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  االهـــــــــــــــــــــــــداء        
  

                    اهدي هذا العمل  المتواضع  الى أمي  و ابي  الكريمين  اللذان  
أمداني  بالعناية   المستفيضة  و أنارا   درجي بكل  غال و نفيس  ، اهدي  هذا 

 هذا العمل  العمل  الى آل اخواني و اخواتي  و الى آل من ساعدني  على انجاز
من قريب  و من بعيد  و اخص بالذآر  عمال وزارة  البناء و التعمير  خاصة  

 االخ العزيز  بودي محند حسين وخيرة  و سعداوي  ،  آما اهدي هذا العمل الى
       ية التعمير و البناء  بحسين داي مزلي عائشة  ، و آل  عمال مديروأورمضان  

  
آما أتقدم  باهدائي  هذا الى روح الفقيد  الغالي  جبري رابح  و جدتي       

لويزة قنزار ، و اهديه ايضا   الى استاذي الفاضل  بن اآزوح شعبان  الذي 
  .خصني  بتأطيره  و توجيهاتــه 
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  ية                     الـجمهـورية الـجـزائرية الـديمقـراطية الـشعـب

                             وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  
  

  جــامــعـــة الــجــزائــر
    آــلــيــة الـــحـقــوق  

  
  
  
  

  
       التأطير القانوني للتعمير

       
           في والية الجزائر

  
                    مذآرة لنيل شهادة الماجستير فرع إدارة ومالية

  
  
  

  : تحت إشراف:                                                   من إعداد الطالب
     جبري محمد                                              الدآتور بن أآزوح شعبان

  
              

  
  :                                                               الجزائر في
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                         الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
  

  جامعة الجزائر
  آلية الحقوق

  
  
  
  
  

                         التأطير القانوني للتعمير في والية الجزائر
                   

                      مذآرة لنيل شهادة الماجستير فرع إدارةومالية
  
  

  : تحت إشراف:                                                 بمن إعدادالطال
    جبري محمد                                             الدآتور نن أآزوح شعبان

  
  
  
  
  

  :أعضاء اللجنة
  رباح:األستاذ
  بن أآزوح :األستاذ
  عزوز:األستاذة
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  "ن الرحيم   بسم اهللا الرحما                            "  

  
  
  
  

  )إنما يخشى اهللا من عباده العلماء                        ( 
           

  
  ) جاتا العلم درا منكم والذين أتوايرفع اهللا الذين آمنو           (  
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  مقدمـــــة
  

ة من المسائل       الوضعية المتأزمة التي يعرفها مجال التعمير و التهيئة  تفرض علينا مجموع

التي يجب  ان تطرح بكل جدية  على بساط البحث العلمي  الموضوع  و اقتراح حلول ناجعة مـن 

خالل اشراك  مختلف الفئات ذات االختصاص و العالقة بالموضوع  باستقراء الواقع  و النتائج 

ارب القانونية  و المتحصـل عليها  سواء كانت سلبية أو ايجابية  و ذلك بالتعاون بين  مختلف التج

  .العلوم االخرى ذات الصلة 

  

 لم يعرف خالل بنـاء  ،تقالل  له ميراث استعماري ثقيل  حديث العهد باالس الجزائر بلد فتي    

تولى  ان م تكن  من االولويات التي ينبغي  للتعمير  و لالمستقلة  قواعد و مفاهيم  واضحةدولته 

غم ذلك فان ر المتطلبات ، لكن  والتعمير كانت سريعة بحكم الواقع ان حركيةلها العناية الكاملة رغم 

  .األحوال مالئم حسب الظروف ووالمشرع كان في كل مرة يحاول أن يوجد تأطير قانوني مناسب 

  

على      من خالل دراسة التهيئة والتعمير بوالية الجزائر بإعتبارها أكبر والية نسلط الضوء 

قصد  التشخيص و التحليل  كنموذج حي  و هام  و كمجال  خصب  جوانب قانونية مختلفـة ، 

لدراسة ازمة التعمير  من كل جوانبها  أو باالحرى من أغلب جوانبها ،  و من ثم  يمكن ان نكون  

صورة واضحة  عن واقع التعمير  في الجزائر كلها ،  ان لم نقل واقع التهيئة و التعمير في 

  .البالد الواليات و المدن الكبرى في 

  

   وال شك  أن دواعي  تناول  هذا الموضوع  بالدراسة  و التحليل  متنوعة  ذلك أن موضــوع    

     رغمالتعمير  و البناء  من المواضيع  التي لم تحضى  باالهتمام  و الدراسة  من الناحية  القانونية

 إقرارمع بداية  التسعينات وأنها تعتبر  من أهم  المواضيع  التي اصبحت  تفرض وجودها  خاصة  

االصالحات  التي مست  جانب التعمير  و البناء في الجزائر ومع هذا  فال وجود لدراسات  مسفيضة 

  .وافية  حول التعمير  و البناء  من الجانب  القانون االداري  بصفة خاصة 

  

 جوانب  القانون           و من هنا كانت صعوبة  التصدي  لهذا الموضوع  الحديث  كجانب  من

  .االداري  أمر واقع 
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  كما أن مجال  والية الجزائر  باعتبارها عاصمة للبالد  و المدينة االولى  و التي يجب ان      

تحظى  باعتمام  خاص  العتبارات  سياسية  و اقتصادية  و دولية  كان  البد  أن تأخذ  نصيبها  

انوني  حتى  يفتح  ابوابا  اخرى  للنقاش  و البحث  على من  الدراسة  و التحليل  من الجانب  الق

  .المستوى  العلمي  ليرقى الى  مستويات  عليا  تصل الى حد القرار 

  

      ان دراسة مجال والية الجزائر بكل مشاكلها القانونية و الواقعية أمر يستحيل الوصول اليه 

  : وذلك العتبارات  كثيرة من أهمها 

  .زائر  ااكون من سبعة و خمسين بلدية ـ  ان والية الج

ـ ان مجال هذه البلديات متداخل  ، الشيئ الذي افرز تفاعالت  و تنازعات  من حيث االختصاصات  

  .االقليمية  سواء بشكل ايجابي  أو بشكل سلبي 

  .ـ عدم وضوح  اختصاص الهيئات المحلية  في مجال التهيئة و التعمير 

  التعمير  بعلوم مختلفة  و متشعبة مثل علم االجتماع  و الجغرافبا و غيرهاـ ارتباط  مجال التهيئة و

  

  على تعميم النتائج المتوصل اليهاكنموذج تحليلي يساعدناى استخدام العينات لجأنا إل لهذا فاننا    

من حيث زائر  سواء من حيث التكامل أوخاصة اذا علمنا  أن التفاعالت كبيرة بين  بلديات والية الج

  .االفراز 

  

 68358,01      والية الجزائر  كما هو معلوم هي عاصمة للدولة الجزائرية تتربع علىمساحــة

هكتار  يقطن بها ما يقارب   ثالثة ماليين ساكن عرفت حركة واسعة في التعميـر منذ االستقــالل 

ا هذا  بانواع مختلفـة  باعتبارها قطب  جاذب  لمختلف  الطبقات االجتماعية  منذ االستقالل الى يومن

 غير ومتنوعة  وفق تأطير قانوني  معين  ،  و لكن  رغم ذلك  كان  التعمير بها  شبه فوضوي

 وال منتظم ، و لهذا  فان ضرورة ايجاد صيغ وآليات قانونية تنظيمية باتت من الضروري و منظم

لــم  للتحكم  في  حيث حاول وضع نظام قانوني واضح  المعا29-90 ما نجده في قانون هذا

عمليات  التهيئة و التعمير  و في مراقبة  التوسع  للتجمعات الحضرية و هذا ما يمكن أن نسميه 

تحليل هده القواعد الجديدة والوقوف عند النتائج العملية الى حد ما  باالصالح  و هذا ما يدفعنا الى

  .لها من خالل دراسة مجال والية الجزائر
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  الدراسة التحليلية  لالصالح القانوني في مجال التهيئة و التعمير  بكل ابعـاده  يبدو  لذا  فان       

اكثر من ضرورة لفهم ميكانيزمات التسيير و التعامل  مع المجال  سواء  من جهة الجماعـات 

تي  المحلية  أو من جهة الهيئات المكلفة بالتسيير و مراقبة  عملية التهيئة و التعمير و البناء ال

  )1( 1990اقرها قانون ديسمبر 

             

  ان هذه القواعد  القانونية الجديدة شكلت  التي انبثقت  عن القانون السالف الذكر  وقوانين       

 شكلت في حقيقة االمر  قطيعة )2(التسعينات صدرت  في  نفس الفترة  أي في بداية   والتياخرى

  .وذلك نظرا  للتوجه الجديد  للدولة الجزائرية  ا قبل التسعينات ي الذي كان سائدمع النظام القانون

     

 السالفي الذكر  احدثا  ادوات  جديدة 1990 و قانون نوفمبر 1990  ان قانون  ديسمبر      

 والتي يجب  لزوما  على كل بلدية  )الفصل األول ( للتهيئـة و التعمير او باالحرى للتخطيط العمراني

 البلديات أن تمتلكها  لتسيير  مجالها   بانتظام ،  كما حدد هذا القانون كيفيات  أو مجموعة من

والتي تتمثل في المخطط الرئيسي  المجال وفق آليات قانونية واضحة تعامل الجماعات المحلية  مـع

للتهيئة والتعمير الدي يعتبر أداة رئيسية يتضمن التوجيهات الكبرى التي ينبغي على البلدية أن 

جها في ميدان التعمير كمانجد آلية أخرى وهي مخطط شغل األرض الدي يعتبر آداة تتضمن هتنت

مخطط رئيسي  22كيفيات إستخدام األرض ومع دلك فإن والية الجزائر التي تعتبر تجمعا كبيرا لها 

ينظر ية النظر إلى محيطها ومجالها العام حيث ينبغي أن وللتهيئة والتعميرالشيىء الدي أفقد وحدا

  .إلى مجال هده الوالية في شكل موحد عبر مخطط متكامل يغطي كل بلديات الوالية

وازيا مع هدا أحدث المشرع هيئات متخصصة قصد مراقبة عمليات البناء        في نفس الوقت وت

 والتي تعتبر الضامن الوحيد إلحترام قواعد البناء والتعمير سواءا من جانب) الفصل الثاني( روالتعمي

لى مفهوم الرقابة كمفهوم سلبي لوضع حد لتوسع إالمواطن أو من جانب اإلدارة فال ينبغي أن ينظر 

قية مفهوم نما ينبغي أن ينظر إليها على أساس أنها عامل من عوامل ترإالعمراني في الجزائر و

   ،التعمير لدى الجميع حتى نضمن بدلك محيط عمراني متكامل 

     

  ـــــــــــــ 
  52 املتعلق بالتهيئة و التعمري ، ج ر 01/12/1990  املؤرخ يف 29-90ون ـ قان1
  15  املتضمن قانون البلدية  ،  ج ر 07/04/1990 املؤرخ يف 08-90 ـ قانون 2
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ولهدا فأننا سنتطرق إلى مختلف عمليات الرقابة سواءا السابقة أوالالحقة والتي تتضمن الرقابة 

التعمير بإعتبارها صاحبة األمر والوصاية وفي شطر أخر نتطرق إلى اإلدارية على ميدان التهيئة و

   .التعمير بإعتبارها رقابة الحقةياتالرقابة القضائية على مختلف عمل

   

  : لكن االشكالية التي تثار  في هذا الموضوع  هي        

هيئات  نجحت في هل هذه االدوات  حققت  االهداف  المرجوة  و المنظرة من اقرارها ، و هل هذه ال

  التحكم  في مراقبة عمليات التعمير  على مستوى والية الجزائر ؟ 

  

ذات شجون  نظرا لطبيعة هذه الوالية  باعتبارها  ملية التعمير  في والية الجزائر       ان ع

عاصمة للبالد ، و باعتبارها  قريبة الى مراكز النفوذ و باعتبارها كذلك قطبا مستهدفا من طرف 

  .  طبقات المجتمع ن ذلك النها  تتوافر  على  كل المرافق القاعدية جميع
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             +  

   :ل االولــــالفص                   
  

  :االدوات القانونية للتخطيط  العمراني  لوالية الجزائــر             
  

ثر من ضرورة لضمان التسيير الحسن و       لقد ادرك المشرع الجزائري  ان التخطيط العمراني اك

 1967 من قانون البلدية لسنة 156الرقابة الدائمة و المستمرة على العقار و هذا ما جاء في المادة 
  P U D  ( – Plan(  حيث اعطى للبلدية صالحية تحضير مخطط  التعمير الرئيسي )1(

d’urbanisme directeur قليم و يكون وضع هذا المخطط  في اطار  المخطط الوطني لتهيئة اال

حيز التطبيق  تحت  مسؤولية البلدية  بالنسبة للتجمعات  و القطاعات السكنية الكبرى و الدوائر 

قانون  )  P U P( الحضريــة ، اما بالنسبة للبلديات اقل أهمية فعليها أن تحضر المخطط المؤقت 

و اختصاصات البلدية على المستوى االداري   حدد في مجال التعمير دور و مهام  1967البلدية لسنة 

و  االجتماعي و االقتصادي و التقني و حدد الهيئات التوجيهية و التقريرية  و هيئات التنفيذ و 

  .هيئات الرقابة  كما حدد  كيفية عمل اللجان و المصالح  المعنية 

سعت بواسطة القانون  حول              هذه الوظيفة االولية اعطيت لها  االولوية  و أكدت  و و

المتضمنة  تحديد الصالحيات  الجديدة  للبلدية في جميع الميادين خاصة المتعلقة ) 2(الالمركزية 

  .بالتخطيط و التعمير و السكن 

      بواسطة مخطط التعمير الرئيسي تحدد البلدية  نموذج للتطور والترقية و التهيئة الحضرية  و 

 من خالله  السياسة الحضارية و مخطط تنظيم الهياكل القاعدية المجالية  هو بالمرة  برنامج يحدد

فمخطط التعمير الرئيسي  هو أداة قانونية مسبقة لتحديد المجال و االراضي  الحتياجات البلدية  

بحيث أنه ال يجب أن يكون ضيقا في اتجاه تسجيل المجال و ال واسع جدا  حتى ال يقع في فخ تجميد 

  .و بالتالي الحاق الضرر بالدولة و البلدية معه االراضــي 
  ـــــــــــــــ

 املتضمن  حتديد  26/12/1981 املؤرخ يف 380– 81 ـ مرسوم 062  يتضمن قانون البلدية ، ج ر رقم 1967 يناير 18 املؤرخ يف 24-67 ـ امر 1
   .81صالحيات جديدة للبلدية  ج ر  رقم 

   .81 املتضمن  حتديد  صالحيات جديدة للبلدية  ج ر  رقم 26/12/1981 املؤرخ يف 380– 81 ـ مرسوم 2

  

  

  

  



 10

 ) 1(ة مة الجزائر العاص  كانت هناك أحكام خاصة بناحي1967موازاة  مع أحكام قانون البلدية لسنة

و في  ) COMEDOR( حيث احدثت لجنة دائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر و تنميتها 

 )2(لمدينة الجزائر للمجلسة الشعبيالمكلفة بالتعمير جاءت كضربة قاضية خاصة الحقيقة هذه اللجنة ال

   محاولةالذي اخرجت من صالحياته و مهامه كل ما يتعلق بالتعمير وسلمت لهذه اللجنة الدائمة في

   عليها تكاد تكون خانقةدينة العاصمة و فرض مركزية محكمةهذه المللسيطرة والهيمنةالقانونية على

  دليل قاطع على احكام السيطرة عليهـا و ابعادهــا )3(ل  كيفية تكوين و تشكيل هذه اللجنة و لع

  .من الدائرة الالمركزية كنظام اداري معترف به كعمود  من اعمدة التنظيم االداري  في الجزائر 

  

التوجيهي اطلق عليه المخطط على انجاز مخطط خاص بناحية الجزائر       لقد عملت اللجنة الدائمة

  للتطوراالساسيةحيث حدد ووضح التوجهات الكبرى و ) Plan d’orientation générale(العام

 حيث يعتبر هذا المخطط االطارنظيم الشكل العام الجديد للمجال ، المجالية لت والتنمية وحدد الهياكل

من حالل تحد  )4(االستثمار   للسياسة الحضارية والتخطيط العمراني وتخصيص مجاالتالمرجعي

ـن التمييز ف المحددة على االجال البعيدة  والمتوسطة و القصيرةاالجل بنوع ماالهدامراحل التطو و

  .و االختالف من مرحلة الى اخرى 

  

مرسوم  ىبمقتض)  CNERU(لمركز الوطني للدراسات العمرانانشاء ا      مع حل اللجنة الدائمة و

لديات أخرى تابعة لوالية اد مخطط خاص بمدينة الجزائر و ب قام هذا المركز باعد)5( 1980نوفمبر 

 المطلوبة  العامة لالحكامو هذا داخل التوجه العام1967الجزائر في اطار احكام قانون البلدية لسنة 

   )6(  العامخطاء المخطط التوجيهيأوطني في محاولة  لتدارك و تصحيح على كامل بلديات التراب ال

  ـــــــــــ
 املتضمن احداث  اللجنة الدائمة  للدراسات اخلاصة  لناحية اجلزائر و تنميتهـــا و تنظيمها و يئتها 1968 نوفمرب 20 املؤرخ يف 225-68م  ـ مرسو1

   .97، ج ر  رقم 
  09  املتضمن التنظيم  االداري  ملدينة اجلزائر ن ج ر 27/01/1967  املؤرخ يف 30-67 ـ مرسوم 2
املادة الرابعة من  الكاتب العام  لرئاسة  جملس الوزراء رئيسا ، الكاتب العام لوزارة االشغال العمومية  و البناء  نائبا للرئيس ، ممثل  ـ تتشكل اللجنة حسب 3

لعام للمكتب الوطين احلزب ، ممثل  كل وزارة  يعينه  الوزير ، املدير العام للتخطيط للتخطيط و الدراسات  االقتصادية ، مدير اهلندسة العسكرية ، املدير ا
للدراسات االقتصادية و التقنية ، مدير املكتب املركزي  لدراسات  االشغال العمومية و اهلندسة املعمارية ، رئيس الس العمايل االقتصادي و االجتماعي ، ممثل 

  .اللجنة الوطنية لالثار 
   4- Voir Zucchelli  A , Introduction  a l’urbanisme operationnel  et  a la composition urbaine , 
O.P.U , p .126 . 

   48  يتضمن احداث املركز الوطين للدراسات و البحوث العمرانية ،  ج ر  رقم 28/11/1980  املؤرخ يف 275-80 ـ مرسوم 5
    6 – Voir  Cote  M , L’espace  Algerien , O.P.U .1983  
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   السلطاتخطيرة في آن واحد  ارغمتنات عرفت الجزائر تحوالت جديدة ونيالثم نهاية ا لكن مع       

يـات و على مستوى االلم وعلى مستوى المفاهيعلى احداث اصالحات و تغيرات جديدة وجذرية 

 حلول كانت مقررة قبل  واالنظمة التياعتباره قطيعة مع االحكام الشيئ الذي يمكنالتنظيمـات 

ولوجية وتحول في مفهوم الملكية عرفت الجزائر تحوال في االدي ن العشرين،حيثالحقبة االخيرة للقر

   )1(بالتالي  في التعامل مع العقار وبذلك أقرت نظام قانوني جديد  سواء فيما يخص التنظيم المحليو

    .ادهبكل ابع  بصفة عامة وهذا ما يعتبرحقيقة اصالح فعلي)3( و العقار)2(أو ما يتعلق بالتعميرو البناء

  

      لقد جاء قانون التهيئة و التعمير ليضع تشخيص و تاطير  قانوني مناسب  للتعمير كمبدأ  

اساسي  مسلم به في اطار احكام قانون التوجيه العقاري  و التي تعطي  لقواعد التعمير ابعاد  

 في العقار  و حقيقية  و قواعد  ثابتة و متينة  في اطار سياسة تنموية متكاملة  و تحكم فعال 

 1990 وهكذا اقر قانون ديسمبر1990المجال من طرف البلدية في حدود احكام  قانون البلدية لسنة 

المتعلق بالتهيئـة و التعمير أدوات قانونية واضحة المعالم ثابتة االسس جلية االهداف محددة  

و سنحاول التطرق  االبعاد  و هي المخطط التوجيهـي للتهيئة و التعمير و مخطط شغل االرض 

  :اليهما بنوع من التحليل و النقد  وفــق قسمين اساسيين 

  .ـ القسم االول يتعلق بالمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 

  .ـ القسم الثاني يتعلق بمخطط شغل االرض 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــ
   15لدية ، ج ر   الذي يتضمن قانون الب1990 افريل 07  املؤرخ يف 08-90 ـ قانون 1
   .52  املتعلق بالتهيئة و التعمري ، ج ر 01/12/1990 املؤرخ يف  29-90 ـ قانون 2
   .49  املتعلق بالتوجيه العقارية ، ج ر 18/11/1990 املؤرخ يف 25-90 ـ قانون 3
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  قســـم االول  ـ ال                                       
  

  أداة للتخطيط المجالي والتسيير الحضري   المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير         

  

      ان المشرع الجزائري  من خالل احداث نظام قانوني جديد  يتعلق بالتهيئة و التعمير و 

 منه اشارة الى أدوات 70 والمادة66بالتوجيه العقاري هذا االخير الذي تضمن في فحوى المادة 

التعمير محاوال بذلك اعطاء بعد حقيقي لها  في اطار  السياسة العامة المجسدة  لنظام عقاري  جديد 

حتى يرسي بذلك اعمدة و اسس  ثابتة  ال يمكن  الخروج عنها و ذلك كان قبل صدور قانون 

صة  تتعلق بادوات التعمير   بمعنى آخر أن قانون التوجيه العقاري  تضمن أحكام خا1990ديسمبر 

قبل أن يصدر  قانون  التهيئة و التعمير  الذي اسس  بصفة واضحة  المخطط الرئيسي للتهيئة و 

  .التعمير و حدد محتواه و مضمونه و أهدافه  التي نتطرق اليها في مباحث الحقـة 

  

 تنظيم و تسيير المجال  و        هذا المخطط يترجم من الناحية الشكلية و المادية ارادة المشرع في

التحكم في العقار  و مسايرة و مراقبة  التوسع العمراني  للمدن  و هو من ناحية اخرى يترجم 

هموم و انشغاالت التخطيط المجالي  في محاولة  اليجاد احسن  توازن  لمختلف وظائف المجال من 

الدينية ، و لما كان يحمل كل هذه حيث البناء و ممارسة النشاطات االجتماعية  و حتى الثقافية و 

االهمية  أوجب المشرع  لزوما  أن تغطى كل بلدية أو أكثرمن بلديتين بمخطط  توجيهي للتهيئة و 

  .التعمير يتم اعداده بمبادرة  رئيس المجلس الشعبي البلدي و تحت مسؤوليته 

و التغيرات التي تكتنفه على التحديات  التي يعرفها المجال العمراني نظرا لنمو المجتمع إن       

لصورة المدينة وكيفية التعامل مع  أن ترسم معالم جديدة  العمرانية اصعدة مختلفة تحاول السياسة

  .ف الفاعلين في عمليــة نموها  و اعطاء دينامكية جديدة  ــمختل

  

تغالل المجال   جاء محاوال تكريس نظرة جديدة  لتسيير و اس29-90التعميران قانون التهيئة و      

  (1)التعامل معه بجدية باعتباره محل منافسة كبيرة  في المدينة صبح التسيير في استغالل العقار وو ا

  

  ــــــــــــــــــــ
   36.  ص2000  جوان 13البيئة العمرانية بني التخطيط و الوقاع جملة  العلوم االنسانية  عدد :   النذير  الزرييب  ، بلقاسم ذيب و فاضل بن شيخ . 1
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كما اعلن عن ميالد وثيقة جديدة  تدعى المخطط  التوجيهي  للتهيئة و التعمير والذي انجزمن طرف 

  و الذي تم المصادقة عنه وصدر بمقتضـــى  ) CNERU( مكتب الدراسات واالبحاث  العمرانية 

  للتهيئة  و  و المتضمن اصدار المخطط التوجيهي1995المرسوم التنفيذي المؤرخ في نوفمبر 

  . ، التي تضم ثالث و عشرين  بلدية  معنية بهذا المخطط (2)التعمير  للعاصمة 

  

المرسى   :       والية الجزائر اليوم تحتوي على  ثالث و عشرين مخطـط خاص بكل بلدية  و هي  

، تسالة الرحمانية وبرج البحري ،  الرويبة ،  الرغاية ، هراوة ، الكاليتوس ، براقي ، معالمة 

السحاولة ، عين والمرجة   بئر التوتة ، سيدي موسى ، أوالد الشبل ، الخريسية ، بابا احسن 

السويدانية سطاوالي و نشير  ان كل بلدية  من هـذه البلديات  لها مخططها  الخاص  تم والبنيان 

طها  الى غاية   ما عدا  بلدية براقي  التي لم  يصادق  على مخط1999المصادقة عليه  حتى  سنة 

  .الساعة 

  
   

  

  

  

  

         

  

   

  

    

     

  
    

  

  ـــــــــــــ
   .34  املتضمن اصدار  املخطط التوجيهي  للتهيئة و التعمري  للعاصمة ج ر رقم 22/11/1995  املؤرخ يف242.95مرسوم تنفيذي رقم  . 2
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  : لتعمير كأداة قانونية للتخطيط المجالي اقرار المخطط  التوجيهي  للتهيئة  و ا:  المبحث االول   

  

      فكرة ظهور المخطط التوجيهي  للتهيئة والتعمير ليست جديدة  و انما تعود في القانون 

 )1( و االمر المتضمن االحتياطات العقارية  لصالح البلديات 1967الجزائري  لقانون البلدية لسنة 

عمير المؤقت كأدوات تظهـر في شكـل مخططـات حيث مخطـط التعميـر الرئيسي  و مخطـط الت

و من ثم يمكن  اعتبار  اقرار المخطط   ) Des  instruments  annonciateurs ()2(اعالنيـة 

التوجيهي  للتهيئة و التعمير كحركة تواصلية ترابطية  تولدت عن افرازات واقعية  لتجربة حقيقية  

 ان البلدية كان لزاما عليها أن تقيم وتكون احتياطات االولى من نوعها في الجزائر المستقلة ،حيث

عقارية و ذلك عن طريق استالء البلدية على  ملكية االراضي سواء كانب لالفراد أو للدولة او 

للجماعات المحلية نقلها الى ذمتها من اجل التصرف فيها لتحقيق التنمية المحلية ، و لكن هذا كله 

ول شرط لتكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات أي تكون هذه مشروط  بوجود مخطط عمراني  كأ

 من  االمر  المتضمن  02  الفقرة 02االراضي داخلة في حدود  المنطقــة العمرانية طبقا للمادة 

تشكيل االحتياطات العقارية السالف الذكر و تحدد المنطقة العمرانية بموجب المخطط العمراني المعد 

 ومن ثم فان وجود 1967 من قانون البلدية لسنة 156بي البلدي طبقا للمادة من قبل المجلس الشع

المخطط شرط ضروري  الدراج قطعة االرض في االحتياطات العقارية و في حالة غيباه يكون  مقرر 

ادراج القطعة االرضية في االحتياطات العقارية مجاوزا للسلطة و بالتالي  باطال ن و هذا ما قررته 

أنه في حيث يبين  . ()3( 14/01/1989لعليا  الغرفة االدارية في قرارها الصادر بتاريخ المحكمة ا

  )االدماج  قرارخرقـا للقانون و بالتالي تجاوزا للسلطة  مما يتعين ابطالغياب مخطط التعمير يعتبر 

 .ضاءوعليه فان وجود المخطط امر ضروري  مقرر قانونا و شرطا الزما  بنص القانون و اقرار الق

.  

  

  
  ــــــــــــ

  11 املتضمن تكوين االحتياطات العقارية لصاحل البلديات ، ج ر رقم 20/02/1974 املؤرخ يف 26-74 امر -1
    2- Benakezouh C , De la  loi  d’orientation  fonciére  au  droit de l’urbanisme , Revue  Idara , n° 22 
. 

    04 ، العدد 1990  ، الة القضائية لسنة 14/01/1989ر بتاريخ  ـ قرار احملكمة العليا الصاد3
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الحصول  علـى        لكن هنا المشرع أوجد وسيلة جديدة لصالح البلدية و التي من خاللها تستطيع 

  األراضياالحتياطات العقارية كوسيلة الكتسابميتها بطريقة قانونية سهلة وهي تناالراضي لتحقيق 

 باالحرى  طريقة قانونية للحد من الملكية الخاصة  في مجال العقار  و تسخيرها و تملكها  أو

للمنفعة العامة  و هي بذلك في حقيقة االمر  شكل  من أشكال نزع الملكية  و ادخالها في ذمة 

  .البلدية  هذا في اطار  االديولوجية االشتراكية حيث المنفعة العامة و المصلحة العمومية هي الغالبة 

  

      عموما و من حيث المبدأ  العام تكوين االحتياطات العقارية لصالح البلديات في اطار مخططات 

عمرانية أمر جد حسن من الناحية الموضوعية والشكلية تحقيقا لالهداف المسطرة وتسهيال  

ة و لالجراءات  وفق  اشكال قانونية بسيطة  كانت البلدية هي المتعامل و المسؤول الوحدي بداي

نهاية  على كل ما يتعلق بالعقار و ما يتعلق بالبناء و التعمير  دون وسيط و ال شريك و بذلك نرى 

أن المشرع قد أعطى صالحيات واسعة جدا لصالح البلديات في هذا الميدان أي ميدان  التعمير و 

اسات مباشرة  البنــاء مع أنه من أهـم المجاالت  التي تتعلق  بالعمل المحلي  و الذي له انعك

على صورة التنمية  و اشكالها  و التطور  العام  للبلدية  بصورة عامة  و كان من المنتظر أن 

يذهب المشرع مع مرور الزمن الـى تجسيد و تدعيم  هذه الصالحيات  باقرار فرقة كاملة  

مجال البلدي  و للجماعات المحلية من حيث  تحمل المسؤوليةو القيام  بأعباء التسيير و التنظيم لل

المحلي ،  لكن العكس هو الذي حصل ، حيث أن المشرع نزع صالحيات تسيير  المحفظة العقارية  

  من 73من طرف البلديات و منحها لهيئات اخرى  و هي الوكاالت المحلية  وذلك بمقتضى المادة 

  . في اتجاه البلدية قانون التوجيه العقاري و بذلك المشرع أحدث  وسيط  في مسألة تسيير العقار 

  

شكلة  طيلة        ان نزع صالحية تسيير المحفظة العقارية المكونة من االحتياطات العقارية الم

ئري يلجأ الى االسباب التي جعلت المشرع الجزاهام حول  يكتنفه الغموض و االبأعوام  طويلة الزال

  ميدانفي) البلديات ( لهيئات المحليةع بذلك أقر فشل اكأن المشرهذه الوكاالت كوسيط في التسيير و

 لصالح البلدية فهذه االخيرةن هذه الصالحية مشروعة وثابتة التهيئة والتعمير بطريقة ضمنية ، مع أ

  .أي وسيطون المرور بأي وساطة و دون اقرارذمتها العقارية دلها حق ثابت و مشروع في تسيير 

لقانونية السارية المفعول وذلك  بين قانون البلدية يشكل تناقض في فحوى النصوص ا      هدا األمر

    المتعلق بالبلديـة  تنص1990 من قانون افريل 60انون التوجيه العقاري ن حيث نجد المادة قو 
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يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدية باسم البلدية  و تحت  مراقبة المجلس  بجميع االعمال  ( أن

:  و الحقوق التي تتكون منها ثروة البلدية وادارتها   و ال سيما الخاصة  بالمحافظة على االموال  

) .المحافظة على الحقوق العقارية و المنقولة التي تمتلكها البلدية بما في ذلك حق الشفعة   -    

  

      هنا كما هو جلي ن المادة واضحة  حيث نالحظ  أن هذه المادة أقرت دون أي غموض و 

ئيس المجلس  الشعبي البلدي  على كل الحقوق يالعقارية  بصفته رئيس بصفة صريحة مسؤولية ر

و تحت رقابة المجلس الشعبي البلدي  مما يعني ان االمر  يتعلق )  كممثل  للبلدية ( للبلديــة 

بالتسيير المحلي الذاتي  الداخلي و الخاص بالبلدية  وحدها كصالحية  مستقلة تماما و خاصة بها  

فكيف  يأتي .  مادي  لصالح رئيس المجلس الشعبي البلدي  كممثل للبلدية كاختصاص شخصي و

نص الحق ال يبعد كثيرا من تاريخ االصدار عن النص االساسي والذي هو قانون البلدية ، حيث أن 

كال  من القانونين ، يعني قانون البلدية و قانون التوجيه العقاري صدرا في نفس السنة ، االول في 

 ، فجدير  بواضعي  قانون الترجيع العقاري  ان 1990 و الثاني فــي نوفمبر 1990افريل 

  .يراجعوا أحكام قانون البلدية 

  

      أكثر من ذلك قانون التوجيه العقاري قد تضمن في احكامه مواد تلغي قانون االحتياطات 

لقابل للبناء  لتجسيد  تنميتها  العقارية الذي يعتبر  المادة الخام و االساسية  لتزويد البلدية بالعقار ا

 من قانون التوجيه العقاري ألغت قانون االحتياطات 88و توسعهـا العمراني ، حيث أن المادة  

تسري (  منه تنص 86العقارية و بطريقة مثيرة للتساؤل وغريبة في آن واحد ، حيث ان المادة 

  )و يتم التسوية بصفة تدريجية … ر على النحو االتي  اوضاع االراضي المدخلة في مساحات التعمي

 29-90اصبح ملغى بموجب قانون( من قانون التوجيه العقاري تنص 87      كما نجد المادة 

وهذا  القانون جاء بعد حوالي شهرين من صدور قانون التوجيه ) … المتعلق بالتهيئة و التعمير 

قارية يكون ملغى  ابتداء من تاريخ  تنص ان قانون االحتياطات الع88العقاري ، كما نجد المادة 

  ، لكن  في الواقع معظم البلديات لم تتم  فيها تسوية  وضعية  كل 86االنتهاء من تطبيـق المادة 

االراضي المدرجة فـي االحتياطات العقارية الى يومنا هذا خاصة التي ثار حولها نزاعات قضائية ، 

  .خـــادم بلدية بئر : و االمثلة كثيرة على ذلك  مثال 
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      فكان على المشرع اال يلغي قانون االحتياطات العقارية و يبقيه ساري المفعول لكن  يعدله  في 

بعض احكامه خاصة المتعلقة بوسيلة استعمال هذه االحتياطات العقارية  النه كما هو معلوم المشرع 

لممكن جدا  ان يبقي  هذه االحتياطات   كطريقة الستعمال هذه االحتياطات و كان من ا)1(اختار التنازل 

و يستعمل  طريقة اخرى  كاالمتياز مثال ، حيث يعطي حق استغالل االرض فقط  و تبقى الملكية بيد 

البلدية  و هكذا المشرع من خالل هذه االلية يضع حدا فاصال و معيار  جازما  بين حق الملكية و 

  .ق  اكثر  و أكبر للمنفعة العامة حق االستعمال و االستغالل  و هذا  فيه  تحقي

  

      ان المحافظة على االحتياطات العقارية لصالح البلدية مع اجراء  تعديالت في كيفية استعمالهـا 

كان من الممكن أن يعطي دفعة قوية  و قفزة نوعية لصالح التعمير في الجزائر و كان من الممكن 

اساليب  التسيير  و المراقبة في اطار المخطط أن يدعم صالحيات البلدية و يطورها خاصة في 

التوجيهي للتهيئة و التعمير ، فسياسة االحتياطات العقارية تساعد على تغذية  هذه المخططات و 

تدعم الرصيـد العقاري للبلديات خاصة  في ظل  هذا التطور و التوسع  العمراني الرهيب و غير 

ية ليست عائقا في وجه التخطيط العقاري بل هي ميدان المنظم احيانا كثيرة  فاالحتياطات العقار

  .فسيح يبنى عليه التخطيط بعبارة اخرى  هي قواعد خلفية  اساسية  للتخطيط العمراني 

  

      ان المشرع الجزائري بالغاء  قانون االحتياطات العقارية غلق في وجهه و سد في طريقه  

  و التحكم في التوسع العمراني  بطريقة  بسيطة و ابوابا رئيسية و اساسية  نحو تحقيق التنمية

سهلة  لتحقيق المنفعة العامة ولم يبقى للمحططات التوجيهية للتعمير اال أطالال  تقف عليها  اثناء 

تحضيرها و اختيار وتحديد حدود مجالها، حيث أن هذه المخططات التوجيهية اصبحت تبنى على 

ن قد  تكونت في الماضي القريب ، و لم يبقى أمام البلديات سوى بقايا االحتياطات العقارية التي تكو

 ، هذه الطريقة ذات )2(طريق واحد للحصول على  االراضي اال وهي نزع الملكية للمنفعة العامة 

  . االجراءات الطويلة والمتشعبة 

  

  

  ـــــــــــــ
   .48ن اراضي  االحتياطات العقارية ، ج ر  حيدد اجراءات التنازل ع1976 فيفري 07  املؤرخ يف 26-76 ـ مرسوم 1
   .17  الذي حيدد  القواعد املتعلقة برتع امللكية من اجل  املنفعة العمومية ، ج ر 1991 افريل 27  املؤرخ يف 11-91ـ راجع احكام قانون 2
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ى        بناء على كل ما سبق يمكن القول بأن  اقرار المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير كان عل

انقاذ التجربة التي سبقته والمتعلقة بمخطط التعمير الرئيسي في اطار احكام قانون البلدية لسنة 

   ،  فما هو مضمون و اهداف هذا المخطط ؟ 1967

  

  :محتوى و مضمون  المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير : المطلب االول          

           

 المتعلق بالتهيئة العمرانية 29- 90 وما يليها من قانون 18 والمادة 17      بناء على المادة 

والتعمير  يمكن  ان نقسم المخطط من حيث المحتوى الى قسمين أو شقين اساسيين موضوع  

  .المخطط  و تشكيلة المخطط 

  

    :موضوع المخطط :  الفرع االول          

توجيهي هو أداة  للتخطيط المجالي من القانون وبناء على المخطط ال18      باستقراء المادة 

العمرانية  لمدينة   ساسية للتهيئة االوالتسيير الحضري فهو اذن يحدد الصيغ المرجعية والتوجيهات

الجزائــر   باعتبارها  موضوع  مذكرتنا  و في العموم  فهو يحددها  لبلدية أو عـــدة  بلديات 

  حددت  بشكل 18شغل االرض ومن ثم فان المادة معينة  كما أنه  يضبط الصيغ  المرجعية لمخطط  

عام موضوع  المخطط  أي حددت  االطار  العام والخطوط العريضة التي يجب و لزوما على المخطط 

أن يحتويها  و اال حوى  من ما  كان يجب  أن يتضمنه  و من ثم  فهو باطل  و ال يجـوز  

   : المصادقة عليه  ، و هذه الخطوط الالزم رسمها  هي

  .حسب القطاع اب البلدية أو مجموع  البلديات ـ  تحديد التخصيص العام لالراضي على مجموع تر

ـ تحديد  توسع المباني السكنية و تمركز المصالح و النشاطات وطبيعة و موقع  التجهيزات  

  .             الكبرى والهياكل االساسية 

  و المناطق  الواجب  حمايتها ، هذا  و لقد جـاء  ـ  تحديد مناطق التدخل  في االنسجة  الحضرية 

     للتهيئة واعداد المخطط التوجيهيالمحدد الجراءات  1991 ماي 28المرسوم التنفيذي المؤرخ في 

بمحتوى المخطط    في الفصل الثالث والمعنون (1)ومحتوى الوثائق المتعلقة التعمير والمصادقة عليه 

  . ما يجب  أن يحتويه ليفصل  في موضوع  المخطط  و
  

  

  ــــــــــــــــ

  حيدد اجراءات اعداد  املخطط التوجيهي  للتهيئة و العمري  و املصادقة عليه  و حمتوى  الوثائق 1991 مايو 28  املؤرخ يف 177.91مرسوم تنفيذي  رقم  . 1
   .26 جريدة رمسية  عدد -املتعلقة به 
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  خطط  تشكيلة الم:  الفرع الثاني    

  على أن المخطط التوجيهي  يتجسد  في نظام  29-90  من قانون 17      لقد نصت المادة 

  .يصحبه  تقرير  توجيهي  و مستندات  بيانية  مرجعيــة 

  

  ي ــر التوجيهــ التقري– 1         

 السالف 177- 91  من المرسوم التنفيذي 17         تفصيال لهذه المادة وتنفيذا لها جاءت  المادة 

   :ان المخطط  يتكون من  تقرير توجيهي ، هذا التقرير يقدم  فيه  ما يليالذكر  الذي  تنص 

ـ تحليل الوضع القائم واالحتماالت الرئيسية للتنمية  بالنظر  الى التطور االقتصادي  و الديمغرافي  

  .و االجتماعي  و الثقافي  للتراب المعني 

  .بالنظر  الى التوجيهات  الخاصة  بمجال  التهيئة العمرانية ـ نمط  التهيئة  المقترح  

  

 موضوع  ومحتوى المخطط و من        و عليه فان هذا التقرير يعتبر بمثابة باب لفتح النقاش حول

تقرير  على جميع المستويات، ومن ثم فهو لهذا المجال وحالته من جميع الجوانب وثم  تقييم واقعي

لبلديات المعنية  كما أنه  يعطي  في غملية  المعرفة  العامة  لحالة البلدية أواتمهيدي  يوطأ و يسهل

 خطوة ة للتهيئة العمرانية ومن ثم فهوالتهيئة وفق التوجيهات الوطنية والجهويط ـلنمروية محددة 

   .الوطنية للتهيئة العمرانيـةه التوجيهات العامة  والسياسة أولية لوضع خطة نهائية تحترم من خالل

  

 حددت 177- 91  من المرسوم  التنفيذي  رقم 17  بناء على المادة : الئحة التنظيم -2         

هذه المادة  في فقرتها الرابعة  القواعد التي تطبق  بالنسبة  الى كل  منطقة مشمولة  في القطاعات  

  . يحدد يجب أن  و التي  29/90ن القانون   م23 و 22 ، 21، 20كمـا  هي محددة  في المواد 

  لشروطاحظرهاعند االقتضاءأواخضاعه كنالتي يم لالراضي ونوع االعمال الغالبة جهةالتخصيص ـ

  .خاصة 

  .ـ  الكثافة العامة الناتجة  من معامل  شغل االرض 

  .ـ  االرتفاقات المطلوب  االبقاء  عليها  أو تعديلها  أو انشاءها 

  . شغل االراضي  مع  الحدود المرجعية  المرتبطة بها ـ  المساحات  التي تدخل  فيها  مخططات 

  .ـ  تحديد مواقع التجهيزات  الكبرى  و المنشآت  االساسية  و الخدمات  و االعمال  و نوعها 

  .ـ  شروط  البناء الخاصة  داخل  بعض  أجزاء  تراب البلدية 
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  وتطبقا لهذه المادة نجد 29- 90ن قانون  م17انه وبناء على المادة   : المستندات البيانية -3   

 السالف الذكر حددت هذه المادة مشتمالت هـذه 177- 91 من المرسوم التنفيذي رقم17المادة 

  : المستندات والوثائق الالزمة وهي 

    . المختلفةالشبكات القاتم، حيث يبرزهذا المخطط االطار المشيد  حاليا وأهم الطرق وـ مخطط الواقع

 المستقبلي و قطاع التعمير و للتعمير  تهيئة يبين فيه حدود القطاعات المعمرة والقابلةـ مخطط

  .قابل للتعمير القطاع غير

 ـ بعض اجزاء االرض كالساحل ، االراضي الفالحية ذات المردود العالي ، االراضي ذات الصبغة

  .الطبيعية والثقافيــة 

  .ـ مساحات  تدخل  مخططات  شغل االرض 

  .ططات االرتفاقات  الواجب  االبقاء عليها  أو تعديلها  أو انشاءها ـ  مخ

ـ مخطط تجهيز يبرز في خطوط مرور  الطرق  و أهم  سبل  ايصال  ماء الشرب  و ماء  التطهير  

  .و تحديد  مواقع التجهيزات  الجماعية  و منشآت  المنفعة  العامة 

 يجب أن يحتويها أوان تنجز قبل اصدار المخطط والمستندات التيـ هذه اجماليا مختلف الوثائق 

جال تسهل الدراسة التحليلية للوضع السائد واعطاء تقديرات مستقبلية في مالتوجيهي ومن ثم فهي 

  .واالهداف المرسومة قصد الوصول اليها و تنفيذها  في آجالها  المحددة التنمية ، كما يبين الدوافع 

  

  طط التوجيهي  يساهم  في تخطي  عتبة  المركزيــة المخ: المطلب الثاني           

 أن تفضي اليها  أو تتجسد   قاعدية هي المجاالت التي ينبغي جماعات         ان البلديات  باعتبارها

اشكالها  و التي  من بينها  نوعية  التي تحملها استراتجية التهيئة العمرانية بمختلف السياساتفيها 

  .انخراط  المواطنين  باعتبارهم  الصانعين  للتنمية و المستفدين  االجتاماعية وار الحياة والعدالة اط

    ملموسة بصفةع هي االطرالتي يستطيع بها جميع المواطنين المساهمة      فهذه المجاالت في الواق

  ـى وسة بسياسة التهيئة العمرانية والحكم  علفي عمليات التشاور لمرتبطة واالستشارات بصفة ملم

   (1)النتائج  الفعلية  لهذه السياسة  مباشرة من حالل  اثارها  على ظروف  حياتهم  و اطرها 

  
  ــــــــــــــــــ

   .327.  اجلزائر غدا  ، مرجع  سبق  ذكره  ص   .1       
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 يــ      وعلى ذلك فان اعداد المخطط والمصادقة عليه يوحي بوجود اجراءات التشاور الديمقراط

  .  ينبغي  تعميقه  على هذا المستوى  االقليمي  القاعدي والذي

  

      وهذا لن يكون فاعال اال اذا ادخلنا ما يسمى بالديمقراطية الجوارية  باشراك المواطن في 

عمليات التعمير الن المشكلة مشكلة الجميع  وذلك يتسنى لنا  بادخال تنظيم فعال  ينظر الى المدينة 

موحد وذلك بتحقيق المساواة في النظرة الى المجال والتعمل معه الن واقع على اساس أنها مجال 

  .المدينة و مجالها  افرز عدم المساواة حتى بين االحياء 

  

      ان المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير المقرر بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي و 

بي البلدي أو المجلس الشعبية البلدية المعنية  تحت مسؤوليته بعد مداولة  من قبل  المجلس الشع

تعد أداة  ال مركزية  بل أكثر من ذلك  فهو أداة للديمقراطية حيث  تتجسد من خالله  مبادئ 

الديمقراطية الجوارية  في كل مظاهرها و اشكالها وفق معايير و مقاييس فرضت على السلطات 

ادنى من التشاور  بين مختلف المشاركين الممثلين المحلية المبادرة بالمشروع الزامية ضمان  حد 

  قبل التحديــد النهائي لمحتوى المخطط ولكن هذا االلزان لم يترجم في الواقع  )1(للمواطنين 

لبواعث جوهرية  قد تؤدي الى تشكيل اعراف  قانونية  قد تكون قواعد للتعمير  في االطار العام 

  .لقانون البلدية 
  

  

  تبني قواعد التشاور الديمقراطي في اعداد المخطط والمصادقة عليه  : الثالثالمطلب         

  عند اعداد المخطط :   الفرع االول          

  

للتهيئة   ان اعداد المخطط التوجيهي177-91 من المرسوم التنفيذي 02بناءعلى المادة       

س  الشعبية  البلدية  المعنية  حيث  والتعمير  ال يكون  اال عن طريق مداولة من المجلس أو المجال

  : تتضمن  هذه المداولة 

   . الصورة االجمالية  للتهيئة أومخطط التنمية بالنسبة الى التراب المقصود   ـ التوجيهات التي تحددها  
  

  ــــــــــ

   .49  ، ج ر 18/11/1990  املؤرخ يف 25-90 من قانون التوجيه العقاري  55 ـ انظر املادة 1
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ي اعداد المخــطط ف كيفيات مشاركة االدارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات ـ

  .ر ــي  للتهيئة والتعميـــالتوجيه

  .ـ القائمة  المحتملة  للتجهيزات  ذات الفائدة  العموميــة 

  

  لمخطط  يكون عن  طريق          وعليه فان المادة السالفة الذكر تقر أن من الخطوة االولى أن اعداد ا

  المداولة والتي تمثل اطار لممارسة الديمقراطية وتعميق طرق التشاور والتحاور و ترقية الحــس       

  .و روح المسؤولية  لدى المواطن        المدني
   

     واذا كان المداولة تحدد قائمة المشاركين  و المعنيين  و كيفية  مشاركتهم  انما  يعني  هذا 

سيع  دائرة التشاور وتكسير حواجزالتردد وبعث الثقة بين المواطن وادارته المحليةخاصة اذا كان تو

المواطنون  منظمين ومؤطرين في شكل جمعيات و في الحقيقة  االمر  هذا نداء  الى ضرورة  

 التشاور في اطار جماعية ةفي حل المشاكل بكل طريق التأطير  و التنظيم الجماعي من المشاركة

يا  المحلية  تبـــادل االستشارات وهذا في الحقيقة يشرك المواطن  في معالجة  القضا و والتحاور

  .تتعلق  بحياته  اليومية  ، تشركه  في حلها  بنفســه  التي ذات البعد الواقعي

  

  و يرقى  ر وعليه فان نظام المداولة هذا فيه من االيجابية ما فيه حيث أنه نظام يدعم روح التشاو        

   مبادئ التحاور في اطار منظم ومنسجم داخل فضاء مسؤول اال وهو البلدية ونظام المداوالت  طبعـا    

   .(1) 08-90يكون  وفق القواعد  المرسومة و المقررة  في قانون  البلدية       

  

حيـث نصت  وما بعدها خطوات اعداد المخطط  وفق  مبادئ التشـاور 06      ولقد حددت المادة 

و جمع االراء في اطار التشاور مع مختلف الهيئات والمصالح العموميـة واالدارات …  ( 06المادة

  ) .العمومية والجمعيات المعتمدة  لهذا الغرض 

  

  :  الهيئات واالدارات والمصالح التي تستشار بصفة وجوبية  و هي 08    كما حددت المادة    

  : صالح  التابعة  للدولة  المكلفة  في مستوى  البلدية  و هي   االدارات العمومية  و الم-1

 ـ التعمير،  الفالحة ،  التنظيم االقتصادي ، الري ، النقل ،  االشغال العمومية ،  المباني و المواقع  

  .االثرية  و الطبيعية  ، البريد و المواصالت 
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 توزيع الطاقة، النقل،توزيع :وهي المكلفةعلىالمستوى المحلي والمصالح العمومية  الهيئات-2

   .مياه

   منوالمالحظ  أن هذه المديريات والهيئات لها عالقة مباشرة بالتهيئة العمرانية والتعمير والذي يزيد

 و من المرسوم 10 نصت عليه المادة دائرة التشاور  والمشاركة الجماعية في اعداد المخطط  ما

  : يوم  و يحدد  بقرار  45  لالستقصاء العمومي لمدة  اخضعت مشروع المخطط المصادق عليهالتي

  .ـ المكان  أو االماكن  التي يمكن  استشارة  مشروع  المخطط  التوجيهي  فيه  أو فيها 

  ـ  تعيين المفوضيـن المحققين 

  ـ تاريخ بدء  و انتهاء  التحقيق 

  . منه 12حسب المادة  المالحظات  في سجل  خاص   اجراء  التحقيق العمومــي تدونـ كيفيات

  

توسيع          ومهما يكن من أمرفان هذه الخطوات انما تدل علىاهتمام المشرع  بضرورة

نطــاق التشاور  والحوار  حول مستقبل البلديات ومحاولة استدراج المواطن في المشاركة  لحل  

  .المدني و روح  المسؤولية  لدى الجميع  ة  و ترقية الحسـمشاكلــه اليومي

  

  عند المصادقة على المخطط  التوجيهي : اني ــــ  الفرع الث           

  

 وما 14        لقد روعيت قواعد ومبادئ التشاورالديمقراطي على مستوى المصادقة حيث ان المادة

  : ا  أكدت  على ذلك  من خالل أن ــيليه

سجل االستقصاء و محضر  قفل        المخطط التوجيهي يرسل بعد تعديله عند االقتضاء مصحوب ب

االستقصاء والنتائج التي يستخلصها المفوض المحقق وبعد المصادقة  عليه بمداولة  المجلس  

الشعبي  البلدي المعني أوالمجالس المعنية يرسل الى الوالي الذي يتلقى رأي المجلس الشعبي 

  .الوالئي المختص 

برأي مما يفيد  التأكيد  "  بمداولة "  كلمة  أو مصطلح        المالحظ  أننا  في كل مرة  تتردد  علينا

على ضرورة المشاورة ومما يفيد نهاية  انتهاج السبيل الديمقراطي  للتشاور  و الحوار  و هذا  

  .شيئ  جد ايجابي  على هذا المستوى 
  

  ــــــــــــــــــ
   . 15/11/1990  الصادرة بتاريخ 15، ج ر   املتعلق بالبلدية 1990 افريل 17  املؤرخ يف 08-90قانون  . 1 
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  ـس  لشعبي البلدي  الى المجلائات المنتخبة ابتداءا من المجلس   و عليه يكون فيه احترام الهي

الشعبي الوالئي وهذا فعال ما يجب تثمينه وتعميمه على جميع المستويات  و في جميع  االحوال  

وفي الحقيقة قلما نجد عمال يمر على هذه الخطوات االيجابية مكتسب  عظيم  ينبغي أن يسود ،  النه

  .التي تعمق  مشاركة المجالــس المنتخبة 

  

 177-9من المرسوم التنفيذي 15لمخطط التوجيهي تكون طبقا للمادةالمصادقةعلى ا ير ان  نش   

  : والتي تكون  حسب الحالة 

  ـ بقرار  من الوالـــي 

مكلف بالتعمير والوزيرالمكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة الوالي ـ بقرار مشترك بين الوزيرال

  .ي أو الوالة المعنيون ـالمعن

ـ بمرسوم تنفيذي يصدر بعد استشارة الوالي أوالوالة المعنيين  و بناء  على تقرير  الوزير  

  .المكلف بالتعمير 

  

ى ــعمير توحي بوجود وصاية  عل      فضرورة المصادقة على المخططات التوجيهية للتهيئة والت

الهيئات المنتخبةفي هذا المجال وعليه فميدان التعمير يخضع الى وصاية الهيئات المركزية التي 

تعلق  اذا  يجب الرجوع اليها قصد مراقبة أعمال الهيئات المحلية في مجال التعمير والبناء خاصة

وصاية حادة باعتبار أن كل المخططات ر  بعاصمة البالد مدينة الجزائرالتي تخضع الى ــاالم

المصادق عليها  كانت قد حضرت و درست من طرف هيئات تقنية و لم يكن  للبلديات  سوى تطبيق 

  .هذه المخططات  المصادق عليها من طرف رئيس الحكومة ، هذا والريب  يرتب اثار سلبية  ميدانيا

  

المخطط التوجيهي  متضمن اصدار وال442-95هذا ولقد صدرالمرسوم التنفيذي رقم       

   .22/11/1995للتهيئــة والتعمير للعاصمة  بتاريخ 

  

      نشير فقط على سبيل البيان عدد المخططات التوجيهية المسجلة علىالمستوى الوطني  في  

طط خ م1251 بلدية منها1541:  مخطط بالنسبة لـ1252 هي2001 وبداية سنة2000نهاية سنة  

  . بلدية 1540:   بـمصادق عليه خاص
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 مخطط صودق عليه مع 22صودق عليه ،  مخطط 23والية الجزائر في هذه الفترة  نسجل في       

 مخطط لكل من بلدية  22 بلدية و 34انشاء  المحافظة  أي مخطط لمدينة الجزائر  يضم هذا المخطط 

راقي ، محالمة ، الرويبة ، الرغاية ، هراوة ، الكاليتوس ، ب ، المرسى ، برج البحري

،  حسن أ، بابا ، الخرايسية ، أوالد الشبل ، سيدي موسى ، بئر توتة ة  تسالة المرجىـــالرحماني

، سطاوالي و السويدانية ، نشير الى ان بلدية براقي ليس لها مخطط  ن بنيانـ، عي السحاولة

   .مصادق عليه الى حد اآلن 

  

  لتهيئة والتعمير يقضي على الطابع التقني  االنفرادي المخطط التوجيهي ل: المبحث الثاني       

  

يتكفل المخطط (  والتي تنص 29-90  من قانون التهيئة والتعمير13       انه وطبقا للمادة 

التوجيهي  للتهيئة و التعمير و مخطط شغل االرض  ببرامج  الدولة الجماعات االقليمية و 

ريع ذات المصلحة الوطنية  نفسها على المخطط المؤسسات والمصالح العمومية وتفرض المشا

  ) .التوجيهي وعلى مخطط شغل االرض 

  

   والمخططة رة  وجود تنسيق بين مختلف الهيئات اذن من استقرائنا لهذه المادة  يتبين لنا ضرو  

   وضعهعلى مراعاة ما تم)PDAU(المبرمجةوالتي من الضروري ان يعمل مخطط التهيئة والتعمير

  المصلحةتحقيققصدومنجزات  من برامجلح العمومية المصاالدولة والجماعات االقليمية و من طرف

الوطنية في مجال  اتـالمخطط التوجيه لوية ضمن المخطط وهكذا يراعيالعامة والتي تكون لها االو

 (1)المحليةةوالوطنيةوعلى مختلف االصعدة االقليمي عموما والتهيئة العمرانية خصوصاالقطريةالتهيئة

  .وهكذا يقضي على الطابع االنفرادي التقني الذي كان سائدا قبل هذا التاريخ

   

ي       حيث ان المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يأخذ صبغة أوسع من المخططات التي سبقته ف

  حد كبيراطالع على مستوى أكبروهذا يهدف الىتحقيق عمران تشاركي يضمن الى تهيئة المجال

العمران جماعي مع المجال المديني باعتبار بغية الوصول لتعامل شراكه في أخذ القرارو ا المواطن

  . (2) مشكلة الجميع

  ــــــــــــــــــ 
  66 ص،   ديوان املطبوعات اجلامعية ، التحضر و التهيئة العمرانية  يف اجلزائر  ،البشري التيجاين   .1       
   36 ص ،  2000 جوان 13 ذيب  و فاضل بن شيخ البيئة العمرانية بني التخطيط و الوقاع ، جملة العلوم االنسانية عدد  النذير الزرييب ، بلقاسم . 2       
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       حيث ان المخطط التوجهي للتهيئة والتعمير، يأخذ صبغة أوسع من المخططات  التي سبقته 

 شاركي يضمن الى حد كبيرفي  تهيئة المجال على مستوى اكبر وهذا يهدف الى تحقيق عمران ت

الع المواطن واشراكه في أخذ القرار بغية الوصول الى تعاون جماعي مع المجال المديني ـاط

   .(1)باعتبار العمران مشكلة الجميع 

  

  تنفيذ التوجيهات الكبرى لسياسة التهيئة العمرانية    من خالل: المطلب االول      

 ولقد 1986ق الوطني لسنةالعمرانية ضمن الميثا تهيئةلل        لقد حددت التوجيهات الكبرى

يتعلق بالتهيئة 27/01/1987 المؤرخ في 03- 87الموردة في قانون ترجمتها احكام المواد 

  .العمرانية 

  13       ولقد حاول المخطط  التوجيهي مراعاة هذه التوجهات الكبرى فانطالقا من المادة 

 توضيح التوجهات التنموية ح أنه من خالل غايته يهدف الىالمذكورة أعاله يتجلىلنا بكل وضو

  :حيث يضبط المخطط مايلي المقررة 

  . ـ مخطط الهياكل االساسية للتجمع الحضري لمدينة الجزائر      

  .ـ تحديد أماكن التجهيزات العمومية بالتنسيق مع مختلف الهيئات  العمومية المعنية 

  .دين المتوسط و الطويل  و كذا  المناطق  الغير قابلة للتعمير ـ تحديد  مناطق التعمير على االم

  .ـ تجسيد سياسة  السكن  من خالل توفير االراضي المراد بناءها 

   ) Plan d'intervention zonale( ـ مخطط تدخل مختلف المناطق 
  

ال ــهيئة المجلمخطط  ت التوجيهات العامة هذا المخطط يبين اقتراحات التدخل في المناطق في اطار

وعليه ومن خالل الوقوف على هذه النماذج لمختلف الدول تبين لنا ان المشرع قد  الحضري ،

 من 10 حيث نصت المادة الحضري  المجالي والتسيير للتخطيط  كأدوات  ى هذه المخططات ـتبن

   ونـقان

 التوجيهية على ان ادوات التعمير تتشكل من المخططات  الخاص بالتهيئة والتعمير 90-29

االدوات منذ اعالنها  بهذه   الجزائرواليةولقد زودت  ة والتعمير ومخططات شغل االرض ـللتهيئ

  .من طرف قانون التهيئة و التعمير 

       ــــــــــــــــــ
 13ة، جملة العلوم االنسانية داد التخطيطيةو التحديات االجتماعياالبع: البيئة العمرانية  بني التخطيط و الواقع :  النذير زرييب  بلقاسم الدين  فاضل بن شيخ  .1         
  36.   ص 2000جوان 
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  اهداف المخطط التوجيهي للتهيئة و التعميرمن خالل : المطلب الثــانـي      

           لقد كان من أهداف هذا المخطط  و نتيجة لفشل المخططات السابقة  بسبب العوامل 

  :تطرق اليها الحقا ، حيث تتمثل هذه االهداف  فيما يلي المختلفة و التـي سن

  .ـ اعادة تخطيط النسيج العمراني الحالي 

  ـ التحكم في النمو العمراني للمدينة 

  .ـ تزويد التجمعات الثانوية  الواقعة غرب مدينة الجزائر بمخططات عمرانية  تتكفل  بالتجهيزات 

  .الديمغرافي الهائل الذي عرفته مدينة الجزائر وضواحيهاـ ايجاد توازن بين قدرات الموضع والنمو 

ـ محاول تكثيف النسيج العمراني وذلك باستغالل المساحات الشاغرة المحصورة بين المباني و الذي 

  .من شانه امتصاص عملية التعمير المستمرة 

  .ـ انتهاج مبادئ االصالح قصد اعطاء اكثر فعالية و أكثر نجاعة لهذا المخطط 

  .المحافظة على اراضي الزراعية  ، متيجة الشرقية خاصة ـ 

  .ـ تنظيم االطر الحضرية  و امتداداتها  مع مراعاة متطلبات التنمية الدائمة 

      هذه االهداف ال يمكن تحقيقها اال بتظافر جهود المجموعة المدنية مع السلطات المحلية 

  )المعنية (

  

  : التوجيهي  بأكثر تقنية في تسيير المجال ظهور المخطط:  المطلب الثالث      

  : والتي حددت وضعية المخطط التوجيهي و المتمثلة في 13      انطالقا من المادة 

  .ي ـــ  تحديد التخصيص العام لالراض

  االساسية  التجهيزات الكبرىوالهياكل وطبيعة وموقع تمركزالنشاطاتوالسكنية ـ تحديد توسع المباني

  . التدخل في االنسجة الحضرية و المناطق الواجب حمايتها ـ تحديد مناطق

      هذا  تحديد عام وأولي  القصد منه تبيان الوظائف  و االهداف الكبرى  الي مخطط و من هنا 

 ليقسم 29-90  من قانون19 شيئا فشيئا ، حيث يأتي المشرع في المادة تظهر التقنية  تبدأ 

  :المخطط الى اربع قطاعات و هي 

  القطاع المعمــر -1    

 القطاع المبرمج للتعمير -2    

  قطاع التعمير المستقبلي -3    

  . القطاعات غير قابلة للتعمير -4    
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اوال ـة محـ      هنا نجد المشرع  قد زاد خطوات متعاقبة ومتجانسة نحو اعطاء المخطط اكثر تقني

ر ــذا شيئ ايجابي  و حتى تكون االمور اكثتوضيح القطاعات  قصد تسهيل التحكم في المجال  وه

وضوحا  حاول اعطاء تفصيل  اكثر بادراج مواد خاصة تتضمن مشتمالت و مكونات  كل قطاع على 

  .دى ــــح

  

-90 ونـ من قان20 هذه القطاعات تشمل حسب ما ورد في المادة القطاعـات المعمرة          

جميع التهيئات التي تشغلها البنايات المجتمعة و  كل االراضي حتى وان كانت غير مجهزة  ب29

المساحات الفاصلة مخا بينها  ومستحوذات التجهيزات والنشاطات ولوغير مبنية كالمساحات 

الخضراء والحدائق و المساحات الحرة و الغابات الحضرية الموجهة الى خدمة هذه البنايات 

  .ا ـــايتهالمجتمعة ، كما تشمل االجزاء الواجب اصالحها و حم

 فهي تشمل االراضي 29-90  من القانون21 حسب المادة  :القطاعات  المبرمجة للتعمير         

 سنوات فالمشرع اراد من هذه 10 ن القصير والمتوسط  أي في آفاقـاالمدي للتعميرعلى المخصصة

  حتياجات العامة القطاعات ان يجعلها اراضي احتياطية تستعمل في االجال المتوسط  قصد مواجهة اال

  فهي تشمل كل 29-90  من قانون 22 حسب المادةقطاعـات التعمير المستقبلية          

لالرتفاق بعدم  مؤقتا   سنة وهي تخضع 20االمد  الطويل   للتعمير على  االراضي المخصصة 

  ال المحددة  البناء وال يرفع هذا الحضر اال بموجب المصادقة  على مخطط شغل االرض في نهاية االج

      نشير الى أن االرتفاق المؤقت بهدم البناء والمتضمن منع اجراء التعديالت واالصالحات الكبرى 

  .على االراضي القابلة للتعمير في المستقبل و ذلك في حالة غياب مخطط شغل االرض 

 فيها محددة و  تشمل كل االراضي التي تكون حقوق البناءالقطاعات غير قابلة  للتعمير         

 من 25وحسب المادة  ب تتالئم  مع االقتصاد العام  للمناطق هذه القطاعات ،ـمقيدة بدقة وبنس

ولو أن المشرع لم يشر صراحة ،  Zonage  ( (1)( تقسم القطاعات الى مناطق،  296-90قانون 

صيلي يحتم ذلك ، الى أن مخطط شغل االرض يقسم البلدية الى مناطق اال أننا نالحظ أن الدور التف

مناطق عمرانية و مناطق طبيعية ، حيث أن المناطق العمرانية  (2)فيتم تقسيم المناطق الى قسمين 

زات العمومية كافية النطالق البناء عليها مباشرة  و لو لم ــالتجهي فيها  المناطق التي تكون هي 

مومية يكفي اضافة صفة العمرانية يتم استالمها، اذ ان المشرع في تزويد منطقة ما بالتجهيزات الع

   على أن يتم تقسيمها الىمناطق فرعية )U( يـعليها و يرمز بالمنطقة العمرانية بالحرف اللالتين

حسب خصوصية نشاط كل واحدة مثال  المراكز التاريخية المنطقة المعدة للبناء الذاتي أو المنطقة 

  .الصناعيــة ات  الحرفية أو ـالمعدة للنشاط
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حاضرة أوغائبة أي  فيها التجهيزات العمومية االراضي التي تكون المناطق الطبيعية فهي اما 

بصفة صارمة البناء  شغل االرض حدد  أو غير موجودة  وهذه المناطق يكون مخطط  موجودة 

                                                        : فوقها قد يصل الى حد حظره  تماما  و نميز بين 

  .ـ المناطق  التي يجوز المحافظة عليها  مثل المناطق الغنية بالثروة الطبيعية 

  .ـ المناطق  المعرضة  لظاهرة طبيعية و التي يكون التعمير فيها خطير 
   

ي  سهولة التحكم ف قصد  و قطاعت  أن المشرع عمل على تقسيم المجال الى مناطق        نالحظ   

ذه ـالقطاعات ، لكن  هل  درجت التقنية  في اعداد مخططات قد حافظت على ه التعمير على هذه 

  .القطاعات و احترمت االجـال  المحددة وفق ما حدده المخطط ؟ 

                                                    

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــ                                                                                                                                                                                                   
      1.  Jaquot  Hhenri , Droit  de  l' urbanisme , Dalloz .   p.185. 

   89-88ش ، االدوات القانونية  للسياسة العقارية  ، رسالة ماجيستري  ،  حممد علوا .2
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 35مدينة الجزائر 

  بلدية

28210  14200  4180  1030  8800  

  1924.72  18.25  23.87  68  2034.84  تسالة المرجة

  2751.85  13.85  11  23.30  2800  بئر توتة 

  239.96  00  00  262.18  502.14  سيدي موسى 

  2052.30  15.20  27.20  125  2219.70  اوالد الشبل

  1422.11  16.20  39.85  115.84  1600  الخرايسية 

  587  130  77  122  916  بابا احسن

  1470  35  60  406  1971  السحاولة 

  775.50  110  28.75  411.75  1326  عين بنيان 

  1393  00  00  50  1443  السويدانية

  1788  00  00  545.14  2333.50  سطاوالي

  2560.87  00  00  585.14  3000  زرالدا 

  276.50  16  2.5  95  390  المرسى

  442  23  65  255  785  برج البحري

  2953.50  100  58  1107.50  4219  الرويبة

  1337  00  84  761  2182  الرغاية

  1118.75  23.75  55.25  107.31  1305.06  هراوة 

  2461.75  00  219.25  906.50  3587.50  الكاليتوس

  3691  00  75  376.02  4142.52  الدويرة 

  1618  00  240  815  2673  براقي

  الرحمانية 

  محالمة

1877.75  1000.75  156  45  676  

  40958.81  1592.62  5484.94  22501.99  68358.01  المجموع 

  2002مديرية التعمير لوالية الجزائر جوان :                                           المصدر 
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حيث  ما يلي القطاع المعمر يستحوذ علىاكبر مساحة      من خالل تحليل ارقام الجدول يتبين لنا

هكتار بالمقابل القطاع المبرمج  14200 القطاع المعمر يستحوذ على نجد مثال في مدينة الجزائر

، مع االشارة    هكتارعلى التوالي300 هكتار و4180ر وقطاع التعمير المستقبلي ال يمثل اال ـللتعمي

ديات التي هي  خارج  مركز المدينة و التي تمثل توسع للعاصمة ذه المساحات تنتمي الى البلـأن ه

  .الدار البيضاء ، برج الكيفان ، باش جـراح  أوالد فايت و غيرها من البلديات : أو للمركز و هي 

  

ات ـليس لها مساح ) مركز مدينة الجزائر(       بمعنى آخر أي البلديات التي تمثل مركز العاصمة 

، سيدي  بلديات الجزائر الوسطى من  مساحات المبرمجة للتعمير تقريبا  و ي المستقبل التعمير

 باب الوادي والقصبة و غيرها و هذه البلديات تخضع الى  عملية اعادة هيكلة والمدنية  أمحمد

  .مجاالتها  كما سنرى فيما سيأتي الحقا 

  

و هذا الن القطاع  احات معتبرة        كما ان مساحات القطاع الغير  قابل للتعمير يستحوذ على مس

: البناء عليها اال بقيود شديدة  مثل االراضي الزراعية فمثال  يحتوي على  المناطق التي اليجوز

 هكتار ، في حين المساحة 262.18: سيدي موسى هي بلدية فالحية فان المساحة المعمرة تقدر بـ

المساحة الكلية للبلدية و التي تقدر من جملة (   هكتار 239.96:غير قابلة للتعمير تقدر بـ 

 هكتار  2461.75يستحوذ على   هكتار أو بلدية الكاليتوس القطاع غير قابل للتعمير 502.14:بـ

  . هكتار3487.50: ة البلدية المقدرة بـ ـمن مجموع أو مساح

  

  :                        و لتقــريب الصــورة اكثـر نستعــرض الجـدول التالــي 
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   جدول يبين المساحات الحرة و المشغولة في كل قطاع من قطاعات التعمير                

                        قطاعـــات  التعميـــــر   

  البلديــات 
القطاع المبرمج   القطاع المعمر

  للتعمير 

قطاع التعمير 

  المستقبلي

قابل  القطاع غير 

  للتعمير

مساحة    

  حرة

مساحة 

  مشغولة

مساحة 

  حرة

مساحة 

  مشغولة

مساحة 

  حرة

مساحة 

  مشغولة

مساحة 

  حرة

مساحة 

مشغول

  ة

  -  -  400  630  1710  2470  12080  2120مدينة الجزائر 

  -  -  18.25  00  23.87  00  66.35  1.695 تسالة المرجة

  -  -  13.85  00  11  00  23.30  00  بئر توتة 

  -  -  00  00  00  00  262.18  00سيدي موسى 

  -  -  00  15.20  00  27.20  125  00  اوالد الشبل

  -  -  16.20  00  39.85  00  115.84  00  الخرايسية 

  -  -  130  00  77  00  122  00  بابا احسن

  -  -  35  00  60  00  406  00  السحاولة 

  -  -  67  43  28.75  00  373.75  38  عين بنيان 

  -  -  00  00  00  00  50  00  السويدانية

  -  -  00  00  00  00  357.50  188  سطاوالي

  -  -  00  00  00  00  343.11  242.03  زرالدا 

  -  -  160  00  2.50  00  95  00  المرسى

  -  -  23  00  65  00  255  00  برج البحري

  -  -  6.50  93.50  7.50  50.50  1002.75  104.75  الرويبة

  -  -  00  00  40  44  670  91  الرغاية

  -  -  02  21.75  40.25  15  80.94  26.37  هراوة 

  -  -  00  00  219.95  00  687.25  219.25  الكاليتوس

  -  -  00  00  25  50  257.25  119  الدويرة 

  -  -  00  00  240  00  257.06  139.94  براقي

  الرحمانية 

  محالمة

00  1000.75  00  156  00  45  -  -  

  -  -  789.17  803.45  2828.24  2656.70  19212  3289.99  المجموع 

   2002جوان . مديرية التعمير لوالية الجزائــــر :                      المصدر                   
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بلديات  كما ان  مساحات حرة  لديها  ليس  بلديات عديدة  لنا أن  يتيبن  الجدول        بقراءة 

في  بلدية بئر توتة :  لــقطاع من القطاعات الثالثة مث عديدة ليس لها مساحات مشغولة في أي 

 هكتار وهي مساحات القطاع المعمرفي القطاع 23.30اع المعمر كل مساحاتها معمرة أيـلقطا

 هكتار والحال  مماثل بالنسبة لقطاع التعميرالمستقبلي 11 المشغول أي كل قطاعها المبرمج لتعمير

ل مجالها مشغول مما نستنتج أن هذه البلديةسوف يكون نشاط التعمير فيها نشيط ــحيث نجد ك

فانه يسمح لنا بالقول بـان المخطـط  التوجيهي  ، كما أنه  يالحظ اذ ما احترمت هذه المخططاتجدا

  .في طريق االستغالل االمثل للمجال 

  

      اما ما يخص  البلديات التي لديها مساحات حرة معتبرة في الكل قطاعاتها  مثل مدينة 

في قطاعها المعمر لديها   مدينة الجزائر فان،  فانه حسب الجدول 35:ر ببلدياتها  الـ ـالجزائ

 فهذه ، هكتار 14200 هكتار  من جملة المساحة المعمرة 12080: هكتار حر  أما المشغول 2120

 ما  االقاليم  اعادة الهيكلة ضمن ما يسمى استعادة  لعملية  سوف تخضع  رة ــالمساحات الح

 القطاع للتعمير أو في القطاع المبرمج  واء س الجزائر  لمدينة  نالحظ كذلك هوان مساحات معتبرة 

 حرة  هذه 2470 مشغولة و 1710 هكتارمنها 4180د علىالتوالي ـالتعمير المستقبلي حيث نج

بالنسبة لقطاع التعمير المستقبلي مما ينبأ بان مستقبل التعمير لمدينة الجزائر يعرف حركة نشيطة 

  .ار أنهــا عاصمة البالد هو االخر حيث ال يزال قطب هام للتعمير باعتب

  

  و عليه فان هذه المساحات الهامة  ينبغي أن تستهلك  استهالكا صحيحا  و صحيا وفق االجال       

المحددة  ضمن  المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و ذلك حفاظا على القطاع الرابع و هو القطاع 

  .غير قابل للتعمير 

  

نفسه هل فعال حقق هذا  يطرح  الذي  ذي يطرح في كل مرة          لكن السؤال الملح ال

  .م النجاعة المطلوبة و االهداف المنتظرة منه ؟ ــالتقسي
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  :التعدي على قطاعات التعمير بواسطة البناء غير الشرعي :  المبحث الثالث           

  

ات ـواضح في مختلف  بلديعرف تعدي  م التقني الواضح والدقيق للمجال اال انه       رغم التقسي

  ) .وي ــالفوض( المشروع رــيغاء ـالبنق ــعن طريأو بصفة مخططة واليــة الجزائر

"Le licite  c’est le caractère  de ce qui n’est pas  contraire à  la loi " (1) . 

التالي فهو  فهو مسموح به  و ب) الزام أو امتناع ( يعني  انه  كل ما هو  غير مخالف للقانون 

شرعي و بناء على هذا صيغت  من طرف نصوص قانونية شكلية  حقل الحرية  المقررة لالفراد  

فهو أحرار في الفعل او االمتناع  على الفعل  في حدود  ما يمسح به القانون  و بالتالي فان حدود  

  .و مجال هـذه الحرية نسبية  حسب الزمان و المكان 

 ليس ممنوع فهو مباح وهكذا فهو مربوط بالنظام القانوني  و طبيعة الدولة  و ومنه فكل ما           

عليه  فالالشرعية  هي كذلك مفهوم نسبي  و من ثم فانه في اطار دولة القانون ال مجال  لمفاهيم 

  .تحديديــة  للشرعية أو الالشرعية 

  )   Répressiv( ونية موجودة بطبيعة             في حالة االحتالل و البناء غير الشرعي النصوص القان

  هذا المجال للحرية  مشكل    )لتجزئات و رخص البناء والممنوعاترخص ا(       فالقانون يحدد االلتزامات 

   المتعلق باالحتياطات العقارية و الذي اسس و اعتبر البلدية هي المتعامل 1974أمر       في اطار اصدار

  ير فكل  احتالالت المجال و التجزئات  و البناءات  خارج هذه التنظيمات تعتبر       الوحيد في مجال التعم

        غير شرعية  لكن عجز الدولة للتصدي لكل طلبات االسكان وعدم وجود معايير  في توزيع االراضي  

  .      بشكل مشروع  ادى الى ظهور  البناءات الغير شرعية 

عليها في  المعتمدة تلف في التسميات حسب المعاييرالشرعي يخ غير       حيث ان البناء

.            ف فنجده يدعى البناء الفوضوي ، البناء غير المخطط ، البناء التلقائي ، البناء الهش ـالتصني

  

     فالبناء غير الشرعي هو كل بناء إقليم بدون الحصول على رخصة مسبقة او على ترخيص 

ر الشرعي ظاهرة إستفحلت في الجزائر بصفة عامة بشكل خطير يغكس قانوني فظاهرة البناء غي

  إليه الدولة من ضعف في الرقابة وفي التأطير وغياب المسؤولية بشكل ملحوظ ويعكسماآلت 

  

  
  ــــــــــــ        

   1- Dictionnaire encyclopédique  de théorie  et de sociologie  du droit -Paris , Sirey, 1991 .  



 35

فلقد احصت  ، من جهة اخرى الوضعية االجتماعية لعدد كبير من شريحة المجتمع الجزائري

          . (1) بناية  لالستعمال  السكني 300758 والية  ما يقارب  واحد و ثالثون مديريات التعمير عبر 
                                                                         

      هذا العدد مخيف يعكس ابعادا اجتماعية واقتصادية للدولة الجزائرية  حيث بلغت عدد 

 ، ولقد حاولت (2)بناية   60.000 مستوى والية الجزائر ات المبنية بدون رخصة علىـالبناي

السلطات الجزائرية بحث هذه الظاهـرة بكل أبعادها  و محاولة ايجاد الحلول الناجعة لها  منذ 

ين أو اكثر ولكن دون فائدة  وذلك راجع الى ابعاد هذه الظاهرة االقتصادية واالجتماعية عقد

  : والقانونية و التنظيمية ، و البـاس أن نتطرق الى اسباب البناء غير الشرعي 
 

  اسباب البناء غير الشرعي :  المطلب االول       

اء غير الشرعي  و كانت السبب  في ظهور           في الحقيقة الجزائر ورثت  اسباب  عديدة للبن

  :اسباب اخرى  لهذه الظاهرة و أول  نقطة نقف عندها هي 
                                                                                                            

ات الفرنسية حيث ان هذه االخيرة  هذه االزمة ورثتها الجزائر عن السلط: ازمة السكن     

 مسكن جماعي 12500رت برنامج يدعى مشروع قسنطينة و الذي حاولت  من خالله انجاز ــأق

في العاصمة المتصاص الحشود الجماهرية التي استقرت على حواف العاصمة وكذلك الزيادة و 

ر تاركين مساكنهم شاغرة، ل المدينة و غداة االستقالل غــادر المستعمرين الجزائــاالزدحام داخ

   .(3) مقيم جديد خالل اربع سنوات التي تلت االستقالل 40.000هذه المساكن شغلها حوالي 

     لكن الزيادة على طلب السكن ادى الىعجز الدولة على تلبية المتطلبات الجديدة على السكن وأمام 

  .د ايواء اسرته هذا العجز ما كان على المواطن اال أن يبني  مساكن فوضوية قص

  

 ،العاصمة مذهل خاصة بالجزائر عرفت الجزائرانفجارديمغرافي  بعد االستقالل: النمو الديمغرافي     

  :  نمسمة مقابل حظيرة سكنية قدرت بـ 940.000 حوالي 1966حيث قدرعدد سكانها سنة

  
  ــــــــــــ        

         
   1995انظر تقرير وزارة السكن لسنة . 1 

  2. Le Quotidien  d 'Oran , du  17/01/2001 , N°. 1830  
  3. Le Quotidien  d'Oran  du 18/01/2001 ,  N° 1831   
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نسمة   2597570 ما يقارب1998 وحسب احصائيات1998مسكن  وقد بلغ سنة134258

ة في عدد  مسكن  اذن من الطبيعي ان  تفرز هذه الزياد435605: ل حظيرة سكنية قدرت بـــمقاب

  .السكان طلب كبيرعلى السكن  و في مقابل عجز الدولة على تلبية ذلك نتج  البناء الفوضوي 

  

المشاريع االقتصادية الضخمة  نتيجة لسياسة التخطيط االقتصادي تم انشاء:  الهجرة الريفية      

زيادة في حجم  على حواف المدن الكبرى فكان من الطبيعي أن تعرف هذه المدن زحفا عليها ، فال

نسبة  (1) 84-80 مسكن  في اطار المخطط الخماسي 400.000الهجرة اتت بالسلطات  الى انجاز 
56 %                                         

وهذا ما يدل على ان الدولة رغم ضخامة ازمة السكن اال انها لم تجعلها من اولوياتها و هذا ان صح 

مسكنه بنفسه ولو  توفير أن يسعى المواطن الى  الطبيعي  ومن  زمة في تضخيم اال القول تسبب 

  .على حساب القوانين و االنظمة 

  

 هذا جلي واضح الن مدينة الجزائر  ذات الطابع المعماري القديم يعود :قدم مساكن الحظيرة السكنية 

ة ـاالنهيار  نتيج  مما جعل عمارات  كثيرة  آهلة على االستعماري  للعهد  اما للعهد التركي أو

 نذكر ان كثير (2) بناية مهددة بالسقوط بباب الواد 187لتصدع جدرانها ، حيث نجد مثال أكثر من 

منها قد انهار على اصحابها قبل اتخاذ التدابير الالزمةمن طرف السلطات المحلية واذا كان االمر 

   .كذلك فهل اصحاب هذه البنايات ينتظرون سقوط سقوف بيوتهم عليهم

  

الحقيقة مثل هذا عجل وزاد في الطين بلة حيث انتشرت البيوت القصديرية حتى في        و في 

  .وسط المدينة مثل اعالي ساحة أول ماي  و وادي قريش و حيدرة 

  

تثمارات بشكل واضح الى  منذ االستقالل توجهت االس: غياب سياسة التوازن الجهوي العادل      

ة ـالمشاريع االقتصادية خاصة والي تصادية حيث ان الجزء الشمالي اخذ  اكبراليسمى االقطاب االقما

  بشكل  طبيعي يؤدي الى حركة االعمار  نحوها  مما دفع الى نزوح ريفي كبير و بالتالي  الجزائرهذا 

  ــــــــــــــ                                                                        
   1. Ministére  D'equipement , Le  grand  projet  urbain  , Alger , 21 Siecle . p.59  
   2. Benachenhou  Ahmed , Planification  et developpement  en algerie, 1962 . I. C. A.  1981 . P.234  
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القطاع (  لخدماتيةالنشاطات االقتصادية واعمرانية و قد زادت بزيادة تمركزنشوء أو احداث فوضى

ن ــم%  10قطاع السكن  لن يكن كبيرا  حيث مثل  الغالف المالي الذي خص به  كما أن) الثالث 

  .الغالف المالي لالستثمارات 

  

ر ــ الخاص بالتسوية الذي يحتوي على حالتين لالحتالل غي212- 85      و بصدورالمرسوم رقم

   .02الشرعي طبقا لنص المادة 

  

  االطار القانوني لمعالجة البناء غير الشرعي : طلب الثانـي الم      

 ظاهرة البناء غير الشرعي التي سجلت على المظهرالحضري يطرح مشكل  تسيير االراضي ان      

القابلة للبناء من خالل اشكالية العالقة بالقانون وبالسياسة الحضرية  الموقعة و المنتهجة منذ 

 ، االول  أخذ  )1( القابلة للبناء أخذت طريقين متعلقين بمنظرين متشابهين االستقالل  فتسيير االراضي

 المتعلق باالحتياطات العقارية والمسجل بالمنطق المتخذ من طرف المؤسسين وفق 1974اثر  امر 

االيديولوجية العامة للدولة و الثاني متعلق بالالمركزية  و ال شكلية  تظهر  من قراءة النصوص و 

   .اصالح المهام للمتعامليندة تعريف وتحديد مهام البلدية وكأسس  لهذه السياسة و ثالثا  اعاتطبيقها 

           في محتوى هذا االطار القانوني تستمر ظاهرة الالشرعية  في تسجيل المجال الذي يعني  

  .عدم نجاح ادنى الطرق المقترحة في اطار  سياسة التعمير 

  

 الى يومنا هذا مر عبر انظمة قانونية  اساسية  و 1974حضري من سنة       ان تسيير العقار ال

  الذي يتضمن االحتياطات العقارية لصالح البلديات و الذي اشرنا اليه 26-74التي  من اهمها أمر 

  الذي يتضمن الثورة الزراعية  مع 08/11/1971سابقــا و الذي هو عبارة عن استمرارية  المر 

و النص الوحيد الذي اطر العقار الحضري ، ان االمرين  السابقين  اسسا  في  نص تطبيقي  و ه28

هذا المجال القياسي الذي سجل السياسة العقارية الوطنية اساسين لتأطير التطورات  المتعلقة  

 للمحتوى  االديولوجي  قار من جهة ثانية و في ذلك تفريقبالملكية العامة  من جهة  و التحكم في الع

 عقار الرحيادية في تسيي مثل اداة 1974هذه الفترة فأمر جلت  فـي النصوص القانونية في التي س

ان العدالة االجتماعية و توزيع االحتياطات العقارية لضمالحضري وجسد الرهانات الحقيقية للدستور 

مية ا الخطابات الرس\حق السكن المقررة للجميع المسجل  في اطار ميثاق طرابلس  و كور و التطو

و في الحقيقة  هذا  يمثل  اساس  لسياسة االحتياطات العقارية و هكذا فان الدولة  اتخذت التنازل 

 التجربة بينت بان )1(عن االحتياطات العقارية كوسيلة لتجسيد أهدافها فحسب  الدكتور  بن اكزوح
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انت محددة و مراقبة المناطق غير القبالة للبناء في جميع االحوال مصدر  مضايقة  للبلديات  اذا ك

بصفة جدية  لثقل ازمة السكن أما اذا كانت غير محددة فهي تكون منطقة مستقطبة من طرف المالك 

ومنطقة خصبة  للمضاربة العقارية  و من ثم تظهر جميع مظاهر البناء بمختلف الوسائل الممكنة 

وضوع  الخزينة لم  عن وزير الداخلية  سطرت أن م29/11/1980فالتعليمة  الصادرة بتاريخ 

يستعمل بعد وان البلديات ليس لها ميزانيات كافية لشراء االراضي المدخلة بصفة الزامية في 

  .االحتياطات العقارية 

  

للقضاء علىالبناء غير الشرعي والمتمثلة في       ان السياسة المنتهجة من طرف المشرع  

ة وتسقط مكانتها في اعين المواطنين ن التسوية هي سياسة فاشلة تضعف من هيبة الدولـقواني

 ، فمن المالحظ أن االمر يبدا هينا ثم يعظم اال أن يصبح )2( وتدعم ثقافــة السطوعلى أمالك الدولة

ظاهرة  مستفحلة يصعب القضاء عليها  فالدولة طول هذه المدة أي منذ االستقالل و خالل عقدين 

 و مفروض ان هذه الظاهرة ترضخ لقوانين الدولةث حال مناسبا للمشكلة فمن الـمن الزمن لم تبح

ن أن الدولة  تضرب على يد المستولي بالقوة حيث ان هذا يتنافى مع قوانين ــبدال م سلطانها 

             .ى امالك الدولة  حيث ال يجوز امتالك  امالك الدولة حتى بالتقادم ـالدولة اعني وضع اليد عل

تبحث عن طريق لتسويةالوضع و هذا ما حدث في صدور  الثمنينات بدات الدولة       في بداية

 حيث انه و بمقتضى هذا االمر  يتم تسوية وضعية  ،(3) 1985   المؤرخ في غشت01-85االمر 

لتنازل لصالحه عن ملكية قطعة االرض االراضي لفائدة من يحوز االرض حيازة فعلية فتقوم البلدية با

قواعد التعمير سواء  باحترام  يلتزم  أن  التي كانت معنية بالدمج وهذا بدفع مقابل على ذلك شريطة

يريد تشييده وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على السكن  أو بالبناء الذي  د تشيده ـبالبناء الذي ق

 مسكن 7770 ية بالجزائر العاصمة انجز منها وحدة سكن36495 حوالي 1978ة ـحيث برمج سن

 59581الى مدينة الجزائر و ضواحيها بلغ حوالي  المدية ن عدد السكان المهاجرين من والية أنذكر

 قاطن جديد 153415من %  80 ، كما نذكر ان ضوحي العاصمة استقبلت حوالي (4)مهاجر 

   .(5)بالعاصمة 

  ــــــــــ
 1- Benakezouh C , Le droit des  réserves foncières – OPU, Alger , 1990  
  2- Hafiane A , Les défis  à l’urbanisme , l’exemple  de l’habitat  illicite à Constantine -  OPU ,1989 . 

  ج ر رقم.   يتعلق بتسوية اوضاع الذين يشغلون  اراضي  تابعة للدولة 1985  املؤرخ يف اوت 01-85امر .  3
  4 . El –Watan  du 06/02/2002 , N°3092 .   
  5 . Ministere  Dequipement , Le grand projet urbain , Alger, 21 ème Siecle . 
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   للشاغلالبناء عليها دون أن يكونل غير الشرعي لالراضي العمومية و احتال:الحالـة االولى      

   البناء استعمل كقاعدة لتشييد علىالجزءالذي شاغل الفعليالرخصة بناء هنا يتم التنازل لفائدة سند أو

  

 حالى االحتالل غير الشرعي و تشييد بناء على اساس سند  أو رخصة  :الحالـة الثانيـة       

تفيد التصريح  باالشغال هنا يكون الشاغل حسن النية مما يعفيه من دفع التعويض عن فعله ، و 

النيةفي االستيالءعلى أمالك الدولة أو الغير طالما أنهى يدرك ان  نحن نعتبر انه ال توجد حسـن 

  .تشييده للبناية  كان على ارض  ليست ملكه  

  

      في كل االحوال  فان المادة الرابعة من المرسوم المذكور أعاله حددت أن التنازل عن االراضي 

لعقارية لصالح البلديات ، حيث أنه ال ال يكون اال في حدود ما نص عليه االمر المتعلق باالحتياطات ا

  .يمكـن  أن تجاوز المساحة االرضية  المعنية بالتنازل  االكتفاء العائلي أو المهني 
       

 أما على (1) حالة على المستوى الوطني 35000      نشيرأن عملية التسوية  شملت حوالي 

 فترة التسوية و التي دامت حتى أواخر  بناية في 320000مستوى والية الجزائر فقد  شملت حوالي 

   .(2) 1989ة ــسن

  

  يعني 1987 بهذا الشكل المذهل بحيث اعطيت مهلة سنتين أي حتى سنة       اذا كان العدد 

  التمام عملية التسوية ، هذا االمر  أدى و أعطى 1987خ صدور المرسوم الى سنة ـن تاريــم

ير شرعية ثم انتظار تسوية وضعيتهم اذن  فانت ترى أن للمواطنين فرصة  القامة مباني بصفة غ

  المهلة طويلة جدا تكفي التمام مباني ضخمة فهل هذه  طريقة لمعالجة المشكلة ؟ 

      منذ نهاية سنوات الثمنينات معالجة ظاهرة البناء غير الشرعي من طرف السلطات 

هذه المساعدات ) …  ذاتي ، الخ سكن اجتماعي ، سكن ترقوي ، بناء( العموميــة كانت متوعة 

في انجاز السكن  جاءت  بانواع و تصنيفات اجتماعية ، نظريا  هادفة  حيث ذهبت بالتوازي  مع 

مشاريع بعض االحياء  الالشرعية ولكن اعتبرت من الناحية التقنية كوظيفة تامة في المظهر 

  الحضري ن ان السياسة التنظيمية 

  ـــــــــــــــــ     

  .2000 اىل 1990 انظر التقارير السنوية  لوزارة التعمري و البناء من .  1         
   .1992 و 1991 انظر التقارير السنوية  لوزارة التعمري و البناء  سنة . 2         
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  :   في مجاله التشريعي و التنظيمي لها جانبين1985التي جاء بها قانون 

   ) .Répressif( اعد شغل االرض في مفهوم أو اتجاه الزال تذكير و تحديد قو: الجانب االول 

تحديد الشروط و االجراءات التنظيمية  في مجال نقل ملكية العقار و شروط : الجانب الثاني 

البنــاء و المصالحة العقارية  بقيت خاضعة لصالحيات الوالي  بعد أخذ رأي رئيس المجلس 

  .الشعبي  و راقبة المصالح التقنية 

       كما أن رخصة البناء على قطعة ارض فالحية بقيت خاضعة لمختلف  اراء  و رخص  حيث   

ان كل نقل للملكية على االراضي المقررة للبناء  تقع في حدود مخطط التعمير يخضع لرخصة الوالي  

  الذي يستطيع أن ال يعطي الرخصة اذا كانت االرض معتبرة داخل محيط حضري الموجود في المقرر

  .في هذه الحالة ال حق  الشفعة  الخذ االجراءات الكتسابها يعني البلدية 

  

  .         هذه االجراءات الجديدة تحدد شروط صيانة  االراضي القابلة للبناء و حق الشفعة للبلدية 

      وعليه و من كل ما سبق  فاننا نعتقد  ان هذا المنهج المتبع في معالجة الظاهرة منهج خاطئ 

االمالك العامة أو الخاصة و يلغي ثقافة الدولة و احترام  نه يدعم سلوك السطو واالستيالء علىال

 السلطات ان تكافح هذا السلوك الفوضوي وال تتضرع  ا وأنظمتها ونحن نرى أنه علىـقوانينه

روف واالوضاع االقتصادية واالجتماعية للبالد ، حيث أنها عليها ان تضرب بقوة على ـــبالظ

هؤالء الذين يضعون ايديهم على امالك ليست لهم اذ يجب معاقبتهم  بقوة  حتى ترجع للدولة هيبتها  

  .و للقوانين مكانتها 

  

      أما بالطريقة  التي حددتها التعليمة الوزارية المشتركة  المتعلقة بمعالجة البناء غير الشرعي 
ى مع قواعد الملكية ، و زيادة على هذا  فان مثل   فهذا  ال يخدم اطالقا مبادئ الدولة وال يتماش(1)

هذا قد يؤثر بشكل خطيرعلى النسيج العمراني للمدينة النه وال شك يكون خارج عن نطاق التخطيط 

الحضري و من ثم فانه ستظهر اثاره على مختلف االصعدة البيئية واالجتماعية واالقتصادية وحتى 

  .قيقي الــالزم  لمدينة الجزائر كعاصمة للدولة الجزائرية الجمالية ومن ثم التأثر على البعد الح

  

  

  

  ـــــــــــــــــ
  .  تتعلق مبعاجلة البناء غري مشروع 1985 غشت 13 تعليمة وزارية مشتركة  مؤرخة يف .  1
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 انعكاسات البناء غير الشرعي: المطلب الثالث     

 أومن الجانب العمراني  سواء من الجانبةالمدينالشرعي انعكاسات خطيرة على   للبناء غير   

  .الجمالي 

  

بسرعة  نمى  والذي )  البناء غير الشرعي (  الشك ان مثل هذا البناء:علـى الجانب العمراني      

مما أدى الى خلق  ، يفتقر الى ادنى شروط التعمير ج عمراني ـتشكيل نسي في  تسبب  فائقة 

وجهات ادوات التعمير سواء على المخطط التوجيهي للتهيئة عن ت ة ، بعيدةـة رهيبـفوضى عمراني

و ترك في حقيقة االمر المشكل  لمتطلبات  ) POS(االراضي أو مخطط شغل   ) PDAU( والتعمير

واحتياجات واقعية دون مراعاة التخطيط الميداني مما ادى الى فقد االنسجام بين النسيج الحضري 

يفتقد تماما لقواعد وقوانين االرتفاق مما ادى الى خلق  ذي القديم و النسيج الحضري الجديد ال

اء  الجديدة وفق النسيج العمراني الجديد ، بل نجد  ــاختناق وضيق و تضجر  داخل هذه االحي

  .تقطعات  بين النمط الواحد 

  

حتم بعد دولي ما ي البالد يجب أن تأخذ  الجزائر بصفتها عاصمة  مدينة:على الجانب الجمالي       

عمراني متناسق ومنسجم ، حيث يتعين التفكير  في فضاءات  مركزية تكون  ارــعليها اكتساب اط

ث يقتضي االمر اعادة النظرفي مجمل مضمونها في ازالة جوانب ـفي حجم هذه االحتياجات حي

 ي ة التـة المستلزمات الجمالية والوظيفيـكاف ة ومراعاة ـاالبهة غير النافعة و الباهضة الكلف

  :  و من ثم يجب ازالة و محاربة ، (1)د الدولي ـتقتضيها هذه المطامح على الصعي

  .ـ  االحياء البالية التي تشوه الوجه العام للمدينة 

  .ـ ترميم  و تثمين المباني  و المواقع التاريخية 

  .ـ  ترميم الفضاءات المحيطة بالمدينة 
  
  
  
  

  ــــــــــ
   .247.التهيئة العمرانية ، اجلزائر غدا  ، مرجع  سبق ذكره  ص وزارة التجهيز و  . 1       
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  ان حالة المدينة و ما آلت اليه  نتيجة زحف البناء الفوضوي عليها  من كل النواحي ـف وهكذا 

، برج  عين البنيان ، ، بن عكنون ، بوزريعة ، سيدي أمحمد وادي قريش ،  وادي الحميز( 

  ) .… ة و بئر مراد رايس القب، ان بئرخادم ـالكيف

  

  ان تدهور1993 صدرعن منظمة الصحة العالمية في جنيف سنة        هذا ولقد جاء في تقرير

البيئة الحضرية هو المسؤول االكبر عن ازدياد حاالت العنف واالرهاب و االدمان  و االكتئاب كما 

 و االمنة يؤدي الى انتشار جاء فيه أن غياب  المسكن الصحي و البيئة المعمارية  المناسبة 

  (1)االمراض النفسية و االجتماعية 
  

        حيث أنه ال تخلو بلدية في والية الجزائر ال تعاني  من البناء  الفوضوي و االحياء  

القصديرية  و من ثم فمن الضروري  و بكل جدية  و حزم محاربة  هذه الظاهرة و محوها  تماما 

  .صمة خاصة هنا فيالجزائر العا

   

  :البناء غير الشرعي يكتسح قطاعات التعمير :  المطلب الرابع    

      كما كان البناء غير الشرعي ظاهرة  استعصت على السلطات المحلية و المركزية  

المستقبلي والقطاع  زحفها استهدف بالدرجة االولى قطاع التعمير ا و القضاء عليها فان ــمعالجته

  باعتبارهما القطاعين اللذين يتوفران على االراضي يمكن االستيالء والبناء ل للتعميرـــقاب غير

عليها بصفة سهلة وال تخلو بلدية من بلديات والية الجزائر تقريبا  االل وعرفة قطاعات التعمير بها 

  .زحف عليها  خاصة بلدية الدار البيضاء و التي تأخذها كنموذج لهـذا االكتســــاح 

  

قطاع  بلدية الدارالبيضاء  الشرعي في   لقد اكتسح البناء غيرقطاع التعمير المستقبلي اكتساح      

حيث استهلك  ، عدة مشاريع عمرانية واقتصادية قوي مما حال دون انجاز المستقبلي بشكل  التعمير

 بناية شملت اربع 1482:ار  بعدد البنايات يقدر بــ هكت143.97 البناء غيرالشرعي مساحة

  :  كما هو موضح في الجدول تجزئات

  

  ــــــــــــ
 1993 سويسرا  سنة –  جنيف 1993 منظمة الصحة العاملية  تقريرها السنوي لسنة  .1
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  المساحة بالهكتــار   عدد البنايـــات   التجزئـــة 

  0.0147  67  سوفلــــوري

  89.800  668  حي العمــــال

  2  250  حوش كـــوط

  52.160  497  حي النخيـــل

  143.974  1482  المجمـــوع 

   ) DUCH( مديرية التعمير لوالية الجزائر :                                              المصدر 

  

          البناء غير الشرعي ال يعرف حدود و ال يخضع لضوابط  حيث أنه لم يكتفي  بالتعدي على 

ن ـــد ليصل  الى القطاع غير قابل للتعمير و الذي مقطاع التعمير المستقبلي  بل تجاوز كل الحدو

  المفروض أن  ال يعرف  حركة التعمير  المخططة و ال غير المخططة باعتبار قطاع محمي ، لكن 

ولالسف وصلت اليه  السنة االلتهام  حيث أنه تم على مستوى بلدية الدار البيضاء استهالك 

ة في سهل متيجــة الشرقية حيث وصلت عدد   هكتار  من أجود االراضي الزراعي923.447

  . بناية غير شرعية و الجدول يوضح ذلك 92283البنايات التي شيدت عليه 
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  . جدول يبين اكتنساح  البناء غير مشروع للقطاع غير قابل للتعيمر               

 المساحة المستهلكة  بالهكتار  عدد البنايـــات   التجزئـــة 

  18.16  262  ش و ا ع حي  

  85.06  267  )2و1(حي ش و ا ع مركز 

  24.5  86  3حي ش و ا ع 

  1.52  118  حي البلدية 

  3  250  حي المجاهدين 

  3.5  365  حي االخوة عاشوري

  0.016  255   مسكن 50حي 

  15.17  62  حي حوش العطار

  4.01  356  حي القاعدة المجهزة 

  18.7  107  حي الدار البيضاء جنوب

  16.72  262   الورودحي 

  67.92  240  حي كا مبوس 

  0.14  205  حي الحميز مركز

  136.06  1630  حي الحميـــز

  279.57  1472  حي الخريري

  31.5  430  حي المندرين 

  131.88  611  حي  سوفرا 

  45  1062  حي البرتقال 

  3  295  حي الملعب 

  7.11  91  حي ما سكارو 

  9.95  370  حي موسكيفا 

  0.38  369  مضان حي عبان ر

  923.99  9165  المجموع 

  .مديرية التعمير لوالية الجزائر :                                                      المصدر 
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 هكتار 260         لقد  احصت السلطات المعنية  مساحة السكن الفوضوي بوالية الجزائر ما يعادل 

تشار البيوت القصديرية تسود اغلبية والية الجزائر  التي وصلت   فظاهرة وجود  و ان1993سنة 

  فأحصى1988  أما سنة1987 مسكن قصديري سنة5677عدد البنايات القصديرية بها حوالي

 بالمائة عن سنة 77.80 مسكن قصديري أي بنسبة زيادة 25567 بلدية مكونة لوالية الجزائر57عبر
1987 (1)    

  .مرتبة االولى  من حيث البناء القصديري و تحل برج الكيفان  في ال

  

  

  . جدول يبين  البلديات  التي لها  اعلى نسبة  في البناء القصديري                    

  

  النسبة بالمائـــة   البلديــــــات 

    11.59            برج الكيفـــان 

  11.11            وادي قريش 

  11.02            بوروبـــة 

  10.28            قسنطينــة جسر 

  .مديرية البناء و التعمير :                                                        المصدر 

  

 من % 15.58بنسة  ببلدية جسر قسنطينة أي  قصديري   بيت 2375          ولقد احصى 

 بيت سنويا وهذا العدد  161اعي بمعدلالمساكن  الحالية  بالبلدية أي المرتبة الثانية بعد السكن الجم

  .رهيب  ينبئ بخطورة الوضع واستفحاله  ن مما ينبغي المسارعة  في القضاء  عليه  بصفة نهائية 

            

  

  

  
  

  ـــــــــــــــــ
   .1998رقام و احصائيات  مصدرها  الديوان الوطين  لالحصاء  سنة أ.  1
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  .الجزائر وعدد سكانها في بعض بلديات واليةنايات الفوضويةيوضح عدد الب) 1(جدول رقم      

  

   عدد السكـــان   عدد البنايـــات   البلديـــــات 

  2193  377   الحـــراش 

  1825  296  بـــــراقي 

  1365  216  الكاليـــتوس

  4927  840  بوزريعــــة

  1000  262  المحمديــــة

  3393  54  وادي السمــار

  3400  290  بـــاب الزوار

  18103  2335  المجمــــوع 

مديرية التعمير لوالية الجزائر:                                                 المصدر   

  

          لكن اذا كانت هذه االحياء تضم هذا العدد الضخم من السكان  فهذا  يعني  أن االزمة  تزيد  

  و هو معدل  مرتفع  جدا  8.41غال المسكن  وصل  أي حدة  يوما  بعد يوم خاصة اذا علمنا ان اش

  بمزرعة موديل هذا يدل على ضخامة االزمة وما  قد ينجم  عنها  من اثار  12.18و قد وصل  الى 

و ما قد ينجم  عنها من جريمة وما الى ذلك و قد  ينجم  )  افات اجتماعية ( اجتماعية  خطيرة 

  .منة كذلك  من اثار  صحية  و أمراض  مز

  

ايجاد  حلول ناجعة   قصد  وعدم تحركها  سكوت الدولة  نسجل           لكن أمام هذا الوضع 

لهذه المشكلة  و اذا كان القانون  بل الدستور  و كل المواثيق  تقر بحق  السكن  لكل  مواطن 

  .جزائري   افليس  هؤالء بمواطنون ؟

ها ابعاد اجتماعية واقتصادية  مرفوضة  فالدولة  تملك           وعليه فان التذرع بأن هذه الظاهرة ل

االمكانيات  االحصائية والمالية ما يمكنها تسوية الكثير من االحياء القصديرية واعادة  هيكلة  

االحياء واسترجاع الكثير من الهكتارات الضائعة والمستهلكة من قبل هذا النوع من البناء الفوضوي 

  .ر الشرعي ـــغي
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      الشك ان التظاثرموجود نسبة التفاعالت واالفرازات التي تحدثها المدينة لعوامل مختلفة 

  )…  الترحيل ،–قـدم المساكن و العمـل (

  

ى  ـ       ولكن مهما يكن من أمر فانه من التحكم في زمام االمر وتسييره لكن ما حدث  هو فوض

 حيث اصبحت مدينة الجزائر مصب وبوتقة  لكل عارمة  من جميع النواحي وعلى جميع المستويات

  .االفرازات  و المخالفات 

  

       حيث أن مركز المدينة اثرعلى البلديات المجاورة في اطار البناء غير الشرعي  سواءا الصلب  

فتأثرت هذه البلديات من جراء االزمة التي تعيشها ) القصديري  ( أو البناء غير الشرعي الهش

م  حيث  اصبحت  هذه البلديات تمثل مجاال الستقبال كل ما لم تستطع أن تستوعبه المدينة  المدينة اال

سواءا بصفة مخططة أوبصفة فوضوية  غير منظمة وغيرمخططة فمثال ازمة السكن داخل المركز 

احتضنتها البلديات المجاورة  بانشاء  المشاريع السكنية  الضخمة  مثل حي  النعجة  أكبر مجمع  

  .ي  كما مر بنــا سكن

  

       نفس االمر بالنسبة للبناء الفوضوي فافرازات المدينة االم كانت على حساب البلديات 

المجاورة ولنأخذ على سبيل المثال بلدية الدارالبيضاء حيث نجد أن اصل السكان الشاغلين للبنايات 

كلهم من بلديات والية  من مجموع السكان  % 46.2غير الشرعية  في هذه البلدية  وصل الى 

  .الجزائر 

                                                  

ن ـوم بمدينة الجزائر آلت اليه االوضاع  نتيجة حتمية لما         وهكذا فان هذه التفاعالت هي 

  اذا م  وجب االسراع  بالتكفل بمشاكل هذه المدينة والمواكنين المعنيين وتسويتها نهائيا  خاصةـث

علمنا  أن سكان  هذه المساكن  أو البيوت هم من طبقة ضعيفة الدخل ومن ثم وجب على الدولة 

  .م ورعايتهم و االسراع  بتوفير  سكن الئق  و محترم لهم ـــالتكفل به
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  :ـ القســم الثانــــــــي                                    

  

  :قاعدي مخطط شغل االرض مخطط            

كيفية وطريقة استخدام االرض حيث  يحدد استخدامات دقيقة ومعينة في        مخطط شغل االرض 

  : حيث ان استخدام االرض واحد من أهم العناصر،نجده  يعطي خطة واضحة لكيفية هذا االستخدام 

يد اساسية  من وسائل التخطيط العمراني الحديث ، فهو يقوم بتحد وسيلةك  مخطط المدينة

ع و المساحات  بالمدينة  حيث أنه  عليه أن يضمن التوازن في توزيع المساحات بين ــالمواق

شكل هذا  يشمل  واالنجازات الصناعية وغيرها وأن  المرافق  مختلف القطاعات السكنية و

ة لمختلف فئات ــاس ان االعتبار في المشروع هوتحقيق الحاجات االساسيـاالستخدام على اس

بتنظيم المجال داخل  ن الباحثين اهتموا في النصف الثاني من القرن ـ ، فهناك العديد م(1) المجتمع

 من مركز انطالقا  تخصصات المباني  من خالله  وزع  نموذج  "  W ALANSO"المدينة حيث وضع

 . (2)نظريته  بنظرية استعماالت االرض في العمران  العمال و سميت 

  

  : اهداف مخطط شغل االرض : المبحث االول          

      اذا كان من اهداف مخطط شغل االرض و محاولة التحكم في التوسع العمراني و مراقبته 

وتحديد االستحدامات المثلى لالرض  فان من اهم االهداف التي تعمل  ادوات التعمير على تحقيقها 

ية ، فاالنظمة المقررة  لتحقيق بل التـي تعتبر لب وجودها و اقرارها  هي  حماية االراضي الزراع

 و 1967الحمايــة  بدأت منذ  السنوات االولى لالستقالل و بالخصوص مع قانون البلدية لسنة 

 و قانون االحتياطات العقارية المذكور اعاله و غيرها من )3( 1971قانون الثــورة الزراعية لسنة 

ر في اديولوجياتها مع نهاية الثمنينات  النصوص القانونية  االساسية  ، كما عرفت الجزائر تغي

اقرت انظمة  قانونية جديدة خاصة المتعلقة  بالعقار جاءت القرار احكام  قانونية صارمة الى حد ما  

  . قصد تحقيق حماية قانونيـة مناسبة لالراضي الزراعية 

  
  ـــــــــــــ

   .275. ، ص 1980: الكويت –ية ، وكالة  املطبوعات االجتاهات املعاصرة الدراسات احلضر:   اسحاق يعقوب القطب . 1
  2 . Voir  J  Remey , La  ville phénomène ,  socio-economique , ed , Ville Ouvrière , BRUXELLE 1982  

   .76 الذي يتضمن الثورة الزراعية  ج ر  1971 نوفمرب 08  املؤرخ يف 73-71امر . 3         
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  :حماية االراضي الفالحية هدف محوري  لمخطط شغل االرض : الول المطلب ا

ع ـالعمرانية محاولة وض والتهيئة        لقد جاءت كل النصوص القانونية المتعلقة بالعقار

اج  قانوني خاص لحماية االراضي الزراعية ذات الجودة العالية ومن ضمن هذه القوانين ــسي

انون  التوجيه العقاري  وقانونى التهيئة والتعمير  و كذا  القانون  نذكر منها  ق الهامة واالساسية

الخاص بأمالك الدولة  و غيرها من النصوص القانونية المختلفة التي جاءت محاولة ادراج حماية 

  .خاصة  لالراضي  الفالحية  ذات الجودة العالية 

  

 نظام  ظل  ي دخلت الجزائرفى        وعليه  نجد ان اهم قانون جاء بعد  مرحلة الجديدة الت

الجديدة التي دخلتها الجزائر في ظل نظام  ح االقتصادي نجد أن اهم قانون جاء بعد المرحلةـالتفت

ح االقتصادي حاول المشرع ان يجد حال للممعادلة صعبة هي  من جهة حماية االراضي ـــالتفت

نتاج اراضي للبناء قصد مواجهة اخرى ا ن التآكل والزحف العمراني عليها ومن جهةـالزراعية م

 من قانون 36ن المتزايدة وفي ظل هذه المعادلة الخطيرة وضع المشرع نص المادة ـــازمة السك

القانون هو الذي يرخص بتحويل أي  ارض فالحية خصبة  جدا او خصبة الى (  اريــالتوجيه العق

ه  و يحدد القانون القيود التقنية و  أعال21كما تحدد ذلك المادة ) ي القابلة للتعميرــصنف االراض

  .ب ان ترافق انجاز  عملية التحويل حتما ـالمالية التي يج

السلطة التشريعية  ان  بمعنىالقانون هو الذي يرخصالذكر يستهل بكلمة    ان نص المادة السالفة  

س ـكن في نفهي التي من صالحيتها تحويل االراضي الزراعية الخصبة الى اراضي قابلة للتعمير ل

في مفوهمها  للتعمير االراضي القابلة"  والتي تنص على ما يلي21المادة تحيلنا الى نص المادة

  .للقانون هي كل القطع االرضية المخصصة للتعمير في آجال معينة بواسطة ادوات التهيئة والتعمير 

  

يئة و التعمير  و التي هي      االحالة في تخصيص االراضـي القابلة للتعمير تعود الى أدوات الته 

ن ـكما هو معروف المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و مخطط شغل االرض ن هذه المخططات  م

صالحيات البلدية التي تشاركها في اعدادها المكاتب التقنية المعنية بمساعدة هيئات ومكاتب تقنية 

لما وقع بالنسبة لمخطط الرئيسي معينة ثم يقوم رئيس الحكومة باصداره عن طرق مرسوم تنفيذي مث

 1995 نوفمبر22المؤرخ في للجزائر العاصمة بمقتضى المرسوم التنيفذي  ة والتعميرـللتهيئ

  .المتضمن  اصدار المخطط الرئيس للتهيئة و التعمير للعاصمة 

        فاين السلطة التشريعية من كل هذا ؟ 
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  .د فيها مصادقة اومناقشة من طرف البرلمانهذه المخططات ال نج     علما ان اجراءات اصدار

يهدف هذا القانون الى (   فتنص 29-90     أما المادة االولى من قانون التهيئة و التعمير 

د القواعد العامة الرامية الى تنظيم انتاج االراضي القابلة للتعمير و تكوين  و تحويل المبنى ــتجدي

  ) .الموازنة بين وظيفة السكن و الفالحة و الصناعة في اطار التسيير االقتصادي لالراضي و 

  

        هذه المادة جاءت لتبين الهدف العام من اصدار هذا القانون وهو في الحقيقة محاولة من 

  .المشرع في حل المعادلة السالفة الذكر 

  

)  ال تكون( ةللبناء حيث نجد عبارة قطيع القطع القابلة حددت على سبيل الحصر 04       أما المادة

  :و هي ثالث 

  . ـ  التي تراعي االقتصاد الحضري  عندما تكون هذه القطع  داخل االجزائ  المعمرة  للبلدية1

 ـ التي تكون في الحدود المتالئمة مع القابلية لالستغالالت الفالحية عندما تكون موجودة على 2

  .ارض فالحية 

ة حماية المعالم االثرية و الثقافية  نالحظ أن  ـ  التي تكون في الحدود المتالئمة مع ضرور3

احال  تطبيق هذه المادة الى التنظيم فعال والذي صدر ونظم هذه المجاالت بمقتضى المراسيم  المشرع 

  . فكل هذه النقاط الثالثة  محددة حصرا  راعى فيها المشرع 176-91 و175-91التنفيذية  

    

مشرع  عن التكامل  و التواصل  في النسيج  العمراني  و  بحث فيها ال:في النقطة االولى ـ  1 

  .مدى  تجانسه و تكامله  من خالل  االقتصاد  في التعامل  مع المجال 

  

بحث المشرع على ضرورة خدمة المعالم التاريخية  و الثقافية  دون : ـ في النقطة  الثانية 2 

  .تفريط  أو افراط 

  

ي  ـانشاء  بنايات  تكون  ف منا في هذا الباب نجد أن المشرع اقر والتي ته: ـ في النقطة الثالثة 3 

  في تسهيل استغاللها وحسن خدمتها وليس  في اغراض  خارج  عن خدمة  االرض   خدمة االرض و

واستغاللها ومن ثم فهذا في الحقيقة تقيد ايجابي يكون في صالح  الحماية القانونية  لالراضي  

   .29-90  من نفس القانون  49 و 48ادتين الفالحية   انظر  الى الم
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(   من نفس القانون  نجد المشرع  استعمل  مصطلح 11     لكن عندما نتأتي على المادة

  ) … ة النشاطات  الفالحية  و حماية  المساحات  الحساسة ــوقاي

  

يقاع  القانوني         فاستعمل هذا المصطلح  وقاية  نحس  بخفة وقعه  مما يجعلنا  نفقد قوة اال

  .في استعمال  المصطلحات  لجماية  االراضي الفالحيـة 

  

       من هنا ومن خالل استعراض  نصوص المواد  السابقة  نجد أن  الحماية  القانونية  

لالراضي الفالحية  ضعيفة  ال ترقى  درجة  االلزامية  الصارمة  التي ينبغي  انتهاجها  قصد حماية  

  .تيجية  الخصبة االراضي  الم

          

        لقد أوكل المشرع مهمةحماية االراضي الفالحية الى أدوات التعمير  و المتمثلة  في المخطط  

 25-90 من قانون21 والتعمير ومخططات شغل االرض وذلك ما اقرته المادة الرئيسي للتهيئة

 من 23 والمادة 19 وكذا المادة 29-90 من قانون التهيئة والتعمير11 التوجيه العقاري والمادة

القطاعات غيرقابلة للتعمير هي القطاعات التي يمكن أن  (  والتي تنص 29- 90ون ـنفس القان

تكون  حقوق  البناء المنصوص  عليها  محددة  بدقة  و بنسب  تتالئم  مع االقتصاد  العام  لمناطق  

  ) .هذه القطاعات 

  

حددتها المخططات  لة للتعمير في القطاعات الفالحيةوالتيغيرقاب  وبطبيعة الحال فان القطاعات    

   .29-90التعمير  من قانون  التهيئة و4 اشرنا اليها سابقا وهي المادة بدقة ثم ارجع الىالمادة التي

  

      والمتصفح للمخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير الخاص بالعاصمة  يجد ان المجاالت  المحددة 

  . موضحة  بصفة  جيدة  دون  غموض  أو  التباس  19في  المادة 

         لكن هل هذه المخططات  افعلت  في حماية  االراضي  ذات المردود  العالي ؟  

ي ذات ـاالراض على  قد حددت وحصرت حقوق البناء29-90  من قانون48        اذا كانت المادة

ية  و االستغالالت  الفالحية  و البناءات  ذات  المردود الفالحي  العالي في البناءات الضرورية الحيو

  .المنفعة  العمومية  و ضرورة  عليها  في جميع  االحوال  أن تندرج  في مخطط شغل  االرض 
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  :       من هذه المادة  نستنتج شروط  البناء  على االراضي الفالحية  ذات المردود  العالي 

  .فالحي  ـ  المنشآت الضرورية  لالستغالل  ال1

   ـ  البناءات ذات  المنفعة العامـــة 2

  . ـ  ادراج هذه المنشآت  و البنايات  ضمن مخطط شغل االرض 3

  

       اذا علمنا أن مصطلح المنفعة العامة مصطلح مطاط ال يمكن حصره  أو اعطاء  مضمون دقيق  

ن ــوم ةـيفات مختلفخالفه فان مثل هذا يفتح الباب على تك محاصر له ال يمكن االتفاق على

  .ادراج منشآت كثيرة كلما  اقتضى  االمر ضمن  المنفعة  العامة 

  

      واذا علمنا أن كل المخططات المنتهجة لتوسع المجال العاصمي  سواء  التوسع نحو الشرق  

أو التوسع  نحو الجنوب الغربي قد فشل كان في النهاية الضحية هي االراضي  المتيجية الخصبة 

المخطط التوجيهي العام كباب الزوار وباش جراح ،  ) POG(ث أن المخطط  التوجيهي العام ـحي

  .كانت  قبل  ذلك  التاريخ  رصيد فالحي  معتبر … ي عين النعجة ، العناصر ،ــبراق

  .  هكتار  كانت مستغلة  فعال 2490      فالعاصمة  ضاعت  حسب  وزارة  الفالحة  

في المنطقة   هكتار638.5  حوالي1980  الجديدة استهلكت سنة      فالمناطق السكنية

محمد  قاريدي  ،  هكتار75 سعيد حمدين  ،   هكتار87.5ة الحضرية  ببن عكنون ــــالسكني

 هكتار والمناطق  السكنية الحضرية لكل من عين اهللا  و أوالد فايت 296  هكتار ، عين النعجة 210

  . هكتار 598القبة و بوزريعة  و محمد  بلوزداد  و 

  .      اذن االرقام الضخمة التي تعبر فعال على خطورة الوضع  التي آل اليها  السهل  المتيجي 

  

  

  

  

        

  

  

  



 53

  .الجدول الذي يمثل بعض بلديات العاصمة                           

  

 المساحة العمرانية   البلديــــات 

ط  ــداخل المخط

  التوجيهــي 

العمرانية   المساحة 

ط ــخارج المخط

  ي ـــــالتوجيه

   المجمـــوع 

  128  112  16  سطاوالــــي

  169.3  97.8  67.5  عين البنيـــان

  49  18.5  28.5  لسويدانيــــة

  20.1  14.5  5.6  حالمــــة م

  241.5  205  36.5  أوالد فايـــت

  92.5  26  66.5  الدويـــرة 

  14.1  7.6  6.5  الرحمانيـــة

  57.5  42  15.5  ـــن بابا أحس

  158.5  95  63.5  الشراقـــة 

  132.5  83  49.5  زرالـــدا 

  1055.5  699.4  336  المجمـــوع 

  .مديرية التعمير و البناء لوالية الجزائر:                                               المصدر 

  

ي للتهيئة والتعمير و الذي دعم  اعلن على ميالد المخطط الرئيس29-90       انه وفقا للقانون

  :  قسم المخطط  الى اربع قطاعات 19بمخطط شغل االرض ، حيث و طبقا للمادة 

  .ـ القطاع المعمر ، القطاع المبرمج للتعمير ، قطاع التعمير المستقبلي ، القطاع غير قابل للتعمير 

  

  :فان       و حسب المخطط  الرئيسي للتهيئة و التعمير الخاص بالعاصمة 

  

ال ــلتي تتم عليها عملية تهيئة وتكييف استعم ا )P1(  يضم المساحة: القطاع المعمر       

اعادة  هيكلة   حيث يعمل على تنظيم المجال العمراني ويهدف الى االرض على المدى القريب ،

اطق ات المبنية على جميع المجاالت  و يضم التوزيع االمثل للتجهيزات عبرمختلف منــالقطاع

  .واليةالجزائر وذلك من أجل خلق توازن بين عددالسكــان و حاجياتهم 
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يهدف الى التوسيع المستقبلي الى غاية ) P2 (   يقع في المساحة:القطاع المبرمج للتعمير        

  و يجمع االقاليم المحيطة بوالية الجزائر و جزء من والية تيبازة يبدا من مركز بينام  2010سنة 

الحضري المتمثل في الشراقة ، بني مسوس ، أوالد فايت ،  يضم المدن الصغير للنموحيث  

  . هكتار 18760الدرارية، جنوب بئر خادم ، السحاولة و يضم حوالي وور  ـــالعاش

    

       وعليه تم توجيه نموالعاصمة الى الناحية الغربية مع ضرورةالمحافظةعلى االراضي الزراعية 

ه ـــالسريعة واالستهالك العشوائي للمجال واستهالك مجال القطاع قبل انتهاء أفاقلكن االنجازات 

وذلك  لضعف االجهزة الرقابية  فضاعت مساحات كانت ضمن االراضي الواجب المحافظة  لمستقبلية

  .عليها ، فمعظم المشاريع اقيمت على اراضي فالحية 

  :حيـة استنزاف االراضي الفال: ـ المطلب الثاني          

  

  جدول يوضح االراضي الفالحية المفقودة بوالية الجزائــر          

    

المساحة المفقودة بالهكتار   نوع االراضي المفقودة 

   87-79بين 

 المساحة المفقودة بالهكتاربين

  92و88

  30  546  المزروعـــات 

  100  500  مزروعات في الحقل 

  124  100  مزروعات حقلية محمية

  170  500  حبــــوب

  170  700  االعـــالف

  12   هـ 30احواض   تجهيزات الري

  20   هــ60ابار         

  .مديرية الفالحية و الري لوالية الجزائر : المصدر                                    
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ترة    باستقرائنا الجدول يتضح لنا مدى الخسارة الكبرى التي تعرض لها سهل متيجة خاصة في ف

نتيجة النزوح الريفي الكبير على  وكان ذلك  ) POG –PUD ( تطبيق المخططات القديمة

ة الجزائر وكذلك عدم ممارسة الهيئات المكلفة بالتعمير مهامها الرقابية زد على ذلك حدة ــمدين

ن التي تعاني منها العاصمة على الخصوص و لهذه االسباب وغيرها لم تتمكن ـازمة السك

 المتوالية التي حضيت بها العاصمة من توفير حماية مالئمة و كاملة  لالراضي الزراعية المخططات

  .التي تحيط بها 

  كانت هذه  14/08/1995  المؤرخة في 05 صدور تعليمة رئاسية رقم1995كما سجلنا سنة 

سية  التعليمة صريحة نصت على  ضرورة المحافظة على االراضي الفالحية و الغابات  كحتمية اسا

و عنصر ثابت  لكل سياسة يتم اعدادها و تطبيقها  في مجال البناء والتعمير كما جاء فيها  وجوب  

انشاء  جهاز مراقبة مالئمة  للتأكد من االحترام الكامل للقوانين في  هذا المجال  و اخبار السلطات 

ذه التجاوزات  و القضائية بكـل  تجاوز أو مخالفة و ضرورة محاسبة و معاقبة المسؤول عن ه

 كان في نفس السياق و 05/12/1995 المؤرخة في 683اتبعت هذه التعليمــة بمنشور وزارة رقم 

  .انتهج نفس المنهج و أكد على نفس الحتميات  في حماية االراضي الفالحية 

     

  .مخطط  شغل االرض و تشكيلة موضوع :  الثاني بحث الم     

  

  :مخطط شغل االرض موضوع : المطلب االول       

  قد نصت على أنه يحدد  بالتفصيل  هذا المصطلح  29-90 من قانون 31      اذا كانت المادة 

الذي يعنـي  الدقة وااللمام والتحديد لمجاالت استخدام االرض ولكن مع ذلك جاءت المادة بنوع من 

  : العموم في تحديد  موضوع  استخدام االرض  و التي حددتها  كما يلي 

  .ـ  الكمية  الدنيا و القصوى  المسموح بـــه 

  .ـ  ضبط القواعد المتعلقة  بالمظهر الخارجي للبنايات 

ـ تحديد المساحات الالعمومية  و المساحات  الخضراء  و المواقع  المخصصة  للمنشآت  العمومية  

  .و المنشآت  ذات المصلحة  العامة  و كذا تخطيطات  و مميزات  طرق المرور 

  .ـ يحدد االرتفاقات 

 تجديدهاياء والشوارع والنصب التذكارية والمواقع والمناطق الواجب حمايتها وـ يحدد االح

    .وإصالحها

  .ـ  يعين مواقع  االراضي الفالحية  الواجب  وقايتها  و حمايتها 
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حتى  مخططات لشغل االرض لكل جزء منها  عليه فان كل بلدية يجب أن تغطى بمخطط أوو      

 بشكل واضح ومحدد ونأخذ على سبيل المثال بطاقة أو 31يتم التفصيل  المذكور في المادة

  .ن  تقنيتين  لبلدية باش جراح  و بلدية جشر قسنطينة ــبطاقتي

  

       نشير فقط بأن كل بلدية  قد تغطى  بأكثر من مخطط  لشغل االرض  فمثال بلدية الدار البيضاء  

 مخططات وذلك حسب طبيعة البلدية  سبعقسنطينة لها غل االرض وبلدية جسر مخططات لشثالثلها 

  .ومساحتها و الكثافة  السكانية بها وغيرها من االعتبارات  في انجاز  هذه المخططات 

  نأخذ البطاقة التقنية لمخططات شغل االرض لبلدية االرض  شغل         ولتوضح التفصيل لمخطط 

  .باش جراح 

  
مخطط شغل 

  رضاال

المساحة 

  االجمالية

المساحة 

  الحرة 

الكثافة   عدد المساكن 

  السكانية 

 TOL   الكثافة

  السكانية 
POS 1  19.5  19.5  -  -  -  -  
POS 2  61  -  22674  45  08  372  

POS 3  50.25  -  27569  73  7.5  549  

POS 4  75.7  15.25  21087  37  7  379  
POS 5  39  11  1437  06  7  37  
POS 6  101  23.5  9411  10  9  93  
POS 7  30.5  8  9307  43  7  305  

  المخطط التوجيهي للعاصمــة :                                                      المصدر 

  :   قطاعات  معمرة سبع      ـ اذن  و حسب الجدول  قسمت بلدية باش جراح  الى 

U71 : نهج مركز باش جــراح  

U72 : ديار الجماعـــــــة  

U73  :الهواء الجميــــــل  

U74 : تنس لباش جــــراح  

U75 :  المنطقة الحضرية السكنية الجديدة )ZHUN (   

U76 : حـــي البـــــدر  

U77 :  وادي اوشايــــــح  

  :           و كل قسم من هذه االقسام  ضم توجيهات  معينة  نجملها فيما يلي 
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  : تضمن التوجيهات التاليــة 17Uبالنسبة  لمخطط شغل االرض *          

  ـ التنظيم الشامل لشبكات الطرقات 

  ـ المحافظة  على المناطق السكنيـــة 

   13ـ اعادة تهيئة الطريق  الوالئي  رقم 

  

  : تضمن التوجيهات التاليــة 72Uبالنسبة  لمخطط شغل االرض  *           

  ـ تهديم السكنات القصديرية 

  اطات  العقارية المسترجعة ـ  اعادة تهيئة  االحتي

  

  : تضمن التوجيهات التاليــة 73Uبالنسبة  لمخطط شغل االرض  *           

  ـ تجديد السكنـــات  القديمــة 

  .ـ  ترحيل الوحدات  الصناعية  الالمضرة  بالنسيج  العمراني 

  : تضمن التوجيهات التاليــة 74Uبالنسبة  لمخطط شغل االرض  *           

   خلق مركز للحـــي  ـ

   ـ استرجاع الاالراضي المنحدرة 

  

  :  تضمن التوجيهات التاليــة 75Uبالنسبة  لمخطط شغل االرض  *           

   ـ  تهيئة مساحات للرياضـــة 

  . ـ  تهيئة مرز  التجهيزات الحضرية  الكبــرى 

  

  : اليــة  تضمن التوجيهات الت76Uبالنسبة  لمخطط شغل االرض  *           

  C49 ـ اعادة هيكلة القطاع  

  .  لصالح انجاز ورشات  مترو  الجزائـــر A35 ـ استهالك القطاع  رقم 

  

  :  تضمن التوجيهات التاليــة 77Uبالنسبة  لمخطط شغل االرض  *           

   ـ اعادة تنظيم المنشآت القاعديـــة 

  U96 ـ  انجاز مساحات مشجرة  بالقطاع 
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 وكان الهدف من انجاز هذه المخططات  هو السعي  الى خلق  مركزية  للبلدية  و التنسيق          

  .بين مختلف  المشاريع  المبرمجة  في اطار  وضع هيكلة شاملة  للبلديــة 

  

   و      وفي ظل هذه التوجيهات تسعى البلدية جاهدة استنادا الى صالحياتها في مجال  التهيئة

يق وتنفيذ ما جاء في مخطط شغل االرض بل ومن التزاماتها أن تحترم توجيهاته والتعمير الى تحق

  .وما جاء به 

  

  تشكيلة مخطط شغل االرض  :  ني المطلب الثا     

دات  ـــفان المخطط يتكون من نظام تصحبه مستن  29-90  من قانون32       طبقا لنص المادة

  .ة  مرجعية ـبياني

  

           I-هذه )1( 178-91  من المرسوم التنفيذي رقم18  سب نص المادة:نظيم الئحة الت 

 : تتضمن ما يلي ةــالالئح

مذكرة تقديم  يثبت فيها تالئم أحكام مخطط شغل االرض مع احكام المخطط التوجيهي  –     أ 

  . تنميتها ة والتعمير  و كذلك البرامج  المعتمدة للبلدية  او البلديات  المعنية  تبعا  الفاقئللتهي

  

        مثل هذه  المذكرة  انما  تدعم  التنسيق  و الترابط  و العمل  المنسق  بين المخطط  التوجيهي 

ومخطط  شغل االرض حتى ال يقع هناك تناقض أو اختالالت  ال من حيث الموضوع  و ال من حيث 

نفسها  المعدة  لمخطط  االهداف وهذا ممكن جدا طالما أن الهيئة المعدة المخطط  التوجيهي  هي 

   )  NERU(ديات  المعنية  و مكاتب  الدراسةشغل االرض  و ذلك  بالتنسيق  مع اللجان النقنية  للبل

  

    

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــ  

  .حمتوى  الوثائق  املتعلقة ا   حيدد اجراءات اعداد  خمططات  شغل االرض  و املصادقة  عليها  و 28/05/1991  املؤرخ يف 91/178مرسوم تنفيذي  . 1   
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   ب ـ القواعد التي تحدد لكل منطقة متجانسة نوع المباني المرخص بها أوالمحضورة  و وجهتها  

و حقوق البناء مرتبطة بملكية االرض التي يعبر عنها معامل شغل االرض و معامل مساحة  ما 

النقطة من الصعب التحكم  فيها  في أو على االرتفاقات المحتملة ،هذه  يؤخذ  من االرض  مع جميع 

مستوى العملي والواقع اثبت ذلك خاصة اذ علمنا أن هذا راجع لعوامل مختلفة  منها تساهل  

نسيج  السلطات المحلية  و تغاضيها احيانا على هذه  التعديات والخروقات وهذا ماأدى فعال بنشوء

ائرو ضواحيها  و من ثم  فان تعيين  و تحديد  الجز لمدينة متجانس ومختلط بالنسبة عمراني غير

نمط  عمراني  للبناء  من طرف  الجميع  امر ىصعب  جدا جدا  بمدينة  الجزائر  العتبارات  

  .مختلفة  نذكر منها  طبيعة  هذه المدينة  و خصوصياتها  من حيث انها عاصمة  للبالد 

  

ع ـالمشاري حدود ضمن  قد تقع  ة خاصة ـ      هذا كذلك أمر صعب الحتمال وجود ملكيات عقاري

يصعب التنازل  عنها من طرف المالك ويصعب تطبيق عليهم أحكام قانون نزع الملكية  و ذلك مثال 

قرب حي (  ما وقع  في ملكية بوصاص  ببن عكنون عند وضع مشروع الطريق السريع اتجاه زرالدا

اعادة  برمجة المشروع لعدم تنازل  المالك  و ذلك  بناء جسر  حيث  اضطرت  السلطات الى ) مالكي

  .عن ملكية  ارضـه 

  

     II الوثائق و السمتندات البيانية .  

  :  و هي 178-91 من المرسوم التنفيذي 18     تتكون من جملة المخططات  عددتها المادة 

  ـ مخطط بيان الموقـــع 

  ـ مخطط طبوغرافــــي

  .الجيوتقنية  لتعمير  التراب  مصحوبة  بتقرير تقني تبين القواسم )  خريطة (  ـ خرائط 

ـ مخطط الواقع القائم يبرز  االطار المشيد  حاليا  و الطرق  و الشبكات  المختلفة  و 

  .ات  الموجودة  ـاقـاالرتف

ـ مخطط تهيئة  عامة  يحدد المناطق القانونية  المتجانسة ن موقع اقامة التجهيزات  و المنشآت  

  .ة  العامة ، خط مرور الطرق ، المساحات  الواجب الحفاظ عليها  نظرا لخصوصيتها ذات المصلح

ـ مخطط التركيب العمراني يتضمن على الخصوص عناصر الئحة  التنظيم  مصحوبا  باستحوار  

  .يجسد  االشكال  التعميرية  و المعمارية  المنشودة  بالنسبة الى القطاع المقصود 
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  :توسيع دائرة التشاور في اعداد مخطط شغل االرض : المبحث الثالث      

  

  .انتهاج  السبيل  الديمقراطي  في اعداد  مخطط شغل االرض : االول  المطلب     

فان  178-91 والمرسوم التنفيذي  29-90 من خالل القانون رقم واضح       انه كما هو 

والتعمير في تبني قواعد  ةنهج المخطط التوجيهي للتهيئ ل االرض قد سارعلىـط شغـمخط

ما نص عليه المشرع  وأسنده الى نظام المداوالت داخل  وهذا  اليمقراطي  التشاور والتحاور

 ارادة  عن  دي اوالمجالس المعنية باعتبارها هيئات  انتخابية  تمثيلية  تعبرـالمجلس الشعبي البل

  : ة تتضمن ما يلي ــ هذه المداول، (1)الشعب 

 المرجعية لمخطط شغل االرض الواجب اعداده وفقا لما حدده المخطط التوجيهي دودـ تذكير بالح

  .للتهيئة والتعمير

 ـ بيان لكيفيات مشاركة  االدارات  العمومية  و الهيئات  و المصالح  العمومية  و الجمعيات  و 

 أن تخضع من المفروض أن هذا االعتبار يسيرعكس ما هو عليه في الواقع بحيث أن العاصمة يجب

  .؟… نظام اكثر صرامة وأكثـر  رقابة ، لكن ،ل

  وذ ـ ـ العامل الثاني وهو وقوعها في مواقع النفوذ بحيث ان معظم المسؤولين اصحاب القرار والنف

 والمال  يقطنون بالمدينة وضواحيها  هذا ما يجعل القائمين و المسؤولين  على مستوى البلديات 

علىالبلديةبالخصوص  تحتمل وال تقاوم تجعل من المسؤوليرة ال موقع حرج وتحت ضغوطات كب في

العمران بخرق احيانا  القانون  و يتجاهله حفاظا على منصبه ورضوخا لرغبة اصحاب النفوذ والمال 

ات ــفقدان طابعها العمراني وعدم احترام التوجيه الجزائر وضواحيها الى وهذا ما أدى فعال بمدينة

.                                               راسات العمرانية  المتعلقة  بهذه المدينة التقنية واحترام الد
 

موقع المباني  ،  ـ يحدد شروط شغل االرض بالنسبة لخصائص القطعة االرضية3           

العقارية للواحدة ، ارتفاع المباني ،  لملكيةبالنسبة لطرق  موقع  المباني  بعضها مع بعض على ا

  .ذ  والطرق و وصول  الشبكات  اليها  المظهر الخارجي  للبنايات  و غيرها ـــالمناف

ددة  ــ      اذن كما نالحظ  نجد ان هذا كله داخل في اطار احترام مقاييس  البناء  و قواعده  المح

   .(2) 175-91بالمرسوم  التنفيذي 

  ـــــــــــــ
1 . Ministère  de l 'habitat  , Eléments de composition  urbaine , EMAG,  ed , Alger , p. 85 . 

   .26ر رقم . حيدد القواعد العامة للتهيئة و التعمري و البناء  ج 28/05/1991 املؤرخ يف 175-91 املرسوم التنفيذي رقم  .2
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  . حيث رقابته الى هيئات معينة سنتطرق اليها الحقا       وهذا االمر أوكل بمقتضى القوانين من

      ومن حيث الواقع  فان احترام  قواعد  البناء  و التعمير  ان امكن  القول  مستحيل  في 

الجزائر  وهذا راجع  الى طبيعة العقلية  الجزائرية  المرتجلة  و كذا  تساهل  السلطات  المحلية  و 

  .اء  والتعمير والقوانين  بصفة  عامــة كل الهيئات  المكلفة  بالبن

  

 ـ  تحديد مختلف المنشآت والتجهيزات العمومية ومواقعها وتحديد الطرق والشبكات 4       

 التي  و التعمير و المختلفة  التي تتحملها الدولة كما هو محدد في المخطط التوجيهي للتهيئة

  .ـا ات المحلية وكذلك  أجال انجازهـــتتحملها الجماع
                                                                                         

  .شغل االرض  اعداد مخطط :المطلب الثاني          

        يكون اعداد مخطط شغل االرض عن طريق مداولة من طرف المجلس الشعبي البلدي المعني  

معنية  حيث يجب ان تتضمن هذه المداولة على سبيل االلزام حتى أو المجالس الشعبية البلدية ال

  : تكون صحيحة ما يلي 

        ـ تذكير بحدود المرجعية  لمخطط  شغــل االرض الواجب اعداده وفقا لما حدده  المخطط 

  .التوجيهي  للتهيئة و التعمير المتعلق به 

  

لهيئات والمصالح العمومية و الجمعيات  في        ـ بيان كيفية مشاركة  االدارات العمومية وا

  .اعداد  مخطط شغل االرض 

  

       ثم تبليغ  هذه المداولة الى الوالي المختص اقليميا و تنشر  لمدة شهر  بمقر البلدية  أو  

  .البلديات  المعنية 

  

  المجالس          فاذا كان مخطط شغل االرض  يشمل تراب بلديتين  أو عدة بلديات  يمكن لرؤساء

الشعبية  البلدية  اسناد مهمة اعداد المخطط  الى مؤسسة  عمومية  مشتركة  بين البلديات  في 

  منه  على أن البلديات  المعنيــة  10 و 09اطـار ما حدده  قانون  البلدية  في  فحوى  المادتين 

بين البلديات  الجل  في اطار التعاون  فيما بينها  لها  أن تؤسس  مؤسسة  عمومية  مشتركة  

تحقيق  الخدمات   التجهيزات  أو المصالح  ذات  نفع مشترك  بينهما  وفق  دفتر  شروط  يضبط  

  .حقوق  و التزامات  كل طرف 
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      لكن ما يالحظ  أن كل  المقررات  التي تتخذها  المؤسسات  العمومية  المشتركة  بين البلديات 

 المحددة  الجل  المصادقة  و اعداد  مخطط  شغل االرض تكون و التي تدخل في اطار االجراءات

قابلة للتنفيذ  اال بعد مداولة  من المجلس  البلدي  المعني  او المجالس البلدية  المعنية  و كأنها  

  .هيئة  مصادقة  تضفى  الطابع  التنفيذي  على اعمال  هذه  المؤسسات 

  

ت طابع  التعاون  ما بين  البلديات  نجده في اطار       هذا الشكل من المؤسسات العمومية ذا

  حيث نجد أن اجراءات اعداد مخطط شغل االرض  يكون تحت المسؤولية  )1(القانون الفرنسي 

 المعدل 1983 سبتمبر 09  و المرسوم التنفيذي  1983 جانفي 07الكاملة للبلدية  حيث أن قانون 

كزية حيث ان الدولة اصبحت بعيدة عن فرض أي تعليمات لقانون التعمير  هو نتيجة مباشرة  لالمر

على البلدية  في مجال االعداد  و المصادقة على مخطط شغل االرض ، كما ان للبلدية حق توكيل أو 

 Etablissement  public de( اسناد تحضير المخطط  الى مؤسسات عامة  للتعاون 

coorperation   (لمخطط و تسييره وفي اطار العمل لتحضير و التي تأخذ على عاتقها تحضير ا

واعداد مخطط شغل االرض فان المشرع قد وضع اجراءات يجب اتباعها  و ذلك بأن يقوم رئيس 

المجلس الشعبي البلدي  أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية باصدار قرار  يبين من خالله  قائمة 

االجمعيات التي طلبت استشارتها بشأن مشروع االدارات العمومية  و الهيئات و المصالح العامة  و 

 و يعتبر  )2(المخطط ، حيث حدد  المشرع قائمة لالدارات  التي يجب ان تستشار على سبيل الوجوب 

عدم استشارتها  عيب جوهري قد يؤدي الى الطعن في مصداقية مشروع المخطط باعتبار ان هذا 

  .االجراء المتمثل في  طلب االستشارة شرط جوهري 

  

  فيما يتعلق 10رة النقاش والتشاور هوما نصت عليه  المادة ـما يوسع  في دائ       

االماكن التي يمكن استشارة مشروع مخطط  شغل  اء  العمومي وذلك بتحديد المكان اوـباالستقص

االراضي  و تعيين المفوض المحقق وتحديد كيفيات اجراء التحقيق العمومي ومسك سجل يدون فيه 

  .ول المخطط ــحظات حالمال

  

  

                                                                        ـــــــــــــــ
1- Voir Textes  officiels  des 14 /01/1983  , p 19 , et 23 /10/1983 , p 4 . 

 الذي حيدد 28/05/1991 املؤرخ يف 178-91 من املرسوم التنفيذي 08ادة  يف شان االستشارة الوجوبية املطلوبة عند اعداد خمطط شغل االرض راجع امل-2
   . 26اجراءات  اعداد خمطط شغل االرض و املصادقة عليها و حمتوى الوثائق املتعلقة ا ، ج ر 
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 وبداية سنة 2000 أن عدد مخططات شغل االرض المسجلة  في نهاية سنة    ونشيرفي االخير

  . مخطط 2929 ي بلغت  على المستوى الوطن2001

  

ل االرض ــ مخطط شغ85 ، 2002       اما فيما يتعلق بوالية الجزائر فقد سجلنا الى غاية سنة 

  .مخطط في طورالدراسة  37 مخطط شغل االرض معد للمصادقة و48مسجل قصد المصادقة عليه و

  

ضية و تخصيصها        اذا كان مخطط شغل االرض هو مخطط تفصيلي يتعلق بشغل المساحات االر

 وصاية ادارية على(  لرقابة الهيئات المركزية فهو يخضع  ، مع ذلك  على مستوى البلدية

مع ان البلديات هي السؤول االول على اعداد و تنفيذ المخططات بمقتضى  )  ال البلدية ــاعم

 ومهما يكن من أمر فان المشكل ليس في اعداد المخططات ،مداوالت مجلسها الشعبي 

 بكل حذافرها  رهن التطبيق  في احترام المخططات ووضعها  المصادقةعليها وانما المشكل هوو

ا  و الوقوف بالمرصاد  لكل من  يخترقها وال يحترم  ما جاء  ــــتوجيهاتها وتوصياته واحترام 

  .فيها 

  

مدنها و الحفاظ        واذا كانت  اليوم  كل الدول  تنتهج  سياسة التخطيط المجالي في تسيير مجال 

عليها فان الجزائر قد انتهجت نفس المنهج ولكن ال يكفي ان نضع المخططات وانما المهم في 

 سياسية  وضحها ودقتها اال أنها تحتاج الى ارادة  تطبيقها وكما سبق بيانه فان المخططات على

  .الحترامها وتطبيق توجيهاتها  وتعبئة شعبية

  

استخدام االرض  بالمدينة تظل  عرضة لالنتقادات  فهي غالبا ما         رغم ذلك فان سياسات 

مما يجعل النمو الفيزيقي و ، تخضع  لالعتبارات السياسية تتعثر بمصالح ذوي النفوذ في المدينة 

  (1)ط للموارد البشرية و المادية ال يسيران  لمواجهة تحديات التوسع ـــالتخطي
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
   .67.ص . 2001 ديسمرب 16مقاربة سوسيولوجية  الستخدام االرض يف املدينة  جملة العلوم االنسانية  عدد :  امساعيل  بن سعيدي.  1
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  :قابلية مخطط شغل االرض للمعارضة  و التعديل :  المبحث الرابـع           

ط شغل االرض         سنحاول من خالل هذا المبحث ان نقف ونتطرق الى البحث فيما اذا كان مخط

قابل  للمعارضة فيه  بالطرق  القانونية  في القانون الجزائري ، كما  سنقف  على الحاالت التي 

يمكن من خاللها  ان تقوم  السلطات المختصة  باعداد  و تحضير مخطط شغل االرض  بامكانية  

  .تعديله  بصفة  كلية  او بصفة  جزئية وذلك في  المطلبين التاليين

  

  :قابلية مخطط شغل االرض للمعارضة فيه : المطلب االول            

  المتنعلق بالتهيئة و التعمير و المراسيم التنفيذية 29-90        عند تصفحنا الحكام قانون  

 اللذان اشرنا اليهما سابقا المتعلقان  باعداد 178-91  و مرسـوم 177-91خاصــة مرسوم 

عمير و مخطط شغل االرض على التوالي ال نجد ما يوحي  أو يدل  المخطط التوجيهي للتهيئة و الت

على ان  المخطط  قابل للمعارضة فيه  و هذا في حقيقة  االمر يعد فراغ قانوني  يجب  أن يكمل  

طالما أن  النص القانوني قد سكت عن ذلك  و بالبحث  في القانون المقارن و على الخصوص في  

جتهاد  القضائي في فرنسا دائما يميل لفائدة  اصحاب البنايات  أو المباني القانون الفرنسي نجد أن اال
  المتعلق بالرقابة على 22/07/1982 المؤرخ في 623-82  كما أن القانون الفرنسي  قانون )1(

مشروعية اعمال  السلطات المحلية خاضعة  للتحويل الى ممثل الدولة و اشهارها  غير أن مداولة 

 البلدي المصادقة على مخطط شغل االرض  و التي تكون قد حولت  الى  ممثل الدولة  المجلس الشعبي

ال تكون  مؤهلة  للتمثيـل  ما دام أنها لم تحدد لها مقاييس  لالشهار سواء التعليق في البلدية أو 

  .النشر في الجرائد 

  

ر ففي خالصته في قرار         فقابلية المعارضة لهذه الوثائق ربطت باكمال آخر مقاييس لالشها

 ذكَر مندوب الحكومة بمبدا عام وذلك أن العمل االداري قابل للتنفيذ أو 21/07/1970مجلس الدولة 

  Un acte( نافذ  عندما يتم موضوع  اشهاره  حسب مضمـون طبيعتـه أو محتــواه 
administratife n’est éxecutoire que l’orsque  il a fait  l’objet  d’une publicité 

suffisante  compte tenu  de sa nature  et de sa portée (  فالتعليق في البلدية  خالل ،

شهر من قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بجعل مخطط شغل االرض  تحت تصرف الجمهور و 

الل شهر مداولـة المجلس الشعبي المصادق عليه  فاالحكام الجديدة  لقانون التعمير تفرض التعليق خ

  ــــــــــــ.                                                                               
  1- Voir C .E , 29/07/1983 .S.A .Marius Millet . D.A 1983 N° 394 . 
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اولة  ارجع اختصاص النشر  و التعليق للمد)1(         فمن خالل تحليل قرارات االجتهاد القضائي 

يكفي حتى يكون معتبر  بفعالية االشهار المطلوبة  من قبل النصوص القانونية السارية المفعول بدون 

 Il  ressort  que  l’affichage  de la déliberation  sufit  pour( انتظار نفاذ الشهـــر 
 que soit  considérée  comme  effective la publicité  requies  par les textes  en 

vigueur  sans  attende  l’issue  d’un  délai  d’un mois .. (   

 يوم من التعليق في 15         بالنتيجة اذا كان النشر في الجرائد قد تم على سبيل المثال بعـد 

البلدية  المداولة المصادقة على مخطط شغل االرض  تصبح نافذة من هذا االجل  بدون انتظار اجل  

  .شهر 

  

          نخلص من هذا كله ان مخطط شغل االرض طالما انه عبارة عن قرار اداري يجب ان يبلـغ 

عن طريق االشهار اوالتعليق حتى يعلم به الجمهور حتى يكون نافذا فانه يكون  بالمقابل  قابل 

 القانونية في للمعارضة فيه لكل من له مصلحة في ذلك  وما علينا في الجزائر اال ان ننتظر الممارسات

هذا الميدان حتى نصل الى مثل هذه االوضاع  ال ن الوضع اليزال مبكرا  حتى  يمكن القول  انه يعتبر 

  .خطا  في االجتهاد القضائي 

  

  : تعديل مخطط شغل االرض : الثانــي :المطلب               

يعدل مخطط شغل ( 1990ة  من قانون التهيئة والتعمير لسن02 فقرة 36        بناء على المادة 

االرض بعد التحقيق العمومي ليأخذ في الحسبان عند االقتضاء خالصات التحقيق العمومي ثم يصادق 

عليه عـن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبية البلدية ،  و ال يمكن  مراجعة 

  : المخطـط  اال بالشروط التالية 

لمقرر  التمامه سوى ثلث حجم البناء المسموح به من المشروع الحضري  ـ اذا لم ينجز في االجل ا

  .او البنايات المتوقع في التقدير االولي 

  .ـ اذا كان االطار المبني الموجود  في حالة خراب  أو في حالة من القدم  تدعو الى تجديده 

  .ـ اذا كان االطار المبني قد تعرض  الى تدهورات ناتجة عن ظواهر طبيعية 

   سنوات من المصادقة عليه والبالغين على 05ـ اذا كان بطلب من  اغلبية مالك البنايات  بعد مرور 

  .االقل نصف حقوق البناء  التي يحددها مخطط شغل االراضي الساري المفعول 

                                                                                   ـــــــــــ
  1- Voir C .E , 31/12/1976 Association des amis  de l’ile  de groix . 
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ـ  اذا استدعت ذلك حاجة انشاء مشروع ذي مصلحة وطنية يصادق على مراجعات المخطط الساري 

  .المفعول في نفس الظروف و االشكال المنصوص عليها العداد مخطط شغل االرض 

يمكن من خاللها  او الجلها مراجعة مخطط شغل االرض اما بصور             هذه هي الحاالت  التي 

كلية أي مراجعة كلية أو بصورة جزئية أي مراجعة جزئية ، لكن هل هذا التعداد جاء على سبيل 

الحصر أم على سبيل المثال ، ال يمكن  تحديد  االجابة بصورة  مباشرة  و من ثم يجب الرجوع  الى 

رنسا نجد  الفقه الفرنسي و االجتهاد القضائي يضع شروطا معينة  حيث أن  القانـون المقارن ، ففي ف

المبدأ  هو ان الوثائق  الخاضعة للتحقيق العمومي مثل  مخطط شغل االرض  أو مشروع المطابقة 

غير قابلة  للتغيير  ) . Projet d’operation a déclarer  d’uttilite public( للمنفعة  العامة 

عد التحقيق العمومي اال بطريقة سطحية ، اذا كانت التغييرات أو التعديالت البعدية للتحقيق  أو التعديل ب

  : تكون مقبولة من طرف االجتهاد القضائي  ال تكون معمول بها اال اذا توفرت الشروط التالية 

  ـ يجب  ان تكون التعديالت مطابقة  للمصلحة العامة مهما كانت أهميتها 
C.E .20 /05/1966  Dame veuve pouvillon –T.A Montpellier 03/05/1973 
Consorts méjean . 

مثال تغيير المناطق  محمول على قطعة واحدة  ال يمكن اعتباره  استجابة  و ترجمة الهداف المنفعة 

   العامة  و هنا يمكن لمجلس الدولة اعالن أو تقرير  أن هذا التغيير  أو التعديل  يعتبر اغتصاب للسلطة

)Détournement  de pouvoir  (   
C.E .18/12/1981 Commune  de chaloussur – Marne 13/04/1983 Ministere  de 
l’urbanisme  et de longement .C.Balestrucci .   

  ـ ان ال يكون التغيير  أو التعديل اعنداء على االقتصاد العام للمشروع 
C.E .20 /05/1966  Dame veuve pouvillon 
C.E .23/06/1971 , Boyet .C.E 22/02/1984 .Epoux  marie  
C.E .01/06/1984 , Association  de défense … commune  de  saint- gervais .  

في حالة انتفاء هذه الشروط  يمكن اجراء تحقيق جديد و بالتالي سوف تخضع لنفس االجراءات 

تنتج مالحظات خارجية  أثناء التحقيق  اقتراحات جديدة المنصوص عنها قانون ، فالتعديالت يمكن أن 

فهكذا ، فاذا كانت هذه التعديالت لها من اهمية التي قد توصلها الى االخالل باالقتصاد العام للمخطط 

فان رئيس المجلس العبي البلدي يجب عليه أخذ االجراءات للتحقيق العمومي تكون تكميلية دون أن 

  .تعيين محافظ تحقيق جديد يكون في كل مرة  طلب  ب
C.E .23/06/1971 Boyet – T.A  Poitiere 01/07/1981 Association  des 
propriétaires  fonciéres  de ste  soulle . 
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 جاءت  على 29-90 من قانون 37من خالل هذا العرض يمكن القول بأن الحاالت المذكورة في المادة 

جا مما سبق  يمثل  اطار عام  المكانية  تعديل مخطط شغل االرض  سبيل المثال ال الحصر النه استنتا

و على ما بلغنا فانه لحد اليوم لم تكن هناك أي تعديالت  لمخططات بعد عرضها على التحقيق العمومي 

  . في والية الجزائر 

  

         أما ما يخص  عدم شرعية الرخص  هل تؤدي الى الغاء  مخطط  شغل االرض  هنا كذلك ال

نجد موقف للمشرع الجزائري وال للقضاء  و من ثم علينا  أن نلجأ  الى القضاء  الفرنسي  حيث 

   في المرحلة االولى  بأن هذه  الرخص هي من قبيل معايير تنفيذ وتطبيق )1(اعتبر  مجلس  الدولة 

 و في  المخطط و من ثم  فان  الغاء  أحد  هذه الرخص   يؤدي بالضرورة  الى الغاء  المخطط 

 عدل في اجتهاده  و أكد بان رخص  البناء أو التجزئة  ال )2(مرحلة ثانية  مجلس الدولة الفرنسي

  .تعتبر  مقاييس  للتطبيق  انظمة التعمير  المحتواة  في مخطط شغل االرض 

(Si le permi  de construire  ne peut étre  dilivré que  pour  un projet  de  
construction  réspectant  la réglementation  d’urbanisme  applicable  il ne 
constitue  pas  un acte  d’application  de cette réglementation . )  

         على ضوء  هذا االجتهاد القضائي  يمكن القول  بان نظرية  االلغاء  عن طريق  النتيجة 

 )L’annulation  par voie  de conséquence  (  مخرج من قرار )Gépro ) ( 2 (  

         من كــل ما سبق  يمكن القول دون تردد  أنه  االفراز الواقعي  للعمل  القضائي  هو  وحده  

  .الكفيل  بارساء قواعد تكملية  نسد  أي  فراغ  قانوني 

  

  

  

  

  

  

        ــــــــــــــ                                                                   
1-C.E.28/01/1987 Comite défance  des éspaces  vérts C/S .A Le Lama . 
2- C.E sect 12/12/1986 soc Gépro , A.J.D.A .conc .C.Vigouroux et L.P.A .29/04/1988 . 
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   الفصــل الثانــي                         
  

  : الجزائر واليةلتعميرعلى مستوى لاالدارية رقابة ال                 

والحساسة في نفس الوقت فهي التي تصل  المسائل الهامة هي من      الشك أن مسألة الرقابة

  .فعالية اي جهاز أو اي  وسيلة  في ميدان  معين  بنا الى

نضع  حد  رقابة فعالة ومستمرة حتى       وميدان التعمير من الميادين التي تحتاج الى

المسجلة في هذا الميدان والذي من الضروري ان توقف  ف  التجاوزات الالمنتهيةـلمختل

قوية ودقيقة سواءا بالرقابة المسبقة والمتمثلة في  ذلك اال برقابة دا واليكونـــوتوضع ح

بالرقابة التي تقوم بها بعض االجهـــزة  المتخصصة  في ميدان  ص اوــمجموع الرخ

  .ر ــــالتعمي
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  : القســم االول                                     
  

   الرقابة االدارية المسبقة على مختلف عمليات  التعمير               
  

 قبل االشخاص الطبيعية أو كانت من         كل تغيير وكل عملية تتعلق بالتعمير سواءا 

من طرف   البد ان تخضع لعملية رقابة مسبقةسواءا من أجل المنفعة العامة أوالخاصة ةـالمعنوي

  .ة ــــات  المعنيـــالهيئ

  

       وهذه الرقابة المسبقة فيها من المنفعة ما فيها طالما أنها تمنع وقوع التعدي قبل حدوثه 

فيه ومن ثم يسهل التحكم فيه وادارته وتوجيهه حسب  تعلم بأي تغير قبل البدئ  وطالما أنها

  .ورــــاالم اتـــمقتضي

  

 ان يحدد وسائل الرقابة المسبقة 29-90        ولقد حاول المشرع انطالقا من قانون

 أنه حدد مجموع الرخص التي تنظم عملية التعمير والبناء ثم جاء المرسوم  حيثرــعلىالتعمي

  .دد كيفيات تحضير هذه الرخص والشهادات وتسليمها ـ ليح176-91 التنفيذي
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 رخص تنظيم  البناء و التعمير :المبحث االول     

وهما رخصة البناء  رخصتين هامتين تتعلقان بالبناء والتعمير 29-90 لقد حدد قانون      

 29-90 ورخصة التجزئة ورخصة ثالثة اقل اهمية وهي رخصةالهدم وهي من مستحدثات قانون

رد فصل خاص بهه الرخص الثالثة  اف29-90 والمالحظ ان القانون 176-91وم التنفيذيـوالمرس

 من قانون 51 و لم يتطرق  الى الشهادات  المتعلقـة بالتعمير و البناء اطالقا اال في فحوى المادة

  .ار الى شهادة التعمير ـ حيث اش90-29

  

لية البناء  عمعلى مبشار هذه الرخص بحيث أنها لها تاثير       ولعل ذلك يعودالىأهمية

  .ل االرض مباشرة و استعمالها واستعما رـوالتعمي

  

       كما أن الرخص هي اجراءات جوهرية في استعمال الحق أماالشهادات فهي اجراءات شكلية 

  .تمس  بأصل الحق  المعترف به  للمالك واول رخصة وأهمها هي رخصة البنـــاء ال

  

  .رخصة البناء :  المطلب االول      

 اءـالبن ةـهري ينبغي المرور به قبل الشروع في عملي      هي رخصة مسبقة وهي اجراء جو

.            التغيير  في البناية او تحويل البناية فكل هذه العمليات تشترط  الحصول على رخصة البناء  أو

  

  .حق البناء مقترن بحق الملكيــة:   الفرع االول    

ق البناء مرتبط بحق الملكية ويمارس مع  ان ح29-90  من قانون50 لقد نصت المادة     

الصارم الحكام القانون والتنظيم المتعلقة باستعمال االرض هذا منصوص عليه في الفصل  االحترام

 نجد قد نص على شهادة 176-91 لكن عند تصفح المرسوم التنفيذي 29-90س من قانونـالخام

  ) .بناء لرخصة ا(الحيازة وذلك في الفصل الثالث

اذن فالبناء مشروط بحيازة اما عقد ملكية واما شهادة حيازة والتي أنزلها المرسوم        

ذي  منزلة عقد الملكية طالما أن العبرة بوجود عقار للبناء تمارس عليه سلطة فعلية ولقد ـالتنفي

   و ما بعدها 808نظم المشرع  هذا االمر اي الحيازة في القانون المدني ابتداءا  من المادة 
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      وعليه فان حائز العقار يصبح بمثابة مالك للعقار وتسلم له بمقتضى ذلك شهادة الحيازة 

ي من خاللها و بواسطتها يستطيع أن يمارس حقوقا على هذا العقار وهذا ما نصت عليه ـوالت

 على ان الحائز لشهادة الحيازة  يتصرف تصرف المالك  الحقيقي  25-90  من قانون 43المادة 

  .ل الحيازة ـالعقار  محفي 

  

 المتضمن قانون التوجيه العقاري كيفية الحصول على 90/25      هذا و لقد نص قانون 

  .(1) و ما بعدها 39ادة الحيازة وذلك طبقا للمادة ــشه

       وعليه فان اشتراط عقد الملكيةأو شهادة الحيازة أمرجوهري وضروري لممارسة حق  

            . البناء 

والذي لم ينص على شهادة ،  (2) 211-85 وهذا على خالف المرسوم التنظيمي رقم       

 من المرسوم التنظيمي السالف الذكر وهكذا  7ازة بل اقتصر علىعقد الملكية فقط المادةـالحي

  قد وسع  نطاق  تسليم  رخصة  البناء  و حق 176-91ظ  ان المرسوم  التنفيذي ـــنالح

  .ة البناء  بصفة عام

  

  .محتويات ملف رخصة البنـــاء:  الفرع الثاني      

وثائق متعددة يغلب        كما سنالحظ أن محتويات ملف رخصةالبناء كثيرة حيث تحتوي على

  : ة ــــعليها الطابع التقني حيث أن  طالب  الرخصة  ينبغي  أن يدعم  طلبه  بالوثائق التالي

  ة الحيازة  كما سبق بيانه  ـ عقد  الملكية  أو نسخة من شهاد1

  ) وثيقة  توكيل (  ـ أو توكيال  طبقا  الحكام  القانون  المدني  2

  . ـ  نسخة من العقد االداري  الذي ينص  على تخصيص  قطعة  االرض  أو البناية 3

   5000/1 ، 2000/1 ـ  تصميم  للموقع على  سلم 4

  . 500/1 ، 200/1 ـ  مخطط الكتلة  معد  على سلم  5

   .50/1 ـ تصاميم  معدة  على سلم 6

  

  

  

  ــــــــــــــــ
  . شهادة احليازة تسلم من قبل رئيس الس الشعيب البلدي بطلب من احلائز و ختضع هذه الشهادة الجراءات االشهار  .1
  .ورخصة التجزئة   حيدد كيفيات  تسليم  رخصة  البناء  1985 غشت  سنة 13 املؤرخ يف 85/211  مرسوم تنظيمي  رقم . 2
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  :  ـ  مستندات رخصة التجزئة  بالنسبة 7

  . ـ البنايات المبرمجةعلى قطعة االرض تدخل ضمن ارض مجزأة لغرض السكن أولغرض اخر   

  . ـ  مذكرة  ترفق  بالرسوم  البيانية  الترشيدية 8

ة   ـ قرار الوالي المرخص بانشاء أوتوسيع مؤسسات  صناعية وتجارية مصنفة في فئ9

هذا في طلب رخصة البناء  بالنسبة لهذا الصنف  و.المؤسسات  الخطيرة وغير الصحية والمزعجة

  ) الصناعي ( 

  . ـ دراسة مدى التاثير  و ذلك بالنسبة  للمشاريع  الملحقة 10

وهكذا نالحظ أن هذه الوثائق تقنية البد أن تؤشر من طرف مهندس معماري معتمد حتى تكون ذات 

  .ة ــــمصداقي

  

  .      وعند تكوين هذا الملف يودع لدى الجهة المختصة بدراسة الملف وتسليم رخصة  البناء 
       

  تعدد جهات  تسليم  رخصة البناء :   الفرع الثالث       

      ان الجهة االولى المسؤولة عن تسليم رخصة البناء هي رئيس المجلس الشعبي البلدي   

حسب اهمية البناء،كما نجد ان رئيس المجلس الشعبي  ة للرخصةتختلف الجهةالمسلم ل قدـلك

البلدي أحيانا يسلمها كممثل للبلدية واحيانا  كمثثل للدولة كما نجد أن تسليمها يعود للوالي 

  .ه ــــلطبيعة البناء واهميت ودـأوللوزير المكلف بالتعمير وذلك كله يع

  

  .لدية باعتباره  ممثال للبلدية تسليم رخصة البناء من طرف رئيس  البـ  1     

البناء يكون من  أن تسليم رخصة176-91 من المرسوم التنفيذي40       لقد نصت المادة

اختصاص  رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثال للبلدية فانه في هذه الحالة يرسل الملف 

لية لتاريخ ايداع الملف ايام الموا 08 ى مستوى الوالية في أجلــة التعميرعلــالى مديري

  .ة  بتحضير الملف ـوتكلف المصلحة التقنية على مستوى البلدي

  

  .ممثال للدولة  ليم رخصة البناء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتبارهستـ  2      

 من المرسوم التنفيذي فان رخصة البناء تكون  من اختصاص  41      حسب نص المادة 

لشعبي البلدي الذي يتصرف باعتباره ممثال للدولة حيث أنه يرسل  ملف  الطلب س المجلس اـرئي
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 نسخ  الى مديرية التعميرعلى مستوى الوالية البداء رأيها حول المطابقة وذلك في 04يـف

  .داع الملف إيام الموالية لتاريخ ــ اي08أجل

س ـيداعه برأي رئي      و يجب ان يتبع الملف المرسل في اجل شهر واحد من تاريخ ا 

  .اء ــــي البلدي حول مشروع البنـس الشعبـالمجل

  

ي ــالملف وابداء رأيها ف الوالية مكلفة بتحضير مستوى على التعمير       حيث تكون مديرية 

  .غضون شهرين ابتداءا من تاريخ استالم الملف 

  

المرسوم  تعمير والبالتهيئة وال  المتعلق 29-90 لكن ما هو مالحظ ان ال قانون       

 رخصة التجزئة وشهادة   الذي يحدد كيفيات حضير شهادة التعمير و176-91ذي ــالتنفي

ون  رئيس المجلس الشعبي البلدي مختص بتسليم رخصة البناء  باعتباره  ـيك التقسيم التي 

  .اره  ممثال للبلدية ــممثل  للدولة  أو باعتب

  

الذي يحدد  211-85م في فحوى ومضمون المرسوم التنفيذي       كما أننا ال نجد هذا التقسي

  .كيفيات  تسليم رخصة البناء و رخصة  تجزئة  االراضي للبناء 

  

  .  لم يحدد و لم يوضح  هذا التقسيم  ابدا 08-90       كما أن قانون البلدية 

ممثال للدولة  قد حدد متى يمنح رئيس البلدية رخصة البناء باعتباره 29-90       لكن قانون 

 التي حددت حالتها المختلفة فبصفته 65 لك ضمن المادةذيمنحها  باعتباره ممثال للبلدية و ومتى

ي اطار أو عندما  تكون  البنايات  في  قطاع  يغطيه  مخطط شغل ــال للبلدية يكون فـــممث

  .االرض 

  

  ن  ـراضي وهذا غير وارد م      اما باعتباره ممثال للدولة يكون في حالة غياب مخطط شغل اال 

  .المفروض  باعتبار جل البلديات المكونة لوالية الجزائر لها مخططات شغل  االرض 
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  .ليم رخصة البناء  من اختصاص  الوالي  أو الوزير المكلف بالتعمير ستـ  3      

سل ملف  حيث ير41       في هذه الحالة فان تحضير الطلب يتم حسب ما نصت عليه المادة

ى  مصلحة الدولة المكلفة بالعمير في مدة شهرين وتعد اربع نسخ من ملف الطلب ثم ـالطلب ال

  .ترسله اما للوالي أو الوزير المكلف بالتعمير 

  

وال ضماناعن الحاالت التي          هذا وأننا نشيران هذا المرسوم التنفيذي لم يشرال صراحة 

ليم  رخصة البناء و من ثم يجب  الرجوع  الى  نص المادة يكون  الوالي أو الوزير مختص  بتس

 التي حددت الحاالت التي يسلم  فيها الوالي رخصة البناء  أو التجزئة و 29-90  من قانون 66

  : هي كاالتي 

  . البنايات و المنشآت المنجزة لحساب الدولة و الوالية و هياكلها العمومية - 

 . توزيع و تخزين الطاقة و كذلك المواد االستراتيجية منشآت االنتاج و النقل  و -    

     48،49و  44،45،46اقتطاعات االرض والبنايات الواقعة في المناطق المشار اليها في المواد  -      

  .قانون التهيئة والتعمير و التي ال يحكمها مخطط شغل االرض  المصادق عليه   من

  

 الجهات المختصة بتسليم رخصةالبناء سواءا من حيث الهيئة      لكن مهما يكن من امرفان تعدد 

أو من حيث الصفة نعتقد انه ال يخدم مجال التعمير والبناء حيث أنه يفتح مجال التضارب 

ات فاحيانا قد يصعب تحديد الجهة المختصة التي من اختصاصها  تسليم  ـازع االختصاصـــوتن

  ) . تنازع سلبي  أو تنازع  ايجابي (رخصة البناء  اما سلبا  و اما ايجابا  

  

       ونحن نرى أن توحيد الجهة المصدرة و المسلمة  لرخصة البناء  فيه  من االيجابيات  ما 

فيه  حيث  يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي هوالمسؤول والمسلم الوحيد لرخصة البناء في 

هات اخرى تكون اكثر دراية بمجال دود المجال  االقليمي  لبلديته والبأس ان تستشار جـــح

  .مختلف المستويات  ناء علىـالتعمير والب
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 . اسباب رفض تسليم  رخصة البناء        

   هناك تعدد االسباب التي قد تؤدي الى رفض تسليم رخص البناء فهناك اسباب قاطعة و     

ن من امر فان قرار المنع هناك اسباب قد تفضي بتأجيل تسليم رخصة البناء، لكن مهما يك

أوالتأجيل  يكون معلال ونحن في هذا المقام  نتظرق الى اسباب الرفض  القطعي  لتسليم  رخصة 

  .البناء 

  كما 176-91       و قد اشارالمشرع الى تلك االسباب في فحوى ومضمون المرسوم التنفيذي 

حدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير  المتضمن أوالذي ي175-91 اننا نجدها في المرسوم التنفيذي

ي الحقيقة كل هذه االسباب هي اسباب موضوعية والتي في غالبها تجعل من عدم مالئمةموقع  ـوف

اء  المراد تشييده مع محيطه سببا موضوعيا في رفض تسليم رخصة البناء ومن هذه ـالبن

  : ا يلي ـاالسباب م

  .راء  موقع البناء  و حجمه  و استعماله ـ المس بالسالمة  و االمن العمومي  من ج

  ...نوعيةاالراضي المعدةللبناء معرضة الخطارطبيعية مثل الفيضانات، انجراف التربة وانزالقها، ـ

  .ـ البناء المراد تشييده معرض للضجيج 

  .ـ موقع البناء  و مآله  و حجمه من طبيعتهم أن يكون  عوائق  ضارة  بالبيئة 

  .بناء  و مآله  يتعارض  مع مخططات  التهيئة  العمرانية ـ موقع و أهمية ال

 ـ اذا كانت البنايات والمنشآت المزمع انشاءها تمس بموقعها وحجمها أو مظهرها بالطابع أو

الماكن المجاورة والمعالم والمناظر الطبيعية او الحضرية  و المحافظة  على افاق  المعالم ابأهمية 

  .االثرية 

  .البناء  المراد  تشييده  يفوق  معدل علو  البنايات المجاورة ـ اذا كان  علو 

ـ اذا  كانت عمارة أو مجموعة عمارات ال تصل اليها الطريق العمومية أو الخاصة حسب الشروط 

  .ي  تستجيب  لوظيفتها ـالت

ه اذا كانت منافذ العمارات تكون خطرا على أمن مستعملي الطريق العمومية أو أمن مستعملي هذ ـ

  .ذــــالمناف

اذا كانت البناية التي تخصص  للسكن  بعدها  يقل  على خمسين مترا  من كال  جانبي  الطريق  ـ

  .)1( 68/06السريع  أو ثالثين  مترا  من كال  جانبي  الطرق الوطنية  و هذا حسب المرسوم 
   ـــــــــــــــ

اجلريدة ( املتضمن حتديد الشروط  اخلاصة  بتشييد البنايات  على طول  بعض الطرق    1968 يناير 11 املؤرخ يف 06-68 مرسوم تنظيمي  رقم  .1
   ) .                 05الرمسية  رقم 
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 ا يالحظ من المرسوم التنفيذي الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء أنه جاءم     

نون بمنح رخصة البناء  و الحاالت  التي تمنح  ي الحقيقة ليحدد الحاالت التي ال يسمح فيها القاـف

ومنه نستنتج أن قواعد التهيئة  ا رخصةالبناء بقيود وكان المرسوم خاص برخصة البناء ،ــفيه

ر والبناء  تراقب  و بصفة مباشرة عن طريق رخصة البناء التي تتحكم  من خاللها  ــوالتعمي

 و التعمير و التي من خاللها تحترم  أو تجبر  الناس  السلطات  المكلفة  بالتعمير  في عملية البناء

  .على احترام  قواعد  التهيئة و التعمير 

  

       وعليه نجد ان المشرع على غرار الحاالت السابقة قد وضع شروط قصد  تخفيف  الوقع  

  .في تسليم رخصة البناء ومن ثم نجد حاالت تشرط فيها االدارة شروط لتسليم رخصة البناء 

  

  شروط االدارة لتسليم  رخصة البنــاء :  الفرع الرابع      

      لقد وضع المشرع شروط معينة في حاالت معينة يجب ان تتوفر حتى برخص لطالب الرخصة 

أن يتحصل عليها وهي شروط موضوعية قصد تسهيل مالئمة البناء واندماجه مع المحيط العام و 

-91  من المرسوم التنفيذي 08ت  نصت  عليها  المادة ذه الحاالت  ما يلي و هي حاالــمن ه

175:   

 انجاز منشآت كفيلة بضمان توقف السيارات المطابقةالحتياجات العمارة المزمع بقاؤها بعيدة عن ـ

  .ة ـــالطرق  العمومي

  .ـ انجاز  تهيئات  خاصة  للدخول  ضمن  احترام  شروط  االمن المطلوبة 

 سكنية طريق وشبكة لتوزيع الماء والتطهير واالنارة العمومية ومساحاتـ انجاز صاحب العمارة ال

  .اليقاف السيارات ومساحات  شاغرة ومغارس ومساحات اللعاب  و ترتيب  للحماية من الحرائق 

ـ بناء محالت ذات استعمال تجاري أو حرفي يستجيب الحتياجات ساكني العمارات المزمع بناءها 

.  

ي نفقات انجاز التجهيزات العمومية التي أصبحت ضرورية بفعل مساهمةصاحب البناءف ـ

  .  المشروع

تكوين جمعية تتكفل بصيانة المنشآت والتهيئات ذات المصلحة المشتركة وفي حالة بناء  ـ 

مؤسسات  صناعية يعرض على طالب الرخصة ايجاد اجهزة لمعالجة و تصفية  الدخان  و الغازات  

  .ج ـــل  من الضجيالمضرة  بالصحة  و التقلي
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  .ـ  الحد من التعمير  المنثور  في حالة  ما اذا  كان  ذلك  يهدد االراضي  الفالحية 

ـ احترام التدابير الخاصة التي تحددها القوانين والتنظيمات  اذا كانت  البناءات  المزمع  انجازها  

  عمومية  جديدة  غير متوقعة تفرض بموقعها وأهميتها أو استعمالها اما انجاز البلدية  لتجهيزات

  .في برنامجها  و اما  تكلفة  اضافية  هامة  في نفقات  تسيير  المصالح  العمومية 

  

و   الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير175-91      هذا و ان مواد المرسوم التنفيذي

 فيها رخصة البناء والتي ال  والتي تحدد الحاالت التي تسلم31 الى02 اء نجد أن المواد منـالبن

)  يمكن  رفض  ال يمكن منح ( ا الرخصة نجد أنه استعمل مصطلحات مختلفة  منها  فيهـتسلم

مما يعني وجود  سلطة  تقديرية واسعة جدا تتمتع بها الهيئة التي  من صالحياتها  تسليم الرخصة  

في الحقيقة يفتح ابواب التضارب االمر الذي فيه من الخطورة ما فيه حيث أنه ) رخصة البناء ( 

واالهواء والميوالت الشخصية واالعتبارات الذاتية ومما يزيد االمرخطورة حين نعلم أن القائمين 

علىميدان التعميروالبناء  ليسوا من أهل االختصاص هذا من جهة ومن جهة ثانية نجد ان 

يس المجلـس الشعبي البلدي الذي المسؤول االول على التعمير والبناء هي البلدية وعلى رأسها رئ

قد يسلم رخصةالبناء دون الرجوع الى الهيئات التي نص عليها القانون وهي مصلحةالدولة المكلفة 

والتي ) SUCH (مستوى الدائرة  على أوالمديرية الفرعية ) DUCH(بالتعميرعلىمستوى الوالية 

  .عمير والبناء ون ادرى بميدان التـهيئات رقابية تقنية تك هي في الحقيقة

  

       لكن ميدانيا نجد أن رئيس المجلس الشعبي البلدي يسلم رخصةالبناء دون الرجوع الى 

ذه الهيئات وهذا العتبارات معينة  كالمحاباة و غيرها وهذا  ما سجلناه على سبيل المثال في ــه

 البلدية بتجزئة ة الدارالبيضاء حيث قامت السلطات المحلية المحلية على مستوى هذهـــبلدي

  ات من ــمساح

ل  ــتحوي يتم  لم  االراضي وقامت بتوزيع هذه االراضي علىالمواطنين مع ان االراضي المجزئة

ملكيتها لصالح  البلدية  و من الطبيعي أن رخصة البناء ال تسلم  اال  اذا احتوىالملف علىعقد 

بناء دون المرور على الخطوات ، لكن البلدية قامت بتسليم رخص ال ملكية أو شهادة حيازة

مع ان القانون ينص على ما ) رخص بناء داخلية(  هذه الرخص ث اطلق علىـالقانونية حي

(  الذي يحدد قواعد شغل االراضي قصدالمحافظة عليها وحمايتها 01-85  من االمر04المادة :يلي

ي تسلمها  محل  رخصة كيفما  كان نوعها و مهما  كانت  السلطة  الت ال تحل اي رخصة ادارية

  ) .البناء  
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اء وال ـحال محل رخصة البن تحل بأيةال      وكذلك االمر في رخصة تجزئة االراضي للبناء التي 

  .تعوضها

  

       وعليه فان خطاب المادة واضح و شديد اللهجة وبصفة  قاطعة  فكيف  يسمح  بخرق 

  .هذه الطريقة  تجزئة  سكنية انشأت  ب40القانون علنا علما  أنه 

  

؟  ؟ اال يمثل هذا غياب هيئات الدولة كليا اين الوالي من هذه القضية ليس هذا خرقا فاضحا      

  .اين وزير التعمير و البناء ؟ 

  

     هل يمكن تنظيم المدينة بطريقة ارتجالية عشوائية ؟  أو كلما  اعترضت  رئيس  البلدية  

  . السكن التجأ الى التجزئات والرخص الداخلية للبناء مشاكل االسكان والطلبات الكثيرة على

  

تسييرها  و التحكم  في عمرانها  انما  هذا و      نحن نعتقد أن هذا ليس من ثقافة بناء المدينة 

يؤدي  الى توسع المدينة بصفة عشوائية وغير منتظمة بل يؤدي  الى مشاكل  متراكمة  و معقدة  

  .تجالية غيرالسليمة تنجم  عن هذه  التصرفات االر

  

فمحيط المدينةمحيط متكامل يبحث دائماعن التجانس والتكامل ال عن التمزق       

  .والشذوذالعمراني

  

 رضى يعد مثل هذه التصرفات االرتجالية على       وعليه فاننا نقول ان سكوت الهيئات الوصائية

مثل هذهالتصرفات و معاقبة وعزل عنها و اال فانه ينبغي على السلطات المسارعة الى وضع حد ل

حكامه و ضربوا عرض الحائط كل التوصيات والنصوص أهؤالء الذين خرقوا القانون ولم يحترموا 

  .القانونية  لمختلف انواعها عرض الحائط 

            

يطعن في  ان  الى أنه يمكن لمن يهمه االمر   هذا وقبل ان نختم هذا الموضوع نشير      

 تسليم رخصة البناءأمام القاضي االداري الذي له أن يطلع على مدى جدية رار رفضــق

ة االسباب التي تستند اليها االدارة في رفضها لمنح الرخصة و االسباب التي تعود ــــمشروعي
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لعدم احترام  شكلية معينة  من طرف الطالب لرخصة البناء فهذه عادة ما يقوم بتصحيحها ويعيد 

ه تخضع الى تمحيص و تحقيق من طرف القاضي أي يتأكد فهذسباب الموضوعية تقديم طلبه،أما اال

  .ليم رخصة البناء سة  قرار عدم منح  و تــمن مدى مشروعي

  

  تحليل منح رخصة البناء في والية الجزائر : الفرع الخامس       

وبصفة       مدينة الجزائرعرفت توسعا عمرانيا رهيبا سواءا بصفة مخططة أوغير مخططة 

  .ة ـــمراقبة  وغير مراقب

  

بصفة مسبقة  كان ) البناء (       ولما كانت رخصة البناء هي وسيلة لمراقبة التوسع العمراني

  .البد علينا من وضع تحليل لعملية منح رخصة البناء في الجزائر الكبرى 

  

-82ور قانون مع صد1982        بادئ ذي بدئ نقف على تحليل هذه الرخصة ابتداءا من سنة

  06/02/1982 الخاص و المتعلق  برخصة البناء و رخصة تجزئة االراضي للبناء المؤرخ في 02

 المتعلق بالتهيئة والتعمير،حيث خالل هذه المدة أي 29-90  تاريخ صدور قانون1990 الى سنة

   طلب26085 رخصة بناء  من جملة الطلبات التي وصلت الى 16275 سنوات تم منح 09 حوالي

  . طلب 9810رفض منها 

  

      ان هذه الطلبات الكثيرة تبين اقبال المواطن الجزائري ومساهمته في بناء مسكنه بنفسه مما 

ارتفاع نسبة المساكن الفردية الشيئ الذي  الى توسيع الحظيرة العقارية وهذا أدى أدى ويؤدي الى

 نفوره من السكن الجماعي مما السكن الفردي بالمقابل  ر ميول المواطن الجزائري الىـيفس

مازال لديه  و  الجماعية االجتماعية ج أن المواطن الجزائري الزال لم يندمج في الحياة ــيستنت

  . عن االجداد في حب امتالك السكن الفردي  ة الموروثةـــتلك الثقاف
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      .                    1990 الى غاية 1982جدول يبين تطور منح رخص البناء من                 

                                                    

  الرفض  القبول   عدد الطلبات  السنة 
1982  1764  1161  603  
1983  3283  1395  1888  
1984  3176  1819  1357  
1985  3006  1681  1325  
1986  2750  893  1857  
1987  3763  3011  752  
1988  1985  1595  390  
1989  4458  3353  1104  
1990  1901  1367  534  

  8910  16275  26085  المجموع

  والية الجزائر–المصدر مديرية التعمير و البناء                                        

  

      حيث من خالل الجدول نالحظ  أن طلبات  رخصة البناء  متفاتوة  حيث  سجلنا  في السنوات 

 حيث يرجع 2000 سنة 3073وما بعدها ارتفاع حيث بلغ عدد طلبات رخصة البناء حوالي 1998

 1997 ماي 31المؤرخ في 15-97 ة والية الجزائر بعد صدورأمرـذا االرتقاع الى توسع رقعـه

القانون االساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى حيث  أن معظم البلديات  التي   الذي يحدد

 أو البلدية هي بلديات خصبة في مجال  ظة  سواءا من والية بومرداس او تيبازةضمت الى  المحاف

  .يث تعتبر  ورشات بناء حاء ـالبن

  

 الى سنة1991 ومن سنة1991 الى 1982      كما اننا اذا قمنا بعملية مقارنة بين العشريتين من 

اء الفردية ال تزال قادرة  نجد أن فيه تقارب في في طلبات البناء وهذا يدل ان قدرات البن2002

أن مدينة الجزائر ال تزال قطبا خصبا  اء فردي و سكنات فردية وهذا يدل علىـعلى خلق بن

ات قصد الحصول على قطعة ارض و من ثم فرخصة البناء القامة ـمرغوبا في من جميع الطبق

  .ة فـــمختل بناءات  من انواع 
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لديات توسعها ونظرا لخصوصياتها وخصوبتها       وعلى العموم فان مدينة الجزائر وب

للبناء والتعمير  فيها  حيث أن رغم االزمات المختلفة التي مست االقتصاد  ل مجاالـــستظ

الوطني و الذي اثر على الدخل العام الفردي للمواطن الجزائري اال أن  الطلب على البناء في والية 

كل  ما يمكن  ان يثار حول مسألة البناء وهذا الجزائر بصفة عامة ظل مستقرا وفي تزايد رغم 

يفتح بابا للتساءل والبحث حول السر في ذلك ؟ بمعنى آخر من المستفيد من هذه الرخص؟ هل من 

  .الطبقة العامة أو من الطبقة ذات الدخل العالي؟ 

  

ت ــكانان الطبقة العامة  1990 الى 1982     اذا استطعنا أن نجزم في المرحلة االولى أي من 

   )1( .مستفيدة من البناء نظرا لقدرتها على ذلك حين كان دخلها و ادخارها عال نوعا ما

  

االقتصاد  تعبيرهم  التي مست  االقتصادية على حد  اكتوبر واالصالحات        أما بعد احداث 

عملة فانه  انخفظت انخفاظا مذهال  نظرا النخفاظ ال1990 الوطني حيث ان القدرة الشرائية بعد سنة

بقي المجال مفتوحا امام الطبقات ذات الدخل  ثم  ة الحال البناء الفردي قد انخفظت ومن ـوبطبيع

  .الفردي العالي لالستفادة من البناء

  

       نشير فقط  ان االرقام المتعلقة برخصة البناء هي ارقام ذات داللة عامة تتعلق بطلب البناء  

  . بالتغيير و التعديالت  الخارجية عن البناءات سواءا الول مرة أو  المتعلقة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــ
   1995جامعة هواري بومدين سنة ( رسالة ماجيستري – ليلى عباس  ازمة السكن  يف اجلزائر حالة  اجلزائر العاصمة .  1 
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 : و نوضح ذلك في الجدول التالــــي

  

  .وضعية رخصة البناء  لوالية الجزائـــــر  جدول يوضح                

  

  الطلبات التي حضيت بالقبول  عدد الطلبات   السنــوات
1991  2211  936  
1992  2072  948  
1993  1002  218  
1994  1822  950  
1995  1541  973  
1996  1419  682  
1997  548  208  
1998  113  37  
1999  2097  565  
2000  3073  588  
2001  3158  622  
2002  1968  618  

  والية الجزائر–المصدر مديرية التعمير و البناء                                             

  

الق ــ      هذا و اذا كانت رخصة البناء من أهم الرخص المتعلة بمجال التهيئة والتعميرعن االط

من حيث  كليا أوجزئياالتغيير فيه  أو البناء يخول لصاحبه مباشرة حيث تعد قرارا اداريا 

اولى المشرع لهذه الرخصة اهمية خاصة حيث ندرك  ولما كان كذلك فقد الخارجية له ةــلوجها

 يحاول فيها أنه في كل مرة نجد حيث  ة المتعلقة بتنظيمهاـذلك من خالل النصوص القانوني

من  خفيفها أوتة بمنحها وذلك بمحال المتعلقة ل تحسينات من حيث االجراءاتــالمشرع ان يدخ

ة بالنسبة للهيئات التي تمارس هذه الرقابة وان كان المشرع في كل مرة ــالمسبق حيث الرقابة

يحاول ان يكون اكثر فعالية وأكثر صرامة في مراقبة هذه الرخصة من حيث تسليمها ومن خالل 

د للطلبات العاصمة حيث سجلنا أكبرعد رــلجزائاالجدول نالحظ مدىعظم طلبات رخص البناء في 

اكثر  الرخصة اصبح   تسليم  طلب مما يعني ان امر588  طلب تم قبول3073:ـ ب2000 سنة

  .و تشدد  صرامة
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العقارية  الى فتح الدولة مجال للترقية      ويعود سبب ارتفاع طلبات رخص البناء

يطمح  أن بأنفسهم  و لما كان  الكل   مساكنهم  بناء  على  تشجيع االفراد و ةــــالخاص

 على كل الرمافق  لتوفرها يكون له مسكن خاص بوالية الجزائر باعتبارها عاصمة للبالد وذلك 

البناء احيانا يخرج عن نطاق االجراءات  رخصة مـللحياة ولكن مع ذلك يبقى تسلي الضرورية

اب االختصاص في تسليم الرخصة ـض الجهات و الضغط على اصحــالقانونية  نتيجة تدخل بع

.                       ى الوضعية الحقيقية لرخصة البناء في الجزائـــرــهذه االرقام ال تدل فعال علف

  

  .رخصــة التجزئــة :المطلب الثاني        

قطع البد من حصول على رخصة للتجزئة  قبل  كل عملية تقسيم العقار الى قطعتين أوعدة       

) RYMOND( التجزئة تعود الى المهندس المعماري االنجليزي، ففكرة  في العملية الشروع 

  .تقوم على تقسيم عقار شاغر الى عدة حصص  القامة مساكن 

 يثير لبس  29-90 من قانون57      لكن ما هومالحظ  ان التعريف المذكور في نص المادة 

 ( 29-90ون  من قان59ن رخصة التجزئة و شهادة التقسيم حيث ينص المشرع  في المادة ـبي

تسلم لمالك عقار مبني و بطلب  منه شهادة التقسيم عندما  يزمع  تقسيمه الى قسمين او عدة 

  ) .أقسام 

  

ا ــام التجزئة، االرض الشاغرة في رخصة       والحقيقة ان الفرق بينهما هوأن يكون العقار او

  .رخصة  أو شهادة التقسيم فان الشمرع اشترط  ان يكون العقار مبني 

  

ج شهادة التقسيم في قسم رخصة التجزئة وهو ل عا29-90       وما يالحظ أن المشرع في قانون

 .        ما يزيد في االمر لبسا و غموض في مدى  فهم  الفرق بينهما  و وضع حدود فاصلة للرخصتين 

  

  عدد القطع       أما هؤالء الذين قالوا ان الفرق بين رخصة التجزئة وشهادة التقسيم تكمن في

واذا كانت اقل أي قطعتين  ، ، تسلم رخصة التجزئة   انه اذا كانت عدد القطع اكثر من ثالثةحيث

  هو  شغور  ، و هذا في الحقيقة فهم خاطئ  فالعبرة في هذا االمر)1(م شهادة التقسيم ــفتسل

  
   ــــــــــــــــ

التقسيم الفرق بينهما يف عدد القطع  ما ورد  يف رسالة املاجيستري االدوات القانونية للسياسة  نقصد  ؤالء الذين قالوا ان رخصة التجزئة و شهادة . 1
   .1999– 1998العقارية اليت كانت حتت اشراف  االستاذ  رمحاين سنة 
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ن كان مبني تسلم شهادة إتسلم رخصة التجزئة و ود  بناء  عليه  فان كان شاغرا ـالعقار أو  وج

وعند يقسم الى عدة قطع   57ده استعمل في رخصة التجزئة في المادة ــنجالتقسيم و لهذا 

م استعمل مصطلح قسمين  او عدة اقسام  و هذا فيه  داللة على ما ــالتطرق الى شهادة  التقسي

  .اشرنا اليه سابقا 

  

  .محتويات ملف رخصة التجزئة :  الفرع االول      

ع ــناء تحتوي على ملف طويل يغلب عليه الطابالتجزئة مثلها مثل رخصة الب       رخصة

  /: التقني كذلك  حيث حتوي هذا الملف على ما يلي 

ما نالحظه أن المشرع لم يضع كبديل شهادة الحيازة رغم : ـ نسخة من عقد الملكية او التوكيل 

  .أن هذه الشهادة  تقوم حسب ما بييناه مقام عقد الملكية 

   .5000/1 ، أو 2000/1ـ  تصميم الموقع على سلم 

   .500/1 ، او 200/1ـ  التصاميم الترشيدية معدة على سلم 

د ــ مذكرة توضيحية توضح  التدابير المتعلقة بطرق المعالجة  المخصصة لتصفية الدخان و تحدي

  .مستوى الضجيج و هذا خاص باالراضي المجزئة  لالستعمال الصناعي 

مجزئة و مساحة كل قطعة  و نوع مختلف اشكال االرض  ـ مذكرة تشمل  قائمة القطعة االرضية ال

كما توضح هذه المذكرة االحتياجات في مجال الماء والكهرباء والغاز و كذا دراسة مدى التأثير 

  .على المحيط 

 برناج االشغال الذي يوضح المواصفات التقنية للمشاريع والشبكات المقرر انشاءها و ـ

  .ع تقرير  تكاليفها  و توضيح مراحل االنجاز  و آجاله ا و شــروط تنفيذها  مــانجازه

ـ دفتر الشروط يحدد االلتزامات واالتفاقات الوظيفية ذات المنفعة العامة المفروظة على االراضـي 

  .المجزئـة و الشروط التي تنجز بموجبها البنايات 

ك ما سنوضحه في المطلب لكن اذا كان هذا الشرط مهما جدا اال أن هذا الشرط لم يحترم ذل       

  .القادم 
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  نسخ الىالمجلس الشعبي البلدي محل وجود05اذن و بعد تكوين هذا الملف يرسل في    

التجزئة وذلك مثل  وتسلم رخصة تعدد الجهات التي تصدر االرضية لكن ما هو مالحظ هو عـالقط

هو امكانية اجراء تحقيق ا أوردناه عند تطرقنا الى رخصة البناء ، لكن ما هو جديد ـــم

ول التجزئة وقبل هذا  نشير فقط  الى بعض االبهام الموجود في النصوص القانونية ــح عمومية

     .  

 والبلدية المعنية بالتجزئة تقوم بدراسة المشاكل المطروحة و ذلك بدراسة الشبكات      

العقارية اضافة الى تحديد قدرات  الوضعية وتقييم تبعية ة و تقدير االحتياجات السكنيةــالمختلف

البلدية و امكانية تمويلها للمشروع  كما يجب أن يكون  تنسيق بين مراحل الدراسة و االنجاز و 

  .التمويل 

  

التي عرفتها مدينة الجزائر والبلديات المجاورة         والبأس ان نأخذ عينة لمناطق التجزئة

والية الجزائر اخذ هذا النمط سواء بلدية ا مع العلم أن مساحات كبيرة من مجال ــله

 برج الكيفان أوالقبة أو بئرمراد رايس أو بئرخادم او بني مسوس أوالشراقة الدارالبيضاء أو

   .)1( بوالية الجزائر  الف قطعة30 الخ حيث وزعت حوالي...،

للدراسة  عينةونأخذ كعينة لدراسة مناطق التجزئة ولتكن بلدية بئر خادم والتي اخترناها ك      

ع ـنتيجة لخصوبة مجال البناء فيها حيث عرفت هذه البلدية توزي و المدينة قربها من مركز  نتيجة

ت ـبعدما تداول فردية   النجاز مساكن 1993 و 1979  قطعة ارض خالل فترة2205أكثر من 

  . بيتي حديقتـي المواطنين فكرة ةـدىاغلبيل

 عمليـة ومن الجدول الالحق يتضح لنا مربع   متر300 ارضية حوالي مساحة كل قطعة حيث تقدر

 بالمائة  من المساحة المعمرة والتي تقدر 19.5 هكتار  أي بنسبة 92توزيع القطع االرضية مست 

 متر مربع على صفة التحديد  417هكتار حيث يصل مساحة القطعة الواحدة   472:في البلدية بـ

 متر 300المقدر بـ )  P U P(خطط التوجيهي المؤقت و هذا يناقض ما تم تحديده  من طرف الم

  .مربع كحد اقصى لمساحة القطعة االرضيـة  الموزعة على المستفيد 
                                                                                                                                    
 
 

ــــــــــــ                                   

  1.   Rechulli Alberto , Introduction  a l ' urbanisme  operationnel  et la  composition  urbaine ،Alger 
83 . O.P.U                
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 االمر    شهدت اكبر عدد  من توزيع القطع االرضية اثر صدور1979      وعلى العموم فان سنة 

  629حيث تم التوزيع خالل هذه السنة   المتضمن تكوين االحتياطات العقارية لصالح البلدية74-26

 شهدت تدني في نسبة توزيع القطع و هذا يرجع الى 1984  الى1980قطعة اما الفترة من 

  .الحسابات  السياسوية  المتعلقة  بالفتات  االنتخابيــة 

  

 انعدام توزيع 1988  نفس الوتيرة حيث سجل سنة1989 ىال1985 من هذا وشهدت الفترة       

القطع وذلك راجع الى االحداث السياسية والوضع االمني غير المستقر الذي شهدته البالد في تلك 

  .الفترة 

  

  الذي سبق االشارة اليه 405-90  و بموجب المرسوم 1993 الى 1990     اما الفترة  من  

والمختصة  المحلية يما يخص التسييرالعقاري الىالوكاالت العقاريةم تحويل صالحيات البلدية فـت

 قطعة ارض من 810 حيث تم خالل هذه الفترة توزيع العقارية للبلدية ، المحافظة ي تسييرــف

ة لسهل متيجة اال أن المستفدين من القطع االرضية جلهم ـي الزراعية  التابعـب االراضــاخص

ن المستفدين اصلهم من بلديات الجزائر ــ بالمائة م54.23من خارج البلدية و بنسبة 

 من بلدية بئر خادم هذا ما يدل علـى 13.94 بالمائة من مدينة الجزائر و27.33ة وــالعاصم

  .تفاعالت و افرازات مدينة الجزائر على مناطق الضاحية كما سبق بيانه 

  

تفدين بأكثرعناية  قصد  ان       أمام هذا الوضع حاولت البلدية وضع شروط الختيارالمس

يكون المستفيد االول من  وحتى  ون  االستفادة  بالدرجة االولى لصالح اصليي البلديةــتك

  :ي ــــــوهذه الشــروط تتمثل ف اء البلديةـالتجزئة من ابن

  .ـ ان يكون المستفيد مقيم في البلديـــة 

  .ـ اقديمة االقامـة بالبلديـــــــــة

  .لعائلــــة ـ عدد افراد ا

  .ـ ان ال يكون مالكا لقطعة ارض أو مسكن بالبلدية 

 عليه حيث بقي جل المستفدين من القطع االرضية ماهو       لكن ومع هذا بقي الوضع على

  .ةــــن خارج البلديــم
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                          .1993 ـ 1979 جدول يبين  عملية  توزيع القطع االرضية خالل فترة          

  

  النسبـــــــة بالمائة   عدد القطـــع  السنــــة
1979  629  28.52  
1980  109   5   
1981  51  2.31  
1982  17  0.77  
1983  62  2.81  
1984  80  3.62  
1985  143  6.48  
1986  113  5.12  
1987  43  1.95  
1988  00  00  
1989  148  6.71  
1990  472  21.40  
1991  169  7.66  
1992  93  4.2  
1993  76  3.44  

  % 100  2205  المجمــــوع 

  .المصلحة التقنية لبلدية بئر خادم : المصدر                                                

  

التحليل السابق نستخلص أن بداية ونهاية الدورات االنتخابية يرفق دائما  على  بناء     

لدخول  التوزيع وذلك  على عملية يؤثر سلبا هذا من القطع االرضية و عدد رـع أكبـــبتوزي

عملية التوزيع بحيـث يطمح دائماالمسؤول بانتهاج هذا االسلوب  ارات السياسية فيـــاالعتب

لتدعيم   لمنتخبيه للحصول علــى اصوات اضافية  للمحافظةعلى منصبه بتسليم قطع ارضية

  .رصيده االنتخابي 

  

 شيئ  في  التسيير التوزيع فان هذا ليس من ثقافة لعملية      واذا كان هذا العامل محدد

لها من االسبقية ما لها وتقدم  ث تصبح االعتبارات الشخصية والمصالح الذاتيةــبحي

على االنشغاالت العامة للمواطن وبهذا  ق المنفعة العامة ووقوفاـتحقي و ةــعلىالمصالح العام

ى الهيئات الوصية محاربة هـذه التصرفات المنافية هذه العملية ومن ثم وجب عل تضيع مصداقية

  .الشؤون العامة رـلثقافة التسييرالفعال والنجاعة في تسيير وتدبي
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هي وسيلة من وسائل التعمير فانها وكما ذكرنا فيما سبق  تخص       اذا كانت عملية التجزئة

ودت بهكتارات كبيرة كان قد ا فان عملية التجزئة  مخططة  بصفة عملية تآكل قطاعات التعمير

تاكل المجال  ن ان تستغل استغالال افضل واوسع النه كما هو معلوم فان هذه العملية ـيمك

 وتستهلكه بشكل افقي وهذا ما يناقض مبدأ االقتصاد في المجال خاصة اذا علمنا ان مدينة

 المدينةهذه  التوسع المستقبلي نظرا لخصوصية في شاسعة ةــالى مساح الجزائرفي حاجة

للقطع  نأخذ جدول توضيحي للمساحات االجمالية س العينةــالسكانية وحتى نبقى في نف وكثافتها

  .            ورة بصفة أوضح وأدق ـنقرب النظرة والص حتى نكون وحتى االرضية لكل تجزئة
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  .جزئة ببلدية بئر خادم جدول يوضح  المساحات االجمالية  للقطع االرضية لكل ت   

   
المساحة االجمالية للتجزئة  اسم التجزئة 

  بالهكتـــــــــار

  النسبـة  عددالقطع االرضية  النسبة

  37.04  816  25.18  23.17 حي البناء الذاتي

  12.24  270  13.41  12.34 حي البساتين 

  8.30  183  9.25  8.51 حي البناء 

  8.85  195  8.70  7.99 حي النجاح

  2.31  51  8.6  7.90 لمبنية حي ا

  6.30  139  6.31  5.81 حي دار الشرطة

  2.35  52  5.85  5.38 حي السالم

  3.95  87  4.42  4.06 حي النهضة

  2.81  62  3.60  3.31 حي البالطان

  3.71  82  3.58  3.29  اوت20حي 

  2.4  53  3.18  2.93 1حي المستقبل 

  2.9  64  3.1  2.85 2حي المستقبل 

  4.62  109  2.51  2.31 حي التوفيق

  2.22  49  2.3  2.11 حي االمال 

  %100  2205  %100  92 المجموع 

  . التقنية لبلدية بئر خادم اللجنة: المصدر                                                       

  

  تقرر انه في جميع الحاالت 176-91 من المرسوم التنفيذي 23      و بناءعلى المادة 

 التجزئة تسلم في شكل قرار من الوالي المختص اقليميا أو من الوزير المكلف بالتعمير ةــلرخص

يس المجلس ئالتجزئة الى ر  من نفس المرسوم تسند اصدار وتسليم رخصة15 و 14مع أن المادة 

 بحسب االحوال بمعنى وجود الشعبي البلدي اما باعتباره ممثال للبلدية واما باعتباره ممثال للدولة

  اتـــلمخططا

 سالصفة للمجل للتهيئة والتعمير ومخطط شغل االرض هو الفاصل في تحديد   الرئيسية

الجاري عليه العمل ميدانيا  حيث ان معظم التجزئـات التي استحدثت  ي البلدي وهذا هوــالشعب
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زئة كانت من اصدار رئيس المجلس الشعبي البلدية للبلديات المعنية بالتج رـالجزائ ةــفي والي

  .ال ــــوهذا مثلما حدث في بلدية الدار البيضاء و بلدية الشراقة على سبيل المث

  

ي ـــمن اختصاص  الوال)  في جميع الحاالت  (23       فماذا يعني اذن ما نصت عليه المادة

  .ر ؟ ــأو الوزير المكلف بالتعمي

لس ـــاعمال المج مارس علىالتي ت يمكن اعتبار ذلك من اعمال الوصاية هل        بمعنىآخر 

  ؟دي ــــالشعبي البل

  

  امكانية اجراء تحقيق عمومي قبل تسليم الرخصة :   الفرع الثاني              

المختصة حسب كل حالة فان  في خضم دراسة واعداد رخصة التجزئة من قبل المصلحة      

تحقيق  اجراء امكانية على في فقرتها الرابعة تنص 176-91  من المرسوم التنفيذي12المادة 

في نفس الوقت يمس  و هذا ما يفيد أن مشروع التجزئة مشروع هام وخطير عمومي حول التجزئة

حيث  ضروري  امر التجزئة تحقيق حول اجراء ة العامة  االمر الذي يجعل اجراءـــبالمصلح

ة للتحقيق في نفس االجراءات المنصوص عليها بالنسب رع اجراءات التحقيق الىــأوكل المش

  .ة ــــة العامـة المنصوص عليها في اجراءات نزع الملكية للمنفعـــالعام ةــالمنفع

  

  اسباب رفض تسليم رخصة التجزئة :   الفرع الثالث       

ومنطقية  رفض الطلب السباب موضوعية عليها في  أن تستند من الحاالت التي يمكن لالدارة      

  : ي ـــوه

لب التجزئة غير موافق لمخطط شغل االرض المصادق عليه أو غير مطابق اذا كان ط  ـ1

شغل االرض أوعدم مطابقة المخطط التوجيهي للتهيئة  التي تحل محل مخطط  ة التعميرـلوثيق

ة  للتهيئـة والتعميرالمعمول بها في حالة عدم وجود اية اداة  من ـللقواعد العام رــوالتعمي

  .ادوات التعمير 

      

رفضها   تحديده بدقة في قرار  سبب عام يجب على االدارة  لكن هذا السبب كما هو مالحظ         

  .ضمنيا  لحقـــوق الطالب للرخصــــة 
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 تقييد تسليم الرخصة ببعض الشروط:  الفرع الرابع    

 معينة        تكون االدارة والمصالح المعنية بتسليم الرخصة في بعض االحيان ملزمة بوضع شروط

من الطالب للتجزئة في اعداد  لحسن انجاز التجزئة ومساهمة حتـى تسلم الرخصة وهذا ضمانا 

  : ، حيــث يمكن لالدراة أن تشترط ما يلي  هذه التجزئة

 ـ تخصيص بعض المواقع المهيئة لبناء التجهيزات العمومية للبناءات ذات االستعمـال التجاري 1

ذا ــوه داخل االراضي المجزئة نشاطات  خلق  اي في النهاية نيةمحالت مه اوالحرفـي و اقامة

الزم من تجهيزات قصد تسهيل الحياة فيها و حتى ال  تعطي لهذه التجزئات و تزودها بما هو

  .ون هذه التجزئات عبارة عن مراقد جماعيــة ـتك

تصبح مساهمة صاحب الرخصة في مصاريف التنفيذ لبعض التجهيزات الجماعية  التي  ـ2

  .ضرورة بفعل انجاز  مشروع  االرض المجزأة 

  

قد يكون من المواطنين المالكين للعقارات  اليه ان طالب التجزئة  ما ينبغي االشارة       و

متبنى من طرف البلدية  اي بمعنى  أن البلدية هي ) مشروع التجزئة ( ون لمشروع ـيك دـــوق

مواكبة الطلب على السكن  قصد  حتياطاتها العقارية روع التجزئة  بناء  و وفقا الـة مشــصاحب

على المواطنين  لبناء  و الغالب  وذلك ان البلدية تقوم بتوزيع القطع االرضية المجزئةـو هذا ه

سكناتهم الفردية وذلك عن طريق البيع أوالكراء حيث تقوم البلدية ببيع هذه القطع الناتجةعن 

  .ال الذي يطرح ما هي قواعد تقييم هذه االراضي ؟ عملية التجزئة للمواطنين  لكن السؤ

  

  كيفية تقييم االراضي و تحديد سعرها :  الفرع الخامس      

ات ـــفي الخان وضعها  البد من تصنيف هذه االراضي و       قبل تقييم االرض أوتحديد سعرها

ن ــ والمتضم)1(1994  ماي24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في المالئمة لها ومن أجل ذلك صدر

الجبائية في مجال الرسم  تصنيف البلديات حسب المناطق والمناطق الفرعية ولتحديد القيمة

في حالة وجود نقص في  ر المبنية وتقييم االمالك العقاريةــاري المطبق على الملكيات غيـالعق

د في ادوات م يتم تقسيم االراضي الحضرية للبلدية الواحدة وفقا للتقسيم المحدـح ثــالتصري

  بعد هذا يتم  التعمير

  

  ــــــــــــ
ر   ج،  متضمن  تصنيف البلديات حسب املناطق الفرعية لتحديد القيمة اجلبائية يف جمال الرسم العقاري 1994 مايو 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ يف . 1

70.   
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ار ـتأخذ بعين االعتبتحديد القيمة التجارية لالرض وذلك عبر طرق  تقنية محضة والتي ينبغي أن 

  .لالرض  ثم  تحديد القيمة التجارية   ومن  فهرس المعامالت العقارية

  

      فهناك العديد من الباحثين والجغرافيين اهتموا في النصف الثاني من القرن العشرين  

نموذجا  وزع من خالله تخصيصات   ) W.Alanso( م المجال داخل المدينة  فوضع ـبتنظي

نطالقا من مركز االعمال  و سميت نظريته بنظرية استعماالت االرض  و خرج بمجموعة المباني ا

ز ـنقطة المرك ن ـمن النتائج  منها ان قيمة االراضي واسعارها  تتناقض كلما زادت المسافة م

   .)1(ا ـــة وخارجهــو الضاحيـنح

  

  :حيث يسجل المعلومات التالية    :ـ تحليل المعامالت  1       

  . الموقع الجغرافي لالرض ـ

  ) .… طبيعته ، نوعيته ، الخ (  ـ الخصائص التقنية للعقار 

  .ـ مساحته و مختلف االرتفاقات المتعلقة به 
  

يتدخل في التقديرعوامل مختلفة وهي العامل المادي ، العامل  : ـ عوامل  التقدير2       

  : توضيحها كما يلي االقتصادي و العامل القانوني و هذه العوامل نقوم  ب

  

 يتمثل في اتصال االرض بالطريق العام اذ يجب ان تكون لالرض القابلـة  : العامل المادي         

  .واجهة واسعة على احدى الطرق العمومية و اال تصبح االراضي غير قابلة للبناء  للتعميـر

  

رباء والغاز و المياه و تصريف كما يدخل في هذا العامل امكانية ايصال االرض بشبكات الكه       

المياه  كما يدخل كذلك ضمن هذا العامل تضاريس االرض ، اذ ان التضاريس الصعبة تقلل من 

  .قيمة العقار  التجارية 

  

  

                                                                     ــــــــــــــــ
     1. Jean.Remy , La ville  phènomène  socio - economique . ed .Ville ouvriére . Bruxel . GABAY 
.1982 
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ة االرض ــيدخل ضمن العامل المادي هو مساح يعتد به والذي  اعتبار  أو         واهم عامل 

 للحد االدنى  للبناء عليها و هذا وفقا لقواعد التعمير المحددة  قابلة  تكون المساحة  اذ يجب أن 

  .ة ــــلمساحك اـلتل
 

موقع االرض من االعتبارات الهامة التي تدخل في زيادة أو نقص  : العامل االقتصادي         

ط ــأو وس القيمة التجارية للعقار وهذا طبعا حسب ما اذا كان العقار يوجد بمنطقة صناعية

 تأثير بالغ على التي يكون عليها السوق العقاري تكون لها أن الحالة ة أوالضواحي كماـــالمدين

الثمن التجاري للعقار ، فكلما كان الطلب على االراضـي مرتفع كان بالمقابل  ارتفاع االثمان  

  .متوقعا و مرتقبا 

  

قيمة االرض  حيث  ال شك  ان للعامل القانون اثر كبير على تحديد   :العامل القانوني          

  : ل ضمن هذا هذا العامل ما يلي ـيدخ

للتعمير واراضي  اراضي قابلة و  االراضي وفق ادوات التعمير الىاراضي عمرانيةتصنيف  ـ1

  .الخ … التعمير المستقبلية 

  . ـ االرتفاقات المثقلة للملكية االرضية  بمختلف انواعها 2

   ـ طبيعة و حجم البناء المرخص بانجازه وفقا لقواعد التعمير 3

   ـ وجود عقود ملكية رسمية لهذه االرض 4

  :ا ما يخص  تقييم االراضي فنجد طرق معينة تتمثل على سبيل المثال في أم

  ـ الثمن المتوسط للمتر المربع 

بالتقسيم  وتستعمل هذه الطريقة في حالة ما اذا كانت االرض المعنية ـ التقييم حسب المنطقة

  : ل الخصائص التاليــــــــة ـتشم

ها على الطريق العمومي تكون صغيرة االمر الذي ـ كأن تكون القطعة االرضية بالطول أي واجهت1

  .ينقــص قيمتها التجارية 

 ـ وضع القطعة االرضية صعبة لتتطلب  نفقات اضافية  لتسوية سطحها االمر الذي  ينقص من 2

  .اـــقيمته

ـ تقسيم حسب العبء العقاري  و هي طريق تكون في الغالب مستعملة في حالة بيع القطع 

  : جاهزة لالستعمال  الستقبال  و استخراج المعلومات التالية االرضية واصبحت 
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 ـ الثمن المتوسط للمتر المربع الواحد بالنسبة لقطع  لها نفس معامل شغل االرض فيتم البحث 1

  .المعامل المتوسط  لشغل االرض  للقطع المعتمدة  من أجل  تحديد الثمن المتوسط لها عن 

لقطعة االرض محل التقييم الثمن المتوسط للمتر مربع   لتجاريةا  وعليه تساوي القيمة      

  .د مضروب في مساحة االرض  محل التقييم ـالواح

        و مهما يكن من امر فان السعرالمحدد من طرف الهيئت المعنية يرتبط بالفترات التي 

 زئات ويضاف الىي الموضع الذي شيدت فيه التجأوزعت فيهـا  القطع االرضية وبدرجة االنحدار 

  .السعر االساس قيمة اضافية تتمثل في سعر التهيئة 

 منه كما 07 حدد  السعر االساسي للبيع  مذكور في المادة )1( 1986فالقانون الذي صدر  في سنة 

  : يلي 

  . دج  للمنطقة االولى و الثانية 20

  .ة ـــــ دج للمنطقة الثالث15

  .ة ـــــ دج للمنطقة الرابع07

  

  :     و لمعرفة السعر النهائي للمتر المربع نطبق العالقة التالية      

FV +PB+(1.1+ payn )= PV  
  :حيــــث أن 

PV =  سعر التهيئة  

PA =  السعر الرسمي  

N =    رقم المنطقة  

FV= حيث كانت تشرف مباشرةعلى عملية 1987سعر التهيئة المحدد من طرف الدولة قبل سنة 

   دج 50 :التهيئة و حدد بـ 

PB  = الثمن المرجعي القاعدي.  

      

  

  ـــــــــ  ـــ
.  ج ، املتضمن ضبط كيفيات حتديد اسعار شراء  البلديات  لالراضي الداخلة  يف احتياطاا العقارية10/02/1986 املؤرخ يف 02-86مرسوم تنفيذي رقم . 1      

  01ر 
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لثمن الى تقدير السلطات االدارية االمر الذي سابقا كان يخضع تقييم ا نقول انه   واخيرا      

ساهم في عقم و فشل هذه السياسة و هذا  باهدار مفرط  في االمول و االراضي التي بيعت بأثمان 

  .بخسة 

  

يحاول تبني قيمة حقيقية  السوق العقارية        هذا وان النظام الحالي المتمثل في تحرير

عدة العرض و الطلب  و ينحصر دور االدارة في تصنيف للمعامالت العقارية حيث يعود الى قا

  .و خصوصية كل منطقة  واقع  االراضي حسب انماط و معايير تقنية آخذة بعين االعتبار

  

بوالية         وما يثير العجب والدهشة هو لجوء البلديات بكثرة الى نمط واسلوب التجزئات خاصة

  الجزائـر العاصمة  فماذا يدل  ذلك ؟ 

   ان لجوء البلديات الىاسلوب التجزئات يعني انها عجزت عن التكفل بمشاكل السكن و الطلب     

المتزايد عليه حيث نسجل عجزها المالي الملحوظ  و ذلك  من خالل  التصريحات الرسمية  لوزير 

ى  بل وانها عاجزة حت، 2002 اكتوبر 10الداخلية  خاصة  بعد االنتخابات المحلية  التي جرت في 

م ـــاء و الغاز وغيرها ثـنفسها من قنوات صرف المياه والكهرب علىالتكفل بمتطلبات التجزئة

والتهامها  على التالعب بامالك الدولة هذا النوع من التجزئات يفتح ابواب واسعة ان اللجوءالى

ي لدستوران ـــالمواطني ن طرف هؤالء المتكالبين على اكل أموال الدولة وانتهاك حقوق ــم

  .ق المسكن وحق تكوين االسرة وحق العيش الكريم ـة في حـالمتمثل

  

على  فيها و باسلوب كبير للبالد يعتمد  االول        ثم ان مدينة الجزائر في المركز

 الفردي ليهدد فعال مجالها ومنظرها الجمالي العام خاصة في ظل ندرة ـاءات والبنـــالتجزئ

 ان التجزئات و البناء عليها ياكل المجال بشكل أفقي كما انها االراضي الصالحة  للبناء  علما

  .)1(سريع  بشكل  للبلديات  ات العقارية ـتقضي على  االحتياط

  

      هذا يجعلنا نعتقد أن انتهاج الدولة لالسلوب الالمركزي في التسيير المحلي علىهذا 

  وى ـالمست

  .امة  في مختلف  انواعها  و ابعادها و في هذا الميدان  يهدد  من تحقيق  المصلحة الع

  ـــــــــــــــــــ                                                             
    1. Voir C .Benakezouh , Le  droit des rèserves  foncieres , Alger , O.P.U.1990 
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أن تقلع عن هذا االسلوب فلقد اخذ حظ        فعلى البلدية والمصالح المعنية بالتعمير و البناء 

االسد من اساليب التعمير وعليها أن تبحث عن اساليب اخرى للبناء خاصة وأن هذه االساليب 

  ودة ــموج

ومتوفرة  و لها نتائج ملموسة في اقتصاد المجال و توفير السكن و نقصد بها  انتهاج  اسلوب 

  .ي و التساهمي و غيرها ـالسكن االجتماع

  

وهي المدينة االولى لعاصمة البالد نعتقد    ان مدينة يغلب عليها طابع البناء الفردي خاصة    

ا المحالة سوف تعاني مستقبال من مشاكل عويصة في مجال التهيئة و التعمير خاصةعلى ـأنه

المجال واالراضي الصالحة للبناء ومن ثم التفكير بجدية واالخذ  بعين االعتبار   وى توفيرــمست

  .بشكل فعال  ل المطروحة و معالجتها ـل المشاكك

  

ية في هذا المجال يفقد و يذيب مجمل ذ      والشك ان طغيان النزاعات النفعية واالستحوا

  ات ـالسم

  .)1(الحضرية الراقية والمنشودة والمطلوب توفيرها في  اوساطها  الحضرية  و تجمعاتها السكانية 

  ــــاز نسبة االنج: الفرع السادس     

ا ـشرقه الجزائر من        ما يالحظ على كل التجزئات التي اقيمت في كل البلديات المكونة لوالية

بني مسوس والشراقة و  بئرخادم و الى غربها اي من بلدية الرويبة والرغاية والدارالبيضاء و

تعرف  يات كل هذه البلد ، دالي ابراهيم و غيرها من البلديات التي اتخذت اسلوب التجزئة

اكيد ان كل التجزئات مهما كانت  ات المنشأة بها نسب متفاوتة في االنجاز لكن ما هوــالتجزئ

م تعرف اكتمال االشغال بها حيث تشكل ورشات دائمة للعمل ولعل سبب ذلك يعود ـانشاءها ل سنة

  :الى عوامل  مختلفة  و من بينها  ما يلي 

  ـ  ارتفاع سعر مواد البناء 

  ت التي وزعت فيها القطع االرضيـــة ـ الفترا

  ـ عامل االنحــدار

  ـ المستوى االجتماعي  للمستفدين  من القطع االرضية 

     ــــــــــــ
  67  ص 2001، ديسمرب  16بن سعيدي امساعيل ، مقاربة سوسيولوجية  الستخدام االرض  يف املدينة ، جملة العلوم االنسانية ، عدد .  1         
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هذه العوامل شكلت عائقا في وجه اتمام المساكن  في التجزئات خاصة المساكن ذوي       

وتخليها عن سياسة التدعيم لقطاع  ل المحدود الذين تأثروا تأثرا مباشرا بانسحاب الدولةـالدخ

  السكن و البناء 

  . يوضح  نسب االنجاز للتجزئات الخاصة ببلدية بئر خادم  و الجدول التالي 

  جدول يبين  نسب االنجاز  للتجزئات الخاصة ببلدية بئر خادم             

    

   بالمائة100 الى 80   بالمائة79 الى 60   بالمائة59 ـ 0  نسبة االنجاز

  ـ الوفيــق  التجزئات

   اوت20ـ 

  ـ دار الشرطي

  ـ االمـل 

  ـ البساتيـن

  ـ الســالم

  ـ النجــاح

  ـ البنــاء

  ـ البالطــان

  ـ المبنيـة

  ـ المستقبــل

  المصلحة التقنية لبلدية بئرخادم:                 المصدر                               

  

 بالمائة رغم 100 كل التجزئات أنه وال تجزئة بلغت نسبة االنجاز بها من الجدول يؤكد وعبر      

  .  التجزئات يعود الى سنوات التجزئات  أي بعد صدور قانون االحتياطات العقارية ان انشاء

  

ى ـ      اذا كانت مدينة الجزائر وبخصوص مركزها محاط بورشات عمل منذ  نهاية السبعينات ال

ال ــالكم اتـدون تدخل السلطات لفرض عقوب يومنا هذا واالشغال الزالت وبوتيرة شبه مشلولة

ول ـاستمرارية االشغال ح بأمر أي  بهذا االمر معنى آخر ان السلطات المعنية لم تبالي االشغال  ب

ازات ــالجزائر فعلى السلطات أن تجبر بكل الطرق المتاحة لهاخاصة وأنها تملك امتي مركز مدينة

 المواطنين وفرض التعليمات وفرض العقوبات على اجبار خاصة امتياز العامة السلطة

ا بأسرع وقت وفي أقصى ـوامرها وغلق ورشات اعمالهم واتمامهألاالمتثال  علىن ــالمخالفي

  .  الشروط ال وذلك باحترام مواعيد اتمام االشغال وفق دفترــاالج

  

روري ـــعلى عجره وبجره  فتدخل السلطات العمومية المسؤولة أمر ض وال يترك االمر      

 المساكن حسب عن كل يوم تأخير في اتمام انجاز حيث عليه أن تفرض من أجل ذلك غرامات مالية

  ة ، وال ــيتعلق بالفضاء العام والمحيط  الجمالي  لعاصمة الجمهورية الجزائري الحوال الن االمرا
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يمكن  ان يكون وجه المدينة على هذا الحال من البؤس  حيث أنه البد من صرامة في تسيير 

  .ة ــــعمران المدين

  :ان نستعرض وضعية  رخصة التجزئة  بوالية الجزائر وفق الجدول التالي  و البأس في النهاية 

  جدول يوضح وضعية رخصة  التجزئة بوالية الجزائــــر              

   

  الطلبات المقبولة   عدد الطلبـــات  لسنــواتا
1991  /  /   
1992  110  90  
1993  96  66  
1994  117  71  
1995  217  117  
1996  193  119  
1997  17  5  
1998  18  13  
1999  38  9  
2000  89  4  
2001  17  00  
2002  19  11  

  )تقاريرها السنوية ( وزارة التعمير و السكن :  المصدر                                

  
  

قد انخفظ  االرقام التي في حوزتنا تبين أن الطلب على رخصة التجزئة في السنوات االخيرة         

العاصمة حيث أنها استنفذت تقريبا في السنوات  راضي القابلة للبناء بالجزائروذلك لندرة اال

اشراك المواطن في بناء  ومحاولة الماضية خاصة مع صدور القانون المتعلق باالحتياطات العقارية

 قطعة ارض 248 حوالي 2000 سنة مستوى والية الجزائر ه بنفسه حيث تم توزيع علىــمسكن

  .  متر مربع 300 بمساحة ال تقل عن

  

لجوء الى التجزئة  اما أن يكون من طرف المواطن أو  من طرف  ل    وكما هو معلوم  فا  

جاري عليه العمل هوأن البلدية تلجا بشكل كبير لطريقة التجزئة كنهج من مناهج   البلدية وما هو

  .و سبيل من سبل  التعمير و البناء  المعاصرة 

  



 99

 فان طريقة التجزئة تبقى في رأينا  طريقة غير محبذة اذا انتهجـت من        و مهما يكن من أمر

طـرف البلدية خاصة اذا وجدت صياغات وطرق مختلفة يمكن لالدارة المحلية ان تنتهجها  

    . )1(لتحقيق  برامجها  و تطبيها  و ذلك  طبعا  حفاظا على العقارات و االراضي و االقتصاد فيها 

  

  رخصـــة الهــدم : ثالث  المطلب  ال       

ة ــالهدم من الرخص المستحدثة في قانون التهيئة والتعمير حيث لم تكن معروف  تعد رخصة     

  .ومنصوص عليها في القوانين والمراسيم السابقة 

  

  .      حيث ان المشرع اخضع كل هدم كلي أو جزئي للببناء للحصول على رخصة  مسبقة  للهدم 

  

 يكون  لما  وهذا  والفضاء المبني  على العقار  اهمية كبيرة لهذه الرخصة       هذا وان 

فهدم  او حي تجاري  كأن يكون في وسط المدينة اكيدة  المراد هدمه استراتجية ع البناءــلموق

  .البناء يكون له اثر ايجابي على القيمة  التجارية  للعقـار 

  

االداري في بلدياتنا على التعامل بها اال أنه لم يتم  فقط ان هذه الرخصة قد جرى العرف        نشير

   .176-91تنظيمها اال بموجب  قانون التهيئة  و التعمير  و المرسوم 

  

  هذه الرخصة دوافع واسباب  نجملها  في النقطة  الموالية  لتنظيم        ولقد كان 

  

  دوافع احداث رخصة الهدم :  الفرع االول            

ذه ـضمن ه ومن  تعد دوافع الحداث وايجاد هذه الرخصة  تعرض المشرع لنقاط عديدة  لقد      

  : الدوافع مايلي

ـ حماية البنايات الواقعة في اماكن مصنفة أو في طريق التصنيف في قائمة االمالك التاريخية أو 

  .المعماريــة او السياحية  أو الثقافية  أو الطبيعية 

  
 ـــــــــــــــــــ
1. S.Bendjaballah , Jeux   et  enjeux  autour  des terres  constructibles , Revue .Idara . 
N°.01.1999, p 53. 
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  .       ـ حماية البنايات المجاورة  اذا كانت  البناية  المراد  هدمها  تمثل  سند  لهذه  البناية المجاورة 

-91 من المرسوم التنفيذي71فه من المادة نستش ي والجماعي هذا ــ حماية السكن  االجتماع

  حيث أن المشرع لم ينص عليه صرحة ويفيد  هذا أن  االدارة  ال يمكن  ان تثير  هذه 176

  النقطة  من 

تلقاء  نفسها  عند تسبيبها لرفض تسليم الرخصة اذ البد من اثارة هذه النقطة من طرف 

  .ذه الحالة  اكون االدارة في موقع  الحاكم المواطنون الذين  لهم  المصلحة  في ذلك  و في ه

  

  ملف رخصة الهدم :   الفرع الثاني       

  :      ملف رخصة الهدم كغيره من ملفات الرخصة السابقة  حيث  يتضمن  على الوثائق  التالية 

ـ نسخةمن عقد الملكية او شهادة الحيازة او توكيل فهذا الشرط او الوثائق  هي نفسها  

ة  في رخصة البناء و رخصة التجزئة ما عدا  شهادة الحيازة  التي لم  تشترط  في المشترط

  .رخصة  التجزئة 

  .ـ  نسخة من العقد االداري  الذي ينص  على تخصيص  البناية 

   5000/1 او 2000/1ـ  تصميم  للموقع يعد على سلم 

   500/1ـ  تصميم للكتلة  يعد على سلم 

  ملية المبرمجة ـ  عرض  السباب اجراء  الع

  ـ  المعطيات حول الشروط  الحالية  لالستعمال  أو للشغل 

  ـ  حجم  اشغال  الهدم  و نوعها 

  ـ  التخصيص  المحتمل  للمكان  بعد شغوره 

  ـ خبرة تقنية  عند االقتضاء  لتحديد  شروط  الهدم المتوقع 

  

شعبي البلدي لمحل موقع  نسخ الىرئيس المجلس ال05 بعد تكوين هذا الملف يرسل في      

  .البناية

  

   وما يالحظ ان السلطة الوحدية لتسليم هذه الرخصة  هو رئيس  المجلس الشعبي البلدي     

عكس الرخص  االخرى  على الرغم  من أن البناية  التي  تكون  محل الهدم  لها بعد  أو أهمية  

  .معينة 
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 :دمرفض تسليم رخصة الهـــ:الفرع الثالث          

عندما يكون الهدم هو الوسيلة الوحدية  رفض تسليم رخصة الهدم ما    ال يمكن لالدارة     

  .لوضع حد النهيار  البنايــــة 

  

قانونيا عند رفض تسليم  قرارها مسببا ومعلال  يكون  أن  كما أنه يجب على االدارة       

 العتبارات  موضوعية  خاصة ثـم  فان رفض  تسليم  رخصة الهدم  يخضع ومن  الرخصة

  .بالبناية  التي  يطلب  هدمها 

  

  وضع  االدارة  شروط  عند تسليمها  رخصة الهدم : الفرع الرابـــع      

بتحفظات (  عليها شروط لتسليم رخصة الهدم عبر     حفاظا على اوضاع معينة قد تضع االدارة 

  : ، و من تلك الشروط 176-91  من المرسوم  التنفيذي  69في نص المادة ) 

ـ اشتراط على طالب رخصة الهدم توفير سكنات  بديلة  للمستأجرين  أو محالت  بديلة  بالنسبة  

  .للتجار  ذوي  االيجارات  التجارية 

  .وهذه التحفظات أو الشروط هي في الحقيقة في خدمة الطرفين  االدارة  و المتضررين  من الهدم 

  

  انقضاء رخصة الهدم :  الفرع  الخامس       

 من المرســوم 74 وذلك في المادة       لقد حدد المشرع ثالث حاالت تنقضي فيها رخصة الهدم

  : ي ـــ وه176-91التنفيـذي 

   سنوات خمس ـ  اذا لم تحدث  عملية  الهدم خالل 

  ـ  اذا توقفت  اشغال  الهدم  خالل السنوات الثالثة الموالية 

  . صراحة  بموجب  قرار  من العدالة  ـ اذا الغيت  الرخصة 

  .هذه جملة   أو االسباب  التي تؤدي  الى  ايقاف  و انقضاء  مفعول رخصة  الهدم 
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    الجزائر لواليةتحليل  رخصة الهدم                    

  

  الطلبات المقبولة   عدد الطلبـــات  السنــوات
1991  /  /   
1992  /  /  
1993  /  /  
1994  29  24  
1995  87  57  
1996  2  2  
1997  00  00  
1998  00  00  
1999  9  8  
2000  24  7  
2001  136  17  
2002  25  83  

  وزارة السكن و العمران :                              المصدر                       

  

 المتعلق 29-90 قانون بعد التسعينات أي بمقتضى الرخص المستحدثة من        تعد هذه الرخصة

  .والتعمير و ذلك لضرورة اقرارها  بالتهيئة

  

  لم يسجل فيها  أي طلب ، كما ان 1998 و 1997 كماهو مالحظ من خالل الجدول  أن سنتي       

طلب 136 : الهدم وذلك بـ التي سجل فيها اكبرعدد من طلبات رخصة هي السنة 2001 في سنة

يعود ذلك الى قدم الحظيرة السكنية للجزائر حيث أن وهو رقم ضئيل مقارنة بالطلب و 17 نه مقبل

  :وذلك على التوالي ب وباب الوادي  والقصبة    من الطلبات كان في بلدية سيدي أمحمد  عددأكبر

  . طلب 25و 28 و36

  

ولكن  حيث أنها كما سبق ذكره كان يعمل بها مهمة البناء ليست رخصة        نشير فقط ان رخصة

  .ن اقرارها  من الناحية  القانونية بشكل  اداري  دو
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ذه  ـــمدينة الجزائر في المستقبل ستكون لهاعادة هيكلة مركز      مهما يكن من امر فان عملية

حساب  يكون منحها على لكن نأمل فقط أن الوالرخصة  من حيث الطلب ارتفاع محسوس 

بطريقة أو بأخرى الن  رار الهدم ق من  اناس اخرين  يستفدون  ا لفائدة ـأي طالبيه اـاصحابه

وعلى مستويات متعددة لهم من المطامع مع  رة  العقار و الطامعين  من جهات  مختلفةـــماصس

  .ة ــــاالدارة أن تكون  صارمة  و عادل ولذلك فعلى ، ا لهمــم االستحواذية

   

  شهادة البناء و التعميــر :   المبحث الثاني       

ناء بصفة مسبقة و مستمرة قصد ـأدوات لمراقبة عملية الب البناء والتعمير          تعد شهادة

من ثم ضبط التوسع العمراني حسب المواصفات  التحكم االكيــد والمستمر في هذه العمليات و

والمقاييس المعمارية  المرخـص بها من طرف االدارة المحلية باالضافة الى محاولة توفير محيط 

  .ي متجانس ـعمران

ادة  ـ        وما هو واضح ان موضوع هذه  الشهادات  يختلف  من  واحدة الى اخرى و أول شه

  .نتطرق اليها هي شهادة التعمير 

  

  شهادة التعميـــر :  المطلب االول        

الوثيقة التي تسلم بناءا على  طلب من كل  شخص  معني  تعين حقوقه           وهي الشهادة أو

  . و االرتفاقات من جميع االشكال التي تخضع  لها االرض  المعنية في البنــاء 

  

  مضمون طلب شهادة التعمير  :  الفرع االول      

  :      يوضح  طلب شهادة  التعمير  هوية الشخص  المعني  و تشمل  على البيانات  التالية 

  ـ موضوع الطلب 

  ـ  اسم مالك االرض 

  اجع  المساحية  ان وجدت ـ  العنوان  و المساحة  و المر

  ـ  تصميم حول الوضعيــة 

  .ـ تصميم لالرض  معد  حسب  الشكل الدائم 
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بحيث ال مانع من وجود بيانات اضافية        نالحظ ان هذه البيانات قد جاءت على سبيل االهمية

  .ب ــــفي الطل

  

  الجهة المختصة  بتسليم  شهادة التعمير :الفرع الثاني        

يختص بتسليم شهادة التعمير بالدرجة االولى رئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك اما بصفته        

  .ال للدولة أو بصفته ممثال للبلدية ـممث

  03المنتدب حسب الحاالت وهذا ما اقرته المادة  الوزير كما قد يكون من اختصاص الوالي أو       

   .176-91 من المرسوم التنفيذي 03الفقرة 

  

  مضمون شهادة التعمير: الفرع الثالث       

  :ينبغي ان تبين شهادة التعمير ما يلي       

  ـ  انظمة تهيئة التعمير  المطبقة  على القطعة االرضية 

  ـ  االرتفاقات  المدخلة  على القطعة  االرضية 

ذا ـعة   من خالل  هـ خدمة القطعة االرضية  بشبكات  من الهياكل  القاعدية  الموجودة  أو المتوق

يتبين  لنا ان  فحوى  و محتوى  الشهادة  هو  على سبيل  البيان  و االيضاح  و توضيح  ما هو 

  .قائم  على ارض  الواقع  و يجب  أن ينتهج  على  القطعة  االرضية 

محددة بسنة ابتداءا من تاريخ التبليغ وفي حالة       هذا وتكون مدة صالحية شهادة التعمير

دم  اقتناع  صاحب شهادة التعمير بالرد الذي بلغ له أوفي حالة سكوت االدارة له أن يقوم ــع

و منه يتبين  لنا أن  الطعن   ، القضائية المختصة ع  دعوى لـدى الجهةـبطعن  سلمي أورف

  .ري  ينبغي المرور به قبل رفع الدعوى القضائيـــة ـالسلمي  ليس  اجراء  جوه
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  :  ة الجزائر واليوضعية شهادة  التعمير  باالرقام  في :  الفرع الرابع             

            

  . الجزائرواليـة جدول يوضح وضعية  شهادة  التعمير  في          

   

  الطلبات المقبولة   عدد الطلبـــات  السنــوات 
1991  /  /   
1992  /  /  
1993  /  /  
1994  44  44  
1995  27  20  
1996  05  05  
1997  00  00  
1998  09  08  
1999  00  00  
2000  24  00  
2001  166  69  
2002  118  106  

  . وزارة التعمير و السكن :                         المصدر                           

  

اال انها مازالت لم تحظى  )رشهادة التعمي ( النص القانوني بهذه الوثيقة       رغم العناية

  .ة  بها من طرف  االدارة  و من طرف  المواطن ـة الالئقــنبالمكا

  

        فكما هو مالحظ من خالل الجدول فان ارقام الطلب عليها ضئيل جدا بل سجلنا  انعدامها  سنة

طلبها لكن ما يالحظ  أن في السنتين  االخيرتين    الن قلما يلجأ المواطن الى1999  وسنة1997

 طلب 166الى  الطلب على شهادة التعمير حيث وصل على التوالي ارتفع2002 و2001يعني 

  .طلب 118و

  

       لكن مهما يكن من أمرفان هذه الشهادة في طريق اخذ مكانتها القانونية اذا ما عملـت االدارة 

أوتتنازل  علـى  اجبار المواطنين على االمتثال لما يقرره القانون دون ان تتساهل هي في حد ذاتها

  .قانوني  مقرر سلـفــا   اجراءعن أي
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بات وميوالت وأهواء بعض الجشعين  غالجزائر تتأرجح وتتخبط في و بين ر      حتىال تبقى مدينة

  .والمتسلطين وأطماع الطامعين 

  

  شهادة التقسيـــم : المطلب الثاني    

  .ن  أو عدة اقسام      هي وثيقة  تبين شروط امكانية  تقسيم ملكية  عقارية  مبنية الى  قسمي 

  .      و عليه فان  هذه الشهادة  تعني  فقط  العقارات  المبنية  دون  العقارات  الشاغرة 

  

  مضمون الملف و محتوياتـــه :  الفرع االول       

  :        للحصول  على شهادة التقسيم  ينبغي  على طالبها  أن  يشكل  الملف التالي 

  كيـل ـ  عقد الملكيــة أو التو

  .  يشتمل  على الوجهة  و شبكات  الخدمة 5000/1 أو 2000/1ـ  تصميم للموقع  على سلم 

   500/1 أو 200/1ـ التصاميم  الترشيدية  معدة على سلم 

ـ مخطط الكتلة للبناءات الموجودة علىالمساحة االرضية و المساحة االجمالية  و المساحة  

  .نية  من االرض االجمالية  لالرضية  و المساحة  المب

  .ـ بيان شبكات قابلية االستغالل التي تخدم القطعة االرضية والمواصفات التقنية  الرئيسية  لذلك 

  ـ اقتراح  تقسيم المساحة  االرضيــة 

  ـ تخصيص القطعة  االرضية  المقررة  في اطار  اقتراح التقسيم 

  . لمحل  وجود القطعة االرضية   نسخ  الى رئيس المجلس الشعبي البلدي خمسيرسل الملف في 

  

  الجهة المختصة بتسليم الشهادة : الفرع الثاني       

      ان تسليم شهادة التقسيم يكون من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي  باعتباره 

ال  للبلديـة أو باعتباره ممثال للدولة وذلك بعد ارسال نسخة من ملف الطلب الى مصلحة ــممث

 الرأي بالموافقة هذا في حالة اصدار الشهادة لك البداءذلمكلفة بالتعميرعلى مستوى الوالية والدولة ا

  .من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي  باعتباره ممثـــال للدولة 

  

      اما اذا تصرف باعتباره ممثال للبلدية فانه في هذه الحالة تكلف المصلحة المختصة 

الملف هذا مع ضرورة ارسال نسخة من الملف   باسم البلدية بتحضيربالتعميرعلى مستوى البلدية

  .الى مصلحة الدولة  المكلفة  بالتعمير على مستوى  الوالية 
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المكلف بالتعميرهنا يكون لرأي مصلحة         كما قد يكون تسليمها من اختصاص الوالي أوالوزير

   .التعميرعلى مستوى  الوالية  اهمية  قبل تليم  الشهادة

  

  صالحية شهادة التقسيـــم :  الفرع الثالث       

       لقد حدد المشرع مدة صالحية شهادة التقسيم في سنة واحدة ابتداءا  من تاريخ  تبليغها  فاذا 

  .تم مشروع  التقسيم  كان بها واال فيعاد تكوين  الملف  من جديد  و بنفس الطريقة 

  

  . الجزائر واليةتقسيم باالرقام لتحليل شهادة ال: الفرع الرابع     

  

  . الجزائر واليةجدول يوضح وضعية  شهادة  التقسيم في              

                                                        

  الطلبات المقبولة   عدد الطلبـــات  السنــوات
1991  /  /   
1992  /  /  
1993  /  /  
1994  286  157  
1995  168  103  
1996  10  06  
1997  00  00  
1998  88  34  
1999  93  20  
2000  100  07  
2001  308  50  
2002  137  09  

  .رة التعمير و السكن وزا:المصدر                                                    

    

  

ن تحصى      ال تعد هذه الوثيقة من الوثائق االساسية في ميدان التعمير والبناء حيث انها لم تك

  .ن طرف االدارة  المعنية ـم

  

  الجزائر بوالية كاجراء فقط لكن ومع ذلك فان االرقام المسجلة تقوم بها       كما انها كانت االدارة



 108

 50  طلب قبل منه308 :طلب بـ على أ2001والخاصة بهذه الوثيقة تبقى مهمة حيث سجلنا سنة

  .بـــطل

  

وال يدرك ضرورة  بل وجود هذه الوثيقة بل حتى        لكن مع هذا يبقى المواطن محجم 

االداريون  والعاملون في ميدان البناء ال يعرفون هذه الوثيقة وذلك  لعدم  تخصصهم  و عدم  

  .اطالعهم 

  

  شهادة المطابقــة :  المطلب  الثالث      

ة البناء بعد      هذه الشهادة اسمها يدل عليها هي في الحقيقة الثبات تطابق االشغال مع رخص

  .ال ـــانتهاء  االشغ

  

 من المرسوم 54 حيث تنص المادة،      و عليه فهي في الحقيقة  معلقة برخصة البناء 

عند وانتهاء اشغال البناء  يتعين على المستفيد من رخصة البناء عند(... 176-91ذي ــالتنفي

 استخراج شهادة مطابقة االشغال  لتهيئة التي يتكفل بها ان اقتضى االمر  ذلك اال ــانتهاء اشغ

  .اء ــــالمنجزة  مع  احكام رخصة البن

  

  كيفية اجراء المطابقة : الفرع االول         

 المراقبة المطابقة نستخلص حالتين الجراء المتعلقة بشهادة نصوص المواد       استقرار

ة عدم التصريح  بانتهاء االشغال من طرف صاحب رخصة البناء و حال التصريح  ةـــحال

  .بانتهاء االشغال 

  

  ـ حالة التصريح بانتهاء االشغال  1      

 يوم 30 البناء خالل االشغال يودع المستفيد من رخصة وبعد انتهاء هنا و في هذه الحالة      

ن تاريخ االنتهاء من االشغال تصريحا يشهد من خالله على انتهاء هذه االشغال وهذا بمقر ـم

  .ي البلدي لمكان البناء ـشعبس الــالمجل

  

استدعاء رئيس المجلس الشعبي البلدي       حيث تجتمع لجنة مراقبة المطابقة بناءا على

  . اسابيع  من ايداع  التصريح  بانتهاء االشغال ثالثةي وذلك بعد  ــالمعن
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  من رخصة       بعدها يخطر رئيس المجلس الشعبي البلدي  اشعار بالمرور  يخطر فيه  المستفيد

  .البناء  بتاريخ  اجراء  المراقبة  قبل ثمانية  ايام  على االقل 

  

االشغال   في هذه الحالة تجري عملية مطابقة: ـ حالة عدم التصريح بانتهاء االشغال 2        

وجوبا بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي أومصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى 

  .الوالية 

  

   شهادة المطابقة أو االمتناع  عن تسليمها  تسليم:الفرع  الثاني      

الىالسلطة المختصة بتسليم شهادة المطابقة تسلم      بعد تحضير محضر الجرد وارساله

ادة المطابقة اذا اثبت  محضر الجرد  مطابقة  االشغال  المنجزة  مع احكام  رخصة البناء ـــشه

.  

  

عدم انجاز االشغال طبقا للتصاميم المصادق عليها طبقا الحكام رخصة  ضرالجرد   أما اذا ابرز مح

المعني بعدم امكانية تسليمه شهادة المطابقة  لعدم التطابق  و تمهله   المختصة البناء  تعلم السلطة

 به  اشهر للقيام  باجراء المطابقة وبعد انقضاء هذا االجل  ان قام  بما يجب  عليه القيام ثالثةمدة 

سلمت  له شهادة المطابقة وان  كان  عكس  ذلك  شرعت  السلطات  المعنية  برفع  دعوى 

  .قضائية عليه 

  

  امكانية رفع تظلم  من طلب شهادة المطابقة:  الفرع الثالث        

أو سهوا يمكن لطالب   اذا امتنعت السلطات المعنية عن تسليم شهادة المطابقة عمدا       

  .سلمي حسب الحالة  تظلم   يرفع  بقة أنادة المطاـشه

        

  فاذا كان رئيس المجلس الشعبي البلدي هوالمسؤول عن تسليم شهادة المطابقة رفع التظلم     

  .المختص اقليميا  ى الوالي ـال

  

 الوزير يرفع الى فان التظلم  المطابقة   شهادة  بتسليم المختص  اذا كان الوالي هو       أما

هذا و قد اقر القانون انه في حالة سكوت السلطات السلمية عن االجابة على  ، ف بالتعميرالمكل
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قد سلمت الى الطاعن   تعد وكانها  المطابقة شهادةفانالطعن  خالالالجال المحددة وهي شهر

  .بمعنى  ان السكوت يعد رضى 

  

  .ر  الجزائواليةتحليل  لشهادة المطابقة ل:  الفرع الرابع       
  

  . الجزائر  واليةجدول يوضح وضعية  شهادة  المطابقة في        

                  

  عدد الطلبات المقبولة   عدد الطلبـــات   السنــوات
1991  /  /   
1992  /  /  
1993  /  /  
1994  11  11  
1995  39  27  
1996  00  00  
1997  00  00  
1998  00  00  
1999  28  09  
2000  37  00  
2001  167  38  
2002  150  35  

  . وزارة التعمير و السكن :المصدر                                                 

  

      تعد شهادة المطابقة من المستندات التي تحرر بعد االتمام من عملية البناء كرقابة بعدية 

  و 1997 و  1996ن طرف االدارة المعنية وكما هو مالحظ فانه وحسب الجدول فان سنة ــم

  مالحظ هوضئالة لذلك ولكن ماهو أي تفسير ولم نتحصل على م أي شهادة للمطابةل  لم تس1998

البناء التي  بجدول رخصة المسلمة اوالمتقدم بالطلب عليها اذا ما قارناها  طابقةمادات الــشه

 لم تتجاوز ،حيث أنها  طلب100وصلت الى قلما المطابقة ا باالالف في حين شهادةــوصلت عدده

مما يعني ان مطابقة البناء تم ترخيصه  ، لموافقةاب  طلب 50العشرة االخيرة  ابدا طوال السنوات

من قبل االدارة ضمن رخصة البناء لم يحترم اطالقا مما يدل أن صاحب البناء في الجزائرمازال لم 

  .قانونا   ة اء و المقررــيتوفر على ثقافة معينة تجعله يحترم قواعد التعمير و البن
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      كما أننا نسجل تساهل االدارة المحلية باعتبارها المسؤول االول على ميدان التعمير و البناء 

دائمة  على ورشة بحيث ان معظم مجال وفضاءات العاصمة ال تزال عبارة مع كل المخالفين 

ما تعرفه بلديات  ةخاص بوتيرة منخفضة اال  ال تعرف الفتور اط أو باالحرى  ورشة مفتوحةـالنش

برج الكيفان  و وعين البنيان والدار البيضاء بئرخادم  الخصوص بلدية على ع ونقصد بهاـالتوس

  خ ــ ال…و سطاوالي  

ى ــلزوما عليها أن تتخذ اجراءات صارمة من حيث العقوبات عل بل  و عليه يجب على االدارة 

  .ك ـــــول  دون ذلهؤالء و بدون أي خلفيات  او اعتبارات  مسبقــة  تح
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  : القســـم الثانـــي                          
  

  رـــ الجزائوالية اجهـــزة  رقابة البناء و التعمير على مستوى                       
  

ت التي تقوم بها الدولة و       كما هو معلوم  فان مراقبة العمران  تعد من اصعب العمليا

  .ا المكلفة وذلك راجع الى الحركية و النشاط  التي يعرفها ميدان التعمير و البناء ــهيئاته

  

للتوفيق والمحافظة على        ومدينة الجزائر تعاني من مشاكل كبيرة في هذا الميدان خاصة 

أنها تحتاج الىتدعيم  يث يهدد يوما بعد يوم ح طابعها العمراني الذي  مجال توسعها وعلى

واضحة المعالم من حيث الصالحيات والمهام  أجهـزة رقابية قوية الرقابية بل تحتاج الى االجهزة

الوظيفية  التي  ع المستويات  من حيث االستقاللية أو التبعية العضوية أوـى جميـعل بها المكلفة

وتعاني منه هاته المدينة ، فكثيرا ما تعطى لها خاصة في المحيط المعقد والغامض الذي تعيش فيه أ

ة صعوبات  وعراقيل تشل نشاطهم وتجعلهم مرغمين عى الوقوف  في حالة ـتعوق اجهزة الرقاب

لك سوى التأسف  او قد ال يتحرك اطالقا مما يجعل من الضرورة ايجـاد ـالمتفرج الذي ال يم

  .عالة  متحررة و ف ة تجعل هاته االجهزة ــالصيغ القانونية المختلف

  

      و دراسة أجهزة الرقابة على البناء و التعمير أمر في غاية االهمية نظرا للحالة المزرية 

ي يعيشها الميدان وحتى نسلط االضواء على النقص والضعف الذي تعاني منه هاته االجهزة ـالت

لى درجة ات مختلفة للوصول بهذه االجهزة اــن استدراك ذلك واعطاء تصورات وتوجيهـمحاولي

لمواجهة استئصال كل  ما هو دافع  و مسبب للمخالفات الكبرى و  والنجاعة المنشودة  ةــالفعالي

والجزائر في كل مرة كانت تحاول تدعيم جهازها الرقابي في  ، الخطيرة في ميدان البناء والتعمير

التعمير و البناء اد  اليات واستحداث هيئات ولجان مختلفة في ميدان ـدان وحاولت ايجـهذا المي

ا علمت و تكونت لديها القناعة بان التعمير و البناء اصبح  من المجاالت ـخاصة عندم

الحيويةالهامة التي تدخل في اطار التحضر  العام لالمة  بل تعد مظهرا من مظاهر رقيها  و 

  .تطورها و ازدهارها 
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و التعمير  في حدود اقليمها  طبقا       و اذا كانت البلدية  هي المسؤولة االولى على البناء

لقانونها  البلدي وطبقا لمختلف المخططات التي تعنى  بمجالها  فانها و الشك  اصبحت غير قادرة 

على قواعد  والمتعدية على اقليمها بل قد تكون احياناهي المخالفة كاملة وفعالة على  بسط رقابة

  .وأنظمة التعمير

  

اليات رقابية جديدة تساعد البلدية على بسط و وضع رقابة       ولهذا فان ضرورة ايجاد 

وقوية في ميدان التعمير والبناء أمر ضروري ومحتوم وهذا نظرا  لتنوع مخالفات  ةــفعال

التعمير و البناء و نقص الوعي  بقواعد ومبادئ البناء و التعمير ، و نحن سنحاول  التطرق الى 

رقابة العمران محاولين تسليط   لها المشره مهمةزة المستحدثة التي أوكلــهاته االجه

االضواءعلى مختلف الجوانب التي تهم وتتعلق بموضوع رقابة العمـران و البناء  في مدينة 

  : الجزائر  حيث سنقف على 

  .فرق  المختلطة للتعمير  المكلفة برقابة المخالفات  كمبحث اول ـ ال

  .ير  و المحيط المبني كمبحث ثاني احداث لجنة للهندسة المعمارية  و التعمـ 
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  فرقة التعمير  المكلفة بمراقبة المخالفات :  المبحــث االول         

  

احدثت مع  حيث انها الجزائر مدينة مستوى التعميرعلى لمراقبة اهم جهاز      تعدهذه الفرقة

 قانون االساسي لمحافظة المتضمن ال15-97امر احداث محافظة الجزائر الكبرى بمقتضى

ا اليه سابقـا وال تزال هاته الفرق تعمل و تباشر نشاطها على ـرى الذي اشرنـالجزائرالكب

ر و ذلك  حتى بعد الغاء المحافظة ، حيث نسجل نشاط خاص  و مهم لهذه ـمستوى والية الجزائ

 و  العمراني المبني الفرق على مستوى والية الجزائر السيما اذا علمنا أن تدهور نوعية النسيج

  .ما نصت عليه الرخص الخاصة بالبناء  مخالفة و والتعمير لقواعد البناء ارتفاع نسبةالمخالفات 

  

ادر ـ الص1997 جويلية 23 المؤرخ في 1174      هذه الفرق  تضمنها  و نظمها  القرار رقم 

 من هذا القرار احدثت على ن الوزير المحافظ لمحافظة الجزائر الكبرى  حيث ان المادة االولىـع

بالبحث و التحري  على مخالفات التشريع و التنظيم  مستوى كل  دائرة حضرية فرقة للتعمير مكلفة

المتعلقة بالبناء و التعمير حيث تمارس كل الصالحيات في مجال مراقبة  مدى احترام التنظيمات 

  .ي مجال التعمير و البناء ـالمعمول بها  ف

  

  :تكويــن فرق التعمير :الول  المطلب ا     

علم  ون علىــيكون من أهل االختصاص الذين  باالحرى  من اختصاصيين أو       تتكون الفرقة

حيث تتكون  ، من الناحية القانونية واالدارية دان التعمير والبناء سواء من الناحية التقنية أوـمي

  :هذه الفرق من 

   ـ مفتش التعمير  كرئيس  للفرقــة 

  اء ـــــــــممثل مديرية البنـ 

  )الدائرة الحضرية ( ـ ممثل البلديــة المعنية 

  ة ـــــــــ ممثل الدائرة االداري

  ر الفالحــة ـــــــ ممثل  مدي

  ام ـــــــــ ممثل مصالح النظ
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في الحقيقة فان  و يمثلون اعضاء دائمين للفرقة       هذا و أن هؤالء االعضاء يشكلون او

أما االعضاء غير  من هؤالء االعضاء الدائمون ، المشكلة مال كلها تقوم بها هذه الفرقةاالع

  : م ـــــؤالء يستدعون عند الضرورة  و هـالدائمين فه

  ـ ممثل عن مديرية االشغال العمومية 

  ات ــــــ ممثل عن مصالح الغاب

  ـاز ـــ ممثل عن شركة سونلغــ

  ه اـــ ممثل عن مديرية توزيع المي

  ة ــ ممثل عن مديرية الحماية المدني

  

اعمال الرقابة  بل ان  استدعائهم  أو مباشرة الى الفرقة هؤالء       في الحقيقة قلما يستدعى

فقط ، بمعنى آخر يستشارون  في المسائل التي تتعلق باختصاصهم  االستشارة سبيل يكون على 

  .ة  و العملية  المباشرة االدالء  بأرائهم  التقني المباشر قصد تقديــم و

  

  :اختصاص الفرقــة :  المطلب الثانـي      

رة ـــالدائ اعمال البناء في حدود اقليمها أي حدود      كما هو واضح فان الفرقة تقوم بمراقبة 

د ــبزيارة  مختلف ورشات  البناء و تتاك ، حيث تقوم  الحضرية التي تنشط في حدودها االقليمية

 دىــخططات  و رخص التعمير ومختلف الوثائق المتعلقة بعملية البناء لتتأكد من مو تتفحص الم

شرعية ومطابقة االشغال مع النصوص التنظيمية  لعملية البناء ، حيث أن كل المخالفات يجب ان 

 ىـمعد وممض تسجل في  سجل خاص  يدعى سجل اثبات الحالة ممسوك من طرف رئيس الفرقة

، مما يعني ان هذه الفرق تقوم باعمالها  تحت   المعنية الحضرية من طرف رئيس الدائرة

  .رق ـــة  رئيس  الدائرة االدارية  مما يعني أن هناك وصاية على اعمال هذه الفــرقاب

  

      نشير ان هذه الفرق تمارس نشاطاتها واختصاصاتها بالتنسيق مع مديريةالتعمير لوالية

  .الجزائر
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  :توسيع دائرة االعوان المكلفين بمراقبة المخالفات المتعلقة بالبناء و التعمير: ثالث المطلب ال       

مجال الرقابة فان المشرع حاول توسيع دائرة المكلفين       نظرا الهمية وخطورة وحساسية 

على ظاهرة التعدي على انظمة التعمير و  ا قدر المستطاع حتى يمكن من السيطرةــبه

 من المرسوم 51، حيث انه في المادة  ا  ما استطاع الى ذلك سبيالـلقة بهالتشريعات المتع

 أوكل مهمة  الرقابة  زيادة على ضباط )1(  المتعلق بشروط االنتاج المعماري 07-94التشريعي 

  : الشرطة القضائية ما يلي 

  ر ـــــ مفتشو التعميـــ

  ـ المهندسون المعماريــون 

  ون ــــ المتصرفون االداري

  ون ـــــ التقنيون  السام

مصالح   أو بالتعمير المكلفة  بالوزارة  المركزية  خدمة لدى االدارة  ـ التقنيون الذين هم في حالة

  .المعمارية  و التعمير في الوالية  الهندسة 

 يفصل اكثر حيث )2( 318-95  جاء المرسوم التنفيذي51      و تفصيال لهذه المادة أي المادة 

  :ة الرقابـــــة الــــى أوكل مهم

  ـ مقتشو التعمير 

  ـ مهندسو الدولة 

  ـ المهندسين المعماريين الذين لهم خبرة سنتين على االقل  في ميدان التعمير 

   سنوات في ميدان التعمير 04ـ المتصرفون االداريون الذين لهم خبرة 

  ـ التقنيون السامون 

  االقل في ميدان التعمير  سنوات على 04ـ التقنيون الذين لهم خبرة  

  

  

  
  

  ــــــــــــــ
    32ر    ج1994 مايو 18 املتعلق بشروط االنتاج املعماري و ممارسة مهنة املهندس املعماري املؤرخ يف 07-94 املرسوم التشريعي . 1
  .ملؤهلني لتقصي خمالفات التشريع و التنظيم  حيدد شروط تعني االعوان املوظفني  ا1995 اكتوبر 14 املؤرخ يف 318-95 املرسوم التنفيذي رقم . 2
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) وزارة التعمير ( هؤالء مؤهلين من بين االشخاص التي تمارس بصفة خاصة لدى االدارة المركزية   

  .و لدى المصالح الالمركزية 

ون بمراقبة  مخالفات  التشريع و التنظيمات  المتعلقة بالتعمير والبناء ـهؤالء االعوان المكلف

 04 باعمالهم عن طريق تحرير محاضر مختلفة والتي حددها المشرع  في فحوى المادة يقومون

  :  المتمثلة في 318-95من المرسوم التنفيذي رقم 

   ـ محضر  معاينة مخالفة االحكام التشريعية و التنظيمية 1

   ـ امر بتحقيق المطابقــة 2

  ال ــ ـ امر بتوقيف االشغ3

  المطابقة  ـ شهادة  التسديد و تحقيق 4

     هذا وأن الفرقة واالعوان المكلفة بمراقبة مخالفات التشريعات وتنظيمات البناء و التعمير 

  .تمارس مهامها  في تحرير المحاضر وفق  لالجراءات التي سنتطرق اليها الحقا 

  

  اجراءات الرقابة على المخالفات المتعلقة بالبناءوالتعمير: المطلب الرابع     

يقومن بذلك حسب انواع المخالفات وكل مخالفة لها  بالرقابة  وظفون المؤهلون      الم 

سابقا  حيث ان الموظفون الموكل لهم  المحاضر هي التي ذكرناها  وهذه  بها اص ـخ رــضحم

مهمة الرقابة  عند معاينة البناء  اذا لم يجد تطابق فيما يخص رخصة البناء وما نصت عليه 

وجود على ارض الواقع  يحرر الموظف محضر بعدم المطابقة  ضد المعني  مضمونها مع ما هو م

 يوم  للتحقيق و استكمال ما ينقص في البناء و ما لم 15ى ــو يمهله مدة ما بين يومين ال

  .يتحقق  طبقا لما  تضمنته  رخصة البناء 

  

 استكمل حسب       وفي حالة رجوع الموظف المكلف بالمراقبة ولم يجد البناء قد  سوي  و

 بتوقيف االشغال  اوامر  المحضر  بتحرير يقوم  فان الموظفي  البناء  ر الشروط او رخصةـدفت

ي ورئيس المجلس الشعبي  البلدي المعني و هنا وطبقا للقانون  فان رئيس ــم الوالـويعل

ك عن المختصة وذل يخطر الجهة القضائية يباشر او المجلس الشعبي البلدي عليه أن يحرك أو

وى االستعجالية الستصدار امر بتوقيف االشغال وتحقيق مطابقة االماكن  ـــطريق الدع

 ، أومطابقة البناية لرخصة البناء وهدم البنايات اواعادة تخصيص االرضيات قصداعادتها الىحالتها

ابة وقف االشغال فان الموظف أو عون الرق وفي حالةعدم االمتثال الى قرار وقف االشغال أو أمر
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اجراءات ادارية قصد  تباشر   و في هذه الحالة يمكن لالدارة ان ــيحررمحضر استئناف االشغ

والبناء  وذلك دون اللجوء الى القضاء  ارغام المواطن المخالف على احترام قواعد التعمير 

قا لما الستصدار امر قضائي وهذا نظرا الن االدارة  تملك السلطة التقريرية بحيث ان قراراتها وف

رض ان تكون مشروعة  أي بمعنى  قراراتها  تكون  ــتمتلكه من امتيازات السلطة العامة يفت

  .وفقا للقانون 

  

امتثال المواطن المخالف واستكمال و تحقيق ما نقص وفق ما تقتضيه        اما في حالة

احب البناء قد التسديد وتحقيق المطابقة بمعنى أن ص ة البناء فان الموظف يحرر شهادة ــرخص

  .قام بمستلزمات البناء وفقا  للقانون  و للرخصة الممنوحة له من طرف االدارة 

  

 بعض المخالفات التي سوف نقف مهامها  ممارسة       هذا وقد سجلت هذه المصالح في اطار

 حيث أنه ، التي يحررها هؤالء الموظفون المكلفون بالرقابة   نماذج عن كل المحاضرعلى

البيضاء  للدار  المختلطة وتبعا للمعاينة التي قامت بها الفرقة 07/12/1997 خــــبتاري

حيث ) عبان رمضان  بلدية الدار البيضاء( ح الفالحية على االماكن التالية ـبالتنسيق مع المصال

بهذا حرر ) رخصةالتجزئة أو رخصةالبناء ( سجل بناء أو قيام مشروع تجزئة بدون أي رخصة

وقد وجهت 07/12/1997  المؤرخ فيBU/180/97 دم المطابقة رقمـ ومحضرعمخالفة محضر

الى المخالفين المعنيين  و مختلف اجهزة المراقبة  و مديرية الفالحة  باعتبار أن  البنايات اقيمت 

على االراضــي الفالحية كما أن الفرقة المختلطة للتعمير  للدار البيضاء  قامت بالزيارة لالماكن  

  مسكن  ضمن 176رة الحضرية باب الزوار حيث سجلت حوالي ــالواقع بالدائ)  قي بوسحا( 

التجزئة في اطاراالنجاز حيث بينت اعمال الرقابة والتفحص للوثائق غياب رخص التجزئة ورخص 

البناء بصفة  نظامية مصادق عليها من طرف المصالح التقنية  و في هذا االطار تم  تحرير  

  :ف  و هذه المحاضر تتمثل في ــ مخال176ضد المحاضر الالزمة 

  ـ محضر معاينــة  مخالفة التشريع  و الغرامة الماليـة 

  ـ محضر االمر بتحقيق المطابقـــة 

  ـ محضر  االمر بتوقيف االشغـــال 
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 05 كما ان الفرقة المختلطة و تنفبذا العمالها و مباشرتها  فقد سجلت على مستوى حي     

السوق وعلى هذا فان كل االحكام  لدار البيضاء باب الزوار بناءات غيرشرعيةعلى واجهةجويلية با

 مخالف وهذا بالتنسيق مع مصالح االمن حيث أرجعت االماكن 14المقررة قداتخذت في مواجهـة 

  تطبيقا لقرار الهدم المتخذ من قبل رئيس 13/04/1998، و ذلك  بتاريخ  الى حالتها االولى

  ) .رئيس المجلس الشعبي للدائـــرة الحضرية لباب الزوار (  حضرية  لباب الزوار الدائرة ال

  

      هذا و ان هذه االمثلة والنماذج تبين لنا مختلف المحاضر التي  تتخذها هذه الفرق  كما تبين 

م لنا مدى نشاط هذه الفرقة و فعاليتها  لكن مع ذلك  تبقى نسب واعداد المخالفات مرتفع  جدا رغ

وجود هيئات  مختلفة  قائمة بالرقابة ولعل هذا يرجع الى عوامل كثيرة من ضمنها غياب الوعي 

المخالفات في والية الجزائرمنها  التعمير والبناء وعوامل اخرى ادت الى ارتفاع نسبة دــلقواع

  .والعامل االمني الذي يهددالبالد منذ التسعينات  رةــــالهج

  

  رتفاع عدد محاضر المخالفات المتعلقة بالبناء و التعمير في والية الجزائر ا:الفرع االول         

لمتصفح لالرقام الواردة  عن فرق التعمير يدرك مدى ارتفاع  و كثرة عدد المخالفات  و هذا ا      

 والبيئة على حد سواء وهذا من حيث تشويه و احداث فوضى  سلبا علىالمجال   يؤثر بالتأكيد

  . العمراني  كما أنه يؤدي الى تآكل المجال  و احداث ازمة في العقار  الصالح للبناء  ي النسيجـف
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  ـ بالنسبة لمحضر اثبات  المخالفة1       

  

   .2002  الى شهر جويلية 1998 جدول يبين  وضعية اثبات محضر المخالفة  من        

  

                                        

         السنوات  

  الدوائر االدارية 

  جويليــة  2001  2000  1999  1998
2002  

  36  67  111  113  192  زرالـــدا

  62  133  193  215  204  دراريـــة

  39  56  79  97  103  بئر توتـــة

  95  222  281  199  200  الرويبـــة

  50  104  186  167  190  حسيـن داي

  28  81  144  150  169  بئر مراد رايس

  54  134  128  130  140  اشالحــر

  32  39  105  100  96  براقــــي

  574  107  72  96  109  بوزريعــة

  598  134  260  196  250  بــاب الواد

  155  400  640  599  621  الشراقـــة

  88  207  529  540  390  الدار البيضاء

  50  135  79  66  64  سيدي امحمـد

  1861  1819  2807  2668  2728  المجمـــوع 

  

  .                                       المصدر مديرية التعمير لوالية الجزائر          

  

  

  

  



 121

 نـمن خالل الجدول نسجل ارتفاع كبير لعدد المخالفات خالل السنوات االولى الثالثة يعني م     

 هذا ال يعني أن المخالفات خالل االعوام االخرى منخفظة بل مرتفعة ولكن 2000الى 1998

  .ا نوع  من االنخفــاظ  مقارنة  بالسنوات االخرى ـسجلن

  

     وأكبرعدد من المخالفات خالل هذه السنوات سجل بدائرة الدار البيضاء  و ذلك راجع الى أن  

هذه البلدية واقعة في منطقة سهل متيجة  حيث يسهل البناء  على االراضي الخصبة  زد على ذلك 

  .ة  يعني مركز المدينة قربها  من مدينة الجزائر  العاصم

  

 سجل ببدية بوزريعة 2002      كما أن اعلىعدد المخالفات خالل السداسي االول من عام 

  و هو عدد  لم يسجل خالل 598 و 574وبلديـة باب الواد  بعدد المخالفات على التوالي  

قة  التي وقعت في السنوات االخرى  فـي أي بلدية و السبب في ذلك يعود   الى الفيضانات  الساب

  حيث تأثرت بالدرجة االولى بلدية باب الوادي وبوزريعة ونظرا لعجز الدولة 2001 نفمبر 10

وعدم  التكفل  بضحايا  هذه الفيضانات فان هذه العائالت بادرت  ببناء مساكن  لنفسها  قصد 

  .ايواء  افراد اسرهم  المنكوبة 

  

طالما أنهم كانوا  االسر لةعن حالة ووضعية هؤالءتبقى مسؤو فان الدولة       وفي الحقيقة

  .رة ـــضحية قوة قاه

  .      ومهما يكن  من أمر  فمسؤولية  الدولة تبقى  قائمة  و وضعية  هؤالء  تبقى حالة خاصة
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  بالنسبة لمحضر امر بتحقيق المطابقة نتطرق الى وضعية المحضر وفق الجدول التالي  2       

  

   2002 الى جويلية 1998جدول يبين  وضعية  محضر  تحقيق المطابقة  ابتداءا من       

  

           السنوات

  الدوائر االدارية 

  جويليــة  2001  2000  1999  1998
2002  

  36  67  111  113  192  زرالـــدا

  62  133  193  215  204  دراريـــة

  39  56  79  97  103  بئر توتـــة

  95  222  281  199  200  الرويبـــة

  50  104  186  167  190  حسيـن داي

  28  81  144  150  169  بئر مراد رايس

  54  134  128  130  140  الحــراش

  32  39  105  96  109  براقــــي

  574  107  72  196  250  بوزريعــة

  598  134  260  100  96  بــاب الواد

  155  400  640  599  621  الشراقـــة

  88  207  529  540  390  الدار البيضاء

  50  135  79  66  64  يدي امحمـدس

  1861  1819  2807  2668  2728  المجمـــوع 

  .                                                  المصدر مديرية التعمير لوالية الجزائر 
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      هذا وان نفس  المالحظات  التي ابديناها  في  النقطة  السابقة  تكون صالحة  بالنسبة  

  .قيق المطابقة لمحضر تح

  

      حيث أن علىعدد المحاضر بتحقيق المطابقة  سجل  بالدائرة االدارية  باب الواد  و بوزريعة  

  ر  ــوذلك لنفس االسباب التذي ذكرناها سابقا وما يالحظ نفس عدد محاضر اثبات هي  محاضر ام

  .بتحقيق  المطابقة 

  .نورد  تحليال  لهذه  النقطة  الجدول االتي  :  ـ بالنسبة  لمحاضر  تحقيق  االشغال 3        

   والية  بالنسبة 2002  الى جويلية 1998جدول وضعية  محضر  وقف  االشغال  من سنة      

  ) .بعض  الدوائر االدارية ( الجزائر      

           السنوات

  الدوائر االدارية 

  جويليــة  2001  2000  1999  1998
2002  

  36  68  72  93  186  زرالـــدا

  55  139  166  190  190  دراريـــة

  32  38  64  92  96  بئر توتـــة

  /  92  211  193  188  الرويبـــة

  44  101  146  159  150  حسيـن داي

  24  68  136  140  128  بئر مراد رايس

  17  66  61  126  98  الحــراش

  43  39  106  78  98  براقــــي

  422  95  56  171  213  بوزريعــة

  268  103  263  82  76  بــاب الواد

  155  413  647  561  586  الشراقـــة

  130  118  374  522  373  الدار البيضاء

  42  124  67  63  48  سيدي امحمـد

  1168  1464  2369  2470  2430  المجمـــوع 

                                                    المصدر مديرية التعمير لوالية الجزائر
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ام  ـمتقاربة  جدا  مع ارق)وقف االشغال  (لسابق  نالحظ  أن ارقام  محاضر     من الجدول ا

ة ــبتحقيق المطابقة بحيث أن كل المخالفين الذين حررضدهم محضر تحقيق  المطابق محضر أمر

يقومون باالستمرار في اشغالهم وال ينتهون عن مخالفاتهم بحيث القليل منهم من يمتثل لرقابة و 

االوضاع والكف عن االستمرارية في الخطأ ، وناخذ مثاال   على ذلك  من الجدول يقوم  بتصحيح 

السابق  حيث نجد مثال عدد محاضر  تحقيق  المطابقة التي حررت من طرف  المفتشين  بلغ  

 محضر هؤالء المخالفين كان يتبغي عليهم أن يكفوا عن مخالفاتهم 1819 عدد 2001عددها سنة 

و تصحيح االوضاع لكن المواطن يبقى ساري فيما بدأه حيث وصل عدد وا  بتحقيق ـــويقوم

  محضر  أي ان جل 1464 العدد 2001ف  االشغال  في نفس السنة أي سنة ــمحاضر توقي

ى نفس  المسار  أي يتموا اشغال البناء الذي  بدأوها و هذا راجع لسبب ــالمخالفين  يبقوا  عل

عند غالب  المخالفين ان عدم فعالية هذه االجهزة وانها ال رئيسي  هو  أن الذهنية التي تسود 

 مستقبل بناءاتهم  خطيرة على تستطيع  فعل أي شيئ  و انها مجرد اجراءات  شكلية ليس لها اثار

معاقبة وبشدة المخالفين  ة  و غيابها  على االطالق في اطارـــوهذا بسبب ضعف اجهزة الدول

  .ر وقوانينها السارية  المفعول ــــميالمتجاوزين النظمة البناء والتع

  

 الــــ     هنا وابتداءا من هذا المحضر أي محضر توقيف االشغال كان ينبغي أن تح

 لمخالفات  مباشرة علىالقضاء من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي ولكن ال نجد أي مخالفةا

  . اءـــالقض ىـــاحيلت عل
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  نحلل وضعية هذا المحضر بناء على الجدول التالي: استئناف االشغال ـ بالنسبة لمحاضر4    

  

  السنوات

  الدوائر االدارية 

  جويليــة  2001  2000  1999  1998
2002  

  04  11  03  08  19  زرالـــدا

  07  05  20  19  35  دراريـــة

  09  07  26  24  25  بئر توتـــة

  /  01  20  22  29  الرويبـــة

  26  24  54  13  17  حسيـن داي

  /  02  04  07  15  بئر مراد رايس

  /  01  03  09  12  الحــراش

  04  03  15  16  35  براقــــي

  29  31  04  18  31  بوزريعــة

  35  04  37  21  25  بــاب الواد

  53  114  86  60  55  الشراقـــة

  04  03  66  39  59  الدار البيضاء

  17  51  21  24  31  سيدي امحمـد

  188      257  359  280  388  المجمـــوع 

                                                    المصدر مديرية التعمير لوالية الجزائر

  

      من خالل الجدول نالحظ أن عدد المحاضر التي تخص  استئناف  االشغال  قليلة مقارنة  مع 

تقه المحاضر االخرى وذلك راجع الى تخوف المواطن من العقوبات التي  يخشى  أن تقع عالى عا

.  

     كما أن وصول الوضعية الىغاية محضر استئناف االشغال يعني  أنه فيه  متابعة  من طرف  

  .جهـاز  المراقبة الختص  بالعمران 
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      كما أن اعالم  مفتش التعمير للمخالفات عن العقوبات التي تنجر عن مخالفته وتعنته هي 

  .عنتهم ن اسباب  تراجع  الكثير  عن مخالفاتهم و تـم

  

       و من هنا يبقى  على االدارة  أن تتخذ االجراءات  و التدابير  الالزمة  مباشرة  دون انتظار  

  .قرارات  الجهات  القضائية 

  

       فاالدارة المحلية وعلى رأسها  رئيس المجلس الشعبي البلدي  ملزم  بأخذ  التدابير  االدارية  

  .  المخالف  لم يستجيب  لكل  االجراءات  السالفة الذكر الالزمة  و هي الهدم  طالما أن

  

      نشير فقط  أن رئيس  المجلس الشعبي البلدي  هو الوحيد  المختص  في اتخاذ  قرار  

  .التهديم

  

  قلة القرارات المتخذة  بشأن التهديم :   الفرع  الثاني      

اءات  ــرغم كثرة البيوت القصديرية و البنالمخالفات التي تحدث في شأن البناء و  رغم كثرة     

بالتهديم للبنايات وذلك راجع  قرارات  الشرعية اال أننا قلما نجد االدارة المحلية قد اصدرت  غير

قرارالهدم هي جهة منتخبة بحيث أنها  ال  باصدار  العتبارات  معينة من أهمها أن الجهة المختصة

ادات ــبل بالعكس نجد أن رؤساء البلديات يعطون شهتريد  أن تخسر  اصوات فتكون لصالحها 

  .القادمين  من خارج  العاصمة و أقاموا  بناءات قصديرية  ؤالءـاالقامة حتى له

  

     كما أن مسألة المحاباة حاضرة في هذه المسألة بقوة بحيث أن االجهزة التقنية على  

القات  معهم  أو تربطهم  بهم  روابط وى  البلديات تقوم  بترك يد الملفات  لمن  لهم  عــمست

  .معينة 

  

      وعليه فقرارات الهدم ال تكون اال  في  حاالت  نادرة  تكون  االدارة  مضطرة  الى  اصدار 

 لـشغ وفق مخطط  يكون المخالف قد اقام بناءه  على ارض كانت  وذلك مثال حينما  الهدم  قرار

قت النطالق المشروع وتنفيذه أو في حالة خرق فاضح االرض  قد خصصت لبناء معين قد حان الو

كأن يكون قد أقام  بناءه  قرب الطريق  السريع  دون  مراعاة  المسافة   د التعميرـلقواع

  .المطلوبة 
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  و الجدول  يبين  عدد قرارات الهدم  المتخذة  في بعض  الدوائر  االدارية  لوالية الجزائر   

  

  السنوات

  الدوائر االدارية 

  جويليــة  2001  2000  1999  1998
2002  

        /  04  04  01  02  زرالـــدا

  04  14  17  08  10  دراريـــة

  /  01  07  /  08  بئر توتـــة

  /  00  /  05  03  الرويبـــة

  04  08  20  07  06  حسيـن داي

  /  02  13  07  05  بئر مراد رايس

  /  21  13  15  12  الحــراش

  06  06  19  12  13  براقــــي

  14  06  13  15  18  ـةبوزريعـ

  21  11  23  35  25  بــاب الواد

  15  25  25  30  27  الشراقـــة

  14  12  91  27  35  الدار البيضاء

  14  04  02  06  09  سيدي امحمـد

  92  114  247  168  173  المجمـــوع 

                                                    المصدر مديرية التعمير لوالية الجزائر

  

  من الجدول السابق نالحظ أن دائرة الدار البيضاء استولت على اكثرعدد من  قرارات  الهدم     

ثم تتبعها كل من الشراقة وباب الواد وذلك مرتبط  بكثافة البناء غير الشرعي في هذه الدوائر حيث  

  .أن اغلب  قرارات الهدم  مست  البناءات  القصديرية  أو ما يسمى  بالبناء الهش 
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 ضعف المتابعات القضائية:   الفرع  الثالث      

وذلك راجع  ليبت فيها القضاء       ان االدارة المحلية قلما تحول الملفات والمخالفات الى

  .العتبارات كثيـرة  تأخذها  االدارة  المحلية  في حساباتها 

  

 اضافية  باهظة  على  االدارة         واول هذه االعتبارات هي أن المتابعات القضائية تكلف أمواال

) العجز المالي (  في الوقت الذي نجد أن كل البلديات تشتكي من الضعف المالي )البلدية ( المحلية 

.  

  

ال  ــ      حيث أنه اذا كان مثال عدد المخالفات أوالمحاضر التي حررت أي محضر توقيف االشغ

أوردناها في الجدول يعني  كل محضر    التي مستوى الدوار  محضرعلى 1464  بلغت2001 سنة

يمثل قضية أمام العدالة وأقل ما قد ينفق كمصاريف قضائية هو مليون سنتيم  على القضية الواحدة 

.  

  

      كما ان االدارة و تمتلك امتيازات السلطة العامة  فلها  امتياز هام يتمثل في سلطة 

 القضاء و ذلك عن طريق التنفيذ المباشر  دون اللجوء الى)1(فـــرض جزاءات على المواطن 

  الذي يجب على

  : االدارة ان تحترم فيه  شرطين اساسيين و هما 

  . ـ استناد التنفيذ المباشر الى نص قانوني 

  . ـ تعلق التنفيذ المباشر احيانا بفكرة الضرورة 

  

ها ذلك الكثير باعتبار        فاالدارة ترى نفسها في موضع يسمح لها بان تنفذ مباشرة دون ان يكلف

  .التنفيذ المباشر هو الطريق السهل خاصة  و انها المسؤولة  على الحفاظ على االمن و النظام العام 

  .لتقرير العقوبات  الالزمة ومن هذا االعتبار نجد أن االدارة ال تحول هذه الملفات نحوالعدالة       

  

  

  

  

                           ـــــــــــــــــ                                              
 1.  Mahiou  A .Cours d’institutions administratives, 3eme  édition , O.P.U ,  P.15.16 
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           كما ان االجراءات القضائية تمتاز بالركودو الثقل  و عدم الفصل  النهائي  بسرعة  مما جعل     

  وفضال عن هذا  وذلك  د  أن تدخل في مسار هذا الركود االجرائي القضائي الطويل ،االدارة  ال تري      

  فان االدارة  المحلية  المنتخبة ال تريد  ان تخسر  اصوات  قد تدعمها  لربح رهانات  االنتخابات        

   المواطنين  المحلية  عند اجراءها  فهي تبحث  دائما عن تعزيز مركزها  و كسب  ثقة  الشعب  و      

  بها   زد على  ذلك  مسألة المحاباة  و القرابات  التي لها  من التاثير  البالغ  على االدارة  محلية       

  .م على تحويل  الملفات  الى القضاء ـو من ث      

  

ة        كما أن االدارة  في غالب االحيان تحب أن تتخذ االجراءات وترتب العقوبات والتدابير الالزم

من طرفها و بمبادرتها دون الرجوع  الى القضاء  ما دام  أنها  تكتسب  أو تملك  امتيازات  

  .ة ــــالسلطة  العام
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  :و الجدول التالي  يبين  عدد  الملفات  التي حولت  على القضاء  للفصل  فيها            

  

  السنوات

  الدوائر االدارية 

  جويليــة  2001  2000  1999  1998
2002  

  /  /  07  /  /  زرالـــدا

  /  /  04  /  /  دراريـــة

  /  /  35  /  /  بئر توتـــة

  /  /  /  /  /  الرويبـــة

  /  /  09  /  /  حسيـن داي

  /  /  /  /  /  بئر مراد رايس

  /  /  /  /  /  الحــراش

  /  /  01  /  /  براقــــي

  /  /  /  /  /  بوزريعــة

  /  /  /  /  /  بــاب الواد

  05  /  /  06  /  الشراقـــة

  /  /  07  /  14  الدار البيضاء

  /  /  02  /      /  سيدي امحمـد

  05  /  56  06  14  المجمـــوع 

                                                    المصدر مديرية التعمير لوالية الجزائر

  

يها  وفق ما       من الجدول السابق  نالحظ ضئالة الملفات  التي  تحول  الى القضاء  للفصل  ف 

  .ون ــــيقتضيه القان
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  .احداث لجنة الهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني بدل ان تكون رقابية : المبحث الثاني  

  

 المتعلق بشروط 07-94      لقد احدث المشرع الجزائري بمقتضى المرسوم التشريعي رقم

ي  لجان  للهندسة المعمارية  والتعمير  و االنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعمار

 بنظام  يتعلق  التحكم في التعمير ومراقبته وذلك ضمن نص قانوني  المحيط  المبني  قصد محاولة

 08-90المهندس المعماري او كل  لها مهام  شبيهة جدا بما حدده  قانون  ةــممارسة مهن

 من  هروب  داخل في الصالحيات أونه تع  مما قد ينتج 93المتعلق بالبلدية  في مادته 

  .ي المسؤول  االول  و االخير عن المحيط ـتبقى البلدية  ه لكن  المسؤوليات 

  

نظرا لالوضاع الحالية من الناحية السياسية و االدارية  فانه  و الشك  يستحيل        كما أنه و

و ـيكون استحداثها مجرد لغمختلف هذه اللجان مما قد  بين البلدية و التنسيق  من  ايجاد نوع 

  .ل  منه خاصة  اذا نظرنا  الى تركيبة  اللجنة  و مهامها ـطائي الــقانون

  

  تركيبة اللجنة : المطلب االول       

  :   من المرسوم  التشريعي  ان اللجنة  تتكون من 36      لقد  نصت المادة 

  ) 1/3( ـ  ممثلي  الدولة  في حدود  الثلث 

  ) 1/3(جماعات  المحلية  في  حدود  الثلث  ـ ممثلي  ال

 ـ ممثلي الجمعيات المهنية أواالشخاص مؤهلين في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير 

  ) .1/3(ط  المبني في حدود ــوالمحي

     ومما يالحظ أن المادة لم تحدد  العدد االجمالي  العضاء  اللجنة  كما  أن طبيعة  تركيبة 

من  غامض  يبقى يمثلون الدولة  ) 1/3( فتحديد ع من الغموض وعدم التحديد اللجنة فيها نو

ي تعود انتماء هذا الثلث فمصطلح الدولة واسع بحيث  أن الدولة  لها  عدة  ـالت ةـحيث الجه

  .ا ــــمؤسسات وهيئات  تمثله

  

مثلوا الدولة        كما أن كيفية اختيار هؤالء  الممثلون بقي غامض بمعنى كيف يتم اختيار م

 و  الجمعيات المهنية ممثلوا  اختيار يتم وكيف   الجماعات المحلية ممثلوا  اختيار وكيف يتم 

  .نـــاالشخاص المؤهلي

  



 132

 الطبيعة القانونية لهذه اللجنـــة:  المطلب الثاني     

ان حيث  أنه        لقد اضفى المشرع الجزائري من الوهلة االولى الطبيعة  القانونية لهذه اللج

 اللجان  هذه  على  اضفى07-94  من المرسوم التشريعي36 وفي الفقرة االخيرة من المادة

اللجان لجان استشارية تستشارفي المسائل  هذه  المشرع  ة االستشارة حيث اعتبرـــصبغ

درك ناء والتعمير و الهندسة  المعمارية والمحيط ومن خالل مهام هذه اللجان نـــالمتعلقة بالب

  .و تسليط  العقوبات  القرار   تملك  اتخاذ  ال ذلك وبشكل واضح حيث أنها ال تملك أي قرار أي 

  

  مهام استشارية للجنة الوالئية للهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني :  المطلب الثالث        

ط المبني  بصالحيات أو  المحي التعمير و و للهندسة المعمارية  اللجنة الوالئية        تتمتع 

وحماية المحيط المبني والحفاظ  بحماية المحيط المعماري  يتعلق  ما  في  باعطاء  االستشارة 

  . عليه

  

  مهام مختلفة للجنــة : المطلب الرابع      

ي ـ  في هذا الميدان  أورد المشرع  حملة  من  المجاالت  الت: ـ حماية التراث المعماري 1     

  .فيها اللجنة   برأي  استشاري  و التي  من بينها تتدخل  

  

يها ليس أبرأيها في ملفات طلب رخصة البناء عندما تستشار بذلك مما يستفاد أن ر ـ االدالء 

رئيس المجلس ( االستشارة  فاذا علمنا ان البلدية   يطلب  منها  قد ال يطلب و قد  زم  يعني ـمل

ملف الرخصة  و أن   عليها  يمر أو  منها  يطلب  ى له اجهزة  اخـر ) ي البلديــالشعب

االجراءات  طويلة  فما جدوى  اعطاء  هذه اللجنة  مثل  هـذا العمل فهذا المجال  نعتقد انه 

 المجلس الشعبي البلدي  رئيس  ان  بمعنى  ،  أورده المشرع دون ادراك  و دون  أي  فائدة 

 (ادام أنه يملك جهازين المديرية الفرعية ـ مهذه اللجنة استشارة ليس في حاجة الى طلب

SUCH (وى الواليةـ ومديرية التعمير على مست ) DUCH. (   

  .هم تـ اعالم  المتعاملين  في الترقية العقارية  و معديها و الجمهور  وتوعي

ند  و الجماعت  المتدخلة  في ميدان  البناء و التعمير  و اعالمها  وهذا الب ـ  مساعدة االدارت 

ما نوع هذه  اسئلة، بالغموض حيث يمكن طرح عدة   تماما ويمتاز غير واضح  من المادة

المساعدات؟ كيف تقدم هذه المساعدات ؟ في أي شكل تقدم هذه المساعدات ؟ وهل يبقى في اطار 

  ارة ــاالستش
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ا  ـــاطارهأو يخرج عن اطارها ويدخل اطارالمساعدات المالية والمادية وحين  ذاك  تخرج  عن 

  .ي ــــالقانون

  .ـ تعريف  التراث  المعماري  حسب العناصر  و المواقع  وجرده 

  .ـ مساعدة  الهيئات  المكلفة  بالمحافظة  على التراث  المعماري 

  

 وفي هذا المجال حدد المشرع جملة من  االعمال  : ـ حماية المحيط المبني و الحفاظ عليه 2      

  : ه اللجنة  حيث  أن اللجنة  تقوم بما يلي التي تقوم  بها  هذ

  .ـ  تحسين توجيه  عمليات  تجديد النسيج العمراني 

  ـ  تعبئة عملية  االدماج  العمراني 

  .ـ  تشجيع عمليات  تهيئة  االطار المبني للنسج التلقائية  و تحسينها  

دة هيكلة  مناطق النشاطات ـ ارشاد  السلطات المحلية عن مواقع النشاطات المضرة وازالتها واعا

.  

ـ تقديم استشارة غير ملزمة وال مطابقة للجماعات المحلية حول  برامج  العقارات  

  .ة  و احداث  المساحات  الخضراء  و أماكن  الراحة  و الترفيه ـــالحضري

  

  : اختصاصات  اصلية و اختصاصات  فرعية للجنة الوالئية :  المطلب الخامس      

 خالل التطرق الختصاصات اللجنة الوالئية للهندسة المعمارية والمحيط  المبني  تبين        من

 تعلق  ا ـلم حيث أن المشرع  طبيعتها القانونية الى تعود  بمهام اصلية ا أن اللجنة تقوم ـلن

 حيث ان 42   و المادة 40 و39المادة  ر باالختصاص االصلي أورده في مادة  مستقلةـــاالم

 حيث ان المشرع  الزم 40ي  باستشارة  احيانا ملزمة مثلما هو االمر بالنسبة للمادة ـ  تدلاللجنة

ات  المحلية  أن تستشير  اللجنة  الوالئية  للهندسة  المعمارية  و التعمير  و ــعلى الجماع

  .ار اعداد أدوات  التعمير ـالمحيط  المبني في اط

  

ان االدارة  ليست ملزمة  بطلب  راي   ر ملزمة  أن تدلى استشارة غي اخرى        وأحيانا 

  ما تعلق بطلب  الرأي  في ملفات  39اللجنة الوالئية  و ذلك ما هو  منصوص  عليه  في المادة 
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 فيما يتعلق بطلب راي اللجنة عن برامج تهيئة  العقارات  42طلب رخصة البناء ونص المادة

  .الحضرية 

  

الوالئية  أما  االختصاص  الفرعي  فاننا   للجنة  ص االصلي بالنسبة  لالختصا       هذا 

 المتعاملين  أو  الجماعات المحليةا ده  فيما يخص تقديم المساعدات لمختلف الجهات سواءــنج

 فهي  ثم  ميدان البناء ومن  في  المتدخلة  الجماعات  و تلف االدارات االخرى خن أومــالعقاريي

  مجلس أانش نفس االطار وفي  هذا  وني المتمثل في تقديم االستشارة القان ن اطارها ـع تخرج 

 له طابع استشاري محض   ،)1( 251-97المرسوم التنفيذي  ار المبني بمقتضى ـلالط وطني 

  .يقوم  بتقديم  االستشارة  للوزير  المكلف  بالتعمير و السكن 

  

ئي  للهندسة  المعمارية  و المحيط  لجنة وال(        وعليه فما نالحظه أن التسمية وتشابهه

  . )مجلس وطني  للمحيط  المبني ( و) المبني

  

      وكأن المشرع اراد ان يتبع التصنيف والتسلسل الوارد في المجاالت و الميادين  االخرى فيما 

  ) .لجان بلدية ،  والئية ، وطنية ( يخص مثال ميدان الضرائب 

  

هذه  مستواها  أوال توجد على ال تملك   والية الجزائر الواقع أن       لكن ما نسجله في ارضية 

  .اللجنة  الوالئية  للهندسة  المعمارية  و المحيط المبني 

  

 سيم التنظيمية التي مارد اللجنة وتكوينها وكيفيةا       كما أنه لم تصدر لحد اليوم المر

   .07-94سوم التشريعي   من المر37ن اعضائها  حسبما ورد في نص المادة  ـــتعيي

  

  
  

  

  

  

  

  ـــــــــــــ
  . يتضمن انشاء جملس وطين لالطار املبين 1997 يوليو08 مؤرخ يف 251-97 مرسوم تنفيذي .  1
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      مهما يكن من أمر  فان وجود  مثل  هذه اللجان  في والية الجزائر  و غيرها من الواليات  

والتعمير سواءا ما تعلق االمر بترقية النسيج قد يثري الحوار والنقاش حول مسائل البناء 

ي أو حمايته ، لكن هذا دون أن يعقد من اجراءات هذه الترقية وهذه الحماية حتى ال يكون ـالعمران

  .حجرة عثرة في وجه  المبادرات  و االعمال  االدارية  المحلية  أو المركزية 

  

ك  ـــنها من حيث الصالحيات فانها ال تملأ    ولكن ما يمكن قوله عموما حول هذه اللجان هو   

صالحيات  اساسية وجوهرية ومن ثم  يمكن القول  أنها  ال تملك  سلطة  تقريرية  كما أنها ال 

تملك  استقاللية عضوية وال وظيفية  ومن ثم يمكن  القول  أنها  لجان  ال مكان  و ال فعالية  

ثر النها كما قلنا ال تملك وسائل من خاللها يمكن ينتظر  منها  بل هي لجان شكلية ال أقل وال أك

  .التأثيرعلى ميدان التعمير والبناء بأي شكل من االشكال

  

 ذكر  51       كما أن اللجنة يمكن تكيفها على انها رقابية وذلك الن المشرع في نص المادة

لتعمير  في الوالية  دد الجهات المكلفة بالتعمير ومن ضمنها  مصالح الهندسة  المعمارية  و اـوع

  .و أسند لها  مهمة تقصـي  مخالفات  الهندسة  المعمارية  و التعمير 

  

       كما أننا نفهم ضمنيا أن اللجنة لها صالحية الرقابة ونقص  المخالفات  و فرض العقوبات  

منه  و من خالل الباب الخامس المتعلق  بالمخالفات والذي جاء بعد الباب الرابع أو باالحرى  ض

المتعلق  بالمراقبة مما يستنتج  أن اللجنة لها مهام متابعة ونقص مخالفات التعميروالهندسة 

المعمارية  و تدخل  ضمن شرطة التعمير كما أنه عالج هذه اللجنة ضمن مرسوم تشريعي موحد 

  .أي نص  قانوني واحد 
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  :لمعمارية  و التعمير و عقوبتها مخالفات قواعد  الهندسة  ا:  المبحث الثالث          

  

 والبناء  لقواعد التعمير  محاولة وضع عقوبات رادعة لهؤالء المخالفين         في اطار

قصد محاولة  توقيفهم  عن مواصلة  البناء  اال  وفق   محاضر  من  والالمباالة  بما يحرر ضدهم 

 في هذا المجال  و اعني القوانين  الجديدة نا يقتضيه  القانون  و وفقا للقوانين السارية المفعول 

الخاصة بالبناء و التعمير  فنجد  انواع مختلفة  من المخالفات تتبعها عقوبة متنوعة قصد التحكم 

  .و ردع  المخالفين  و توقيفهم عن تعدياتهم  و اعتدائهم  على القوانين  و االنظمة 

  

  ناء و التعمير المخالفات المتعلقة  بالب:  المطلب االول      

بالتهيئة و التعمير  لم يحدد جيدا  انواع    المتعلق 29-90      هنا وفي اطار  قانون 

ات  المتعلقة بالبناء حيث كان عاما وغير دقيق ومن ثم كنا ننتظر  ان يعالج  مسألة  ـالمخالف

  ذلك  بل سكت  و المخالفات  من حيث  تحديدها في المراسيم التنفيذية الالحقة و لكنه  لم يفعل

ومن حيث ) نوع المخالفة( كان االمر  هين  ال يحتاج  الى تفصيل وتحديد سواءا من حيث النوع

  تكلم فقط  عن  المتابعات  29-90الهيئة المكلفة  بالمراقبة  ولكن المشرع في غضون  قانون 

ل مجمع عن ثقل هذه ا لالجراءات االستعجالية في حين الكـوفق)  الهيئة القضائية ( القضائية 

ال   وان وصول القضية اليها ال يكون اال بعـد  مراحل  ـــالهيئة وعدم  فعاليتها في هذا المج

و محاضر  متعاقبة  يكون المخالف  قد أمضى  اشواط في اتمام  نشاطه  و من ثم  يستعصى 

  .معالجة القضية  للزيادة  في  تعقيدها 

  

دا  ــج قاصرا  كان   29-90 قانون في  هذا الموضوع  جة طريق معال  نقول ان        وعليه

 و )1( خصوصا  اذا علمنا  أن المشرع في هذه المرحلة كان  قد فتح  باب الترقية العقارية

لهذا القانون من  تنظيم  مجال المخالفات   تنفيذا  خصوصا ان المراسيم التي صدرت فيما بعد 

  .بشكل جيد 

  

  

  
  ــــــــــــــ

   14 املتعلق بالنشاط العقاري  جريدة رمسية عدد 1993 مارس 01 املؤرخ يف 93/03اجع املرسوم التشريعي  ر. 1
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 المتعلق بشروط االنتاج المعماري وممارسة 07-94        لكن بصدورالمرسوم التشريعي رقم

 ذلك مجمل النصوص  في  مراعيا  ومحدد  جيد  بتفصيل  المهندس المعماري جاء  مهنة

  .ة المتعلقة  بالبناء ،حيث أنه قسم انواع  المخالفات  الى ثالث أنواع ـــلقانونيا

  

  تشييد بناية  دون  رخصة  بناء :  الفرع االول      

  :      و تتضمن هذه المخالفة  االصناف التاليــــة 

  .ـ تشييد بناية  دون رخصة  بناء  على ارض  تابعة  لالمالك العمومية  الوطنية  

على ارض تابعة لالمالك الخاصة الوطنية أوملكية  بناء رخصة  دون  بناية  بناء   تشييد ـ

  .رـــتابعة للغي خاصة

  .ـ تشييد بناية  بدون  رخصة  بناء على  ارض خاصـــة 

  

ا  ــيفرد  لها باب  أو فصل  خاص  به يمكن للمشرع أن  واالصناف  كان  االنواع       هذه  

 مباشرة دون  انتظار  خاصة  اذا علمنا  سرعة  90/29صادرة بعد صدور قانونفي  المراسيم ال

  .وتيرة  البناء و توسعه  على االراضي  خاصة  العامة  منها 

  

هذه المخالفت من قبل وانما        واذ نقول هذا الكالم فهذا ال يعني أن المشرع لم يتطرق الى 

  . المنهجية  لتسهيل  الفهم  و التطبيق بشكل  واضح  خاصة  من الناحية  م يحددهاـل

  

  د  ـ        فان هذه المخالفات تعد أخطرالمخالفات في ميدان البناء على االطالق  النها  في آن واح

 بالسرقة  و  بالتالي فهي اشبه ما تكون  خاصة و تعدي على الملكية سواءا  كانت عامة أو

سلوكا  يرتكبها تصبح  من  والضرب بقوة علىي  فهي جريمة خطيرة وعدم استئصالها ـبالتال

رى  ظاهرة اجتماعية خطيرة يصعب ويطول معالجتها وتحدث بعد ذلك ضعف ح باالي أ اجتماعيا

  .الدولة وهوأنها  في  نظر العامة  و الخاصة 
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  ييد  بناية ال تطابق  مواصفات  رخصة البناء شت: الفرع الثاني      

هي اخف وطأة على سابقتها  و لكن  هي خطيرة  و ال ينبغي  االستهانة       ان هذه المخالفات 

  .أجهزتها على مراقبة  ما تم  ترخيصه  من قبلها  و الدولة  قوة  بمدى  تتعلق  بها النها 

  : ي ـــوقد حصرها المشرع  فيما يل

  .المقررة  % 10ـ تجاوز  معامل شغل  االرض  عن نسبة 

  .المقررة  % 10  يفوق  عن نسبة ـ تجاوز معامل شغل االرض

  .المقررة  %  10ـ تجاوز معامل  شغل ارضية  الطريق  و ملحقاتها  يقل  عن نسبة 

  .المقررة  % 10ـ تجاوز  معامل  شغل ارضية الطريق  و ملحقاتها  يفوق نسبة  

  .ـ عدم احترام  االرتفاع  المرخص به 

  .ـ  االستيالء  على ملكية  الغيــر 

  .ل الواجهـــة ـ  تعدي

  ) .منافذ  غير قانونيــة ( انجاز منفـــذ 

ة و التعمير  و البناء  حددها  و تتطرق اليها  ـهذه المخالفات  كلها تتعلق  بقواعد  التهيئ

  الذي يحدد القواعد  العامة  للتهيئة و التعمير  و 175-91المشرع  في المرسوم  التنفيذي 

  .كل  عملي  من ناحية المخالفة  و عقوبتها البناء  و لكنه  لم يحددها بش

  

حررت من  التي  الجداول المتعلقة بالمحاضر الى       وما أكثر ضده المخالفات في الميدان وانظر

بقدر  الفرق  هذه  جهد  هي  هذه المحاضر أن  ذلك مع  تدرك  الفرقة المختلطة للتعمير  طرف 

غطي  و ال تعكس  كل المخالفات المرتكبة  فهناك استطاعت  بمعنى أنها ال تعبر أوال  ت ما

ذكرها والتي تخص  ات  كثيرة  لم تقم الفرقة بمعاينتها السباب كثيرة ومختلفة قد سبق ـمخالف

ل المثال  شساعة  المساحة المراقبة أي الخاضعة  لرقابتهم  و قلة امكانيات هذه ـمنها على سبي

تنقلها  و من ثم  فكيف  يمكن  لهم  بسط نشاطهم   ال تملك حتى سيارات  ل الفرق حيث انها

  الرقابي على كل البنايات  

  .و ما أكثرها 

  

ة  ينا      ويمكننا ان نقول أنه بامكاننا تفادي هذه المخالفات بشكل كبير لو توفرت الثقافة  العمر

فات  متعلقة  ، وبعبارة  اخرى  فان هذه المخال قوية لدى الطبقة الشعبية في اطار دولة عصرية 
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بالثقافة العمرانية  المتوفرة  لدى المواطن فكلما  زادت  هذه الثقافة  نقصت  و قلت  هذه 

  .المخالفات  و كلما  نقصت  هذه الثقافة  العمرانية  زادت  هذه المخالفات و تكاثرت 

  

  عدم القيام  باجراءات التصريح  و االشهار : الفرع الثالث         

وع من المخالفات يعد في الحقيقة أمر ثانوي ليس له من الخطورة ما للصنفين       هذا الن

  : ي ــن  و تتمثل  هذه  المخالفات فـالسابقي

  .وضع الالفتة  المبينة  لمراجع  رخصة البناء  ـ عدم 

  .ـ عدم التصريح  بفتح  الورشة  أو اتمام  االشغال 

فتح  قيقة  باعالم  الغير و السلطات االدارية تتعلق في الح فكما ترى هذه المخالفات  بسيطة 

اشغالها  أو اتمامها  و أنها تتم وفق  ما يقتضيه  القانون  وذلك  تسهيال  للرقابة  ودرءا  للشبهة  

  .و الوشاية 

  

أنه تبقى انواع هذه المخالفات حيث عددها مرتفع  جدا   اال        هذا ورغم هذا التحديد الواضح 

  .العقوبات  في  تشديد ينبغي ال مما 

  

  :        تنوع منازعات التعمير و البناء :  المطلب الثانـي             

في حقيقة االمر منازعات التعمير تأخذ طابع منازعات ادارية و جزائية  و مدنية  و ذلك        

  بدقة  و بحسب موضوعها  و اجراءاتها  و أطرافها  و من ثم ينبغي  البحث  في هذه  القضايا

  .تحديد  الجهة المختصة  لنظر النزاع 

  

  : المنازعات االدارية :  الفرع االول        

لما كان التعمير من أهم الميادين  التي تشغل عليها االدارات المحلية ومحل اهتمام  حتى        

نظيم مجال الجهات المركزية  فانه بطبيعة الحال  سوف ينظم قرارات ادارية تكفل  لها ضمان ت

التعمير  بشكل مالئم ، و من ثم  فان القرارات  االدارية  هي اهم  شكل  اعمال االدارة  في هذا 

المجال  و بطبيعـة الحال  فان اعمال  االدارة  عن طريق  القرارات  االدارية  في مجال  التعمير  

  .ى  التعويض تكون  محل دعوتين  قضائيتين بشكل عام  أوالهما  دعوى االلغاء و دعو
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   :أ ـ دعوى  االلغاء       

تعتبر دعوى االلغاء من اهم الدعاوى  التي ترفع  في مجال  التعمير  و حتى تكون  مقبولة        

  :البد من توفر  مجموعة  شروط  و هي 

  .     ـ  صفة رفع الدعوى 

  .     ـ طبيعة القرار المطعون فيه 

  .ى االلغاء      ـ قاعدة االختصاص  في دعو

  .     ـ شرط التنظيم االداري المسبق 

  .     ـ ميعاد الطعن القضائي 

   : ـ صفة رفع الدعوى 1      

هو كل شخص له الصفة والمصلحة في ذلك و يجب أن تكون  لهم مصلحة  شخصية  و       

 في ذلك  مباشرة في الدعوى ، فطالما يشكل قرار  ما ضرر له  فانه يكتسب الصفة و المصلحة 

  .ومن ثم فإما  ان يكون المعني  بالقرار مباشرة  أو الغير  الذي يمسه القرار 

  

   : ـ طبيعة  القرار المطعون فيه 2       

      هنا الشك  أن يكون موضوع دعوى االلغاء  قرار اداري  و من ثم هذا الشرط  سهل التحصيل  

لمتعلقة بالتعمير  يلزمان  االدارة  بأن تقرر من طرف الطاعن  طالما  أن النصوص القانونية  ا

  .موقفها  بشكل صريح  و تبليغ القرار في المواعيد المحددة 

  

  

   :  ـ  االختصاص في دعوى االلغاء 3       

بتفحصنا  لنصوص و مواد  قانون  التهيئة و التعمير  نصوصا خاصة  باالختصاص  القضائي         

  في القرارات  المتعلقة بمختلف  الرخص  و الشهادات  المتعلقة  للنظر في الطعون  بااللغاء

بالتعمير  و البناء  و بذلك  فان الطاعن  لبد  عليه أن  يرجع الى قواعد  االختصاص  العامة  

 ، ومن ثم  لبد من تحديد  27 والمادة 07في قانون االجراءات المدنية أي المادة المنصوص عليها  

طعن  بااللغاء  أي النظر  للجهة  مصدرة القرار  فيما اذا كانت مركزية  أو  للاالختصاص  النوعي 

  محلية  أي  نعني بذلك 

  ) .الوزير أو الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي ( 
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    : شرط التظلم االداري المسبق        

 الطاعن و يلزم به كما هو معلوم  فان التظلم االداري  المسبق اجراء ضروري  يقوم به       

  .المعني  قبل لجوءه  الى رفع الدعوى  القضائية  ضد الجهة االدارية  مصدرة القرار 

  

  الصادر في 29-90      بعد تعديل قانون االجراءات المدنية  بموجب  القانون  رقم 

القرارات شرط القيام بالتظلم  وجوبي فقط  لقبول دعوى  االلغاء  المتعلقة  ب  اصبح 18/08/1990

االدارية  المركزية  بينما حذف  التظلم االداري  المسبق  عندما  يتعلق  االمر بالقرارات  االدارية 

  .الالمركزية 

  

يمكن (  على انه 69  المتعلق  بالتهيئة  والتعمير في مادته 29-90كن بصدور  قانون       ل

 برفض طلبه  أن يقدم  طعنا  سلميا أو لطالب رخصة البناء  أو التجزئة  أو الهدم  غير المقتنع 

  ) .يرفع القضية  أمام الجهة القضائية  المختصة  في حالة سكوت السلطة  السلمية  أو رفضها  له 

  

      و على ذلك  فقد اجاز  المشرع  التظلم من القرارات  التي تصدرها الجهات االدارية  المختصة  

عتبرت اجاء اجباري  و ضروري يقوم به  المتظلم  قبل بشأن  منح رخصة البناء  أو سحبها  و ا

  .رفع  الدعوى القضائية 

  

  لم يتعرض  للمواعيد و المهل  القانونية  التي  يرفع 29-90      و لالشارة  فان قانون التعمير 

  .من خاللها  المتظلم  تظلمه االداري 

  

  حيث نجد المشرع  قد 29-90انون  من ق63       وفي الحقيقة هذا راجع  الى صياغة  المادة 

 والتي كانت لها معنى في اطار النظام 01-85من امر) 4 وف1ف ( 60قام  بنقل  محتوى المادة 

 169على المادة 1990القانوني  السابق  أنذاك  دون االخذ بعين االعتبار التغير الذي طرأ سنة 

م االداري  المسبق عندما يتعلق االمر المدنية والمتمثل في حذف التظلمكرر من قانون االجراءات 

 من 63 افرغ المادة بالدعاوى  القضائية لتي ترفع أمام الغرفة االدارية للمجالس القضائية  الذي

اذا كان الطاعن  في قرار الرخص والشهادات  يرفع تظلمه االداري  من أي مدلول 29-90القانون 

  ءات  المدنية اال أن الوضع  بعد التعديل  قد اختلف خالل الميعاد  المنصوص  عليه في قانون  االجرا
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      و مع ذلك  فنظرا للفراغ القاني  و في غياب النص القانوني  يحدد بدقة  مدة  التظلم  االداري  

المسبق  فاننا نفترض  أن التظلم  من القرارات  التي تصدر  بشأن رفض او سحب مختلف  

  .نصوص  عليها  في قانون االجراءات المدنية الرخص  يخضع  للقواعد العامة  الم

  

      و هكذا  فان شرط التظلم  االداري المسبق  يصبح  اجراء ضروري  في حاالت الطعن  ضـد 

قرارات االدارة  المركزية  في الحاالت  التي يكون  وزير  التعمير  أو الهيئات  التابعة  له  هــي 

  .ادات  التعمير  أو اعمال اخرى مصدرة  القرار  سواء كان رخص  أو شه

  

  :  ميعاد الطعن القضائي       

     يختلف ميعاد  الطعن  القضائي  تبعا لكون القرار  المطعون فيه  صادر  عن سلطة  

  مركزيــة  

  .و الهيئات  التابعة  لها  و السلطات المحلية 

  

 من 280فان المادة )  مير وزير التع(    فاذا كان القرار صادر عن السلطة المركزية    

قانـــون االجراءات المدنية  حددت ميعاد  الطعن القضائي  بشهرين  من تاريه تبليغ  قرار  

رفض التظلــم  االداري أو ثالثة اشهر  من تاريخ توجيه  التظلم االداري  في حالة  سكوت 

  .الوزير 

  

يس  المجلس الشعبي البلدي فان المادة      أما اذا كنا في اطار  قرار صادر  عن الوالي  او رئ

 من قانون االجراءات  المدنية  حددت ميعاد الطعن  القضائي  باربعة اشهر  انطالقا من تبليغ  169

  .أو نشره  وذلك حسب  نوعية القرار  المطعون فيه  و الطاعن فيه القرار 
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جال التعمير والبناء  كثيرة  ومتنوعة    و في الحقيقة  فان الدعاوى المرفوعة ضد االدارة  في م
 لعبارات مختلفة  و من أهمها  حداثة  هذا الميدان  في القانون الجزائري  وانعدام تطبيقات )1(

واضحـة  تشكل قواعد  محسومة في ميدان التعمير و البناء وكذلك غياب  ثقافة  تعمير و بناء  

  .لدى المواطنين 
  

   :  دعوى التعويض     

تعتبر دعوى التعويض من أهم  الدعاوى  التي ترفع  ضد االدارة  في مجال  التعمير  العتبار       

ان االدارة  كثيرا ما تلجأ  الى تنفيذ  قراراتها  تنفيذا مباشرا  و من ثم قد تقع في اعتداء مادي  ضد 

  :المعني بقرارها  و لهذا نقف  عند شروط  قبول  دعوى  التعويض  و المتمقلة في 
  

   : الصفة و المصلحة       

  و من )2(لرفع الدعوى  و هو شرط واضح  في دعوى االلغاء  حيث أن الدعوى هنا شخصية       

  .ثم يجب على المدعي  ان يثبت ان االدارة  قد مست بقرارها حق ذاتي له 

  

   :   شرط وجود القرار السابق      

ال يجوز  (  مكرر  من قانون االجراءات المدنية 169 و هو شرط قانوني  نصت عليه المادة     

، و ) …رفع دعوى  الى المجلس القضائي  من احد  االفراد  اال بتطبيق  الطعن في  قرار اداري ،

تثيـر صعوبة  قانونية  اذا  ما كانت  اسباب  قيام التعويض  اعمال ادارية  مادية و هو  ما تجنبه  

ق بالتعمير و البناء  عندما قرر  انه على االدارة  ان تبيح او   المتعل29-90في قانون المشرع  

خالل المهلة  المحددة  باربعة اشهر ، اما السكوت  بعد مضي الفترة المحددة  يعد ترفض  طرده  

  .ردا ضمنيا  برفض الطلب 

  ـــــــــ
ل ضد كل من والي والية الجزائر /ب(  قضية 29432 قضية رقم 26/06/1982 قرار الغرفة االدارية بالمحكمة العليا الصادر في - 1

   .191و 188 ، ص 1990و رئيس المجلس الشعبي  البلدي لبلدية القبة ، المجلة القضائية العدد االول سنة 

         181 ، ص 03 عدد 1991 ، المجلس القضائية لسنة 10/02/1990  المؤرخ في 62040 قرار رقم -
   .567 ، ص 1995ة للمنازعات االدارية في النظام الجزائري ، الجزء الثاني ، نظرية الدعوى االدارية ، د م ج ، سنة  عوابدي عمار ، النظرية العام-2
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  : شرط االختصاص القضائي

 هنا االختصاص ينظر اليه  حسب الجهة  مصدرة  القرار  فاذا  كانت مركزية  فان االختصاص    

     .  من قانون االجراءات المدنية  و كذلك بالنسبة  الى قرارات الوالي 07يكون طبقا للمادة  القضائي

  .أما اذا كان رئيس المجلس الشعبي البلدي  هو المدعى عليه  فالبد ان نفرق بين الحالتين 

  

   : رئيس المجلس الشعبي البلدي يعمل  كممثل للدولة       

ة في الوزير  المكلف  بالتعمير  و من ثم يكون  هنا دعوى  التعويض  تكون ضد الدولة  ممثل      

  .  من قانون  االجراءات المدنية 07طبقا للمادة 
  

   : رئيس المجلس الشعبي  كممثل  للبلدية       

  .هنا يكون رفع الدعوى  أمام  المجلس القضائي  المختص اقليميا       
  

   : ميعاد الطعن القضائي       

مكرر  من قانون االجراءات المدنية  فان ميعاد الطعن  أمام المجالس  169طبقا للمادة       

  .القضائية  محدد باربعة  اشهر  انطالقا  من تاريخ  تبليغ القرار  أو نشره  حسب االحوال 

  

     مع ضرورة وجود  حق تأسس عليه  هذه الدعوى  و ال يجب ان يكون  قائما  أي انه لم يسقط  

  .هو معلوم  دعوى  التعويض  تتقادم  و تسقط  بمدة تقادم و سقوط  الحقوق بالتقادم  النه كما 

  

   : اساس دعوى التعويض       

حتى تكون الدعوى كاملة  و يستحق طاعن  تعويض عن  الضرر  الذي الحق به  جراء القرار       

   و البناء و الذي سعتبر االداري  البد من  توافر  تقوم عليه المسؤولية  االدارية  في مجال التعمير 

  الخطأ  االساس الرئيسي  و االساسي  لقيام  هذه المسؤولية  من ثم البد  من الوقوف  عند الخطأ  

  . االدارة  على اساس الخطأ عناصر التي  تقوم عليها  مسؤولية و العالقة السببية و هي الو الضرر

  

 أن تمتنع االدارة عن الترخيص  السباب        تقوم  مسؤولية االدارة  على اساس الخطأ بمجرد

غير شرعية  أو التأخر في تسليم  الرخص أو لسحبها  او عدم االقيام  بتكييف مالئم للوقائع  أو 

  .…القيام بتنفيذ  مباشر  لقراراتها  بالهدم أو المنع ، 
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  :الخطــأ    

ها موقفا سلبيا و هذا عندما ال     فنجد المشرع الجزائري  قد قضى مسؤولية االدارة عند اتخاذ

تتدخل  للتصدي  و متابعة  المخالفات  المتعلقة  برخص البناء مثال  و عدم ارسال محاضر 

   .)1(المخالفات  الى وكيل الجمهورية  و عدم  االمر بوقف  االشغال  المنجزة  بدون ترخيص 

                  ـــــــــــ                                                           
1- D.Chabanol et J.D Comrexelle , Droit pratique  de l'urbanisme , ED , Economica 1988.p.256 . 

  

على البلدية ان (  من  قانون البلدية 95    كما نجده يلقي بالمسؤولية  على االدارة  في المادة 

عد  استعمالها ، كما تشهر على المراقبة  الدائمة  تتحقق  من احترام  تخصيصات  االراضي  و قوا

  ). لمطابقة  عمليات  البناء  للشروط المحددة  في القوانين  و التنظيمات المعمول بها 

  

    : الضــرر     

لقيام المسؤولية  و بالتالي الحكم  بالتعويض  البد أن  يكون الضرر  اكيدا و مباشرا  ، مثال      

 البناء  ينتج ضرر لصاحب  الرخصة  نتيجة ارتفـاع  اسعار  مواد البناء  في قرار بوقف اشغال

  .السوق  أو فساد بعضها  لديه 
  

   :العالقة السببيـة      

تقوم مسؤولية االدارة عندما يكون خطأها هو السبب المباشر للضرر الذي  اصاب المعني      

الضرر الناتج  عن خطأ االدارة  و ليس غيرها ، بالقرار  و بناء على ذلك ال يمكن  التعويض  اال 

أي وجود عالقة مباشرة  فاذا نحدد  االسباب  سئلت االدارة  عن خطأها  في حدود  ما استلزمه  

  .من اثار 

  

      

  

                                                                             ـــــــــــ
1- D.Chabanol et J.D Comrexelle , Droit pratique  de l'urbanisme , ED , Economica 1988.p.256 . 
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 فهو في االصل من اسباب  A FAUTE  DE LA VICTIME كان هناك  مساحة الخطأ المضرور

   )1(االعفاء أو التخفيف من مسؤولية  االدارة وقد قضى  بتجزئة المسؤولية  بين االدارة و المتضرر 
  

  :الدعاوى المدنيــة : فرع الثاني ال     

ان مجال التعمير كثيرا  ما  يخلف منازعات  مدنية  الى جانب المنازعات  االدارية  و الجزائية      

  .وذلك لوجود  مخالفات  متنوعة  لقواعد التعمير  و التي تلحق  بالغير ضررا  شخصيا  مباشرا 

  

 االصلية  مطابقة مشروع البناء  للقواعد  المعمول      فمثال الحصول على ترخيص البناء  غايته

بها  في مجال البناء  و العمران  و التي تستهدف  حماية  المصالح العام  و ليس حماية  المصالح 

    )2(الفردية  و على ذلك فوجود  الترخيص  بالبناء  أو عدم وجود  ليس مؤثرا  على حقوق الغير 

  يمنح تحت طائلة الحفاظ على حقوق الغير وعدم المساس  بها  و من ثم فان أي ترخيص  بالبناء

فاذ ثبتت مخالفتها  يمكن اصالح الضرر  الناتج  عن مخالفة  هذه الحقوق  الخاصة  امام القاضي 

  .المدني 

  

      نشير  الى ان دعاوى الغير الصالح الضرر  الالحق بهم جراء مخالفات  قواعد  العمران  كان 

القضائ الفرنسي العتبار ان التشريع  المتعلق بالبناء و التعمير يعد من التشريعات  مرفوضا  في 

   .)3(التي تستهدف  حماية المصالح  العامة  و ليس المصالح الخاصة 

  
        

. 
  

  

  

                                                                               ـــــــــــ
1- J. Catheleneau , JL Véguir et P Cornille , Techeniques  de droit  de l’urbanisme  , 4é ed .litec 1993 
, p413 . 
2- J. Chapuisat  , Le droit  de l’urbanisme , Colle .que sais je ? P.E.F  3é RD.1991, p57 . 

 3-H.Jacquot , droit de l’urbanisme , Precis Dalloz , 2é Ed 1989 , p 700. 
  

. 
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"  socite terasse royal"  اال أن القضاء الفرنسي  قد تخلى عن هذا الموقف  في قراره الشهير 

 واصبحت الدعاوى المرفوعة من طرف الغير المتضرر  ممكنة على 09/06/1959لمؤرخ فيا

  .مخالفة قواعد العمران اساس  

  

تلحق ضرر بالغير  فانه  يجب ان  يتحقق  ضـرر        اضافة الى وجود مخالفة  لقواعد التعمير  

بهذا الغير  و يلزم أن يكون  هذا الضرر  شحص مباشر حتى تقبل الدعوى المدنية  ضد المدعة 

عليه  مثال عدم التزام  المينى  المجاور  بقيود االرتفاع  والذي يسبب حرمانه من حق المطل ، فهل 

 الضرر  بالتعويض  فقط أم  له أن يطالب  بالهدم  أو يمكن  للمدعي ان يطلب من القاضي اصالح

  .اجراء المطابقة ؟ 

  

       هذا االمر كان محل نظر من طرف القضائ الفرنسي  و الذي كان محل خالف  العتبارات  

  .اجتماعية انذاك 

  

 ان القاضي ملزم  CLIQUET 1965يما بعد حسمت محكمة النقض الفرنسية اثر قرار       و ف

   .)1(المدعي  و البد من  االمر بالهدم  في حالة طلبه ب بطل

   

 من القانون المدني فاساس قانوني للدعوى 1382د استند القضاء الفرنسي على المادة        وق

  .للمطالبة  باصالح الضرر  الذي لحق  المتضرر  جراء مخالفة  قواعد  العمران المدنية  

  

يرتكبه المرء و يسبب ضرر للغير  يلزم من كان  سببا  في أي فعل (  حيث تنص المادة       

  ) .حدوثه  بالتعويض 

  

كالهدم (       و يالحظ  ان المادة  لم تلزم القاضي  بنوع  من التعويض  سواء كان تعويضا  عينيا 

   ) .تعويض نقدي ( أو تعويضا بمقابل )  أو المطابقة 

                                     ـــــــــــ                                        
1- J.M . Develler , Permis de construire  et règles  de droit  privè . R.D Imm 1983, p155 . 
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     و من ثم يجوز  للقاضي أن يأمر  بالهدم  أو اجراء مطابقة  أو غلق المنافذ  أو ما شابه ذلك  

ما يمكن للقاضي  أن يحكم بالتعويض  اذا كان هذا كافيا  و عليه فان  اذا ما طالب به المدعي ك

  .للقاضي  سلطة تقديرية 

      أما بخصوص القضاء الجزائري فال نجد أي اجتهاد قضائي  في هذا الميدان  و ما على 

 كل عمل ايا كان  يرتكبه(  من القانون المدني التي تنص 124 اال التأسيس على المادة المدعى 

  ).و يسبب ضررا  للغير  يلزم من  كان سببا  في حدوثه  بالتعويض المرء  

  

  .          وهكذا فان االجتهاد القضائي الجزائري  يمكن له ان يسير ويحذ وينتهج نهج القاضيالفرنسي

  

  :الدعاوى الجزائيـــة :الفرع الثالث       

ن اآلليات الفعلة الضامنة الحترام قواعد       ان رفع دعوى جزائية في ميدان التعمير يعتبر م

التعمير  وعدم مخالفتها ، وبذلك ضمان حماية المصلحة العامة بشكل عام على مستوى التخطيط 

 و الجمالي و البيئي ، وعند االخالل بقواعد التعمير و البناء و كل ما يتعلق  بالتخطيط العمرانــي

ومية قائمة بكل قواعدها  اما من طرف النيابة العامة العمراني ، فان امكانية تحريك الدعوى العم

  .عن طريق االدعاء المدني االصلي أو  االدعاء المباشر 

  

  :  ـ تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة 1       

      النيابة العامة لها الحق في تحريك الدعوى العمومية في حالة مخالفة  قواعد التعمير و 

كان نوعها  طبقا للقانون وذلك بموجرد علمها بذلك ، وتعتبر محاضر نوعية البنــاء  مهما 

  .المخالفات التي نص عليها القانون  و التنظيم أهم وسيلة لتحريك الدعوى العمومية 
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  و نجد أن القانون الفرنسي يلزم االدارة عند معاينتها لمخالفة  ما  أن ترسل  نسخة من المحضر 

 في حين نجد أن المشرع الجزائري لم يأخذ نفس المنحى  الذي سار عليه )1(لعامة الى النيابة ا

لفرنسي ، كما أن نماذج المحاضر ال تنص على إرسالها الى النيابة العامة هذا االمر الذي االمشرع 

 ، هذا وقد يطرح  امام القاضي الجزائي تقدير مشروعية )2( 67-75كان معمول به بمقتضى أمر 

بنـاء مثال  كأن يتمسك المتهم في حالة بناء بدون ترخيص  بعدم مشروعية القرار رخصة ال

االداري  الصادر برفض منحه  رخصة البناء أو في حالة اتهامه  بعدم القيام باألعمال التي فرضتها 

  .االدارة مثل  عدم االمتثال لالمر بتوقيف األشغال 

ضي الجزائي بمنحه سلطة تقديرية  لمدى مشروعية       هذا ما عهده القضاء الفرنسي  الى القا

  . إذا ما نص  القانون على عقوبة جزائية كجزاء لمخالفة ذلك القرار االداري )3(هذا القرار 

  

  :تحريك الدعوى العمومية عن طريق االدعاء المباشر       

لعمومية عن طريق       في هذا المقام نجد أن االجتهاد القضائي في فرنسا رفض تحريك الدعوى ا

االدعاء المباشر أمام القاضي الجزائي اذا صدر  هذا االدعاء  من طرف أحد الجيران المخالف هذا 

بسبب ان التشريع المتعلق بالبناء و التعمير يعد من التشريعات التي تستهدف المصالح العامة 

 )4(كون اال للمصلحة العامة وليست الخاصة  و عليه فان الضرر المباشر الناتج عن هذه الجرائم ال ي

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                          ـــــــــــــ
1- D.Labetoulle , Le permis  de construir . coll .que  sais-je ?  

   . التجزئة ، االرض الجل البناء المتعلق  برخصة البناء  و رخصة1975 ديسمبر 26 المؤرخ في 67- 75 امر - 2
3-G.Roujou De boubée , Droit pénal  de  construire  et de l’urbanisme , Dalloz 1972 , p206-207 . 
4-J.P Gilli Le controle juridictionnel du permis de construir , Incertitude  et insuffisance , Mel . waline 1974 , p469 . 
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 هذا الموقف من القضاء الفرنسي كان محل نقد شديد على اساس ان كل النصوص الجزائيــة   

تهدف الى حماية المصالح العامة  و من ثم فان القضاء الفرنسي قد غير  و عدل عن موقفه  

و نتج  1984 جانفي 17المؤرخ في  "  Henneton"بموجب قرار محكمة النقض الفرنسية في قرار 

   .)1( التأسيس مدنيا أمام قاضي التحقيق اذا ما تعلق االمر بجريمة البناء بدون رخصة عن ذلك قبول

  

      هذا و يالحظ أن المشرع الجزائري قد اعترف بالتأسيس كطرف مدني أمام القاضي 

 المتعلق 29-90 من القانون 74الجزائــي  بالنسبة للجمعيات فقط وذلك استنادا الى المادة 

يمكن لكل جمعية تشكلت بصفة قانونية  تنوي بموجب  قانونها  ( ناء و التي تنص بالتعمير والب

االساسي  أن  تعمل من أجل  تهيئة اطار الحياة وحماية المحيط أن تطالب  بالحقوق  المعترف  بها  

لطرف  مدني  فيما  يتعلــق بالمخالفات  في أحكام التشريع الساري المفعول في مجال التهيئة و 

  ) .مير التع

  

     هذا ونعتقد أن تعميم هذه الخطوة على األطراف األخرى ال يشكل  أي  خطر  أوعرقلة فـــي 

االجراءات و انما فيه مصلحة للجميع سواء  مأطرين في تنظيم معين أو الخارجين عن أي تأطير 

البناء و التعمير  مهما كان نوعه و على هذا فان االجراءات الجزائية في مجال الجرائم المتعلقة في 

ال تتمتع  باختالفات جوهرية عن القواعد العام لالجراءات الجزائية المتبعة في غيرها من الجرائم 

  .باستثناء  ما ذكرناه  فيما يخص صفة الضبطية القضائية العاملين في  ميدان التعمير و البناء 

  

اء  بدون رخصة هل هو مالك البناء       وقد يثور التساؤل  حول المسؤول جزائيا  عن جريمة البن

  .او المهندس أو المقاول ؟ 

  

 المتعلق بالتعمير والبناء  منعت كل 29-90 من قانون 52      واجابة عن هذا التساؤل نجد المادة 

بناء  أو تحويل أو تعديل  بدون الحصول على ترخيص  و أن واجب الحصول على ترخيص بالبناء 

س على المقاول  أو المهندس  و منه ينتج  أن الفاعل في هذه يقع على صاحب االرض و لي

  .الجريمة  ال يمكن أن يكون اال صاحب البناء  

                                                                            ــــــــــــ
       1- P.Soler- Couteaux , droit de l’urbanisme , Dalloz 2é Ed 1998 , p585 . 
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يمكن الحكم بالعقوبة المنصوص عليهــا (  من نفس القانون 77      وفي المقابل نجد المادة 

فـي الفقرتين السابقتيـن ضد مستعملـي االراضي أو المستفديـن من االشغال أوالمهندسين 

  ) .المعمماريين أو المقاولين أو االشخاص االخرين المسؤولين عن تنفيذ االشغال 

  

       يالحظ أن المشرع قد وسع في دائرة االشخاص المخاطبين بفعل التجريم  الذي ادى به الى 

عدم الربط بين ملكية االرض  أو البناء و المسؤولية الجزائية حيث اعتبر أن كل متدخل في البناء 

  .مسؤول مسؤولية جزائية أمام القانون  اذا ما  خالف  النصوص المعمول بها 

  

  حدا للتدخل المباشر لالدارة قرر سلطة القضاء في مجال 29-90هذا وقد وضع قانون       

في حالة انجاز  اشغال بناء  تنتهك  (  التي نصت على أنـه 76التصدي للمخالفات  طبقا للمادة 

بصفة خطيرة االحكام القانونية و التنظيمية السارية المفعول في هذا المجال يمكن للسلطـة االدارية 

ن ترفع دعوى  امام القاضي المختص من أجل االمر بتوقيف االشغال  طبقا الجراءات القضاء أ

  ) .  المشار اليه اعاله 1966 يونيو 08  المؤرخ في 154-66االستعجالي  التي ينص عليها أمر 

  

ك        و بهذا يكون المشرع  قد اعطى الية جديدة لالدارة  يمكنها ان تستخدمها في حالة  انتها

احكام القانون المتعلق بالتعمير و البناء  و اللجوء  مباشرة و طبقا لقواعد الدعوى االستعجالية اذا 

ما توافرت  شروطها  لالسراع  بالفصل في مثل هذه الدعاوى وهي في النهاية حفاظا للمصلحة 

  .العامة المنشودة  
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               الخاتمـــــة                 
  

     والية الجزائر واجهت منذ االستقالل مشاكل التطور والتهيئة والتوسع نتيجة عوامل مختلفة 

متعلقة بالتطور الرهيب  و الذي هو نتيجة التوسع الزائد و النمو الديمغرافي الكبير الذي لم يكن 

 من بعد والتي كانت عبارة عن متناسب مع الحضيرة السكنية الموروثة وحتى التي شكلت

  .)   Cites  dortoir(أحياء

       كما أن  التسيير السيئ  لهذه الوالية و غياب نظام قانوني و اداري خاص  على مقياس  

هويتها  وعمقها الحضاري و ابعادها السياسية و االقتصادية  و حتى االجتماعية شكل في آخر 

فكان  من  الالزم  ان تفتخر بماضيها  و تأمل  في . قبلها المطاف ترسب و اثار خطيرة على مست

  .تفتح مشرق  على مستقبلها خاصة و أن لها  من الطافالت البشرية و المادية ما يؤهلها لذلك 

  

       ان العناصر االساسية في التأطير القانوني  للتعمير انطالقا من االدوات المشكلة له والتي 

ون  عنصر اساسي  في التحكم  في المجال  و تسييره بكل عقالنية  و التي تعتبر أدوات تخطيطية تك

عرفت االنطالقة االولى لها مع قانون  التوجيه العقاري  في اطار  التوجه الجديد  للدولة الجزائرية  

مع بداية التسعينات  و ما عرفته من تحوالت  مسجل  بصفة نهائية  في اطار اختياري  لم يصل بعد 

رجة االكتمال  و االصدار و التبلور بكل ابعاده  و رهاناته و أهدافه من واقع االبعاد السياسية الى د

و االجتماعية المتنوعة و المختلفة  ينبغي أن تشكل  قواعد التعمير  وأحكامه  بشكل متدرج  عنصر 

 ذات بعنصر و عامل بعامل  و جزء بجزء  بتدخل  مختلف الهيئات المختصة والجهات المهتمة

الصلة بالتعمير و البناء الذي  اصبح يشكل  محورا اساسيا  للرهانات السياسية وهموم االمة 

والمواطن ، و باشراك و مشاركة  مختلف فروع القانون لبلورة قواعد قانونية منسجمة و متكاملة  

  .قي تشكل نسق  و نظام قانوني  متكامـل  و مترابط للمرور  الى ميدان آخر للتطور  و الر

  

      ان العمل من أجل ايجاد مقاييس واضحة  و متجددة لتسهيل ظهور  و انبثاق القانون اكثر 

اعدادا و مالئمة  ، قانون حديث نتاج حوار متواصل  و ثمرة  جهود متكاملة ،  قانون يحد من 

الجماعات المنازعـات   و يفتح الباب على التواصل و التعامل بين الجهات الرسمية  و نعني بها 

المحلية المركزية المسؤولة  و بين المواطن في اطار تجسيد  الديمقراطية الجوارية في ارقى  
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اوجهها و مظاهرهـــا قانون  يتوج  في النهاية من الناحية الشكلية بتقنين للتعمير والبناء  الذي 

نيين  و الذي يعرف ينبغي  ان نصل اليه  و الذي شكل أمال  الكثير من  اهل االختصاص و القانو

  من خالله كل  جهة  مهامهــا 

و اختصاصاتها  كان ذلك  في اتجاه االدارة المحلية أو في اتجاه المتعاملين معها  هذا كله ضمن 

  .اطار  قانون  البلدية 

  

      كما ان افراد احكام قانونية خاصة متعلقة ببعض المناطق الحضرية خاصة منها المدن الكبرى  

ية في االهمية  حيث  البد  من افراد احكام  قانونية  لعاصمة البالد  والية الجزائر ، كما هو أمر  غا

معمول به في فرنسا مثال كما سبق أن مر بنا ، فوجود نظام قانوني خاص بوالية الجزائر أو 

ور باالحرى  المدن الكبرى  والذي يكون في مجمل احكامه  نظاما متمما لقانون البلدية وفق منظ

متكامل و اطار  متداخل و غير متناقض  ليشكل فسيفساء قانونية  غاية  في االحكام  و متطور  

  .نحو رؤية حضريـة مرموقة  و نحو أفاق  مستقبلية ناصعة 

  

      ان والية الجزائر اذ انها تحتاج الى هذا النوع من النظام القانوني المتفرد الذي يجمع بين 

 Bonne(لتباعد والتناقض من جهة اخرى تحتاج ايضا الى التداخل من جهة وعدم ا

gouvernance  (  التي عرفها و)R – Charlick. (  
 

( La gouvrnance c’est  la gestion impatiable  et transparente  des affaires  
publiques  par  la production d’un ensemble  de régles  acceptées comme 
constutuant  autorité légitime  dans  le but de promouvoir  et de valoriser  

 des valeurs  sociétales qui  sont  partagées  par le  individus  et les groupes ) )1(   
 

     

  

  

  

  

                                                                             ـــــــــــــ
   1- Osmont , La banque mondiale  et les villes - du développement  a l’ajustement , Karthala ,1995. 
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   و هكذا  فان والية الجزائر تحتاج الى ادخال مثل هذه المفاهيم  في مضمون  و فحوى  االحكام  

 المناطق  السكنية  القانونية  التي تحكمها وتسيرها هذا على غرار مختلف  المدن  االخرى  و

الكبرى  كما أن العمل على ادخال مثل هذه  المفاهيم  الى  اذهان  المسؤولين و القائمين على 

مر ضروري  و مهم ذلك  ان  العامل  االساسي  في التغيير و التطور  الذي يعول أاالدارة و التسيير

جزائر كعاصمة للبالد ذات بعد عليه  هو العامل البشري  و حين ذاك يمكن ان نتكلم عن والية ال

دولي و عمق حضري  في ملتقى  الطرق  كتمركز جغرافي استراتيجي  بين اوربا من ناحية  و 

افريقيا و العالم العربي من ناحية اخرى ، ومن اجل ذلك ينبغي اعادة النظر في التنظيم االداري و 

نوني منسجم  و متناسب مع مختلف التسيير الحضري  و العمراني  لوالية الجزائر  داخل اطار قا

االبعاد و الرهانــات  الحاضـرة و المستقبلية واالهداف االقتصادية و االجتماعية و السياسية في 

  كنف روح المسؤولية و المبادرة الفعالة  

واالرادة السيسية الخالقة حتى يرتقى بوالية الجزائر عاصمة البالد الى مصاف العواصم الراقية 

  .في اطار تقنين للتعمير و قانون  للمدن  يتمم  قانون البلدية ضمن  أو 

     
    
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



                                                                        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصـــــــــل الثانـــي                              
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  :ــع ــــ المراجـ                                        
  : الكتب  باللغة العربيـــة         

  

 ، القاهرة سنة ـ ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، مطبعة عبد الرحمن محمد ، ميدان االزهر

1963.   

  . 1966ـ ابي الحسن  الموردي ، االحكام السلطانية و الواليات الدينية ، مكتبة حلب  سنة 

   .1992ـ ابراهيم ابن يوسف ، اشكالية العمران  و المشروع االسالمي ، د م ج سنة 

   .1987ـ السيد  الحسيني ، االسكان و التنمية الحضرية ، القاهرة سنة 

   .1989ـ بن عمران الجياللي ، ازمة السكن و افاق التنمية الجزائرية ، د م ن و ك سنة 

   .2000و التهيئة العمرانية في الجزائر، د م ج  سنة ـ البشير التيجاني ، التحضر 

   .1997ـ خالد محمد مصطفى عزب ، التخطيط و عمارة المدن االسالمية ، و ا ش ا ، قطر سنة 

   .1999ـ خلف اهللا حسن محمد اللبان ، البيئة  و التخطيط العمراني ، بيروت سنة 

مة محمد عرب صاصيال، د م ج ، الجزائر ، ترج ـ أحمد محيو ، محاضرات في المؤسسات االدارية

   .1979ة ــــسن

   .1988ـ محمد عبد السطار عثمان ، المدينة  االسالمية ، الكويت سنة 

   .1992ـ روبيل اوزيل ،  فن تخطيط المدن ، ترجمة بهيج شعبان ، المكتبة العلمية بيروت ، سنة 
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  - Les  ouvrage :  
 
- Benakezouh  Chabane , Le droit  des  réserves  foncières , OPU  Alger  
1990 . 
- Benachenhou  A , Planification  et développement  en algerie , imprimerie ,      
 commerciale , Alger 1981 . 

-Binevolo  Leonardo , L'histoire  de l'architecture  moderne , ed , Dunod 1983  
    Paris  
- Hafiane  A , Les  defis à  l' urbanisme : exemple  de l'abitat   illégale  à     
   constantine , O. P. U  1989 . 
- Henri Jacquot ,  Droit de l'urbanisme , Dalloz  1990 . 
- Cote M , L’espace  Algerien  , O P U  , 1982 . 

- Jean Remey , La ville  phénomène  socio - économique  , ed , Ville 
ouvriere ,  
   Bruxells ,GABAY  , 1982 . 
- Le corbusier , Une manière  de penser  l'urbanisme  , ed  , Cothier 1965 . 

- Mahiou  A , Etudes  de droit public  algerien , O P U , Alger 1984 . 
- Milton  Sontos, Les villes du  tiers monde , ed , Paris 1970. 

 
 

- Medame  A , Probléme  de logement  dans le grand  Alger  , ed , SOFRED, Paris 
,1969 
- Rahmani  C , La croissance  urbaine  en algerie , O P U , 1982 . 

- Sgroi Maria  , Alger  stratégie  et enjeux  urbains , ed , Paris  1986 . 
  

   الرسائل و االطروحات     

في االصالح   الماجيستير شهادة  ، العقار التوسع العمراني واشكالية بولنش، ـ بوجمعة

   .1997سنة  ي ج هـ ب ع ت،ــاالقليم

 1995حالة الجزائرالعاصمة ، رسالة الماجيستير، ج هـ ب ع ت سنة:ـ ليلى عباس ، ازمة السكن 

.  

   .1999نونية للسياسة العقارية في الجزائر ، معهد الحقوق ـ محمد علواش ، االدوات القا

  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
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-  
- Thèses – Mèmoires :  

 
- Ali Hadjidj , La cocentration  des  activités  économique  dans le grand Alger et ces 
Conséquences  sur  la vie urbaine , Thèse  de doctorat  US THB 1991. 
- Khelloufi  R , Le statut de la ville   d'Alger , Magistére  en droit 1979 . 

- Hartani  A ,  Les moyens  administratifs  de l'aménagement  du territoire  en 
algerie ,  
   D. E . S  Novembre 1973 . 

  

     

  

  

  :  المجالت باللغة العربيـة   

 وـونيي،  اشؤون العربية في البالد العربية، مجلة تحضرـ اسحاق يعقوب القطب، نحو استراتجية لل

   .16،العدد 1982

  .01 العدد 1990ـ حسني درويش عبد الحميد ، التخطيط االقليمي ، مجلة العلوم االدارية ، ينويو 

ة ـالقومي االجتماعية المجلة ، الجيزة السكنية في ريف محافظة ، دراسة االوضاع  ـ جمال زكي

  . 03العدد   ،1965 سبتمبر

   27 مجلد 2000ـ محمد سالم صقر ، اسس  التصنيم الحضري و مبادئه ، مجلة دراسات ،نيسان 

  .01 ددــالع

اطروحات  لتنمية الريف في الوطن العربي :  القرية العربية و التكنولوجية ،ـ عز الدين ذياب 

   .16العدد ،  1982مجلة الشؤون العربية ، يونيو 

 ، مجلة في المدينة االرض  الستخدام   سوسيولوجية مقاربة ، لبن سعيدي اسماعي ـ

   .16العدد   ،2001ديسمبر  ةــــوم االنسانيــــالعل

   .15 العدد 2001ـ عبد الحميد دليمي ، المدن الجزائرية والعولمة مجلة العلوم االنسانية ، جوان 

  

رمانية بين التخطيط  و ـ النذيرالزريبي ، بلقاسم ذيب ، فاصل بن شيخ ،  البيئة الع

   .13  العدد 2000ات االجتماعية ، مجلة العلوم  االنسانية ، جوان  ــــالتحدي
-  
-  
-  
-  
-  
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- Les  revues :  
 

-Benakezouh  Chabane  , De  la loi d’orientation  foncière  au droit de l’urbanisme 
Revue  "Idara"  N° 22 , N°02 ,2001  

-Benakezouh  Chabane  ,  La ville  d'Alger  et le droit , Revue  "Idara"  N° 23 , N°01 
,2002  
-Ben Djaballah  S , Jeux et enjeux  autour des terres  constructibles , Revue   "Idara"  
  N° 1.1999 . 
-Belloul Mohamed Ouidir , Loi d'orientation foncière et droit de propriètè privèe, 
Revue  
 " Idara " N°,  2 . 1991 
-Consolino Daniel , Amènagement urbain et controle du territeoire  local  
-Revue de sciences  sociales , ONRS , Alger , N° 10 , 1983 
-Cresti Federico , Situation et transformations  urbaines  d'Alger au XVI ème siècle  
-D'après les descriptions littéraires et l'iconographie de la ville, Revue de sciences 
sociales, N°. 10. 1983 
-M'hand Kacemi , Alger entre deux ètats : de la wilaya au gouvernorat , Rèflexions: 
La ville dans touts ses ètats,Casbah , Alger Mars 1998  
-Abed Bendjelid , Armatur urbaine et population en  Algerie , Revue Insaniyat N°. 
13,   Janvier – Avril  2001 . 
-Madani Safar , La nouvelle politique urbaine algèroise ou la recherche du lien 
Sociale perdu , Reflexions : La ville dans touts ses ètats ,Casbah., ed, Alger 1998. 

  

  :ـ الوثائق و الجرائد          

 الدورة ، السنة الرابعة ، االولى الرسمية للمداوالت الفترة التشريعية ائدر،الج ـ مجلس االمة

  . 03  العدد 2002 الربيعية

  .التجهيز ، الجزائر غدا ، ملفات التهيئة العمرانية  ـ وزارة 

  .590 ، العدد 21/04/1993ـ جريد الخبر ، 

   .3515  العدد 30/07/2002ـ جريد الخبر ، 

   .3545 ، العدد 20/08/2002ـ جريدة الخبر ، 

   .596 ، العدد 19/10/1992ـ جريد السالم ، 

 06 اعمال ملتقى حول التحكم في توسع المدن الكبرى في الجزائر، باب الزوار يوم ـ

  .07/03/1996و

  

   .1993 ،جنيف ، سويسرا 1993 ـ منظمة الصحة العالمية ، تقريرها السنوي
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- Documents: 

 
- Zucchelli  A , Introduction  à  l'urbanisme  opérationnel  et à  la composition  
urbaine  

    EPAU ,  O P U , Alger , 1983 . 
-Ministére de  l'habitat  , Eléments  de composition  urbaine , ENAG , ed , 1994 . 
-Le Quotidien  d'Oran  du 17/01/2001 N° 1830 . 
-Ministére  de l'habitat , Requetes  en  matière  de foncier  , d'urbanisme  et de cadre  
de vie    
  Année 2001 . 

  

  :  النصوص القانونية 

   .1996ـ  الدستـــور 

   83االقليمي للبلديان ، ج ر ، المتضمن اعادة التنظيم 28/10/1963 المؤرخ في 421-63ـ امر 

 84  المتضمن اعادة التنظيم االقليمي للبلديات  ، ج ر 02/12/1963  المؤرخ في 466-63ـ امر 

.  

   .06 المتضمن قانون البلدية ، ج ر 18/01/1967 المؤرخ في 24-67ـ أمر 

   .22 المتضمن القانون الوالئي  ، ج ر 28/05/1969 المؤرخ في 38-69ـ امر  

   38ر رقم .   المتعلق بالتنظيم االقليمي  لوالية الجزائر  ج 1997 مايو 31المؤرخ في14-74مرـ ا

  .  يتعلق  بتشكيل االحتياطات  العقارية  لصالح البلديات 20/02/1974  المؤرخ في 26-74أمر ـ 

  55 المتعلق باصالح التنظيم االقليمي  للواليات ، ج ر 02/07/1974 المؤرخ في 69-74ـ امر 

ر رقم . المتضمن التنظيم االداري  لمدينة الجزائر  ج 1977 فبراير17  المؤرخ في 08-77ـ امر 
18   

ر . الكبرى ج   المحدد للقانون االساسي لمحافظة الجزائر1997مايو 31 المؤرخ في 15-97ـ أمر
38   

ت التابعة لها  المتعلق بادارة والية الجزائر و البلديا2000 مارس01  المؤرخ في01-2000ـ امر

  على 

المتعلق  2000 سنة  فبراير27 المؤرخ في2000/ق أ / 02 اثر قرار المجلس الدستوري   

  دى ـــبم

  الذي يحدد القانون االساسي الخاص 1997مايو 31 المؤرخ في15-97االمر دستورية   

  ة ــبمحافظ

   .09ر رقم . الجزائر الكبرى ج    
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  يـــ  المؤرخ ف24- 67  المعدل و المتمم لالمر 04/07/1981  المؤرخ في09-81ـ قانون

   .27ر رقم .   المتضمن قانون البلدية ج18/01/1967    

 ر ،المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفالحية ج1983 نوفمبر06المؤرخ في18-83 ـ قانون رقم

   34رقم

 46ر رقم . شغل االرض  ج  المحدد انتقاليا  قواعد 06/05/1985  المؤرخ في 05-85 ـ قانون 

.  

  

  .10ر .   المتعلق بالترقية العقارية  ج 11/11/1986  المؤرخ في 07-86 ـ قانون 

   .05ر  رقم .   المتعلق بالتهيئة العمرانية  ج 27/01/1987  المؤرخ في 03-87 ـ قانون 

  . 15ر رقم .   المتضمن قانون البلدية ج 07/04/1990  المؤرخ في 08-90 ـ قانون 

   .15ر  رقم .   المتضمن قانون الوالية ج 07/04/1990  المؤرخ في 09-90 ـ قانون 

   .49ر رقم .   المتضمن التوجيه العقاري  ج 18/11/1990  المؤرخ في 25-90ـ قانون 

   .52ر رقم .   المتعلق بالتهيئة و التعمير  ج 01/12/1990  المؤرخ في 29-90ـ قانون 
   .03ر رقم .   المتعلق بالنشاط العقاري  ج 01/03/1993 المؤرخ في03-93 ـ المرسوم التشريعي

  المتعلق بشروط االنتاج المعماري و 18/06/1994  المؤرخ في 07-94ـ المرسوم التشريعي

   .32ر رقم . مهنة المهندس المعماري ج  ممارسة
  25/02/1959ج ر ، صادرة يف  يتضمن  تنظيم مدينة اجلزائر ، 24/02/1959 املؤرخ يف 321-59 ـ مرسوم  

   .2306، ص 

  13  المتضمن اعادة التنظيم االقليمي للبلديات ، ج ر16/05/1963 المؤرخ في 189-63ـ مرسوم 

  المتضمن احداث لجنة دائمة للدراسات 20/11/1968  المؤرخ في 625- 68 ـ مرسوم رقم

   .97ر رقم . الخاصة بناحية الجزائــر و تنميتها و تهيئتها ج 

 المتضمن احداث المركز الوطني للدراسات و 22/11/1980   المؤرخ في276-80ـ مرسوم 

  48ر رقم . االنجاز العمراني ج 

  المتضمن احداث الوكالة الوطنية  للتهيئة  العمرانية  مؤرخ في 277-80ـ مرسوم 

22/11/1980    

   .48ج ر رقم   

ر . ظيم االداري الخاص بمدينةالجزائرج المتضمن التن12/01/1985المؤرخ في04-85ـ مرسوم 

03.   
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ر رقم . المتضمن انشاء الوكاالت العقاريةج 03/02/1990 المؤرخ في504-90 ـ مرسوم تنفيذي 
56   
ج  والتعمير  يحدد القواعد العامة للتهيئة18/05/1991المؤرخ في 175-91المرسوم التنفيذي  ـ

   26ر ،

 المحدد لكيفية تحضير شهادة 28/05/1991 ي المؤرخ ف176-91 ـ المرسوم التنفيذي

  ر ــــالتعمي

و رخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم و تسليم  لتجزئة وشهادة التقسيم او رخصة     

  ذلك 

  .26ر رقم . ج     

 المحدد الجراءات المخطط التوجيهي 28/05/1991 المؤرخ في177-91ـ المرسم التنفيذي رقم

  للتهيئة 

   .26ر . عمير والوثائق المتعلقة به  ج والت   

  

  

ل ــمخطط شغ  المحدد الجراءات اعداد28/05/1991 المؤرخ في178-91  ـ مرسوم تنفيذي رقم

   .26ر رقم . االرض والمصادقة عليـه  ج 

 اعداد شهادة  المحدد لكيفية1991 افريل03  المؤرخ في254-91 ـ المرسوم التفيذي رقم

  ازة ــالحي

   .36رقم   ر.مها جوتسلي    

  المتعلق  بكيفية تقييم االمالك 04/04/1993  المؤرخ في 271-93 ـ المرسوم التنفيذي رقم 

   .74ر رقم . العقارية المبنية و غير المبنية ج 

 المتعلق بشروط تعيين االعوان 14/10/1995  المؤرخ في318-95 ـ مرسوم تفيذي رقم

   .61ر رقم . الهندسة المعمارية و التعمير ج الموظفين لتقصي المخالفات في ميدان 

ن ــ  يحدد  الشروط المتعلقة بتنازل البلديات ع09/10/1978ـ قرار وزاري مشترك  مؤرخ في 

   .42رقم . بعض االراضي  التابعة لالحتياطات العقارية  ج 

ة ــاقع  المحدد لحقوق البناء فوق االراضي الو13/09/1992ـ قرار وزاري مشترك  مؤرخ في 

   .86رقم . خارج المناطق العمرانية للبلديات ج 

  المتعلق بشروط بيع االراضي التابعة المالك 19/02/1992ـ قرار وزير التجهيز المؤرخ في 

   25رقم . الدولة الخاصة و التــي تعتبر ضرورية النجاز برامج االستثمارات  ج 
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    Les journaux officiel de la republique française  
 

- Loi  67 –1253  du 30/12/1967 – loi d’orientation  foncière , JO du 
03/01/1968 , n° 68-01 

- Loi  76-1285 du 17/12/1976 – portant  réforme de l’urbanisme , JO du 
01/01/1976  
    n° 77-02  

- Loi 85-729 du 18/07/1985  relative  à la définition  et mise  en oeuvre de  
principe  d’aménagement , JO du 19/07/1985 , n° 31-02 

- Loi 94-112 du 09/02/1994 portant  diverses dispositions  en  matière  
d’urbanisme et de construction , JO du 29/04/1994 , n° 4718 . 

- Circulaire 84-179 du 17/07/1984 – les plans d’occupation  des sols , JO du   
14/09/1984 n° 37 

- Circulaire du 11/02/1994  sur l’entrée  en vigueur de la loi portant  
disposition en  matière d’urbanisme et de construction , JO du 18/02/1994 , 
n° 4708 . 

- Circulaire DAU/JC/UL N° 94093  du 22/04/1994 relative aux modalités  
d’application  des dispositions  de la loi  n° 94-112 du 29/02/1994  portant 
diverses dispositions  en  matière  d’urbanisme et de construction, JO du 
29/04/1994 , n° 4718 
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  الفـــهـــــرس                       
  

   1.......................................................................................: . لمقدمـــــةا

  05.…..والية الجزائرل العمراني للتخطيط القانونيةاالدوات : الفصل االول       
  

   مجالي والتسييــر المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، أداة للتخطيط ال:   القسم االول          
  08.….…………………………………………………ري ـالحض                         

  10…اقرار المخطط التوجيهي  للتهيئة والتعمير كأداة قانونية للتخطيط المجالي :المبحث االول               
  14.....................................موضوع  و تشكيلة المخطط : المطلب االول                        

  14........................................….ططخموضوع الم: الفرع االول                             

  15...................................................….... تشكيلة المخطط :الفرع الثاني                            
  16 ...........…المخطط التوجيهي يساهم في  تخطي عتبة المركزية: المطلب الثاني                        

  17.تبني قواعد التشاورالديمقراطي في اعدادالمخطط والمصادقة عليه: المطلب الثالث                       
  17......................................... عند اعداد المخطط:  الفرع االول                             

          19...............................…. عند المصادقة على المخطط:الفرع الثاني                             
  21................المخطط التوجيهي يقضي على الطابع  التقني االنفرادي  : المبحث الثاني               

  22………من خالل تنفيذ التوجيهات الكبرى لسياسة التهيئـة العمرانية :المطلب االول                     
   23....………من خالل اهداف المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير: المطلب الثاني                       
         23...….....ر تقنية في تسيير المجالظهور المخطط التوجيهي بأكث:  المطلب الثالث                       

  30 ......…..… بواسطة البناء غير الشرعي قطاعات التعميرالتعدي على :               المبحث الثالث     
   31..............................…اسباب البناء غير الشرعـــي :                       المطلب االول  
  33....................…البناء غيرالشرعي لمعالجة  االطار القانوني:                   المطلب الثاني     

  37...............…..............انعكاسات  البناء  غير الشرعي :                  المطلب الثالث       
         38..………………اعات التعميرـالبناء غير الشرعي يكتسح قط: مطلب الرابـع ال                     

  44.……………………………………االرض مخطط قاعـدي مخطط شغل : القسم الثاني          
  44.................……………………هداف مخطط شغل االرض ا: المبحث االول               
         45…..…حماية االراضي الفالحية هدف محوري لمخطط شغل االرض :المطلب االول                       

          50..…………………………موضوع و تشكيلة مخطط شغل االرض : لمبحث الثاني ا               
  51....…......……………………موضوع مخطط شغل االرض:  المطلب االول                       

  54..............................…تشكيلة مخطط شغل االرض : المطلب الثاني                        
  56.……….…………توسيع دائرة التشاور في اعداد مخطط شغل االرض : المبحث الثالث               

  56....…انتهاج السبيل الديمقراطي في اعداد مخطط شغل االرض  : الولاالمطلب                        
  57..………………………من خالل اعداد مخطط شغل االرض :                            المطلب الثاني 

  60.……….. …………قابلية مخطط شغل االرض للمعارضة و التعديل :                 المبحث الرابع 
  
  

  60.………..…………قابلية مخطط شغل االرض للمعارضة فيه :           المطلب االول                  



 165

  61.…………………..…….…تعديل مخطط شغل االرض  :                           المطلب الثاني 
  64..............……الرقابةاالدارية للتعميرعلىمستوى واليةالجزائر:الفصل الثاني      

  65..............الرقابة االدارية المسبقة  على مختلف عمليات  التعمير  : القسم االول         
  66.......................................رخص تنظيم التعمير و البناء : المبحث االول               

  66........................................رخصة  البنــاء : المطلب االول                        
  66................................حق البناء  مقترن بحق الملكية: الفرع االول                             
  67................................محتويات ملف رخصة البناء :  الفرع الثاني                             
  68..................…..........تعدد  جهات تسليم رخصة البناء: لث الفرع الثا                            
  72...................…......شروط االدارة لتسليم رخصة البناء : الرابع الفرع                             
  75...................... تحليل منح رخصة البناء في والية الجزائر:الخامسالفرع                             

  75....................…...................رخصة التجزئة : المطلب الثاني                        
  80...............................محتويات ملف رخصة التجزئة : الفرع االول                             
  86...........  امكانية اجراء تحقيق عموميى قبل تسليم رخصة التجزئة:الفرع الثاني                             
  86.................................اسباب رفض رخصة التجزئة: الفرع الثالث                             
  87.................................تقييد تسليم رخصة التجزئة :  الفرع الرابع                             

  87......................كيفية تقييم  االراضي  و تحديد سعرها :   الفرع الخامس                                     
  92................................نسبة االنجاز في التجزئات :   الفرع السادس                                  

  95..............................................رخصة الهدم:  المطلب الثالث                       
  95...................................دوافع احداث رخصة الهدم : الفرع االول                              

  96...........................................ملف الرخصة :  الفرع الثاني                              
  96.................................رفض تسليم رخصة الهدم :  الفرع الثالث                              

  97.......................شروط االدارة  بعد تسليم رخصة الهدم :  الفرع الرابع                              
           97...................................انقضاء رخضة الهدم :  الفرع الخامس                              

  99.....................................شهادات  البناء  و التعميــر :  المبحث الثاني               
  99...........................……………دة  التعميـر شها: المطلب االول                        

  99.....................……………مضمون شهادة  التعمير :   الفرع االول                              
  100....................................مضمون شهادة التعمير :   الفرع الثاني                              

  100.........................وضعية شهادة التعمير  بوالية الجزائر  : الثالث الفرع                              
  101…………………………………وضعية شهادة التعميـر:       الفرع الرابع                         
  102.........................………………شهادة  التقسيم : المطلب الثاني                        
  102........................................... الفرع  االول  محتويات الملف                              
  102............................الجهة المختصة  بتسليم  الشهادة :   الفرع الثاني                              
  103....................................صالحية شهادة التقسيم :   الفرع الثالث                             

  103...................تحليل  وضعية  شهادة التقسيم  بوالية الجزائر :   الفرع الرابع                            
  
  

  104.......................................شهادة المطابقــة :  المطلب الثالث                       
  104......................................كيفية اجراء المطابقة :    الفرع االول                                    
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  105.................تسليم شهادة المطابقة  أو االمتناع  عن تسليمها :    الفرع الثاني                                    
  105…..……………امكانية رفع تظلم  من طالب شهادة المطابقـة:    الفرع  الثالث                                    
  106..…………الجزائر تحليل وضعية  شهادة  المطابقة في والية :    الفرع الرابع                                    

  108... اجهزة الرقابة االدارية للبناء و التعمير على مستوى والية الجزائر:القسم الثاني          
  110..........................فرق التعمير  المكلفة  بمراقبة  المخالفات :  المبحث االول                
  110....….................................تكوين فرق التعمير : المطلب االول                        

  111...................................اختصاص  فرقة التعمير :  المطلب الثاني                       
   توسيع دائرة االعوان المكلفين بمراقبة المخالفات المتعلقة بالبنـــاء: المطلب الثالث                       

  112.......................................رـــــــوالتعمي                                         
  113......اجراءات الرقابة علىالمخالفات المتعلقة بالتهيئة والتعمير:المطلب الرابع                         

  115..............................ارتفاع  عدد محاضر المخالفات :   الفرع االول                               
  122.........................قلة  القرارات  المتخذة  بشأن التهديم :    الفرع الثاني                              
  124................................ضعف  المتابعات  القضائية :    الفرع الثالث                               

  127..........احداث  لجنة  للهندسة المعمارية  والتعمير والمحيط المبني : المبحث الثاني                 
  127....…....................................تشكيلة  اللجنة :    المطلب االول                       
  128...….............................الطبيعة القانونية للجنة :    المطلب الثاني                       

  128..…......مهام  استشارية  للجنة الوالئية الهندسة المعمارية :    المطلب الثالث                         
  128..…................................المهام المختلفة للجنة :   المطلب الرابع                          

  129……...اختصاصات  اصلية  و اختصاصات  فرعية  للجنة :    المطلب الخامس                         
  132..........مخالفات  قواعد  الهندسة المعمارية  و التعمير  وعقوبتها :    المبحث الثالث                 

  132..…................ و التعميرالمخالفات  المتعلقة  بالبناء :   المطلب االول                           
  133...…….................... تشييد بناية  دون رخصة  بناء:  الفرع االول                               
  134.…............تشييد  بناية  ال تطابق  مواصفة  رخصة البناء :  الفرع الثاني                              

  135..................عدم القيام  باجراءات  التصريح  و االشهار :  الفرع الثالث                              
  135.…............……………تنوع منازعات التعمير و البناء: المطلب الثاني                        

  135..………………ميدان التعمير و البناء الدعاوى االداريـــة في : الفرع االول                                   

  141..………………الدعاوى المدنيــــة في ميدان التعمير و البناء:                                        الفرع الثاني

  143....................الدعاوى الجزائيـــة في ميدان التعمير و البناء:                                        الفرع الثالث

  147.................................................................الخاتمـــة                  
   150......................................................................المالحــق             
  151......................................................................المراجــع             
  157............................……………………………………الفهــرس             
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