واألماكن التي  00شهر يخضع مشروع المخطط لتحقيق عمومي لمدة 

يمكن استشارة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير فيه، ويعّين المفّوض المحقق أو المحّققين 
كيفيات إجراء التحقيق العمومي، وتدّون المالحظات في سجل خاص مرّقم  المفوضين ويحدد
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وموقع من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، وعند 
 70انتهاء مّدة التحقيق يقوم المفوض المحقق بإعداد محضر قفل االستقصاء خالل مدة 

 (1).يوماً 
 :المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرالمصادقة النهائية على  .5

يصادق على المخّطط التوجيهي للتهيئة والتعمير مصحوبا برأي المجلس الشعبي 
الوالئي بقرار من الوالي أو بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعمير والوزير المكلف 

ى تقرير من الوزير بالجماعات المحلية بعد استشارة الوالي المعني أو الوالة المعنيين وبناء عل
 (2) .المكلف بالتعمير

 (P.O.S: )مخّطط شغل األراضي - 2
يجب أن تغّطى كل بلدية أو جزء  (3) من قانون التهيئة والتعمير 00بناًء على المادة 

منها بمخطط شغل األراضي، يحضر مشروعه بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي 
ط التوجيهي للتهيئة والتعمير ويحدد في إطاره وتحت مسؤوليته، وهو مخطط تابع للمخط

حقوق استخدام األراضي والبناء، وعليه فهو يحدد بالنسبة للقطاع الشكل الحضري والتنظيم 
وحقوق البناء واستعمال األراضي، ويعّين الكمية الدنيا والقصوى من البناء المسموح به، 

متعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات، ويحدد وأنماط البنايات واستعماالتها، كما يضبط القواعد ال
المساحات العمومية والخضراء، والمواقع المخصصة للمنشآت العمومية والمنشآت ذات 
المصلحة العامة وكذلك مخططات ومميزات طرق المرور، يحدد االرتفاقات واألحياء 

 (4).حيةوالشوارع والنصب التذكارية والمناطق الواجب حمايتها ومواقع األراضي الفال
 

                                       
 .ذكره سبق مرجع المرسوم، نفس من 70 إلى 82 من المواد أنظر(1)
 .ذكره سبق مرجع المرسوم، نفس من 20و 70 المواد أنظر(2)
 ذكره سبق مرجع(3)
 .ذكره سبق مرجع والتعمير، التهيئة قانون من 07 المادة( 4)
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 :إعداد مخطط شغل األراضي
من  02إلى  00تطرقت إلجراءات إعداد مخطط شغل الراضي كل من المواد من 

ماي سنة  82المؤرخ في  712-27: والمرسوم التنفيذي رقم (1) 82-28قانون التعمير 
يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل األراضي والمصادقة عليها، ومحتوى الوثائق  7227
سبتمبر سنة  78المؤرخ في  072-80: معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم(2)قة بها المتعل
 :، وعليه سوف نذكرها كما يلي(3)8880

 :إجراء مداولة من قبل المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية المعنية .1
من قانون التعمير، فحق المبادرة بمشروع مخطط  00و 00هو ما تطرقت إليه المادة  

ل األراضي هو من صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتتميز عملية إعداده تحت شغ
مسؤوليته وتتم الموافقة هذا المشروع من طرف المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية 

من المرسوم التنفيذي  88البلدية إذا كان يشمل عّدة بلديات عن طريق مداولة وحددت المادة 
 :ونًا لهذه المداولة كما يليمضم 712-27: رقم

 دود المرجعية لمخطط شغل األراضي الواجب إعدادها وفقًا لما حّدده حتذكير بال
 .المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المتعلق به

  بيانا لكيفيات مشاركة اإلدارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية، والجمعيات في
 .إعداد مخطط شغل األراضي

 :لمداولةتبليغ ا .2
بعد الموافقة على مشروع مخطط شغل األراضي من طرف المجلس الشعبي البلدي أو 
المجالس الشعبية البلدية المعنية تبلغ المداولة للوالي المختص إقليميًا وتنشر مدة شهر بمقر 

 .المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية المعنية

                                       
 .ذكره قسب مرجع(1)
 .ذكره سبق مرجع(2)
 .ذكره سبق مرجع(3)
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 :ذي سوف يدخل فيه المخططإصدار قرار إداري يحدد المحيط ال .3
من المرسوم التنفيذي  80نّصت المادة ( 1) من قانون التعمير 78تنفيذًا لمضمون المادة 

يصدر قرار من طرف، إّما الوالي إذا كان تراب المعني تابعًا لوالية واحدة أو  712-27: رقم
تراب المعني تابعًا الوزير المكلف بالتعمير مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية إذا كان 

لواليات مختلفة، ومضمونا لهذا القرار هو رسم حدود المحيط الذي يتدخل فيه مخطط شغل 
األراضي، وهذا استنادًا إلى ملف يتكون من مذكرة تقديم، ومن المخطط الذي يعد على 

 .مقياس المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير
 :جتمع المدنيإبالغ بعض المؤسسات والهيئات العمومية والم .4

قبل التطّرق إلى هذا اإلجراء يمكن التنبيه أنه يمكن لرؤساء المجالس الشعبية البلدية   
المعنية إسناد مهمة إعداد مخطط شغل األراضي إلى مؤسسة عمومية مشتركة بين البلديات 

 .إذا كان المخطط يشمل تراب بلدية أو عّدة بلديات
لدي أو البلديات المعنية أو المؤسسة المشتركة بمتابعة وعليه يبادر رئيس المجلس الشعبي الب

الدراسات وجمع اآلراء في إطار التشاور مع مختلف الهيئات والمصالح العمومية واإلدارات 
 . العمومية والجمعيات

كما يقوم المبادرون باطالع رؤساء غرف التجارة ورؤساء غرف الفالحة ورؤساء 
ت المحلية للمرتفقين كتابيًا بالمقرر القاضي بإعداد المنظمات المهنية ورؤساء الجمعيا

يومًا لإلفصاح عّما إذا كانوا يريدون  70مخطط شغل األراضي، ولهؤالء المرسل إليهم مهلة 
من المرسوم  81و 88أن يشاركوا في إعداد مخطط شغل األراضي وهذا حسب المادتين 

 .المذكور سابقا 712-27: التنفيذي رقم
المبادرون بمشروع المخطط بإصدار قرار يبين قائمة اإلدارات العمومية ثم بعدما يقوم 

والهيئات والمصالح العمومية أو الجمعيات التي طلبت استشارتها بشأن مخطط شغل 

                                       
 .ذكره سبق مرجع(1)
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األراضي كما يستشار وجوبًا اإلدارات العمومية والمصالح التابعة للدولة المكلفة على مستوى 
دراستنا للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، والذي ينشر الوالية  وهي نفسها المذكورة عند 

مدة شهر في مقر المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية المعنية، ويبلغ 
لإلدارات العمومية والمصالح العمومية وللجمعيات والمصالح التابعة للدولة المعنية، ثم تبلغ 

يومًا  88لهيئات المتدخلة في إعداده، ولها مدة لها المشروع المصادق عليه بمداولة لكل ا
ذا لم تجب خالل المهلة المنصوص عليها أعاله عّد رأيها  إلبداء آرائها أو مالحظاتها وا 

 (1). موافقاً 

 :إجراء تحقيق عمومي .5
بعد أخذ آراء كل الهيئات الفاعلة في إعداد مخطط شغل األراضي يصدر رئيس 

ات المعنية قرارًا من أجل إخضاع مشروع المخطط المصادق المجلس الشعبي البلدي أو البلدي
 :يومًا ويحدد هذا القرار ما يلي 88عليه لالستقصاء أو التحقيق العمومي طيلة مدة 

 .المكان أو األماكن التي يمكن استشارة مشروع مخطط شغل األراضي -
 .يعّين المفوض المحّقق أو المفوضين المحّققين -
 .قيق العمومييحّدد كيفيات إجراء التح -
ينشر هذا القرار بمقر المجلس الشعبي البلدي أو المجالس البلدية المعنية طوال مدة  -

 .االستقصاء العمومي وتبلغ نسخة منه إلى الوالي
كما يمكن أن تدون المالحظات في سجل خاص مرقم وموقع من رئيس المجلس 

بها مباشرة إلى المفوض  الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية المعنية أو يصرح
يومًا وبعد  70المحقق أو ترسل إليه كتابيًا، بعدما تمنح للمحقق أو المحققون المفوضون مدة 

قفل التحقيق نهائيًا بإعداد محضر قفل االستقصاء ويرسلونه إلى رئيس المجلس الشعبي 

                                       
 .ذكره سبق مرجع المرسوم، نفس من 82 المادة(1)
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قصاء مع البلدي أو المجالس الشعبية البلدية المعنية مصحوبًا بالملف الكامل لالست
 (1) .استنتاجاته

 :المصادقة على مخطط شغل األراضي .6
بعد االنتهاء من عملية التحقيق يرسل المخطط مصحوبًا بسجل االستقصاء إلى الوالي 
ومعه كذلك محضر قفل االستقصاء والنتائج التي استخلصها المفوض المحقق وعليه أن 

ذا ما انتهت هذه ا 08يبدي مالحظات في ميعاد   .لمهلة عّد رأي الوالي بالموافقةيومًا وا 
وبعدما يصادق على مخطط شغل األراضي المجلس الشعبي البلدي بمداولة، ويدخل في 

 :السباق نتائج االستقصاء العمومي وأخذ رأي الوالي، ثم يبلغ للجماعات اآلتية
 .الوالي المختص إقليميًا أو الوالة المختصون إقليمياً  -
 .كلفة بالتعمير على مستوى الواليةالمصالح التابعة للدولة الم -
 .الغرف التجارية -
 .الغرف الفالحية -

بعدما يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بوضع المخطط تحت تصرف الجمهور عن 
 :طريق قرار يحدد فيه

 .تاريخ بدء عملية الوضع تحت التصرف -
 .المكان أو األماكن التي يمكن استشارة الوثائق فيها -
 (2) .ابية والبيانية التي يتكون منها الملفقائمة الوثائق الكت -

وفي األخير يجب التنويه إلى أّن مخطط شغل األراضي ال يمكن مراجعته سواء 
من قانون  01مراجعة جزئية أو كلية بعد المصادقة عليه إال لألسباب المذكورة في المادة 

 :وهي( 3) التعمير

                                       
 .ذكره سبق مرجع المرسوم، نفس من 70 إلى 78 من المواد: أنظر(1)
 .ذكره سبق مرجع المرسوم، نفس من 71 إلى 70 من المواد أنظر(2)
 .ذكره سبق مرجع( 3)
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م البناء المسموح به من المشروع إذا لم ينجز في األجل المقرر إلتمامه سوى ثلث حج -
 .الحضري أو البنايات المتوقعة في التقدير األولي

 .إذا كان اإلطار المبني الموجود في حالة خراب أو أصابه القدم ويدعو إلى تجديده -
 .إذا كان اإلطار المبني قد تعرض لتدهورات ناتجة عن ظواهر طبيعية -
قة عليه أغلبية مالك البنايات البالغين سنوات من المصاد 80إذا طلب ذلك بعدم مرور  -

 .على األقل نصف حقوق البناء التي يتضمنها مخّطط شغل األراضي
 .إذا استدعت ذلك حاجة إنشاء مشروع ذي مصلحة وطنية -

ويخضع المخطط المعروض للمراجعة لنفس اإلجراءات المنصوص عليها سابقًا في عملية 
 .إعداد مشروع مخطط شغل األراضي
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 وثائق التعمير: محور الرابعال
فظهرت المدينة منذ وقت طويل، ما قبل الميالد سواء عند الفراعنة أو االغريق، 

 1.اإلمبراطورية الرومانية، الحضارة الصينية، وعند المسلمين
إن الدارس للنصوص التشريعية المنظمة لمجال التعمير والتهيئة العمرانية في الجزائر 

الدولة مسؤولة عن هذا المجالين فيما سمي بالسياسة الوطنية يالحظ جلًيا كيف جعل 
 82.2و 81للتعمير، ونظرا ألهمية هذا الموضوع تطرق إليه المؤسس الدستوري في مادته 

 82، أما المادة ... "تشجع الدولة على إنجاز المساكن : "أنه 81حيث تنص المادة 
خل السلطة اإلدارية أصبح أمر ضرورًيا وعليه تد" للمواطن الحق في بيئة سليمة: "فتنص أنه

وهذا ما جاء في المرسوم . )في ظل الدولة الحديثة من أجل حماية النظام العام في المجتمع
، يحدد صالحيات وزير السكن 8882المؤرخ في أول جويلية سنة  722 – 82التنفيذي رقم 

، حيث تنص المادة 8882جويلية سنة  88بتاريخ  78والعمران المعدل والمتمم، ج ر عدد 
يتولى وزير السكن والعمران والمدينة في إطار التشاور، تنفيذ السياسة : "األولى منه أنه

 ...(.العامة للمحكومة وبرنامج عملها، في ميدان السكن واإلسكان والبناء والعمران 
حيث يمكن لإلدارة العمومية ان تفرض بعض الضوابط والقيود على الحقوق التي كفلها 

 3.لمشرع للمواطن في مجال التعمير، خاصة تلك المنصوص عليها في القانون المدنيا
ويعتبر تدخل اإلدارة العمومية في تقييد حق الملكية بترخيص أعمال البناء أول الحقوق 
الفردية التي قيدها المشرع لتحقيق أهداف النظام العام، ولما كان المشرع قد وضع تشريعات 

العمران، فانه فرض إجراءات البد من احترامها للحصول على تراخيص الضبط لتنظيم حركة 
والهدف منها يرجع إلى ضرورة تمكن اإلدارة العمومية من التدخل مقدًما في  األعمالبتلك 

                                       
 .ظر في هذا المجال، الدكتور عايلي رضوان، النظام القانوني واإلداري للمدينة في الجزائر، وحتمية اللجوء إلى األنظمة اإلدارية الخاصةأن1

والذي يتضمن إصدار  7228ديسمبر سنة  81المؤرخ في  002 – 28دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم الرئاسي رقم 2

 .تعديل الدستورينص ال
3
SAINT-ALARY. (R), SAINT ALARY-HOUIN. (C),Droit de La Construction,7 eme édition, 2003, DALLOZ. 

P. 01. 
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العملية العمرانية، وفرض ما تراه الزًما من االحتياطات الوقائية في كل حالة على حدى 
نية مع تمكين األفراد من ممارسة حقوقهم العمرانية على بهدف تحقيق المصلحة العامة العمرا

ملكياتهم، وعليه كان من الضروري االلتزام بتلك القواعد واإلجراءات المنصوص عليها في 
 1.، المعدل والمتمم82 – 28قانون التهيئة والتعمير، رقم 

 80 ، المؤرخ في72 – 70والنصوص التطبيقية له ال سيما، المرسوم التنفيذي رقم 
 2.، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها8870جانفي سنة 

، يحدد 7227ماي سنة  82المؤرخ في  718 – 27والذي ألغي المرسوم التنفيذي رقم 
كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة، وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة 

 3.المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك
مجموعة الوسائل واألدوات القانونية واإلدارية :" تعريف وثائق التعمير أنها وعليه يمكن

 واإلنشاءالتي بموجبها تتدخل اإلدارة العمومية للسماح بإنجاز برامج التجهيز والتهيئة 
 ".والتأهيل في مساحة محددة بالذات

لمتعلقة عمير اوثائق الت و (أوال)ندرس وثائق التعمير المتعلقة بعمليات التهيئة، وعليه 
 (.ثانيا)بعمليات البناء والتشييد

 :وثائق التعمير المتعلقة بعمليات التهيئة: أوال
المؤرخ  72 – 70والمرسوم التنفيذي رقم  4تطرق المشرع في قانون التهيئة والتعمير،

 5الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، 8870جانفي  87في 

                                       
 .7228ديسمبر 88: بتاريخ 08 :ج ر عدد1

 .8870فيفري سنة  78بتاريخ  81ج ر عدد 2

 .بتاريخ: ج ر عدد3

 .مرجع سبق ذكره4

 .مرجع سبق ذكره5
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تسبق عملية البناء الغرض منها تهيئة األرض المناسبة إلى مجموعة من الشهادات 
للعملية العمرانية، فالقاسم المشترك بينهم هو عدم االنطالق في أشغال البناء، وعليه ندرس 

 .شهادة التقسيمو  شهادة التعمير، رخصة التجزئة، كل من 
 :شهادة التعمير - 1

قبل الشروع في اجراء آية  شهادة التعمير وثيقة إعالم حول طبيعة األرض تكون     
 1.دراسة تتعلق باألرض المعنية بعملية البناء

لى إجراءات الحصول على شهادة و  موضوع شهادة التعمير، الى كل منوعليه نتطرق  ا 
 .التعمير

 :موضوع شهادة التعمير: أ
 2.من قانون التهيئة والتعمير 07تجد شهادة التعمير أساسها القانوني في نص المادة 

يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي معني، قبل الشروع في : "تنص على ما يليحيث 
الدراسات أن يطلب شهادة للتعمير تعين حقوقه في البناء واالرتفاقات التي تخضع لها 

 72 – 70من المرسوم التنفيذي رقم  88وفي نفس السياق جاءت المادة " األرض المعنية
 3.المتعلق بعقود التعمير

هادة التعمير هي الوثيقة التي تسلم بناء على طلب من كل شخص أن ش: "بقولها
االرتفاقات من جميع االشكال التي تخضع لها القطعة و  معني، تعين حقوقه في البناء

 ". األرضية المعنية
وعليه لم يلزم المشرع المعنيين بالعمليات العمرانية الحصول على هذه الشهادة بل 

أي جزاءات عن عدم الحصول عليها أو طلبها، غير أن هذه  جعلها اختيارية، لذلك لم يرتب
الشهادة تعتبر شهادة معلومات تحدد للمعني حقوقه في البناء واالرتفاقات التي تخضع لها 

                                       
 .707، ص 8871 – 8878رابح صافية، قانون العمران الجزائري، أهداف حضرية ووسائل قانونية، دار هومة، الطبعة الثالثة اقلولي اولد 1

 .مرجع سبق ذكره2

 .مرجع سبق ذكره3
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األرض المعنية وتزويده بهذه المعلومات من أجل أن يتصور إلى مدى تنسجم غايته من 
 .البناء مع أحكام رخصة البناء
، المتعلق بعقود 72 – 70رض استحدث المرسوم التنفيذي رقم وفي تحقيق نفس الغ

وهي نفسها شهادة التعمير غير " بطاقة معلومات"التعمير، وثيقة جديدة أطلق عليها تسمية 
 1.بطاقة المعلومات ال تشترط هوية المالك

 :ونتضمن شهادة التعمير أو بطاقة المعلومات ما يلي
 .على القطعة األرضيةمواصفات التهيئة والتعمير المطبقة 

 .االرتفاقات المدخلة على القطعة األرضية والمواصفات التقنية الخاصة األخرى 
 .خدمة القطعة األرضية بشبكات من الهياكل القاعدية العمومية الموجودة او المبرمجة

األخطار الطبيعية التي يمكن أن تؤثر على الموقع المعني، ال سيما، ظهور صدوع 
ق في انهيار، انسياب الوحل، تعرض القطعة األرضية للفياضنات، واألخطار زلزالية، انزال

 .التكنولوجية الناجمة عن نشاط المؤسسات الصناعية الخطيرة وقنوات المواد الكيماوية
وفي كل الحاالت يجب ان تستمد هذه القطعة األرضية وجودها من أحكام مخطط 

 2.ات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرشغل األراضي أو في حالة عدم وجوده من مواصف
 :إجراءات الحصول على شهادة التعمير: ب

وتشمل هذه )يودع طلب شهادة التعمير أو بطاقة المعلومات والوثائق المرفقة به، 
المتعلق بعقود التعمير على  72 – 70من المرسوم التنفيذي رقم  80الوثائق حسب المادة 

 :ما يلي
ألرضية، تصميًما يوضح جدول القطعة األرضية المتواجدة في طلب بتحديد القطعة ا

بمقر ( 88)في نسختين ( حدود المحيط العمراني، بإضافة المعلومات ال تتضمن هوية المالك
المجلس الشعبي البلدي المختص اقليمًيا مقابل وصل ثم تقوم مصالح التعمير لدى البلدية 

                                       
 .، الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير، مرجع سابق72 – 70من المرسوم التنفيذي رقم  80المادة 1

2
 .م التنفيذي، مرجع سابقمن نص المرسو 80المادة 
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جة بالمساعدة التقنية لمصالح الدولة المكلفة بدراسته، والتي يمكنها االستعانة عند الحا
 1.بالعمران على مستوى القسم الفرعي لإلدارة أو والي مصلحة تقنية أخرى 

يوًما الموالية لتاريخ ابداع ( 70)ثم يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي خالل الخمسة 
 7222ي سنة ما 82المؤرخ في  718 – 27الطلب بينما كانت في المرسوم التنفيذي رقم 

الذي يحدد كيفيان تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة وشهادة 
 3.تسلم خالل الشهرين المواليين لتاريخ إبداع الطلب 2المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك،

وبينما كانت مدة صالحية شهادة التعمير بسنة واحدة ابتداًء من تاريخ التبليغ في 
 4. 718 – 27التنفيذي رقم  المرسوم

ارتبط صالحية شهادة التعمير بصالحية مخطط شغل األراضي المعمول به أو 
بصالحية المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، في حالة وجود مخطط شغل األراضي أما 

 5.أشهر( 80)بطاقة المعلومات فتحدد مدة صالحيتها بثالثة 
، فيمكن للشخص المعني الذي لم يرضى أما فيما يخص منازعات شهادة التعمير

بمضمون الشهادة أو في حالة سكوت البلدية في اآلجال المطلوبة، أن يودع طعًنا لدى 
يوًما، وللمعنى باألمر ( 70)الوالية، ولهذه األخيرة تسليم الشهادة أو الرفض خالل خمسة 

لم يتم الرد على طعنه، ولهذه  ا أمام وزارة السكن والعمران والمدينة إذايالحق أن يقدم طعنا ثان
يوًما، وفي األخير للمعني ( 70)األخيرة أن تأمر مصالح الوالية بالرد ايجاًبا أو سلًبا خالل 

 .باألمر الحق أن يرفع دعوى قضائية أمام المحكمة اإلدارية المختصة اقليًميا
 
 

                                       
 .من نفس المرسوم التنفيذي، مرجع سابق 80المادة 1

2
 7227أول جوان  بتاريخ: 88 ج ر عدد

 .، مرجع سابق718 – 27من المرسوم التنفيذي  80المادة 3

 .منه، مرجع سابق 80المادة 4

 .ق ذكرهالمتعلق بعقود التعمير، مرجع سب 72 – 70من المرسوم التنفيذي رقم  80المادة 5
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 :رخصة التجزئة: 2
لسكن الحضري الفردي المنظم تعد عملية التجزئة وسيلة عمرانية تهدف إلى توفير ا

والمنسجم مع النسيج العمراني والمدمج ضمن مخططات التوجيه والتهيئة العمرانية، التي تقوم 
 1.البلديات ووكالتها العقارية بتهيئتها واالشراف على إنجازها من أجل توفير السكن الفردي

إلى  التجزئة ثم رخصة واعتمادا لنفس التقسيم مع شهادة التعمير، نتطرق إلى موضوع
 .إجراءات الحصول على رخصة التجزئة

 :موضوع رخصة التجزئة: أ
 2.المتعلق بالتهيئة والتعمير 82 – 28من القانون رقم  01على المادة  بناءً 

تشترط لكل عملية تقسيم إلثنين أو عدة قطع عقارية واحدة أو عدة "فان رخصة التجزئة 
من المرسوم  81هذا النص وكتكملة له نصت المادة ، واستنادا ل"ملكيات مهما كان موقعها

 3.، المتعلق بعقود التعمير72 – 70التنفيذي رقم 
تشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم ملكية عقارية أو عدة ملكيات مهما كان : "أنه

موقعها، إلى قطعتين أو عدة قطع إذا كان يجب استعمال إحدى القطع األرضية الناتجة عن 
 ".سيم أو عدة قطع أرضية لتشييد بنايةهذا التق

وتصدر رخصة التجزئة بشكل قرار اداري وهو خاضع لشروط إصدار القرارات اإلدارية 
 4.من قبل اإلدارات العمومية

والذي يحدد التوجيهات التي يتكفل بها صاحب الطلب ويضبط اإلجراءات وارتفاقات 
كما تحدد أجال إنجاز أشغال التهيئة المصلحة العامة التي تطبق على األراضي المجزأة، 

                                       
1

 .780اقلولي أولد رابح صافية، مرجع سبق ذكره، ص 

 .مرجع سبق ذكره2

 .مرجع سبق ذكره3

نشر والتوزيع، نواف كنعان، القانون اإلداري، الكتاب الثاني، الوظيفة العامة، الوزارات اإلدارية، العقود اإلدارية، األموال العامة، دار الثقافة ل4

 .800، ص 8880
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وعليه يتعين على صاحب رخصة التجزئة إنجاز األشغال المتعلقة بجعل األراضي  1المقررة
المجزأة قابلة لالستغالل من خالل احداث شبكات الخدمة وتوزيع األرض المجزأة إلى شبكة 

احات تقف السيارات العمومية والطاقة والهاتف، وس اإلنارةو  من الطرق والماء والتطهير
قامة  والمساحات الخضراء وميادين عمومية وللبناءات ذات االستعمال التجاري والحرفي وا 

 2.محالت مهنية
 :إجراءات منح رخصة التجزئة: ب

نسخ إلى رئيس المجلس الشعبي ( 80)يرسل طلب رخصة التجزئة والملف في خمس 
 :يتكون الملف من الوثائق التالية البلدي للبلدية التي يتم إقامة المشروع فيها، حيث

 .نسخة من عقد الملكية
 .تصميم للموقع يعد على سلم مناسب يسمح بتحديد موقع القطعة األرضية
 .التصاميم الترشيدية التي تشمل حدود ومنحيات وموقع القطعة األرضية

لمضرة مذكرة توضح التدابير المتعلقة بطرق المعالجة المخصصة لتنقية المياه الراسبة ا
 .إلخ.... بالصحة العمومية، ومعالجة الدخان 

مذكرة تشمل على قائمة القطع األرضية المجزأة ومساحاتها، طبيعة االرتفاقات ودراسة 
 .إلخ... التأثير على البيئة

وفي كل الحاالت يجب إعداد الملف البياني والتقني من طرف مكتب دراسات في 
ر على الوثائق المذكورة أعاله المهندس المعماري الهندسة المعمارية أو التعمير، ويؤش

 3.ومهندس مسح األراضي
وبعد تقديم الطلب والملف تشرع المصلحة المختصة بدراسته وهي الشباك الوحيد على 
مستوى البلدية أو الوالية والنظر في مدى مطابقة مشروع األراضي المجزأة لتوجيهات مخطط 

                                       
 .، المتعلق بعقود التعمير، مرجع سبق ذكره72 – 70مرسوم التنفيذي رقم من ال 88المادة 1

 .، مرجع سابق72 – 70من المرسوم التنفيذي رقم  88و 72انظر المادتين 2

 .من نفس المرسوم التنفيذي، مرجع سابق 78 – 82 – 82أنظر المواد 3



 رضوان عايلي. قانون التعمير والتهيئة العمرانية                                       د

45 

خطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، ثم تجمع كل اآلراء شغل األراضي وفي حالة انعدامه للم
يوًما، ( 70)والموافقات من األشخاص العموميون الذين تمت استشارتهم خالل خمسة 

 1.وللسلطة المختصة الحق في اجراء تحقيق عمومي لذلك
وبعد استكمال كل التحقيقات الضرورية لذلك يبلغ القرار المتضمن رخصة التجزئة إلى 

طلب في غضون الشهرين المواليين لتاريخ إيداع الطلب، عندما تكون من صاحب ال
اختصاص رئيس الشعبي البلدي أو في غضون الثالثة أشهر الموالية إليداع طلب في 
الحاالت األخرى التي يكون اختصاص إصدارها من صالحيات الوالي او الوزير المكلف 

رئيس المجلس الشعبي البلدي عند  بالعمران، يكون إصدار رخصة التجزئة من صالحيات
وجود مخطط شغل لألراضي أو تجاوزه مرحلة التحقيق العمومي يكون إصدار رخصة 
التجزئة من صالحيات الوالي بالنسبة للمشاريع ذات األهمية المحلية، أو بالنسبة للمشاريع 

 .الواقعة في مناطق غير مغطاة بمخطط شغل أراضي مصادق عليه
التجزئة من صالحيات الوزير المكلف بالعمران بالنسبة للمشاريع يكون إصدار رخصة 

سنوات ابتداًءا من تاريخ ( 80)ومدة صالحية رخصة التجزئة ثالث  2.ذات األهمية الوطنية
ذا لم يتم  التبليغ وعليه تعد ملغاة إذا لم يتم الشروع في أشغال التهيئة في هذه المدة، وا 

قررة في االجل المحدد في القرار على أساس تقرير معد من االنتهاء من األشغال التهيئة الم
 3.طرف مكتب دراسات

أما فيما يخص منازعات رخصة التجزئة فهي خاضعة لنفس المنازعات المنصوص 
 .عليها في شهادة التعمير

 
 

                                       
 .من نفس المرسوم التنفيذي، مرجع سبق ذكره 72و 77المادتين 1

 .من نفس المرسوم، مرجع سابق 70دة الما2

 .من نفس المرسوم التنفيذي، مرجع سابق 08المادة 3
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 :شهادة التقسيم: 3
ول تعتبر شهادة التقسيم وثيقة عمرانية هامة في إطار تنظيم عمليات البناء، وهي تخ

موضوع شهادة كل من للمستفيد منها القيام بعمليات التقسيم للعقارات المبنية وعليه ندرس 
 .التقسيم ثم إجراءات الحصول على شهادة التقسيم

 :موضوع شهادة التقسيم: أ
شهادة التقسيم وثيقة إدارية تسلمها السلطة اإلدارية المختصة للشخص سواًء كان 

لب منه، يرغب في تقسيم عقاره المبني، وهذه الوثيقة تحدد له شخًصا طبيعًيا او معنوًيا بط
شروط إمكانية تقسيم ملكية المبنية الى قسمين أو أكثر فهي وثيقة عمرانية أقرها المشرع 

 1.الجزائري لحماية وتنظيم النسيج العمراني
 2.من قانون التهيئة والتعمير 02وتطرق لهذه الشهادة المشرع في نص المادة 

 3.المتعلق بعقود التعمير 72 – 70من المرسوم التنفيذي رقم  00ة والماد
تعتبر شهادة التقسيم وثيقة تبني شروط إمكانية تقسيم ملكية عقارية : "حيث تنص أنه

 ".مبنية إلى قسمين أو عدة أقسام
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن شهادة التقسيم تختلف عن رخصة التجزئة فهذه األخيرة 

ملية تقسيم لقطعة أرضية أو أكثر بينما تشترط األولى لعمليات تقسيم الزمة في كل ع
 .العقارات المبنية دون قطع األراضي

 :إجراءات الحصول على شهادة التقسيم -ب 
يقوم المعني باألمر أو موكله بتقديم طلب الحصول على شهادة التقسيم وملف يشمل 

م ترشيدية، حدود القطعة األرضية، كل من نسخة من عقد الملكية، تصميم للموقع، تصامي
مخطط كتلة البنايات، وبيان شبكات التهيئة واقتراح تقسيم البناية إلى رئيس المجلس الشعبي 

                                       
 .882اقلولي اولد رابح صافية، مرجع سبق ذكره، ص 1

 .مرجع سبق ذكره2

 .مرجع سبق ذكره3
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نسخ مقابل وصل على أن يقوم اعداد الملف مكتب دراسات في ( 80)البلدي في خمس 
 .الهندسة المعمارية أو في التعمير

البلدية بتحضير طلب شهادة التقسيم الذي يقوم  بعدما يقوم الشباك الوحيد على مستوى 
المتعلق بعقود  72 – 70بإرسال الطلب على الهيئات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 

 .  الستشارتها حول الطلب 1.التعمير
فعندما يكون إصدار شهادة التقسيم من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي، تتم 

الوحيد للبلدية، فيرسل نسخة من ملف الطلب إلى المصالح دراسة الطلب من طرف الشباك 
المستشارة من خالل ممثلها في الشباك الوحيد في أجل األيام الثمانية التالية لتاريخ إيداع هذا 

 .الملف
وعندما يكون إصدار شهادة التقسيم من اختصاص الوالي أو الوزير المكلف بالعمران، 

ملف الطلب مرفًقا رأي مصالح التعمير التابعة للبلدية يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي 
نسخ إلى مصلحة الدولة المكلفة بالعمران قصد إبداء رأي مطابق وذلك في ( 81)في سبع 

 2.أجل الثمانية أيام التالية لتاريخ إيداع الملف
بعدها تبلغ شهادة التقسيم للمعني باألمر خالل الشهر الموالي لتاريخ إيداع الطلب، 

من تاريخ تبليغها، أما فيما يخص منازعات  سنوات، ابتداء( 80)حدد صالحيتها بثالث وت
 3.شهادة التقسيم فهي نفسها منازعات شهادة التعمير ورخصة التجزئة

 :وثائق التعمير المتعلقة بعمليات اإلنشاء: ثانيا
التهيئة  التهيئة العمرانية نص المشرع في قانون  أوبعد القيام بالعمليات التحضيرية 

والتعمير، على مجموعة من الوثائق متعلقة بعملية البناء او أنها تصب على العمارة أو 
 .رخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم كل من البناية في حد ذاتها، وعليه ندرس

                                       
 .مرجع سبق ذكره1

 .870أنظر اقلولي اولد رابح صافية، مرجع سبق ذكره، ص 2

 .المتعلق بعقود التعمير، مرجع سبق ذكره 72 – 70المرسوم التنفيذي رقم من  08 – 02 – 02انظر المواد 3
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 :رخصة البناء: 1
ها الرخصة التي تمنح: "إذا لم يورد المشرع تعريف رخصة البناء فيمكن القول أنها

قرار "سلطة إدارية مختصة إلقامة بناء جديد أو تغير بناء قائم قبل تنفيذ أعمال البناء فهي 
صادر من سلطة مختصة قانوًنا، تمنح بمقتضاه الحق للشخص الطبيعي أو المعنوي  إداري 

بإقامة بناء جديد أو تغير بناء قائم قبل البدئ في أعمال البناء التي يجب ان تحترم قواعد 
 ".انالعمر 

 .إجراءات الحصول على رخصة البناء ثم، وعليه تدرس موضوع رخصة البناء
 :موضوع رخصة البناء: أ

والمواد 1.من قانون التهيئة والتعمير 08تطرق المشرع لرخصة البناء في نص المادة 
 2.المتعلق بعقود التعمير 72 – 70وما يليها من المرسوم التنفيذي رقم  07

تشترط رخصة البناء : "ن قانون التهيئة والتعمير على ما يليم 08حيث تنص المادة 
من أجل تشييد البنايات الجديدة مهما كان استعمالها ولتمديد البنايات الموجودة ولتغيير البناء 

 وإلنجازالذي يمس الحيطان الضخمة منه أو الواجهات المفضية على الساحة العمومية، 
 72 – 70من المرسوم التنفيذي رقم  07تنص المادة كما " جدار صلب للتدعيم أو التسييح

 3.المتعلق بعقود التعمير
يشترط كل تشييد لبناية جديدة او كل تحويل لبناية تتضمن أشغالها تغيير : "أنه

مشتمالت األرضية والمقاس والواجهة واالستعمال او الوجهة والهيكل الحامل للبناية 
 ".ازة رخصة البناءوالشبكات المشتركة العابرة للملكية حي

 :ونستنتج من هذه المادتين ان لرخصة البناء مجموعة من العناصر وهي
 .      صدور قرار اداري لبناء من سلطة مختصة 

                                       
 .مرجع سبق ذكره1

 .مرجع سبق ذكره2

 .مرجع سبق ذكره3



 رضوان عايلي. قانون التعمير والتهيئة العمرانية                                       د

49 

 .أن يكون قرارا قبلًيا
 .أن يشمل الترخيص إقامة جديد او تغير بناء قائم

 :العمال التاليةكما نستنتج من هذه المادتين ان رخصة البناء تشترط من أجل القيام ب
 .كل تشييد لبنايات جديدة مهما كان نوعها

 .كل تمديد لبنايات موجودة
كل تغيير للبناء يمس الحيطان الضخمة منه أو الواجهات المفضية على الساحات 

 .العمومية
 .كل انجاز لجدار صلب بقصد التدعيم أو التسبيح

لم يحدد نطاًقا مكانًيا لرخصة  وبالرجوع إلى النصوص التشريعية والتنظيمية فإن المشرع
 1.و رخصة تجزئة األراضي تعلق برخصة البناءمالمؤرخ في ال 88 – 28البناء عكس قانون 

فكل البنايات مهما كان نوعها ومكانها مشترطة برخصة البناء ما عدى البنايات التي 
ى توافقها مع تحتمي بسرية الدفاع الوطني والتي يجب على وزارة الدفاع الوطني أن تسهر عل

 .األحكام التشريعية والتنظيمية في مجال التعمير والبناء
 إجراءات الحصول على رخصة البناء: ب

يرسل المالك أو موكله أو المستأجر لديه المرخص له قانوًنا او الهيئة أو المصلحة 
 المخصصة لها قطعة األرض أو البناية، طلب رخصة البناء والملفات المرفقة له في ثالث

نسخ بالنسبة للمشاريع األخرى، إلى رئيس ( 82)نسخ بالنسبة للبنايات الفردية وثمانية ( 80)
 2.المجلس الشعبي البلدي، مقابل وصل

ويجب أن تعد الوثائق المتعلقة بالتصميم المعماري وبدراسات الهندسية المدنية المرفقة 
الهندسة المدنية ويشمل  بطلب رخصة البناء، باالشتراك بين مهندس معماري، ومهندس في

 :الملف ما يلي
                                       

 .7228فيفري  82 بتاريخ: 88 ر عددج 1

 .المتعلق بعقود التعمير، مرجع سبق ذكره 72 – 70من المرسوم التنفيذي رقم  00المادة 2
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 .نسخة من عقد الملكية أو ما يعادلها
 .ملف إداري 

 .ملف متعلق بالهندسة المعمارية
 1.ملف تقني

ويتم دراسة الطلب من طرف الشباك الوحيد للبلدية عندما يكون تسليم رخصة البناء من 
إلى المصالح المستشارة  اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي، وفي هذه الحالة يرسله

أيام التي تلي إبداع الطلب وهذه المصالح المستشارة هي الجمعيات ( 82)في أجل الثمانية 
الناشطة في مجال العمران والبيئة، ومصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الوالية، 

لسياحة، ومصالح مصالح الحماية المدنية، المصالح المختصة باألماكن واآلثار التاريخية وا
 2.الدولة المكلفة بالفالحة على مستوى الوالية، ومصالح البيئة

وعندما يكون تسليم رخصة البناء من اختصاص الوالي أو الوزير المكلف بالعمران، 
يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي ملف الطلب مرفًقا برأي مصالح التعمير التابعة للبلدية، 

ة الدولة المكلفة بالعمران قصد إبداء رأي مطابق وذلك في نسخ إلى مصلح( 81)في سبع 
 . أيام الموالية لتاريخ الطلب( 82)أجل الثمانية 

 :ويكون من اختصاص الوالي تسليم رخص البناء المتعلقة بالمشاريع األتية
 .   التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات منفعة محلية

 888وحدة سكنية ويقل عن  888كانها مشاريع السكنات الجماعية التي يفوق عدد س
 .وحدة سكنية

ويكون من اختصاص الوزير المكلف بالعمران تسليم رخص البناء الخاصة بالمشاريع 
 :اآلتية

 .التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات منفعة وطنية
                                       

 .مرسوم التنفيذيمن نفس ال 08انظر المادة 1

 .من نفس المرسوم التنفيذي، مرجع سابق 02و – 01المادتين 2
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وحدة  888مشاريع السكنات الجماعية التي عدد السكنات فيها يساوي أو يتعدى 
 .سكنية

والبنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدول األجنبية أو المنظمات الدولية  األشغال
 .ومؤسساتها العمومية وأصحاب االمتياز

 .المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة
ويكون من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي تسليم رخصة البناء بالنسبة 

 1.ت الفرديةللمشاريع المتبقية ال سيما السكنا
وفي كل الحاالت يجب أن يفصل الشباك الوحيد للبلدية أو الوالية في طلبات ترخيص 

يوًما الموالية لتاريخ إيداع الطلب، ويجب أن يبلغ القرار المتضمن رخصة  70البناء في أجل 
يوًما الموالية للتاريخ إيداع المطلب وتعد ( 88)البناء إلى صاحب الطلب خالل العشرين 

ة البناء ملغاة إذا لم يستكمل البناء في األجل المحدد في القرار المتضمن رخصة رخص
 2.البناء

وعلى صاحب رخصة البناء أن يضع خالل فترة عمل الورشة لوحة مستطيلة الشكل 
سم توضع فيها كل المعلومات والبيانات الخاصة  28مرئية من الخارج تتجاوز أبعادها 

 3.بالمشروع
 :قةشهادة المطاب: 2

شهادة المطابقة قرار إداري يثبت ويؤكد مطابقة األشغال المنجزة مع ترتيبات وتعليمات 
رخصة البناء وقواعد التعمير، والذي يمنح لكل شخص طبيعي أو معنوي أنجز بنايات مهما 

                                       
 .من نفس المرسوم التنفيذي، مرجع سابق 02المادة 1

 .من نفس المرسوم التنفيذي، مرجع سابق 01المادة 2

 .من نفس المرسوم التنفيذي، مرجع سابق 88المادة 3
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تكن طبيعتها، فشهادة المطابقة تعتبر رقابة لعملية البناء بالمقارنة مع األحكام المحددة 
 1.ناءلرخصة الب

ثم  إجراءات منحها ثم إلىع شهادة المطابقة وعليه نتطرق في هذا المطلب إلى موضو 
 .تسوية البنايات عن طريق شهادة المطابقة  الى

 موضوع شهادة المطابقة: أ
على خالف شهادة التعمير فإن شهادة المطابقة تمنح للمالك أو صاحب المشروع 

وجوًبا بانتماء المشروع وذلك من أجل إثبات بعدما يشعر رئيس المجلس الشعبي البلدي 
من قانون التهيئة  10مطابقة األشغال مع رخصة البناء، وهذا ما نصت عليه المادة 

 2.والتعمير
يتم عند انتهاء أشغال البناء اثبات مطابقة األشغال مع : "والتي تنص على ما يلي

المجلس الشعبي البلدي أو رخصة البناء بشهادة مطابقة تسلم حسب الحالة من قبل رئيس 
يتعين على المستفيد من رخصة البناء عند انتهاء أشغال البناء "من قبل الوالي وعليه 

 3.والتهيئة، استخراج شهادة مطابقة األشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء
وتسليم شهادة المطابقة هو اثبات أن عملية البناء جاءت محترمة لقواعد البناء 

يها قانونا في رخصة البناء وعليه فهي تقوم مقام رخصة السكن أو ترخيص المنصوص عل
باستقبال الجمهور أو المستخدمين إذا كان البناء مخصًصا لوظائف اجتماعية وتربوية أو 

 4.للخدمات أو الصناعة أو التجارة
 
 

                                       
 .اقلولي أولد ربح صافية، مرجع سبق ذكره1

 .سبق ذكره مرجع2

 .المتعلق بعقود التعمير، مرجع سبق ذكره 72 – 70من المرسوم التنفيذي رقم  80المادة 3

 .من نفس المرسوم التنفيذي، مرجع سابق 80المادة 4
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 :إجراءات الحصول على شهادة المطابقة: ب
ا يشهد فيه االنتهاء من األشغال خالل على المستفيد من األشغال أن يودع تصريحً 

المنصوص عليها في رخصة البناء، في و  يوًما الموالية للمدة القانونية لألشغال( 08)ثالثين 
نسختين هذا بالنسبة للسكنات الفردية ومحضر تسليم معًدا من طرف الهيئة الوطنية للمراقبة 

ل السكني الجماعي أو البنايات بالنسبة للتجهيزات ذات االستعما( CTC)التقنية للبناء 
المستقبلية للجمهور ونرسل نسخة من التصريح إلى رئيس القسم الفرعي للتعمير على مستوى 
الدائرة ويتم التحقيق في العملية من طرف لجنة تضم ممثلين مؤهلين قانونا من رئيس 

القسم الفرعي  المجلس الشعبي البلدي والمصالح المعنية ال سيما الحماية المدنية مع ممثل
 1.للتعمير على مستوى الدائرة

ثم تجتمع لجنة مراقبة المطابقة بناًء على استدعاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي 
يوًما إيداع التصريح بانتهاء األشغال، ثم يعلم المستفيد من ( 70)في أجل خمسة عشر 

األقل، ثم تجري عملية أيام على ( 82)رخصة البناء بتاريخ إجراء المراقبة قبل ثمانية 
المراقبة وتذكر في المحضر جميع المالحظات ويبين فيه رأي اللجنة حول مدى المطابقة 
التي تمت معاينتها وبعدها يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بتسليم شهادة المطابقة في 

مطابقة  ء من تاريخ الخروج، إذا تبين أن عملية األشغال جاءتاأيام ابتدً ( 82)أجل ثمانية 
 .لرخصة البناء

وفي الحالة العكسية تعلم السلطة المختصة المعنين بعدم إمكانية تسليم شهادة المطابقة 
أشهر من أجل القيام بالمطابقة بالمرة الثانية وبعدها ( 80)له ويمنح له أجل ال يتعدى ثالثة 
 2.تمنح شهادة المطابقة او ترفض

 .باقي الشهادات والرخص السابقة أما فيما يخص المنازعات فهي مثلها مثل

                                       
بالبث في  ، يحدد تشكيلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفين8882ماي  88المؤرخ في  700 – 82من نفس المرسوم التنفيذي رقم  88انظر المادة 1

 .8882ماي  88بتاريخ 88: تحقيق مطابقة البنايات وكيفيات سيرهما، ج ر عدد

 .من نفس المرسوم التنفيذي، مرجع سابق 82و 81المادتين 2
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 :شهادة المطابقة عن طريق التسوية: ج
التي عرفها قطاع العمران في الجزائر خالل التسعينات من القرن  اإلهمالنظر لعملية 

الماضي وبداية القرن الجديد ونظًرا ألهمية الموضوع وهذه الشهادة فقد خصها المشرع بقانون 
، يحدد قواعد مطابقة 8882جوان  88المؤرخ في  70 – 82خاص وهو القانون رقم 

نجازها  1.البنايات وا 
حيث يهدف هذا القانون إلى وضع حد لحاالت عدم إنهاء البنايات، تحقيق مطابقة 

، الذي 70 – 82البنايات المنجزة أو التي هي في طور اإلنجاز قبل صدور القانون رقم 
نجازها د شروط شغل واستغالل البنايات، ترقية إطار تحدي، 2.يحدد قواعد مطابقة البنايات وا 

مبني ذو مظهر جمالي ومهيأ بانسجام وأخيرا تأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام 
 3.آجال البناء وقواعد التعمير

ويلزم هذا القانون كل من يقوم بتشييد بناية أن يكملها ويحقق مطابقتها، حيث يمنع 
 4.أو استغل بناية، قبل إتمام مطابقتهاالقانون مالك أو صاحب مشروع شغل 

 70.5 – 82من القانون رقم  78وتؤكد هذا األمر المادة 
 ".يمنع شغل أو استغالل أي بناية إال بعد الحصول على شهادة المطابقة: "حيث تنص

وتشمل عملية المطابقة مجموعة من الحاالت منحها المشرع فرصة للتسوية واالنسجام 
 :التعمير وحصر هذه الحاالت كاآلتيمع قواعد التهيئة و 

 .البنايات غير المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء
البنايات التي تحصل صاحبها على رخصة البناء وهي مطابقة لألحكام الرخصة 

 .المسلمة
                                       

 .8870أوت  80.بتاريخ 00 :ج ر عدد1

 .مرجع سابق2

 .، مرجع سابق70 – 82المادة األولى من القانون رقم 3

 .الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإنجازها، مرجع سابق 70 – 82قم من القانون ر 82و 81المادتين 4

 .مرجع سابق5
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 .البنايات المتممة والتي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء
من  77المادة . )صاحبها على رخصة البناءالبنايات غير المتممة التي لم يتحصل 

 (.نفس القانون، مرجع سابق
نسخ طبًقا الستمارة يقدم لرئيس المجلس ( 80)وعليه يجب تقديم تصريح في خمسة 

 1.الشعبي البلدي المختص إقليميا
ثم يرسل التصريح المرفق بالملف والرأي المحلل لمصالح التعمير على مستوى البلدية 

الموالية إليداعه، إلى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى ( 70) خالل خمسة عشر
الوالية، ثم تقوم هذه المصالح بجمع اآلراء والمالحظات وتبدي رأيها خالل خمسة عشر 

ال  يوًما من تاريخ استالمها الملف وبعدها يمنح للمعني باألمر أجال لتسوية بنايته( 70)
 .شهر في كل الحاالت 80يتعدى 

 :رخصة الهدم: 3
نظًرا ألهمية العملية العمرانية فقد تبعها المشرع الجزائري بكل مراحلها منذ البداية وأكد 
أن آخر ما يمكن ان نصل اليه في هذه العملية هي إزالة البنايات والمنشآت وبمعنى آخر 

ق ، ومثلها مثل باقي الوثائة وهو موضوع الرخصةهدمها، فيصدر الهدم في حاالت معين
 .السابقة فلرخصة الهدم إجراءات إدارية يستوجب اتباعها 

 :موضوع رخصة الهدم: أ
 2من قانون التهيئة والتعمير، 88تطرق المشرع الجزائري لرخصة الهدم في نص المادة 

القرار اإلداري الصادر عن الجهة المختصة والتي تمنح بموجبه للمستفيد : "حيث نص أنها
و جزئًيا متى كان هذا البناء واقًعا ضمن مكان مصنف او في طريق حق إزالة البناء كلًيا ا

                                       
 .من نفس القانون، مرجع سابق 80المادة 1

 .مرجع سبق ذكره2
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 72 – 70من المرسوم التنفيذي رقم  18، وفي نفس السياق ذهبت اليه المادة "التصنيف
 1.المتعلق بوثائق التعمير

ال يمكن القيام بأي عملية هدم، جزئية أو كلية، لبناية دون الحصول مسبقا : "بنصها
 80 – 22ذلك عندما تكون هذه البناية محمية بأحكام القانون رقم على رخصة الهدم، و 

 .  والمتعلق بحماية التراث الثقافي" 7222جويلية سنة  70المؤرخ في 
فأول ما يشترط في هذه الرخصة هو منع عملية هدم لبناء واقع ضمن أمالك تاريخية 

ذه المناطق واعتبارها تراثا أو سياحية او معمارية او ثقافية او طبيعة وهذا نظرا لحماية ه
 .مشترًكا

ثاني موضوع لرخصة الهدم هو في حالة تقديم رخصة بناء، وتكون قطعة األرض 
المزمع البناء عليها، فيها بناء سابق فنص المشرع على إمكانية طلب رخصة الهدم مع طلب 

 2.رخصة البناء بالنسبة للمشاريع المخصصة للسكن الفردي
 28هدم هو حالة البنايات اآليلة لالنهيار طبقا لنص المادة ثالث موضوع لرخصة ال

يوصي رئيس : "والتي تنص3المتعلق بعقود التعمير، 72 – 70من المرسوم التنفيذي رقم 
 "المجلس الشعبي البلدي بهدم الجدران أو المباني والبنايات اآليلة النهيار

حب القيام بعملية هناك حالة هدم البنايات المشيدة دون رخصة بناء ورفض صا
التسوية للحصول على شهادة المطابقة وفي حالة رفض منح شهادة المطابقة لوجود 

من قانون التهيئة  80مكرر  18اختالالت كبيرة في البناء وبناء على نص المادة 
ًء اأيام، ابتد( 82)فيصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي قرار هدم البناء في أجل 4والتعمير،

 .ستالم محضر اثبات المخالفةمن تاريخ ا
 

                                       
 .مرجع سبق ذكره1

 .، مرجع سابق72 – 70من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة 2

 .مرجع سابق3

 .مرجع سبق ذكره4



 رضوان عايلي. قانون التعمير والتهيئة العمرانية                                       د

57 

 :إجراءات الحصول على رخصة الهدم: ب
لرخصة الهدم مثلها مثل باقي وثائق التعمير مراحل يجب اتباعها من أجل إصدارها 
وعليه يتعين لصاحب عملية الهدم أن يقدم طلًبا لرئيس المجلس الشعبي البلدي في ثالث 

يحضر الشباك الوحيد طلب رخصة الهدم نسخ مرفًقا بملف إداري وتقني، وبعدها ( 80)
حسب االشكال نفسها المتعلقة بطلب رخصة البناء، وتسلم في أجل ال يتعدى شهر واحد في 
شكل قرار إداري، إال أنه إذا كانت عملية الهدم الوسيلة الوحيدة لوضع حد النهيار البناية فال 

 1.يمكن رفضها
بالوثائق السابقة، وفيما يخص حالة البنايات أما بالنسبة للمنازعات فهي نفسها المتعلقة 

اآليلة لالنهيار، فرئيس المجلس الشعبي البلدي له صالحية إصدار قرار بشأنها، وفي حالة 
االستعجال يمكن أن يتخذ قرار منع اإلقامة بالمبنى في حالة رفض المعني باألمر إتباع 

 .أوامر رئيس المجلس الشعبي البلدي
شرع الجزائري عالج العملية العمرانية في كل مراحلها وبدقة نستنتج أن الم وعليه

أو المرسوم  7228المؤرخ في أول ديسمبر سنة  82 -28شديدة وهذا في نص القانون رقم 
، الذي يحدد كيفيات تحضير 8877جانفي سنة  80المؤرخ في  72 – 70التنفيذي رقم 

بيروقراطية، وعليه نقول أن قانون عقود التعمير وتسليمها مع التخفيف من بعض األعباء ال
التعمير في الجزائر جاء متطوًرا ومواكًبا للتشريعات العالمية في هذا المجال، واعتبر هذه 
العملية العمرانية من صميم السياسة الوطنية للعمران تحت إشراف الدولة مباشرة سوًءا عن 

فالخطأ  تربط بالمصلحة العامةطريق مصالحها المركزية، الغير ممركزة ،أو الالمركزية، فهي 
في هذا المجال غير مسموح، لكن يتساءل المواطن لماذا هذه الفوضى العارمة في البناء في 
الجزائر خاصة في المجال الجمالي وانسجام البنايات واألحياء، فتطور التشريعات يتطلب 

ح اإلدارية خاصة صرامة شديدة في التنفيذ، وهذا ليس دور المشرع بل دور الهيئات والمصال

                                       
 .، مرجع سبق ذكره72 – 70ن المرسوم التنفيذي رقم م 10 – 10 – 18انظر المواد 1



 رضوان عايلي. قانون التعمير والتهيئة العمرانية                                       د

58 

القاعدية منها، إال أننا نالحظ تقاعس أغلب البلديات في فرض قواعد التعمير والبناء في 
الواقع، هذا ما جعل مدننا ال تمتاز بالجمال العمراني وال توفر الراحة الالزمة للمواطنين بل 

 .أصبحت أحياءنا مجموعة من المراقد ال غير
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 ريةالترقية العقا :المحور الخامس
، يعتبر السكن من أكثر انشغاالتنا األساسية للدولة الجزائرية التي تولت منذ بعيد 

ومازالت توليه اهتماما خاصا باعتباره المسألة الجوهرية لعملية التنمية االجتماعية 
 .واالقتصادية للبالد

ويتمثل النشاط الترقية العقارية أساسا في إنجاز عمارات أو مجموعات سكنية  
للبيع أو االيجار أو تلبية حاجات خاّصة، تقام على أراضي خاصة أو مقتنيات  تخصص

عارية أو مهيأة واقعة ضمن األنسجة الحضرية، ويجب أن تنجز عمليات الترقية العقارية في 
إطار اختيارات التهيئة العمرانية، فالمرقي العقاري قبل أن ينجز أي مشروع يجب أن يتحصل 

الحة للبناء، باإلضافة إلى ضرورة حصوله على الرخص على ملكية قطعة أرض ص
 .والشهادات التي يتطلبها قانون التهيئة والتعمير قبل أي عملية بناء

مؤرخ  81-28، بصدور القانون رقم 7228وقد تجّسد أوال قانون الترقية العقارية سنة 
د سنوات من صدوره ، إال أن هذا القانون وبع1، المتعلق بالترقية العقارية7228مارس  80في

أثبت عجزه في معالجة أزمة السكن، وأكثر من ذلك فإنه عّقد الوضعية أكثر، وانتهى األمر 
، والذي قام بتوسيع 2المتعلق بالنشاط 80-20بإلغائه عن طريق المرسوم التشريعي رقم 

و مجموع األعمال التي تساهم في إنجاز أ مجال الترقية العقارية ليشمل النشاط العقاري،
التحوالت  أن إالتجديد االمالك العقارية المخصصة للبيع أو االيجار أو تلبية حاجات خاصه 

التي عرفها النشاط العقاري في السنوات األخيرة أدى بالمشرع إلى إصدار قانون جديد ينظم 
يحدد القواعد التي  8877في أبريل  71المؤرخ في  80-77هذه المسالة وهو القانون رقم 

، وهذا محاولة منه سد الفراغات القانونية التي تسببت في 3شاط الترقية العقاريةتنظم الن

                                       
 .7228 مارس 80 بتاريخ  ، 78يتعلق بالترقية العقاري،  ج ر عدد  7228مارس  80 مؤرخ في 81-28قانون رقم 1
 .7220مارس 80: بتاريخ 78:، ج ر عدد88/88/7220المؤرخ في  80 – 20المرسوم التشريعي رقم 2
 بتاريخ 70ج رعدد  ،يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ، 8877فيفري  71ي المؤرخ ف 80-77القانون رقم 3

 .8880مارس  88
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الفوضى والمشاكل التي كان يعيشها قطاع الترقية العقارية، حيث عمل هذا القانون بتنظيم 
نشاط الترقية العقارية وتحديد الشروط التي يجب أن تستوفيها المشاريع العقارية، ووضع 

 .العقاري وضبط مضمون العالقات بين المرقي العقاري والمقتني قانون أساسي للمرقي
 :مجالهاو  مفهوم الترقية العقارية: أوال 

اتباعا للنصوص التشريعية الصادرة بخصوص الترقية العقارية، فقد عرفها المشرع  
 :الجزائري إثباتا كما يلي

بناء عمارات أو "انها  1ريةالمتعلق بالترقية العقا 81-28عرفتها المادة اثنين من القانون  
مجموعات تستعمل في السكن أساسا وتشمل بصفة قانونية على محالت ذات طابع مهني 

الحضرية الموجودة في  األنسجةخاصة أو مهيأة أو واقعة ضمن  أراضيوتجاري تقام على 
 ."إطار إعادة الهيكلة والتجديد

وفي مادته الثانية 2شاط العقاري المتعلق بالن 80-20كما عرفها المرسوم التشريعي رقم  
التي تساهم في انجاز أو تجديد األمالك  األعماليشتمل النشاط العقاري على مجموع "أنه 

 ".العقارية المخصصة للبيع أو اإليجار أو تلبية حاجات خاصة
يشمل "منه أنه  70فتنص المادة  3المتعلق بالترقية العقارية 80-77أما القانون رقم 

ة العقارية مجموع العلميات التي تساهم في إنجاز المشاريع العقارية المخصصة نشاط الترقي
ون هذه المشاريع العقارية محالت كللبيع أو اإليجار أو تلبية الحاجات الخاصة، يمكن أن ت

ذات استعمال سكني أو مهني وعرضيا يمكن أن تكون محالت ذات استعمال حرفي او 
 .تجاري 

لتطوير نشاطات الترقية  ة العقارية في إطار أهداف السياسة الوطنيةوعليه يجب قانون الترقي 
 :العقارية إلى ما يلي

                                       
 مرجع سبق ذكره 1
 .مرجع سبق ذكره 2
 .مرجع سبق ذكره3
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 .تمديد الشروط التي يجب أن تستوفيها المشاريع المتعلقة بنشاط الترقية العقارية -
 .تحسين أنشطة الترقية العقارية وتدعيمها -
 .لمرقي والمقتنيتحديد قانون أساسي لمرقي العقاري وضبط مضمون العالقات بين ا -
 .1تأسيس امتيازات وا عانات خاصة بمشاريع الترقية العقارية -

ويعاب على هذا القانون أنه لم يحدد في أهدافه الهدف األساسي للترقية العقارية ونمو 
حل هذه األزمة والسكن وهي الزمة رقم واحد للمواطن الجزائري بسبب تحمل الدولة أعباء 

 .مناسبة له إلى غاية يومنا هذا هذا الملف وعدم إيجاد حلول
 :، يشمل نشاط الترقية العقارية العمليات اآلتية80-77من القانون  70حسب المادة و  

إنجاز البرامج السكنية والمكاتب والتجهيزات الجماعية المرافقة الضرورية لتسيير هذه  -7
 .المجمعات

 .اقتناء وتهيئة األرضيات من أجل البناء -8
 .ل أو إعادة هيكلة أو ترميم أو تدعيم البناياتتجديد أو إعادة تأهي -0

وعليه يفهم من نشاط الترقية العقارية كل العمليات المتعلقة، والموجهة لالستعمال الخاص أو 
 .المهني

 :تطور الترقية العقارية في الجزائر: ثانيا
حد  هناك مرحلتان أساسيتان تميزان تاريخ السياسات العقارية المعتمدة في الجزائر إلى

اليوم يتمثل األولى في السياستان الفقارية المعتمدة عبر االحتياطات العقارية البلدية التي 
، والثانية تتمثل في السياستان العقارية المعتمدة من خالل 7210نص عليها القانون في سنة 

المتضمن التوجيه العقاري الذي وضع حد االحتكار الممارس من  80.28تطبيق القانون رقم 
 :بل البلديات على التسيير العقاري من خالل مرحلتين أساسيتينق
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 :33-33مرحلة ما قبل ثور المرسوم التشريعي رقم : 1
طيلة الفترة الممتدة من استقالل الجزائر في : 28-81فترة ما قبل صدور القانون رقم  -7

 لو يمكننا أن نتكلم بوجود الترقية العقارية في 7228إلى غاية سنة  7288سنة 
الجزائر فمجمل النصوص التي صدرت في هذه الفترة تعطي للدولة الحق في القيام 
بعمليات بناء والتسيير لتلبية السياسة التي اعتمدتها الجزائر في هذه الفترة من خالل 

 :1وبعدها أهم النصوص التي صدرت
 :السياسة المعتمدة من خالل النصوص القانونية - أ

التي اعتمدتها الجزائر في فترة ما قبل صدور رقم ال يمكن أن تتعرف على السياسة 
المتعلق بالترقية العقارية األمن خالل عرضها جاءت به المختلف النصوص القانونية 28/81

 :التي كانت ترجع التوجهات السياسية االقتصادية للجزائر وهو ما ستوضحه بإيجاز فيما يلي
رية لصالح البلديات وذلك بصدور اعتمدت الجزائر سياسة االحتياطات العقا 7210سنة 

 :الذي يعطي للبلديات احتكار المعامالت العقارية من خالل 88-10األمر رقم 
 .احتكار البلديات بيع أراضي البناء -
 .السماح للبلديات بتأميم ملكيات كبيرة -
 .التنازل من البلديات عن كل أراضي الصالحة للبناء التابعة لألمالك العمومية -
 .يات بيع أراضي غير مهيئة دون أي التزام، بإنجاز أعمال التهيئةالسماح للبلد -

المتعلق باالحتياطات العقارية تم تجهيد المحاصالت العقارية  10/88فبصدور األمر رقم 
العمل "للعقارات الحضرية غير المبنية، ويمكن تعريف سياسة االحتياطات العقارية بأنها 

صول على أمالك عقارية توضع في االحتياط للقيام الذي يمكن الجماعات العمومية من الح
بعمليات التهيئة المبرمجة على المدى المتوسط أو الطويل فالمبدأ في هذه السياسة يمكن في 

                                       
 .700، ص8881الهدى، عين ميلة أحمد لعمور، نبيل صقر، القانون المدني نصا وتطبيقا، دار . أ -1
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التدخل المبكر للجماعات العمومية في السوق العقارية لتفادي المضاربة في األسعار التي 
 .تبدأ بالظهور مع ظهور عمليات التعمير

سبة لمجال السكن فقد كان حكر على المؤسسات العمومية المؤهلة والمتمثلة في أما بالن
ومؤسسات ترقية السكن العائلي التي كانت تمارس ( OPGI)دواوين الترقية والتسيير العقاري 

نشاطها تحت إشراف الجماعات المحلية مقاوالت البناء العمومية، رغم كون اإلشراف فهو 
 .رية كما سبق وأن رأيناجوهر نشاط الترقية العقا

المتعلق بتنظيم التعاون العقاري الذي  28-18صدر األمر رقم  7218سنة  - ب
كان يهدف إلى اكتساب كل رب عائلة مسكنة الشفعي ملكية كاملة حيث أصبح 
يسمح ألشخاص طبيعيين إنشاء شركة مدنية تسمى تعاونية عقارية هدفها األساسي 

لي ألعضائها وتخضع هذه التعاونية العقارية هو الحصول على ملكية السكن العائ
 .لمراقبة المجلس الشعبي البلدي الذي يتبعه مركزها

وكخالصة لما سبق فإن تولي الدولة مهمة الوصايا على كل الوظائف جعل قطاع السكن 
م قطاع 0يتسم بتوجهات ثقيلة خالل هذه الفترة فتهميش المبادرة الخاصة في ذلك الوقت 

د كثيرة، وبالتالي يمكن اعتبار أن السبب الرئيسي في فشل السياسة التي السكن من فوائ
اعتمدتها الجزائر في هذه الفترة هو الطابع العمومي الذي كان يتسم به النشاط في ميدان 

 .1السكن
 :37-86فترة ما بعد صدور القانون رقم  -2
 :وأسباب صدوره 81-28مضمون القانون رقم  - أ

المتعلق بالترقية العقارية ليعبر  81-28انون رقم صدر الق 7228-80-80بتاريخ 
محدد هذا القانون "صراحة عن بحث الترقية العقارية حين تنص المادة األولى منه على 
فهذا القانون جاء " اإلطار العام للترقية العقارية ويضبط القواعد الخاصة ببعض عملياتها

                                       
، ديوان المطبوعات الجامعية 82إسحاق ابراهيم منصور، نظريات القانون وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، الطبعة  -1

 .808، ص8880
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ي الوسط الحضري، إذ تنص أساسا لتشجيع السكن من النمط الجماعي وشبه جماعي ف
يجب أن تشجع عمليات الترقية العقارية السكن من النمط الجماعي والشبه " منه80المادة 

 .الجماعي السيما في الوسط الحضري 
ونظرا إلى السلبيات الناتجة عن السياسة المتبعة في الجزائر سابقا حاولت الدولة 

مؤسساتها العمومية ومواردها بفتح  ، تخفيف العبء عن81-28بموجب أحكام القانون رقم 
المجال أمام المبادرة الخاصة في مجال البناء إلى جانب األشخاص العمومية حيث تنص 

تتولى إنجاز عمليات الترقية العقارية الهيئات واألشخاص اآلتية : "على 8/0المادة 
اص األشخاص الطبيعيون أو المعنويون الخاضعون للقانون الخاص واألشخ: أوصافهم

 . المذكورين أعاله
يعتبر قفزة نوعية في ميدان فتح مجال أمام المبادرات  81-28إذا فالقانون رقم 

الخاصة، تماشيا مع سلسلة اإلصالحات االقتصادية المعلن عنها في بداية النصف الثاني 
من النهائيات في الجزائر المتمثلة أساسا في ضرورة إعادة تحديد دور الدولة ووضع حد 

المتعلق بالترقية العقارية يعرف  81-28نتها على المساحة الوطنية، فإنهاء القانون رقم لهيم
طرق إقتصادي متميز بانخفاض الموارد المالية اإلجمالية للجزائر وهو ما انعكس بدوره على 

 .ميزانية قطاع السكن
 :33-33مرحلة ما بعد صدور المرسوم التشريعي رقم : 3

المتعلق بالنشاط  80-20ر المرسوم التشريعي رقم صد 7220مارس  80بتاريخ 
المتعلق  81-28منه أحكام القانون رقم 08الحضاري الذي ألغي صراحة بموجب تعد المادة 
بالنشاط العقاري ككل وليس فقط  80-20بالترقية الحضارية ويتعلق المرسوم التشريعي رقم 

-20اء به المرسوم التشريعي رقم بالترقية العقارية التي تعتبر صورة من صوره وأهو ما ج
حيث أن هذا األخير جاء بالعديد هم األحكام القانونية فصول في الباب الخاص  80

باإليجار من القانون المدني وفي الباب الخاص باألعمال التجارية من القانون التجاري كما 
مليات الترقية العقارية تم بموجبة تغيير الطبيعة القانونية للشركات الهدفية التي تقوم بإنجاز ع
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إلى شركات تجارية بقوة القانون وتم إنشاء حق     لصالح   كما تناول أحكام أخرى تتعلق 
غير أن الترقية العقارية تعتبر  87-27باألحكام الشاغرة التي بيعت في إطار القانون رقم 
لعقاري الذي المتعلق بالنشاط ا 80-20الدور األساسي الذي نظمه المرسوم التشريعي رقم 

يعتبر إطار قانونيا حديث، وأداة هامة نصها وا عادة بعث النشاط العقاري في مجمله بما فيه 
عتبار المرحلة االقتصادية الشاملة الناتجة عن نشاط الترقية العقارية، أخذ بعين اال

 80-20خيرة، فالمرسوم التشريعي رقم االصالحات االقتصادية المعتمدة خالل السنوات األ
در من أجل إحداث تطور وتقدم في مجال الترقية العقارية وبصفة خاصة لسد الطلب ص

المتعلق  81-28المتزايد، والسكن من خالل تفادي السلبيات التي تبحث وتطبيق رقم 
بالترقية العقارية لذلك جاء بصيانة مخالفة له بأحكام مختلفة، حيث تظم نشاط الترقية 

قتصادية المنتهجة بالجزائر، في الوقت الذي صدر فيه وبأحكام العقارية بناء على السياسة اال
وذلك من خالل ما  81-28مختلفة تعالج مختلف الجوانب التي أدت إلى فشل القانون رقم 

 1:يلي
فتح مجال الترقية العقارية على أساس المنافسة الحرة بين القطاعين العام والخاص  -7

القطاع العام وهو ما ينشف من فعلى  كاراحتعلى السواء بعد أن كان في السابق من 
حين سمح ..." أكل     طبيعي أو معنوي  80-20المادة من المرسوم التشريعي رقم 

المشرع لألشخاص الطبيعية ممارسة النشاط الترقية العقارية وكذلك لألشخاص 
 .المعنوية دون أن يقتصر على األشخاص المعنوية العامة

 رقية العقاريةآثار ممارسة نشاط الت: ثالثا
يعتبر مجال الترقية العقارية من النشاطات التي كثرت احتياالت المتدخلين في 
ممارسته، لذا يجب على القانون تنظيم هذا المجال وضبطه لكي ال يتعرض المقتنين من 

المحدد  80-77احتياالت المتدخلين في إنجاز مشاريع الترقية العقارية، فجاء القانون رقم 

                                       
 .7220مؤرخة في  88الجريدة الرسمية عدد -1
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منظمة للترقية العقارية والقانون األساسي للمرقي العقاري، أساسا لتنظيم العالقات للقواعد ال
بين المقريين العقاريين والمقتنين، وذلك بتحديد التزامات وحقوق الطرفين، ووضع ضمانات 
لحماية الراغبين في اقتناء السكنات وفرض عقوبات على المقريين المخالفين للتنظيم الخاص 

تحديده اللتزامات المقريين العقاريين إلى  80-77ومن أهم مميزات القانون رقم بهذا المجال، 
 .جانب تحديد حقوقه

 التزامات المرقي العقاري : 1
 :يمكن تقسيم هذه االلتزامات إلى نوعين

التزامات يجب على المرقي العقاري احترامها للحصول على الموافقة إلنجاز المشروع  -
 .المشروع أو يجب احترامها عند إنجاز

التزامات تعتبر كضمانات يجب أن يوفرها المرقي العقاري لحماية المقتني، ويمكن  -
 :حصر هذه االلتزامات في

 :الحصول على ترخيص إداري  -أ 
ال يمكن للمرقي العقاري المبادرة بمشروع عقاري والبدء في إنجازه، إال بعد الحصول 

يرخص للمرقيين " 80-77ن رقم من القانو  0على ترخيص إداري، حيث تنص المادة 
، كما تخضع "العقاريين المعتمدين والمسجلين في السجل التجاري بالمبادرة بالمشاريع العقارية

كل عملية ترميم عقاري أو إعادة تأهيل أو تجديد عمراني أو إعادة هيكلة أو تدعيم إلى 
لحصول على ترخيص إداري مسبق، حيث يمنع القانون الشروع في تلك األشغال دون ا

 .1ترخيص إداري مسبق
 :احترام مخططات التهيئة والتعمير -ب 

نظرا للبناء الفوضوي الذي يعتبر ظاهرة أساسية في الجزائر، لعدم احترام الهيئات 
المختصة بالمخططات العمرانية والقائمين بالمشاريع العقارية لقواعد البناء والتهيئة والتعمير، 

                                       
أم تثبيط، مجلة الحقوق والحريات، جامعة تشجيع : 0-77موهوبي محفوظ، الترقية العقارية في ظل أحكام القانون  -1

 .70بسكرة، ص
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من القانون  2تنظم قطاع التهيئة والتعمير، فنصت مثال المادة  بالرغم من وجود عدة قوانين
وضع حيز التطبيق نشاطات عقارية تأخذ بعين "التوجيهي للمدينة أن من أهداف القانون 

 .، وذلك ضمن مخططات عمرانية"االعتبار وظيفة المدينة، ترقية المسح العقاري وتطويره
، في مجال التصميم والتهيئة والبناء 80-77يخضع نشاط الترقية العقارية في قانون رقم 

إلى القواعد العامة للتهيئة والتعمير والعمران، يجب أن تسعى كل عملية تجديد عمراني إلى 
جمال اإلطار المبني وتحسين راحة المستعملين، وكذا مطابقته للمعايير العمرانية السارية كما 

لعمراني وا عادة التأهيل وا عادة الهيكلة، وكذا يجب أن تنجز عمليات الترميم العقاري والتجديد ا
 .التدعيم ضمن احترام المخططات الموافق عليها من طرف السلطات المؤهلة

كما يجب أن تكون جميع المشاريع العقارية منسجمة مع الطابع العمراني والجمالي عند 
زامات أساسا، توقف التصميم البناية، وكذا عند عملية توسيع المشروع العقاري، فكل هذه االلت

 .الحصول على الترخيص اإلداري بإنجاز مشروع الترقية العقارية
 :االستعانة بخدمات مقاول -

المرقي العقاري االستعانة بخدمات مقاول مؤهل قانونا حسب  80-77يلزم القانون رقم 
من  002أهمية المشروع العقاري، وتربط المقاول بالمرقي العقاري عند مقاولة، وطبقا للمادة 

قتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن مالمقاولة عقد يتعهد ب"القانون المدني الجزائري 
 ".يؤدي عمال مقابل أجر يتعهد به المتعاقد اآلخر

 :ضبط عالقة المرقي العقاري بالمقتني بعقد رسمي -
ية يجب أن يكون البيع من طرف المرقي العقاري لعقار مبني أو بناية أو جزء من بنا

 .1مقرر بناؤها وفي طور البناء موضوع عقد يعد قانونا في الشكل الرسمي

                                       
 .78المرجع السابق، ص -1
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العقد الرسمي عقد يثبت فيه "من القانون المدني الجزائري  080لقد عرفت المادة   
موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي 

 ".حدود سلطته واختصاصهالشأن وذلك طبقا لألشكال القانونية وفي 
من القانون المدني، أن نقل ملكية  7مكرر 080ولقد أكد المشرع الجزائري في المادة 

عقار أو حقوق عقارية، تكون دائما في شكل عقد رسمي، يتفق الطرفان في العقد عن 
 .الشيء المبيع وسعر البيع

ة والوظيفية المطلوبة في وقد يكون العقد باطال إذا لم يستوف العقار على الشروط التقني
مجال قابلية السكن وتهيئة المحالت ذات االستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو 

 .الحرفي
فيأخذ هذا العقد الرسمي، إما شكل عقد حفظ الحق أو عقد بيع على التصاميم، فلقد حدد 

قي العقاري المشرع كال الشكلين، حيث يتمثل عقد حفظ الحق في عقد يلتزم بموجبه المر 
بتسليم العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء، لصاحب حفظ الحق، فور إنهائه، مقابل 

 .تسبيق يدفعه هذا األخير
أما عقد البيع على التصاميم لبناية أو جزء من بناية مقرر بناؤها أو في طور البناء، 

لفائدة المكتتب  حيث يتم تحويل حقوق األرض وملكية البنايات من طرف المرقي العقاري 
موازاة مع تقدم األشغال، وفي المقابل يلتزم المكتتب بتسديد السعر كلما تقدم اإلنجاز، لكن 
في حالة ما إذا لجأ المرقي العقاري الستعمال قروض تخصص لتمويل البناء، ال يمكن إبرام 

 .1عقد البيع على التصاميم
 :ماكن المخصصة لإلشهارالتزام المرقي العقاري باإلشهار عن مشروعه في األ -

يلتزم المرقي العقاري بضمان اإلعالم عن " 80-77من القانون  07فجاء في نص المادة 
مشروعه العقاري في األماكن المخصصة لإلشهار في البلدية المختصة إقليميا وذلك قبل أي 
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تغالل الفقرة الرابعة، عدم اللجوء لإلشهار الكاذب واس 01كما أضافت المادة " عرض للبيع
 .بأي شكل من األشكال، حسن نية أو ثقة المقتني والسهر على إعالم حقيقي وكامل لشركاته

 :االلتزام بالضمان -
ال تكمن أهمية الضمان المعماري في الضمان في حماية أرباب األعمال، بل تأمين 
ة السالمة العامة، حيث يقوم المعماريين على بذل أقصى درجة ممكنة من العناية في تأدي

عملهم حتى يبقى البناء سليما وخاليا من العيوب، وذلك كي يستطيع الجميع االستفادة 
واالنتفاع من المباني والمنشآت، تفادي المخاطر المترتبة على حوادث سقوطها والكوارث 
التي تصيب الكثيرين بأضرار فادحة في األرواح واألموال، لهذا كان المشرع حريصا على 

ية قوية للمباني والمنشآت ضد المخاطر المترتبة على عيوب البناء، هذه توفير حماية قانون
 .الحماية تقتضيها األهمية االجتماعية واالقتصادية البالغة لمتانة المباني وسالمتها

من القانون الجزائري على مبدأ الضمان، حيث يضمن  000ولقد أكدت المادة 
خالل عشر سنوات من تهدم كلي أو المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث 

جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى، ولو كان التهدم ناشئا عن عيب 
في األرض، ويشمل الضمان ما يوجد من المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد 

 .ائيامتانة البناء وسالمته، وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل نه
على وجوب الضمان، حيث يتعين على المرقي العقاري  80-77ولقد أكد القانون رقم 

الذي يشرع في إنجاز المشروع العقاري من أجل بيعه قبل إنهائه، اكتتاب ضمان الترقية 
العقارية، قصد ضمان تسديد الدفعات التي قام بها المكتتبون في شكل تسبيقات، ضمان 

 .1تغطية أوسع لاللتزامات المهنية والتقنيةإتمام األشغال، وضمان 
ويعتبر باطال كل اتفاق من شأن إعفاء المهندس المعماري أو المقاول من ضمان متانة 

التالية للتسليم باعتباره من النظام العام، فجاء في ( 78)البناء وسالمته مدة العشر سنوات 
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شرط يقصد به إعفاء المهندس  يكون باطال كل"من القانون المدني الجزائري  008المادة 
تقادم دعاوي  001، كما أضافت المادة "المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه

الضمان المذكورة أعاله بانقضاء ثالث سنوات من وقت حصول التهدم أو اكتشاف العيب، 
د هذا المبدأ، حيث يعد باطال وغير مكتوب كل بند من العق 80-77وقد أكد القانون رقم 

 .يهدف إلى إقصاء أو حصر المسؤولية والضمانات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون 
ومن أجل توفير حماية أكبر للمقتنين، أجبر القانون كل المرقيين العقاريين المعتمدين 

مام لصندوق الضمان، الذي أنشأ ضوالمسجلين في الجدول الوطني للمرقيين العقاريين االن
الذي يدعى صندوق الضمان، وتوكل لهذا  87-20سوم التشريعي رقم بموجب أحكام المر 

الصندوق مهمة السهر على وضع الضمانات والتأمينات التي يلتزم بها المرقون العقاريون 
عند االكتتاب ومتابعة عمليات إتمام إنجاز البنايات، والتزام المرقيين العقاريين بضمان إدارة 

 .تاريخ بيع الجزء األخير من البناية المعنيةاألمالك لمدة سنتين ابتداء من 
كما أن تغطية الضمان المعماري ال يقتصر على العيوب التي تظهر بالعمل بعد 
تسليمه، بل تبدوا أكثر تشددا، حيث يشمل الضمان العيوب القديمة والحديثة التي تطرأ بعد 

 .التسليم خالل عشر سنوات
ها مسؤولية قانونية، ال يمكن اإلعفاء منها أو فأهمية المسؤولية العشرية تكمن في كون

الحد منها، إال في الحاالت التي يثبت فيها المتدخل في البناء أن سبب األضرار ناتج عن 
 .القوة القاهرة أو أخطاء الغير

يعتبر تأمين المسؤولية العشرية تأمين المسؤولية المدنية الذي يغطي جميع أطراف عقد 
سؤولية المدنية نتيجة قيامهم بااللتزامات التعاقدية، ويغطي هذا التأمين المقاولة من تحقيق الم

المسؤولية الناتجة عن الحوادث التي تحصل في موقع العمل أثناء فترة اإلنشاء، ويمتد غطاء 
التأمين ليغطي مسؤولية المؤمن له التي قد تنشأ عن انهيار أو تضرر هياكل البناء أو 

تسليمها، إذا اتضح أن العيب في التصميم أو سوء التنفيذ كان  األعمال غير الهيكلية بعد
 .سبب االنهيار
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على وجوب أن تكون االلتزامات والمسؤوليات  80-77من القانون رقم  01كما أكدت المادة 
المهنية للمرقي العقاري موضوع دفتر الشروط، إال أن محتوى هذا الدفتر سيحدد عن طريق 

طرف المرقي العقاري في إحترام هذه االلتزامات، سيؤدي به إلى  التنظيم، فإن أي تقصير من
 .1جزاءات إدارية وجزائية

 :حقوق المرقي العقاري : ارابع
كون المرقي العقاري تاجرا، فإن من أهم حقوقه الحصول على المبلغ المتفق عليه في 

، أن يدفع المبالغ العقد المبرم بينه وبين المقتني أو المكتتب، بالتالي يجب على هذا األخير
المالية أو المساهمات التي سبق وأن اتفق عليها، كما يجب على المكتتبين وأصحاب حفظ 
الحق إحترام بنود نظام الملكية، كما يمكن للمرقي العقاري طلب فسخ العقد في أي وقت 

 .خالل إنجاز المشروع، في حالة عدم احترام المقتني اللتزاماته العقدية
 .مبلغ المالي المتفق عليهالحصول على ال -1

من أهم االلتزامات الملقاة على عاتق المكتتب وصاحب حفظ الحق تسديد كل المساهمات 
 .التي تقع على عاتقه بعنوان التسيير والحفاظ على العقار

فيتعين في عقد حفظ الحق على صاحب حفظ الحق دفع تسبيق نقدي للمرقي العقاري، 
 .من السعر التقديري للعقار( %88)ال يتجاوز عشرين بالمائة 

أن مبلغ التسبيق يودع من  80-77من القانون  81تنص الفقرة الثانية من المادة 
طرف صاحب حفظ الحق في حساب، مفتوح باسم هذا األخير، لدى هيئة ضمان عمليات 

من القانون نفسه، تقضي أنه يتعين على صاحب حفظ  08الترقية العقارية، إال أن المادة 
 .دفع تسبيق نقدي للمرقي العقاري  الحق

لكن ال يمكن للمرقي العقاري أن يطالب بأي تسبيق قبل توقيع عقد البيع، ولقد جاء هذا 
الحكم لوضع حد لالحتياالت التي تعرض لها آالف المواطنين من قبل المرقيين العقاريين، 
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السترجاع حقوقهم، ومن تلك االحتياالت التي ال تظهر إال بعد لجوء المواطنين إلى العدالة 
أكبر هذه االحتياالت حصول المرقيين العقاريين على تقسيط من المبلغ قبل بداية المشروع، 
مما يجعل عدد كبير من المرقيين العقاريين يهربون بأموال المواطنين، وال يعوض المواطن 

 1تم بيعهابأي دينار، بسبب عدم وجود ضمان، ما عدا إذا كان المرقي يملك قطعة أرض، في
بالمزاد العلني، ويتم تقسيم المبلغ على عدد من المواطنين، إلى جانب بيع المرقي العقاري 

 :للعقار نفسه ألكثر من مقتني
كما أن رفض المرقي العقاري لتوقيع عقود، يأتي بالمكتتب إلى دفع مبالغ إضافية بسبب 

 .رغبته في الحصول على السكن في آجال محددة
 :إبطال العقد -2

مكن للمرقي العقاري طلب فسخ عقد حفظ الحق في أي وقت خالل إنجاز المشروع ي
، مدة كل (8-العقاري في حالة عدم احترام صاحب حفظ الحق اللتزاماته وذلك بعد إعذارين 

 .واحد منهما شهر واحد ولم يرد عليهما، يبلغان عن طريق محضر قضائي
دفع المكتتب التسديدات التي تقع على أما في عقد البيع على التصاميم، في حالة عدم 

عاتقه في اآلجال المنصوص عليها، يحتفظ المرقي العقاري بحق توقيع عقوبة على المبلغ 
 .المستحق

يترتب على عدم تسديد دفعتين متتاليتين فسخ العقد بحكم القانون بعد إعذارين مدة كل 
ئي، ولم يتم الرد يوما يبلغان عن طريق محضر قضا( 70)واحدة منهما خمسة عشر 

 .2عليهما
ومن خالل ما سبق توصلنا إلى أن المشرع الجزائري رغم الكم الهائل من النصوص 
التي أصدرتها في مجال الترقية العقارية، إال أن هذه النصوص كانت غير منسجمة وغير 
 متكاملة، وأحيانا متداخلة ومتعارضة فيما بينها مما يجعل الدارس المتعمق في الموضوع،
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يحكم على النظام القانوني للترقية العقارية بالتفكك وعدم االنسجام، وهو ما يتطلب سن قانون 
موحد ينظم الترقية العقارية وفقا لرؤية واعية بمختلف جوانبها ومختلف أدوار المتدخلين فيها 

ذلك ال بدءا من األفراد والمتعاملين في الترقية العقارية إلى الدولة والهيئات المالية، ومع 
يمكن إذكار الخطوات اإليجابية التي خطتها الترقية العقارية خالل مدة قصيرة حققت بعض 
النتائج اإليجابية وينتظر أن تحقق كل األهداف المسطرة على المدى المتوسط والبعيد بالنظر 

 .إلى الجهود المبذولة في هذا المجال وألهمية التي تتمتع بها الترقية العقارية
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 النظام القانوني للمدينة : السادس المحور
بصفة خاصة وبالمجتمع بصفة عامة،  اإلنسانتحتل المدينة مكانا خاصا في حياة 

واهتماماته كلما بحث عن  إمكانياتهفهي المكان الذي يمارس فيع كافة نشاطاته وكلما زادت 
هتماما بليغا بمدنها المدينة التي تلبي له هذه الرغبات، لذلك نجد أن الشعوب المتطورة تبدي ا 

هيئة تهيئة مفهي محيط مادي أين تتجمع فيه مجموعات بشرية معتبرة، حيث أنا مساحاتها 
منظمة لتسهيل وتركيز نشاطاتها في مختلف المجاالت وهي خاضعة لمجموعة من المبادئ 

، علم واإلداريةيتطرق لدراستها كل من علم التعمير والعلوم القانونية  والهياكل والتنظيمات،
 .االجتماع الحضري، وعلم االقتصاد الحضري يسعى فيها أكثر من نصف سكان العالم

أصبحت إشكالية التعمير والعمران في تنظيم المدينة في الجزائر في غاية التعقيد حيث 
وجديدة مرتبطة بالنمو ، تعاني من صعوبات قديمة موروثة عن عهد االستعمار وما قبله

وامل المؤثرة في تنظيم المدينة وغياب الفاعلون الحقيقيون للمجال السريع دون مراعاة الع
العمراني والمعماري، أدى إلى اختالل في التوازن وتكاليف مالية  ضخمة، ومساوئ على 

ترقيتها للمستوى المطلوب، وهذا في و  مستوى التخطيط والتنفيذ مما أعاق تنمية المدينة
والتعمير، وآخرها المخطط التوجيهي للتهيئة تجاهل تام لما جاء في مخططات التهيئة 

والتعمير، وكذلك ممارسة سياسة المعالجات الظرفية مما كان له األثر السلبي في استفحال 
 1.االشكالية رغم السياسة العمرانية الطموحة لتنظيم المدن في الجزائر

خصص له ورغم اهتمام المشرع الجزائري بمجال التعمير مباشرة بعد االستقالل، إذ 
بإصداره  8888عدة تشريعات وتنظيمات إال أنه تجاهل تماما المدينة، إلى غاية سنة 

 2.المتضمن القانون التوجيهي للمدينة 88ـ 88القانون رقم 

                                       
مداد يونيفارستي راس،  عوامل والفاعلون، دارشير، تنظيم المجال المعماري والعمراني في المدينة الجزائرية، البربوح 1

 .00، ص،الجزائر 9002،قسنطينة 
 78: بتاريخ 70: المتضمن القانون التوجيهي للمدينة، ج ر عدد 8888فيفري سنة  88المؤرخ في  88ـ88القانون رقم 8

 .8888مارس سنة 
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وبذلك حدد اإلطار العام لتنظيم المدن الجزائرية بصفة عامة، إال أن المدن الكبرى، 
ص ورثه من المستعمر الفرنسي، وتطور ومدينة الجزائر العاصمة فهي خاضعة لنظام خا

حسب تطورات مدينة الجزائر، إال أنه وبسبب المشاكل التي تعاني منها المدن الجزائرية 
عامة والجزائر العاصمة خاصة جعلها تحتل ذيل الترتيب في قوائم أحسن المدن العالمية 

إلنقاذ ما يمكن انقاذه واألكثر مالءمتها للعيش، وعليه كان تدخل المشرع في الوقت المناسب 
 من الوجه التعيس الذي تعاني منه هذه المدن ومدينة الجزائر العاصمة

القواعد : ولإلجابة على هذه اإلشكالية، نتطرق في مبحثنا هذا النقطتين السياسيتين وهما
العامة التي تحكم المدينة في الجزائر في المبحث األول، والنظام القانوني الخاص لمدينة 

 ئر العاصمة في المبحث الثانيالجزا
 :القواعد العامة التي تحكم المدينة في الجزائر: أوال

ارتبط نشوء المدن العظيمة التي عرفتها البشرية بعاملين مهمين هما الموارد الطبيعية 
وأهمها التربة الزراعية الخصبة والموقع االستراتيجي المطل على خطوط التجارة، وكانت 

 .1لحضارة وحاضنتها حيث ترعرعت ونشأت بها فنون اإلنسانية وآدابهاالمدينة هي أساس ا
 : المبادئ التي تحكم المدينة وتصنيفاتها: 1

قبل الميالد في منطقة خصبة ومنتجة  7088و 0088ظهرت المدينة أول مرة سنة 
بين الدجلة والفرات اآلن دولة العراق ثم في سوريا  Mésopotamieفي بالد الرافدين 

 .لى أطراف النيل، األردن الهند، والصينومصر ع
ولقد عرفت الحضارة اإلسالمية عدة مدن كانت والزالت شامخة إلى اليوم وأهمها في 
صدر اإلسالم، مكة، المدينة المنورة، البصرة دمشق القدس الشريف، صنعاء، حمص، حلب 

ي العصر أما في العصر األموي نضيف إليها القيروان، طنجة قرطبة، غرناطة، أما ف
العباسي، نضيف إليها القاهرة، بغداد، سامرا، أما أعظم وأقدس مدن المسلمين كافة هي مكة 

                                       
 .01، ص7227لنشر، بيروت، سنة فؤاد أحمد، علم االجتماع الريفي، دار النهضة العربية للطباعة وا يعل0
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المكرمة، المدينة المنورة، والقدس الشريف، أما المدن فقد عرفت عدة تطورات تاريخية، كما 
 .عها لمجموعة من المبادئ والقواعدقام الفقهاء ورجال القانون بإخضا

 : ي للمدينةالتطور التاريخ: أ
ارتبط نشوء المدن العظيمة التي عرفتها البشرية بعاملين مهمين هما الموارد الطبيعية 
وأهمها التربة الزراعية الخصبة والموقع االستراتيجي المطل على خطوط التجارة، وكانت 
المدينة هي مهد الحضارة وحاضنتها حيث ترعرعت ونشأت بها الفنون اإلنسانية وآدابها، 

غم من أن التاريخ ال يكاد يعرف اليوم الذي قامت فيه أول مدينة، والتي نشأت نتيجة وبالر 
الرغبة في التعايش كمجموعات بالنسبة لألفراد، ولتحقيق االستقرار الذي كان يحاول اإلنسان 

 .القديم جاهدا الحصول عليه
، ومما ال إن قيام المدن ونومها مسألة يصعب أن تتبعها بدرجة ملحوظة ألسباب عديدة

شك أن المدن انبثقت تعبيرا عن ظروف روحية ومادية واجتماعية وسياسية، وانعكست هذه 
 .الصور على تغير المدن ونمو العمارة

وعليه ندرس تطور المدن عبر القرون التاريخية القديمة وتطور المدن الجزائرية عبر 
 .التاريخ

 :تطور المدن عبر القرون التاريخية القديمة
عالم القديم مجموعة من المدن العظيمة التي نشأت في بالد الرافدين حول عرف ال

نهري الدجلة والفرات، كالحضارة اآلشورية والسومرية، أما مصر الفرعونية كانت بها 
حضارات على مستوى راق جدا، وقد كانت الكتابة الهيروغليفية تمثل بها المدينة، وأهمها 

الحضارة اليونانية كذلك نجد فيها مدن عريقة وأقدمها أثينا بنيت هيليوبوليس وطيبة وأصوان، 
 : أقسام/80)في منطقة سهلية تحيط بها التالل وهي مراكز دفاعية، وتنقسم إلى ثالثة 

 المدينة المحصنة 
  مدينة عادية 
 الميناء وهو مخصص التبادالت التجارية. 
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ة العربية عرفت عدة مدن أما في الحضارة اإلسالمية والتي كان مقرها شبه الجزير 
وأصبحت من أكبر اإلمارات واإلمبراطوريات في العالم وقد ارتبط ظهور المدينة اإلسالمية 

 أهم المدن اإلسالمية على اإلطالق، مكة المكرمة،و  بعامل الدين، فالمدينة مرتبطة باإلسالم
 .يةالمدينة المنورة والقدس الشريف، كما شجع اإلسالم على الحياة االجتماع

ولقد أثرت الثورة الصناعية على تخطيط المدن وبدأت فترة جديدة من تاريخ البشرية لها 
طابعها المخالف لكل ما سبقها من فترات وتأثرت باالختراعات والصناعة والتكنولوجيا وكانت 

 1.بداية هذه المدن أوروبا ثم استقلت إلى أمريكا، آسيا وأستراليا
 : تطور المدينة الجزائرية

عتبر تاريخ ظاهرة التجمعات السكنية والعمرانية في الجزائر ظاهرة أصيلة، إذ أنها لم ي
تتعرض لتحوالت كبرى عبر كل الحضارات المتعاقبة عليها، حيث أن هذه الحضارات لم 

تمحيها بل كانت تتراوح بين المقاطعة النهائية كما هو الحال بالنسبة للمستعمر  تحتويها أو
من عملية الطمس التي مارستها السلطة الفرنسية من خالل اعتمادها على  الفرنسي، فبالرغم

أسلوب محاصرة المدينة التي يقطن بها األهالي بالمباني الضخمة حولها، إال أنها قاومت 
والزالت إلى يومنا هذا، مثل القصبة بالجزائر العاصمة، ومدينة قسنطينة وبجاية وتلمسان، 

ا بالنسبة للفتوحات اإلسالمية فكانت في بعض األحيان امتدادا وغيرها من المدن األخرى، أم
للموجود بطابع خاص، أي أن العملية كانت تهذيبية للمنشآت الموجودة، أو القيام بإنشاءات 
جديدة تكون امتدادا للموجود بأسلوب حضاري متميز جديد نابع من النماذج الموجودة من 

هو الحال في المرحلة البيزنطية الرومانية، والتي  قبل، أو عبارة عن عملية انفصالية، كما
 2.اعتمدت على أسلوب اختيار مواقع خاصة بها بعيدا عن المنشآت والمباني الموجودة سابقا

 

                                       
 .72، ص7221السيد عبد العظيم السيد، علم االجتماع الحضري، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية 1

 .وما يليها77بشير ربوح، مرجع سبق ذكره، ص : أنظر 2
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 : المبادئ العامة التي تحكم المدينة: ب
لقد اجمع الفقه على أن المدينة هي مكان االستجابة لحاجيات السكان في تحقيق 

التجهيزات )في كافة المجاالت أو ما يسمى بالسكن العمراني العصري عناصر الرفاهية 
، تلك التي ال (إلخ.... االجتماعية واالقتصادية والثقافية والترفيهية والمساحات الخضراء

يمكن تحقيقها في إطار تنظيم البيت فقط، أو العمارة السكنية بل مما خالل تخطيط المدينة 
مرافق الضرورية للمدينة حسب حاجيات السكان أمر مهم بكل ضرورياتها، ألن تصنيف ال

 1.جدا
وعرفت المدينة في القرن العشرين معنى آخر حيث أصبحت هناك مدن متروبولية، 

 88وهذا بسبب ظاهرة النزوح الريفي، حيث أن عدد سكان المناطق الحضرية سوف يتجاوز 
ن المدينة الواحدة يتجاوز من العدد اإلجمالي لسكان العالم، وأصبح عدد سكا 8808سنة 

ماليين ( 78)مدينة يتجاوز سكانها عشرة  87عرفت مدن العالم 8877المليون نسمة، وسنة 
" نسمة، أما المدن الكبيرة والموجودة في الدول الفقيرة عرفت ظاهرة جديدة وهي ما يسمى 

اهية المدن، إال ويسكنها طبقة فقيرة ليست لها اإلمكانيات للعيش في رف" باألحياء القصديرية
أن ضرورياتها االجتماعية فرضت عليها السكن على حواشي أو أطراف المدن، وتعاني هذه 

 .األحياء من مشاكل كثيرة
" كما ظهرت مصطلحات جديدة عوضت كلمة المدينة ومنها المناطق الحضرية و

 ".المنطقة المتروبولية
أو الكثافة البشرية، وهي منطقة يزيد فيها كثافة السكان : المنطقة الحضرية - أ

" يعيشون حسب قواعد وأفكار متحضرة، وهي مكان للرخاء والرقي الفكري واالجتماعي 
Savoir-vivre " 

                                       
 .78ربوح بشير، مرجع سبق ذكره، ص 1
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أصلها باللغة الالتينية من كلمة متروبوليسي وهي : المنطقة المتروبلوية - ب
ة ما عاصمة المنطقة أو الجهة، أو تسمى كذلك بالمدينة األمر، وهي المدينة األساسية لمنطق

من مناطق الدولة أو البالد، وهذا بسبب كثافتها السكانية أو أهميتها السياسية أو االقتصادية 
 1.أو الثقافية

وهناك عدة قواعد ومبادئ عالمية يمكن على أساسها الحكم أن المدينة تدخل في 
مصف المدن العالمية أو ال تدخل وهذه القواعد تجعل المدينة تتمتع بوصف المدينة 

 :تروبولية، وهذه القواعد هيالم
  عدد سكانها أو كثافتها السكانية تكون معتبرة أي تتجاوز المليون نسمة أو ساكن، وقد

 .يقل هذا العدد أو يزيد حسب أهمية المدينة
  لها وظائف أو إمكانية التحكم في المجاالت االقتصادية، المالية، السياسية، الثقافية

 .فةوالبحث العملي، والفنون المختل
  شعاع كبير في هذا المجال حيث لها خصوصيات المناطق الصناعية الكبرى، وا 

 .تجسد رابط بين عدة مناطق من مناطق الوطن
  ،طرق، شوارع، بنايات، محالت، شبكات، )نجد فيها شبكات حضرية متعددة

 ( إلخ...كهرباء،هاتف، انترنت، غاز، مياه نقل 
 تسيير، إلى درجة وصف بعضها بالمدن تجسد هذه المدن حد كبير من التنظيم وال

 ( استخدام االنترنت في كافة مجاالت الحياة)الذكية 
  لها أهمية ورابط وطني ودولي، ومكان ألهم التظاهرات القارية والدولية وفي كافة

 .المجاالت، والرياضة والفن هما أكثر هذه المجاالت
  اتيجيةنجد فيها يد عاملة مؤهلة وأصحاب المهن الكبرى واإلستر. 
 لها إشعاع سياحي جذاب ولها مكانة عالمية في هذا المجال. 

                                       
 .08ذكره، ص  السيد عبد العظيم السيد، مرجع سبق: لمزيد من المعلومات النظر1
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  نجد فيها شبكة جامعية كبيرة ونشاطات البحث العلمي النشطة، وأهم المدن المترو
شيكاغو، لوس ( كندا)نيويورك، لندن، طوكيو، باريس، مدريد تورنتو : بولية في العالم نذكر

 1(الصين)HongKongأنجلس، برلين، هونكونغ
ومن هذه المبادئ والقواعد العالمية يمكن أن نستخلص أن المدينة الحديثة مجموعة من 

 :الخصائص ونذكر أهمها
 تمتاز بأنها ذات طبيعة إنسانية. 
  المدينة تلقائية النشأة، وتتطور حسب تطور اإلنسان فيها، وهي ليست

ي عدة مجاالت مجموعة من األفراد ولكنها من صنع المجتمع ككل يتفاعل فيما بينه ف
 .الخ.... السكن، التجارة، األعمال اليدوية والحرفية، الصناعة، التعليم، 

  المدينة ظاهرة عامة منتشرة في كل المجتمعات، وتفرض نفسها على سائر
 .أفراد المجتمع

  تمتاز المدينة بموضوعيتها وشيئيتها، أي أن معرفتها بها تستمد من الواقع
 .فلكل مدينة تراث اجتماعي

  تمتاز المدينة بالترابط، بمعنى أنها تتصل بأجزائها عن طريق المواصالت
المختلفة على اعتبار أن النظام السياسي في المدينة مثال يرتبط باألنظمة التعليمية 

 .واالقتصادية والدينية وحتى النظام األسري 
 ا تكون تتزود المدينة بصفة الجبر واإللزام، فاألفراد ملزمونا بالحياة فيها عندم

 2.لديهم الرغبة باالستمتاع بمظاهر الحياة الحضرية الراقية والتعليم والترفيه
 :تأخر المشرع الجزائري في تبني نظام خاص بالمدينة الجزائرية: 2

                                       
لمخلصي أحمد، التوسع العمراني وأثره على تسيير المدينة، دراسة حالة مدينة بوسعادة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  1

 . وما يليها 08، ص 8882/8882شعبة تسيير التقنيات الحضرية، جامعة دمحم بوضياف المسيلة 

لنظرية والتطبيق، مشكالت وتطبيقات، دار المعرفة الجامعية، السيد عبد العاطي السيد، علم االجتماع الحضري بين ا2

 .08، ص7221جامعة اإلسكندرية، 
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إذا تطرقنا إلى هذا الموضوع من الناحية الهندسية فإن المدن الجزائرية تأثرت بكل من 
ختصار شديد نذكر المدينة الرومانية تيبازة، ومدينة مر عليها، عبر مراحلها المختلفة وبا

تسمى غرب الجزائر العاصمة، ومدينة الدولة العثمانية، القصبة أما حاليا نجد مدننا الكبرى 
على شكل هندسي فرنسي بحت رغبة من االستعمار فرض المدينة على المدن الجزائرية، أما 

ائري لها في عدة نصوص تشريعية تجسد من الناحية القانونية، فلقد تطرق المشرع الجز 
القانون اإلداري الجزائري بامتياز، وكذلك تطرقنا لتعريف المدينة والمبادئ التي تحكمها في 

، ودور اإلدارة في تنظيم المدينة في الجزائر، والمدينة الجديدة في إطار تشريع الجزائرال
 .وتهيئتها  المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة 82-88: القانون رقم

 :تعريف المدينة والمبادئ التي تحكمها في التشريع الجزائري : أ
إذا تطرقنا إلى تعريف المدينة في النصوص التشريعية السارية المفعول في الجزائر، 

يتعلق بتهيئة اإلقليم  8887ديسمبر  78المؤرخ في  88-87: فقلد تطرق لها القانون رقم
، حيث عرفت المدينة الكبيرة بالتجمع الحضري (80)ثالثة في مادته ال1وتنميته المستدامة

وسماعا بالحاضرة الكبرى، أما ( ن088.888)الذي يشمل على األقل ثالثمائة ألف نسمة
المساحة الحضرية فهي اإلقليم الذي يجب أخذه بعين االعتبار بهدف التحكم في تنمية 

: ون للمدينة الكبيرة، وعرفها أنهاحاضرة كبرى وتنظيمها، وتطرق المشرع كذلك في هذا القان
تجمع : "، والمدينة الجديدة أنها(788.888)تجمع حضري يشمل على األقل مائة ألف نسمة 

 2".حضري مبرمج بكامله في موقع خال أو انطالقا من خلية أو خاليا السكنات الموجودة
قعة جغرافية تقطنها ورغم أهمية هذا القانون إال انه تطرق للمدينة بمفهومها التقليدي أي ر 

مجموعة بشرية محددة، إال أنه اعتبر المدينة الهدف األساسي وفي نفس الوقت الوسيلة 
 .المثلى لتهيئة إقليم وتنميته المستدامة في الجزائر

                                       
بتاريخ  77ر عدد . جيئة اإلقليم وتنميته المستدامة، يتعلق بته 9001ديسمبر سنة  19المؤرخ في  01/90: القانون رقم 1

 .9001ديسمبر  11
 همن نفس القانون، مرجع سبق ذكر 09: أنظر المادة 2
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، المؤرخ في أول ديسمبر سنة 82-28: أما قانون التعمير والتهيئة العمرانية رقم
7228.1 

مدينة من قبل بل تطرق لها باعتبارها بلدية أو مجموعة ورغم أهميته فإنه لم يتطرق لل
 .منه إلى المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 78بلديات، عندما تطرق في نص المادة 

، بعدما أصبحت المدن 8888لكن المشرع الجزائري استدرك هذا التأخير سنة 
ة متناثرة هنا وهناك، الجزائرية تشبه كل شيء إال المدن، فوضى في البناء، أحياء قصديري

اغتصاب لألراضي العمومية، سوء استغالل األرصفة، تجارة عشوائية، بنايات غير مكتملة 
يتضمن  8888فيفري  88المؤرخ في  88-88فجاء القانون رقك . إلخ...وغير متجانسة

 .2القانون التوجيهي للمدينة
كاني يتوفر على كل تجمع حضري ذو حجم س: "حيث عرف هذا القانون المدينة أنها

وبذلك استدرج المشرع في تعريفه هذه لنقائص " وظائف إدارية واقتصادية واجتماعية وثقافية
الموجودة في قانون تهيئة اإلقليم والتنمية المستدامة، حيث جعل المدينة مكان لتقديم 

 .الخدمات بمختلف أنواعها ومكان لرقي المواطن واإلنسان قفي كافة مجاالت الحياة
منه على مجموعة من المبادئ تخضع لها المدينة الجزائرية وهي  88جاءت المادة  كما
 :كما يلي

 وهي مساهمة مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين في تحقيق سياسة : التنسيق والتشاور
 .المدينة، بصفة منظمة ومنسجمة وناجحة

 ولة على المستوى حيث تسند المهام والصالحيات القطاعية إلى ممثلي الد: الالتمركز
 .المحلي

 وهي منح المدينة السلطة والصالحيات بحكم القانون : الالمركزية. 

                                       
بتاريخ  29ر، عدد .، المتضمن قانون التعمير والتهيئة العمرانية، ج1220المؤرخ في أول ديسمبر  92-20: القانون رقم 1

 .1220ديسمبر  09
 .مرجع سبق ذكره 2
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  من أجل إشراك لمواطن بصفة مباشرة أو عن طريق الحركة الجمعوية: التسيير الجواري. 
 حيث يعتبر اإلنسان المصدر األساسي للثروة والتنمية: التنمية البشرية. 
 نة تلبية حاجيات المجتمع الحالية والمستقبليةهدف المدي: التنمية المستدامة. 
 اهتمام اإلدارة بانشغاالت المواطن وتحقيق المصلحة العامة: الحكم الراشد. 
 حق المواطن في التوجيه واإلرشاد الصحيح في المدينة مثل ما هو عليه في : اإلعالم

 .أغلب المدن العالمية
 المدينة فضاء ثقافي لكل فئات المجتمع: الثقافة. 
 وهي صيانة األمالك المادية للمدينة والمحافظة عليها: المحافظة. 
 المدينة مكان لالنسجام والتضامن والتماسك االجتماعي: اإلنصاف الجماعي. 

ورغم استعمال المشرع لعهدة مصطلحات ومبادئ يضفي عليها الطابع اإلداري إال أنه 
 .التي تحكم المدن المتروبولية الكبرى  حاول ولو بطريقة غير مباشرة التطرق للقواعد العالمية

مجموعة من األهداف يسعى  1من القانون التوجيهي للمدينة 88كما حددت المادة 
 :المشرع لتحقيقها بموجب هذا القانون وهي

 تقليص الفوارق بين األحياء وترقية التماسك االجتماعي. 
 القضاء على السكنات الهشة وغير الصحية. 
 نقل والتنقل وحركة المرور داخل محاور المدينة التحكم في مخططات ال
 .وحولها
 الطرق والشبكات المختلفة التحكم في. 
  ضمان توفير الخدمة العمومية وتعميمها وخاصة تلك المتعلقة بالصحة

 .والتربية والتكوين والسياحة والرياضة والترفيه
 حماية البيئة. 

                                       
 .مرجع سابق 1
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 الرقابة من األخطار الكبرى وحماية السكان. 
 اآلفات االجتماعية واالقتصادية واالنحرافات والفقر والبطالة مكافحة. 
 ترقية الشراكة والتعاون بين المدن. 
 اندماج المدن الكبرى في الشبكات الجهوية والدولية. 

بعد كل هذا نستطيع القول أن المشرع الجزائري قد عالج كل المسائل ومتطلبات العيش 
 .في المدينة بضمها إلى أهداف المدينة

 :دور اإلدارة العمومية في تنظيم وتسيير المدينة الجزائرية: ب
رغم المشاكل التي تعاني منها المدينة الجزائرية إال أن اإلدارة العمومية بذلت مجهودات 
كبيرة في هذا المجال، وما يثبت ذلك عدة المتدخلين في مجال التعمير والتنظيم المعماري 

 .1في الجزائر
نص المشرع على ضرورة إنشاء 2القانون التوجيهي للمدينة ومن أجل تحقيق غايات

المرصد الوطني للمدينة كما أعطى اإلدارة المركزية صالحيات واسعة في مجال تنظيم 
 .وتسيير المدن 

 :المرصد الوطني للمدينة -
من أجل متابعة تطور المدينة الجزائرية، ومدى تجسيد البرامج المتعلقة بها أثني القانون 

ومن بين مهامه " بالمرصد الوطني للمدينة " مرصد سمي 88، في مادته 3ي للمدينةالتوجيه
 :ما يلي
 متابعة تطبيق سياسة المدينة. 
 إعداد مدونة المدن وضبطها وتحيينها. 

                                       
 :أنظر 1

Adja Djilali, DrobenkoBernard, droit de l’urbanisme, Berti, édition 2, Alger, 9007, 
p52. 

 .مرجع سبق ذكره 2
 .مرجع سبق ذكره 3
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  اقتراح كل التدابير التي من شأنها ترقية السياسة الوطنية للمدينة على
 .الحكومة
  ميدان المدينةالمساهمة في ترقية التعاون الدولي في. 
 اقتراح إطار نشاط يسمح بترقية مشاركة واستشارة المواطن على الحكومة. 
 متابعة كل إجراء تقرره الحكومة في إطار ترقية سياسة وطنية للمدينة. 

وفي األخير استثنى المشرع الجزائري مدينة الجزائر العاصمة، حيث أنها تستفيد من 
 1.تدابير خاصة بها

 :كن والتعمير والمدينة في مجال المدينةصالحيات وزير الس -
، المؤرخ في أول جويلية سنة 72-82: تطرق لهذه الصالحيات المرسوم التنفيذي رقم

: ، والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم2يحدد صالحيات وزير السكن والعمران8882
 8870نة ، وأهم ما جاء في التعديل األخير لس88703نوفمبر  80المؤرخ في  70-020

هو تغير تسمية وزارة السكن والعمران إلى وزارة السكن والعمران والمدينة، وبدراسة كال 
 :المرسومين، فلوزير السكن والعمران والمدينة عدة صالحيات في مجال المدينة وأهمها

  يتولى وزير السكن والعمران والمدينة في إطار التشاور تنفيذ السياسة الوطنية
عملها في ميدان السكن اإلسكان والبناء والعمران والهندسة المعمارية  للحكومة وبرنامج

 .والمدينة
 يقترح إنشاء مناطق جديدة حضرية وريفية لإلسكان وكذال مناطق صناعية. 
  يحدد ويقوم باألعمال التي تدخل في إطار البرامج السنوية والمتعددة السندات

 .الخاصة بالعمران والتحسين الحضري 

                                       
 .من نفس القانون 97المادة  1
، يحدد صالحيات وزير السكن والعمران، ج ر، 9000، لمؤرخ في أول جويلية سنة 102-00: المرسوم التنفيذي رقم 2

 .9000جويلية 00، بتاريخ 77عدد 
 102-00 :رقمتمم المرسوم التنفيذي يعدل وي 9017نوفمبر سنة  92مؤرخ في  727-17: المرسوم التنفيذي رقم 3

 .9017ديسمبر  11بتاريخ  09: الذي يحدد صالحيات وزير السكن والعمران، ج ر، عدد 9000المؤرخ في أول جويلية 
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 أو يأمر بإنجاز كل دراسة استشرافية متعلقة بتطور النشاطات  ينشط وينجز
 .الخاصة بالتنمية الحضرية

 :ما يلي 8870كما جاء في تعديل سنة 
 يقوم بتنشيط وا عداد سياسة المدينة وتوجيهها. 
  يساهم في السياسات واألعمال واإلجراءات المتعلقة بترقية األوساط الحضرية

جراءات تأطير المدن وترقيتها، باالتصال مع والتنظيم المتوازن للمدن ويق ترح أدوات وا 
 .المؤسسات المعنية

، يتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة 38-62: المدينة في إطار القانون رقم: ج
 1:وتهيئتها

سبب صدور هذا القانون هو محاولة التخفيف عن الضغط السكاني الذي تعاني من 
منه أنه ال  80الجزائر العاصمة، حيث نصت المادة  منطقة الساحل الجزائري، خاصة مدينة

يمكن إنشاء مدن جديدة إال في الهضاب العليا والجنوب، إال أن وبصفة استثنائية ومن أجل 
الجزائر، : رفع الضغط على المدن الكبرى يمكن إنشاؤها في الشمال، وهذه المدن المعنية هي

كل تجمع بشري ذو طابع "مدنا جديدة وهران، قسنطينة وعنابة، وحسب هذا القانون تعد 
، وهي مشروع 2"حضري ينشأ في موقع هال أو يستند إلى نواه أو عدة نوى سكانية موجودة

، كما تؤسس لكل مدينة جديدة هيئة 3ذات منفعة وطنية، وتنشأ بموجب مرسوم تنفيذي 
اإلنجازات ، تتولى هذه الهيئة كل العمليات والدراسات و "هيئة المدينة الجديدة "تسمى 

األساسية والتجهيزات الضرورية للمدينة، وبكل األعمال العقارية والتنسيق والتسيير والترقية 
مخطط تهيئة المدينة الجديدة يحدد " ، كما ينشأ لها مخطط يسمى4التجارية للمدينة الجديدة

                                       
، 73: يتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، ج ر، عدد 9009ماي  02المؤرخ في  00-09: وهو القانون رقم 1

 .9009 ماي 13: بتاريخ
 .من نفس القانون، مرجع سابق 03المادة  2
 .من نفس القانون، مرجع سابق 00و 02المادتان  3
 .من نفس القانون، مرجع سابق 07: المادة 4
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 محيط الهيئة الخاصة بها ومحيط حمايتها وتراعى فيه خصوصيات الثقافية واالجتماعية
 .1للمنطقة

وكخالصة لهذا المبحث يمكن القول أن المشرع الجزائري استفاق مع بداية األلفية 
الجديدة واقتنع أن سبب فشل كل سياسات التعمير هو إهماله لكل ما له عالقة بالمدينة، 
واقتنع كذلك أنه ال يمكن فصل التعمير عن المدينة فاألول يخدم الثاني، والثاني هو نتاج 

ذلك اكتملت تشريعات العمران في الجزائر، وما بقي إال أن تقوم اإلدارة العمومية األول وب
 .بدورها وتفّعل المبادئ والقواعد التي تضمنتها هذه التشريعات

 :تجربة مدينة الجزائر العاصمة-النظام القانوني الخاص بالمدينة: ثانيا
من الدستور  80ة تعتبر مدينة الجزائر عاصمة الدولة لجزائرية حسب نص الماد

ونظرا "عاصمة الجمهورية الجزائرية مدينة الجزائر " والتي تنص أن 72282الجزائري لسنة 
لمكانتها السياسية واالقتصادية في الدولة منحها المشرع الجزائري نظاما قانونيا خاصا بها، 

ة الجزائر يجد أساسه في القوانين المتعلقة بالبلدية وعليه ندرس هذا المبحث، مكانة مدين
وأصل تسميتها، والنظام القانوني لمدينة الجزائر في قوانين البلدية وتجربة محافظة الجزائر 

 .الكبرى 
 :مكانة مدينة الجزائر وأصل تسميتها: 1

والية "هي عاصمة ألهم مقاطعة من المقاطعات اإلدارية للدولة الجزائرية وهي 
ى االجتماعي، حيث تعتبر أكبر مدينة ، وهذا لبعدها السياسي واالقتصادي وحت"الجزائر

وصل عدد سكانها  8881جزائرية من حي عدد سكانها، فحسب إحصائيات سنة 
( 80)نسمة ويصل عدد األفراد المتواجدين في إقليمها يوميا إلى خمسة  8.228.221

اء بلدية، كما يوجد فيها أكبر مين 01ماليين فرد، واألكبر من ذلك عدد بلدياتها والمقدرة بـ 

                                       
، 09/00: القانون مفهوم المدن الجديدة من خالل كتاني كريمة،: من نفس القانون، مرجع سابق، أنظر كذلك 00: المادة 1

 .9019/9017الماجستير في القانون العام، جامعة قسنطينة،  مذكرة مقدمة لنيل شهادة
: ، ج ر، عدد1220ديسمبر سنة  03، المؤرخ في 370-20: الدستور الجزائري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2

 .1220ديسمبر سنة  12بتاريخ  70
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من الصادرات % 88من الواردات و% 08اقتصادي وتجاري في البالد بتعامالت تقدر بـ 
خارج المحروقات، كما يوجد فيها أكبر مطار دولي للنقل الجوي في البالد بقدرة استيعاب 

مليون مسافر سنويًا، يحتل المرتبة الثالثة إفريقيا، ولها مكانة جيواستراتيجية  78تصل إلى 
كان لها مكانة تاريخية كبيرة 1تبر بوابة إفريقيا وجنوب البحر األبيض المتوسطهامة حيث تع

، "منطقة سيدي فرج"جدا ففي العصر الحديث كانت المكان الذي احتلت منه الجزائر 
، 7200واتخذها المستعمر الفرنسي عاصمة له، كما تم فيها اإلعالن عن ثورة نوفمبر 

، واتخذتها الدولة 7287و 7288ديسمبر 77وأحداث ، "معركة الجزائر"وشهدت ما يسمى بـ
 .الجزائرية الفتية عاصمة لها

وفي زمن اإلمبراطورية الرومانية كانت " دزاير"واختلف الكتاب حول تسميتها بالعامية 
 80، حيث يقول بعضهم أن تسميها جاءت من كلمة الجزر، إذ كانت هناك "إكوزيور"تدعى

ثرت اآلن، ويقال أن تسميتها جاءت على يد مؤسس الدولة جزر كبيرة مقابلة للمدينة واند
، على أنقاض الدولة "جزائر بني مزغنة"الذي سماها " بولوغين ابن زيري "م  288الزيرية سنة 
، وهذا تخليدا لوالد بولوغين ابن زيري، ويقال أن "الزيريون "وأصبح سكانها يسمون بـ الرومانية،

، كما تدعى اليوم بعدة "ضوء القمر"والذي يعني " يري تيز "أصلها  أمازيغي " دزاير" كلمة
 ".البهجة، المحروس والجزائر البيضاء"تسميات مثل 

وأول ما بدأت المدينة الحديثة كانت بمدينة القصبة مهد الحضارة العاصمية وتم 
أدرجت ضمن  7228في قائمة التراث الوطني، وفي ديسمبر سنة  7227تصنيفها سنة 

 77وتحتوي على عدة مساجد وقصور أهمها، المسجد الكبير، القرن التراث العالمي، 
 .2ميالدي، وقصر رياس البحر في العصر العثماني

 

                                       
 :أنظر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية 1

www.interieur.gov.dz 
 .وما يليها 37، ص9000خالصي علي، قصبة مدينة الجزائر، الجزء األول، دار الحضارة، الجزائر،  كتاب: أنظر 2
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 :النظام القانوني الخاص بمدينة الجزائر في قوانين البلدية: 2
اعترف المشرع الجزائري لمدينة الجزائري العاصمة بنظام قانوني خاص بها، وهذا في 

المتضمن  7281جانفي سنة  72المؤرخ في  80-81: وهو األمر رقم أول قانون للبلدية،
تحدد بمرسوم القوانين :" والتي تنص على 828، وهذا في نص المادة 1القانون البلدي

ورغم " األساسية الخاصة التي تطبق على بلدية مدينة الجزائر، وبلديات بعض المدن الكبرى 
ة الجزائر تتشكل من عدة بلديات وليس بلدية الغموض الذي يسود هذه المادة بسبب أن مدين

واحدة إال أنه جاء صريح فما يخص هذه الفكرة واعتبر مدينة الجزائر مدينة ذات خصوصية، 
كما أعطى اإلمكانية للمدن الكبرى لخضوعها لنفس النظام الخاص، فيمكن القول أن هذا 

الكبرى في العالم تطبق هذا  القانون جاء متطورًا جدا في هذه المسألة حيث أن أغلب الدول
 .النظام على أهم مدنها

، جاء 2حيز التطبيق 7281من القانون البلدي لسنة  828لوضع ما جاء في المادة 
المتعلق بالتنظيم اإلداري لمدينة  7211فيفري سنة  72المؤرخ في  82-11األمر رقم 

ائر العاصمة يجعل ، حيث يهدف هذا األمر وضع نظام إداري خاص بمدينة الجز 3الجزائر
 .4عاصمة الدولة بلدية ووالية في نفس الوقت، أي مدينة كاملة الصالحيات

إال أن هذا النظام تمثله عدة عيوب وغموض كبيرة حيث أن نظام التسيير اإلداري 
لمدينة الجزائر يطغى عليه الطابع السلطوي، حيث يعتمد على عدم التركيز اإلداري، وهذا 

، فتدخل النظام 5مشرع على الدوائر اإلدارية أكثر من الدوائر الحضريةيتضح على اعتماد ال

                                       
جانفي  10بتاريخ  00: المتضمن القانون البلدي، ج ر، عدد 1207جانفي سنة  10المؤرخ في  93-07: األمر رقم 1

1207  
 .مرجع سبق ذكره 2
 10: ، المتعلق بالتنظيم اإلداري لمدينة الجزائر، ج ر، العدد1277فيفري سنة  12في المؤرخ  00-77: األمر رقم 3

 .1277مارس سنة  09 :بتاريخ
4Khaloufi. R, le statut de la ville d’Alger, mémoire pour le diplôme de magistère en 
droit, université d’Alger, institut de sciences juridiques et politiques et 
administratives, 1979, p129 
5Khaloufi. R,op, cit, p 44. 
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اإلداري لتقسيم والية الجزائر على تسيير مدينة الجزائر وأصبح لبلديات العاصمة أدوار 
 .1ثانوية

كمنا أن هذا النظام اإلداري الخاص بمدينة الجزائر لم يتطرق له أول مرة المشرع 
المؤرخ في  087-02: الفرنسي كذلك، وكان آخره األمر رقم الجزائري بل تطرق له المشرع

 .، المتعلق بتنظيم مدينة الجزائر7202فيفري سنة  80
فقد جاء بنفس الفكرة لكن بشيء من التنظيم والتنسيق بين 72282أما قانون البلدية لسنة 

دية واحدة، فقام البلديات عرفه ذوبان البلديات المشكلة للمنطقة الحضرية لمدينة الجزائر في بل
، ويتولى تسيير هذا المجلس مجلس البلديات والذي 3"مجلس التنسيق الحضري "بإنشاء 

يتشكل من مجموع رؤساء المجالس الشعبية البلدية المكونة لهذا التجمع والذي ينتخب رئيس 
التهيئة والتعمير، النظافة، : ، ويختص هذا المجلس في عدة مجاالت منها4من بين أعضائه

، 7281، وأخذا بنفس فكرة القانون البلدي لسنة 5إلخ...رق، النقل العمومي، مياه الشرب، الط
نسمة أن تقسم إلى قطاعات  7.088.888أعطى هذا القانون اإلمكانية لكل مدينة تتجاوز 

، ويتولى تسيير كل قطاع حضري منتخب بلدي تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي 6حضرية
 .7البلدي

 
 
 
 

                                       
1Khaloufi. R,op, cit, p 117. 

 11المؤرخ بتاريخ  12: ، المتضمن قانون البلدية، ج ر، عدد1220أفريل سنة  07المؤرخ في  00-20: القانون رقم 2

 .1220أفريل 
 .من نفس القانون، مرجع سبق ذكره 177المادة  3
 .من نفس القانون، مرجع سبق ذكره 170لمادة ا 4
 .من نفس القانون، مرجع سبق ذكره 172: المادة 5
 .من نفس القانون، مرجع سبق ذكره 728المادة  6

 .من نفس القانون، مرجع سبق ذكره 720المادة  7
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 :حافظة الجزائر الكبرى ثم العودة إلى المرحلة السابقةإنشاء م: 3
المتعلق بالتنظيم  7221ماي سنة  07المؤرخ في  70-21بعدما قام األمر رقم 

، من والية 7220، باسترجاع البلديات التي فقدتها والية الجزائر سنة 1اإلقليمي لوالية الجزائر
 .2بومرداس البليدة وتيبازة
، يحدد القانون األساسي 7221ماي سنة  07المؤرخ في  70 -21: صدر األمر رقم

، وقبل التطرق لهذا القانون نقول أنه جاء متعديا على 3الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى 
صالحيات المجلس الشعبي الوطني الذي يمنح صالحية التشريع للبرلمان فيما يخص 

، وعليه جاء هذا األمر 72284من دستور 788التقسيم اإلداري للبالد، وهذا حسب المادة 
، وهذا معتبرا أن والية الجزائر جماعة 5لتحديد القواعد القانونية الخاصة بتنظيم والية الجزائر

إقليمية تخضع لقانون أساسي خاص وتتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، 
 .القاعدي ولمحافظة الجزائر الكبرى هيئات سواء على مستوى الوالية أو على المستوى 

 :المحافظة على مستوى الوالية: أ
 :تتشكل محافظة الجزائر الكبرى على مستوى الوالية من الهيئات التالية

  وهو مسير المحافظة بصفته ممثال للدولة، : الوزير المحافظ للجزائر الكبرى
 .6وينفذ مداوالت المجلس الشعبي للمحافظة

                                       
بتاريخ  02: ئر، ج ر، عددالمتعلق بالتنظيم اإلقليمي لوالية الجزا 7221ماي سنة  07المؤرخ في  70-21األمر رقم  1

 .7221جوان سنة  80

 88: والمتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالد، ج ر، عدد 7220فيفري سنة  80، المؤرخ في 82-20: القانون رقم: أنظر 2

 7220فيفري سنة 82: بتاريخ

زائر الكبرى، ج ر، ، يحدد القانون األساسي الخاص لمحافظة الج7221ماي سنة  07، المؤرخ في 70-21: األمر رقم 3

 .7221جوان سنة  80بتاريخ  02: عدد

 .مرجع سبق ذكره 4

 .، مرجع سبق ذكره70-21: قمرمن األمر  87: المادة 5

 .من نفس األمر، مرجع سبق ذكره 80و 80المادتين  6
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  من  70نصت عليها المادة وله عدة مهام : مجلس محافظة الجزائر الكبرى
دراسة النسيج الحضري وأشغال رد االعتبار له، وا عادة هيكلته : ، وأهمها701-21األمر 

 .إلخ...وترميمه وتجديده، التهيئة والتعمير، الطرق، النقل والمرور
  وينتخب من طرف مجلس المحافظة : رئيس مجلس محافظة الجزائر الكبرى

 .2يعينهم الوزير المحافظ 80يعينهم بنفسه و 80عضاء، أ  88ويساعده مكتب دائم يتكن من 
 :المحافظة على المستوى القاعدي: ب

تتشكل محافظة الجزائر الكبرى على المستوى القاعدي من بلديات حضرية تدعى 
 .الدوائر الحضرية، وبلديات عادية أخرى 

 وهي بلدية حضرية مجموعها يشكل مدينة الجزائر العاصمة: الدائرة الحضرية ،
 :تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، ولها هيئتين وهما

 رئيس المجلس الشعبي للدائرة الحضرية. 
 المجلس الشعبي للدائرة الحضرية. 

ومن بين مهام الدائرة الحضرية، تسير أمالك الدائرة الحضرية، الحالة المدنية، النشاط 
 .إلخ.... االجتماعي 

ديات إلى نفس النظام القانوني لبلديات الجمهورية وتخضع هذه البل: البلدية -
 82، وعدد دوائرها الحضرية كان 72283والمنصوص عليها في قانون البلدية لسنة 

 .82والبلديات 
 
 

                                       
 .مرجع سبق ذكره 1

 .من نفس األمر، مرجع سبق ذكره 88إلى  71المواد من : أنظر 2

بن أمزال لحسن، النظام القانوني للوالي المنتدب في القانون االداري الجزائري، مذكرة : ظر كذلكأن.مرجع سبق ذكره 3

 .وما يليها 77، ص8880/8880لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، 
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 :النظام اإلداري الحالي لمدينة الجزائر: ج
تغير جذري بعد هذا التطور اإلداري الكبير  8888عرفت مدينة الجزائر العاصمة سنة 

قام رئيس  7222عرفته باسم محافظة الجزائر الكبرى، حيث مباشرة بعد انتخابه سنة  الذي
المتضمن  70-21: الجمهورية بإخطار المجلس الدستوري عن مدى دستورية األمر رقم

صدر  8888فيفري سنة  81القانون األساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى، وبتاريخ 
في هذا الخصوص وقام بإلغاء محافظة الجزائر  8888/ د.م/ أ. ف/88: القرار رقم

منه على أن الوالية  70، وهذا االعتبار وحيد وهو أن الدستور نص في المادة 1الكبرى 
قد خالف  21/70: والبلدية هما الجماعات اإلقليمية الوحيدة في الدولة، وأن األمر رقم

 .الكبرى والدائرة الحضريةالدستور بإضافة جماعات إلقليمية جديدة وهما محافظة الجزائر 
المؤرخ في أول  87-8888: وبعد قرارا المجلس الدستوري مباشرة صدر األمر رقم

، يتعلق بإدارة والية الجزائر والبلديات التابعة لها على إثر قرار المجلس 8888مارس سنة 
ية لسنة ، والذي أعاد إخضاع مدينة الجزائر والبلديات التابعة لها لقانون البلد2الدستوري 
72283. 

 8888المؤرخ في أول مارس سنة  8888/00: ثم صدر المرسوم الرئاسي رقم
الذي  7221أوت سنة  88المؤرخ في  828- 21: يتضمن تعديل المرسوم الرئاسي رقم

                                       
ر المحدد للقانون األساسي الخاص بمحافظة الجزائ 8888فيفري سنة  81بتاريخ  8888/ د.م/ أ. ف/88: القرار رقم 1

 .8888فيفري سنة  82بتاريخ  81: الكبرى، ج ر عدد

، يتعلق بادراه والية الجزائر والبلديات التابعة لها على إثر 8888المؤرخ في أول مارس سنة  80-8888: األمر رقم 2

والمتعلق بمدى دستورية األمر  8888فيفري سنة  81المؤرخ في 8888/ د.م/ أ. ف/88: قرار المجلس الدستوري رقم

: ون األساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، ج ر، عددنالذي يحدد القا 7221ماي سنة 07المؤرخ في  70-21: قمر

 .8888مارس سنة  88بتاريخ  82

 مرجع سبق ذكره 3
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 78، فبعدما كانت والية الجزائر تتكون من 1يحدد التنظيم اإلداري لمحافظة الجزائر الكبرى 
بإضافة دائرة سيدي أدمحم، وهذه  8888دائرة سنة  70أصبحت  7221دائرة إدارية سنة 

زرالدة، الشراقة، الدرارية، بئر توتة، بئر مراد رايس، بوزريعة، باب الوادي، : الدوائر هي
بلدية،  01وعدد بلدياتها . حسين داي، سيدي أدمحم، الحراش، براقي، الدار البيضاء والرويبة

 .لي منتدبويقوم بتسيير كل دائرة إدارية وا
وفي األخير يمكن القول أن المجلس الدستوري لم يوفق في إقراره عدم دستورية األمر 

، كون هذا األخير جاء تطبيقا لما كانت 2المنشئ لمحافظة الجزائر الكبرى  70-21:رقم 
العاصمة نظام  تنص عليه قوانين البلدية التي سبقته، حيث نصت على يكون لمدينة الجزائر

، لم يضف تقسيم جديد أو هيئة جديدة خالفا 703-21: بها، وأن األمر رقم إداري خاص
من الدستور بل غّير في تسميتها، أما عدد الهيئات وتسييرها فهر نفسه الموجود  70للمادة

في قانون الجماعات المحلية، كما أنه أشار إليه عدة مرات ونصه في المادة األولى منه أن 
الجزائر، هذا مع تحفظنا على منصب الوزير المحافظ حيث  هدف المحافظة تسيير والية

يمكن تفادي كل هذا الصراع لو يقوم بتسيير مدينة الجزائر أو كل واليات الوطن شخص أو 
يكون في الوقت ، رئيس أو والي أو عمدة منتخب من طرف الشعب، لكن هذا ال يمكن

عن طريق والي معين من طرف الحالي بسبب رغبة السلطة في التحكم في تسيير الواليات 
رئيس الجمهورية، وهو ما هو عليه الحال بتعيين عدة والة متعاقبين على هذه المدينة، كما 
أن التردد في وضع نظام إداري خاص بمدينة الجزائر جعل هذه المدينة تحتل ذيل الترتيب 

لعمل الضخم في قائمة أحسن وأجمل العواصم في العالم، وعليه رجع المشرع بعد كل هذا ا

                                       
 828-21: يتضمن تعديل المرسوم الرئاسي رقم 8888المؤرخ في أول مارس سنة  00-8888: المرسوم الرئاسي رقم 1

مارس  88بتاريخ  82الذي يحدد التنظيم اإلداري لمحافظة الجزائر الكبرى، ج ر، عدد  7221أوت سنة  88المؤرخ في 

 .8888سنة 

 .مرجع سبق ذكره 2

 .مرجع سبق ذكره3
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تاريخ  7202، أو حتى قبل هذا إلى سنة 1تاريخ صدور القانون البلدي 7281إلى سنة 
، حيث أقر قانون البلدية 2المتعلق بتنظيم مدينة الجزائر 087 -02: صدور األمر رقم

على  ،3 8877جوان  88المؤرخ في  78-77: الجديد والساري المفعول، وهو القانون رقم
منه على  872يحدد القواعد التي تنظم مدينة الجزائر حيث تنص المادة وضع قانون أساسي 

يتم وضع قانون أساسي يحدد القواعد التي تنظم الجزائر العاصمة بموجب ترتيب : " ما يلي
 .مع إبقائه على مجال التنسيق الحضري واإلجراءات الخاصة به" تشريعي خاص

را بالعمران في المناطق التي يسكنها تنفيذا لسياستها االستعمارية اهتمت فرنسا كثي
األوربيون فأنشأت مدن عصرية مطابقة للمدن األوربية وأحسن مثال على ذلك هي الجزائر 
العاصمة، وهران وعنابة وبعض المدن األخرى، كما فرضت على الجزائري ترك كل ما يرمز 

 .إلى هويته في مجال العمران
ورثت السلطة الفتية بعد االستقالل عدة  وكنتيجة لتراكمات أكثر من قرن من الزمن

مشاكل أهمها ترك الجزائريين الجبال والمداشر ودخولهم بكثرة إلى المدن وهذا حق طبيعي 
لكل مواطن جزائري، إال أنه كان من المستحيل على السلطة السياسية فرض سياسة عمرانية 

                                       
 .مرجع سبق ذكره1
 .مرجع سبق ذكره2
 .8877جويلية سنة  80بتاريخ  01: ، المتضمن قانون البلدية، ج ر، عدد8877جوان  88المؤرخ في  78-77: القانون رقم 3
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معيشتهم هذا ما أدى إلى خاصة بالجزائر لعدة أسباب أهمها أولوية إسكان الناس وتحسين 
تدهور المدن الجزائرية فهي اآلن ال بالفرنسية وال باألصيلة، مجموعة سكنات ومحالت 
كنتيجة للسياسة المتبعة بعد االستقالل، خاصة في المدن الكبرى وأهمها الجزائر العاصمة، 

رية واقتنع أن أول إال أن المشرع استدرك ولو متأخرا الحالة الكارثية التي تعيشها المدن الجزائ
ما يجب القيام به هو وضع نظام تشريعي متكامل خاص بالمدينة وهذا ما جاء متسلسال 
بداية من األقلية الجديدة والتي عرفت عدة نصوص تشريعية أهمها القانون التوجيهي للمدينة، 
 كما اقتنع كذلك بضرورة تحسين الوجه المعماري والحضري للمدن الكبرى بخاصة الجزائر
ن كانت وسائل العمران تظهر إيجابيا يوما بعد يوم إال أن المشرع يعاني  العاصمة، وحتى وا 

 .اضطرابات كثيرة من أجل وضع نظام قانوني خاص بها
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 السكن في الجزائر أزمة :المحور السابع
إذا كانت الغاية األساسية للتعمير بصفة عاّمة ولقانون التعمير بصفة خاّصة تنّظم 

د بالجانب العمراني، وهذا التأسيس حضارة إنسانية تمتد عبر األزمنة والعصور، قة الفر الع
إال أّن الغاية األساسية للفرد والمواطن وبصفة بسيطة للحصول على مأوى يحميه من كافة 
الظواهر الطبيعية والتي يمكنه من بناء أسرة وضمان بقاء النسل البشري ككل، ففي األزمنة 

عدة مواضيع النتهاجها إال أن  تدخلاإلسكان عملية بسيطة  ال تتطلب السابقة كانت عملية 
في الوقت الحالي وبسبب ظروف كثيرة سنتطرق إليها الحقا، أصبح من الصعب جدا تسيير 
هذا الملف، فيعد مشكل السكن من أهم المشاكل التي تعاني منها المجتمعات المعاصرة، 

لنمو بالرغم من أّن هذا القطاع حظي باهتمام خاصة الدول المتخلفة والسائرة في طريق ا
خاص من طرف الدولة الجزائرية، غير أّن أزمة السكن كانت وال تزال الشغل الشاغل الذي 
يالزم ماليين المواطنين خاصة في العشرية الماضية نتيجة التغيرات التي طرأت على 

ت األزمة تعقيدا وجعلت المجتمع من عدة نواحي، وعليه عرف قطاع السكن مشاكل كبيرة زاد
 .المواطن الجزائري يتخبط فيها

إن تفاقم أزمة السكن في الجزائر أصبح الشغل الشاغل للمواطن والدولة على حد سواء، 
حيث أصبح من السهل تحديد سوء هذا العجز خصوصا عندما يتعلق األمر بربط الطلب 

عار المواد الغذائية والخدماتية امتص على السكن بالقدرة الشرائية للمواطنين، إذ أّن ارتفاع أس
جزء كبيرا من دخلهم، مما أدى هذا الوضع إلى ضعف االدخار وعدم السكن من الحصول 
على سكن الئق، وذلك نظرا لالرتفاع المتزايد في ثمن السكنات واألراضي المخصصة للبناء، 

في السنوات  وللحد من هذه الظاهرة سخرت الدولة إمكانية مادية ومالية ضخمة خاصة
األخيرة، وقامت بخلق صيغ أخرى مثل البناء الترقوي، إضافة إلى البناء التساهمي 
واالجتماعي والسكن الريفي، ورغم هذه المجهودات التي بذلتها الدولة والمتمثلة في السياسة 
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السكنية نجد أن مشكلة أزمة السكن مازالت مستمرة وتزداد تأّزما من سنة إلى أخرى ألسباب 
 .1تعددة ومختلفة ومتشابكة ومتداخلة مع بعضها البعضم

نما تفاقم وضعه خاصة  والجدير بالذكر أن مشكل السكن بالجزائر ليس بحديث الهد وا 
بعد االستقالل بسبب اهتمام السلطات بحل مشاكل أخرى أعطت لها األولوية في الوقت الذي 

يمغرافي والنزوح الريفي نحو المدن وهو عرفت فيه الجزائر زيادة سكانية كبيرة راجعة للنمو الد
ما زاد األمور تعقيدا وانتهى األمر في سنوات الثمانينات من القرن العشرين بأزمة خانقة 

والتي الزالت آثارها إلى اليوم هذا على الرغم من جهود الدولة " أزمة السكن: "عرفت ب
تصادية بعد سنوات المسخرة إلنعاش هذا القطاع خاّصة بعد تطبيق اإلصالحات االق

 .2التسعينات من القرن العشرين
وعليه يبقى قطاع السكن في الجزائر من أكثر الميادين تشعبا وصعوبة، بالنظر إلى 
التركيبة االجتماعية واألوضاع االقتصادية والرسالة القانونية، مما يدفعنا إلى التساؤل عما إذا 

تغطية العجز في المجال السكني أو  كان البرنامج المقدم من طرف الوصاية قادرا على
يحتاج إلى تدعيم باستحداث مخططات أخرى، خاصة وأن السكن فضال عن كونه حاجة 
ووظيفة اجتماعية، فإّن القطاع المنتج له يعد إحدى النشاطات الحيوية لالقتصاد التي يمكن 

 .3أن تكون منتجة للثروة وموفرة لمناصب الشغل
جية لإلنسان إال أّن الحصول عليه يزداد صعوبة خاصة إذا كان السكن ضرورة بيولو 

في الدول التي تستعمله كوسيلة سياسية للحصول على الدعم والوالء من طرف الحكومات 
 .واألنظمة، إال أّن حقيقة السكن هو مجرد سلعة مثلها مثل باقي السلع األخرى 

 

                                       
دراسة ميدانية بجامعة لونيسي علي -شيخي رشيد، سالمي الجياللي، أزمة السكن في الجزائر من منظور بعض األساتذة 1

 .807 -882، ص 8878، 7، ج08، العدد 7، حوليات جامعة الجزائر8البليدة 
 .82فاق، مجلة علوم االقتصاد والتسيير والتجارة، ص ابتسام حاوشي، السياسة السكنية في الجزائر الواقع واآل2
 .20ابتسام حاوشي، المرجع السابق، ص 3
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 :خصائص السكن: أوال
 :ائص تجعله يختلف عن بقية السلع وأهمهاوعليه يتمّيز السكن كسلعة بجملة من الخص

تتميز المباني بفترة حياة طويلة نسبيا قد تصل إلى عقود من : السكن سلعة معمرة .7
الزمن، حسب طبيعة المواد المستخدمة في البناء ومدى توفر الصيانة الالزمة والدورية، وهو 

ت التي يستخدمها لسنوات بذلك يختلف عن السلع التي يستهلكها اإلنسان يوميا، أو التجهيزا
 .عديدة، كالثالجات والغساالت والسيارات

وهذا ما يجعل عددا كبيرا من األسر ذات الدخل المنخفض غير : السكن سلعة مرتفعة .8
قادرة على شراء أو بناء مساكن الئقة، بما في ذلك الدول األوربية المتقدمة إذ أّن الفئات 

مساكن ذات جودة، وهو ما يبرر تدخل  منخفضة الدخل تعجز عن شراء أو استئجار
السلطات العمومية في جمع الدول لتوفير مساكن الئقة للفئات ذات الدخل المحدود باعتبار 

 .ذلك يشكل عنصرا مهما في سياستها االجتماعية
ويصنف ضمن األموال غير المنقولة، كذلك قد تظهر زيادة في : السكن سلعة ثابتة .0

عينة بعكس مدينة أو منطقة أخرى، وال يمكن مقابلة العرض العرض في منطقة أو مدينة م
والطلب بصورة مباشرة إال في منطقة حضرية محددة، وهذا ما يجعل السوق العقارية، بصفة 

هناك بعض العوامل التي  اّصة، تتمّيز بطابع محلي، إال أنعامة وسوق السكن بصفة خ
كالتشريعات والقوانين التي تسنها تؤثر في سوق السكن، وهي عوامل وطنية وليست محلية 

الدولة، معدل الفائدة السائدة في السوق، معدل التضخم مستويات األجور ومعدل النمو 
االقتصادي وعلى الرغم من أن هذه العوامل ليست محلية، لكن لها تأثيرها في السوق على 

 .المستوى المحلي
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ذلك بسبب الدخل القوي يتميز بغياب المنافسة التامة، و : سوق السكن واألراضي .0
للدولة في هذا المجال من خالل اإلعانات المالية التي تقدمها لألسر الفقيرة أو الحوافز 

 1.المالية والضريبية التي تستخدمها لتشجيع االستثمار في قطاع السكن
 :أسباب أزمة السكن: ثانيا

وفرة وحاجة تتجسد أزمة السكن عموما من خالل وجود اختالل بين عدد السكان المت
ن كانت دول العالم الثالث عموما تعاني من  السكان في ظل ارتفاع متزايد في األسعار، وا 
هذه المشكلة، التي تبرز بشكل حاد في الدول ذات الكثافة السكانية الكبيرة من جهة، 
ومحدودة الموارد من جهة أخرى، هذا إلى جانب جملة من األسباب األخرى التي تؤدي إلى 

زمة السكن، وتعتبر الجزائر إحدى دول العالم الثالث التي قامت بمجهودات جبارة لحل تفاقم أ
األزمة، إال أّن ما يؤخذ على الحكومات المتعاقبة التي عرفتها الدولة الجزائرية أنها لم تعمل 
وفق رؤية متكاملة لحل مشكلة اإلسكان بأبعادها المختلفة التي تتطلب وضع حزمة متكاملة 

سات والتشريعات والممارسات تسير بالتوازي لضمان حل شامل وجذري للمشكلة، من السيا
 2.فقد كانت معظم األعمال تنفذ بمجهودات فردية تؤثر فيها العالقات الشخصية للمسؤولين

وعيه يمكن القول أّن أزمة لسكن مشكل يعاني منه كافة الدول خاصة الدول النامية 
عية كثيرة، حتى الصحية والنفسية وفي كثير من الحاالت ومنها الجزائر وله تداعيات اجتما

لها تداعيات أمنية، خاصة أن العالم اإلجرام يكون في األحياء القصديرية والمناطق الهشة، 
 :أسباب أزمة السكن في النقاط التالية تكمنوعليه 
 
 

                                       
، 80جمال جعيل، تقييم فعالية سياسة السكن في الجزائر الصعوبات والحلول، مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية، العدد 1

 .22، ص 8878ديسمبر 
وطرق معالجتها، مجلة العلوم اإلنسانية، المركز الجامعي علي كافي، تندوف،  مراد بن حرز هللا، أزمة السكن في الجزائر2

 .881، ؟؟؟؟، ص 80، العدد80مج 
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 :ارتفاع معدالت النمو الديمغرافي -1
اقم ظاهرة أزمة السكن على مستوى العالم مع وجود جملة من األسباب التي تعود لها تف

إجماال فإن عامل النمو الديمغرافي يعتبر عامل مميز لهذه الظاهرة على مستوى غالبية دول 
 -7211)للفترة % 0.88العالم العربي، ففي الجزائر وصل معدل النمو السكاني السنوي إلى 

مليون نسمة، وهذا ما أّدى  07.00بلغ عدد السكان حوالي  8888، وبعد بداية سنة (7221
أّن الزيادة  8872إلى توليد أزمة السكن، ولقد أثار الديوان الوطني لإلحصائيات سنة 

مليون نسمة بنسبة  08.8ألف نسمة، ليرتفع عدد السكان إلى  200الطبيعية للسكان بلغت 
، كما أشار 8871نقطة مقارنة بسنة  8.7، مسجلة بذلك تراجع بلغ %7.22نمو بلغت 

، وبزيادة %8، تراجع مستوى النمو السكاني إلى ما دون 8882الديوان أنه وألول مرة سنة 
 8888.1طردية تفوق بقليل المليون نسمة، في جانفي 

 :نقص األراضي المخصصة للبناء خاصة في المناطق الحضرية -2
على الرغم من غزو اسمنت للعديد من األراضي الزراعية وتخصيصها إلنجاز 

لسكنية، غير أن ظاهرة نقص األراضي تطرح نفسها، ويرجع السبب في ذلك إلى المشاريع ا
زيادة الطلبات بكثرة على السكنات في هذه المناطق بسبب تمركز العمالة للمواطنين، وعليه 

 .2نجد أّن الطلب على السكن يتحدد بعوامل اقتصادية أكثر مما هي اجتماعية
 : الهجرة الريفية -3

في يعرف ببساطة أنه انتقال المواطنين من الريف إلى المدينة بغية إذا كان النزوح الري
تغير دائم : "االستقرار فيها، فهناك العديد من التعاريف التي تناولت هذه الظاهرة منها أنه

لمكان اإلقامة أو من بيئة إلى أخرى من أجل االستقرار، وهذا التعبير ال يقتصر على 
، ولقد أفرزت العمليات المتواصلة لظاهرة النزوح الريفي "السكان فقط بل ويشمل المهن كذلك

، مما انعكس سلبا على اختالالت "؟؟؟ المدن"إلى المدن أو إلى المناطق الحضرية ظاهرة 
                                       

 .800مراد بن حرز هللا، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .28ابتسام حاوشين، مرجع سبق ذكره، ص 2
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في التنمية االقتصادية والكثير من المشكالت االجتماعية، كما أن ضعف اإلصالحات 
ب هذه اإلصالحات وعدم استقرارها الهيكلية في مجال االستغالل الزراعي وتنظيم وتضار 

أدى إلى عدم الوضوح في مستقبل القطاع الفالحي كمجال للشغل الدائم مما جعل الكثير من 
عمال األراضي يغادرون هذا القطاع باتجاه المدن بحثا عن عمل أفضل ومستقر زيادة إلى 

ذب وتحقيق رغبتهم انتشار البطالة باختالف أحالمهم على غرار المدينة التي تملك قوة الج
 1.7هاجر حوالي  7211 -7288في تطوير حياتهم وزيادة مداخيلهم في المرحلة ما بين 
 .مليون نسمة من سكان األرياف نحو المدن وبصفة نهائية

كل هذا جعل التجمعات الحضرية غير قادرة على استيعاب سكانها وتلبية طلباتهم من 
ازن بين معدالت نمو السكان ومعدالت تطوير عمل وخدمات ومأوى يناسبهم النعدام التو 

نجاز السكن الحضري، األمر الذي أّدى وال يزال يؤّدي إلى اختناق  فرص الشغل والخدمات وا 
المدن بالسكان وتزايد تدهور األوضاع بها في مختلف المجاالت مع ارتفاع معدالت نمو 

 .1السكان بها بمعدالت ومتفاوتة
 :لية للمشاريع السكنيةنقص الموارد المالية التموي -4

على الرغم من تخصيص الدولة لمبالغ معتبرة من ميزانيتها للسكن، غير أن احتكارها 
للسوق العقاري جعل عبئ التمويل يشغل خزينتها نظرا لكثرة الطلب على السكن، ومن هنا 
كان البد لنا أن نفتح المجال أما الخواص وأن تشجع البنوك على تسهيل عملية منح 

 .2وض العقارية للمواطنينالقر 
 :ارتفاع أسعار مواد البناء -5

مواد البناء مختلف المواد المستعملة في عملية البناء، ويعتبر االسمنت والحديد والرمل 
أهم هذه المواد، وينعكس أي ارتفاع في أسعار مواد البناء بصفة عامة والموارد المذكورة 

ربات التي غزت مواد االسمنت والرمل بصفة خاصة على قطاع السكن، ولقد تسببت المضا
                                       

 .800، 800مراد بن حرز هللا، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .28 ابتسام حاوشين، مرجع سبق ذكره، ص2
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والحديد في السوق الجزائري في ندرة غريبة رغم غزارة اإلنتاج المحلي، األمر الذي يعرقل 
إتمام إنجاز مشاريع البناءات العامة، وفي ؟؟؟ تجسيد مشروع مليوني ونصف وحدة سكنية 

ن اإلسمنت تجاوز ، فسعر الكيس العادي م8870-8870المسطرة خالل البرنامج الخماسي 
دج، 888دج، بعدما كان ال يتجاوز  088دج، ولم ينزل تحت سقف  288بعض األحيان 

دج للقناطر إلى أزيد من 0088كما أن سعر الحديد شهد وتيرة مهولة بصعوده من 
دج، تمام مثل الرمال التي صارت تباع بخمسة أضعاف سعرها المحلي، والالفت أّن 1888

ي نقص حاد في الكميات المعروضة في األسواق، بحيث صار حمى المضاربات تسبب ف
االسمنت والحديد والرمال تنفذ في أوقات جد مبكرة، ما أدى إلى تجميد العديد من الورشات 

 1.والزج بمئات العاملين في إجازة إجبارية غير محددة
 :عدم تماشي القدرة الشرائية للمواطن مع تكلفة السكن -6

لدخل أو المعدومة الدخل والتي لم تسنح لنا الفرصة خاصة للفئات المنخفضة ا
للحصول على سكن اجتماعي، وهذا ما يعاني منه أغلب المواطنين في الجزائر، بل حتى 
اإلطارات العليا للدولة يجدون صعوبة كبيرة للحصول على سكن الئق بمكانتهم االجتماعية 

جد صعوبة أكثر حيث أن بسبب ضعف أجورهم، وفي بعض األحيان تجد فئة اإلطارات ت
أصحاب المرتبات البسيطة يمكنهم الحصول على سكن اجتماعي، عكس فئة الموظفين 

 .المتوسطين
 :سوء توزيع السكنات -7

دعت المقررة األممية للحق في السكن الالئق الحكومة الجزائرية إلى مراجعة سياستها 
طاع السكن، وقد وقفت خالل المتعلقة بإنجاز وتوزيع السكن، مؤكدة وجود أزمة مزمنة في ق

زيارتها للجائز على حقيقة أزمة السكن التي يعيشها الجزائريون، وبنت موقفها على 
االحتياجات التي صاحبت عمليات توزيع السكن االجتماعي، مقرة بأن األمور ال تسير بشكل 

                                       
 .801مراد بن حرز هللا، مرجع سبق ذكره، ص 1
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ان، مناسب والحظت من خالل لقاءاتها مع أعضاء الحكومة والنقابات ونشطاء حقوق اإلنس
ومن خالل جوالت تفقدية قادتها لبعض األحياء وجود عجز هيكلي مزمن للسكن الالئق 

فقطمن الجزائريين كانوا يقيمون في سكن الئق % 78موروث من العهد االستعماري كون 
اثناء الفترة االستعمارية، كما أن اإلرهاب أّخر مشاريع السكن مشيرة إلى أّن المشاكل التي 

نتج عنها فوضى في  التسعيناتخالل الثمانينات واألزمة األمنية خالل عاشتها الجزائر 
القطاع ميزتها انتشار البناء القصديري، باإلضافة إلى نزوح السكان نحو المدن هروبا من 

 .اإلرهاب وكذا الكوارث الطبيعية من زالزل وفيضانات، وهي كلها تؤثر في تفاقم األزمة
ة العجز، كون االستثمارات العمومية في القطاع وحّملت السلطات العمومية مسؤولي

مرهونة بتوفير األراضي التابعة للدولة بدال من أن تبني على الطلب واالحتياجات، وحسب 
التقرير الولي لممثلة األمم المتحدة، فإن الحكومة أرست سياسة أغلقت جانب احتياجات 

ضبوطة لمعالجة األزمة المواطنين المقيمين في سكنات الئقة في ظل غياب سياسة م
 1.المطروحة

 :هيمنة القطاع العام على عملية إنجاز السكنات وتهيمن الخواص لذلك -8
مع عدم تقديم لهم التحفيزات التي تساعدهم في إنجاز األنماط السكنية بأسعار معقولة 

 2.في متناول المواطن الجزائري العادي
 :الكوارث الطبيعية -3

حوادث غير متوقعة : "المدنية الكوارث الطبيعية بأنها عرفت المنظمة الدولية للحماية
ناجمة عن قوى الطبيعة، أو بسبب فعل اإلنسان يترتب عنها خسائر في األرواح وتدمير في 
الممتلكات، وتكون ذات تأثير شديد على االقتصاد الوطني والحياة االجتماعية وتفوق قدرتها 

، ولقد عرفت الجزائر العديد من الكوارث "قدرة الموارد الوطنية، وتتطلب مساعدة دولية
الطبيعية كالفيضانات والزالزل، إال أّن تركيزنا ينصّب على الزالزل، ذلك أن الجزائر تقع على 

                                       
 .802-802مراد بن حرز هللا، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .27ابتسام حاوشين، مرجع سبق ذكره، ص 2
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حدود صفائح جيولوجية متحركة على مستوى االلتقاء بين قارة إفريقيا وكل من قارتي أوربا 
يترتب عليه هزات أرضية بشكل دوري،  ملمتر سنويا، مما 8وآسيا، هذا التقارب يتم بسرعة 

الذي ( ORLEAN-VILLE)7200ومن أهم الزالزل التي عرفتاه الجزائر زلزال الشلف سنة 
عمارة  8888حالة وفاة، وتدمير  7888درجات على سلم ريختر مخلفا  8.1: قّدرت قوته بـ

لى سلم ريختر درجة ع 1.7قّدرت شدة قوته  7228سكنية، في حين أّن زلزال األصنام لسنة 
درجات على  8.2الذي بلغت شدته  8880حالة وفاة، وزلزال بومرداس سنة  8888مخلفا 

بناية، باإلضافة إلى  7800وأدى إلى انهيار أكثر من  8.888سلم ريختر، مخلفا كذلك 
 1تضرر البنى التحتية في منطقة الجزائر العاصمة

 :غياب المعلومة الخاصة بالسكن -13
جل الجزائريين ما يوفره السوق العقاري من وحدات وأنماط سكنية  لحد اليوم ال يعرف

 2.وال حتى كيفية الحصول عليها
 :نقص تكوين الموارد لبشرية -11

إن مختلف الدراسات االقتصادية الحديثة اعتبرت الموارد البشرية العنصر األساسي 
يتجدد من فترة والمهم في االقتصاد الوطني، حيث تعتبر بمثابة راس المال الحقيق الذي 

زمنية ألخرى، خاصة حينما يتعلق األمر بأصحاب الكفاءات باألعداد والنوعية المطلوبة، 
غير أن القوى العاملة في قطاع البناء واإلنجاز تتميز بمجموعة من الخصائص والمؤشرات 

 :يمكن إنجازها فيما يلي
من اليد % 80إلى  88تعتبر خزان للعمالة، ذلك أن قطاع البناء يمتص ما بين  -

العاملة اإلجمالية وبهذا تعتبر المحرك الرئيسي لالقتصاد الوطني من خالل تنشيط 
وتحريك العمليات اإلنتاجية التي لها عالقة بقطاع البناء بصفة مباشرة أو غير 

 .مباشرة
                                       

 .801-808مراد بن حرز هللا، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .27ابتسام حاوشين، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 1.نقص تكوين اليد العاملة في مجال البناء -
 :اءاألزمة األمنية التي عرفتها الجزائر والعشرية السود -12

العشرية "وهو ما سمي بـ 7227منذ بداية األزمة األمنية التي عرفتها الجزائر بعد سنة 
، اضطر مئات اآلالف من الجزائريين إلى الفرار من الهجومات اإلرهابية المسلحة، "السوداء

والمجازر، ورغم أنه من الصعب جدا تحديد عدد النازحين الجزائريين نتيجة ما أصبح يسمى 
ألف نازح، ولقد عرفت سنة  888ألف و 788الوطنية، فإّن عددهم يتراوح بين  بالمأساة
نزوح عدد كبير من المواطنين من مدينة المدية والبليدة والعديد من المدن الواقعة  7222

كان عدد النازحين الذين يعيشون في  8888جنوب العاصمة، وتشير اإلحصائيات أن سنة 
في  08888نازح في مدينة الشلف، وما يقارب  0888و ألف نازح 08مدينة تيارت حوالي 

ضواحي سعيدة، كما تشير اإلحصائيات أن عدد الذين نزحوا من المدية وعين الدفلى وحدهما 
 2.نازح 08888يفوق 

 :السياسة السكنية في الجزائر .ثالثا 
السياسة السكنية هي مجموعة من المقاييس المتبناة والموضوعة من طرف الدولة 

ف وضع وسائل وآليات التدخل في السوق السكني وضمان التوازن العام بين الوطن بهد
والطلب، وذلك في ظل احترام مقاييس السعر والكمية المحددة، ومن هذا التعريف يمكن أن 

 :نستخلص جملة من الخصائص المتعلقة بالسياسة السكنية نذكر من أهمها
يجيا لتطور بلدها، حيث إنها ترتبط بهذا تكتسي السياسة السكنية طابعا هاما واسترات -

 .التطور سواء كان على الصعيد اقتصادي أو االجتماعي
توجه السياسة السكنية لمحاربة الفوارق االجتماعية، حيث إنها تحترم في الواقع مبدا حق  -

الحصول على سكن وذلك عن طريق تصحيح االختالفات في مستويات دخل األفراد من 
 .اجتماعيةأجل تحقيق عدالة 

                                       
 .808-802مراد بن حرز هللا، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .800مراد بن حرز هللا، مرجع سبق ذكره، ص 2



 رضوان عايلي. قانون التعمير والتهيئة العمرانية                                       د

107 

توجه السياسة السكنية من أجل الحد من سوء توزيع السكان عن طريق تشجيع السكن  -
الريفي، باعتبار معظم السكان يتمركزون في المناطق الصناعية والمدن الكبرى مما خلق 

 .ظاهرة النزوح الريفي
القتصادية تؤخذ السياسة السكنية بعين االعتبار مشكل الندرة االقتصادية نتيجة الموارد ا -

من جهة وزيادة الحاجات من جهة أخرى، حيث إنها تحارب ظاهرة سوء استغالل الموارد 
 1.المالية

 :أهداف السياسة السكنية: رابعا
تكتسي السياسة السكنية صفتها األساسية من خالل أهدافها المسطرة، وتهدف في 

السكن من جهة، الساس إلى إرضاء الطلبات والحاجات مع رفع النشاط الخاص بمجال 
والقضاء على ظاهرة البطالة من جهة أخرى، والمالحظ أن هذه األهداف تندرج في األهمية 

 .2التي يكتسيها قطاع السكن وآثاره على الحياة االقتصادية واالجتماعية
كما أن سياسات السكن وباختالفها تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على 

طريق مجموعة من الوسائل التنظيمية والتقنية والمالية، وتختلف طرق هذه السلعة، وذلك عن 
تدخل الدولة في السوق باختالف نظمها السياسية واالقتصادية، كما أن السياسة السكنية 
جراءات وأهداف تسعى الحكومة من  تتخذ في إطار سياسة عامة قطاعية، باعتماد آليات وا 

نين من السكن، كما أن السياسة السكنية تعتبر خاللها إلى خدمة وتلبية مطالب المواط
مجموعة منظمة من المقاييس المتبناة والموضوعية من طرف الدولة، والهدف الرئيسي منها 
يبرز في وضع الوسائل وآليات التدخل في السوق السكني وضمان التوازن العام بين العرض 

ة، كما تهدف السياسة السكنية والطلب، وذلك في ظل احترام معايير السعر والكمية المحدد
إلى تحقيق أهداف الحكومة باعتماد آليات وأدوات وفق ؟؟؟ صناع السياسة، لكن يعتبر أهم 

                                       
 .77، ص 8، جامعة البليدة 80ائر، مجلة آفاق علم االجتماع، العدد ز درديني أحمد، السياسة السكنية في الج1
، جامعة زيان اقتصاديةالمومن عبد الكريم، برامج السياسة السكنية ودورها في معالجة أزمة السكن بالجزائر، مجلة دفاتر 2

 .87، الجلفة، ص عاشور
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أهداف السياسة السكنية تلك المرتبطة بالجانبين االجتماعي واالقتصادي من خالل عملية 
 .1اإلنجاز وفق الحاجات القائمة

 :عينة ومنهاويمكن تقييم هذه األهداف على مجموعات م
 :األهداف األساسية للسياسة السكنية-1
نظرا لألهمية الكبيرة التي يكتسيها السكن، يعتبر هذا األخير حاجة أساسية وملك مفيد "

،  اللذان (ثمنه)نظرا للشروط التي يفترض أن تتوفر فيه، سواء أكانت تتعلق بجودته أو تكلفت
وعليه فإن من بين األهداف األساسية من الممكن أن يساء تقديرهما من طرف المستهلك، 

سكن أو بعبارة أدق هو القضاء على ( أو عائلة)للسياسة السكنية هو إما توفر لكل فرد 
، كما يجب أن نراعي تكلفة "أزمة السكن"هاجس تعاني منه معظم دول العالم والمتمثل في 

ومبسطة في نظر  القدرة الشرائية للفرد، وتكون شروط الحيازة على ملكية السكن واضحة
المستهلك، وعليه فعلى السياسة لسكنية أن تحدد جميع المعايير والمقاييس المتعلقة بالسكن 
وأن تأخذ بعين االعتبار مستوى نمو البلد المعني وما مدى توفره لإلمكانيات المتعلقة بإنجاز 

كان نظام السكنات، كما أنها تأخذ بالحساب طبيعة النظام المتبع من طرف الدولة سواء 
 2.اشتراكي أو نظام اقتصاد السوق 

 :األهداف االجتماعية-2
للسكن أهمية اجتماعية بالغة، الرتباطه بالجانب اإلنساني التي من خالله تكون 
مستقرة، الذي جعل الدولة تتدخل في هذا اإلطار بطريقة مباشرة وغير مباشرة، باعتماد 

مل الدولة على تمويل مشاريع السكنية من وسائل متعددة تدخل في إطار دعم الدولة أهمها ع
جهة، وكذلك دعم تكلفة السكن، وبالتالي تهدف الدولة من وراء هذا اإلجراء إلى الحد من 

                                       
، السياسة السكنية في الجزائر بين األهداف والصيغ المعتمدة، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، دريسنبيل 1

 .882 -882، لونيسي علي، ص 8ة البليدةع، جام78العدد
 .87المومن عبد الكريم، مرجع سبق ذكره، ص ص 2
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الفوارق االجتماعية والعمل على تحقيق الرفاهية للجميع وتفادي مخاطر اآلفات االجتماعية 
 .1واالستقرار االجتماعي

 :نيةاألهداف االقتصادية للسياسة السك-3
نظرا للدور الكبير الذي يلعبه قطاع السكن، إذ أنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالنشاطات 
االقتصادية األخرى بواسطة ميكانيزمات مالية وضريبية واقتصادية، وأن أثر هذا االرتباط 
على النشاط االقتصادي يتمثل في تمويل نشاطات البناء، شراء السكن وكذا شراء التجهيزات 

بالسكن، أما آثار الضريبة على قطاع السكن فإنها تتمثل في النسب الضريبية المتعلقة 
المعروضة واإلعفاءات المقدمة، فعلى السياسة السكنية أن تراعي مدى ترابط بين ها القطاع 

القوانين )الحسابي أي قطاع السكن وباقي القطاعات األخرى، وذلك من خالل أدوات وآليات 
خلق مؤسسات متخصصة والضرائب واعانات والتي تنبثق عنها أسعار ، (والمراسيم التنظيمية

الفائدة وتأطير العروض وفرض الضرائب والرسوم الجمركية، وكذا تشجيع االستثمارات 
العمومية وإلقرار حقوق الملكية، كلها عوامل تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على تسيير 

وراءه كل القطاعات األخرى، ومن ثمة وتطوير قطاع السكن، وانتعاش هذا األخير يجذب 
 .2الزيادة في النمو االقتصادي والتخفيض من البطالة واالرتفاع في الدخل القومي

 :أهداف أخرى نذكرها كما يلي" كما السياسة السكنية" -
إنجاز السكنات الحضرية اإليجارية الموجهة للشريحة األقل : إعادة متابعة المنجزات -

الل تدعيم المرقي العقاري وتحفيزه على إنجاز هذه السكنات دخال وطنيا، وذلك من خ
 .الفائدة وناجمة عن االستثمارات ميسورةالتساهمية االجتماعية عن طريق قروض بنكية 

التنسيق بين إنجاز السكن الريفي والسكن الحضري باألخذ بعين االعتبار  -
لضغط على النزوح إلتمام إنجاز السكن الحضري لمواجهة او  اإلحصائيات السكنية، 

الريفي لألرياف نحو المدن والهدف منه محاربة ظاهرة النزوح الريفي وا عادة تحفيز السكان 
                                       

 .882درسي، مرجع سبق ذكره، ص نبيل 1
 .88 -87مومن عبد الكريم، مرجع سبق ذكره، ص ال2
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على االستقرار في األرياف للسكان األصليين الذي يأتي في إطار استراتيجية الدولة في 
 .تنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا

ي إطار بناء السكنات عن طريق تشجيع تدعيم وترقية اإلمكانيات والوسائل الوطنية ف -
المؤسسات الصغيرة المتوسطة وا عادة تأهيل هيكلة المؤسسات الوطنية المتعلقة لقطاع 

 .السكن
مواصلة ومضاعفة الجهود المختصة إلنجاز القرى الريفية، فإن األكواخ التي كانت  -

 .لمدة طويلة ترمز لفقر أريافنا تختفي لألبد من وجهة نظر الجزائر
قيام بعمليات تجديد واسعة بالتنمية للمجتمعات لسكنية بالمدن واألرياف لتسوية ال -

 .المشاكل المتولدة عن المساكن القديمة وإلزالة القذارة التي توجد في كثير من األحيان
إن التجهيزات االجتماعية مثل المراكز التجارية والمنشآت الطبية ولصحية ومركبات  -

ات الخضراء وتسيير وسائل النقل الجماعي، ؟؟؟؟؟ في الرياضة والتسلية والفضاء
 .المجتمعات المبنية حديثا كما ستدخل إلى األحياء الموجودة حاليا بمناسبة تجديدها

 .تمكين ذوي الدخل الضعيف من الحصول على سكن إيجاري  -
تنويع عروض السكن لفائدة مختلف شرائح المجتمع وباختالف مستوياته وهذا من  -

 .الترقية العقاريةحالل تشجيع 
تمويل السكنات التي جندت الدولة نفسها اتجاهها مع خلق وتطوير أنظم تمويل  -

 .تساعد من حل أزمة السكن خالل هاته الفترة
محاولة تحقيق التوازن الجغرافي اإلقليمي بين المناطق الحضرية والريفية من خالل  -

 .اإلداريةالتشجيع على السكن الريفي من حيث التسهيالت المادية و 
ضرورة إنهاء حالة الفوضى العمرانية بإدراج عملية البناء في إطار منسجم ومنظم مع  -

 .مراعاة أخطار الزالزل وتخفيض أسعار السكن
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 .1تحسين سياسة تسيير المدن -
اعتمدت الحكومة في سياستها السكنية توزيع صيغ السكن المعروضة في السوق، 

سر على االدخار للمساعدة في تمويل السكن، وأيضا وزيادة الطلب الفعال من خالل حث األ
تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في اإلنتاج السكن الموجه للفئات محدودة الدخل 

 .2مقابل الحصول على حوافز مالية وضريبية تهدف إلى تخفيض تكلفة اإلنتاج
عتماد على عدة وحاولت الدولة الجزائرية الفتية القضاء على أزمة السكن من خالل اال

برامج سكنية موجه حسب الفئات االجتماعية واالقتصادية للشعب الجزائري، إال أنها لم 
تستطع القضاء على ازمة السكن لألسباب التي سبق ذكرها، إال أنها حققت به النتائج 

 : اإليجابية للمواطن الجزائري ونذكر هذه البرامج كما يلي
 :السكن االجتماعي اإليجاري -1

، يتم تمويله من طرف OPGIعلى تسييره دواوين الترقية والتسيير العقاري يشرف 
وهو موجه إلى إسكان الفئات االجتماعية التي ال يزيد دخلها % 788الخزينة العمومية بنسبة 

 .3ألف دج، ويمنح لها على سبيل اإليجار 80الشهري عن 
 :وال يمكن ألي شخص أن يستفيد من سكن عمومي إيجاري إذا كان

 .يملك ملكية تامة عقارا ذا استعمال سكني أو قطعة أرض صالحة للبناء -
استفاد من سكن عمومي إيجاري أو اجتماعي أز ريفي أو سكن في إطار البيع  -

 .باإليجار
 4.استفاد من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي -

 
                                       

، مجلة 8870-8880أسامة خوجة، إصالح السياسة العامة السكنية كآلية إلدارة أزمة السكن في الجزائر للفترة ما بين 1
 .710 -718، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، ص 8888، 87، ع 80الناقد للدراسات السياسية، مج 

 .788ص  جمال جعيل، مرجع سبق ذكره،2
 .787جمال جعيل، مرجع سبق ذكره، ص 3
 .78درديتي أحمد، مرجع سبق ذكره، ص 4
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 (:المدعم)السكن االجتماعي التساهمي-2
إنجازه أو شراؤه عن طريق إعانة الدولة، وذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي هو سكن يتم 

، المحدد لقواعد تدخل الصندوق الوطني 7220أكتوبر  80المؤرخ في  082 -20: رقم
 .1للسكن في ميدان الدعم المالي لألسرة

ويستهدف عرض السكن المدعم طلبات السكن التي تتقدم بها الفئات ذات الدخل 
لتي ال يمكنها الحصول على ملكية الشكن دون هذه اإلعانة، ويمكن ألي شخص المتوسط وا

 :أن يستفيد من مسكن مدعم إذا كان
 .لم يستفد من سكن اجتماعي وال يملك قطعة أرض أو سكن -
 .لم يحصل على أي إعانة مالية من طرف الدولة -
 .مستوى دخله ال يتعدى اربع مرات الحد األدنى لألجور -
مة أولية للمرقي العقاري المكلف بإنجاز هذا النوع من السكنات، بإمكانه دفع قي -

 2.ويمكنه الحصول على قرض من البنوك لدفع باقي قيمة السكن
 :سكنات البيع باإليجار-3

يمثل هذا النوع ن السكن جزءا جديدا من عرض السكن الذي تم تأسيسه عن طريق 
المحدد لشروط وكيفية الشراء  8887أفريل  80المؤرخ في  780-87المرسوم التنفيذي رقم 

 3.في إطار بيع السكنات المنجزة من األموال العمومية عن طريق تأجيرها
وتعتبر عملية البيع باإليجار طريقة للحصول على سكن مع اختيار مسبق المتالكه عند 

 .انقضاء مدة إيجار محددة في إطار عقد مكتوب

                                       
المحدد لقواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في  7221أكتوبر سنة  80المؤرخ في  082 -20: المرسوم التنفيذي رقم1

 .7220أكتوبر سنة  78: بتاريخ 88: مجال الدعم المالي لألسر، ج ر، عدد
 .78مد، مرجع سبق ذكره، ص درديتي أح2
يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في  8887أفريل  80المؤرخ في  780 -87: المرسوم التنفيذي رقم3

 .8887أفريل سنة  82: بتاريخ 80: إطار البيع باإليجار وكيفيات ذلك، ج ر عدد
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طنين الذين ال يتعدى مستوى دخلهم يستهدف هذا النوع الفئات المتوسطة من الموا
خمسة مرات الحد األدنى لألجور، أي المواطنين الذين ال يمكنهم الحصول على سكن 
اجتماعي وال على سكن ترقوي الرتفاع سعره، وهذا النوع من السكن موجه لكل شخص تتوفر 

 :فيه الشروط اآلتية
 .سكن أو أي قطعة أرضال يملك عقارا سكنيا وليس في طور الحصول على أي ملكية  -
 .لم يستفد من إعانة مالية من الدولة للبناء أو لشراء مسكن -
 .مرات الحد األدنى لألجور 80له دخل ال يتعدى  -
سنة انطالقا من تاريخ دفع أول دفعة مالية للحيازة على سكن صيغة  80ال يتعدى سنه  -

 .1البيع باإليجار
ة الوطنية لتحسين وتطوير وأوكلت مهمة هذه الصيغة من السكن إلى الوكال

، أما الباقي %10، ويتكفل الصندوق الوطني للسكن بتمويل نسبة (AADLعدل )السكن
على % 70عند قبول الملف، و% 78: فيسدده المستفيد كمساعدة أولية على ثالث مراحل

األولى عند تسلمه مفاتيح السكن، % 0كل سنة، بحيث يسدد % 0مدى ثالث سنوات بمعدل 
 .2سنة 88من ثمن السكن فيسددها من خالل مدة زمنية ال تتعدى %10بة المتبقية اما النس

وتتمثل مشاركة المستفيد في هذه الحالة، في توفير قطعة أرض تكون مله إضافة إلى 
نجاز العمل، ويمكن ألي شخص أن يستفيد من مسكن ريفي إذا كان  :مشاركته في تنفيذ وا 

 .صالحة إلنجاز سكن في الريف مقيما في الريف ويملك أرضا للبناء -
مرات الحد األدنى لألجور وال يملك أي منزل لالستخدام  8مستوى دخله ال يتعدى  -

 .السكني

                                       
 .70درديتي أحمد، مرجع سبق ذكره، ص 1
 788.0ذكره، ص جمال جعيل، مرجع سبق 2
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لم يستفد من قبل من التنازل عن مسكن ملكا للدولة أو من دعم الدولة لإلسكان أو من  -
 .1سكن عمومي إيجاري 

 :طرق تمويل السياسات السكنية: خامسا
عبارة عن عملية إقراض وتقديم "ويل السكني أو العقاري على أنه يمكن تعريف التم

لسيولة النقدية لشراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات اإلدارية والمنشآت 
الخدماتية ومباني المحالت المخصصة للنشاط التجاري، وسواء ذلك بشكل دوري بصورة 

ي أغلب األحيان حسب االتفاق مع جهة عاما ف 70أقساط دورية لمدة معينة أكثر من 
التمويل مع تملك العقار بعد سداد األقساط، ويتيح نظام التمويل حرية اختيار العقار 

 .2المطلوب شراؤه والمالئم لطالب التمويل
 :صيغ التمويل العقاري 

تتعدد أشكال المؤسسات التمويلية كما تتعدد أشكال القروض وشروط االقتراض، غال 
ا كانت تتطلع إلى توفير الموارد المالية الالزمة لقطاع اإلسكان من جهة أنها جميع

والمحافظة على ما يتواجد لديها من األصول المالية السائلة العمل على تنميتها من جهة 
أخرى، بكل الوسائل المتاحة لها، قد يتطلب التمويل اإلسكاني بصورته المعروضة معرفة 

 :لها الغرض والتي يمكن حصرها كاالتيالمعايير التي يتم استخدامها 
تعتبر الفترة الزمنية من المؤشرات المستخدمة في النشاط اإلسكاني إليجاد أصناف    -7

 .القروض التي ترتبط بها
 :التمويل حسب المصادر التمويلية -8

تتخذ المصادر التمويلية من المعايير لتحديد بعض األصناف االئتمانية التي يتم تقديمها 
 العقارية الخاصة ببناء المساكن أو األنشطة المساعدة لإلسكانلألنشطة 

                                       
 .78درديتي أحمد، مرجع سبق ذكره، ص 1
خيرات أحمد، واقع ومستقبل منظومة التمويل اإلسكاني في الجزائر في ظل محدودية الموارد المحلية الجزائرية لالقتصاد 2

 .000، المجلد الثاني، ص 8871، أفريل 81والمالية، العدد 
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 :التمويل حسب ملكية األموال المستثمرة -0
تعتبر ملكية األموال التي يتم استثمارها إحدى المقاييس المتبعة لمعرفة بعض األنماط 

 .التمويلية
 .التمويل حسب طبيعة النشاط العقاري  -0

أنواع بخصائص مشتركة حول ( 80)ثالثة كما وأن هذه القروض يمكن تقسيمها إلى 
 :معدل الفائدة المختار، ومدة القرض، ونوعية الضمان المتقدم كاآلتي

 .القروض الصغيرة ذات المدة الطويلة والفائدة القليلة - أ
 .1القروض الكبيرة ذات المدة القصيرة والفائدة الكبيرة - ب

 :طرق حل أزمة السكن في الجزائر: سادسا
لتي يعاني منها قطاع السكن في الجزائر، وخاصة أن هذه من خالل المشاكل ا

المشاكل متشعبة ومتداخلة فيما بينها يمكن اقتراح مجموعة من الحلول للحد منها، والتي 
 .كانت محل إجماع كافة الباحثين في هذا المجال

 .يجب أن يكون العدل في توزيع السكنات -
 .ي احترام اآلجال المحدد للبناءالمراقبة الصارمة في إنجاز المشاريع السكنية أ -
 .تسليط عقوبات على األفراد المستفيدين أكثر من مرة -
 .إنشاء مؤسسات تراقب توزيع السكن، وضع صيغ جديدة -
 .البناء في األراضي الصحراوية والمناطق الريفية -
 .تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين رواتبهم -
 .اجهة أزمة السكناالستفادة من الخبرات األجنبية في مو  -
 .جرد السكنات المغلقة وا عادة توزيعها -

                                       
 .000الخيرات أحمد، مرجع سابق، ص ص1
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غرف فما فوق حتى تمتص أكبر عدد من العائالت ( 80)بناء شقق ذات أربعة -
 .الكبيرة

 .تخفيض أسعار مواد البناء -
 .المخصصة للبناء( األراضي)تخفيض أسعار العقارات -
 1.مارة الدولةدخول المستثمرين الكبار في هذا المجال؛ أي البناء وبيع تحت إ -

تنظيم األسرة وهو التخطيط لتوقيت اإلنجاب بحيث تكون هناك فترة زمنية بين كل طفل 
وآخر، ولقد أولت الدولة الجزائرية غاية كبيرة لتنظيم األسرة منذ ثمانينات القرن العشرين، 
حيث أنشأت اللجنة األسرية التي كان مبدؤها وضع التوازن بين الموارد االقتصادية 

 .مجتمعوال
الحد من الهجرة الريفية، حيث انتهجت الجزائر جملة من اإلجراءات للحد من النزوح 
الريفي للتخفيف من أزمة السكن في المدن، ومن بين اإلجراءات المتبعة رصد مبالغ مالية 

 .لمساعدة المستفيدين لبناء منازلهم، وتأتي هذه اإلجراءات لوقف النزوح الريفي إلى المدن
 .اليب التعامل مع الكوارث الطبيعية مع النسيج العمرانيتطوير أس

وأهم هذه النقطة هو اعتماد التوصيات التي جاءت في التقرير : الشفافية في التوزيع
 :األولي لممثلة األمم المتحدة للحق في السكن الالئق وهي

  وجوب إشراك ممثلي الموطنين في رسم سياسة سكنية ناجحة تقوم على الشفافية
 .اإلنجاز والتوزيع مع تنويع العرضفي 

  وجوب تبني الديمقراطية حقيقة تقوم عليها السياسة السكنية، كون الجزائر عكس
العديد من البلدان األخرى، تمتلك من اإلمكانيات ما يمكنها من تجاوز األزمة 

 .وتحسين اإلطار المعيشي لسكانها
  فتح الجانب اإلعالمي، خاصة السمي البصري. 

                                       
 .808 -807د، سالمي الجياللي، مرجع سبق ذكره، ص شيخي رشي1
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 ل وطني موحد لطلبات السكنإرساء سج. 
 عدم التضييق على المدافعين عن الحق في السكن. 
  تكوين وتأهيل اليد العاملة وهذا لتفادي اللجوء إلى الشركات األجنبية التي قد تسبب

 1.للجزائر مشاكل أخرى هي في غنى عنها
 مع عرض برنامج وطني للقضاء على السكنات الفوضوية والقصديرية، وذلك بدحرها أوال 

وضع تدابير وقوانين صارمة تمنع انتشارها ثم توفير الموارد المالية الالزمة لتعويضها 
 .بسكنات بسيطة والئقة

  فرض ضريبة تصاعدية على أساس الملكية العقارية، وتخصيصها كمورد مالي تستعمله
 .الدولة في تمويل مشاريعها السكنية، فكما تعمل على الحد من الفروقات االجتماعية

  ،وضع نظام مالي جديد لتمويل السكنات يتماشى مع الوضع المالي لالقتصاد الوطني
يتم من خالله التخفيف من عبء تمويل المشاريع السكنية من خزينة الدولة، وذلك بعدم 

 (.البنوك)المؤسسات المالية
  فتح المجال أمام الخواص للمساهمة في إنجاز المشاريع السكنية، خاصة االجتماعية

 .لتساهمية، كونها تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن البسيطوا
  أخذ السلطات بعين االعتبار لنماذج وتجارب بعض الدول المتقدمة أو السائرة في طريق

النمو، والتي قدمت مجهودات معتبرة بهدف إيجاد حلول للمشكلة السكنية، وضمان بعث 
 .النمو االقتصادي فيها

المحور والخص بأزمة السكن في الجزائر، أّن قطاع السكن  وما يمكن استخالصه لهذا
يعتبر من القطاعات الحيوية للبالد، فهو جزء من النسيج العمراني والحضاري للدولة، كما 
يحقق ضرورة بيولوجية لإلنسان تساهم في ازدهاره وتطويره وسبب في بقائه ووجوده، كما 

كبرى، حيث تعتمد عليه أكبر الدول في يعتبر هذا القطاع من القطاعات االقتصادية ال

                                       
 .807 -808مراد بن حرز هللا، مرجع سبق ذكره، ص 1
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تحريك العجلة التنموية فغيها، مما يؤدي إلى بروز أكبر رجال المال واألعمال فيها مما تعيد 
عليهم بأموال كبيرة، كما بساعد هذا القطاع في إنشاء مؤسسات كبيرة، وصغيرة كثيرة، تزيد 

التي تساهم في القضاء على  من الوعاء الضريبي في لدولة، كما نجده من أهم القطاعات
 .البطالة نظرا لحجم المشاريع الخاصة بالبناء

ونظرا ألهمية هذا القطاع وكثرة المتدخلين فيه، فيعتبر من أكثر القطاعات تشعبا 
وصعوبة، وهذا ألسباب كثيرة أهمها كثرة الطلب المتزايد على السكن والنمو الديمغرافي الكبير 

مطالبة اليومية في التنمية واالزدهار للشعوب وهذا حق من حقوق الذي تشهده كافة الدول وال
اإلنسان، كما يزيده صعوبة نقص التمويل والحاجة إلى الوعاء العقاري ورغبة كافة السكان 
في العيش في المناطق الشمالية للبالدـ، ورغم ذلك فإّن قطاع السكن حظي باهتمام كبير من 

اية األلفية الجديدة، حيث خاضت الجزائر أشواطا كبيرة قبل الدولة الجزائرية، خاصة في بد
ل مقارنة مع بعض الدول العربية واإلفريقية، رغم هذا ما زالت أزمة السكن شكفي هذا الم

الشغل الشاغل للمواطن الجزائري، وهاجس كبير أمام السلطات العمومية سواء المركزية 
يث أن كثير من المتتبعين لقطاع السكن في ، والرئاسية، ح(البلدية الوالية)وخاصة المحلية، 

الجزائر يلوم الدولة الجزائرية احتكارها لهذا الملف الثقيل، ورغم أنهم على صواب في شق 
منه، حيث أصبح ملف السكن يمارس كلعبة سياسية ضاغطة، غال أّن الدولة كإدارة عمومية 

والسكنات في الدول تحملت أكثر من طاقتها في هذا المجال، وهذا السبب أن الشق 
الرأسمالية خاصة األوربية واألمريكية منها، تعتبر سلعة كباقي السلع، أي خاضعة لقانون 
العرض والطلب، كما أن القطاع الخاص هو العنصر األساسي والفعال فيها، غال أن النظام 

برامج االجتماعي والسياسي في الجزائر جعل أمر تدخل الدولة مهما جدا، حيث استفاد من ال
 .الحكومية أغلب سكان الجزائر خاصة الفئات المحدودة الدخل

ورغم االهتمام الذي حظي به هذا الملف من طرف السلطات العمومية، خاصة تنويع 
البرامج السكنية وتعددها على الدولة أن تبذل مجهودات إضافية إرضاء كافة الشرائح السكنية 

ية وبشرية هائلة في كافة المجاالت، وعليه يجب واالجتماعية، خاصة أن للجزائر قدرات ماد
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دراسة السباب التي تطرقنا إليها بدقة، ثم العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، حيث يعتبر 
التحكم في ملف السكن في أي دولة معيارا للجدية والصرامة ورغبة في بناء دولة قوية بقوة 

 .مجتمعنا
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 :خاتمة
السكن عن و  التعميرو  نقول أنه ال يمكن فصل العمران أن إلىلما سبق ال يسعنا ختاما 

عليه ارتبط تفكيره بالمجال ، و الدواءو  المبيت مثل حاجاته للغداءو  فحاجته للسكن، اإلنسان
عبر عن ، تعالى الذي هداه لهذاو  بفضل هللا سبحانهو  العمراني منذ وجوده فوق األرض

 األكواخو  البداية كانت بالحلول البسيطة مثل المبيت في الكهوفعبقريته في هذا المجال ف
حتى أثناء الحضارات القديمة ، ذكاءهو  العمران قمة اإلبداع اإلنسانيو  إلى أن أصبح التعمير

أما في وقتنا ، هي مازالت شاهدة عليه إلى وقتنا هذا، و اإلغريقيةو  الصينيةو  مثل الفرعونية
أساس و  االستثمارية في الدولةو  د أساس العمليات التنمويةالحاضر فان التعمير أصبح يجس

حتى و  السياحيةو  االزدهار ن فتتجسد عليه مختلف األنشطة االقتصاديةو  التطورو  الرقي
 .الرياضية في أي دولة

رجال القانون أكثر من مهم لتنظيم هذا و  و بناء على هذه األهمية أصبح تدخل المشرع
لذلك عرف ، مهندسون في مختلف المجاالت المرتبطة بالتعميردون أن ننسى دور ال، النشاط

فزاد التحكم فيه ابتداء من المجال ، مجال التعمير ازدهارا كبيرا ابتداء من القرن العشرين
 .االقتصادي للتعميرو  المساحي أو العقاري إلى المجال المالي

          لى المقاييس لذلك ال يمكن فصل قانون التعمير عن المجال التقني الذي يعتمد ع
المجال الهندسي الجمالي الذي يعطي للمدينة طابعا خاصا و  العمرانية،المعدالت و  الحساباتو 

 .هندسيو  لذلك يمكن القول أن قانون التعمير هو مزيج بين كل ما هو تقني، يليق بها
لة قطاع التعمير من أولويات السياسة العمرانية في الدو  أصبحونظرا ألهميته كذلك 

لذلك فان كل دول العالم تخضعه لوزارة ضخمة لمتابعته على المستوى المركزي أو 
 إداريةهيئات  إلى باإلضافة، عن طريق مديريات محلية على المستوى المحليو  ،الحكومي

فالدولة ، الرقابة على حسن تنفيذ السياسة الوطنية للتعميرو  تقنية لمتابعته في الميدانو 
 .سلطة من أجل حسن سير هذا القطاع تستعمل كل ما لها من
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أما فيما يخص الجانب العملي فال يمكن القيام بأي عملية عمرانية بدون تحضير 
من بينها المشرع الجزائري نظم و  عليه وضعت كل تشريعات العالم، و المجال المساحي لذلك
ى المستوى على المستوى المركزي ثم عل سواءفي الدولة  اإلقليميقانونية لتنظيم المجال 

العمومية وضع المخططات الالزمة في هذا المجال مع  اإلدارةعليه وجب على ، و المحلي
على  المستقبليدقة في تخصيص البرامج بما يحافظ لألجيال و  وجود نظرة استشرافية

 .المساحات الالزمةو  األراضي
داريو  ضع المشرع أساليب قانونيةو  وبعد تخصيص األرضية المناسبة للتعمير ة لتنظيم ا 

لعل أهم وثيقة في كل ذلك ، و هو ما سمي وثائق التعميرو  البناء في الجزائرو  مجال التعمير
الهندسية الخاصة بالعملية و  هي رخصة البناء التي تصب فيها كافة الشروط القانونية التقنية

 .ئيةحتى المتابعات الجزاو  احترام هذه الوثائق أمر ضروري تحت طائلة البطالن، و العمرانية
صلحت المدينة  فإذاالتقنية في المدينة و  القواعد القانونيةو  تتجلى كل هذه الشروط 

 التطور العمرانيو  المدينة هي أساس الرقيو  إليهاالتي تطرقنا  ئصلحت كل المباد
تنظيمها خاصة مع دخول ما و  عالمية لتسييرها ئمبادالحضاري لذلك وضع لها المشرع و 

الصناعة و  الخدماتو  فازدهرت فيها التجارة، مدن البيئية النظيفةالو  يسمى بالذكاء الحضري 
كما ازدهرت فيها الترقية العقارية ، أغلب سكان األرض يعيشون في المدن أصبححتى 

درجة أن  إلى، بمختلف مجاالتها الى أن أصبحت تشكل فرعا مهما من فروع قانون التعمير
خاصة بناء سكنات لمواطينها و  ير مدنهاكل دول العالم تعتمد عليها من اجل تطو  أصبحت

 .السكن أزمةهذا من اجل القضاء على و  حسب قدرات كل واحد منهمو  بمختلف الصيغ
تطبيقه على المستوى الواقعي يمكن القول و  بعد دراسة قانون التعمير في الجزائرو  وعليه

      االقتصاديةأن الظروف  إال، كبيرة في هذا المجال أشواطاالدولة الجزائرية قطعت  أن
 .االجتماعية التي عرفتها البالد جعلتها عرضت لعدة انتقادات عليها تداركها مستقبالو 

 
 



 رضوان عايلي. قانون التعمير والتهيئة العمرانية                                       د

122 

 :قائمة والمراجع
 :الكتب باللغة العربية

اقلولي اولد رابح صافية، قانون العمران الجزائري، أهداف حضرية ووسائل قانونية،  .7
 .8871 – 8878دار هومة، الطبعة الثالثة 

عمور، نبيل صقر، القانون المدني نصا وتطبيقا، دار الهدى، عين ميلة أحمد ل .8
8881. 

إسحاق ابراهيم منصور، نظريات القانون وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، الطبعة  .0
 .8880، ديوان المطبوعات الجامعية 82
السيد عبد العاطي السيد، علم االجتماع الحضري بين النظرية والتطبيق، مشكالت  .0

 .7221وتطبيقات، دار المعرفة الجامعية، جامعة اإلسكندرية، 
علي فؤاد أحمد، علم االجتماع الريفي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،  .0

 .7227سنة 
ربوح بشير، تنظيم المجال المعماري والعمراني في المدينة الجزائرية، العوامل  .8

 .الجزائر ،8882 ينة،والفاعلون، دارمداد يونيفارستي راس، قسنط
نواف كنعان، القانون اإلداري، الكتاب الثاني، الوظيفة العامة، الوزارات اإلدارية،  .1

 .8880العقود اإلدارية، األموال العامة، دار الثقافة لنشر والتوزيع، 
 .8888خالصي علي، قصبة مدينة الجزائر، الجزء األول، دار الحضارة، الجزائر،  .2
 

 :باللغة الفرنسية
1. ADJA DJILALI, DROBENKO BERNARD, droit de l’urbanisme, Berti, 

édition 5, Alger, 2007. 
2. ADJA DJILALI, DROBENKO BERNARD, Droit de l’urbanisme, les 

conditions de l’occupation du sol et de l’espace, l’aménagement, le 
contrôle, le financement- le contentieux,  

a. BERTI édition, Alger, 2007. 
3. M. Faure- Abba, droit de la construction, contrats et responsabilités des 

contracteras- mémentos, LMD, Gualino éditeur, paris, 2007, p05. 



 رضوان عايلي. قانون التعمير والتهيئة العمرانية                                       د

123 

4. HENRI Jaque et François priait, droit de l’urbanisme, 3eme édition, 
Dalloz, paris, 1998. 

5. Jean-Bernard Auby, Hugues périnet- marquet, Rozenn noguellou, droit 
de l’urbanisme et la construction, 8eme édition, Montchrestien, 
L’extenso édition, paris, 2008. 

6. Khaloufi. R, le statut de la ville d’Alger, mémoire pour le diplôme de 
magistère en droit, université d’Alger, institut de sciences juridiques et 
politiques et administratives, 1979 

7. Maouia Saidouni, élément d’introduction a l’urbanisme, Edition casbah, 
Alger, 2002. 

8. Roger saint-Alary, Corinne saint- Alary- houin, droit de la  
9. construction, 7 -ème édition, DALLOZ, Paris, 2003. 
10. SAINT-ALARY. (R), SAINT ALARY-HOUIN. (C),Droit de La 

Construction,7 eme édition, 2003, DALLOZ. 
11. www.interieur.gov.dz 

 
 :المقاالت العلميةو  األطروحات الجامعية

 ابتسام حاوشي، السياسة السكنية في الجزائر الواقع واآلفاق، مجلة علوم االقتصاد .1
 .والتسيير والتجارة

أسامة خوجة، إصالح السياسة العامة السكنية كآلية إلدارة أزمة السكن في الجزائر  .2
، 8888، 87، ع 80، مجلة الناقد للدراسات السياسية، مج 8870-8880للفترة ما بين 

 .جامعة دمحم خيضر، بسكرة
ي جريدة أخبار إسماعيل بوزيدة، العمران في الجزائر واقع وتحديات، مقال منشور ف .0

 8870أوت  88اليوم، تاريخ 
السيد عبد العظيم السيد، علم االجتماع الحضري، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية  .0

7221. 
الجزائري، مذكرة  اإلداري بن أمزال لحسن، النظام القانوني للوالي المنتدب في القانون  .0

 .8880/8880لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، 



 رضوان عايلي. قانون التعمير والتهيئة العمرانية                                       د

124 

ية باية، المخّططات العمرانية كأحد عوامل توسع المجال الحضري من أجل بوزغا .8
مدينة بسكرة نموذجُا، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد  -تحقيق التنمية المستدامة

 .، جامعة ورقلة8870، جوان 70
م جمال جعيل، تقييم فعالية سياسة السكن في الجزائر الصعوبات والحلول، مجلة العلو  .1

 .8878، ديسمبر 80االجتماعية واإلنسانية، العدد 
خيرات أحمد، واقع ومستقبل منظومة التمويل اإلسكاني في الجزائر في ظل محدودية  .2

 .، المجلد الثاني8871، أفريل 81الموارد المحلية الجزائرية لالقتصاد والمالية، العدد 
، 80لم االجتماع، العدد درديني أحمد، السياسة السكنية في الجزائر، مجلة آفاق ع .2

 .8جامعة البليدة 
شيخي رشيد، سالمي الجياللي، أزمة السكن في الجزائر من منظور  بعض األساتذة  .78
، 7، ج08، العدد 7جامعة الجزائر ، حوليات8دراسة ميدانية بجامعة لونيسي علي البليدة -

8878.                                
ي للتهيئة والتعمير بالجزائر، أطروحة لنيل درجة دكتوراه عباس راضية، النظام القانون .77

 .8870في القانون، تخصص القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
 .81/88/8877: عبد القادر دحدوح، مقال منشور في جريدة النصر بتاريخ .78
ل ، مذكرة مقدمة لني88/82: كتاني كريمة، مفهوم المدن الجديدة من خالل القانون  .70

 .8878/8870شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة قسنطينة، 
دراسة حالة مدينة ، أثره على تسيير المدينةو  التوسع العمراني لمخلصي أحمد، .70

جامعة دمحم ، شعبة تسيير التقنيات الحضرية، بوسعادة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير
 . 8882/8882بوضياف المسيلة 

القانوني للترخيص بأعمال البناء في التشريع الجزائري،  مجاجي منصور، النظام .15
فرع القانون العقاري والزراعي، كلية الحقوق، جامعة سعد  -مذكرة ماجستير في القانون 

 .8888/8887دحلب، البليدة، 
تشجيع أم تثبيط، : 0-77موهوبي محفوظ، الترقية العقارية في ظل أحكام القانون  .78

 .عة بسكرةمجلة الحقوق والحريات، جام



 رضوان عايلي. قانون التعمير والتهيئة العمرانية                                       د

125 

نبيل دريس، السياسة السكنية في الجزائر بين األهداف والصيغ المعتمدة، مجلة  .71
 .، لونيسي علي8، جامعة البليدة78البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد

 :النصوص التشريعية
المتضمن القانون البلدي، ج  7281جانفي سنة  72المؤرخ في  80-81: األمر رقم .7

 .7281جانفي  72بتاريخ  88: ر، عدد
8. 
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 .7228ديسمبر سنة  72بتاريخ  18: ، ج ر، عدد7228ديسمبر سنة 
المتعلق بالتنظيم اإلقليمي لوالية  7221ماي سنة  07المؤرخ في  70-21األمر رقم  .80
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، الذي يحدد قواعد 7228أكتوبر سنة  81المؤرخ في  082 -28: المرسوم التنفيذي رقم
 .7222مارس  80بتاريخ  71: تنظيم مصالح التجهيز الوالئية وعملها، ج ر عدد

، يتعلق بادراه والية 8888المؤرخ في أول مارس سنة  80-8888: األمر رقم .08
 8888/ د.م/ أ. ف/88: الجزائر والبلديات التابعة لها على إثر قرار المجلس الدستوري رقم

المؤرخ في  70-21: والمتعلق بمدى دستورية األمر رقم 8888فيفري سنة  81لمؤرخ فيا
الذي يحدد القانون األساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، ج ر،  7221ماي سنة 07
 .8888مارس سنة  88بتاريخ  82: عدد
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يتضمن تعديل  8888المؤرخ في أول مارس سنة  00-8888: المرسوم الرئاسي رقم .07
الذي يحدد التنظيم  7221أوت سنة  88المؤرخ في  828-21: رسوم الرئاسي رقمالم

 .8888مارس سنة  88بتاريخ  82اإلداري لمحافظة الجزائر الكبرى، ج ر، عدد 
يتعلق بتهيئة اإلقليم  8887ديسمبر سنة  78المؤرخ في  87/88: القانون رقم .08

 .8887ديسمبر  77بتاريخ  11ر عدد . وتنميته المستدامة، ج
يتعلق بشروط إنشاء المدن  8888ماي  80المؤرخ في  82-88: القانون رقم .00

 .8888ماي  70: ، بتاريخ00: ، عددالجديدة وتهيئتها، ج ر
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،والمتضمن جعل 7228أكتوبر سنة  80المؤرخ في  072 -28: المرسوم التنفيذي رقم
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 .8880نوفمبر : بتاريخ 10: للبناء، ج ر عدد
، يعدل ويتمم 8880نوفمبر سنة  80المؤرخ في  082 -80: رسوم التنفيذي رقمالم .08

الذي يحدد 7228ديسمبر سنة  88المؤرخ في  080-28: أحكام المرسوم التنفيذي رقم
: ج ر العدد: قواعد إحداث وكاالت محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين وتنظيم ذلك

 .8880نوفمبر سنة  82: بتاريخ 82
يعدل ويتمم  8880ديسمبر سنة  08المؤرخ في  080 -80: المرسوم التنفيذي رقم .01

والمتضمن إنشاء المركز  7220أفريل سنة  70المؤرخ في  17 -20: المرسوم التنفيذي رقم
ديسمبر  07: بتاريخ 20: الوطني للبحث المطبق في الهندسة مقاومة الزالزل، ج ر العدد

 .8880سنة 
الموافق  7080جمادى الثانية عام  81في  المؤرخ: 04-0 5القانون  رقم .02
جمادى األولى  70المؤرخ في 90 :-29 القانون رقم يتممو  ، يعدل 2004غشت سنة 14 ل

 07:ج ر عدد، التعميرو  المتعلق بالتهيئةو  7228الموافق ل أول ديسمبر سنة  7077عام 
 .8880أوت  70بتاريخ 
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 .8880مارس  88بتاريخ  78: اإلدارة المركزية في وزارة الثقافة، ج ر عدد

المتضمن القانون التوجيهي  8888فيفري سنة  88المؤرخ في  06-06القانون رقم  .08
 .8888مارس سنة  78: بتاريخ 70: للمدينة، ج ر عدد

يتضمن إنشاء  8881أفريل سنة  80 المؤرخ في 772- 81: المرسوم التنفيذي رقم .07
: بتاريخ 81: العدد: الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ويحدد قانونها األساسي، ج ر

 .8881أفريل  80
، يحدد قواعد مطابقة 8882جوان  88المؤرخ في  70 – 82القانون رقم  -08  .42

نجازها، ج ر عدد    .     8870أوت  80بتاريخ  00:البنايات وا 
، يحدد 8882لمؤرخ في أول جويلية سنة ا، 722-82: المرسوم التنفيذي رقم .00

 .8882جويلية 88، بتاريخ 01صالحيات وزير السكن والعمران، ج ر، عدد 
، يحدد تشكيلة لجنتي 8882ماي  88المؤرخ في  700 – 82المرسوم التنفيذي رقم  .00

 88: ت وكيفيات سيرهما، ج ر عددالدائرة والطعن المكلفين بالبث في تحقيق مطابقة البنايا
 .8882ماي  88بتاريخ
، يتضمن 8882أكتوبر سنة  88المؤرخ في  000—82: المرسوم التنفيذي رقم .00

 .8882أكتوبر  80: بتاريخ 87: إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير، ج ر العدد
،  يحدد القواعد التي تنظم نشاط 8877فيفري  71المؤرخ في  80-77القانون رقم  .08
 .8880 مارس 88 بتاريخ  70 لترقية العقارية، ج ر عددا

، المتضمن قانون البلدية، ج ر، 8877جوان  88المؤرخ في  78-77: القانون رقم .01
 .8877جويلية سنة  80بتاريخ  01: عدد
 78:ر، عدد. ج، المتعّلق بالوالية8878فيفري  87المؤرخ في  81-78: قانون رقم .02

 .8878فيفري سنة  82:بتاريخ
، يعدل ويتمم 8878مارس سنة  72المؤرخ في  788 -78: مرسوم التنفيذي رقمال .02

، والمتضمن إنشاء 8881أفريل سنة  80المؤرخ في  772 -81: المرسوم التنفيذي رقم
: بتاريخ 71: الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وتحديد قانونها األساسي، ج ر العدد

 .8878ماي سنة  80
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يعدل ويتمم  8870نوفمبر سنة  80مؤرخ في  020-70: يذي رقمالمرسوم التنف .08
الذي يحدد صالحيات وزير  8882المؤرخ في أول جويلية  722-82: المرسوم التنفيذي رقم

 .8870ديسمبر  77بتاريخ  88: السكن والعمران، ج ر، عدد
المحدد للقانون  8888فيفيري سنة  81بتاريخ  8888/ د.م/ أ. ف/88: القرار رقم .07

 .8888فيفري سنة  82بتاريخ  81: األساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى، ج ر عدد
        ، الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير72 – 70المرسوم التنفيذي رقم  .08
 .8870فيفري  78: بتاريخ 81: تسليمها ج ر عددو 

 .الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية .00
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