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 افتتاحية العدد

 بسم اهلل الرحمن الرحيم وبه نستعين،

الحمد هلل الذي وفقنا إلصدار العدد الثاني من مجلة تشريعات التعمير والبناء، بدعم وتشجيع من  
 .الموقرةالطاقم االداري للمجلة وتعاون السادة والسيدات أعضاء الهيئة العلمية االستشارية  

تضمن العدد الثاني مق االت تنوعت بين الجانب النظري والتطبيقي واالهتمام بالقضايا البيئية عند  
إعداد أدوات التهيئة والتعمير، وبيان دور المتدخلين في المجال العمراني كما هو الحال بالنسبة لهيئة  

 .والتعمير  المراقبة التقنية للبناء نظرا لدورها المنوط بها في مراقبة أعمال البناء

مسؤولية  الى جانب ذلك، شمل العدد الثاني تدخل القضاء  في المجال العمراني ودوره في تقرير  
 .الباني أو االدارة

وتدعيما لذلك، يجد المجتمع المدني تدخله في المجال العمراني من خالل تكريس الديمقراطية  
هر ذلك من خالل اشراك المواطن  ، ويظ6102مؤخرا بالتعديل الدستوري لسنة    المكرسةالتشاركية  

ق انون الجماعات  في  القرارات في مجال البناء عبر اآلليات التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها    بإصدار
 .المحلية وق انون التهيئة والتعمير وق انون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة

الباحثين واألساتذة على مساهمتهم القيمة في إثراء العدد الثاني والمجال    جميعوفي الختام، أشكر  
وبحوثهم في العدد الثالث المزمع    بمق االتهمبالمجال العمراني الى المساهمة  مفتوح أمام كل المهتمين  

 .اصداره خالل شهر سبتمبر الق ادم باذن اهلل

 

 

 

      رئيس التحرير

كمال محمد األمين/ د  
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 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

عداد التراب  القضايا البيئية في أدوات التعمير وا 

 (المغرب)حالة مدينة سطات 

 جامعة القاضي عياض، مراكش ــــــ عبد المجيد هـالل/ د

  إطار بالوكالة الحضريةعبد اهلل فاضل، / د

   : الملخص

وفي سياق . مدينةأدوات التخطيط الحضري على المستوى الوطني بالمغرب دورا هاما في تنظيم وتطور اللعبت 
ذلك، حاول المتدخلون في الشأن الحضري تجاوز اإلكراهات البيئية المطروحة وحفز التنمية المستدامة عن طريق التحكم 

 .في استغالل المجال بواسطة أدوات التعمير

يد ومع ذلك، تشهد مدينة سطات، على غرار العديد من المدن المغربية، تحديات ومشاكل بيئية، نتيجة التزا
الديمغرافي والطلب المتزايد على المساكن، وتدهور وتراجع المساحات الخضراء في العمليات العمرانية بسبب هيمنة إعمال 

 .حاالت االستثناء التعميري

في ظل هذه الظروف، تسعى هذه المقالة إلى تسليط الضوء على المكانة التي تشغلها المسألة البيئية وانعكاساتها 
 .على المجال الحضري لمدينة سطات مجالية-السوسيو

Summary: 

The tools of the urban planning have played an important role, regarding the 

organization and operation of the city. The documents of town planning have tried to lift the 

constraints related to the environment and to stimulate a sustainable development. 

However, following the example of the Moroccan cities, the city of Settat, constitutes 

a geographical, economic and social space, knowing challenges and environmental problems, 

because of the strong demographic pressure, the increasing demand in housing, and the 

degradation of the green spaces to profile projects of housing environment in view of the 

predominance of the urbanism derogatory. 

It brings us, within the framework of this article, to wonder about the environmental 

issue and their socio-spatial impact in the city of Settat. 
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 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

  : المقدمة

اقتصادية والثقافية والسياسية والتشريعية -يعد المشهد الجغرافي ببلد ما، المرآة الحقيقية لألوضاع السوسيو
عداد التراب المتبعة  لجعل المناطق الحضرية والريفية، على حد والتنظيمية، كما يعكس في نفس الوقت سياسات التعمير وا 

 . سواء، قادرة على القيام بالوظائف المنوطة بها في الحاضر والمستقبل

عداد التراب تقتضي لزوما الترابط والتكامل بين أدوات التخطيط بشكل عام   كما أن نجاعة سياسات التعمير وا 
مستوى الوطني والجهوي والمحلي، ثم االلتقائية والتمفصالت بين وأبعاد التنمية المستدامة على ال( ومنها وثائق التعمير)

المخططات التوجيهية للتهيئة الحضرية، تصاميم التهيئة، المخططات الجهوية إلعداد ) 1مختلف وثائق التعمير والتهيئة
رة الجزئية والقطاعية لقضايا ، تجنبا للنظ...(التراب، المخططات التوجيهية للتطهير السائل، المخطــطات الجماعــية للتنميــة

ضرار بالبعد البيئي  . التدبير العمراني وما يمكن أن يترتب عنها من اختالالت وتباينات مجالية وا 

وعلى الرغم من الجهود المبذولة والخطاب المتداول من قبل السلطات العمومية في هذا الصدد، فإن عمليات 
فإلى أي حد استطاعت وثائق إعداد . من مشاكل كثيرة وتواجه تحديات عديدة التخطيط والتدبير العمرانيين ال زالت تعاني

التراب وطنيا، وجهويا ومحليا المساهمة في تطوير أساليب التنمية الترابية؟ وكيف ساهمت وثائق التعمير سلبا أو إيجابا في 
ن وثائق التعمير من خالل حالة سيرورة تكوين وتطور المجال الحضري لمدينة سطات؟ وما هي مكانة البعد البيئي ضم

 مدينة سطات؟

  السابقة الدراسات -0
عداد التراب بمدينة سطات قليلة، أو قديمة أو  تعتبر الدراسات األكاديمية السابقة التي تناولت قضايا التعمير وا 

 :ما يلي ومن الدراسات الجغرافية التي أشارت إلى جوانب من موضوع ومجال دراستنا نذكر. عامة في مواضيعها
، ركزت على دور مدينة سطات كقطب إقليمي 2وهي رسالة للسلك الثالث(: Chouiki M., 1985)دراسة بالفرنسية  -

وجهوي وعاصمة لمنطقة الشاوية، ومحطة عبور بين شمال البالد وجنوبها، إضافة إلى وظيفتها اإلدارية، نتيجة احتضانها 
كما ركزت على جذب المدينة للوافدين من مختلف المناطق . العموميةلمقرات مختلف المصالح الخارجية والمؤسسات 

الريفية المجاورة قصد البحث عن فرص للشغل واالستقرار، وما ترتب عن ذلك من ظهور مستوطنات عشوائية وصفيحية 
لعمومية آنذاك وفي السياق نفسه، أشارت الرسالة إلى محاوالت السلطات ا". سيدي عبد الكريم والبرغوت وقيلز"كدواوير 

وبشكل عام، تطرقت إلى الوضعية العمرانية التي . إليجاد حلول للحد من انتشار السكن غير الالئق، لكن دون جدوى
 . شهدتها المدينة آنذاك، وال سيما الطفرة العمرانية التي سجلت بالجبهة الشمالية على الطريق المؤدية لمدينة لدار البيضاء

                                                           
1
- Hilal et al., (éditeurs), (2016) : Villes et recomposition des territoires ruraux méditerranéens : Études de cas 

marocains, français et algériens. Publication et édition du Laboratoire des Etudes sur les Ressources, les 

Mobilités et l’Attractivité, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Imprimerie Papeterie El Watanya, Marrakech, 

272 p.  
2
- Chouiki M. (1985): Settat et son rôle régional. Etude géographique, Thèse de 3éme cycle, Géographie, 

Université de Tours, France, 471 p. 
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، تناولت عالقة مدينة سطات بظهيرها، لتخلص إلى أن سطات 1وهي مقالة منشورة(: 8811، .م شويكي)دراسة بالعربية  -
 .اقتصادية للمدينة-عززت دورها تدريجيا كواجهة رئيسية لمنطقة الشاوية، مما كان له أثر على الدينامية العمرانية والسوسيو

، أبرز تحول سطات من قرية 2من مؤلف مشتركوهي جزء (: Kaioua A. & Troin J.-F., 2002)دراسة بالفرنسية  -
وسوق أسبوعي خالل السبعينيات من القرن الماضي إلى مدينة قائمة الذات لها وظيفة جامعية وخدماتية، بل قطب صناعي 

مقاولة ذات إشعاع وطني، جاءت جلها من  06ذلك أن الدراسة بينت أن سطات شهدت، منذ التسعينيات، استقرار . قوي
منصب، وهو ما ساهم في توسع عمراني بارز امتد في كل  0666ار البيضاء وبمناصب شغل وصل عددها إلى مدينة الد

 .   االتجاهات انطالقا من القصبة االسماعيلية

، ركزت على الوضعية العقارية بمدينة 3وهي رسالة للدراسـات العليا المعمقة(: 6660، .اجليبينة م)دراسة بالعربية  -
إلى جانب تحليل اإلشكالية (. أراضي الخواص، أراضي الدولة، أراضي الحبوس)بتعدد أنماط العقار  سطات، المتسمة

" حي الخير"المتعلقة بالتحفيظ العقاري، من خالل الوقوف على عمليات عمرانية أنجزتها مؤسسات الدولة في إطار مشروع 
صفية العقارية لحد اآلن، حيث أن األسر القاطنة تتوفر المتواجد جنوب شرق المدينة، والذي ال زال يعاني من عمليات الت

 . على ملكيات االستفادة، دون تملك بواسطة الرسوم العقارية
 اإلطار المنهجي والمفاهيمي -7

 فرضية الدراسة 7-0

 : لتحليل اإلشكالية المطروحة، وضعنا الفرضية التالية

ر والتهيئة وضعف فعاليتها، يصعب من مأمورية إن غياب الترابطات والتمفصالت بين مختلف وثائق التعمي
 .التنمية الحضرية المستدامة، على مستوى األسلوب والتخطيط والتدبير واألجرأة على الميدان

 المنهجية المتبعة 7-7

 :لمعالجة هذا الموضوع، اعتمدنا على منهجية تكمن خطوطها الرئيسية في ما يلي

ل النمو الحضري لمدينة سطات ومختلف عمليات التوسع الحضري، وما رافقتها المنهج التاريخي، من خالل تتبع مراح -
 . من إشكاليات تهدد البعد البيئي بالمدينة

                                                           
حوليات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عين الشق، الدار البيضاء، العدد : ورد في". عالقة مدينة سطات بالشاوية(: "8811)شويكي مصطفى  - 1
 . 18-77ص -، ص5

2
- Kaioua A. & Troin J.-F. (2002) : «La conurbation littorale atlantique». In Troin J.-F. (dir.) : Maroc, régions, 

pays, territoires. Editions Maisonneuve & Larose, Paris, et Tarik, Casablanca, 502 p. 

رسالة لنيل دبلوم الدراسـات العليا المعمقة في الجغرافيا، . حالة مدينة سطات: السياسة العقارية الحضرية بالمغرب(: 6660)اجليبينة محمد  - 3
 . والعلوم اإلنســانية عين الشق، الدار البيضاءكلية اآلداب 
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وتجميع المعطيات، مع القراءة النقدية والتحليلية للوثائق  الرجوع إلى الدراسات السابقةالمنهج الوثائقي، من خالل  -
ي لمدينة سطات، من قبيل المخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية وتصميم الرسمية التي واكبت مسلسل التوسع الحضر 

 .وبعض التقارير اإلدارية المحلية والجهوية والوطنية، والنصوص والتشريعات القانونيةالتهيئة، 

من خالل تتبع اإلشكالية المدروسة في الميدان عبر المالحظة واالتصاالت المباشرة مع المنهج الوصفي التحليلي،  -
 .الفاعلين والمتدخلين المحليين

 المفاهيم األساسية 7-3

 .الدراسة على مفاهيم أساسية، يتطلب األمر تحديدها في ضوء توظيفها في تحليل الموضوع، وهي كالتاليتنبني 

تجمع أغلب المصادر العلمية على أن إعداد التراب هو األسلوب الذي يهدف إلى االستغالل : إعداد التراب -
لموارد المحلية وتحسين ظروف ومستوى إطار العيش اإلنساني، من خالل تقليص التباينات التنموية االقتصادية الرشيد ل

واالجتماعية بين األحياز الترابية، وذلك في إطار خطة إرادية وتشاورية غايتها توزيع عقالني للتجهيزات والمرافق ومختلف 
كأداة لمعالجة االختالالت والفوارق المحلية والجهوية، واستعادة التوازنات  بتعبير آخر، فإعداد التراب يفرض نفسه. األنشطة
وهذا يتطلب التشخيص الدقيق، ذلك أن التعرف على الفوارق االجتماعية والمجالية يمكن أن . اقتصادية والبيئية-السوسيو

ن على التخفيف من حدة التفاوتات يساهم في التنمية البشرية والمستدامة، من خالل عمل الفاعلين المحليين والجهويي
مكانياتها ومواردها ومحدداتها الحالية أو  جراءات التخطيط والتدبير حسب تباين المجاالت وا  المطروحة بتوجيه آليات وا 

 .المستقبلية سواء كانت بشريه أو طبيعية

لعمومية بالمناطق عبارة عن أسلوب لخدمة أكبر قدر من التناسق في تنزيل السياسات ا: التخطيط الحضري -
وفي ميدان . الحضرية، وينطوي ذلك على رؤية استراتيجية بأهداف وتوجهات واضحة المعالم، خالل فترة زمنية محددة

التعمير، يمكن تعريف التخطيط بأنه تدخل، عبر آليات قانونية وتقنية تعرف بوثائق التعمير، لتوجيه استعمال األرض 
الل تحديد مختلف تنطيقات استعمال األرض، وشبكة الطرق، والمرافق والخدمات وتأطير توسع العمران، وذلك من خ

العامة، وارتفاعات البنايات وارتداداتها، والمناطق التي يمنع فيها استخدامات معينة لألرض، وكذا الضوابط والمقتضيات 
 .ا المدينة في المستقبلالقانونية المطبقة على البناء؛ أي توقع واستشراف الصورة التي يجب أن تكون عليه

المدن من أجل االستجابة /يستهدف توقع واستشراف الصورة المستقبلية للتجمعات العمرانية: التعمير الوقائي -
لحاجيات التوسع العمراني في المستقبل أوال، والوقاية المسبقة ضد المخاطر المحدقة بالمحيط البيئي، وضد كل أشكال 

العالجي ألخطاء الماضي، الذي يكون -وهو نقيض للتعمير االستدراكي. ر الرشيد للمجال ثانيااالستغالل غير العقالني وغي
 . أكثر كلفة وتبديدا للجهد والموارد

تعني مجموعة من العناصر الطبيعية والبشرية واإلحيائية المكونة لمشاهد الوسط الذي يعيش : البيئة الحضرية -
ذلك أن البيئة بهذا المعنى فضال عن أنها اإلطار الذي يحيا فيه اإلنسان، فإنها  .فيه اإلنسان ويمارس به مختلف األنشطة
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وهذا ما يجعل مفهوم البيئة الحضرية أبعد . تعتبر أيضا مصدر عطاء لكل ما يلزم لحياته وحياة المدينة واستمراريتهما معا
 .1ينةمن أن ينحصر في حدود المدار الحضري، فيمتد ليشمل كل المجال الحيوي للمد

  اإلطار المكاني -3

، حيث تحتل (الدار البيضاء)كيلومترا من العاصمة االقتصادية للمغرب  06توجد مدينة سطات على بعد حوالي 
المؤدية إلى مراكش، وبالقرب من مطار محمد الخامس الدولي، كما  8موقعا استراتيجيا بوجودها على الطريق الوطنية رقم 

الصناعي للجرف األصفر على ساحل المحيط األطلنتي -رقي الذي يربط بين المركب المينائيتوجد أيضا على  المحور الط
 . وحوض الفوسفاط بخريبكة

وهكذا، تقع سطات، التي تحتضن مقر عمالة اإلقليم، في منطقة التأثير المباشر للعاصمة االقتصادية للبالد، األمر 
وتشير األرقام . تفادة من استثمارات ومشاريع صناعية على الخصوصالذي ساهم في دينامية هذه المدينة ومكنها من االس

، ضمنها مقاوالت ذات إشعاع 2وحدة صناعية 876في هذا الصدد، إلى أن المجال الحضري لسطات يحتضن أكثر من 
 .ROCAو  SETAVEXو  CRISTAL STRASS: دولي مثل

، بزيادة 66683نسمة سنة  880576مقابل نسمة،  886656إلى  6688كما تزايد عدد سكانها، حيث وصل سنة 
 .2.01%إلى  %8.8نسمة سنويا، ومعدل نمو ديموغرافي سنوي انتقل من  6501نسمة؛ أي بمعدل  65016وصلت إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
دراسة في جغرافية الصحة بالوسط الحضري، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في : تحوالت المجال المغربي والمجتمع(: 6667)أنفلوس محمد  - 1

 .888ص  الجغرافية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالمحمدية، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء،
2- Ministère de l’Intérieur (2008) : Stratégie de développement urbain de la ville de Settat, 30 juin 2008, p 9. 

 .6688و  6668اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنتي  -3
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قليم سطات داخل جهة الدار البيضاء : 1الخريطة رقم   .سطات –موقع مدينة وا 

 
 النتائج والمناقشة -4

 إعداد التراب الوطنيمدينة سطات ضمن وثائق  4-0

 (SNAT1)مكانة مجال مدينة سطات ضمن المخطط الوطني إلعداد التراب الوطني  4-0-0

إن وثيقة إعداد التراب هي سياسة لتنظيم وتوزيع األنشطة والخدمات في إطار جغرافي وطني، مع األخذ بعين 
، وبذلك تستهدف توزيع مقومات التنمية 2القتصاديةاالعتبار حاجيات األفراد حسب اإلمكانيات الطبيعية وضرورات الحياة ا

بين كل الوحدات الترابية التي يتكون منها المجال الوطني، بغية الحد من االختالالت المجالية بين المناطق، وبالتالي 
 .تحقيق التنمية الشاملة المرجوة

فعا، وتوسعا حضريا متسارعا، كما ومعلوم أن العديد من المجاالت الحضرية بالمغرب تشهد نموا ديموغرافيا مرت
، 3"الرباط-الدار البيضاء"هو الشأن بالنسبة لمدينة سطات، التي ضمها التصميم الوطني إلعداد التراب للفضاء القطبي 

ويعتبر هذا القطب األكثر أهمية على . معتبرا أنها من المجاالت الخاضعة بشكل مباشر لنفوذ وتأثير مدينة الدار البيضاء
الوطني، حيث يحتضن في الوقت الراهن أفضل المؤهالت والفرص للنمو االقتصادي وال سيما الصناعة والسياحة  الصعيد

                                                           
1
- Le Schéma National d'Aménagement du Territoire. 

 .15-12ص ، منشورات عكاظ، الرباط، الجهوية التنمية ورهان الوطني بالترا إعداد(: 6662)لبكر رشيد  -2 
خالصة التصميم الوطني إلعداد التراب، منشورات عكاظ، (: 6662)وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة، مديرية إعداد التراب الوطني  - 3

 .78الرباط، ص 
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ومن شأن تزايد قوة استقطاب مدينة الدار البيضاء أن يحول المدن الداخلية المجاورة، ومن بينها مدينة سطات، . الشاطئية
 .إلى ملحقات تابعة لها

إلعداد التراب إلى أهمية التوجه نحو توزيع فعال للمهام بين مختلف مستويات التراتبية لهذا أشار الميثاق الوطني 
عداد التراب 1الحضرية وبذلك تشكل مدينة سطات حالة مواتية إلعداد وتفعيل استراتيجيات التنمية . لربح رهان التنافسية وا 

ط الوطني إلعداد التراب، مع ما يستدعي ذلك من االقتصادية واالجتماعية إلعداد التراب، وتعزيز مبادئ وأهداف المخط
إجراءات لتأهيل المجال الحضري للمدينة على مستوى التجهيزات والبنيات التحتية والفوقية وتحسين إطار العيش، بالشكل 

رتكزة على منطق الذي يجعله أكثر جذبا للمشاريع االستثمارية واالستقرار، ومنه القدرة على رفع تحديات التنافسية الترابية الم
 .الشبكات والتراتب المجالي

وهكذا، فإذا كانت التوجهات العامة لوثيقة إعداد التراب الوطني تضع مدينة سطات في نطاق تأثير المجال 
األطلنتي األوسط، وما يفرضه من تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية، فكيف عبر عنها مشروع المخطط الجهوي إلعداد 

 .ليه ترجمة وتنزيل توجهات المخطط الوطني إلعداد التراب الوطني؟التراب، الذي ع

 )2TARS (مجال مدينة سطات ضمن المخطط الجهوي إلعداد التراب 4-0-7

،  ضمن اختياراته -حسب التقسيم الجهوي السابق–أفرز المخطط الجهوي إلعداد التراب لجهة الشاوية ورديغة 
اقتصادية والعمرانية والتاريخية والثقافية -ادا على عدة عوامل تهم الوضعية السوسيومجاال للمشاريع، اعتم 80اإلستراتيجية 

سطات، كمجال اقتصادي من النوع الثقيل، إذ يتطلب -وتم اختيار مدينة سطات ضمن محور برشيد. والطبيعية والبيئية
اريع مهيكلة لتعزيز مكانة محور ، في أفق جلب رؤوس أموال ومش3تحديث بنيات االستقبال وتلبية حاجيات المستثمرين

ومن دون شك يطرح هذا التوجه . سطات كحوض استثماري على مشارف الهالة الثانية للدار البيضاء الكبرى-برشيد
 .تساؤالت مشروعة حول مصير األرضي الفالحية الخصبة للمنطقة؟

 888.88نون التنظيمي رقم بتنفيذ القا 6685يوليوز  7الصادر في  8.85.12بناء على الظهير الشريف رقم 
المتعلق بالجهات، وطبقا ألحكام مادته الثالثة، تعتبر الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية 

فإلى أي حد ستساهم الجهة في مسلسل التنمية . واالستقالل اإلداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة
 .ة والتصاميم الجهوية إلعداد التراب؟الجهوي

من قانون الجهة اآلنف الذكر، فإن التصميم الجهوي إلعداد التراب، يهدف على وجه الخصوص  18وفقا للمادة 
إلى تحقيق التوافق بين الدولة والجهة حول تدابير تهيئة المجال وتأهيله وفق رؤية استراتيجية واستشرافية بما يسمح بتحديد 

                                                           
 .77الرباط، ص الميثاق الوطني إلعداد التراب، منشورات عكاظ،  - 1

2
- Le Schéma Régional d'Aménagement du Territoire. 

3
- L’inspection régionale de l'urbanisme, de l'architecture et de l'aménagement du territoire de la région de 

Chaouia Ouardigha (2011) : Schéma régional de l'aménagement du territoire de la région de Chaouia 

Ouardigha, Phase 2, p 8. 
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اختيارات التنمية الجهوية على مستوى المجاالت الحضرية والقروية والتجهيزات والمرافق العمومية الكبرى، كما توجهات و 
 .تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد التصميم الجهوي إلعداد التراب وتحيينه وتقييمه

عملية التحيين بعد وفي هذا اإلطار، فإن منظور المخطط الجهوي إلعداد التراب لجهة الشاوية ورديغة يقتضي 
جهة  86، الذي أفرز 6685سطات تماشيا مع التقسيم الجهوي األخير برسم سنة -إدماج إقليم سطات بجهة الدار البيضاء

 .في التقسيم السابق 80بدل 

 من خالل حالة مدينة سطات مكانة البعد البيئي ضمن وثائق التعمير 4-7

ع مفهوم التنمية المستدامة، الذي لقي قبوال واستخداما وتداوال واسعا إن تزايد اإلحساس بأهمية التجاوب والتفاعل م
في السنوات األخيرة على مستوى المحافل السياسية والمنتديات العلمية واإلعالمية، يقتضي إيالء أهمية كبرى للبعد البيئي 

زنة بين اإلطار المبني وغير في مسار البحث عن مدن ذات وجه إنساني تمزج بين تهيئة عقالنية للمجال وعالقة متوا
 .؛ أي ترشيد استغالل المجال والموارد وكذا دعم مشاريع محلية تحترم البعد البيئي1المبني

في هذا اإلطار، تعتبر وثائق التعمير أدوات مناسبة إلدماج االنشغاالت البيئية في السياسة العمرانية انطالقا من 
التجمعات العمرانية من منظور بيئي بهدف /استحضار فكر تخطيطي للمدنخضوعها لمنطق التعمير الوقائي، وذلك عبر 

 .تجنب كل التأثيرات البيئية السلبية التي يمكن أن تنتج عن األنشطة السكانية والصناعية والخدماتية

تي لرصد هاته النقطة سنقف على المكانة التي يشغلها البعد البيئي في وثائق التعمير التوقعي من جهة، وتلك ال
 . يشغلها بالنسبة لوثائق التعمير التنظيمي من جهة أخرى على مستوى مجال مدينة سطات

 مكانة مدينة سطات والبعد البيئي ضمن وثيقة التعمير التوقعية 4-7-0

إن ما يميز المخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية، في عالقته مع باقي وثائق التعمير األخرى هو بعده االستشرافي 
ى الطويل، حيث يعد وثيقة توجيهية تتولى تحديد السمات العامة والخطوط العريضة لتطور التجمعات العمرانية على المد

يشتمل : "، حيث جاء فيها2المتعلق بالتعمير 86-86واختيارات التنمية الحضرية، وهو ما تضمنته المادة الثالثة من قانون 
 65العام للتنمية العمرانية للرقعة المتعلق بها، وذلك لمدة ال تتجاوز  مخطط توجيه التهيئة العمرانية على تخطيط التنظيم

 ".سنة

                                                           
1
- El Yaagoubi M. (2002) : le permis de construire et l’environnement au Maroc. In Revue Marocaine 

d'Administration Locale et de Développement (REMALD), n°44-45, mai-août, p 63. 
منه، من الفرع األول  2المتعلق بالتعمير، المادة  86-86بتنفيذ القانون رقم  8886يونيو  87بتاريخ الصادر  8.86.28الظهير الشريف رقم  -2

 . 61المتعلق بنطاق تطبيق مخطط توجيه التهيئة العمرانية وتعريفه، ص 
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لكن المالحظ أن المادة الثانية، من القانون المذكور، أغفلت التنصيص صراحة على المكون البيئي في عملية 
تها بسبب الترابط القائم بين التنظيم المجالي عندما نص المشرع على أن المخطط يتولى دراسة الرقعة األرضية المراد تنمي

 .مكوناتها في المجاالت االقتصادية والتجارية واالجتماعية، مسقطا بذلك عنصرا جوهريا في هذا الترابط هو العنصر البيئي

ذا كان االنشغال البيئي حاضرا في مضمون المادة الرابعة من قانون التعمير، التي استعرضت أهداف هذه  وا 
ذلك على المستوى الميداني يصطدم بغياب معطيات دقيقة وقاعدة معلومات حول حقيقة الوضعية ، فإن تجسيد 1الوثيقة

البيئية، وعدم قدرة المخططات على ابتكار حلول عملية لتجاوز الصعوبات البيئية، والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى عدم 
 .2راسة بيئية للمجال المدروسإرفاق الدراسات واألبحاث المنجزة إلعداد مشروع المخطط التوجيهي بد

أما على مستوى المجال المدروس، فقد صودق على المخطط التوجيهي األول لمدينة سطات وضواحيها سنة 
إعطاء المدينة نظاما مجاليا يعتمد على تعدد المراكز الثانوية، وتوجيه التنمية المجالية : ، وقدد حدد أهدافه فيما يلي88853

ركزي رئيسي، وتقوية مؤهالت المدينة عبر المرافق العمومية الكبرى، ثم إبراز التراث العمراني نحو نظام دائري بقطب م
   .والثقافي للمدينة

ذا كان واضحا من خالل هذه األهداف أن المخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية لم يشر إلى توجيهات تخص  وا 
المدينة في الميدان، تبين أن هذا المخطط التوجيهي لم يعد  البعد البيئي، فإن مقارنتنا لمضامينه مع ما آل إليه عمران

يواكب التطورات الذي شهدتها المدينة وضواحيها، حيث تجاوز العمران الحدود التي رسمت له، على الرغم من أن 
ئية، ، ذلك أن المنطقة المجاورة للمدينة تشهد تراخيص للمشاريع الصناعية بطريقة عشوا6666صالحيته تمتد إلى سنة 

ويعزى هذا األمر إلى الطلب . 8881بالرغم من وجود تنطيقات لألنشطة الصناعية بتصميم التهيئة المصادق عليه سنة 
المتزايد على العقارات الفالحية، نظرا النخفاض ثمنها، مقارنة مع األراضي المهيأة للنسيج الصناعي المنظم والموجه بوثائق 

لية المخطط التوجيهي الحالي في المحافظة على األراضي الفالحية كمكون أساسي التعمير، األمر الذي يبرز عدم فعا
 .ضمن المجالية لمنطقة الشاوية ككل

                                                           
واألثرية التي يجب القيام بحمايتها أو سواء من خالل الحفاظ على األراضي الزراعية والمناطق الغابوية، وتحديد األماكن الطبيعية والتاريخية  -1

 .إبراز قيمتها والمساحات الخضراء الرئيسية وتحديد مبادئ الصرف الصحي وأماكن وضع النفايات المنزلية وتحديد مبادئ النقل
راسة إعداد المخططات اإلدارات المسؤولة عن د 8877أكتوبر  86المؤرخ في  77.8888في فرنسا، ألزم المرسوم رقم : على سبيل المقارنة - 2

، وقد عزز المشرع الفرنسي هذا التوجه من خالل التعريف ( Prieur, 1984 ; p. 77)التوجيهية بإنجاز تقرير علمي مواز حول اآلثار البيئية 
 6668مارس  81فضال عن ذلك، القانون المؤرخ في . الذي قدمته مدونة التعمير لهذه المخططات، حيث حضور الهواجس البيئية يبدو واضحا

 . يفرض على كل التصاميم والبرامج أن تكون موضوع تقييم بيئي
 .  8885فبراير  8بتاريخ  8686الجريدة الرسمية عدد  - 3
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عداد التراب الوطني إلى التفكير في إعداد مخطط توجيهي للتهيئة في خضم هذا الوضع، ب ادرت وزارة التعمير وا 
انطالق الدراسة بعد فتح األظرفة المتعلقة بطلب عروض مفتوح  ، والذي يوجد في طور إعطاء1العمرانية إلقليم سطات ككل
سناد مهمة دراسته لمكتب دراسات من جنسية مغربية 6680في شهر أكتوبر من سنة  وهذا ما يستدعي تجميد . 2وا 

جيهي التراخيص اإلدارية المتعلقة بإنشاء وحدات صناعية بالمجال الريفي، إلى حين استكمال إجراءات وضع المخطط التو 
براز المؤهالت ووضع اختيارات فعالة ورؤية مستقبلية  الجديد، وذلك من أجل تشخيص دقيق للواقع ورصد االختالالت وا 

وتفادي اآلثار  3للحد من مظاهر االستغالل غير الرشيد للمجال ومواجهة المضاربة العقارية وتكاثر المخالفات العمرانية
وتوسعا عمرانيا  الحضري لمدينة سطات يعرف نموا ديموغرافيا الفتا لالنتباه علما أن المجال. البيئية غير المرغوبة

األمر . باستمرار، سيتطلب سنويا مساحات شاسعة إلنشاء الوحدات السكنية والتجهيزات األساسية والمرافق الخاصة للمدينة
الحية بشكل عشوائي خارج مدار تصميم الذي يفرض وجود وثيقة تعمير توقعية لتالفي استمرار تبديد واستهالك األراضي الف

، يتعلق (6الخريطة رقم )ذلك أنه تم فتح مناطق جديدة للتعمير يوجد جزء منها بمناطق فالحية خارج مدار التهيئة . التهيئة
الذي يوجد في طور " مفتاح الخير"هكتار جنوب المدينة، ثم مشروع  888على مساحة " مجمع الخير"األمر بمشروع 

 .هكتار، وقد تم الترخيص لهما في إطار مسطرة االستثناءات العمرانية 627لى مساحة اإلنجاز ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
: مدن التابعة إلقليم سطات والمتمثلة في 5جماعة ترابية بدل جماعة أو جماعتين، إلى جانب  26يضم مدار هذا المخطط التوجيهي أكثر من  - 1

 . ابن أحمد والبروج وأوالد امراح ولوالدسطات و 
2- IPRO CONSULT. 

، على مستوى 6686و 6666تشير األرقام إلى أن إقليم سطات يأتي في المقدمة من حيث عدد المخالفات العمرانية المسجلة، ما بين سنتي  - 3
هالل ) %76مخالفة، أي بنسبة  2161بما مجموعه ( برشيدكانت تضم أقاليم سطات وخريبكة وابن سليمان و )أقاليم جهة الشاوية ورديغة سابقا 

 (.868. ؛ ص6688والدكاري، 
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 .0991التي رسمها تصميم تهيئة مدينة سطات المصادق عليه سنة  تجاوز مشاريع سكنية للحدود: 7الخريطة رقم 

 
 

 

 



7102ـــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثاني جوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة تشريعات التعمير والبناء ـــــــــــــــــــــــــــــ  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------- 

12 

 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

 نظيميةالنسيج الحضري لمدينة سطات والبعد البيئي ضمن وثيقة التعمير الت 4-7-7

وفي هذا اإلطار . يقصد بوثائق التعمير التنظيمي كل من تصميم التهيئة وتصميم التنمية وتصاميم التنطيق
، ثم تصميمين للتهيئة في كل 8858وسنة  8855شهدت مدينة سطات إلى حدود اآلن تصميمين للتنطيق في كل من سنة 

 .66862وسنة  88811من سنة 

يقة قانونية تحدد وتوجه اختيارات التهيئة انطالقا من توضيح تخصيص المناطق ويعد تصميم التهيئة بمثابة وث
، ووضع حدود الطرق، والمسالك (سكن وأنشطة ومرافق وتجهيز وترفيه ونطاقات محظورة البناء)حسب وظائف معينة 

سنوات تحتسب من  ويسري مفعول هذه الوثيقة على مدى عشر. والساحات، وتحديد المناطق الجديدة المفتوحة للتعمير
مرفقة بضابطة  8/6666تاريخ نشر النص القاضي بالمصادقة عليها في الجريدة الرسمية، وتتكون من خرائط بمقياس 

 (.Zonage)للتهيئة تتضمن معطيات بيانية وقانونية خاصة بكل منطقة داخل تنطيق 

ثيقة ذات الصلة بالبعد البيئي، مثل من قانون التعمير السالف الذكر عرض أهداف هذه الو  88وقد تولت المادة 
التنصيص على إحداث منطقة غابوية وحدود المساحات الخضراء العامة واالعتناء باآلثار والمواقع التاريخية أو األثرية 
والمناطق الطبيعية كالمناطق الخضراء العامة أو الخاصة الواجب حمايتها أو إبراز قيمتها ألغراض جمالية أو تاريخية أو 

ويبقى المشكل المطروح بخصوص تصاميم التهيئة متمثال في غياب إطار . افية مع فرض إحداث ارتفاقات لهذا الغرضثق
 . 3ملزم لحماية البيئة، خالفا لما يقع في دول أخرى

هكذا، يتضح أن ثمة قصور في إيالء االهتمام الالزم للبعد البيئي ضمن السياسة التشريعية التي تعتريها فراغات 
، مما ينم عن تقصير واضح من جانب وثائق 4سية في ظل غياب إطار مرجعي صريح يبرز االنشغاالت البيئيةأسا

                                                           
 .8881نونبر  60بتاريخ  8086، الجريدة الرسمية عدد 8881نونبر  80الصادر في  6.87.868مصادق عليه بمرسوم رقم  - 1

 .6686ماي  28بتاريخ  0656عدد ، الجريدة الرسمية 6686ماي  68الصادر في  6.86.666مصادق عليه بمرسوم رقم  - 2
، (POS)أصبح قانون التعمير الفرنسي يفرض عند إعداد مشروع مخطط شغل األرض  8877يوليوز  7منذ صدور مرسوم : مثال في فرنسا - 3

، حيث (Prieur, 1993 ; p. 82)تقديم تقرير يتضمن تشخيصا للحالة مع توضيح آثارها المتوقعة على الرقعة األرضية من وجهة نظر بيئية 
من أجل ضمان التناسق المجالي وحسن تنظيم األنشطة  يمكن لإلدارة استنادا إلى التصميم رفض الترخيص ببناء منشأة صناعية ما لدواعي بيئية

" يكولومب"في قضية  8810فبراير  7وهذا ما ذهب إليه مجلس الدولة في قراره الصادر في . الصناعية ذات األخطار على الوسط البيئي
((Colombet .وذلك في حكمها المؤرخ  كما سبق للمحكمة اإلدارية بباريس مراقبة مدى مراعاة المقتضيات البيئية عند تعديل مخطط شغل األرض

 . Chapuzet)" )شابيزي"في قضية  8810يونيو  86في 

4- Harsi A. (2002) : La protection de l’environnement à travers le droit de l’urbanisme au Maroc. In Revue 
Marocaine d'Administration Locale et de Développement (REMALD), n° 44-45, mai-août, p 90. 
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التعمير، مرده حسب بعض الباحثين، إلى كون تشريعات التعمير بالمغرب ال تحدد اإلطار الذي على التهيئة أال تتجاوزه 
 .1هذا الصدد تاركا لإلدارة حرية االختيار؛ بمعنى ليست هناك إلزامية في

في خضم هذا الوضع، ما زالت تسيطر على ممارسة التعمير بالمغرب فكرة استهالك المجال لصالح البناء، 
ويتضح ذلك من خالل عدة مظاهر، سنركز منها هنا على الحصيلة المتواضعة إلنجاز المساحات الخضراء المبرمجة 

 .8881بتصميم التهيئة لمدينة سطات المصادق عليه سنة 

 .8881تقييم إنجاز المساحات الخضراء المبرمجة بتصميم التهيئة لمدينة سطات المصادق عليه سنة : 8لجدول رقم ا

 . التحريات الميدانية+  ضابطة التهيئة المرافقة لتصميم تهيئة مدينة سطات: المصدر 

، نظرا 38,15%يتبين من خالل معطيات الجدول أن نسبة إنجاز المساحات الخضراء بالقطاع الشمالي يشكل
لتواجد فضاءات الكولف، هذا فضال عن أنه منطقة الستقطاب أنشطة سياحية حسب مقتضيات تصميم التهيئة المذكور، إذ 

مخصص لمنطقة األنشطة السياحية والترفيهية بنسبة ( (RS4ا كاحتياطي عقاري هكتار  51يتوفر جزء من هذا القطاع على 
من المجال األخضر، نظرا لتواجد مساحات خضراء على جنبات شارع  29,12%أما القطاع المركزي فيضم . %10,62

ب الجنوب، الحسن الثاني، كشريان رئيسي يربط مدينة سطات بالدار البيضاء من ناحية الشمال، ومدينة مراكش صو 
باإلضافة إلى مختلف الفضاءات الخضراء المحيطة بمقر الوالية والخزانة البلدية، في حين تبقى نسبة ضعيفة تتوزع على 

                                                           
 .82، ص85المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد : ورد في. وثائق التعمير والبيئة(: 8817)لمكينسي عبد اإلله  -1

 .8881تياطي عقاري مسطر حسب تصميم التهيئة لمدينة سطات المصادق عليه سنة هكتار كاح 585من أصل  - 2

المساحة اإلجمالية  
 بالهكتار

المساحات الخضراء 
 المبرمجة بالهكتار 

المساحات الخضراء 
 المنجزة بالهكتار

 نسبة اإلنجاز

 38,15 % 885 216 158 القطاع الشمالي 

المركزي  القطاع  256 51,5 85 % 29,12 

 - 6 826 806 القطاع الجنوبي

 % 4,05 1,5 27 558 القطاع الغربي

 - 6 58 885 القطاع الشمالي الشرقي

 16,47 % 7 42,5 825 القطاع الجنوبي الشرقي

 32,97 % 168,5 085 2601 المجموع 
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باقي القطاعات، مما يبرر عدم االهتمام بالجانب البيئي في المشاريع العمرانية، واستغالل مواقع المساحات الخضراء 
إال أن . المساحات تتطلب تكاليف مهمة من كمية كبيرة من المياه وآليات توزيعها ألغراض أخرى، بدعوى أن صيانة هذه

األمر غير ذلك، حيث أن مسألة التخطيط الحضري بالمغرب ال تتعامل بصرامة من أجل الحرص على إبقاء المساحات 
الفضاءات واجتياحها من  الخضراء ضمن المجاالت المخصصة لها حسب وثائق التعمير، الشيء الذي يؤدي إلى تبديد هذه

-86من قانون التعمير  61السكان والعنصر البيئي، على اعتبار أن المادة  قبل بنايات إسمنتية دون االهتمام بإطار عيش
لم تلزم إبقاء هذه الفضاءات الخضراء المبرمجة لنفس الغرض المخصصة له بعد انصرام أجل عشر سنوات على  86

 .، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه الستغاللها في مشاريع وبنايات أخرىالمصادقة على تصميم التهيئة

وفي السياق نفسه، أفرزت سيرورة تدبير التعمير بالمغرب بروز مسطرة االستثناءات في أوائل القرن الحالي، 
التعمير المصادق ويقصد بها تيسير مسار الترخيص للمشاريع االستثمارية مع عدم التقيد أو االلتزام بمقتضيات وثائق 

غير أن نتائج هذه المقاربة على أرض الواقع أبانت على أنها تفتقد إلى رؤية شمولية بعيدة المدى؛ أي تغلب عليها . 1عليها
صبغة العمل الظرفي والحلول المرحلية وبالتالي طابع االرتجال، مما جعلها تتسبب في انعكاسات تتجلى في مظاهر عديدة، 

السكن المتفرق بالوسط الريفي في غياب بنيات تحتية وغياب التجهيزات، والتطاول على األراضي انتشار : نذكر منها
الفالحية في المناطق الضاحوية، ثم اإلخالل بسيرورة تطور المجال العمراني عبر إحداث مناطق مزدوجة، تتداخل فيها 

عية، ناهيك عن الترخيص بمناطق محظورة الفيالت والعمارات، والتطاول على نطاقات مجالية مخصصة لتجهيزات جما
 .2...البناء وفقا لمقتضيات وثائق التعمير

إعادة االستثنائية بمدينة سطات في وكما هو الشأن بالنسبة لمجموعة من المدن المغربية، ساهمت التراخيص 
احاتها أو تحويلها كليا النظر في مجموعة من المساحات الخضراء المنصوص عليها في تصاميم للتهيئة، بالتقليص من مس

 :إلى بنايات كما يتضح من خالل الحاالت التالية

 

                                                           
حلت الدورية الوزارية عدد : جاء تطبيق هذه المسطرة في إطار عدد من الدوريات الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة اإلسكان والتعمير - 1
 6668ماي  1و 8888فبراير  86الصادرتين تباعا بتاريخ  066و 658يتين عدد مارس محل الدورتين الوزير  8الصادرة بتاريخ  67/2666

محل الدورية  28/86681عدد  المشتركة حلت الدورية الوزارية 6686يوليوز  67المتعلقتين بالمساطر المتبعة في دراسة مشاريع االستثمار، وفي 
 . 67/2666عدد 

 65، 88/6688التعمير، إحالة رقم  مجال االستثناءات في عن المترتبة التأثيرات دراسة: (6688)المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي  -2
 .ص

الواقع : سياسة المدينة: "ورد في". فعالية أدوات التخطيط العمراني بين إكراهات الواقع وتأثير التعمير االستثنائي(: "6686)هالل عبد المجيد  -
 .266-618ص  -بفاس، ص SOGEPRESSي لمدينة صفرو، الدورة الثالثة والعشرون، مطبعة منشورات الملتقى الثقاف". وأفق التفعيل
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 .حاالت تحويل جزئي لمساحات خضراء إلى بنايات في إطار الترخيص االستثنائي: 7الجدول رقم 

 طبيعة تغيير المشروع لمضمون تصميم التهيئة  المشروع المرخص

 بناء إدارة األمالك المخزنية: مشروع -

 ملك الدولة الخاص: ة العقاريةالوضعي -

 متر مربع 8666حوالي : المساحة -

لبناء  V19تغيير جزء من المساحة الخضراء 
 .إدارة األمالك المخزنية

 بناء مقر مقاطعة إدارية: مشروع -

 ملك الدولة الخاص: الوضعية العقارية -

 متر مربع 566حوالي : المساحة -

لبناء  V19تغيير جزء من المساحة الخضراء 
 .مقر مقاطعة إدارية

 .التحريات الميدانية: المصدر

 

 :ويمكن ترجمة معطيات الجدول في األشكال التالية

بتصميم التهيئة، وصورة لجانب من  V19توطين المشروعين بالموقع المخصص للمساحة الخضراء : 0الشكل رقم 
 .الموقع في الميدان قبل الترخيص للمشروعين

 
 .بتصميم التهيئة V19اح بناية إدارة األمالك المخزنية لجزء من الموقع المخصص للمساحة الخضراء اكتس: 7الشكل رقم 
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 .بتصميم التهيئة V19اكتساح بناية المقاطعة اإلدارية لجزء من الموقع المخصص للمساحة الخضراء : 3الشكل رقم 

 
من المساحات الخضراء، التي ال تخفى  وفي خضم هذه الوضعية المعقدة والمتشابكة، يحرم سكان مدينة سطات

على أحد أهميتها في القيام بوظائف متعددة داخل المجال الحضري، فهي تساهم من جهة في عدم تحويل هذا األخير إلى 
فضاء سكني خانق من شأنه أن يخلق هوة بين اإلنسان والطبيعة، ومن ناحية أخرى، فإن هذه الفضاءات الخضراء تضفي 

ضري طابعا جماليا مساعدا لإلنسان على التحرر من ضغوطات المساكن وقيودها، كما أنها ذات تأثيرات على الوسط الح
 . 1إيجابية على صحة ونفسية وسلوكيات األفراد القاطنين بالمجال الحضري

 عموما، تعكس حالة اكتساح اإلسمنت للمساحات الخضراء المبرمجة بتصميم التهيئة لمدينة سطات السابق، جانبا
نجاز تنفيذ نسبة تتعد من جوانب عدم تنفيذ مقتضيات هذا التصميم، إذ لم مقابل تزايد المساحات  %66 العمومية المرافق وا 

ويؤمل أن يتم تنفيذ ما جاء في . السكان وبيئتهم المحلية حياة جودة المبنية وأعداد السكان، الشيء الذي يؤثر ال محالة في
اعتماد مبدأ التنمية المستدامة وصيانة " لذي نص في محاوره االستراتيجية الكبرى على تصميم التهيئة الساري المفعول ا

البيئة، وذلك عبر الحفاظ على التراث الطبيعي والمشاهد الحضرية المتميزة، والتراث العمراني األصيل، إضافة إلى اتخاذ 

                                                           
1- Manusset S. (2012): «Impacts psycho-sociaux des espaces verts dans les espaces urbains». In Revue 
Développement durable et territoires [En ligne], Vol. 3, n° 3, consulté le 26 mai 2017. URL : 
http://developpementdurable.revues.org/9389.  
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لكن يبدو أن ذلك لن يتأتى دون تالفي . 1"خطاركافة التدابير لحماية المدينة من كافة أشكال التلوث ومختلف مصادر األ
 .التعميرية األخطاء السابقة، وعلى رأسها هيمنة إعمال االستثناءات

 فحص وتدقيق فرضية البحث 4-3

عداد التراب، تتداخل فيها عدة متغيرات مؤسساتية وتشريعية وتمويلية  ال بد من االعتراف بأن قضايا التعمير وا 
ياسية، تتطلب رؤية واضحة ووضع آليات مناسبة وفعالة تتالءم مع الواقع المحلي والجهوي المتغير وعقارية واجتماعية وس

 . باستمرار، بغية تسهيل عمليات التخطيط والتدبير والتنفيذ
دماج البعد البيئي في  ومن دون شك يصعب هذا التعقد عمليا من مأمورية تبني خطوات حقيقية جادة إلدراج وا 

انية، وبالتالي ظل انشغال وثائق التعمير ومختلف الفاعلين بالبعد البيئي الحضري ضعيف جدا، مما يجعل السياسات العمر 
األمر الذي أكد تحقيق الفرضية المطروحة بنسبة كبيرة . إطار العيش بالمدينة يواجه مستقبال محفوفا باألخطار وعدم التيقن

 . ضمن التحليل

  : الخاتمة

المندمج، الذي راهن عليه المغرب في إطار الجهوية المتقدمة المعتمدة منذ سنة  يتضح أن التخطيط الترابي
، يبنى من األسفل نحو األعلى، ليشكل رافعة أساسية لضمان تنمية مستدامة تغذي تنمية ترابية جهوية غير مختلة، 6685

ضرية وتصاميم تهيئة وتصاميم تنمية بناء على أدوات تأطير األحياز الترابية، ومن بينها مخططات توجيهية للتهيئة الح
الجهوي  فعالة من شأنها أن تشكل القاعدة األساسية للمخطط الجهوي والتهيئة الجهوية، اعتبارا لدور المدن في التشبيك

 .وجيه للتنمية الجهوية كأساس الصاعدة/الناشئة ومكانة وأهمية المراكز

مستوياته المحلية والجهوية والوطنية، نحو الشمولية وعموما، من المهم أن يتجه التخطيط الحضري، بمختلف 
 .والفعالية والمرونة، حتى يمكن تعديل مساره حسبما يستجد من ظروف لمسايرة التغيرات والتحوالت وفي وقتها

لسل ولمواكبة هذا التصور فإنه يتعين على مؤسسات الدولة والجماعات الترابية التوفر على أساليب متجددة لمواكبة مس     
الديناميات االقتصادية واالجتماعية والمجالية، ومدخل ذلك التخطيط على األمدين المتوسط والبعيد، سعيا وراء ضمان تدبير 
عقالني للمجال، يشكل إطارا للحياة الجماعية بجميع المقومات والوسائل التي تضمن إمكانيات استمراره، وذلك باستحضار 

. عد فيه الوازع البيئي شرطا أساسيا لضمان تحقيق االستدامة والحكامة الحضرية الجيدةمنظور التنمية المستدامة الذي ي
ومن بين المداخل األساسية لهذه األخيرة، وجود إرادة سياسية تستهدف التغلب على مختلف اللوبيات الضاغطة من أجل 

 .مصالح خاصة ومتنافرة بين بعضها البعض

 
                                                           

1- Agence urbaine de Settat (2012): La réalisation du plan d’Aménagement de la ville de Settat, note de 
présentation, p 46. 
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 : المراجع المعتمدة

دراسة في جغرافية الصحة بالوسط الحضري، أطروحة لنيل : تحوالت المجال المغربي والمجتمع(: 6667)أنفلوس محمد  -
 .ص 027دكتوراه الدولة في الجغرافية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالمحمدية، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، 

رسالة لنيل دبلوم الدراسـات العليا . حالة مدينة سطات: ربالسياسة العقارية الحضرية بالمغ(: 6660)اجليبينة محمد  -
 . المعمقة في الجغرافيا، كلية اآلداب والعلوم اإلنســانية عين الشق، الدار البيضاء

التعمير، إحالة  مجال االستثناءات في عن المترتبة التأثيرات دراسة(: 6688)المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي  -
 .ص 65 ،88/6688رقم 
 .ص 866الميثاق الوطني إلعداد التراب، منشورات عكاظ، الرباط،  -
حوليات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عين الشق، : ورد في". عالقة مدينة سطات بالشاوية(: "8811)شويكي مصطفى  -

 . 18-77ص -، ص5الدار البيضاء، العدد 
 .ص 656التنمية الجهوية، منشورات عكاظ، الرباط،  ورهان التراب الوطني إعداد(: 6662)لبكر رشيد  -
 .85المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد : ورد في. وثائق التعمير والبيئة(: 8817)لمكينسي عبد اإلله  -
عداد خالصة التصميم الوطني إل(: 6662)وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة، مديرية إعداد التراب الوطني  -

 .ص 885التراب، منشورات عكاظ، الرباط، 
: ورد في". فعالية أدوات التخطيط العمراني بين إكراهات الواقع وتأثير التعمير االستثنائي(: "6686)هالل عبد المجيد  -
اس، بف SOGEPRESSللملتقى الثقافي لمدينة صفرو، مطبعة  62أشغال الدورة ". الواقع وأفق التفعيل: سياسة المدينة"

 .266-618ص -ص
جوانب من آثار مخالفات البناء وثقافة الالمباالة على المجاالت (: "6688)هالل عبد المجيد والدكاري عبد الرحمان  -

للملتقى الثقافي لمدينة صفرو، مطبعة  65االستغالل غير القانوني للملك العام الجماعاتي، أشغال الدورة : ورد في". العامة
SOGEPRESS 881-87ص -بفاس، ص. 
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 مام تطور نظام المسؤولية المدنيةهل تصمد المسؤولية المدنية للمرقي العقاري أ

 المركز الجامعي عين تموشنت، حمادي عبد النور /د

 

  : الملخص

لقد أثبث الواقع أن الميكنزمات القانونية لقواعد المسؤولية المدنية طبقا للقانون المدني ، أنها لم تعد تستوعب تطور 
قي العقاري ، لما تمتاز به هذه المسؤولية من أنها تتجاذبها نظام المسؤولية المدنية وخاصة مسؤولية المهنيين كمهنة المر 

مجموعة من القوانين بالزيادة على قواعد التقنين المدني هناك قواعد قانون حماية المستهلك ،وكذلك القواعد القانونية التي 
 المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية، 88/68يتضمنها قانون 

دب بين القوانين في تحميل المرقي العقاري للمسؤولية المدنية ،يجيب مقالنا على فكرة عامة وهي أمام كل هذا التجا
 هل تصمد المسؤولية المدنية للمرقي العقاري أمام تطور نظام المسؤولية المدنية؟

 Summary: 

Reality has proved that the legal rules of civil liability according to civil law, it is no 

longer accommodate the development of the civil liability regime, especially the 

responsibility of the real estate professionals as a profession, this responsibility is pulled in a 

set of laws the increase on the rules of the Civil Code there are rules of consumer protection 

law, as well as the legal rules contained in the law of the 11/04 set of rules governing the 

activity of real estate  Promotor, before all this laws between the download real estate civil 

liability, our answer to the general idea of a survive civil responsibility for the development of 

the real estate civil liability regime? 

 

 

 

 

 

 

 



7102ـــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثاني جوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة تشريعات التعمير والبناء ـــــــــــــــــــــــــــــ  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------- 

21 

 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

 :مقدمة

تزداد خطورة الدور الذي يلعبه المرقي العقاري في المجتمع ،وبقدر هذه الخطورة تتسع وتتعاظم أهمية تأمين وحماية 
في "المرقي العقاري"يمة التي كانت ترمي إلى توفير قدر أكبر من الحماية للمهني المتعاملين معه،وعلى عكس النظرة القد

أدائه لعمله على حساب مصلحة العمالء،وأساس ذلك يكمن في  أن مالحقة المهني بالمسؤولية عن أي خطأ ُيضعف لديه 
 .من شبح المسؤولية روح اإلقدام على العمل ويدفعه إلى اإلحجام في كثير من الحاالت عن أداء عمله خوفا 

فقد أصبح التوجه الحالي يهدف إلى توفير أكبر قدر ممكن من الطمأنينة لهؤالء الذين تضطرهم الظروف إلى 
ويكون ذلك من خالل البحث عن أساليب فعالة تؤمنهم ضد األخطار التي ".المرقي العقاري"التعامل مع صاحب المهنة 

ثاء ممارسته للمهنة ،وتضمن للمتعاملين معه تعويض أكبر جزء من األضرار يمكن أن تنتج عن أخطاء المرقي العقاري أ
 .التي تلحق بهم بسبب عالقاتهم به

وما دفعنا للبحث في هذه الفكرة هو ضعف اإلحساس بالمسؤولية لدى المرقي العقاري ،بل قد يصل به األمر إلى 
ظم المتعاملين مع المرقي العقاري ،وهذا نرجعه إلى حد عدم إكتراثه  بها ،وذلك راجع إلى الجهل الذي يسيطر على مع

تفشي األمية القانونية التي تؤدي إلى ضياع كثير من الحقوق وتورث الجبن والخوف لدى المتعاملين مع المرقي العقاري 
 .وتحول دونهم ومالحقة المرقي العقاري بالمسؤولية على الرغم من توافر مقتضياتها

  لتبيانها هي هل توجد أزمة أركان المسؤولية المدنية ؟  أم البحث عن بدائل؟ والفكرة العامة التي نسعى

 نهوض مسؤولية المرقي العقاري المدنية :المبحث األول 

 الخطأ: المطلب األول

ال شك أن األزمة التي تعاني منها المسؤولية المدنية اآلن ال يجهلها المشتغلين في تطور النظريات   
في  ذ أن توقف األساس التقليدي وهو الخطأ في نظر فريق من القانونيين على أن يكون أساسا كافيا لهاالقانونية،خاصة من

الوقت الذي لم يوجد فيه البديل لهذا األساس التقليدي ،إال بصعوبة بالغة وفي حاالت خاصة ،كما سوف نرى وهي تطويع 
درها في اإلرادة العقدية أو في مفهوم الخطأ طبقا للقواعد مفهوم الخطأ بأن ُيحًمل وُيضاف إليه إلتزامات قد ال تجد مص

العامة في القانون المدني ،بل تجد مصدرها في النصوص األخالقية وحتى التنظيمية للنشاطات المهنية المختلفة التي تجعل 
 األفراد يتعاقدون عن طريقها

ن كان ال يكتفي بالخطأ حتى تنجح دعوى المسؤولية،بل يجب إسناد عد م تنفيذ اإللتزام إلى مسبب الضرر،وهو ما وا 
يمكن أن يتحقق بإشتراط أن يكون الضرر الواقع نتيجة مباشرة ومحققة للفعل الضار،بحيث إذا استطاع المدعى عليه في 
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دعوى المسؤولية إثبات أن عدم التنفيذ لإللتزام يرجع إلى ظروف خارجية ال دخل إلرادته فيها كالقوة القاهرة ،فهنا يضع 
 . 1نهاية الدعوى بالفشل وهذا موقف مشرعنا المدني

ومادامت المسؤولية المدنية تعاني حاليا من أزمة حادة ،وأن سبب هذه األزمة يرتبط إرتباطا وثيقا باألساس التقليدي 
ري الذي بنيت عليه وهو خطأ المسؤول،فعليه ستنصب دراستنا إلى تطور فكرة الخطأ وأثره على مسؤولية المرقي العقا

 .المدنية

 .إن وراء إقرار فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية من وراءها أسباب أدبية أوال ومنطقية ثانيا

وأما السبب  األدبي مفاده أن الشخص يتوجب عليه أن يدفع تعويضا عن الضرر الذي تسبب فيه بخطئه للغير  
غير المقبول أدبيا أن نطالب بتعويض األضرار التي ال وعلى العكس من ذلك، فإنه من . وهذا ما تقتضيه قواعد العدالة

أما السبب المنطقي فمؤّداه أن الشخص ُيسأل عن الضرر الذي نتج عن خطئه، ومن المنطق أن ال ُيسأل . عالقة لنا بها
 .2عن ضرر لم يتسبب فيه بخطئه هو

طأ بجعله مفترضا تارة وجعله غير حيث بالرجوع إلى القضاء الفرنسي نجده يذهب بعيدا حيث يتوسع في مفهوم الخ
قابل إلثبات العكس تارة أخرى ، كما نجده ُيقيم المسؤولية عن فعل األشياء دون حاجة إلثبات هذا الخطأ في أحيان أخرى، 
 3وهكذا إستطاع صياغة مجموعة مبادئ وقواعد غيرت من وجه المسؤولية وخرجت بها في مرات عديدة عن قصد المشرع

لبعض إلى  القول بأن المسؤولية المدنية أصبحت اآلن نوعين أحدهما يقوم على أساس الخطأ والثاني يقوم وهذا ما دفع با
على أساس تحمل التبعة وأن المسؤولية عن فعل األشياء التي خلقها القضاء الفرنسي تضاءلت أمامـها المسؤولية عن الفعـل 

وم وبفعل التطور الصناعي واآللي ، تمثل القانون العام للمسؤولية ق م ف والتي باتت الي 8216الشخصي الواردة بالمـادة  
والتي كانت بداية التفكير في التطور الجديد  لفكرة للمسؤولية الموضوعية ، حيث اتجه الفقه ومعه القضاء إلى البحث عن 

نشاط خطر يؤدي بإلحاق قاعدة تكون أخف وطأة من قاعدة الخطأ، فاهتديا إلى فكرة الضرر،  إذ تقرر التعويض عن كل 
الضرر بالغير حتى ولو لم يصاحب ذلك النشاط أي خطئ من المسؤول، بل ولو كان ذلك الضرر مرده إلى خطئ من 

،ومما ساعد على تقبل هذا الفكر الجديد في المسؤولية، هو انتشار المذهب  4المصاب نفسه أو بقوة قاهرة أو حادث مفاجئ
 .            تراكية من جهة، وظهور نظام التأمين وانتشاره بين أرباب العمل من جهة أخرىاالجتماعي واتساع األفكار االش

وبناءا على التوجيهات السالفة الذكر توجه القضاء إلى التوسع في اإللتزامات القانونية الملقاة على عاتق أرباب 
ء اإلثبات على المدعى المضرور، مع وكان من شأن هذا المنحى أن سهل عب. العمل حتى يسهل إثبات خطأ رب العمل

                                                           
حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ إلتزامه،مالم يثبت أن إذا استحال على المدين أن ينفذ اإللتزام عينا "ق م ج  870تنص المادة  - 1

 "استحالة التنفيذ نشات عن سبب ال يد له فيه
 00المنصورة ص. مكتبة الجالء. 8882حقيقة أزمة المسؤولية المدنية ودور التأمين المسؤولية : عبد الحميد إبراهيم البيه.-  2
معهد -األحكام العامة أركان المسؤولية الخطأ والضرر والسببية–القسم األول  -ي تقنيات البالد العربيةالمسؤولية المدنية ف: سليمان مرقص  3

 جامعة الدول العربية-8878طبعة  -البحوث والدراسات العربية
  866ص - 85رقم -مجلة القانون اإلقتصاد. االتجاه الحديث في العقد والمسؤولية الخطيئة: وديع فرج .-  4
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لتزامه، ولكن ذلك كان ُيضًيع على المضرورين حقوقهم في الحصول على  وجوب إثبات تقصير المدعى عليه في واجبه وا 
 .  التعويضات

هذا ويتفق الجمهور في الفقه الحديث مع أنصار وحدة المسؤولية ،في أن إثبات الخطأ ال يختلف بحسب نوع 
هي عقدية أم تقصيرية ،بل يخضع في الحالتين لنظام واحد تضعه المبادئ العامة في نظرية اإلثبات ،  المسؤولية هل

لقاء عبء  وتحدده فكرتان تمليهما البديهة وال توجبهما نصوص القانون ،هما إفتراض ما يحدث في أغلب األحيان  وا 
المبادئ بين اإللتزام بتحقيق نتيجة واإللتزام ببذل  اإلثبات على عاتق أقدر الخصوم على تقديمه ،ويميزون في تطبيق هذه

 .عناية 

فإذا كان محل اإللتزام تحقيق نتيجة ،يجب على الدائن أن يثبت عدم تحقق هذه النتيجة ،ويقيم بهذا الدليل على عدم 
قيم الدليل على إصابته تنفيذ المدين إللتزامه ،فعلى المسافر الذي يطالب الناقل بتعويض عن إخالله بإلتزامه بسالمته أن يُ 

في أثناء نقله ،ولكن الدائن قد يستحيل عليه إذا كان محل اإللتزام إعطاء أو عمال أن ُيثبت عدم تنفيذه ،فكيف يستطيع 
الدائن أن يقيم الدليل على عدم رد مبلغ القرض ،أو عدم صنع المنقول الذي اتفق على صنعه ؟ ألن هذه ،أو تلك واقعة 

،ُيعتبر إثباتها مستحيال عليه ،ولكن يكون يسيرا على المدين إثبات تنفيذه إللتزامه سواء الوفاء بالقرض أو سلبية غير محددة 
صنع المنقول ،لذلك يكتفي من الدائن بإثبات اإللتزام بإقامة الدليل على العقد الذي رتبه ،لُيكلف المدين بإثبات براءة ذمته 

سبب أجنبي عنه ،أي إلقاًء بعبء اإلثبات على عاتق أقدر الخصوم على ،بتنفيذه أو برجوع عدم تنفيذه إلى  1منه
ن كان هذا اإلفتراض ال يقوم على فكرة قرب  تقديمه،وعلى ذلك متى قام الدائن بإثبات اإللتزام افترض عدم تنفيذه ،وا 

يعتبر عدم إدالء المدين بأي  اإلحتمال التي تتأسس عليها القرينة القانونية ،بل يمكن القول بأن للقاضي في هذه الحالة أن
 .دليل َينقض إدعاء الدائن قرينة قضائية على عدم تنفيذه إللتزامه

على أن عدم تحقيق النتيجة محل اإللتزام ال يعتبر خطأ في جانب المدين إال إذا كان عدم تحقيقها يرجع إلى 
نفي تقصيره ؟ ،يفترض رجوع عدم تحقيق تقصيره ،فهل يكون على الدائن إثبات تقصير المدين ،أم يكون على المدين 

لقاء  النتيجة أو في عبارة أخرى عدم تنفيذ اإللتزام إلى تقصير المدين ،إفتراضا لما يحدث في أغلب األحيان من ناحية ،وا 
لعبء اإلثبات على عاتق أقدر الخصوم على تقديمه من ناحية أخرى ،ألن المدين يستطيع وفي أغلب األحيان الوفاء 

،كما أنه أدرى من الدائن بأسباب عدم تنفيذه إللتزامه ،ألن األمر يتعلق بنشاطه ويجب من ثم على المدين ليتخلص بتعهده 
من المسؤولية أن ُيقيم الدليل على عدم تنفيذه إللتزامه يرجع إلى واقعة أو وقائع محددة تعتبر سببا أجنبيا ال ينسب إليه 

                                                           

مطبعة –الجزء األول في ازدواج المسؤولية أو وحدة المسؤولية المدنية ،ومسألة الخيرة –مشكالت المسؤولية المدنية : د جمال الدين زكي محمو - 1
 28و26ص -8871سنة  -مصر–جامعة القاهرة 
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زام ،قامت  ضد المدين وفقا لتحليل البعض قرينة ُمزدوجة ،أي قرينة على عدم ،وعلى ذلك فمتى أثبت الدائن وجود اإللت1
 .   2تنفيذه إللتزامه يمكنه نقضها بإثبات الوفاء به ،وقرينة على خطئه ال يمكنه نقضها إال بإثبات السبب األجنبي 

لى الدائن إثبات إخالل المدين أما إذا كان محل اإللتزام امتناعا عن عمل ،أو كان تنفيذ اإللتزام معيبا ،تعّين ع
بإلتزامه ،بإقامة الدليل على وقوع الفعل الذي تعهد اإلمتناع عنه ،أو العيب الذي ُيعثِّر تنفيذه إللتزامه ،إلقاًءا لعبء اإلثبات 

 3على أقدر الخصوم على القيام به في الحالة األولى ،وافتراضًا لما يقع في أغلب األحيان في الحالة الثانية

 .والخطأ الذي يرتكبه المرقي العقاري يتمثل في إخالل المرقي العقاري بإلتزاماته إزاء المقتني  هذا

هذا وسنبين كذلك الدور الذي يلعبه قانون حماية المستهلك في تشديد مسؤولية المرقي العقاري وبالتالي توفير - 
 .حماية أكبر لما نسميه بالمستهلك العقاري

يلتزم المرقي العقاري بضمان اإللتزام باإلعالم عن "منه تنص  88وطبقا لنص المادة  4 68-88فبالعودة إلى قانون 
 ..."المشروع العقاري في األماكن المخصصة لإلشهار

ويتمثل هذا اإللتزام القانوني الذي ُيعد خطأ إذا أخل به المرقي العقاري ،في أن يلتزم المرقي العقاري بأن ٌيقدم إلى 
ه والمتفاوض معه معلومات حقيقية عن مدى مالئمة العملية المطروحة فنيا وماليا فال يستغل عدم المستفيد من خدمت

تخصص المتفاوض في مسائل فنية أو مالية معينة ليجز به في عقد ال يناسبه،ويتفاقم هذا اإللتزام وطأَة وسعَة إذا ما تعلق 
لرأي على حتمية إطالع الطرف اآلخر غير المتخصص األمر بمتخصص أو متمرس في مجاله بطبيعة الحال حيث ينعقد ا

 .  5أو العالم بالقليل عن الطبيعة المالية والتقنية للصفقة 

 27يتوسع اإللتزام باإلعالم ليشمل حتى مسألة اإلعالم باألسعار ،حيث تنص المادة  88/68وبالرجوع إلى قانون 
التصاميم تحت طائلة البطالن تشكيلة سعر البيع وآجال يجب أن يوضح عقد البيع على " على مايلي 88/68من قانون 

 الدفع بالنسبة لتقدم األشغال 

 ".كما يجب عليه في حالة تجزئة تسديد المبلغ المتفق عليه،تحديد كيفية ذلك

                                                           
ص -8818-الجزائر-الطبعة الثانية-معيةديوان المطبوعات الجا-دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري: علي علي سليمان- 1
 وما بعدها6
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشا عن سبب ال يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة ،أو خطأ صدر من " ق م ج  867تنص المادة - 2

 "المضرور أو خطأ من الغير ،كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر مالم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك
 011ص -8800-لبنان-بيروت-الجزء األول-مصادر اإللتزام-الوسيط في شرح القانون المدني: عبد الرزاق السنهوري- 3
 6688مارس  60المؤرخة في  88،ج ر ،عدد 6688فيفري  87المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية  المؤرخ في  88/68قانون  - 4

5-Vanwisk-Alexandre Michèle : la réparation du dommage dans la négociation et la formation des contrats 
,analles de la faculté de droit de liège -1980-No 1-p 19  
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جاز وأكثر من هذا يتوسع اإللتزام باإلعالم إلى  مسألة اإللتزام بالمطابقة ،حيث ال يلتزم المرقي العقاري بإتمام اإلن
خالل األجل المتفق عليه بل ال بد أن يكون هذا اإلنجاز مطابقا لقواعد التعمير والبناء المتفق عليها ،إذ ألزم المشرع 
الجزائري المرقي العقاري بضرورة تسليمه شهادة المطابقة إلى مقتني العقار،وذلك قبل تسليمه البناية أو جزء منها لمقتني 

في حالة " المحدد للقواعد التي تنظم النشاط العقاري التي تنص  88/68من قانون  28ة العقار وهذا ما تنص عنه الماد
عقد البيع بناء على التصاميم ال يمكن حيازةالبناية أو جزء من البناية إال بعد تسليم شهادة المطابقة المنصوص عليها في 

 "86/168قانون 

ت نجده يولي أهمية كبرى بها من حيث تقرير مسؤولية المرقي أما بالنسبة لموقف القضاء الجزائري من هذه اإللتزاما
 العقاري

،حيث أقيمت مسؤولية المرقي العقاري على أساس عدم تبليغه  6668وهذا ما نلمسه في قرار المحكمة العليا لسنة
النزاع في قضية  حيث أن" شهادة التأمين إلى المشتري ،بحكم أن التبليغ يأخذ حكم اإللتزام باإلعالم ،حيث نص القرار 

المتعلق بالنشاط العقاري الذي وفي إطار إقامة  82/62الحال تحكمه النصوص القانونية المتعلقة بالمرسوم التشريعي 
عالقة تعاقدية متوازية بين المرقي العقاري والمشتري،قد منح ضمانات كافية لصالح المشتري،كإلزام المرقي العقاري قبل 

ر أن يطلب من المهندسين المعماريين والمقاولين المكلفين بإنجاز المنشأة ،شهادة تأمين تحملهم تسليم البناية لهذا األخي
 .مدني  558المسؤولية المدنية العشرية طبقا للمادة 

من المرسوم السالف الذكر تحمل المرقي العقاري المسؤولية المدنية في حالة عدم تبليغ شهادة  61وحيث أن المادة 
 2"مشتري كأقصى حد يوم تسليم البنايةالتأمين إلى ال

 تدعيم حماية  آخر للمستهلك العقاري 19/13 المستهلكقانون حماية : المطلب الثاني

إذا سبق في مسألة تبيان ركن الخطأ الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية للمرقي العقاري ،وأن هذا الخطأ يثور أينما 
 .88/68منصوص عليها في قانون وجد عدم إحترام لإللتزامات القانونية ال

 3إال أننا نجد أن هذه الحماية تتوسع بل وُتشدد من مسؤولية المرقي العقاري المدنية في قانون حماية المستهلك

فنرى مسألة اإللتزام باإلعالم قد نص عليه كذلك قانون حماية المستهلك، بحكم أن المرقين العقاريين محترفين 
 .المقتنين،ومنه عقد الترقية العقارية يمكن الحكم عليه بأنه عقد إستهالكي  متخصصين يتفوقون بذلك على

                                                           
 6ي المؤرخة ف 56ج ر –المتعلق بالتهيئة والتعمير  8886ديسمبر 8الموافق ل  8888جمادى األولى عام  88المؤرخ في   86/68قانون رقم - 1

 8886ديسمبر 
 821ص -6686سنة -68العدد–مجلة المحكمة العليا – 87/86/6668بتاريخ  568268قرار رقم - 2
 61لسنة  85ج ر عدد -المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 6668فيفري  65الموافق ل 8826صفر عام  68المؤرخ في  68/62قانون - 3

 6668مارس 
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فمن حيث األطراف نجد المرقي العقاري وهو الطرف القوي الذي يعلم كل ما يتعلق بالعقد ،وبالتالي فهو محترف 
 .لعقاري ومن جهة أخرى نجد المقتني وهو الطرف الضعيف الذي هو في حاجة إلى الحماية وهو المستهلك ا

" التي تنص 62-68من قانون  2/88أما من حيث المحل فنجد أن العقار يعد منتوجا وهذا حسب نص المادة 
 "المنتوج كل سلعة أو خدمة يمكن أن يكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا

مادي قابل  السلعة كل شيء" منه تنص 2/81وبالرجوع إلى مفهوم السلعة في قانون حماية المستهلك طبقا للمادة 
 "للتنازل عنه بمقابل أو مجانا

طار حماية المستهلك العقاري،وبالتالي تطبيق على المرقي  وبما أن العقار يعد شيء مادي ،فهو يدخل ضمن فكرة وا 
 .العقاري أحكام قانون حماية المستهلك وقمع الغش

يجب على كل متدخل أن "تنص  68/62من قانون حماية المستهلك  87ففيما يخص اإللتزام باإلعالم نجد المادة 
 .من ذات القانون  81المادة  هو ما تنص عنه،و " ُيعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه لإلستهالك

وبالتالي هذا اإللتزام باإلعالم نجد حسب قانون حماية المستهلك واجب من النظام العام فهو قاعدة آمرة ال يمكن 
 .مخالفتها اإلتفاق على 

رتضاء  حتراما لقواعد العدالة،وا  ونعتقد في أن نطاق هذا اإللتزام يتسع ليشمل كل شيء نزوال على مبدأ حسن النية وا 
لإلتجاه الحمائي المتنامي لحقوق المستهلك العقاري ،ونوافق ما يذهب إليه الفقيه محمود زكي في كتابه مشكالت المسؤولية 

ت فرضها القانون ولم يفرضها المتعاقدان فهي إلتزامات قانونية ال عقدية ،فهي إلتزامات مفروضة بحكم أنها إلتزاما 1المدنية 
بمقتضى القانون بسبب العقد ،ولكنها ال تنتج عن هذا العقد ،وغرض المشرع منها ليس تفسير اإلرادة الفردية ولكن تحديد 

 .صلحة العامةوكفالة إحترام المقتضيات اإلجابية للعدل اإلجتماعي بإسم الم

يجب "المحدد لقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية إذ تنص 88/68من قانون  87وتؤكد هذا اإللتزام نص المادة 
على المرقي العقاري أن يساهم بصفة فعالة في اإلثراء الدائم لقواعد أخالقيات المهنة واإلحترام الصارم لها،ويجب عليه على 

 وجه الخصوص

ستغالل بأي شكل من األشكال حسن نية أو ثقة المقتني والسهر على إعالم عدم اللجوء ل- إلشهار الكاذب أوا 
 "حقيقي وكامل لشركائه

من قانون حماية  86وكذلك بالنسبة لإللتزام بالمطابقة ،تطرق إليه قانون حماية المستهلك هو اآلخر في نص المادة 
لمنتوج قبل عرضه لإلستهالك طبقا لألحكام التنظيمية والتشريعية يجب على كل متدخل إجراء رقابة مطابقة ا"المستهلك 

 "السارية المفعول
                                                           

 71ص-8871-مطبعة جامعة القاهرة-الجزء األول–المسؤولية المدنية  مشكالت: محمود جمال الدين زكي- 1
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وهذا وسنزيد تبيان خصوصية قانون حماية المستهلك العقاري في مقالنا فيما يخص مسألة الضمان العشري وهذا 
ة وحديثة لتشييد المباني،من أجل أكبر اإللتزام برز نتيجة إستعمال المرقين العقاريين والمقاولين والمهندسين ألساليب مستعجل

قدر من الربح في مدة وجيزة،مما نتج عنه رداءة في العمران بقدر أصبح معه سالمة وأمن المقتنيين لهذه العقارات في خطر 
 . 558،األمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى النص على هذا الضمان في قواعد القانون المدني الجزائري من خالل المادة 

تخص فقط فئة المهندسين والمقاولين بهذا الضمان العشري ،ومن أجل توفير حماية أكبر  558ولكن مادامت المادة 
غير أن الحيازة وشهادة "التي تنص 60/2في نص المادة  88/68للمستهلك العقاري تدخل المشرع من خالل قانون 

 "يها المرقي العقاريالمطابقة ال تعفيان من المسؤولية العشرية التي قد يتعرض إل

فإذا كان هذا هو حال القانون المنظم للقواعد المتعلقة بالترقية العقارية،فنجد قانون حماية المستهلك ذهب أبعد من 
 ...يستفيد كل مقتني ألي منتوج من الضمان بقوة القانون"منه  82هذا حيث نص في المادة 

 ."ويعتبرباطال كل شرط مخالف الحكام هذه المادة-

بالتالي المشرع في قانون حماية المستهلك حمى المستهلك العقاري حتى من إتفاقات اإلعفاء من المسؤولية العقدية و 
يجوز اإلتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث "مدني جزائري من أنه  871التي يمكن للمرقي إعمالها بحق المادة 

ى إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ إلتزامه التعاقدي المفاجئ أو القوة القاهرة ،وكذلك يجوز اإلتفاق عل
،إال ما ينشأ عن غشه ،أو عن خطئه الجسيم، غير أنه يجوز للمدين أن يشترط إعفاءه من المسؤولية الناجمة عن الغش أو 

فاء من المسؤولية الناجمة الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ إلتزامه ،ويبطل كل شرط يقضي باإلع
 " عن العمل اإلجرامي 

وعلى إثر هذا نجد في التشريع اإلستهالكي الجزائري تدخل المشرع بأن إختط لنفسه مسلكا حاسما فظل من خالله 
 اللجوء إلى سبيل الحظر الكامل ألي بند يرد في العقد أو في إتفاق الحق عليه بقصد إعفاء المهني من أي إلتزام عقدي في

يستفيد كل مقتن ألي منتوج أو خدمة من الضمان ،وأوقع باطال كل شرط " 82مواجهة المستهلك ، حيث نص في المادة 
وال شك أن مثل هذا اإلتجاه يحمي المستهلك 1يقضي بحرمان المستهلك ألي خدمة أو منتوج من هذا الضمان القانوني 

هني مستغال ما يتمتع به مقارنة بالمستهلك من تفوق إقتصادي ويجنبه أي طريق للتعسف الذي قد يتعرض له من جانب الم
وعلمي بالسلعة أو الخدمة محل العقد ليفرض عليه ما يروق له من شروط تعفيه من المسؤولية المدنية عن أخطائه العقدية 

 . أو تخفف عنه آثارها أو تحد له من تبعاتها 

كانية اإلتفاق على إعفاء المدين من المسؤولية العقدية بمقتضى وما يزيد من تأكيد هذه الفكرة هو أنه بالرغم من إم
جعلت بند التخلي أو اإلعفاء من المسؤولية  2602-60من المرسوم التنفيذي رقم  65/8ق م إال أن المادة 871المادة 

                                                           

 85جريدة رسمية عدد -المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 6668فبراير  65الموافق ل  8826صفر  68المؤرخ في  62-68قانون رقم - 1
 تعتبر تعسفية ،البنود التي يقم من خاللها العون اإلقتصادي بما يأتي"تنص- 2
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ق  886نص المادة بدون تعويض للمستهلك بمثابة شرط تعسفي ،وبالتالي جزاؤه التعديل أو اإللغاء من قبل القاضي وفقا ل
 .م ج تشديدا من مسؤولية المرقي العقاري وحماية للمتعاملين معه

 أي صمود لمسؤولية المرقي العقاري أمام هذه اإللتزامات القانونية: المبحث الثاني

 إنفراد خطأ المرقي العقاري بخاصية يستعصي معها مطابقته مع مفهوم الخطأ طبقا للقواعد العامة في:المطلب األول
 القانون المدني

ق م ،أي بمعيار  876إذا كان الخطأ العقدي عند المسؤولية العقدية ُيقاس بمعيار المادة   بالنسبة للخطأ ،
الذي  le bonus pater familasبتقدير سلوك المدين ومقارنته بسلوك رب األسرة الحريص  in abstractoموضوعي 

ا للوفاء باإللتزام ،ويتخذ المعيار الموضوعي أيضا أساسا لتقدير الخطأ التقصيري  ُجعل قدر عنايته  طبقا للمادة السابقة معيار 
،لكن نجد أن المرقي العقاري 1حيث ُيقاس سلوك ُمحدث الضرر بسلوك الشخص المعتاد من أوسط الناس حيطة وتبصرأً 

تظر الجمهور منه أكثر ماما ُينتظر يقاس سلوكه بعيار  المرقي العقاري أو المهني المتبصر من أوسط رجال المهنة الذي ين
من الشخص العادي ،حتى لو كان أكثر الناس حرصا وتبصرا فالمهني متخصص في عمل معين وقد أعد له إعدادا خاصا 
وهو يملك األدوات والتجهيزات الفنية التي تيسر عليه إنجاز هذا العمل ،ثم فوق ذلك يتلقى أتعابا عما يقدمه من خدمة 

نما بسلوك مهني مثله ،بل ال يكفي أن ُيقاس سلوك المهني ،ولذلك من الطب يعي أال ُيقاس سلوكه بسلوك الرجل المعتاد وا 
نما يقاس بسلوك مهني يباشر مهنة مماثلة ومن نفس درجة تخصص الفني    .بسلوك مهني آخر ،وا 

ثناء ممارسة مهنته زد على ذلك أن المرقي العقاري يخضع إلى  الخطأ المهني فهو الخطأ المرتكب من شخص أ
والخطأ المهني يجب أن ُيقاس بمعيار أكثر شدة، اصُطِلح عليه . وينطوي على إخالل بالقواعد العلمية والفنية لتلك المهنة

 . « le Bon professionnel »" معيار المهني الممتاز"

والتي  « théorie de la gradation des fautes). 2هذا وقد برزت نظرية أخرى تسمى نظرية تدرج الخطأ
تميِّز بين الخطأ المهني الجسيم والخطأ المهني اليسير، إذ الخطأ الجسيم قانونا هو خطأ غير عمدي ال تتوافر فيه نية 

، ولكن كون هذا الخطأ جسيما وكبيرا فإن ذلك دفع بفقهاء الرومان إلى تشبيهه بالخطأ العمدي أو الخطأ 3اإلضرار بالغير
ذا كان هذ  .ا التشبيه ال ُيؤثر أبدا على كونه خطأ غير عمديالتدليسي وا 

                                                                                                                                                                                     

 "بدون تعويض للمستهلك في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي ،أو التنفيذ الغير الصحيح لواجباته ،لي عن مسؤوليته بصفة منفردةالتخ
المحدد للعناصر األساسية للعقود المبرمة بين األعوان اإلقتصاديين والمستهلكين  6660سبتمبر  86المؤرخ في  265-60راجع المرسوم التنفيذي 

 6660سبتمبر  88- 50ج ر عدد -لتي تعتبر تعسفيةوالبنود ا
 وما بعدها 868ص -المرجع السابق: محمود جمال الدين زكي - 1
 .06، ص 6668محمد حاتم البيان، النظرية العامة لاللتزام، جامعة دمشق،   2

3 - Philippe Letourneau : la responsabilité civil professionnelle, ed Economica, 1995, p 13. 
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وعليه فالخطأ العادي يخرج عن ميدان المهنة التي يمارسها المرقي العقاري الذي ُينسب إليه الخطأ لذلك هو عبارة 
عن عمل غير مشروع أو غير مباح يخضع للقواعد العامة المعمول بها في هذا الشأن وحيث أن هذا الخطأ ال يتصل 

 1ة المرقي العقاري  حتى ولو حصل أثناء مزاولة المهنة ،فقد آثر البعض تسميته بالخطأ المادي أو الخطأ الواضحبمهن

تجاهه إلى زيادة المسؤولية بصفة عامة من خالل تعويض أكبر قدر ممكن  زد على ذلك أن الواقع القانوني الحالي وا 
أكثر من محفل وخير دليل على ذلك هو قرار محكمة النقض  من األضرار المحتملة وهذا التطور قد سايره القضاء في

يعد من صميم نظام المسؤولية المدنية إرجاع التوازن إلى اإلختالل الحاصل بفعل "الفرنسية الذي أقرت من خالله أنه 
عادة وضع المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل تحقق الفعل الضار  .ل،بمعنى تحقيق تعويض عاد2" الضرر ،وا 

حيث التحول الذي يمس نظام المسؤولية المدنية بطبيعة الحال له ارتباط وثيق بالتوسع المستمر لحجم الخطر نتيجة 
  personnel prévisibleالتطور السريع لمختلف مناحي الحياة ونجد هذا يبرز فيما يسمى التحول من الخطر الفردي   

بحكم أن التوجه الحديث للمسؤولية المدنية يتجه نحو كفالة   collectif imprévisible إلى خطر جماعي غير متوقع
 . 3حقوق المضرورين

فما دام سلوك المهني ُيقاس بسلوك مهني آخر من نفس التخصص والدرجة ،فإن هذا المعيار سيكون واجب  
المهني الحريص من  اإلتباع سواء في المجال العقدي أو خارجه ،فالخطأ هو في الحالتين خروج عن السلوك الذي يتبناه

 4.نفس التخصص والدرجة

وعليه هذا التطور يؤدي كتحصيل حاصل إلى هجر هذه التفرقة على إفتراض أن من يمارس مهنة معينة يحوز 
 .المعلومات النظرية والعملية التي تقتضيهما ،وليس مقبوال أن نطبق مسؤولية أخف على من يملك معلومات أكبر 

 ان لإلعتراف بمسؤولية المرقي العقاري المهنية حان األو : المطلب الثاني

لتزامات كل من  إذن واطالقا من السابق ذكره بخصوصية ركن الخطأ وأن العقد ليس هو الوحيد المحدد لحدود وا 
المرقي العقاري والمقتني أو المشتري ،بل هناك إلتزامات أخرى لم تتطرق إليها اإلرادة التعاقدية ،بل نص عليها المشرع 

 .التالي هي إلتزامات قانونية ،وأبعد من هذا ال يمكن اإلتفاق على مخالفتهاوب

                                                           
1

دراسة –الخطأ المهني والخطأ العادي في إطار المسؤولية الطبية : أنظر وبتصرف  إبراهيم علي حمادي الحلبوسي - 

 72ص -7002-بيروت –منشورات الحلبي الحقوقية –الطبعة األولى –قانونية مقارنة 
2 -Cass.Civ, 2ème, 20 déc 1996, D 1967, p 167.   

 712ص  -7002مصر –دار الجامعة الجديدة –دراسة مقارنة -ية المدنية للمنتجالمسؤول: قادة شهيدة   3
4 -voir Mazeaud et Tunc : Traité de la responsabilité civile ,op .cit,T.I.N°705 il écrit «  l’existence de cette faute 

professionnelle spécifique permet aux tribunaux de ne pas se prononcer sur la nature de la responsabilité 

professionnelle .en effet ,comme on a pu le noter ,il ya convergence sur ce point de l’analyse contractuelle et de 

l’analyse délictuelle de la responsabilité professionnelle .les standards de conduite contractuels et délictuels se 

rejoignent ,de telle sorte que concernant la responsabilité professionnelle ,il n’ya pas quant à la définition de la 

faute à distinguer responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle) » 
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وكثير من المهن الحرة باإلضافة إلى مهنة لمرقي العقاري التي تثير مشكلة تكييف المسؤولية الخاصة بها ،فنجد 
قر على أن مسؤوليتهم هي مهنة المقاول ،حيث أن المقاول أو المهندس المعماري وحسب الفقه و القضاء الفرنسي قد است

 .مسؤولية عقدية ،لكن ورغم هذا التكييف ،فقد نبها إلى أن هذه المسؤولية غير كافية لتغطية مخاطر هذه المهنة 

ن كانت ترتبط بعقد مقاولة،إال أنه ال يمكن اعتبارها تطبيقا للقواعد العامة  فمسؤولية المقاول والمهندس المعماري وا 
فهي مسؤولية مفترضة بقوة القانون لمجرد حدوث التهدم الكلي أو الجزئي ،حيث ال يطلب من  ،1وه،إذ تخالفها من عدة وج

وخالفا للقواعد العامة إثبات الخطأ من جانب المقاول أو المهندس المعماري في إلتزاماتهم ،فهي من قبيل (رب العمل)الدائن
 .يالمسؤولية الموضوعية التي ال تسقط إال بإثبات السبب األجنب

كذلك وخالفا للقواعد العامة في المسؤولية العقدية ،فال يجوز اإلعفاء من المسؤولية إو إنتقاصها ،وكل اتفاق يخالف 
ذلك يقع باطال لتعارضها مع قاعدة تتعلق بالنظام العام،وهذا ما يجعل مسؤولية المقاول والمهندس المعماري تبدو وكأنها 

 2من األنظمة القانونية نظام مستقل واصيل ال يتبع أي طائفة 

  :خاتمة

ن كانت ترتبط وحسب األصل بالقواعد العامة في  يتبين مما سبق أن المهن الحرة ومنها مهنة المرقي العقاري،    وا 
القانون المدني،سواء بخضوعها ألحكام المسؤولية العقدية إن توفرت شروطها أو أحكام المسؤولية التقصيرية،إال أنها ال 

عض األحيان ألي من المسؤوليتين مما يتعين معه التنصيص في القوانين المنظمة لهذه المهن،ومنها مهنة تستجيب في ب
 .المرقي العقاري على أحكام خاصة تنظم مسؤوليتها

 

 

 
 
 
 
 

 
                                                           

دار -البحث في مضمونها وصورها وحدودها مع الضمات القانوني-للمقاول والمهندس المعماريالمسؤولية العقدية :أحمد عبد العال أبو قرين- 1
 66ص-6668-الطبعة األولى -الثقافة الجامعية

 672ص-685بند-8815-دار الفكر العربي-مسؤولية مهندسي ومقاولي البناء:محمد شكري سرور- 2
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 المسح العقاري كإجراء إلثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري
 ، جامعة خنشلةأوشن حنان /د

 0، جامعة باتنةدكتوراه باحثة، خليفي وردة
 

:ملخص   
اهتمت الجزائر كباقي دول العالم بتنظيم الملكية العقارية  وذلك من خالل سن قواعد قانونية تنظم التصرفات الواردة 

ويلعب المسح العقاري باعتباره كإجراء إلثبات الملكية دورا هاما في تحديد النطاق العام  عليها وتحديد كيفية التعامل معها ،
للعقارات وذلك من خالل تحديد مواقع العقارات ، ومعرفة مالكيها ، وهذا من خالل القيام بمجموعة من اإلجراءات 
التحضيرية والميدانية من أجل جرد كل الممتلكات العقارية وتحديد نطاق كل بلدية ووضعها تحت تصرف مالكيها لتفادي 

 .القانونية التي قد تعترض عملية المسح العقاريأي نزاع قد يحدث بشأنها ، وكذا مواجهة اإلشكاالت 

    Summary:  

As the rest of the countries in the world, Algeria has been interested in organizing real 

estate ownership through legal rules to regulate actions involved therin and determining how 

to deal with them, and the real estate survey plays  as a property verification plays an 

important role in determining the overall scope of real estate by identifying real estate sites 

and knowing their owners. This is done through a set of preparatory and domains procedures 

,and it is for inventory all real property and determine the scope of each municipality and put 

it at the disposal of its owners to avoid any disputes that might occur and to address the legal 

issues which probably face the survey. 
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:مقدمة   
يعتبر العقار ذات أهمية خاصة في نظر كل إنسان ، إذ يعتبر دليل ثروة لمالكها، وحفاظا  على هذه الملكية سعى 

 .المشرع الجزائري إلى حماية الملكية العقارية بموجب نصوص قانونية 
ال يتم إال عن طريق إجراء فالعقارات تثير دائما نزاعات خاصة فيما يتعلق بتحديد المساحة ومالك العقار ، وهذا    

 .مسح األراضي ، فهذا األخير يهدف إلى إجراء إحصاء كامل للملكيات العقارية
ولذا فقد أصبح نظام المسح العقاري ضروري من أجل تسهيل المعامالت العقارية ، وعلى هذا األساس اهتم    

من أجل تنظيم عملية المسح العقاري السيما ما  المشرع الجزائري بعملية المسح العقاري وخص لها مجموعة من القوانين
يتعلق بتحديد قواعده واستعماله وشروط امتالكه وكيفية التصرف فيه  ولتفادي النزاعات التي قد تطرأ بشأن تحديد مساحة 

 .العقارات وتحديد مالكيها 
 :وانطالقا من هذا فقد جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن اإلشكالية التالية     

 .تساهم عملية المسح العقاري في إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري؟كيف 
 

 :ولإلجابة عن اإلشكالية السابقة تم االعتماد في دراستنا على المحاور اآلتية    
 .مفهوم المسح العقاري: المحور األول 
 .إجراءات المسح العقاري: المحور الثاني
 .نونية المتعلقة بعملية المسح العقارياإلشكاالت القا: المحور الثالث 

 
:مفهوم المسح العقاري  -المحور األول   

 األسس الفنية والقانونية ، وتنصبيعتبر المسح العقاري عملية شديدة التعقيد والتدرج والدقة كما أنها تخضع للعديد من    
،وبالتالي   1للدولة  بنوعيها العامة والخاصة  على العقارات باختالف أنواعها سواء عقارات الخواص أو العقارات التابعة
 .سوف نتطرق في هذا المحور إلى تعريف المسح العقاري ثم التطرق إلى أهدفه

:تعريف المسح العقاري –أوال   
إن المشرع الجزائري في إطار إعادة تنظيم الملكية العقارية واستقرارها وتطورها وفق ما تقتضيه التنظيمات العقارية    

مسح األراضي العام  إعداد: المتضمن  86/88/8875: المؤرخ في  75/78: ديثة ، أصدر األمر رقم الح
المتعلق بإعداد مسح  وهذا األمر كان متبوعا بمراسيم تطبيقية له ، أهمها المرسوم. وتأسيس السجل العقاري

  65/62/8870.2:األراضي العام المؤرخ في 

                                                           

  .81، ص 6668لجزائر ، دار الهدى ، الجزائر،المسح العقاري وتأسيس السجل العقاري في ا: نعيمة حاجي 1-
، ص  6666إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري، دار هومة ، الطبعة الخامسة ، الجزائر : عبد الحفيظ بن عبيدة 6

68  
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إن مسح األراضي العام يحدد ويعرف : "أعاله في المادة الثانية منه نجدها تنص على 75/78: وبالرجوع إلى األمر رقم    
 1".النطاق الطبيعي للعقارات ويكون أساسا ماديا للسجل العقاري 

 70/06:رقم المعدل والمتمم للمرسوم 68/86/8818:المؤرخ في  18/866: و تنص المادة الرابعة من المرسوم رقم   
 :لمتعلق بإعداد مسح األراضي العام على ما يلي  65/62/8870:المؤرخ في 

 :تشتمل عمليات إعداد المسح العام لجميع العقارات على تحديد ما يأتي "
 .القوام المادي وطبيعة األراضي إذا اقتضى األمر ، أنماط المزروعات الفالحية التي تنجز فيما يخص العقارات الريفية-
تخصيصها ، ونمط استعمال البنايات المقامة عليها أو استغاللها ووصفها حسب كل طابق  القوام المادي وطبيعة شغل أو-

 .فيما يخص العقارات الحضرية
المالك الظاهرون وأصحاب الحقوق العينية الظاهرون وكذلك كيفية االستغالل ويجب أن تكون هذه العمليات مصحوبة -

 .بتحديد الملكيات العمومية والخاصة
ما  ن الحدود على اختالف أنواعها وحسب الحاجة  مجسمة بكيفية دائمة  ، إما بواسطة معالمويجب أن تكو    من حجز، وا 

 .2بواسطة عالمات أخرى ،وذلك طبقا لتعليمات المصلحة المكلفة بمسح األراضي
أهدافه  باعتباره  وما يالحظ من خالل هاتين المادتين أن المشرع الجزائري لم يعرف المسح في حد ذاته بل اكتفى بذكر   

 .3عملية يراد من خاللها فرز سائر الملكيات الواردة على العقارات بغرض تأسيس ما يسمى بالسجل التجاري
 : وقد ذهب الكثير من الفقهاء والباحثين إلى تعريف المسح ، فهناك من عرفه بأنه    
 .4..."أداة لحصر جميع الملكيات العقارية سواء كانت حضرية أو ريفية"

عبارة عن إنجاز أشغال ميدانية وتقنية الغرض منها تشخيص جميع الممتلكات العقارية ، ثم :"وهناك من عرفه على انه    
تأسيس وثائق مساحة تتضمن على مستوى كل بلدية الرسم التخطيطي والجرد العقاري ، وبالتالي تشكيل القاعدة المادية 

 .5"يقة تلك الممتلكات وتسمح بإقامة مخططات على نطاق واسع بهاللتسجيل العقاري التي تعرف وتشخص بصفة دق
المسح عملية فنية تتوالها السلطات اإلدارية المختصة بغرض التأكد من الوضعية القانونية :"وهناك من عرفه على أن     

 6.للعقارات على اختالف أنواعها وما يترتب عليها من حقوق

 

                                                           
د مسح األراضي العام وتأسيس السجل التجاري ،الجريدة إعدا:،المتضمن  8875نوفمبر  86:،المؤرخ في  75/78:من األمر رقم  66المادة 2

  86الرسمية ، العدد 
الوسائل القانونية إلثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص : عماد الدين رحايمية 8

  .872،878، ص  6688والعلوم السياسية ، جامعة مولوج معمري تيزي وزو ،  قانون ،إشراف الدكتور بن شويخ الرشيد ، كلية الحقوق
  883المرجع السابق ، ص: نعيمة حاجي 
  884ص :المرجع نفسه 

  .878المرجع السابق ، ص : عماد الدين رحايمية  5
شكاالته القانونية في الجزائر ، مقال منشور بمجلة العلوم : عمار بوضياف 1 االجتماعية واإلنسانية ، الصادرة عن المركز الجامعي المسح العقاري وا 

  .28، ص  6660الشيخ العربي التبسي ، تبسة، أفريل ،
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ابقة أن المسح العقاري يعتبر عملية يتم من خاللها تحديد اإلطار العام لألرض وتحديد وعليه يستخلص من التعاريف الس   
ثبات ملكيتها وتحديد أصحابها حتى ال يكون هناك نزاع بشأنها   .مواقع العقارات من أجل تسهيل وا 

 :أهداف المسح العقاري –ثانيا 
والموقع الطوبوغرافي لكل األمالك العقارية الموجودة ،  إن الهدف من وجود المسح العقاري هو تحديد المساحة المادية   

  1.ومن جهة أخرى إلى إنشاء دفترا عقاريا مضبط على شكل ملف عقاري لتحسين بصفة معتبرة نظام اإلشهار العقاري
 :وبالتالي فالمسح العقاري يهدف لتحقيق جملة من األهداف تتمثل في    
 :يالهدف الجبائي لعملية المسح العقار -0
في حقيقة األمر أن الدور الجبائي لعملية مسح األراضي يعد الدور األصلي لها ن إذ أن المقصود من تبني مسح    

وتحديد هوية مالكيها من أجل تقييم ( أنواعها ، مساحتها ، وكذا طبيعتها ) األراضي العام هو معرفة الملكيات العقارية
 2.الضريبة العقارية المتعلقة بها 

أشارت الكثير من الدراسات أن المجتمعات القديمة عرفت ظاهرة الجباية العقارية ، ذلك أن العقار كان وال يزال يمثل وقد    
مصدرا مهما من مصادر تدعيم الخزينة العامة ، فالعقارات في كل الدول تدخل أمواال ضخمة للخزينة عن طريق الضرائب 

 3.والرسوم 
لضريبة هومشاركة المالكين في تمويل مشاريع ذات المنفعة كشف الطرق والذي يكونوا ولعل الهدف األساسي فرض هذه ا   

 4.هم أول المستفيدين منها وهذا يعود على ملكيتهم من تثمين وارتفاع في أسعارها 

 :تنظيم الوعاء العقاري والمعامالت العقارية -7
كانه أن يساهم بقدر كبير في تطهير الوضعية العقارية  بإم 75/78: إن مسح األراضي العام المنشأ بمقتضى األمر رقم    

وذلك بالتعرف على مجمل الملكيات العمومية والخاصة وعلى ذوي الحقوق ، كما باستطاعة مسح األراضي أن يكون وسيلة 
 .ذات منفعة من أجل برامج التطور االجتماعي واالقتصادي للبالد 

صدها المالية والجبائية فإنها ستساهم ال شك في تنظيم الوعاء العقاري في وعلى ذلك فإن عملية المسح إلى جانب مقا   
شكل قطع وأقسام ومواقع مع تحديد طبيعة الملك وهوية المالك والمساحة المملوكة ، ويتم إفراغ هذا التنظيم بعد انتهاء 

 5.عملية المسح في سجالت ووثائق رسمية 

ئر بلديات الوطن ، سيجعل األفراد يبرمون العقود بطريقة رسمية جون اللجوء وعليه فإنه وبتعميم عملية المسح على سا   
ذا كان السجل العقاري هو أساس نظام الشهر العقاري ، فإنه ال يمكن تأسيسه دون وجود عملية  إلى الشكل العرفي ، وا 

تنسيق مع سائر المديريات الوالئية المسح العقاري ، فعملية المسح تعد مرحلة تمهيدية تباشرها الوكالة الوطنية للمسح بال
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للمسح ويتوقف عليها نشاط مؤسسة إدارية مستقلة عنها ممثلة في المحافظة العقارية التي ستتولى تسليم الدفتر العقاري بناء 
 1.على مجموع الوثائق المسلمة إليها من طرف إدارة المسح 

 :حماية المالك-3
ة ضمانة لجميع مالكي العقارات إذ أنه يحقق لهم الحماية ، فعملية المسح تمكن يعتبر السحل التجاري والدفاتر العقاري   

من التعرف على الوضعية القانونية للعقار التي تنصب في شكل رسمي مما يتحتم معرفة المالك وسند ملكيته وكذا جميع 
الخ ، والمستفيد ... وطبيعة االستغالل المعلومات المتعلقة بالعقار محل الملكية ، سواء من حيث المساحة والحدود والموقع 

فقد نصت   2.األول من كل هذا هو المالك ، وبهدف تحقيق هذه الحماية أضفى المشرع حجية كاملة على الدفتر العقاري 
تستبدل شهادات الملكية : "المتعلق بإثبات حق الملكية العقارية الخاصة على أنه  72/26: من المرسوم رقم  26المادة 
الدفاتر :"من نفس المرسوم على ما يلي  22ونصت المادة ". ر عقارية بمجرد إعداد المسح العام ألراضي البلدية بدفات

العقارية الموضوعة على أساس مجموعة البطاقات العقارية البلدية ومسح األراضي المحدث ستشكل حسب الكيفيات التي 
 3".البينة في أن الملكية العقارية ستحدد في نصوص الحقة المنطلق الجديد والوحيد إلقامة 

 4.وعليه فإنه بعد إتمام إجراءات المسح فإن الدفتر العقاري يصبح السند الوحيد الممكن التمسك به إلثبات الملكية العقارية 
 :األهداف االجتماعية-4
 :يعتبر المسح العقاري ذات بعد اجتماعي وذلك من خالل   
 .البا بين األقارب بسبب تعيين الحدود المادية للعقارات القضاء على الخالفات التي تقع غ-
إن الضبط الدقيق للعقارات ومساحتها ومواقعها يفيد في تدعيم بعض الجوانب االقتصادية ذات البعد الوطني ، والتي تعد -

ستفادة الكبيرة أساسا للرقي االجتماعي من خالل القضاء على العديد من المعضالت االجتماعية ، إذ أن المسح يسهل اال
من األراضي بالقدر الذي يكفل للمصاريف والبنوك الضمانات عند تقديم القروض ، والتي أصبحت ضرورة في سبيل 
تطوير المشاريع الفالحية والصناعية والسياحية ، وبالتالي المساهمة في القضاء على البطالة بتوجيه الشباب لمثل هذه 

 5.المشاريع

 :عملية المسح العقاري إجراءات-المحور الثاني
يتم المسح العقاري من خالل مجموعة من اإلجراءات بدءا من عملية افتتاح عمليات المسح أو ما يسمى بالمرحلة    

 .التحضيرية ، ثم المرور إلى اإلجراءات الميدانية وبعدها التطرق إلى اإلجراءات النهائية لعملية المسح
 :مسح العقارياإلجراءات التحضيرية لعملية ال-أوال

                                                           
  .85ص :المرجع نفسه  1
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  .88، ص6660شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ،دار الخلدونية، الجزائر،  : جمال بوشناقة 3
  .52،ص  6661المنازعات العقارية ،دار هومة ، الطبعة العاشرة ، الجزائر ،:ى زروقي عمر حمدي باشا ،ليل4
  .26المرجع السابق ، ص : نعيمة حاجي 5



7102ـــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثاني جوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة تشريعات التعمير والبناء ـــــــــــــــــــــــــــــ  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------- 

36 
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تعد عملية المسح العقاري الركيزة األساسية لتحقيق نظام الشهر العقاري العيني ونظرا للمزايا التي يحققها هذا النظام فإن    
المشرع الجزائري كان صارما وشكليا في اتخاذ وتنفيذ إجراءات المسح من تاريخ إعالن الوالي المختص على انطالق 

 1.الوثائق المسحية لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا العملية إلى تاريخ شهر 

 :وسنبين في هذا العنصر اإلجراءات التحضيرية لعملية المسح العقاري على النحو التالي   
 :صدور قرار من الوالي الفتتاح عمليات المسح-0
على وجه الخصوص تاريخ افتتاح عمليات  إن عملية المسح العقاري تكون بقرار من الوالي المختص إقليميا ، يحدد فيه   

المسح والتي تأتي بعد شهر على األكثر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
ا القرار الشعبية ، وفي مجموعة القرارات اإلدارية للوالية المعنية وكذلك في الجرائد اليومية الوطنية ، كما تبلغ نسخة من هذ

إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية بهذا القرار ، ويتم إعالم الجمهور بهذه العمليات عن طريق لصق 
وتتجلى  2.يوما قبل افتتاح هذه العمليات ( 85)اإلعالنات في مقر الدائرة والبلدية المعنية ، وذلك في أجل خمسة عشر 

من المعنيين بهذه العملية ، خاصة المالك الذين يعتبر حضورهم ضروري لتجنب الحكمة من هذا اإلعالم في حضور كل 
 3.قيام النزاعات فيما بعد ، وكذا ممثلي أمالك الدولة لحماية أمالك هذه األخيرة من االستيالء

 :لجنة مسح األراضي-7
وتضم   4لديات المعنية بهذا القرار ،بعد صدور قرار الوالي يتم مباشرة إنشاء لجنة المسح ، وذلك من أجل وضع الحدود للب

مجموعة من األعضاء من مختلف القطاعات التي تعني بالمجال العقاري  75/785من األمر رقم  67اللجنة حسب المادة 
 6.، والتي تضطلع بعدة مهام 

 :تحديد محيط إقليم البلدية المعنية-3
من المرسوم رقم  65ولقد نصت على هذا المادة ،   7لبلديةأول عملية في مسح األراضي تتمثل في معرفة حدود إقليم ا   
ويقوم بهذا " ينبغي على البلديات أن تحدد أقاليمها :"المتعلق بإعداد مسح األراضي العام التي نصت على أنه 70/06

                                                           
  .666المرجع السابق ،ص :عماد الدين رحايمية  1
  .867المرجع السابق ،ص : جمال بوشناقة  2
قارية في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة لنيل درجة الماجيستير في الحقوق ،قسم القانون المسح العقاري في تثبيت الملكية الع:عبد الغني بوزيتون 8
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تنشأ لجنة لمسح األراضي :"إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري على ما يلي :المتضمن  75/78:من األمر رقم  67المادة تنص 0
قاضي من المحكمة التي يوجد بدائرة -:من أجل وضع الحدود في كل بلدية بمجرد افتتاح العمليات المساحية وتتشكل هذه اللجنة كما يلي 

رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله نائبا للرئيس، منسق إتحاد . ية ،رئيسا ويعين هذا القاضي من قبل رئيس المجلس القضائياختصاصها البلد
خاص والقطاع الفالحين البلدي نائبا للرئيس ،ثالثة أعضاء من اإلتحاد الوطني للفالحين الجزائريين وتعيينهم هذه المنظمة ويمثلون كال من القطاع ال

والشؤون ير ذاتيا والصندوق الوطني للثورة الزراعية ،رئيس التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ، ممثل عن إدارة شؤون أمالك الدولة المس
  .العقارية ،ممثل عن إدارة الضرائب المباشرة ،تقني مصلحة مسح األراضي ،كاتبا لهذه اللجنة 
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دية التحديد موظف مكلف بعمليات مسح األراضي بمحضر رئيس المجلس الشعبي البلدي ورؤساء المجالس الشعبية البل
 .1"للبلديات المجاورة ويفحص ويحل وزير الداخلية في النهاية الصعوبات التي تعني تحديد البلديات 

وبعد تحديد محيط اإلقليم تقوم المصالح المكلفة بعملية المسح بتقسيم اإلقليم البلدي إلى أقسام مساحية تكون لحدودها    
 . 2مثل في تحديد العقارات الموجودة  داخل إقليم البلدية المعنيةطابع الثبات الكافي حتى يسجل العمل الميداني المت

 :تحديد مناطق الصعوبة -4
ويقصد بها الصعوبات التي من شأنها عرقلة األشغال ، لذلك يتم مسح المناطق السهلة ثم االنتقال تدريجيا إلى المناطق    

يقوم بها مختصون في المجال، حيث تقوم المصلحة  الصعبة بهدف ربح الوقت ، وهذا اإلجراء هو نتيجة لدراسة تقنية
( غير قابلة للمسح) المحلية المكلفة بالمسح بتحديد المناطق التي من شأنها أن تثير صعوبات ، ويطلق عليها مؤقتا 

 . 3وتستثنى مؤقتا من مجال األشغال المسحية بعد موافقة المصلحة الجهوية لمسح األراضي ليتم مسحها في وقتها المناسب

. 

 :اإلجراءات الميدانية-ثانيا
تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل في عملية المسح ، بحيث يقوم األعوان المكلفون بالمسح العقاري بتعيين الحدود    

 .الخاصة بالبلدية ، ومباشرة التحقيق العقاري 
 :وتتم اإلجراءات الميدانية على النحو التالي   
 :تعيين الحدود -8
عملية تعيين الحدود معرفة العقارات التي يجرى عليها المسح ، لذلك يتم تقسيم المناطق العقارية إلى أقسام تتطلب    

وقطع، وكل قطعة من سطح األرض مملوكة لشخص أو عدة أشخاص على الشيوع ، وتتطلب أعمال التحديد استدعاء 
ق اإلعالنات في مقر الدائرة والبلدية المعنية وذلك أصحاب العقارات الذي يعملون على افتتاح هذه العمليات عن طريق لص

 .70/064:من المرسوم رقم  2يوما قبل افتتاح هذه العمليات وهذا حسب المادة  85في أجل 

إن السير الحسن لعملية تعيين الحدود يتطلب من العون المكلف بذلك إعداد في نهاية كل يوم نسخة مصححة لألشغال 
 .5ألشغال على بطاقة معلقة بمقر البلديةواإلشارة إلى مدى تقدم ا

 :التحقيق العقاري-7
تتم عملية التحقيق العقاري بواسطة عونين محققين واحد من المحافظة العقارية واآلخر من مديرية أمالك الدولة ، إضافة    

عقارية البلدية إلى حضور عون عن البلدية عن عمليات التحقيق بصفته ممثال لهذه الجماعة فيما يخص األمالك ال
 . 6بأنواعها
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 :أما بالنسبة لألعمال المسندة لهذه األعوان وذلك تحت إشراف وقيادة رئيس الغرفة التقنية للقيام باألعمال التالية 
 .فحص السندات المثبتة للملكية العقارية -أ
 .جمع أقوال وتصريحات األشخاص المعنيين -ب
 .تلك التي أخذت من أرشيف المحافظة العقارية تقريب المعلومات الناتجة عن التحقيق مع-ج
مراقبة ومقارنة المعلومات المتحصل عليها في الميدان مع تلك الموجودة لدى المحافظة العقارية ومديرية أمالك الدولة -د

 .ومع الوثائق المتحصل عليها من خالل األعمال التحضيرية
 .1إعداد بطاقة التحقيق العقاري –ه 

لمعاينة حق الملكية فإنها تكون مثبتة بواسطة السند القانوني وأن يتوفر هذا األخير على جميع شروط أما بالنسبة    
 .2وعناصر إثبات حق الملكية

 :ويمكن تحديد السندات المثبتة للملكية العقارية في إطار عملية المسح العقاري في السندات التالية   
 .الخاصة لعملية الشهر العقاري سندات الملكية المعدة من طرف إدارة الدولة-
العقود اإلدارية المنشأة والناقلة والمصرحة أو المثبتة أو المعدلة لملكية عقارية أو حقوق عينية عقارية المعدة من طرف -

 .رؤساء البلديات والخاضعة لعملية الشهر العقاري
ة أو حقوق عينية عقارية والمعدة من طرف الموثقين العقود المنشأة والناقلة والمصرحة والمثبتة أو المعدلة لملكية عقاري-

 .والخاضعة لعملية الشهر العقاري
 األحكام والقرارات القضائية المنشأة والناقلة والمعرفة والمثبتة أو المعدلة للملكية العقارية أو الحقوق العينية العقارية والحائزة-

 .لقوة الشيء المقضي فيه والخاضعة لعملية الشهر العقاري
 .3فهذه السندات القانونية تصلح أن تكون عنوانا إلثبات الملكية العقارية

أما بالنسبة للمعاينة في حالة غياب السند فهنا يتم جمع المعلومات المهمة لإلثبات واألمر يتعلق هنا بالحيازة ،فالقانون    
ئيا أن الحائز هو المالك أي أن الحيازة قرينة يحميها كما يحمي الملكية بواسطة أحكام خاصة ، ذلك أن القانون يفترض مبد

 . 4على الملكية إلى غاية إثبات العكس

 :اإلجراءات النهائية لعملية المسح العقاري-ثالثا
إن انتهاء عمليات التحقيق وتعيين الحدود ، ينجم عليه جملة من الوثائق التي يمكن اعتبارها من الناجية القانونية والفنية    

 . 5بيعية للسجل العقاري كونها تتضمن الرسم التخطيطي والجرد العقاري لألراضي الموجودة ضمن حدود البلديةالركيزة الط

 :وتتمثل اإلجراءات الختامية لعملية المسح العقاري في    
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 :تحرير الوثائق المسحية-0
ال في المرسومين التنفيذيين له تحت و  75/78:المشرع لم ينص علة تحرير الوثائق المسحية وأنواعها ال في األمر رقم   
المؤرخة في  80:وترك األمر للتنظيم ، وهو ما أدى في آخر المطاف إلى إصدار التعليمة رقم  70/02و 70/06:رقم 
والمتعلقة بسير عمليات المسح العقاري والترقيم المؤقت ، أين بينت هذه التعليمة مختلف وثائق المسح  8881ماي  68

 :د والتحرير من األعوان المكلفين بعملية المسح العقاري ويمكن إجمالها في الواجبة اإلعدا
ويقصد به ذلك الرسم التخطيطي للبلدية موضوع عملية المسح العقاري ، أين يبين فيه جميع تفاصيل : مخطط المسح-أ

ة األهمية من أكبر وحدة وتكمن أهمية هذا المخطط في كونه يعطي معلومات في غاي. أجزاء الملكية مهما كانت نوعها 
 إلى أصغرها

وهو الذي تنقل منه جميع األمالك العقارية مبنية أو غير مبنية التابعة لنفس المالك والمفهرسة تحت : سجل المساحة-ب
 حساب المسح ، ويضم هذا السجل عدة خانات منها ما هو متعلق بهوية المالك ومنها ما هو متعلق بالعقار

صد بها المحررات المعدة من طرف األعوان المكلفين بعملية المسح العقاري، والتي يكون موضوعها ويق:جداول األقسام -ج
 . 1جداول حساب لكل من مالك في البلدية التي شملتها عملية المسح العقاري

 :إيداع الوثائق المسحية-7
ل تسليمه شهادة إيداع من طرف تودع جميع وثائق المسح بمقر البلدية من طرف رئيس مكتب مسح األراضي في مقاب   

عالم المالكين وأصحاب  . 2رئيس البلدية ، إذ يودع مخطط المسح بمقر البلدية بهدف تمكين الجمهور من اإلطالع عليها وا 
الحقوق العينية العقارية بوجوب حضورهم على مستوى المحافظة العقارية المختصة إقليميا من أجل استالم وثائقهم حسب 

 .3إثارة االحتجاجات من طرف من لهم المصلحة في ذلك كل حالة ، أو
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 :اإلشكاالت القانونية المتعلقة بالمسح العقاري : لمحور الثالثا

 يثير موضوع المسح العقاري بعض اإلشكاالت القانونية ، منها ما يتعلق بإشكالية األراضي    
شكالية العقود العرفية من ج  .هة أخرى مجهولة المالك من جهة ،وا 

 :وعليه سنوضح هذه اإلشكاالت فيما يلي    
 :إشكالية األراضي مجهولة المالك-أوال
يقصد باألراضي مجهولة المالك تلك القطع أو األراضي التي أثبت التحقيق العقاري أثناء عملية المسح أن لها مالكها    

على مستوى المحافظة العقارية أو على المستوى غير معروف أي مجهول ، وذلك بعد استفتاء جميع طرق التحقيق سواء 
 .1الميداني

وبعد استكمال مرحلة المسح تتولى إدارة المسح تسليم الوثائق الناتجة عن التحقيق العقاري للمحافظة العقارية ،ولما كان    
تا لمدة سنتين نوفي هذه المالك مجهول فإن المحافظ العقاري يسجل العقار مجهول المالك باسم الدولة ويمنحه ترقيما مؤق

الحالة قد يحدث أن يظهر المالك ما يؤدي إلى وجود اعتراض من قبل المالك ن كما يحتمل مضي المدة دون تسجيل أي 
 . 2اعتراض

 :وسنبين فيما يلي هذه الحاالت والوضعيات كالتالي    
 :حالة تقديم اعتراض من قبل المالك خالل المدة القانونية -0
مالك أو الحائز للقطعة المسجلة مؤقتا باسم الدولة اعتراضا على هذا التصنيف فإن المحافظ العقاري يسعى إذا قدم ال  

ويقتضي األمر التمييز بين الوضعيات .  3بالطرق القانونية للبت في هذا االعتراض وهذا بناء على ما تم تقديمه من وثائق
 :التالية 

 :مية تقديم المعترض لوثائق رس-الوضعية األولى
في هذه الحالة يستند المعترض في اعتراضه على وثائق رسمية يقدمها دعما الحتجاجه يثبت ملكيته للعقار ، وبعد   

اطالع المحافظ العقاري على هذه الوثائق والتأكد من حجيتها ، يقوم بتسجيل العقار باسم مالكه كأصل عام ثم يعطيه رقما 
 نموذج pr12.  4ة بالمسح بواسطةنهائيا ويخطر بعد ذلك اإلدارة المكلف

 :وهذه الوضعية تقتضي التمييز بين فرضيتين 
أن يتضمن السند الرسمي المقدم من طرف المعترض نفس المساحة المسجلة ضمن وثائق المسح ن :الفرضية األولى 

رقيم النهائي وتقديم دفتر وال تثير هذه الحالة أي إشكال ويقوم المحافظ بإجراءات الت. بمعنى تطابق المساحة في الواقع 
 .عقاري للمعترض المالك 
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تتضمن الوثيقة المحتج بها من قبل المعترض اإلشارة لمساحة تغطي جزء فقط من المساحة الثابتة  أن: الفرضية الثانية 
 . 1في سجل المحافظ العقاري

إلشارة إلى المساحة اإلجمالية بدقة بل واإلشكال الذي برز من الناحية القانونية أن بعض العقود العرفية ال تتضمن ا   
بالتقريب ، ولذا نجد أن صاحب المصلحة يحاول بشتى الطرق إقناع المحافظ العقاري بأن ملكه ال يتوقف عند المساحة 
المذكورة في السند العرفي بل تتجاوز ذلك ، خاصة إذا علم أن باقي المساحة ستسجل باسم الدولة وأن المالك مجهول ، 

ا يؤول مثل هذا النزاع إلى الجهات القضائية والخبرة تحت إشراف قضائي ، وهو ما شهدته المحاكم والمجالس وعادة م
 . 2القضائية في الجزائر مما يجعل وضعية العقار معلقة إلى غاية صدر القرار القضائي النهائي

 :افتقاد المعترض لوثائق رسمية–الوضعية الثانية 
ية المتبعة على مستوى المحافظات العقارية نجدها تعاملت مع هذه الوضعية بطريقتين مختلفتين رجوعا لإلجراءات اإلدار    
: 
 ( :7114سبتمبر  14مرحلة ما قبل )الطريقة القضائية -أ

إذا تقدم معترض لدى المحافظ العقاري طالبا تسجيل اعتراضه وبين يديه سندات تفتقد للحجية القانونية كحيازة عقد    
فإن المحافظ العقاري يكون في وضعية ال يستطيع أن ( وهي ظاهرة منتشرة في المجتمع الجزائري) ثابت التاريخ عرفي غير 

يخالف ما تم تدوينه في سجالته الرسمية ، وينبغي أن يخطر المعترض عن وضعيته القانونية وعن رفضه لما قدم إليه من 
وعندئذ يتعين على " وجه إلى القضاء"خانة المالحظات بعبارة  وثائق بسبب عدم االعتراف بها قانونا ، ويسجل ذلك في

ال رفضت دعواه  .المدعي المعترض اللجوء إلى القضاء خالل مدة أقصاها شهر ، وا 
ومن الطبيعي أن القاضي حال فصله في النزاع وكذلك الخبير العقاري المعين من قبل القضاء سيصطدم كل منهما مع 

 . 3مقدمة كأدلة إلثبات الملكيةإشكالية العقود العرفية ال
 (:7114سبتمبر 14ابتداءا من )الطريق اإلداري -ب
نظرا الرتفاع نسب األراضي مجهولة المالك في كثير من الواليات اضطر المدير العام لألمالك الوطنية لتوجيه مذكرة    

ل عدم وجود سند بإجراء تحقيق عقاري ألزم بموجبها اإلدارة المعنية في حا 6668سبتمبر  68بتاريخ  668081:تحت رقم 
فإذا ثبت . معمق للتأكد من توافر عنصر الحيازة على األقل من يوم شروع فرقة المسح في تحديد مجموعة الملكية المعنية 

من خالل التحقيق أن الحيازة تعود إلى فترة ما قبل عمليات المسح ، أمكن منح الترقيم العقاري ، شريطة أن تكون أقوال 
 .صريحات الحائز مدعمة بشهادة شخصين مصرح بها أمام الموثق وت
وال يمكن تسجيل القطعة باسم المالك الحائز إال بعد مراسلة مصالح أمالك الدولة وثبوت عدم تبعية العقار ألمالك   

 .4الدولة
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 :عدم ظهور المجهول -الوضعية الثالثة
من قبل إدارة المسح قد منح العقار مجهول المالك ترقيما مؤقتا ،  إذا كان المحافظ العقاري بعد تلقيه سائر الوثائق   

فإن هذا الترقيم يصي نهائيا بعد انقضاء سنتين ، وفي حالة لم  70/02: من المرسوم رقم  88وبحسب مقتضيات المادة 
يقوم بتسجيل العقار يظهر مالك القطعة ولم يسجل أي اعتراض لدى المحافظة العقارية خالل المدة فإن المحافظ العقاري 

 .باسم الدولة بصفة نهائية
واإلشكال المطروح هو أنه لو مضت المدة وسجل العقار باسم الدولة ويظهر بعدها المعترض وبين يديه سندات رسمية ،    

دارة أمالك الدولة ، إذ ال ي مكن إنكار إن هذه اإلشكالية ليس من السهل الخروج منها فاألمر هنا يتعلق بمنازعة بين فرد وا 
 . 1ملكية ثابتة رسميا لمالك معين ، كما أنه ليس من السهل إخراجه من أمالك الدولة

 :إشكالية العقود العرفية-ثانيا
يقصد بالعقود العرفية تلك التي يقوم بتحريرها األطراف فيما بينهم دون تدخل من جانب الموظف العام أو الضابط    

 .2العمومي 

 :حجية العقد العرفي -0
 :للعقد العرفي حجية بالنسبة لألطراف أو بالنسبة للغير كالتالي    
 . 3يكون العقد العرفي حجة على األطراف المتعاقدة ضمنه ، إال إذا أنكر أحدهم التوقيع صراحة: بالنسبة لألطراف -أ

على الغير في تاريخه إال  ال يكون العقد العرفي حجة:"من القانون المدني على أنه  261نصت المادة : بالنسبة للغير-ب
 :منذ أن يكون له تاريخ ثابت ، ويكون تاريخ العقد ثابتا إبتداءا 

 .إبتداءا من يوم تسجيله -
 من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام،-
مضاءه -  .4"من يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط وا 

 .تكون له حجة إال إذا كان له تاريخ ثابت  وبالتالي فالعقد العرفي بالنسبة إلى الغير ال   
 :إشكالية العقود العرفية من حيث القوة الثبوتية -7
، حيث 8876إلى نهاية  8806عاشت الجزائر بشأن السياسة العقارية وضعا غامضا في الفترة الممتدة من جويلية    

، وألن المشرع والعتبارات وظروف خاصة مرت  انتشرت ظاهرة العقود العرفية وباتت تشكل األصل في كل معاملة عقارية
وهذه نتيجة للهجرة  8806أوت  68بها الدولة اهتم فقط بحماية األمالك الشاغرة فأصدر بشأنها األمر المؤرخ في ك 

                                                           
  .828 المرجع السابق ،ص:نعيمة حاجي  1
  .887، ص6667نقل الملكية العقارية ، دار هومه ،الجزائر ،: عمر باشا حمدي  2
  .888المرجع السابق ،ص :نعيمة حاجي  3
 .88القانون المدني ،الجريدة الرسمية ،رقم :،المتضمن  6665يونيو  66، المؤرخ في  65/86: من القانون رقم  261المادة 5



7102ـــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثاني جوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة تشريعات التعمير والبناء ـــــــــــــــــــــــــــــ  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------- 

43 

 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

المؤرخ في  06/62: الجماعية للفرنسيين وللحد من ظاهرة النهب كما اهتم بحماية األراضي الزراعية فأصدر المرسوم رقم 
 .88061أكتوبر  62

المتعلق بقانون التوثيق والذي فرض الرسمية في مجاالت  8876ديسمبر  85المؤرخ في  76/88:وصدر األمر رقم    
المعامالت العقارية ، ومع صدور األمر ظلت العقود العرفية منتشرة بين األفراد ثم صدر بعدها القانون المدني ونصت 

البيع بالشكل الذي حدده القانون مع مراعاة إجراءات الشهر العقاري ن وتلي هذه  منه على وجود إبرام عقد 782المادة 
 65، وقد جاء لتصحيح العقود العرفية ثابتة التاريخ قبل  8870جوان  26:النصوص صدور المنشور الرئاسي المؤرخ في 

 . 2وكلف المحاكم بإجراء تحقيق للمتقاضين عن صحة البيع ومدى توافر أركانه.8878مارس 
 :المؤرخ في 11/67وأكد المشرع على ضرورة الرسمية لصحة العقود في قانون التوثيق رقم    
 .بحيث أكد على مبدأ التعاقد ووجوب الشهر العقاري  8811جويلية   86 
، إال ورغم تأكيد المشرع على مبدأ الرسمية في المعامالت العقارية ووجوب الشهر العقاري لدى المصلحة المكلفة بذلك   

أن األفراد العتبار أو آخر فهم على الغالب يفضلون التعامل بالعقود العرفية وهذا الوضع يشكل عرقلة كبيرة أمام عمليات 
 . 3المسح العقاري

واإلشكاالت التي تثيرها أيضا العقود العرفية هو عدم إشارتها للمساحة بدقة ما يؤدي إلى االختالف والتضارب في    
ا يترتب عنه بروز نزاعات عقارية ، ولعل عملية المسح إذا كانت قد كشفت عن عيوب وأخطاء كثيرة المساحات وهو م

ميزت المعامالت العقارية خالل أكثر من ثالثة عقود من الزمن فإنها في الوقت ذاته تعتبر مرحلة حاسمة لتصحيح 
لزم المحافظ العقاري بالعمل بها إال دليال على أن األوضاع القانونية ، وما وسيلة الترقيم المؤقت التي كفلها القانون وأ
وسائر  75/78:وساعة صدور األمر رقم  8876المشرع كان يدرك ساعة وضع مقتضيات قانون التوثيق األول لسنة 
 .4العقود العرفية الزالت منتشرة إلى يومنا هذا بالرغم من محاربتها قانونا

 :خاتمة 
 

المسح العقاري يعتبر كإجراء أولي من أجل إثبات الملكية العقارية، فالمسح العقاري يهدف  مما تقدم ذكره يمكن القول بأن   
ثبات ملكيتها من أجل تسهيل تحديد ومعرفة أصحابها   .إلى تحديد اإلطار العام للعقارات وا 

 :وعليه فمن خالل هذه الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية    
 .فة الملكيات العقارية ، وتحديد مالكيها وهذا لتفادي الوقوع في النزاعات العقارية يهدف المسح العقاري إلى معر -
تبدأ إجراءات عملية المسح العقاري بمجرد صدور قرار من الوالي الفتتاح عملية المسح العقاري، ويتم إنشاء لجنة من -

 .أجل تحديد وضع البلديات المعنية 
                                                           

  .887ص  المرجع السابق ،: نعيمة حاجي  1
  .56المرجع السابق ، ص:عمار بوضياف  2
 .888المرجع السابق ،ص : نعيمة حاجي 3
  .56المرجع السابق ، ص : عمار بوضياف 4
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الت قانونية خاصة فيما يتعلق باألراضي مجهولة المالك ، فبعد استكمال مرحلة تثير عملية المسح العقاري عدة  إشكا-
المسح وتسجيل العقار بالمحافظة العقارية فإنه يحدث وأن يظهر المالك ، وهو ما يؤدي إلى وجود اعتراض من قبل المالك 

ى صحة الوثائق ، يقوم بتسجيل العقار ففي حالة تقديم المعترض لوثائق رسمية فإن المحافظ العقاري وبعد اإلطالع على مد
 .باسم مالكها 

كما تثير عملية المسح إشكاالت فيما يتعلق بالعقود العرفية ، فهذه األخيرة ال تكون لها حجية بالنسبة إلى الغير إال إذا -
 .كان لها تاريخ ثابت

ة بدقة ، ما يؤدي إلى التضارب في وأيضا من بين اإلشكاالت التي تثيرها العقود العرفية هو عدم إشارتها للمساح-
 .المساحات ، وهو ما ينتج عنه نزاعات عقارية 
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 اإلطار القانوني لمخالفات التهيئة والتعمير في الجزائر: العنوان

 جامعة األغواطبلكعيبات مراد،  /د  
 جامعة األغواط، يوبا قيشو /أ

  :الملخص

جراءات هدفها تنظيم المجال العقاري لمنع أي عملية بناء تخالف ان ق انون التعمير مجموعة من ضوابط وقواعد وا 
الضوابط المعمول بها، وكما يحدد قانون التعمير المعايير واالسس التي ينبغي على األشخاص المعنية به التقيد بها، يحدد 

جاء ، وقد لقانون وبالتبعية توقيع الجزاء على منتهكي قانون التعميركذلك قائمة المخالفات التي تنتج عن عدم التقيد با
المشرع الجزائري بعدة مخالفات للتهيئة والتعمير، حاولنا االلمام بها في هذه الورقة البحثية، من خالل التطرق الى 

ات التي تناولها قانون تسوية المخالفات التي وردت في قانون التهيئة والتعمير، وقانون الترقية العقارية، وكذا المخالف
لكن مخالفات التهيئة والتعمير المنصوص عليها قانونا تبقى بدون جدوى ان لم يتم احداث وسائل لمراقبتها . البنايات

ومعاينتها وتوقيع عقوبات على منتهكي قانون التعمير لذا من الالزم علينا دراسة وسائل مراقبة مخالفات قوانين التهيئة 
ن خالل التطرق الى القوانين المتعلقة بشروط وكيفيات تعيين األعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتعمير م

والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتهما وكذا إجراءات المراقبة، وكل ما يخص مهام المفتشية العامة للعمران والبناء 
 .الجهوية للعمران والبناء وتحديد مهامها وعملهاوتنظيمها وعملها، إضافة الى إنشاء المفتشية 

Summary: 

The construction law is a set of rules and procedures created for the main objective, 

which is regulating the real estate domain to prevent any illegal construction as the law 

defines the recognized norms to be complied by the persons; it also specifies the list of 

violations resulting from non-compliance with the law. The Algerian legislator created some 

irregularities in case of the preparation and reconstruction, which we tried to know in this 

research, by recognizing the irregularities mentioned in the Law of Planning and Construction 

as well as the way to deal with the violations by the Law on the settlement of buildings. 

However, these violations remain with no effects if there are no monitoring and punishment 

towards the violation of the law. Therefore, it is necessary for us to study the means of 

monitoring the violations of the laws of preparation and reconstruction by addressing the laws 

related to the conditions of appointing qualified personnel to search for violations of 

legislation and regulation In addition to the establishment of the Regional Inspectorate for 

Building and Construction. 
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 مقدمة

ان النمو الديموغرافي المتزايد في الجزائر، وكذا النزوح الريفي المعتبر الى المدن باعتبار هذه األخيرة مصدر 
االشعاع االقتصادي والتطور العلمي واالجتماعي، عجال الى حدوث نقلة كبيرة في العمران وبطريقة غير محدودة وغير 

اني متوازن، وانتشار األبنية في األراضي الفالحية والبناء في االودية متوازنة أدت الى تعمير فوضوي دون تخطيط عمر 
واكتساح البنايات لألرض وتشييدها على المنحدرات الخطيرة على حساب المساحات الخضراء وغيرها من المظاهر التي 

بالتدخل لضبط مخالفات أدت تفطن المشرع الجزائري إلصدار مجموعة من النصوص القانونية التي تخول لإلدارة وموظفيها 
 .انتهاك قواعد التهيئة والتعمير في مجال البناء وتحريك المتابعة بشأنها باعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون

وحفاظا على المصلحة العامة العمرانية، وألحداث ترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي ومهيا بانسجام تعين تأسيس 
إن التتبع الدقيق ألحكام قانون العمران يبرز  م قواعد التعمير والبناء والرخص واآلجالتدابير ردعية في مجال عدم احترا

قواعد ردعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين المصالح الخاصة لألفراد والمصلحة العامة العمرانية بكل مقتضياتها وذلك من 
  .خالل تدخل اإلدارة بفرض تراخيص إدارية تحترم قواعد قانون العمران

  : ولعل االشكالية التي يمكن طرحها في هذا الصدد

 ؟ما هو اإلطار القانوني والتشريعي لمخالفات التهيئة والتعمير في الجزائر

 :تلكم إذن هي اإلشكالية المحورية لهذا العرض، ولمعالجتها ارتأينا تقسيمه على محورين

 .رمخالفات قوانين التهيئة والتعمي المحور االول واستعرضنا فيه -8
 المحور الثاني وتناولنا من خالله وسائل مراقبة مخالفات قوانين التهيئة والتعمير -6

 اإلطار القانوني لمخالفات التهيئة والتعمير: المحور األول

ان دراسة مخالفات التهيئة والتعمير تقتضي منا االلمام بمفهومها أوال هذا األخير الذي يستوجب من خالله تبيان 
لعمرانية وكذا العقوبة العمرانية، اال انه وقبل ذلك كله البد من التطرق الى تعريف قانون التعمير والطبيعة تعريف المخالفة ا

 .القانونية لقانون العمران
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 :مفهوم مخالفات التهيئة والتعمير: أوال

 :تعريف قانون التعمير والطبيعة القانونية لقانون العمران -0

 :تعريف قانون التعمير/ ا

جراءات تتم صياغتها في شكل قانون يكون الهدف منها تنظيم المجال قانون  التعمير هو مجموعة ضوابط وقواعد وا 
العقاري والتحكم فيه، وتجاوز أي اخالل قد يصدر عن أي متدخل فيه يمكن ان يؤدي للمساس بجمالية العمران وذلك بمنع 

 . 1أي عملية بناء تخالف الضوابط المعمول بها

 :لقانونية لقانون العمرانالطبيعة ا/ ب

قانون العمران ذو طبيعة إدارية تنظيمية وقواعده من النظام العام تهدف الى تحقيق التوازن بين المصالح الخاصة 
لألفراد والمتمثلة في الحق في السكن وبين المصلحة العامة العمرانية بكل مقتضياتها من خالل تدخل اإلدارة بفرض 

العمران، وبالتالي فان قواعد العمران قواعد امرة جوهرية وتفرض عقوبات على مخالفتها باعتبار  التراخيص الحترام قواعد
 .2انها تهدف الى تحقيق مصلحة عامة سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية

 :المخالفة العمرانية وعقوبتها -7

 :تعريف المخالفات العمرانية/ ا

ابق للقوانين المتعلقة بالعمران الذي يحدث نتيجة لعدم إمكانية هي كل مخالفة في المجال الحضري إذا لم تتط
وقد تؤدى إلى مخالفات البناء التنظيمية عوامل . الحصول على رخصة بناء والمخالفات التي تحدث رغم وجود الرخصة

على  ات التنظيميةوتؤثر المخالف. اقتصادية اجتماعيه وسياسية، وعوامل أخرى لها عالقة بالتشريعات وسلوكيات المواطنين
البيئة العمرانية بانعكاسها على الصحة والبيئة من حيث شروط السكن الصحي والخصوصية والتعديات على الشوارع واآلثار 

 .3االجتماعية وتأثيرها على الطابع المعماري والعمراني

 

                                                           
القايد كمال محمد األمين، االختصاص القضائي في مادة التعمير والبناء، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون العام، جامعة ابي بكر  -1
 .02ص ، 7102/7102: ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، الموسم الجامعي-تلمسان  –

مقال منشور على موقع جامعة قاصدي مرباح بورقلة، ، 00/14 عليان بوزيان، النظام العام العمراني في ظل القانون المنظم للترقية العقارية -2
 .3ص 

 .https:// diriurbs.blogspot.com على شبكة االنترنيت، موقع مدونة العمران في الجزائرالمخالفات العمرانية، مقال منشور  -3
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  :العقوبة العمرانية/ ب

بالتعمير ضدا مرتكبي المخالفات أي هي جزاء التي  هي تلك اإلجراءات األمنية التي تقوم بها المصلحة المكلفة
تفرضه السلطة العامة على الساكن نتيجة لمخالفة ما سواء كانت عمومي أو ملكية وذلك لعدم التماشي مع الرخص 
المنصوص عليها في قانون رخص البناء بحيث تفرض على المرتكبين إجراءات أمنية منها سواء كان غرامة مالية أو هدم 

 .1اء المرتكب للمخالفاتالبن

 :مخالفات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري: ثانيا

جاء المشرع الجزائري بعدة مخالفات للتهيئة والتعمير، حاولنا االلمام بها في هذه الورقة البحثية، من خالل التطرق 
ية، وكذا المخالفات التي تناولها قانون تسوية الى المخالفات التي وردت في قانون التهيئة والتعمير، وقانون الترقية العقار 

 .البنايات

 :2المتعلق بالتهيئة والتعمير 72-91المخالفات التي جاء بها القانون  -0

 :يمكن ايجاز المخالفات التي جاء بها قانون التهيئة والتعمير فيما يلي

 (22المادة . )يةالشروع في اشغال البناء بدون رخصة او إنجازها دون احترام المخططات البيان -
 (2مكرر  22. )عدم مطابقة البناء لرخصة البناء -
عدم امتثال المخالف ألحكام العدالة في اآلجال المحددة تعتبر مخالفة أخرى تجبر رئيس البلدية على تنفيذ  -

 (3ف  2مكرر 22المادة . )االشغال المقررة على نفقة المخالف
ات التي يفرضها القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه او الرخص تنفيذ اشغال او استعمال ارض بتجاهل االلتزام -

 (22المادة . )3التي تسلم وفقا ألحكامها
مستعملي األراضي او المستفيدين من االشغال او المهندسين المعماريين او المقاولين او األشخاص االخرين  -

 .4ورةالمسؤولين او األشخاص االخرين المسؤولين على تنفيذ االشغال المذك
 :025-11المخالفات والعقوبات المذكورة في قانون مطابقة البنايات  -7
 (24المادة . )6كل عملية انشاء تجزئة او مجموعة سكنية دون رخصة تجزئة -

                                                           
 .المخالفات العمرانية، المرجع نفسه -1
ماي  01مؤرخ في  12-94يتعلق بالتهيئة والتعمير، معدل ومتمم بالمرسوم التشريعي رقم  ،0991ديسمبر  10مؤرخ في  72-91القانون  -2

 .7114اوت  04المؤرخ في  12-14ط االنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، وبالقانون رقم المتعلق بشرو  0994
 .أشهر في حال العودة الى نفس المخالفة 2شهر الى  0وبالحبس من  دج،311111دج و3111يعاقب الفاعل بغرامة ما بين  - 3
 .22يمكن الحكم بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادة  - 4
 .، المحدد لقواعد مطابقة البنايات وانجازها7111 جويلية 71مؤرخ في  02-11القانون رقم  - 5
 .مليون دج، وفي حالة العود تضاعف الغرامة 0ألف دج الى  011سنة وبغرامة من  7أشهر الى  2الحبس من يعاقب ب - 6
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المقاول الذي انجز االشغال والمهندس المعماري والمهندس الطوبوغرافي او كل صاحب دراسة اعطى أوامر   -
 (22المادة . )1تسببت في المخالفة

كل من يبيع قطعا أرضية من تجزئة او مجموعة سكنية إذا كانت هذه التجزئة او المجموعة السكنية غير مرخصة  -
 (22المادة . )2او لم يتم بها االستالم المؤقت ألشغال االنتفاع

 ( 21المادة . )3عدم انجاز البناية في االجل المحدد في رخصة البناء -
 (29المادة . )4ة دون رخصة بناءكل من يشيد او يحاول تشييد بناي -
 (11المادة . )5عدم إتمام المالك او صاحب المشروع لإلنجاز في اآلجال -
 (10المادة . )6عدم القيام بتحقيق مطابقة البناية في االجل المحدد -
 (17المادة . )7كل من يشغل او يستغل بناية قبل تحقيق مطابقتها التي تثبت بشهادة المطابقة -
بناية غير متمة او تتطلب تحقيق المطابقة، ويشكل عدم امتثال المخالف يمكن االمر بهدم البناية عدم التصريح ب -

  (13المادة . )8والمصاريف على عاتق المخالف
 (14المادة . )االدالء بتصريح كاذب بإتمام انجاز االشغال وفقا لقانون العقوبات -
 (12المادة . )9كل من يستأنف اشغال قبل تحقيق مطابقتها -
 (12المادة . )10كل من لم يوقف االشغال فورا تطبيقا ألحكام هذا القانون -
كل مصرح تمت تسوية وضعيته ولم يودع طلب إتمام انجاز االشغال او طلب رخصة البناء على سبيل التسوية  -

 (22المادة . )11في االجل المحدد
االنتفاع العمومي دون الحصول المسبق على  كل من يقوم بالربط المؤقت او النهائي للبناية غير القانوني بشبكات -

 (11المادة . )1التوالي على رخصة البناء او شهادة المطابقة

                                                           
 .24تطبق نفس العقوبات المنصوص عليها في المادة  - 1
سنوات  2الى  شهر 0مليون دج او بإحداهما، وفي حالة العود من  0ألف دج الى  011سنة وغرامة  0أشهر الى  2فاعل ب يعاقب ال - 2

 .وضعف الغرامة
 .ألف 011ألف دج الى  21يعاقب الفاعل بغرامة من  -3

 .الغرامة أشهر الى سنة، وضعف 2ألف دج، وفي حالة العود من  011ألف الى  21يعاقب الفاعل بغرامة من  -4

 .ألف دج 21ألف الى  71العقوبة غرامة من  - 5
 دج71111الى  2111العقوبة غرامة من   - 6
ألف دج، مع إمكانية تدخل القضاء إلخالء األمكنة فورا، ويشكل عدم االمتثال تعرض الفاعل الى الحبس من  21ألف الى  71العقوبة من   - 7
 .شهرا وضعف الغرامة 07الى  2
 .ألف دج 311ألف الى  011رامة من تطبق غ - 8
 .ألف دج، وفي حال العود ضعف الغرامة 011ألف الى  21يعاقب بغرامة من  - 9

 .دج 71111الى  2111من العقوبة  -10
 .ألف دج 011ألف الى  21يعاقب الفاعل بغرامة من  -11
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كل من يقوم بفتح ورشة إتمام اإلنجاز دون ترخيص مسبق او كل من ال يقوم بوضع سياج الحماية للورشة او  -
 (19المادة . )2الفتة تدل على اشغال إتمام اإلنجاز

 (90المادة . )3بناء او الحصى او الفضالت على الطريق العموميكل من يضع مواد ال -
 (97المادة . )4كل من لم يقدم طلب شهادة مطابقة بعد إتمام االشغال في االجل المحدد في هذا القانون -

عقود منه على انه، تؤسس لدى وزير العمران بطاقية وطنية تسجل فيها  93وقد جاء في نفس القانون وبالتحديد في المادة 
 .التعمير الممنوحة والمخالفات المتعلقة بها وعلى البلديات والواليات او الجهات القضائية ابالغ الوزير بكل المعلومات

 145-00المخالفات المنصوص عليها في قانون الترقية العقارية  -3

 :يعلى بعض مخالفات التهيئة والتعمير نتطرق اليها كاالت 14-00نص قانون الترقية العقارية 

كل شروع في اشغال ترميم عقاري او إعادة تأهيل او تجديد عمراني او إعادة هيكلة او تدعيم دون ترخيص اداري  -
 (29المادة . )6مسبق

عقد )من هذا القانون أي  72،71كل عرض لبيع أمالك عقارية في اطار مشروع عقاري انجز مخالفا للمواد  -
 (21المادة .)7(حفظ الحق والتسبيق المالي

مرق عقاري يطالب او يقبل تسبيق او إيداع او اكتتاب او سند تجاري قبل توقيع عقد البيع على التصاميم او  كل -
 (20المادة ) . عقد حفظ الحق

من هذا القانون  20كل مرق عقاري ال يبلغ للمقتني نظام الملكية المشتركة المنصوص عليها في احكام المادة  -
 (27المادة . )8نصوص عليها في عقد البيع على التصاميمقبل تسليم البناية في اآلجال الم

 ( 23المادة .) 9كل مرق عقاري يخالف اجال تحويل الملكية  -

                                                                                                                                                                                     
ول الذي انجز االشغال الربط او عون المؤسسة الذي رخص ألف دج، وتطبق نفس العقوبة على المقا 011ألف دج الى  21يعاقب بغرامة من  -1

 .بذلك

 .االف دج 01دج الى 2111يعاقب بغرامة قدرها  -2
 .ألف، في حالة العود تضاعف الغرامة 71111دج الى  2111يعاقب من  -3

 .دج، وفي العود تضاعف الغرامة 21111الى  01111يعاقب بغرامة من  -4

 .، المحدد لقواعد تنظيم نشاط الترقية العقارية7100 فبراير 02 المؤرخ في 14-00القانون  -5
 .مليون دج 7دج الى  711111غرامة من العقوبة تتمثل في  -6
 .مليون دج 7ألف دج الى  711سنة حبس وغرامة من  7شهر الى  7يعرض الفاعل الى  -7

 .مليون دج 7ألف دج الى  711غرامة من العقوبة هي -8
 .مليون دج 7الى  711111غرامة من بيعاقب الفاعل  -9
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من هذا  55يعاقب كل مرق عقاري غير مكتتب في التأمينات والضمانات المنصوص عليها في احكام المادة  -
 (24المادة . )القانون

في الوثائق والعقود والصفقات في إطار او بمناسبة عملية ترقية  كل من يدلي بمعلومات خاطئة او غير كاملة -
 ( 22المادة . )1عقارية

من هذا  31المرق العقاري الذي ال يعلم المقتني او صاحب حفظ الحق بالمعلومات المنصوص عليها في المادة  -
وشهادة التهيئة والشبكات تضمن العقد أصل ملكية األرض ورقم السند العقاري ومرجعيات رخصة التجزئة )القانون 

 (22المادة ( )وتاريخ ورخصة البناء
او اذا أدى ذلك  (743م )ممارسة مهنة المرقي العقاري دون اعتماد عقوبة حسب ما يتضمنه قانون العقوبات  -

 (22المادة .) (327م )الى النصب 

ند ارتكاب المخالفات المنصوص من نفس القانون على انه وفي حالة العود تضاعف العقوبة ع 21وفي األخير اكدت 
 .عليها في هذا القانون

 اإلطار القانوني لوسائل مراقبة مخالفات التهيئة والتعمير: المحور الثاني

ان مخالفات التهيئة والتعمير المنصوص عليها قانونا تبقى بدون جدوى ان لم يتم احداث وسائل لمراقبتها ومعاينتها 
يناير سنة  31مؤرخ في  22 -12التعمير ومن ثم اصدر المشرع المرسوم تنفيذي رقم  وتوقيع عقوبات على منتهكي قانون

المحدد لشروط وكيفيات تعيين األعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير  7112
كما ، 7119أكتوبر سنة  77ؤرخ في الم 343 – 19ومعاينتهما وكذا إجراءات المراقبة، معدل بالمرسوم التنفيذي رقم 

، يحدد مهام 7111نوفمبر سنة  72مؤرخ في  311-11اصدر المشرع الجزائري إضافة الى ذلك مرسوم تنفيذي رقم 
نوفمبر سنة  72مؤرخ في  319-11المفتشية العامة للعمران والبناء وتنظيمها وعملها، واتبعه بالمرسوم التنفيذي رقم 

 714-01فتشية الجهوية للعمران والبناء ويحدد مهامها وعملها، متمم بالمرسوم التنفيذي رقم ، يتضمن إنشاء الم7111
 .7101نوفمبر  04المؤرخ في 

 : تعيين األعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير: أوال

المؤرخ في  91-79مكرر من القانون رقم  22حكام المادة ، انه وتطبيقا أل2نصت المادة األولى للمرسوم المذكور أعاله
، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين 0991الموافق أول ديسمبر سنة  0400جمادى األولى عام  04

قبة، األعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المرا
 .وسنتطرق في هذا المجال الى شروط تعيين االعوان وكيفيات ذلك ثم نتعرض الى مهمة المراقبة

                                                           
 .مليون دج او بإحدى العقوبتين 7دج الى  711111سنوات وغرامة من  2شهر الى  0العقوبة الحبس من  -1
المحدد لشروط وكيفيات تعيين األعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع  7112يناير سنة  31مؤرخ في  22 -12المرسوم تنفيذي رقم  -2

أكتوبر سنة  77المؤرخ في  343 – 19يم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتهما وكذا إجراءات المراقبة، معدل بالمرسوم التنفيذي رقم والتنظ
7119. 
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 شروط وكيفيات تعيين األعوان المؤهلين -0

 :االعوان المؤهلين/ ا

جمادى  04المؤرخ في  79-91مكرر من القانون رقم  22من نفس المرسوم انه طبقا ألحكام المادة  17 تنص المادة
، يؤهل للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة 0991الموافق أول ديسمبر سنة  0400م األولى عا

 :والتعمير ومعاينتها، زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية

يوليو سنة  04المؤرخ في  772-90مفتشو التعمير الذين تم تعيينهم قانونا، طبقا ألحكام المرسوم التنفيذي رقم  -
 .والمذكور أعاله 0990

المستخدمون الذين يمارسون عملهم بمصالح الوالية التابعة إلدارة وزارة السكن والعمران واألعوان الذين يمارسون  -
 :عملهم بمصالح التعمير التابعة للبلدية والذين يعينون من بين

 (.في الهندسة المدنية)رؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء المهندسين  -
 .الرئيسيين( في الهندسة المدنية)المعماريين الرئيسيين والمهندسين  المهندسين -
 (.في الهندسة المدنية)المهندسين المعماريين والمهندسين  -
 .على األقل في ميدان التعمير (7)الذين يحوزون خبرة سنتين ( في البناء)المهندسين التطبيقيين  -
 .سنوات على األقل في ميدان التعمير (3)الث الذين يحوزون خبرة ث( في البناء)التقنيين السامين  -

 :تعيين االعوان المؤهلين/ ب

 :، باقتراح من1يعين األعوان المذكورون أعاله، على قائمة اسمية، بقرار من الوالي المختص إقليميا

لوزارة السكن مدير التعمير والبناء للوالية، فيما يخص المستخدمين الذين يمارسون عملهم باإلدارة المحلية التابعة  -
 .والعمران

رئيس المجلس الشعبي البلدي، المختص إقليميا، فيما يخص األعوان الذين يمارسون عملهم بمصالح التعمير  -
 .التابعة للبلدية

 المراقبة في ميدان التهيئة والتعمير -7

تي شرع فيها أو مطابقة هذه يقصد بالمراقبة، التحقق من وجود الوثائق القانونية المكتوبة والبيانية المرخصة لألشغال ال
 .2األشغال مع أحكام الوثائق المسلمة

 :إجراءات المراقبة/ ا

                                                           
 .، المرجع السابق7119أكتوبر سنة  77مؤرخ في  19-343بموجب المرسوم تنفيذي رقم  13المادة  - 1
 .، المرجع نفسه17المادة  - 2
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جاء في مقتضيات المادة الخامسة من نفس المرسوم، انه يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا 
نايات الجاري انجازها وكذلك الفحص والمراقبة واألعوان المؤهلين قانونا أن يقوموا بزيارة الورشات والمنشئات األساسية والب

 .التي يرونها مفيدة وطلب الوثائق التقنية الخاصة بها وذلك ألجل معرفة مدى تطابقها مع التشريع والتنظيم المعمول بهما

يطلبوا من وأضافت المادة السادسة، انه يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي واألعوان المؤهلين أثناء بالمراقبة، أن 
 :المالك أو من موكله أو من ممثل صاحب المشروع، الوثائق اآلتية التي تسلمها المصالح المختصة

 .التصريح بفتح الورشة -
 .رخصة البناء -
 .رخصة الهدم، عند االقتضاء -

معمول بهما، كما يمكن أن تتم المراقبة، نهارا وليال وأثناء أيام الراحة وأيام العطل وذلك في إطار التشريع والتنظيم ال ويمكن
 .اإلعالن عنها أو تتم بشكل فجائي

 :، حسب جدول زمني للزيارة يعده كل من1وتتم المراقبة

 .رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص األعوان المؤهلين التابعين للبلدية -

 .إقليميا يجب أن تبلغ نسخة من هذا الجدول الزمني إلى مدير التعمير والبناء والى الوالي المختصين

 .مدير التعمير والبناء فيما يخص المفتشين واألعوان المؤهلين التابعين لمصالح إدارة التعمير -

 .وفي كل األحوال، تبلغ نسخة من هذا الجدول الزمني إلى الوالي والى الوزير المكلف بالتعمير

من  9 لى التوالي، في إطار أحكام المادةيمسك رئيس المجلس الشعبي البلدي ومدير التعمير والبناء المختصان إقليميا ع
 .2نفس المرسوم، سجالت لمتابعة األشغال ومعاينة المخالفات

ويحوز  مفتشو التعمير وموظفو إدارة التعمير وأعوان البلدية المكلفون بالتعمير المؤهلون للبحث عن مخالفات القانون رقم 
والمذكور أعاله، ومعاينتها أثناء  0991أول ديسمبر سنة الموافق   0400جمادى األولى عام  04المؤرخ في  91-79

ممارسة وظائفهم تكليفا مهنيا، يسلمه حسب الحالة، الوزير المكلف بالتعمير أو الوالي المختص ويتعين عليهم إظهاره أثناء 
حب التكليف المهني القيام بمهمة المراقبة، والذي يصدق كاتب الضبط لدى الجهة القضائية المختصة عليه، اال انه قد يس

 .3في حالة التوقف المؤقت أو الدائم للمهام ويرجع لصاحبه عند استئناف الخدمة

                                                           
 .، المرجع السابق22-12من المرسوم التنفيذي  19المادة  - 1
 .، المرجع السابق22-12، المرسوم التنفيذي 01 المادة - 2
 .المرجع السابق، 22-12، المرسوم التنفيذي 00المادة  - 3
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 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

طبقا ألحكام المادة  من نفس المرسوم 07 وفي أي حاالت أخرى تقتضي تدخل القوة العمومية ضد المخالفين، اتاحت المادة
، 0991الموافق أول ديسمبر سنة  0400م جمادى األولى عا04المؤرخ في  79-91من القانون رقم  0مكرر 22

االمكانية لألعوان المؤهلين بتسخير القوة العمومية، في حالة عرقلة أداء مهمتهم في مراقبة المخالفات والبحث عنها 
 .ومعاينتها

ضغوط أو ويقوم االعوان بمهامهم بكل اريحية اذ تحمي الدولة األعوان المؤهلين، أثناء ممارسة مهمتهم، من كل أشكال ال
 .التدخل مهما كانت طبيعتها، التي يمكن أن تخل بالقيام بنشاطهم أو تسبب ضررا لنزاهتهم

ولضمان شفافية عمل األعوان المنصوص عليهم أعاله، فانهم ليسوا مؤهلين لدراسة ملفات البناء والتهيئة أو الهدم الخاصة 
 .صلة من الدرجة األولىبأزواجهم ووالديهم وذريتهم وأفراد عائلتهم الذين لهم بهم 

 :تحرير محاضر المخالفات/ ب

تحرر المحاضر على استمارات تحمل األختام واألرقام التسلسلية وتسجل في السجل المفتوح لهذا الغرض الذي يرقمه 
 .1ويؤشر عليه رئيس المحكمة المختص إقليميا

 :ئة والتعمير وحددتها كما يأتيمحاضر المخالفات لقواعد التهي من نفس المرسوم الى 02 وأشارت المادة

 .محضر معاينة أشغال شرع فيها بدون رخصة البناء -
 .محضر معاينة أشغال شرع فيها وغير مطابقة ألحكام رخصة البناء المسلمة -
 .محضر معاينة أشغال شرع فيها بدون رخصة هدم -

ء ويرسله إلى رئيس المجلس الشعبي ويعد العون المؤهل قانونا محضر معاينة األشغال التي شرع فيها بدون رخصة بنا
، كما يعد العون المؤهل قانونا محضر معاينة األشغال غير 2ساعة (27)البلدي والوالي في أجل ال يتعدى اثني وسبعين

( 27)المطابقة ألحكام رخصة البناء المسلمة، ويرسله إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا في أجل ال يتعدى اثني وسبعين
ترسل نسخة منه، في نفس اآلجال غالى رئيس المجلس الشعبي البلدي والى الوالي، المختصين إقليميا، مع ، و 3ساعة

، وترسل نسخة من كل 4ضرورة ارفاق المحضر في كلتا الحالتين بتقرير يوضح طبيعة المخالفة وكذا هوية المخالف وعنوانه
 .تطبيقاتهمامن المحضر والتقرير إلى مدير التعمير والبناء للسهر على 

 المفتشية العامة للعمران والبناء: ثانيا

 المفتشية العامة للعمران والبناء -0
                                                           

 .، المرجع نفسه02المادة  - 1
 .المرجع السابق، 22-12المرسوم التنفيذي  ،02المادة  - 2
 .نفسه ، المرجع01المادة  - 3
 .، المرجع السابق09المادة  - 4
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 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

، المحدد لمهام المفتشية 7111نوفمبر سنة  72مؤرخ في  311-11المرسوم التنفيذي رقم  جاء في المادة األولى من
المؤرخ في  011-11ى من المرسوم التنفيذي رقم العامة للعمران والبناء وتنظيمها وعملها، انه وتطبيقا ألحكام المادة األول

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة  ،7111الموافق أول يوليو سنة  0479جمادى الثانية عام  72
 ".المفتشية العامة"للعمران والبناء وتنظيمها وعملها، التي تدعى في صلب النص 

ئل مراقبة مخالفات التهيئة والتعمير وتكلف المفتشية العامة بالسهر على تطبيق والمفتشية العامة للعمران وسيلة من وسا
 .التشريع والتنظيم في مجال العمران والبناء وحماية اإلطار المبني

 :مهام المفتشية العامة للعمران والبناء/ ا

 :فان مهام المفتشية العامة تتمثل فيما يلي 1حسب المادة الثانية من نفس المرسوم

ان التنسيق بين المصالح الخارجية المكلفة بالعمران والبناء وحماية اإلطار المبني واقتراح كل التدابير الرامية ضم -
 .إلى تحسين فعاليتها وتعزيز عملها

 .القيام دوريا بتقييم تدابير وأعمال الرقابة والتفتيش التي تقوم بها مصالح العمران المؤهلة لهذا الغرض -
 .انونيا كان أو ماديا، من شأنه تعزيز عمل الدولة في مجال مراقبة أدوات وأعمال العمراناقتراح كل إجراء، ق -
القيام بزيارات التقييم والتفتيش والمراقبة حول كل وضعية يمكن أن تظهر فيها مخالفات للتشريع والتنظيم المعمول  -

 .بهما في مجال العمران والبناء وحماية اإلطار المبني
 .لعمران والبناء وحماية اإلطار المبني، بتحقيقات أصبحت ضرورية بحكم وضعية خاصةالقيام في مجال ا -
تسيير، على المستوى المركزي، البطاقية الوطنية الخاصة بالمخالفات في مجال العمران والبناء وحماية اإلطار  -

 .المبني والمنشأة بمقتضى التنظيم المعمول به ونشر محتواها سنويا للجمهور

تتولى المفتشية العامة كل عمل خاص مرتبط بمجال نشاطها والمسند إليها من طرف الوزير  الى هذه المهام،باإلضافة 
وتؤهل المفتشية العامة لهذا الغرض بالمبادرة بكل تحقيق إداري مرتبط بمجال نشاطها وكذا كل . 2المكلف بالعمران والبناء

 .ران والبناء وحماية اإلطار المبني واالستعمال األمثل للفضاءعمل يهدف إلى تطبيق التشريع والتنظيم في مجال العم

تقوم المفتشية العامة بمهامها على أساس برنامج نشاط سنوي تعرضه على الوزير المكلف بالعمران والبناء للمصادقة عليه، 
 .3ويمكن أن تتدخل بصفة فجائية للقيام بكل مهمة أخرى أو خبرة تكون ضرورية تمليها وضعية خاصة

 :إدارة المفتشية العامة للعمران والبناء/ ب

                                                           
 .، يحدد مهام المفتشية العامة للعمران والبناء وتنظيمها وعملها7111نوفمبر سنة  72مؤرخ في ، 311-11المرسوم التنفيذي  - 1
 .، المرجع السابق311-11، المرسوم التنفيذي 13المادة  - 2
 .، المرجع نفسه14المادة  - 3



7102ـــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثاني جوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة تشريعات التعمير والبناء ـــــــــــــــــــــــــــــ  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------- 

56 

 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

تسند ادارة المفتشية العامة وفقا لما جاءت به المادة الخامسة من نفس المرسوم، الى مفتش عام يعين طبقا للتنظيم المعمول 
 .تنظيم المعمول بهمفتشين يعينون طبقا لل( 4)به، وقد ذكرت المادة السادسة انه يساعد المفتش العام أثناء أداء مهامه أربعة

 :المفتشية الجهوية للعمران والبناء -7

 :، وهي"المفتشية الجهوية"، مفتشية جهوية للعمران والبناء التي تدعى 3191-11انشا المرسوم التنفيذي 

 .مصلحة خارجية للوزارة تكلف بالعمران والبناء وحماية اإلطار المبني -
 .لتنظيمات المتعلقة بالعمران والبناء وحماية اإلطار المبنيجهاز الدولة في مجال مراقبة تطبيق القوانين وا -

وتكلف المفتشية الجهوية في كل الواليات التابعة الختصاصها اإلقليمي تحت سلطة المفتشية العامة للعمران والبناء بالقيام 
 .2بكل أعمال التفتيش والمراقبة في مجال العمران والبناء وحماية اإلطار المبني

 :مفتشية الجهوية للعمران والبناءمهام ال/ ا

 .تضمن تنسيق أنشطة مديريات العمران والبناء السيما فيما يتعلق بمراقبة أنشطة وأعمال العمران والبناء -
 .تقوم بالتحقيقات المتعددة االختصاصات وتضع الفرق المتخصصة للتكفل بالمهام المنوطة بها -
 .العمران والبناء تقوم دوريا بإعداد ملخصات حصائل نشاط مديريات -
تقوم بتصور وتنفيذ برنامج للمراقبة في مجال العمران والبناء وحماية اإلطار المبني على مستوى كل اإلقليم الذي  -

 .يدخل ضمن اختصاصها، باالتصال مع الهيئات األخرى للدولة والجماعات المحلية
لتنظيم المعمول بهما في ميدان العمران تسهر على شرعية تسليم عقود العمران المنصوص عليها في التشريع وا -

 .والبناء وحماية اإلطار المبني
 .تقوم باالتصال مع الهياكل األخرى المعنية بكل تحقيق له عالقة بمجال نشاطها -
 .تساعد الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمتعاملين في مجاالت اختصاصها -
از التشريعي والتنظيمي ذي الصلة بالعمران والبناء وحماية اإلطار تقترح كل التدابير التي ترمي إلى تحسين الجه -

 .المبني
تقوم باالتصال تقوم باالتصال مع أجهزة الدولة األخرى والجماعات المحلية، باتخاذ التدابير التي تهدف إلى  -

 .مكافحة البناء غير الشرعي أو الهش أو الفوضوي أو غير المكتمل
 .المتعاملين والمهنيين في مجال نشاطهاتطور اإلعالم وتقوم بتحسيس  -

 :إدارة المفتشية الجهوية للعمران والبناء/ ب

                                                           
، يتضمن إنشاء المفتشية الجهوية للعمران والبناء ويحدد مهامها وعملها، 7111نوفمبر سنة  72مؤرخ في  319-11رقم  المرسوم التنفيذي - 1

 .7101نوفمبر  04المؤرخ في  714-01متمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
 .، المرجع نفسه714-01المتمم بالمرسوم التنفيذي  311-11، المرسوم التنفيذي 17المادة  - 2
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 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

نصت المادة الثالثة من نفس المرسوم، على انه يدير المفتشية الجهوية مفتش جهوي يعين طبقا للتنظيم المعمول به، 
في الوزارة، ويكون للمفتش الجهوي  وتصنف وظيفة المفتش الجهوي وظيفة عليا للدولة ويدفع مرتبها حسب وظيفة مفتش

 .للعمران والبناء صفة اآلمر بالصرف الثانوي لتسيير الميزانية وتنفيذها

 :مقار المفتشيات الجهوية واختصاصاتها اإلقليمية، كما يأتي، من نفس المرسوم 14 وقد حددت المادة

 الوالية المقر

 تلمسان –عين تيموشنت  –مستغانم  –وهران  وهران

 تيارت  –غليزان  –سعيدة –معسكر  – سيدي بلعباس يدي بلعباسس

 البيض –النعامة  –تيندوف  –أدرار  –بشار  بشار

 البويرة -بجاية  –تيزي وزو  –بومرداس  –تيبازة  –الجزائر  الجزائر

 تيسمسيلت –المدية  –عين الدفلى  –البليدة  – الشلف الشلف

 برج بوعريريج –األغواط  –باتنة  –بسكرة  –المسيلة  –الجلفة  الجلفة

 غرداية –تامنراست  –ايليزي  –الوادي  – ورقلة ورقلة

 تبسة -سوق أهراس  –قالمة  –الطارف  –سكيكدة  –عنابة  عنابة 

 جيجل -سطيف  –ميلة  –خنشلة  –أم البواقي  –قسنطينة  قسنطينة

 

يحدد ، 7107يناير سنة  79 ر وزاري مشترك مؤرخ فيوتجدر اإلشارة في األخير الى انه صدر الى وقت قريب قرا
 .1التنظيم الداخلي للمفتشية الجهوية للعمران والبناء في مكاتب

 

 

                                                           
والمذكور أعاله، يهدف هذا القرار إلى  7111نوفمبر سنة  72المؤرخ في  913_1117من المرسوم التنفيذي رقم  2طبيقا ألحكام المادة ت - 1

 .تحديد التنظيم الداخلي للمفتشية الجهوية في مكاتب
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 :الخاتمة

إن قوانين التعمير والبناء تتميز بخصوصيات ذات طبيعة خاصة حيث يتداخل فيها كل ما هو اقتصادي واجتماعي 
ومتجانسة في ميدان التعمير مع مكونات الحياة داخل المجتمع سيحسن من  وبيئي لذلك فإن إرساء سياسة تشريعية متناسقة

المشهد السكني، وهو ما استدعى من المشرع الجزائري التدخل وحصر المخالفات التي تنجم عن االخالل بقواعد التهيئة 
 .والتعمير مع ادارج العقوبات المناسبة لذلك

هد الواقع العمراني استفحاال كبيرا للبنايات غير الشرعية المشيدة من لكن ورغم وجود الرقابة على عملية البناء، يش
 .دون رخصة بناء أو تلك التي لم تحترم حدود الترخيص رتب فقدان السيطرة على عمليات التخطيط العمراني في الجزائر

 :قائمة المراجع

يل شهادة الدكتوراه علوم في كمال محمد األمين، االختصاص القضائي في مادة التعمير والبناء، أطروحة لن -
: ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، الموسم الجامعي-تلمسان  –القانون العام، جامعة ابي بكر القايد 

7102/7102. 
مقال منشور على موقع ، 00/14 عليان بوزيان، النظام العام العمراني في ظل القانون المنظم للترقية العقارية -

 .مرباح بورقلة جامعة قاصدي
 //:https المخالفات العمرانية، مقال منشور على شبكة االنترنيت، موقع مدونة العمران في الجزائر -

diriurbs.blogspot.com. 
المحدد لشروط وكيفيات تعيين األعوان المؤهلين  7112يناير سنة  31مؤرخ في  22 -12المرسوم تنفيذي رقم  -

يم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتهما وكذا إجراءات المراقبة، معدل للبحث عن مخالفات التشريع والتنظ
 .7119أكتوبر سنة  77المؤرخ في  343 – 19بالمرسوم التنفيذي رقم 

، يحدد مهام المفتشية العامة للعمران والبناء 7111نوفمبر سنة  72مؤرخ في  311-11مرسوم تنفيذي رقم  -
 .وتنظيمها وعملها

، يتضمن إنشاء المفتشية الجهوية للعمران 7111نوفمبر سنة  72مؤرخ في  319-11رقم المرسوم التنفيذي  -
 .7101نوفمبر  04المؤرخ في  714-01والبناء ويحدد مهامها وعملها، متمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

رقم  يتعلق بالتهيئة والتعمير، معدل ومتمم بالمرسوم التشريعي ،0991ديسمبر  10مؤرخ في  72-91القانون  -
المتعلق بشروط االنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري،  0994ماي  01مؤرخ في  94-12

 .7114اوت  04المؤرخ في  12-14وبالقانون رقم 
 .، المحدد لقواعد مطابقة البنايات وانجازها7111 جويلية 71مؤرخ في  02-11القانون رقم  -
 .، المحدد لقواعد تنظيم نشاط الترقية العقارية7100 فبراير 02المؤرخ في  14-00القانون  -
يحدد التنظيم الداخلي للمفتشية الجهوية للعمران والبناء في ، 7107يناير سنة  79 قرار وزاري مشترك مؤرخ في -

 .مكاتب
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 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

 أهمية العقار السياحي واإلشكاالت المرتبطة به
 7، جامعة سطيفبن زيد فتحي  /أ

 :ملخص
محددا أساسيا إلنعاش االقتصاد الوطني وعامال مساعدا لجلب واستقرار المستثمرين، غير أنه ال يعتبر العقار السياحي    

 .يزال رهينة عراقيل كثيرة تشكل عائقا أمام المستثمرين الوطنيين واألجانب لتجسيد مشاريعهم
ق ومراكز للراحة وغيرها، إال أن إن العقار السياحي يتطلب موارد مالية كبيرة من أجل تجسيد المرافق السياحية من فناد    

المضاربة في العقار وبروز تالعبات مستغلة الثغرات القانونية في المجال، دفع بالسلطات المعنية إلعادة النظر في تحديد 
والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع  87/66/6662الصادر في  62-62مفهوم مناطق ومواقع التوسع السياحي في القانون 

 .وتدخل الدولة في تسهيل منح العقار أمام المستثمرين لتجسيد مشاريعهم السياحية،

Abstract: 

   The tourist property is a key determinant of the revival of the national economy and a 

catalyst for attracting and stabilizing investors. However, it remains hostage to many 

obstacles that pose obstacles for national and foreign investors to realize their projects. 

    The tourist property requires considerable financial resources to  embody the tourist 

facilities of hotels and leisure centers, etc. However, speculation in the real estate and the 

emergence of manipulations exploiting legal gaps in the field, prompted the authorities 

concerned to reconsider the definition of the concept of areas and locations of tourism 

expansion in Law 03-03 issued in 17/02/2003 concerning the areas of expansion and tourist 

sites, and the State intervention in facilitating the granting of this property to investors to 

reflect their projects. 

.العقار، تركيبة العقار، إجراءات منح العقار السياحي، معوقات استثمار العقار السياحي: الكلمات المفتاحية
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 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

 :مقدمة
يعتبر العقار محور كل سياسة تنموية في الدولة، فهو أساس االستقرار والتعامل والتصرفات بين الناس من جهة،  

 .و هو مصدر لصراعات كانت و ال تزال مستمرة بين البشر
ن كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه وال يمك'' من القانون المدني الجزائري، بأنه  683ويعرف العقار بموجب المادة 

نقله منه دون تلف فهو عقار، وما عدا ذلك فهو منقول، غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا لخدمة 
 ."هذا العقار أو استغالله يعتبر عقارا بالتخصيص

، كما ينصرف إلى المنقوالت بطبيعتها ...هذا التعريف ينصرف إلى األراضي والمباني واألشجار والطرق والمناجم
 .التي رصدت لخدمة العقار كالجّرار بالنسبة لألرض واألبواب والنوافذ بالنسبة للمسكن وهكذا دواليكو 

من عناصر المفهوم السابق وهما المباني واألراضي،  يينإال أن بحثنا هذا يدعونا إلى التركيز على شيئين أساس
 .ورّثت تّركة عّقارية مثقلة بالمّشاكلوانطالقا من هذا نقول أن الدولة الجزائرية الحديثة االستقالل قد 

محالت البيع، المراكز )، عّقارات تجارية (كالشّقق والمنازل  ) عّقارات سكنية: تصّنف العّقارات في الجّزائر إلى
وتعتبر  ية،، العّقارات الّزراعية والفالحية، عّقارات اإلدارات العمومية والحكومية، إّضافة إلى العّقارات الصّناع... (الّتجارية،

مّشكلة العّقار وآليات الوصول إليه وتسوية ملكيته أّهم المعضالت المطروحة على مستوى االستثمار في الجزائر، حتى أّنه 
من العقار الصناعي في وضع غير قانوني وتفتقر % 56أصبح مصدرا لمضاربات ومساومات ال تنتهي، ويوجد اآلن نحو 

ل العاصمة لمخططات مّسح األراضي، كما تبقى نسبة هامة من المساحات المهيأة للبناء حتى المناطق العمرانية الكبيرة مث
 .عرضة للمنازعات القضائية لعدم تسوية أمر ملكيتها

اتخذت أشكاال سرطانية « مافيا العقار»خالل سنوات قليلة برّزت شبكات مضاربة وسمسرة يطلق عليها عادة اسم 
أضرارا كبيرة باالقتصاد  -بشهادة الجميع-ية وحولتها إلى مصدر للثراء السريع وألحقت وعمدت إلى توظيف الثغرات القانون

وعطلت مشاريع التنمية، فقد وضع المستثمرون األجانب والمواطنون على حد سواء مشكلة العقار كأّول عائق أمام تدّفق 
 (1).االستثمار الرتباطها بإشكالية الملكية وكيفية االنتفاع منها والتصرف

 فالعقار بمختلــــف تصنيفـــاته، باعتبـــاره ثروة ال تـــزول، ونخـــّص بالّذكـــر في هّذا الّشأن العّقار 
السياحي إذا علمنا أن الجزائر تزخر بموارد سياحية هائلة تتنوع وتختلف من منطقة إلى أخرى بحسب اختالف 

ر، خاصة السياحي، ونخص بالذكر أهم عناصر العقار المناطق الجغرافية للوطن الذي يعد من أهم مصدر لالستثما
السياحي ومكوناته المتمثلة في مناطق التوسع السياحي من مؤسسات فندقية وشواطئ وسواحل، والمواقع السياحية التي 

 .تشمل المناطق المحمية المفتوحة للجمهور األماكن واآلثار التاريخية العقاري
 ت التي تواجه االستثمار السياحي في مسألة العقار؟ما هي أهم المعوقا: إشكالية البحث

المبحث األول مفهوم العقار السياحي، المبحث الثاني : ولإلجابة على هذه اإلشكالية قّسمنا الّبحث إلى مبحثين اثنين هي
شكاالته  .التّنظيم اإلداري للعقار السياحي وا 

 
 
 
 

                                                           
الجزائر ودوره في تنمية االستثمار األجنبي، مجلة  جامعة ورقلة، أزمة العقار في -بن قانة اسماعـيل. جامعة الجزائر أ -بن حمودة محبوب . د - 1

     (.00)ص كلية العلوم االقتصادية والتجارية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، ،65/6667عدد  ،الباحث



7102ـــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثاني جوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة تشريعات التعمير والبناء ـــــــــــــــــــــــــــــ  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------- 

61 
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  مفهوم العقار السياحي : المبحث األول
 :المبحث نريد تبيان الماهية والمفهوم الفقهي والنظري للعقار وفق مطلبين كما يليوفي هذا      

 :ماهية العقار السياحي: المطلب األول
 تعريف العقار: أوال

كل شيء مستقر بحيز وثابت '' :وهو مصطلح العقار والمقصود به العقار السياحي عبارة مركبة من مصطلحين، األول     
 .(01)''منه دون تلففيه وال يمكن نقله 

أما الجزء الثاني فهو السياحي المشتق من السياحة والتي يقصد بها انتقال األفراد بطريقة مشروعة إلى أماكن غير      
مواطن إقامتهم الدائمة لفترة ال تقل عن أربع وعشرين ساعة وال تزيد عن سنة وألي قصد كان وما يرتبه من أثار اقتصادية، 

 .(2)الخ...ة، حضارية إعالميةاجتماعية، ثقافي
أما بالنسبة للمشرع الجزائري ما ينبغي اإلشارة إليه أّنه لم يعّرف العّقار السياحي، وهو ما يتضح من خالل النصوص      

-00المتضمن تطبيق األمر رقم  (3)75-00في ظل المرسوم رقمفي القانون المدني أو  القانونية والتنظيمية المنظمة له
06(4). 
وأمام عدم وجود تعريف دقيق للعقار السياحي، برّزت بعض المحاوالت الفقهية القائمة على أساس استقراء ما هو وارد     

 .في ظل مجموع النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة للعقار السياحي
وجودة داخل مناطق التوسع مجموع األراضي القابلة للبناء الم'': بأنه ومن هذه المحاوالت من عرف العقار السياحي    

مخطط التهيئة السياحية، والتي تمنح لصاحبها حق االستغالل السياحي في حدود  السياحي والمواقع السياحية، والمحددة في
  (15).''القوانين المنظمة لقطاع السياحة

السياحية والحمامات  هو ثابت في مجال السياحة كالفنادق والمركبات كل ما'': كما تم تعريفه أيضا على أنه     
اإلستشفائية، والقرى السياحية المنجزة في إطار االستثمار، أو هو الوعاء من األراضي المحددة والمصنف على أنه سياحي 

 .(26) ''ألجل استغالله في مجال السياحة 
 
 
 

                                                           
  ج ر المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، 60/68/8875المؤرخ في  51-75من األمر رقم  021/68المادة  - 1

 .26/68/8875، الصادرة بتاريخ 71 العدد
 .88، الوراق للنشر والتوزيع، األردن، ص 8محمد علي، مبادئ السفر والسياحة، ط إسماعيللحوري مثنى طه،  - 2
 8800/ 60/62المؤرخ في 00/06، يتضمن تطبيق األمر رقم 68/68/8800المؤرخ في 00/75المرسوم رقم  - 3

 .61/68/8800، الصادرة بتاريخ 61عددج ر ية، والمتعلق بالمناطق واألماكن السياح
، الصادرة بتاريخ 61عددج ر  المتعلق بالمناطق واألماكن السياحية،  60/62/8800المؤرخ في  00/06ألمر رقم ا - 4
61/68/8800. 
ص قانون ظام القانوني لالستثمار السياحي في الجزائر، مذكرة ماجستير في القانون الخاص تخصفضيلة عينين، النّ  - 5

 .80، ص 6686األعمال، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب بالبليدة، 
ية اص تخصص قانون األعمال، كلّ مال مشتي، العقار كآلية محفزة لالستثمار، مذكرة ماجستير في القانون الخّ أ - 6

 .10، ص6686عد دحلب بالبليدة، جانفي الحقوق، جامعة سّ 
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 العقار السياحي تشكيل: ثانيا
في نص  والمواقع السياحية السابق اإلشارة إليه،وتحديدا المتعلق بمناطق التوسع 62-62بالرجوع إلى القانون رقم      

يتشكل العقار السياحي القابل للبناء من األراضي المحددة لهذا الغرض في مخطط التهيئة  '':على أنه( 66)المادة 
 . ''السياحية، ويضم األراضي التابعة لألمالك الوطنية العمومية والخاصة، وتلك التابعة للخواص

راء نص هذه المادة يتضح لنا أّن العقار السياحي في الجزائر يتّشكل من ثالثة أّنواع من األراضي المحّددة وفقا باستق     
 : لمخطط التهيئة السياحية، وهي تشمل كّل من

 األراضي التابعة لألمالك الوطنية العمومية؛  -
 األراضي التابعة لألمالك الوطنية الخاصة؛  -
 .اضي التابعة للخواصباإلضافة إلى األر  -

 :وهو ما نتعرض له فيما يلي
هي مجموعة األموال المملوكة للدولة أو ألحد األشخاص التابعين لها : التابعة لألمالك الوطنية العمومية األراضي -أ

ل والخاضعين للقانون العام، وتشمل عقارات طبيعية واصطناعية ومنقوالت مخصصة للمنفعة العامة أو موضوعة الستعما
 . (13)الجمهور فعليا أو بموجب قانون

  
تتكون األمالك الوطنية العمومية  من الحقوق '' :(2)26-86من قانون األمالك الوطنية ( 86)وُعّرفت بموجب المادة      

ما بواسطة مرفق  واألمالك المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستغل مباشرة وا 
 .''عام شريطة ان تكيف في هذه الحالة بحكم طبيعتها أو تهيئتها الخاصة تكييفا أو أساسيا مع الهدف الخاص لهذا المرفق 

 :من خصائص هاته األمالك أنها
 استعمالها من قبل الجمهور بشكل جماعي ومجاني يضمنه القانون سواء كان االستعمال مباشر أو بواسطة مرفق عام؛ -
 خاصة لهذه األمالك بعدم قابليتها للتصرف فيحضر نقل ملكيتها وعدم قابليتها إلجراء الحجز؛الحماية ال -
 .ال تقبل إجراء نزع الملكية للمنفعة العامة -

لذا نجد أن المشرع الجزائري يقسم األمالك الوطنية العمومية إلى ّنوعين، الّنوع األول ما يعرف باألّمالك العمومية       
ّشمل شواطئ البّحر والبحيرات والمساحات المائية األخرى، أما الّنوع الثّاني ما يّعرف باألمالك العمومية الطبيعية، وت

 .االصطناعية، وتشمل المنشآت المخصصة الستقبال الجمهور من حدائق عمومية ومنشآت ثقافية
عقار سياحي، كونها تضم أنشطة غير أن األصل أن كال النوعين هما ملك وطني عمومي، وفي نفس الوقت يعتبران     

 .(3)سياحية 
كان للدولة أو  يتكون العقار السياحي التابع لألمالك الوطنية الخاصة سواء :لألمالك الوطنية الخاصة التابعة األراضي -ب

إحدى مجموعاتها اإلقليمية، من األراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، والتي قد تكون من ضمن 
بهذه الصفة قابلة للبيع  األراضي التي تم إلغاء تخصيصها أو تصنيفها كأراضي تابعة لألمالك الوطنية العمومية، وهي

                                                           
 .80-88، ص6668الدولة الخاصة، دار الثقافة، األردن،  ألموالقانوني احمد طالل عبد الحميد، النظام ال - 1
 .86/86/8886، بتاريخ 56عددج ر يتضمن قانون األمالك الوطنية،  68/86/8886المؤرخ في  86/26قانون رقم  -2
 86/26قم ، الذي يعدل ويتمم القانون ر 66/67/6661المؤرخ في 61/88المعدلة بموجب القانون رقم  (86) المادة -3

 .62/61/6661بتاريخ  ،88عددج ر  قانون األمالك الوطنية،المتضمن و  8886 /68/86المؤرخ في 



7102ـــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثاني جوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة تشريعات التعمير والبناء ـــــــــــــــــــــــــــــ  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------- 

63 

 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

للوكالة  والتبادل طبقا واإليجار التفاق ودي، إذا كانت ضرورية إلنجاز برامج استثمارية محددة في مخطط التهيئة السياحية
 .(1)الوطنية لتنمية السياحة

 :ص هذه المالك أنهاومن خصائ
 تؤدي وظيفة مالية أو امتالكية كاقتناء عمارة بقصد وضعها تحت نظام التأجير بحيث تدفع مستحقاتها لميزانية الدولة؛  -
 .قابلة للتصرف فيها من قبل الدولة أو الجماعات المحلية  -
كيات عقارية خاصة، أي مملوكة العقار السياحي في هذه الحالة في شكل مل يكون :للخواص األراضي التابعة -ج

للخواص، والملكية العقارية الخاصة هي عبارة عن حق التمتع والتصرف في المال العقاري أو الحقوق العينية، وذلك من 
 .أجل استعمال األمالك وفق طبيعتها أو غرضها

ضي التي تعود ملكيتها األصلية األرا في هذه الحالة عبارة عن تلك العقار السياحي المملوك للخواص وبالتالي فإن    
للخواص، إال أنها ذات طابع سياحي، وتقع داخل مناطق التوسع والمناطق السياحية، وتكون قابلة لما هو وارد في مخطط 

ها إلى اقتنائ أنه إذا دعت الضرورة تلجأ الوكالة الوطنية لتنمية السياحة  كما للقانون، طبقا التهيئة السياحية المعد للبناء طبقا
وبناءا على ذلك فانه في هذه الحالة يفترض إما أن يكون العقار السياحي مبني أو قابل للبناء، أو يكون عبارة عن أراضي 

 (20).محمية، إال أنه في الغالب األعّم يّكون العقار السياحي تحتوي على خصائص سياحية 

شكاالته : المبحث الثاني  التنظيم اإلداري للعقار السياحي وا 

 :ألجل دراسة هذا المبحث قسمناه إلى مطلبين هماو  
 تحديد دور الدولة في منح االمتياز بالتراضي لالستثمار السياحي: المطلب األول

يعتبـر االسـتثمار فـي قطـاع السـياحة ذو أهميـة كبـرى لتشـجيع دخـول رؤوس أمـوال ال سـيما العملـة الصـعبة وتـأثيره      
، لهذا تقوم الدولة بتسهيل إجراءات ...التجـارة ، الصـناعات التقليديـة ، الفالحـة، النقـل: ت األخـرىعلـى جميـع القطاعـا

قصـد ترقيـة : " علـى أنـّه (37)62/68مـن القـانون رقـم ( 88)االستثمار السياحي وترقيتـه، وهـذا مـا نّصـت عليـه المـادة 
سـية للمنتـج السـياحي الـوطني تضـع الدولـة تـدابير تشـجيعية السـيما فـي مجـال تهيئـة االسـتثمار السـياحي و رفـع القـدرة التناف

من نص المادة أن الدولة خصصت مناطق لالستثمار السياحي ذات جاذبية و  " وتسـيير منـاطق التوسـع والمواقـع السـياحية
  . مهيأة و أطلقت عليها تسـمية منطقة التوسع السياحي

كـّل منطقّـة أو امتـداد مـّن اإلقلـيم '' منطقّـة التوسـّع الّسـياحي علـى أّنهـا  62/68من القـانون ( 62/66)المادة  عّرفت     
بداعيـة مّناسـبة للسـّياحة مؤهلـة إلقامـة أو تنميـة منّشـأة سـياحي ة يّتميـز بصـفات أو بّخصوصـيات طبيعيـة و ثّقافيـة وبّشـرية وا 

الحدائق والوديـان : لها فـي ّتنميـة نمـط أو أكثّـر مـن السـياحة ذات خصوصية، تتمثل هذه الخّصوصيات فيويمكـّن اسـتغال

                                                           
ظل النصوص القانونية والتنظيمية، المجلة الجزائرية  مفهومه وموارده في، العقار السياحي في الجزائر،بن سديرة جلول -1

 .826، ص 6680العدد األول، جوان ة، كلية الحقوق والعلوم السياسيللحقوق والعلوم السياسية، 
 825صسابق، المرجع البن سديرة جلول،  -2
 88فـي  ، المؤرخ 68ج ر عدد ، بالتنمية المستدامة للسياحة، المتعلق 87/66/6662ي ، المؤرخ ف 62/68األمر رقم  -3
/66/6662. 
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والشـواطئ والجبـال والكهـوف واألنهـار  والحمامات المعدنية والشالالت والتراث المادي وغير المادي، صناعات تقليدية 
 . الخ....

دفتـر الشـروط  راضـي علـى أسـاس شـروط خاصـة يحـددها قطـاع السـياحة وموجـودة فـييمـنح االمتيـاز عـن طريـق الت       
، هذه الهيئة تسمى الوكالة الوطنية (10)النمـوذجي وتحـدد طبيعـة المشـروع المزمـع إنجازهـا وكـذا الشـروط والمعـايير الالزمـة

عنـدما تنتهـي عمليـات '' : علـى أنه(72) 67/23نفيـذي رقـم مـن المرسـوم الت( 60)لتنمية السياحية، حيث تـّنص المـادة 
ــف بالســياحة التهيئـة النهائيـة ألراضـي الموجهـة لبـرامج االسـتثمار، تقـوم الوكالـة الوّطنيــة لتنميــة الســياحة بتبليــغ الــوزير المكلّ 

ائل االتصال بالمعلوّمات حول منطقة التوّسع والموقع السّياحي المعّني وس وكــذا المســتّثمرين الــراغبين فــي االســّتثمار، بكــل
''. 

بـداء الـرأي بالموافقـة أو الرفض ففي        يقدم المستثمر السياحي مّلفـه إلـى الوكالـة الوطنيـة للتّنميـة السـياحية لدراسـّته وا 
از، حيث تلتزم في هـذا اإلطـار، بوضـع ملـف االسـتثمار تحـت حالة الموافقة عليه يرّسل إلى الوالي إلصدار قرار منح االمتي

تصـّرف المسـتثمرين بهـدف اإلطـالع عليـه، ويجـب أّن يشـمل هـذا الملّـف مجموع المعلومات والمعطيات الّتي تسمح بّتحديد 
  : األراضي المعنية و معرفتها معرفة كافية السيما

  وسعر بيعها أو مبّلغ االمتياز؛ موقع األراضي داخل المنطقة المعنية -
 مساحة األراضي وامتيازات التهيئة الناتجة عنها؛  -
 المشاريع المحددة في مخطط التهيئة السياحية وبرامج االستثمار، -
 المداخل والروابط بالشبكات وكذا االرتفاقات؛  -

جراءات منحه -ثانيا  : إشكالية العقار وا 
ل التي تقف أمام المستثمرين سواء المحليين أو األجانب فـــي الجــــزائر، وذلـــك اقيأهم العر  يعتبر العقار السياحي من      

 من جهة، وارتفاع بسبب ندرتـه ونظــــرا لتعــقد إجراءات الحـصول عليه
نّعاش االقّتصاد الوطّني   والقضاء علىأسعاره من جهة أخرى، حيّث أّن توفير العّقار يعّتبر محددا أّساسيا إلنّجاح وا 

موارد  جلب واسّتقرار المستثمرين، حيث يتطلب النشاط في العقار علىل الداّخلية والّخارجية فيه، وعامال مّساعدا اإلختالالت
وعمليات مضاربة استغلت تالعبات األساسية من فنادق ومراكز سياحية، وكانت هناك عدة  كبيرة إلنشاء المرافق السياحية

 :  منه ما يلي (66)المادة  والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة ونّصت( 62/68)ا جاء القانونالثغرات القانونية لذ
األراضي  ألراضي المحددة لهذا الغرض في مخطط التهيئة السياحية ويضمايتشكل العقار السياحي القابل للبناء من '' 

 . (3)''التابعة لألمالك العمومية والخاصة وتلك التابعة للخواص
ولقد كانت هناك تسهيالت في مجال العقار، السيما على مستوى مناطق التوسع السياحي لتمكين المستثمرين من       

إنجاز مشاريعهم دون عراقيل ، حيث قام وزير السياحة بالتوقيع على تعليمة خاصة ستسمح بتحرير االستثمار في مناطق 
مشاريع مشتركة وأخرى خاصة ظلت لسنوات حبيسة التدابير  تضم هكتار ، 56مشروع و826التوسع السياحي بداية ب 

                                                           
 .المرجع السابق ،62/68القانون رقم  -1
منــاطق  ، يحـدد كيفيـات إعـادة األراضـي الواقعـة داخـل 68/6667/ 61مـؤرخ فـي ال 62/ 67المرسـوم التنفيـذي رقـم  -2

 .68/6667/ 28، المؤرخــة فــي 61عــدد ج ر ، ومــنح حــق االمتيــاز عليهــاالمواقــع الســياحية التوســع و 
في ظل اإلستراتيجية السياحية ( 6665-6666)عوينان عبد القادر، السياحة في الجزائر اإلمكانيات والمعوقات  -3

، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم  sdat 2025 لمخطط التوجيهي للتهيئة السياحيةالجديدة ل
 .688ص  ،6686التجارية، جامعة الجزائر
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التنظيمية والتشريعية السابقة التي حالت دون تجسيدها، وتتيح التدابير الجديدة لجميع المتعاملين االقتصاديين الخواص 
الموافقة عليه  المعطلة على مستوى الوزارة، من خالل تقديم صورة أولية فقط عن مخطط المشروع يتم تهمتجسيد استثمارا

لتنمية السياحة ويقوم المستثمرون بعمليات التهيئة ثم يعوض هؤالء وفقا لسلم يتم  مبدئيا من طرف الوكالة الوطنية
 .(1)تحديده
وبخصوص توفير العقار للمشاريع االستثمارية، أوضح المدير المركزي لدعم وتقييم المشاريع السياحية بالوزارة ، بأن      

والخاصة بتحديد مواقع إنجاز المشاريع االستثمارية، وفي  6685التكميلي  جديدة التي نص عليها قانون الماليةاإلجراءات ال
من هذا القانون شروط وكيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة لألمالك الخاصة التابعة ( 81)هذا اإلطار تحدد المادة 

 .(2)للدولة والموجهة إلنجاز المشاريع االستثمارية
 

 :يرخص االمتياز بالتراضي بقرار من الوالي    
بالتنسيق مع المديرين بناءا على اقتراح من المدير الوالئي المكلف باالستثمار الذي يتصرف، كلما تطلب األمر ذلك ،  -

لمؤسسات العمومية لمعنية على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة واألصول العقارية المتبقية لالوالئيين للقطاعات ا
 .الفائضة للمؤسسات العمومية االقتصادية وكذا األراضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات المنحلة واألصول

بعد موافقة  بناءا على اقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة على األراضي الواقعة داخل محيط المدينة الجديدة -
 .بالمدينةالوزير المكلف 

بعد موافقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحة على األراضي التابعة لمنطقة التوسع السياحي بعد موافقة الوزير المكلف  -
 .بالسياحة
كما يتضمن القانون إجّراءات تحفيزية لفائدة المستثمرين للحصول على قطع أراضي داخل أو خارج مناطق التوّسع        

بتنسيق العمل مع المدّراء المكلفين بدراّسة  التّنازل والقروض الميّسرة وتمنح كّل الصالحيات للواليالّسياحي عن طريق 
منطقة للتوسع  665وأكد على تّوفر  ل السياحي لمجالتحديد مواقع إنجاز هذه المشاريع خاصة في ا ملفات المستثمرين،

منطقة  815و  تهيئتها حازت لحد اآلن على مخططاتمنطقة منها  66السياحي على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن 
 .المتبقية هي حاليا في طور الدراسة

وأكد على أن منح العقار السياحي للمستثمرين يكون وفق دفتر شروط ينص على انسجام كل مشروع مع األنماط      
  .(3)السياحية التي تختص بها كل منطقة 

والتي  ،6680من مشروع قانون المالية لسنة  52 الشعبي الوطني المادة لمجلسة باولقد أسقطت لجنة المالية والميزاني     
التابعة لألمالك الخاصة للدولة الموجهة إلنجاز مشاريع ذات طابع سياحي محل منح امتياز  تكون األراضي'': نصت على

 .(1)'' بشهادة مطابقة قابل للتحويل إلى تنازل على أساس دفتر الشروط بشرط اإلنجاز الفعلي للمشروع مثبت
                                                           

الذي يحدد  6685جويلية سنة  62الموافق ل 8820شوال عام  67المؤرخ في   68-85 من األمر رقم  81المادة  -1
 .62/67/6685، الصادرة بتاريخ 86عدد  ج ر،  6685 التكميلي لسنة قانون المالية 

، ورقة بحثية، الملتقى )الواقع والتحديات(بن خديجة منصف، ترقية تسويق المنتوج السياحي في الجزائر/بوفاس الشريف -2
جامعة محمد الشريف ، 6688أفريل  62و 66 لسياحي في الجزائر يوميالتسويق ا المقاوالتية وتفعيل الوطني األول حول

 .87-80ص ،مساعدية سوق أهراس
 لموقع االلكتروني اعن ، تحفيزية جديدة لتشجيع االستثمار السياحي إجراءاتوكالة األنباء الجزائرية، الشروع في تطبيق  -3

   www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20150926/53339 60/68/6685: االطالع يومتم. 

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/2015092
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حيث أكدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني السالفة الذكر  في دراسة حالة العقار السياحي أنه ال       
ورغم هذه اإلجراءات  يوجد أي من البلدان تسمح بتمليك أراض عمومية وفي مقدمتها تلك الموجودة على الساحل للخواص

 تبقى هناك عراقيل حالت القانونية إال أنه
 :(2)دون تثمين مناطق التوسع ومنها  
سوء التسيير فرغم وجود اإلطار التشريعي إال أن السلطات لم تستطع مراقبة هذا المورد كونه يسير من طرف عدة  -

يسمح لإلدارة ،مما أدى إلى تسيير فوضوي ال  ...(الوكاالت العقارية، الجماعات المحلية، اإلدارة السياحية)متدخلين 
قرار سياسة مناسبة للتنمية السياحية؛  بالتصرف في أخذ قرار منح األراضي وا 

بتحديد الموارد السياحية بسبب نقص اإلعتمادات المالية الممنوحة لهذا  عدم دقة الدراسات في المرحلة األولى المتعلقة  -
لعقار الخاص بمناطق التوسع السياحي مما ساهم في الغرض، ما أدى إلى وضعية صعبة وغير ثابتة للحماية والتحكم في ا

 والبناءات غير الشرعية والمساس بالمحيط الطبيعي والمواقع السياحية؛ اإلقامات الفوضوية
يئتها بسبب نقص إمكانيات الدراسات ونتيجة لقوة وحجم ظهور السكنات تهتأخر في تحضير مناطق التوسع السياحي و   -

لمتوقعة مع إنجاز منشآت االستقبال إضافة إلى الطابع اإليكولوجي لهذه المناطق التي تقلل من الدائمة والنشاطات غير ا
 .قيمتها وغايتها السياحية

 :ومما يثار من عراقيل إدارية ُتَصّعب من جهد المستثمرين وحتى اإلدارات المختلفة المتعاملة مع العقار ما يلي      
 فير العقار؛تعدد في المتدخلين وفي إجراءات تو * 
 تغيير وجهة استعمال الكثير من  العقارات المخصصة للنشاط االقتصادي؛* 
 .ووفرة العقار االفتقار إلى منظومة معلوماتية حول أسعار السوق* 

طرق االستفادة من العقار السياحي الذي يضم األراضي التابعة لألمالك العمومية وأمالك الدولة أو تلك التابعة      
حيث تم التأكيد أن أي شخص بالغ إذا ما أراد أن يستثمر مؤسسة سياحية من أّي ّنوع في أرض أّحد الخواص، للخواص 

ولم تسهل إجراءات التوافق معه حول التنازل عن هذا العقار وفق شروط مالية مناسبة، يمكن للدولة أن تتدخل بما تملكه 
ية باإلرضاء أو القوة وذلك للفائدة العامة حيث يّنص المّرسوم الّخاص من قوة في حالة عدم االتفاق بين الطرفين وتنزع الملك

المحدود أو  ،بالعقار في القانون الجزائري على أّن الدولة تمنح االمتياز للمسّتثمر عن طريق المّزاد العّلني سّواء المفتوح
العّقار عن طريق المّنافسة في المزاد بين االمتياز بالتراضي، فاالمتياز األوّل يقضي بّحق استفادة كّل شّخص مستثمر من 

المسّتثمرين، أّما المحدود فيّتم من ّخالله عرض المنافسة في المزاد العلني في طبيعة محدودة بمشاركة المستثمرين الذين 
بين  تتوفر فيهم شروط التأهيل المحددة من طرف الوزارة الوصية في حين يكون منح االمتياز بالتراضي عن طريق االتفاق

المستثمر وصاحب العقار بشروط محددة في القانون ويرضى بها الطرفان، ويختار نمط منح االمتياز سواء والي الوالية أو 
الوزير المكلف بالقطاع السياحي بعرض ملف المشروع واالمتيازات الممنوحة للمستثمر على مجلس الوزراء ليتم تحديد نمط 

 .(3)االمتياز
                                                                                                                                                                                     

: جمال، غول يفشل في مسعى تمليك العقار السياحي للمستثمرين الخواص ، نقال عن الموقع اإللكتروني ف - 1
s.com/elkhabar/594681www.djazaires ، 6685نوفمبر  87تاريخ االطالع على. 

يحياوي الهام، بوحديد ليلى، مساهمة االستثمار السياحي في تطوير مناطق التوسع السياحي بالجزائر، ورقة بحثية،  -2
نوفمبر  67-60ي  الستثمار السياحي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة يومبعنوان ا: الملتقى العلمي الدولي الثاني

 .60، جامعة الحاج لخضر باتنة، ص 6688
 .886، ص 66العدد  إفريقيا، واقع وآفاق سياسة االستثمار في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال منصوري الزين -3

http://www.djazairess.com/elkhabar/594681
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 : مار السياحي المرتبطة بالعقارمعوقات االستث -ثالثا
تّشير التّقارير المعّدة من قبل الهيئات المختّلفة حول مّناخ االستثمار في الجزائر يبقى بعيدا عن طّموحات االقتصاد     

ر، حيّث االستثما العراقيل والحواجز التي تعّترض كل  إزالة ّنحو التنمية االقتصادية ّمن خالل  إلى األمام الجزائري والّسير
 الذي كشف عن جملة من العراقيل التي تقف  شلومبرغر والمكّتب األمريكي يشير التقرير المّشترك بّين الّلجنة  األوروبية

وبما ، (1)الجزائر تدّفق االستثمارات إلى أمام على وجود عقبات كبيرة  أّكدت معظم اآلراء إذ الجزائر، االستثمار في  أمام
تقف أمام االستثمار بصفة عامة  من االستّثمار العام، فكل العراقيل التي في الجزائر جزء ال يتجزأ االستثمار السياحي أنّ 

في  االستثمارات السياحية، سواء كانت هذه االستثمارات السياحية محلية أو أجنبية، وبالتالي سوف نعالج تقف كذلك أمام
  .حي في الجزائراالستثمار السيا أمام العراقيل التي تقف هذه النقطة أهم

 الحصول على إجراءاتب األجانب يواجهون صعوبات جّمة وبخاصة ما تعلق أو وال يزال المستثمرون سواء المحليين      
الكثير من العراقيل والممارسات، ومن جهة  رهينة من جهة ، مما يجعل العقار في الجزائر أسعارها هذه العقارات وارتفاع

عقارات خاصة بالجانب  يتم تصنيف العقار في الجزائر إلى، فالسمسرة والمضاربة في العقارأخرى ما هو مرتبط بمظاهر 
السكني التي تضم الشقق والمنازل، وعقارات تجارية لمحاالت البيع والمراكز التجارية، والعقارات الزراعية والفالحية، وهناك 

 .(2)ارات الصناعيةإلى العق ة، باإلضافةيالعمومية والحكوم أيضا عقارات اإلدارات
العّقار مصدرا للثراء  خالل السنوات القليلة الماضية موجة من المضاربة والسمسرة، إذ أصبح شهد العقار في الجزائر      

إلى تّحويل  والربح الّسريع، مما ألحق أضرارا جسيمة باالّقتصاد الوطني، وتعطيل العديد من المّشاريع التنموية، باإلضافة
 الزراعية لّغرض البّناء، ألراضيمن ا العديد

  
الخّصبة الصالحة للزارعة دون  األراضي توّسع المباني على حساب وهي ظاهرة استّفحلت كثيرا في الجزائر، حيّث أصبح

الزراعية، حيث يهّدد هذا كثيرا الّزراعة والفالحة الجزائرية في  المخّتصة لوقف مثل هذا الّزحف على األراضي تدّخل الجهات
 . مّستقبلال

ساهمت في انتشار مشكلة المضاربة في العّقار،  وفرّض أسعار إدارية ذلك احتكار البلدّيات لألراضي أضف إلى      
بطرق مختلفة وغير قانونية ضمن المساحات  االستثمار وأدرجت لتشجيع خصّصت إلى تحويل جّزء من األراضي باإلضافة

تعميق مشكّلة العّقار في الجزائر وعملت على خلق سوق  السابقة الّذكر إلى المخصصة للبناء، ولقد عملت كّل األسباب
، وتعترض عملية الحصول على (3)االستّثمار في الجزائر أمام الفرصة إتاحة للعّقار والمضارّبة فيه، مما قّلصت من موازية

 : االستثمار عّدة مشاكل منها العقار ألّجل
 صيص العقار؛طول مّدة ّرد الهيئات المكلفة بتخ -
 هيئات ترقية االستثمار؛ أمام وتقديم نفس الملفات  ثقل اإلجراءات -
 .أراضي بتكاليف كبيرة تتمثل في تكاليف التهيئة صيتخص -

                                                           
 .08، ص المرجع السابق بن حمودة محبوب وبن قانة إسماعيل، -1
 .06ع، ص بن حمودة محبوب وبن قانة إسماعيل ، نفس المرج -2
تنمية السياحة  الملتقى العلمي الثامن حول معوقات عملية النهوض بالقطاع السياحي في الجزائر، مجيطنة مسعود، -3

ديسمبر  66-88، بعض الدول العربية واإلسالمية دراسة حالة ،في الجزائر كمصدر تمويل متجدد لمكافحة الفقر والتخلف
 .88ص  ، تمنراست،6668
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 من فنادق ومراكز سياحية، وهنا المرافق السياحية األساسية هذا ويتطلب النشاط في العقار السياحي موارد كبيرة إلنشاء     
الصادر  62/62ل وعليه جاء القانون لمجاا الّقانونية في هذا العبات وعمليات مضاربة استغّلت الثغراتعّدة ت نّذكر
 .والمتعلق بالمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية  87/66/6662في

 :ياحي ومّنهاإاّل أّنه تبقى هّناك عراقيل حالت دون تّثمين مناطق التوّسع الس اإلجراءات القانونية ورغما هذ      
تمام -  للتوسع السياحي؛ المشروع اإلجمالي االنقطاع المالحظ في مجال متابعة وا 
 عدم التطبيق الصارم والفعلي للتنظيم الخاص بحماية مناطق التوسع السياحي؛ -
 فيما يخص مراحل االنجاز والتمويل؛ التهيئة والتي لم تنته -
 عدم استكمال معّظم دراسات؛ -
 المخّتصة في تسيير العّقار السياحي؛      واآلليات د األدواتعدم وجو  -
 .قلة الموارد المالية للدراسات الّعامة للتهيئة السياحية وتجهيزها بالمرافق األساسية -

يصطدم االستثمار السياحي في الجزائر عادة بمشكل تعدد ملكية نفس الوعاء العقاري، سواء كان ملكية خاصة، ملكية      
غالء العقار في  يعاني من ذلك فالمستثمر سّواء كان مّحليا أو أجنبيا ية عامة أو ملّكية وطنية خاصة، أضف إلىوطنّ 

 26إلى  66إقامة مشروع عادة ما تكلف من  ورة، إذ أن اقتناء عقار ألجللمجاالجزائر مقارنة مع ما هو موجود في الدول ا
 .المال المستثمر رأس من  %

 :(1)هي ة عراقيل ومشاكل أخرىدّ ع العّقار السّياحي يواّجه ى كّل هذا نجدباإلضافة إل
 المناطق؛ بهذهالشّغل العشوائي لمناطق التوّسع السياحي وانتشار البناءات الفوضوية وغّير الّشرعية  -
 للتدهور الحاصل في المواقع السياحية؛ تراجع مساحات مناطق التوسع السياحي نظرا -
إلى تغيير الموارد عن طبيعتها  ب الرمال وغياب قواعد العمران ، مما أدىنه د الطبيعية من خاللتدهور الموار  -

 السياحية؛
 .الواقعة بالمناطق التوسع السياحي تعرض العقار السياحي للمضاربة في الصفقات العقارية ، وذلك باألراضي -
 نهب العقار: رابعا 

حول الّنهب المّنظم للعقار بالطارف مثال إلى ضرورة إنشاء بنك معلوماتي  دق المسئولون المحليون ناقوس الخطر     
للعقار بالطارف بهدف حمايته من النهب واالعتداء وترشيده لخدمة التنمية المحلية بالوالية وهو الملف الشائك الذي تم 

ك معلومات للعقار الذي يعتبر الوقوف عليه بإحدى أشغال دورات المجلس الشعبي الوالئي دون متابعة مشروع إنجاز بن
بشتى أنواعه سواء الموجه للفالحة أو التعمير باإلضافة إلى االستثمار مقوما فعاال لالستثمار والتنمية االقتصادية 
واالجتماعية، وعلى الرغم من أن الدولة سنت طيلة السنوات الماضية العديد من القوانين والتشريعات لضبط هذا المصدر 

 .التالعبات به سواء بالتعدي أو بطرق مقننة للتحايل على القانون الهام إال أن
االستحواذ على العقار من طرف مواطنين وحتى بعض العصابات الراغبة في جّني المال مس أقاليم في الدولة،       

 السيما الشريط الساحلي الغربي لها، فهؤالء يّشيدون دون رخص بناء 
، غير آبهين إن كانت تلك األراضي تابعة لألمالك ''الدولة غائبة''قناعة مؤداها أن ويحملون في مخيلتهم الجماعية 

الخاصة للدولة أو تابعة لمناطق التوسع السياحي أو لمحافظة الغابات، حتى أن بعضهم استولى على فضاءات كانت 

                                                           
، مديرية السياحة بالبرج من تنظيم ،لتحفيزات الجبائية الجديدة في ميدان االستثمار السياحي موضوع يوم دراسي بالبرجاع، .بوقطاية -1

 .http://www.bordj.net :، منشور بالموقع6668( أكتوبر)تشرين األول  68الخميس 
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ر لوالية بجاية مثال تشير إلى وجود مخصصة إلنجاز مشاريع عمومية، بدليل أن مديرية البناء والهندسة المعمارية والتعمي
 .(1) على الملكية الخاصة للدولة، وال يتردد هؤالء في تشييد بناياتهم تحت جنح الظالم  مخالفة خاصة بالتعدي 280
 : مةخات

تثمار السياحي ومحددا أساسيا إلنعاش االقتصاد من خالل ما توصلنا إليه من هذه الدراسة أن العقار هو محور االس     
الوطني والتخفيف من اإلختالالت الداخلية والخارجية المؤثرة فيه، وعامال لجذب واستقرار المستثمرين، لذلك فهو رهينة 

 .للكثير من العراقيل والممارسات التي تحول دون استغالله بيسر وبطريقة سلسة تؤدي الغرض المرجو منه
ن الحصول على عقار ذو طبيعة سياحية لتجسيد مشاريع سياحية تعود بالنفع على االقتصاد الوطني والخزينة إذ أ    

العمومية ما زالت تحكمه الكثير من المعوقات كتفشي الرشوة والسمسرة والمضاربة، ضف إلى ذلك مخلفات السياسات 
ياحية بقيت أطالال دون استغالل نتيجة تشابك المصالح االقتصادية والسياسية السابقة الفاشلة التي نتج عنها هياكل س

 .والدوائر اإلدارية المنظمة للعقار واالستثمار السياحي بما أدى إلى هجرة هاته المنشآت السياحية 
حيث يواجه المستثمرون المحليون أو األجانب في هذا القطاع مشاكل عديدة حتى يتم تجسيد مشروعهم على أرض     

أمر يشتكون منه وأصبح يؤرقهم كثيرا، مما يتطلب تدخل قوي من المصالح المعنية بملف العقار السياحي الواقع، وهو 
لتذليل العقبات أمام المستثمرين كون السياحة اليوم تشكل موردا ضخما للعديد من الدول، وهو المرجو من المسئولين على 

وتفعيل اإلجراءات الردعية وتشديد العقوبات على ناهبي ومنتهكي القطاع لرفع ميزانية الدولة وتشجيع االستثمار السياحي، 
 .العقار السياحي في الدولة لفرض هيبة الدولة، وحماية العقار من مافيا الفساد

 قائمة المراجع
 
 .6668دار الثقافة، : احمد طالل عبد الحميد، النظام القانوني ألموال الدولة الخاصة، األردن -0
، الصادرة بتاريخ 68، المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، ج ر عدد 87/66/6662المؤرخ في  62/68األمر رقم  -7

88 /66 /6662 . 
، الصادرة 86، ج ر عدد 6685، الذي يحدد قانون المالة التكميلي لسنة 62/67/6685المؤرخ في  6-85األمر رقم  -3

 .6685/ 67/ 62بتاريخ 
، الصادرة 61، المتعلق بالمناطق واألماكن السياحية، ج ر عدد 60/62/8800المؤرخ في  00/06األمر رقم  -4

 .8800/ 68/ 61بتاريخ
 86/26الذي يعدل ويتمم القانون رقم  66/67/6661المؤرخ في  61/88المعدلة بموجب القانون رقم ( 86)المادة  -2

 .6661/ 61/ 62ادرة بتاريخ ، الص 88، المتضمن قانون المالك الوطنية، ج ر عدد 68/86/8886المؤرخ في 
، الصادرة بتاريخ 71المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ج ر . 51-75، األمر رقم 021/68المادة  -2

26/68/8875. 

                                                           
، عدد 85/68/6685، جريدة الخبر !فياغابت الدولة فتغولت الما ،الجمهورية الموازية.. العقارعصابات  نوار سوكو، -1
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والمتعلق  60/62/8800المؤرخ في  00/06،  يتضمن تطبيق األمر رقم 68/68/8800المؤرخ في  00/75المرسوم  -2
 . 8800/ 68/ 61، الصادرة بتاريخ 61حية، ج ر عدد بالمناطق واألماكن السيا

،  يحدد كيقيات إعادة األراضي الواقعة داخل مناطق التوسع 61/68/6667المؤرخ في  67/62المرسوم التنفيذي رقم  -1
 . 8800/ 68/ 61الصادرة بتاريخ  ،61العمراني والمواقع السياحة ومنح حق االمتياز عليها، ج ر عدد 

جامعة سعد  ،مذكرة ماجستر في القانون الخاص تخصص قانون أعمال ر،،  العقار كألية محفزة لالستثماأمال مشتي -9
 .10، ص 6686دحلب البليدة، جانفي 

بن سديرة جلول، العقار السياحي، مفهومه وموارده في ظل النصوص القانونية والتنظيمية،  المجلة الجزائرية للحقوق  -01
 .826، صفحة 6680د األول، السياسية ، العد والعلوم

، ورقة بحثية، (الواقع والتحديات) بن خديجة منصف،  ترقية تسويق المنتوج السياحي في الجزائر / بوفاس الشريف -00
، جامعة الشريف 6688أفريل  62-66الملتقى األول حول المقاوالتية وتفعيل التسويق السياحي في الجزائر،  يومي 

 .87-80حة مسعديّة، سوق أهراس الصف
ع،  التحفيزات الجبائية الجديدة في ميدان االستثمار السياحي، موضوع وم دراسي بالبرج، من تنظيم مديرية . بوقطاية -07

  :www.borj.net، منشور بالموقع6668/ 86/ 68الخميس  ،بالبرج السياحة
مجلة تنمية االستثمار األجنبي،   بن قانة اسماعيل، أزمة العقار في الجزائر ودوره في/ بن حمودة محبوب.د -03

 .00،  صفحة 666 /65الباحث،عدد 
في ظل االستراتيجية السياحية ( 6665-6666)عوينان عبد القادر، السياحة في الجزائر االمكانيات والمعوقات  -04

التسيير والعلوم  ، أطروحة دكتوراه، كيلة العلوم االقتصادية وعلوم6665الجديدة للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 
 .688، ص6686،  6التجارية، جامعة الجزائر

، نقال 6685/ 88/ 87ف جمال، غول يفشل في مسعى تمليك العقار السياحي للمستثمرين الخواص، تاريخ االطالع  -02
  :www.djazairess.com/elkhabar/594681من الموقع  االلكتروني

ار السياحي في الجزائر، مذكرة ماجستير في القانون الخاص تخصص قانون فضيلة عينين، النظام القانوني لالستثم -02
 .80،ص 6686جامعة سعد دحلب البليدة،  ،األعمال

، الصادرة في  56ج ر عدد . يتضمن قانون المالك الوطنة 68/86/8886، االمؤرخ في 86/26قانون  -02
86/86/8886. 
 .6686، األردن، الوراق للنشر والتوزيع، 8لسفر والسياحة، طاسماعيل محمد علي،  مبادئ ا/ لحوري مثنى طه -01
الملتقى العلمي الثامن حول تتمية الساحة مجيطن مسعود،  معوقات عملية النهوض بالقطاع السياحي في الجزائر،  -09

-88ظم بتاريخ كمصدر تمويل متجدد لمكافحة الفقروالتخلف في الجزائر،  دراسة حالة بعض الدول العربية واالسالمية، من
 . 82، تمنراست، ص 66/86/6668
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، صفحة  66/6686مجلة اقتصاديات شمال افريقيا عدد . واقع وآفاق سياسة االستثمار في الجزائر.. منصوري الزين -71
886. 

ريخ ، الصادرت بتاجريدة الخبر. الجمهورية الموازية، غابت الدولة فتغولت المافيا... نوار سوكو،  عصابات العقار -70
 .،7008، عدد 85/68/6685
/ 60تاريخ االطالع . الشروع في تطبيق اجراءات تحفيزية جديدة لتشجيع االستثمار السياحيوكالة األنباء الجزائرية،   -77
  :www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20150926/53339، نقال من الموقع االلكتروني  6685/ 68
لى،  مساهمة االستثمار السياح في تطوير مناطق التوسع السياحي بالجزائر، ورقة بحثية بو حديد لي/يحياوي الهام -73

، باتنة 67/88/6688-60بتاريخ   ةاالستثمار السياحي ودوره في تحقيق التنمة المستدام: الملتقى العلم الثاني بعنوان
 .0جامعة الحاج لخضر باتنة، ص 
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 قي العقاري كتحفيز لتطوير توفير الوعاء العقاري لفائدة المر 

 نشاط الترقية العقارية بالجزائر

 ، باحث دكتوراه، جامعة مستغانميوسفي محمد

 :ملخصال

لقد سعت الدولة إلى تنظيم و ضبط أحكام نشاط الترقية العقارية بما يتوافق و التوجهات العامة للدولة في مجال  
حيث يهدف هذا القانون  68/ 88تجلت معالمها بصدور القانون رقم السكن ذلك من خالل اتخاذ إجراءات و تدابير جديدة 

إلى تفعيل دور الدولة في مجال دعم تمويل نشاط الترقية العقارية بما يساهم في التخفيف من حدة أزمة السكن، هذا وقد 
يع الترقية العقارية وهذا تميزت سياسة الدولة في هذا اإلطار بتقديم عدة تسهيالت تخص المرقين العقاريين القائمين بمشار 

من خالل بعث مجموعة متنوعة من التحفيزات المالية تقدمها لهم بغرض تشجيعهم على الدخول بقوة في مجال االستثمار 
المندرج ضمن نشاطات الترقية العقارية وهو ما يسمح لهم بالمساهمة في فتح ورشات كبيرة في قطاع السكن و التي سيكون 

 .اليجابي في إنعاش هذا القطاعلها دون شك األثر ا

Summary: 

The state has sought to regulate and adjust the provisions of the real estate promotion 

activity in line with the general directions of the state in the area of housing, through taking 

new measures manifested landmarks issuance of Law No. 11/04 This law aims at activate the 

role of the state in support of funding Activity upgrade Real Estate, which would contribute in 

alleviating the housing crisis, this was characterized by the State's policy in this regard to 

provide several facilities belonging to Almrgin estate based projects, real estate promotion 

and this sent through a variety of financial incentives provided to them in order to encourage 

them to engage strongly in the field underneath investment within activities upgrade real 

estate, which allows them to contribute to open large workshops in the housing sector, which 

will undoubtedly have a positive impact on the recovery of the sector. 
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 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

 :مقدمة

إصالحات هامة خاصة ما تعلق منها بالجانب  قفزة نوعية ، نظرا لما شهده من لقد سجل نشاط الترقية العقارية
القانوني بما يضمن إنعاش قطاع السكن،الذي كان يسجل عدة مشاكل نتج عنها أزمة سكن حادة كان لها تأثير بالغ على 
حركة التنمية االقتصادية و االجتماعية ، مما استدعى ضرورة إيجاد حلول ناجعة تساهم في دعم قطاع السكن ،من خالل 

المحدد للقواعد  88/68ضبط األحكام العامة للنشاط والتي تجسدت في سن العدد من القوانين كان أهمها القانون رقم  إعادة
التي تنظم نشاط الترقية العقارية ، الذي جاء مواكب للتطور الحاصل في مجال الترقية العقارية و للتوجهات السياسة العامة 

 . للدولة الرامية للقضاء على أزمة السكن

كما تم العمل على رصد وسائل التمويل الكافية التي تعد احد الركائز األساسية لدعم مشاريع السكنية المنجزة في   
إطار الترقية العقارية، غير أن التمويل أصبح  يسجل هو األخر عدة مشاكل مطروحة و التي تواجه المتعامل في مجال 

وهذا راجع لقلة الموارد المالية الخاصة لكل منهما في ظل التهاب أسعار األوعية الترقية العقارية و األفراد على حد السواء، 
العقارية نتيجة المضاربة فيها من جهة وارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة االنجاز من جهة أخرى ، مما استدعى تدخل 

نظرا لعجزها عن تلبية كل الطلبات،وهو ما  الدولة لتوفير اآلليات الالزمة لتمويل السكن ،غير أنها لم تستطع تسوية المشكل
دفعها إلى فتح مجال التمويل العقاري بعد أن كان محتكرا من طرفها أمام كل من البنوك و المؤسسات المالية سواء 
العمومية منها أو الخاصة، لكن رغم ايجابية هذه الخطوة في مجال تمويل السكن إال أنها لم تكن في صالح العديد من 

ن العقاريين السيما الخواص منهم ، نظرا الرتفاع نسبة الفوائد المفروضة وكذا كثرة الضمانات المطلوبة مما صعب المرقي
عليهم عملية الحصول على قروض العقارية الكافية لتمويل مشاريعهم، مما دفع بالدولة إلى تفعيل دورها بموجب القانون رقم 

في نفس السياق إلى  تسطير إستراتجية خاصة بالتمويل ترتكز على الدعم، و ما تاله من مراسيم تنفيذية صادرة  88/68
من خالل منح تحفيزات لفائدة المرقين العقاريين من اجل إتمام انجاز مشاريعهم ،بما يضمن تحقيق النهضة المنشودة في 

 . قطاع السكن بما يخدم التنمية االقتصادية و االجتماعية في البالد

موضوع في كونه جديد ألنه يعكس التوجهات الجديدة للدولة في مجال السكن و نشاط الترقية وتبرز أهمية هذا ال
العقارية من خالل سن نصوص قانونية جديدة تقر العديد من التحفيزات كاالستفادة من تخفيضات على األوعية العقارية 

الخواص منهم باعتبارهم متعاملين مهمين في مجال  لدعم نشاط الترقية العقارية، وأيضا االهتمام بالمرقين العقاريين السيما
 تنشيط الترقية العقارية مما استوجب 

 .تشجيعهم و مرافقتهم لالستثمار في قطاع السكن بما يضمن إنعاشه

وتكمن اإلضافة التي يمكن إبرازها من خالل هذه الدراسة في إبراز أهم هذه التحفيزات التي أقرتها الدولة ببيانها و 
روط و إجراءات االستفادة منها بالنسبة للمرقين العقاريين وكيف ساهمت هذه التحفيزات التي تقدمها الدولة في تحديد ش

إنعاش قطاع السكن بالجزائر، وعليه فقد تمت دراسة هذا الموضوع باالعتماد منهجية وصفية تحليلية ، محاولين بذلك 
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تعلقة باألوعية العقارية المقدمة من قبل الدولة لفائدة المرقين الم ما هي التحفيزات:اإلجابة على اإلشكالية التالية
 .العقاريين لغرض تطوير نشاط الترقية العقارية في الجزائر ؟

 :وعليه تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثالث محاور رئيسية مبينة كما يلي

 . مجال الوعاء العقاريالتحفيزات المقدمة من قبل الدولة لفائدة المرقين العقاريين في : المحور األول

 .شروط و إجراءات االستفادة من األوعية العقارية بالنسبة للمرقين العقاريين: المحور الثاني

 .التحفيزات المقدمة من قبل الدولة لفائدة المرقين العقاريين في مجال الوعاء العقاري:المحور األول

يين العقارين من اجل تشجعيهم على المبادرة بمشاريع عقارية تعددت أشكال التحفيزات التي تقدمها الدولة لفائدة المرق
ذات الطابع السكني وفي كل الصيغ السيما السكنات ذات الطابع الترقوي المدعم و التي توجه للفئة المتوسطة الدخل في 

لك المشاريع المجتمع، وقد تنوعت هذه التحفيزات كان من بينها توفير أوعية عقارية بأسعار مخفضة من اجل إقامة ت
السكنية و التي تساهم في التخفيف من األعباء التي يتحملها المرقين العقاريين وذلك حتى يتسنى لهم  تسليم هذه المباني 

 .في اآلجال المحددة

 :التحفيزات المقدمة للحصول على األوعية العقارية لصالح المرقي العقاري-

،و الذي جاء بنظرة جديدة لتنظيم 1تي تنظم نشاط الترقية العقاريةالمحدد للقواعد ال 88/68بعد صدور القانون رقم 
تأسس امتيازات و إعانات خاصة بمشاريع الترقية :" و التي جاء فيها 8منه الفقرة  6قطاع الترقية العقارية من خالل المادة 

وكذا دعم المرقيين العقاريين من ،حيث سعت الدولة إلى تسطير إستراتجية تهدف إلى دعم األفراد القتناء سكنات " العقارية
اجل إتمام انجاز مشاريعهم و تسليمها في اآلجال المحددة  وبمقاييس و معاير المتفق عليها  في االنجاز، وفي هذا السياق 
تم اتخاذ عدة تدابير تدخل في إطار الدعم  الغير المباشر لفئة المرقين العقارين من خالل تقديم  تحفيزات لهم  رغبة من 

لدولة في تشجيعهم على المساهمة في إنجاح المخططات التنموية المسطرة من طرف الحكومة في إطار التخفيف من أزمة ا
السكن،و من هذا العمل على توفير وتخفيض أسعار األراضي الموجهة النجاز عمليات الترقية العقارية المدعمة من طرف 

 .الدولة 

المؤرخ في  86/26صوص القانونية التي سنها المشرع بدءا من القانون رقم وقد تجسد هذا التحفيز في العديد من الن
من القانون سالف الذكر على إمكانية التنازل  18،حيث نصت المادة  2و المتضمن قانون األمالك الوطنية 68/86/8886

لملغى تخصيصها وقد صدر عن األمالك العقارية التابعة لألمالك الخاصة للدولة و كذا التابعة للجماعات اإلقليمية ا
                                                           

المؤرخة في  88، الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، الجريدة الرسمية عدد 87/66/6688المؤرخ في  88/68القانون رقم  - 1
60/62/6688. 
 66/86/8886المؤرخة في  56ريدة الرسمية عدد المتضمن قانون األمالك الوطنية،الج 68/86/8886المؤرخ في  86/26القانون رقم  - 2

 .62/61/6661المؤرخة في  88الجريدة الرسمية عدد  68/68/6661المؤرخ في  61/88المعدل والمتمم بالقانون رقم 
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 1الذي يحدد شروط إدارة األمالك الخاصة و العامة للدولة و تسييرها و ضبط كيفيات ذلك 88/858المرسوم التنفيذي رقم 
، و الذي سمح للمرقين العقاريين العموميين أو الخواص باقتناء أوعية عقارية بحسب القيمة التجارية لها من األمالك 

ولة، عن طريق التنازل بالتراضي وهذا بناء على قرار من الوزير المكلف بالتعمير و البناء و ترخيص الوطنية الخاصة للد
من الوزير المكلف بالمالية وهذا بالنسبة لألراضي الموجهة النجاز المشاريع العقارية ذات الطابع االجتماعي بموجب المادة 

المؤرخ في  82/262بموجب المرسوم التنفيذي رقم  من المرسوم التنفيذي سالف الذكر، المعدل و المتمم 86
و التي تضمنت األراضي المتنازل عنها في إطار الترقية  688، وقد أكدت هذا النص التعليمة رقم  61/86/8882

من المرسوم  887بموجب المادة  88/858، إال انه تم إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2العقارية و ترقية االستثمار
و الذي يحدد شروط و كيفيات تسيير األمالك العمومية و الخاصة  80/86/6686المؤرخ في  86/867فيذي رقم التن

منه على انه يمكن بيع العقارات التابعة ألمالك الدولة غير المخصصة أو تلك التي تم  88التابعة للدولة،فقد نصت المادة 
المكلف بالمالية بثمن ال يقل عن قيمتها التجارية، وقد أشارة المادة إلغاء تخصيصها، بالتراضي استنادا لترخيص من الوزير 

أعاله موضوع تصرف  86من نفس المرسوم إلى انه يمكن أن تكون هذه األوعية العقارية المنصوص عليها في المادة  86
و التنظيمية التي تحكم  لصالح المتعاملين العموميين و الخواص لكن على أساس دفتر الشروط وهذا طبقا ألحكام التشريعية

 .الترقية العقارية وكذا االستثمار

فعلى هذا األساس أصبحت األوعية العقارية التي توجه لفائدة المتعاملين العموميين و الخواص المكلفين بانجاز 
محددة في مساكن تستفيد من إعانة الدولة فانه يمكن تخفيض سعر األراضي المباعة في مناطق الترقية العقارية كما هي 

التنظيم المعمول به، أما في المناطق األخرى فتكون النسب محددة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية 
 .و البناء و التعمير

وفي هذا اإلطار فقد صدرت عدة قرارات وزارية مشترك كان أهمها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنية التابعة لألمالك الخاصة للدولة و الذي يحدد شروط  65/68/6662

، والذي تم إصداره تنفيذا ( 6662لسنة  25الجريدة الرسمية عدد ( )67) 3المخصصة النجاز عمليات تعمير أو بناء
قرار شروط التنازل عن العقارات المعدل و المتمم ، إذ حدد هذا ال 88/858من المرسوم التنفيذي رقم  82و  86للمادتين 

                                                           
لة و تسييرها و ، الذي المحدد لشرط إدارة األمالك الخاصة و العامة التابعة للدو 62/88/8888المؤرخ في  88/858المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 .68/88/8888المؤرخة في  06ضبط كيفيات ذلك، الجريدة الرسمية عدد 
، المتعلق باألراضي المتنازل عنها في إطار 68/68/8888المؤرخة في  688وزارة المالية، المديرية العامة لألمالك الوطنية، التعليمة رقم  - 2

 .8888ص لسنة الترقية العقارية و ترقية االستثمار، مجموعة النصو 
الذي يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنية التابعة لألمالك الخاصة  65/68/6662القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  - 3

ترك المؤرخ في المعدل و المتمم بمقتضي القرار الوزاري المش. 25للدولة و المخصصة النجاز عمليات البناء و التعمير،الجريدة الرسمية عدد 
 .68/68/6665المؤرخة في   05، الجريدة الرسمية عدد 68/60/6665
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المبنية أو غير مبنية التابعة لألمالك الخاصة للدولة و المخصصة النجاز عمليات التعمير و البناء والذي عدل و تمم 
 .1 68/60/6665بمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

يفيات منح االمتياز على األراضي و الذي يحدد للشروط و ك 61/68من األمر رقم  66وباستقراء نص المادة 
، فإنها استثنت  من تطبيق أحكام االمتياز القطع  2التابعة لألمالك الخاصة للدولة و الموجهة النجاز مشاريع استثمارية

تم تعديل هذه المادة بموجب  األرضية الموجهة للترقية العقارية المستفيد من إعانة الدولة لتطبيق عليها أحكام التنازل و
، و التي استثنت في الفقرتين األخيرتين من  3 6685المتضمن قانون المالية لسنة  88/86من القانون رقم  08لمادة ا

مجال التطبيق عقد االمتياز القطع األرضية المستفيدة من إعانة الدولة ، وكذلك الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع 
للتحويل للتنازل عند االنجاز الفعلي للمشروع،و هذا ما أكدته التعليمة  التجاري و التي تخضع لصيغة منح امتياز قابل

، و التي تقضي بان التنازل 61/68من األمر رقم  6، التي جاءت لتوضيح األحكام الخاصة بالمادة 4 1077الوزارية رقم 
دون الترقية العقارية ذات الطابع ( السكنات الترقوية المدعمة)تستفيد منه الترقية العقارية فيما يخص السكنات االجتماعية 

التجاري والتي يتم فيها منح االمتياز القابل لتحويل إلى تنازل على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة و الموجهة 
و التي تتعلق بتحويل  66168النجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري وتجسد هذا النص في التعليمة رقم 

 .6 60/61/6685المؤرخ في  85/618،وقد تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 5متياز إلى تنازلاال

ويتم بيع هذه األمالك التي حددها المشرع باألمالك الخاصة للدولة المخصصة النجاز عمليات التعمير أو البناء 
ي على خالف األحكام العامة التي تقضي لفائدة المرقيين العقاريين سواء كانوا عموميين أو خواص وهذا عن طريق التراض

، وقد اشترط في هذا   7بان التنازل عن األمالك العقارية التابعة لألمالك الخاصة للدولة يتم عن طريق البيع بالمزاد العلني
عمال الشأن التراضي موافقة وزير المكلف بالتعمير و البناء و ترخيص من الوزير المكلف بالمالية، ويتم تحدد شروط است

العقارات من قبل المتنازل لهم عنها في دفتر الشروط يحدد أسعار المساكن أو القطع األرضية وكذا إدخال التخفيضات 

                                                           
 .68/68/6665المؤرخة في   05، الجريدة الرسمية عدد 68/60/6665القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  - 1
بعة لألمالك الخاصة للدولة و الموجهة المحدد لشرط و كيفيات منح االمتياز على األراضي التا 68/61/6661المؤرخ في  61/68األمر  - 2

 .67/68/6661المؤرخة في  88النجاز مشاريع استثمارية، الجريدة الرسمية عدد 
المؤرخة في  71، الجريدة الرسمية عدد 6685المتضمن قانون المالية لسنة  26/86/6688المؤرخ في  88/86القانون رقم  - 33
28/86/6688. 
 .68، ص 86/61/6668المؤرخة في  61077ة العامة لألمالك الوطنية،التعليمة الوزارية رقم وزارة المالية، المديري - 4
المتعلق بتحويل االمتياز إلى تنازل،  68/68/6686المؤرخة في  66168وزارة المالية، المديرية العامة لألمالك الوطنية، التعليمة رقم  - 5

 .67،61، ص 6686مجموعة النصوص 
، الذي يحدد شروط و كيفيات منح االمتياز القابل للتحويل إلى تنازل على األراضي 60/86/6685المؤرخ في  85/618ي رقم مرسوم التنفيذ - 6

المؤرخة في  51التابعة لألمالك الخاصة للدولة و الموجهة النجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، الجريدة الرسمية عدد 
68/88/6685. 
 .881،888هدي مهدي، المرجع السابق، ص شعوة م - 7
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عادة  هذه الممنوحة لهم ضمن أسعار شراء األراضي و تحدد كيفيات فسخ البيوع عند عدم تنفيذ المتنازل لهم اللتزاماتهم وا 
 . 1حالة عدم تنفيذهم اللتزاماتهم دفع مبلغ التخفيضات الممنوحة لهم في

إلى إصدار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  88/68ليعيد المشرع التدخل في هذا المجال تماشيا مع القانون رقم 
ليحدد شروط و كيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة لألمالك الخاصة للدولة و الموجهة إلنشاء برامج  88/65/6688

 88/68، و التي من خاللها فقد ضبط أحكام التنازل مع ما جاء به في القانون رقم   2من طرف الدولة السكنات المدعمة
من جديد في ما يخص السكنات التي تستفيد من إعانة الدولة لفائدة األسر و الذي ألغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

 .ت في المحور الثاني ضمن هذه الورقة البحثية، وعليه ستتم دراسة شروط التنازل و اإلجراءا65/68/6662

المؤرخ في  88/65الصادر تحت رقم 8886هذا وتجدر اإلشارة إلى أن صدور قانون المالية لسنة  
،فقد  3يعد أول قانون ينص على نسب التخفيضات المطبقة على أسعار األراضي التابعة لألمالك الوطنية 81/86/8888

يمكن  التنازل عن األراضي العارية و المتوفرة التابعة ألمالك الدولة الخاصة التي :".... لها منه بقو  808أوردته المادة 
على أساس دفتر أعباء يحدد شروط التنازل وكيفيات اإللغاء في حالة عدم .... تعتبر ضرورية النجاز مشاريع استثمارية

 .وفاء المتنازل له بالتزاماته

 :، وذلك حسب النسب التالية...ة لألراضي المتنازل عنهايطبق التخفيض على القيمة التجاري

 .عندما تكون االستثمارات في المناطق الواجب تنميتها( 16%)-

 ."عندما ال تكون في المناطق المشار إليها أعاله (65%)-

نجاز تتجسد التحفيزات التي تقدمها الدولة في مجال األوعية العقارية في التخفيض أسعار األراضي الموجهة ال
من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  88مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع االجتماعي و التي حددتها الدولة في المادة 

امتصاص السكن : الملغي، نجد أن المشرع قد حدد العمليات ذات الطابع االجتماعي و تتركز أساس في  65/68/6662
لتساهمي، السكن الريفي، البيع باإليجار، سكنات اجتماعية تساهمية، و التي العتيق و تحسينه، السكن االجتماعي ا

أصبحت تسمي بالترقوية مدعمة، وسكنات بيع باإليجار و التي تكون في شكل مجمعات ضمن مناطق يتم تحديدها 
 .بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالسكن

                                                           
،منشورة، كلية الحقوق بجامعة اإلخوة (دكتوراه في القانون الخاص)،"التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الترقوية"مسكر سهام،  - 1

 .866، ص6680منتوري قسنطينة، الجزائر، 
يحدد شروط و كيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة لألمالك الخاصة للدولة و موجهة  ، الذي88/65/6688القرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 2

 .88/68/6688المؤرخة في 58إلنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، الجريدة الرسمية عدد 
 .81/86/8888المؤرخة في  05ة عدد ، الجريدة الرسمي8886قانون المالية لسنة  المتضمن 81/86/8888المؤرخ في  88/65القانون رقم  - 3
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قية العقارية حيث أن الترقية العقارية ذات الطابع وهنا ما يمكن مالحظته أن المشرع قد قام بتفريق بين التر 
االجتماعي التي تظم السكنات المذكورة أعاله لها أن تستفيد من التخفيضات على أسعار التنازل في القطع األرضية 

الدولة  الموجهة الستقبال هذه البرامج السكنية وأما الترقية ذات الطابع التجاري فهي ال تستفيد من أي دعم مالي من طرف
و التي تكون في شكل عقد االمتياز القابل للتحويل إلى تنازل في إطار األراضي التابعة ألمالك الوطنية الخاصة الموجهة 

 .النجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري

 .شروط و إجراءات االستفادة من األوعية العقارية بالنسبة للمرقين العقاريين: المحور الثاني

لقد أقرت الدولة من خالل النصوص القانونية المنظمة لنشاط الترقية العقارية و التي تم تعدادها أعاله غير انه ال 
يستفيد من هذه التحفيزات جميع المرقين العقاريين النشاطين في مجال الترقية العقارية بل يجب أن تتوفر فيهم مجموعة من 

ا نص عليه القانون حتى يتسنى لهم االستفادة من هذا الدعم،وعليه سوف نحدد الشروط و كذا إتباع عدة إجراءات حسب م
 :هذه الشروط و اإلجراءات كما يلي

لقد اقر المشرع بموجب النصوص القانونية التي سنها لتنظيم عملية التنازل  :في مجال الحصول على الوعاء العقاري-
ة عدة شروط من اجل ضمان عدم استغاللها في أغراض أخرى غير بالتراضي على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدول

 :التي تم التنازل الجلها وقد حدد أسعار مخفضة لصالح المرقين العقاريين و التي سوف ندرسها فيما يلي

ك القرار الوزاري المشتر  بعد أن الغي: الشروط الالزمة لالستفادة من التنازل و التخفيض في سعر الوعاء العقاري -(أ
الذي يحدد شروط و كيفيات التنازل عن القطع األرضية التابعة لألمالك الخاصة للدولة و  88/65/6688المؤرخ في

الذي يحدد  65/68/6662الموجهة إلنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة ، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
ة التابعة لألمالك الخاصة للدولة و المخصصة النجاز عمليات تعمير أو شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبني

بناء، تم النص على أحكام جديدة تخص كيفية و شروط التنازل عن القطع األرضية و الموجهة إلنشاء برامج السكنات 
 :المدعمة من طرف الدولة و التي سوف نبينها فيما يلي

  :تجنيد األوعية العقارية-0

من القرار الوزاري المشترك  2وعية العقارية مسبقا والتي تكون موضوع شراء بموجب أحكام المادة يتم تعيين األ
الذي يحدد شروط و كيفيات التنازل عن القطع األرضية التابعة لألمالك الخاصة للدولة و  88/65/6688المؤرخ في

المكلفة بذلك و هي مصالح أمالك الدولة  الموجهة إلنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، من طرف الهيئة
للوالية وتقوم هذه المصالح بإبالغ المرقين  بذلك، ويتم هذا التعيين لألوعية العقارية بحسب طبيعة المشروع من حيث عدد 

قارية السكنات التي يمكن إنشائها و طبقا للمواصفات التي تسنها أدوات التعمير، وقد تم تحديد شروط استعمال األوعية الع



7102ـــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثاني جوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة تشريعات التعمير والبناء ـــــــــــــــــــــــــــــ  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------- 

79 

 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

و كيفية فسخ هذه البيوع في حالة عدم التقيد بالتزاماتهم  وهذا عن طريق اإلجراء المنظم ( المشترين)من طرف المرقين 
 .لبرامج السكنات المدعمة من طرف الدولة و كذا دفتر الشروط الملحق بهذا القرار

و التي تنص  1السكنات الترقوية المدعمة و المتعلقة بكيفية تنفيذ برنامج 68وعليه تم إصدار تعليمة وزارية رقم 
على أن المدير الوالئي المكلف بالعمران و البناء يعد لكل وعاء عقاري تمت تعبئته، بطاقة مشروع تحمل زيادة على التعيين 

رية الدقيق لألرضية، مجمل المؤشرات و المواصفات المدرجة عادة في شهادة التعمير و كذا عدد السكنات و المحالت التجا
من المساحة القابلة للسكن المتوقع انجازها في المشروع المعني، وعليه يتم تبليغ ( %66)التي ال يجب أن تتجاوز نسبة 

هذه البطاقة إلى السيد المدير المكلف بالسكن قصد دعوته للمشاركة لفائدة المرقين العقاريين الذي يبدون اهتمام بانجاز 
 .2المشروع المعني

المذكور أعاله العقارات التي يمكن  86/867من المرسوم التنفيذي رقم  86رع بموجب المادة لقد حدد المش و
التنازل عنها لصالح المرقين العقاريين النجاز مساكن تستفيد من إعانة الدولة إذ يجب أن تكون العقارات المبنية أو غير 

صة للدولة وان تكون غير مخصصة أو تم إلغاء المبنية التي يمكن التماس بيعها بالتراضي هي تابعة لألمالك الخا
تخصيصها، فمن استقراء هذه المادة نجد أن المشرع قد ذكر األوعية العقارية التي يمكن أن تكون محل للتنازل و منه 

ي التي ذات المردودية العالية و كذلك األراض "األراضي الفالحية": استثني من عملية التنازل بمفهوم المادة األراضي التالية
األراضي "وكذلك ، "الجيوب العقارية"و التي تتميز بقيمة حضرية مرتفعة و تعرف بـ ( PDAU)تقع داخل المخطط 

و التي تكون تحت تصرف الهيئات اإلدارية،وعليه فانه باستثناء هذه األنواع الثالثة المذكورة يمكن منح التنازل  "المخصصة
 .  3لشروط القانونية المطلوبةلصالح المرقي العقاري الذي تتوفر فيه ا

بعد هذه اإلجراءات يتم الشروع في تعيين المرقين العقاريين الذين يتقدمون النجاز هذه  :تعيين المرقين العقاريين-7
 :المشاريع السكنية

اركة قصد يقوم المدير الوالئي المكلف بالسكن بدعوة للمش :إيداع ملف االستفادة من التنازل من طرف المرقي العقاري-(أ
تعيين المرقين العقاريين وهذا باالعتماد على ملف يتضمن مجموعة من الوثائق الذي يتم إرساله من طرف المرقين 
المهتمين مصحوبا بطلب اقتناء القطعة األرضية إلى الوالي المختص إقليميا، وهذا في عشرة نسخ وتتمثل هذه الوثائق 

 :المشكلة للملف من

                                                           
، المتعلقة بكيفيات تنفيذ برنامج السكنات 26/65/6688المؤرخة في  68وزارة السكن،مديرية السكن و التجهيزات العمومية، التعليمة رقم  - 1

 .62،65الترقوية المدعمة، ص 
 .68نفس المرجع، ص  - 2
،كلية الحقوق و (الترقية العقارية في الجزائر: مداخلة ملقاة في ملتقي وطني حول)،"رقية العقاريةدور إدارة أمالك الدولة في الت"بن محمد محمد، - 3

 .68، 61/66/6686-67العلوم السياسية بجامعة ورقلة،يومي
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 .المدير الوالئي المكلف بالتعمير و البناءبطاقة المشروع يعدها -

 .سعر التنازل عن السكن دون سعر األرض-

 آجال االنجاز، مخطط التمويل، : دفتر شروط  والذي يجب أن يتضمن تحت طائلة الرفض ما يلي-

 .الوصف المفصل للسكنات و المحالت المبرمجة، تفاصيل عن مجمل الخدمات المتوقعة

( 2)األنظمة األساسية للمرقي العقاري إضافة إلى الحصيلة و جدول الحسابات لنتائج السنوات السجل التجاري وكذا -
 .األخيرة

 .تصريح يبين مؤهالت المرقي في مجال الدراسات أو انجاز المشاريع العقارية-

ا يخص البيع على شهادة صادرة عن صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة للترقية العقارية تبين التعهدات الجارية فيم-
 . 1التصاميم من المرقي العقاري

يوما ابتداء من تاريخ إيداع ملف الترشح ،يجب أن تجتمع اللجنة الوالئية المنصوص عليها في ( 85)في اجل خمسة عشر 
، وهذا من اجل الشروع في تعيين المرقي العقاري على أساس معايير 88/65/6688من هذا القرار المؤرخ في  1المادة 
 .وكذلك التصميم اإلجمالي للمشروع 2االختيار

بعد انتهاء أشغال اللجنة التقنية الوالئية ، ينبغي : صدور قرار التنازل عن العقارات التابعة لألمالك الخاصة للدولة -(ب
 :على الوالي المختص إقليميا أن يقوم بما يلي

يوما على األكثر ابتداء من تاريخ إيداع الملف كما هو ( 26)أن يرسل جواب للمرقين العقاريين المعنيين في اجل ثالثين -
تم -:، بالرد يوضح حسب الحالة ، أن طلبه قد88/65/6688من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  8وارد في المادة 

 .قبوله حسب الشروط المنصوص عليها في دفتر شروط المشروع

 .اجل تحدده اللجنة التقنية نظرا لطبيعتها و أهميتها تم قبوله على أساس مالحظات تقنية يجب رفعها في-

 .أو تم رفضه وهذا مع ذكر و شرح األسباب-

يوما، المرقيين الذين تم اختيارهم و كذا المصالح المعنية بقرار يرخص التنازل من طرف ( 85)تبلغ في اجل خمسة عشر 
 :الوالي مع توضيح ما يلي

                                                           
 .،سالف الذكر88/65/6688القرار وزاري مشترك مؤرخ في  من 60راجع المادة  - 1
 .من نفس المرجع 67راجع المادة - 2
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 - يلتمس إنشاؤها فوق الوعاء العقاريعدد السكنات الترقوية المدعمة التي. 
 -سعر التنازل عن الوعاء العقاري بعد تطبيق التخفيض المنصوص عليه. 
 -1المساحات التجارية و الخدمات في الحدود المسموح بها، التي يلتمس منحها للمرقي العقاري، في إطار انجاز المشروع  

لوعاء العقاري لفائدة المرقي العقاري، يجب على هذا على أساس قرار الوالي المتضمن التصريح بالتنازل عن ا
أشهر، للمدير ( 5)األخير أن يسلم في أجل تحدده اللجنة التقنية الوالئية حسب أهمية المشروع دون أن يتعدى مدة خمسة 
قيع هيئة المراقبة الوالئي المكلف بالسكن ملف تنفيذ المشروع يحمل الرأي التقني لمصالح الوالية المكلفة بالتعمير و كذا تو 

 . 2التقنية للبناء

من 86وعليه بعد أن يقوم المرقي العقاري بتسديد سعر التنازل و كذا المصاريف المرتبطة بالمعاملة حسب المادة 
( 26)،تقوم بعد ذلك إدارة أمالك الدولة بإعداد و تسليم عقد التنازل في اجل ثالثين  88/65/6688القرار المؤرخ في 

 .أعاله من هذا القرار 8به دفتر الشروط المطابق للنموذج المنصوص عليه في المادة  يوما، لترفق

وبإتمام هذه اإلجراءات يصبح المرقي العقاري مستفيد من التنازل بسعر مخفض لألرض التي سيتم عليها انجاز 
نوا عموميين أو خواص بهدف المشروع السكني، وهذا يعد من بين أهم التحفيزات التي تقدمها الدولة للمرقين سواء كا
 .تشجيعهم على الدخول في محال الترقية العقارية و كذا المساهمة في إنعاش قطاع السكن

أما عن نسب التخفيضات فقد :نسب التخفيضات التي اقرها المشرع على األراضي محل التنازل لصالح المرقي العقاري-3
 :اصدر المشرع عدة نصوص قانونية تبين ذلك كما يلي

تم إصدار تعليمة تنص على التخفيضات  65/68/8888المؤرخ في  85جوع إلى القرار الوزاري المشترك رقم فالبر 
فيما يخص التخفيضات  –المتعلقة بالترقية العقارية ذات الطابع االجتماعي  806التي تضمنها هذا القرار تحت رقم 

الذي يحدد شروط التنازل  65/68/6662المشترك المؤرخ في ،غير أنه بصدور القرار الوزاري 3المطبقة على سعر التنازل
عن العقارات المبنية و غير المبنية التابعة لألمالك الخاصة للدولة بنسب التخفيضات المحددة على أسعار األوعية العقارية 

المتمم بمقتضي المعدل و  85التابعة لألمالك الخاصة و المخصصة النجاز عمليات التعمير و البناء بمقتضي المادة 
 :و التي  حددت نسب التخفيض كما يلي 68/60/6665المادة األولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

                                                           
، المتعلقة بكيفيات تنفيذ برنامج السكنات 26/65/6688المؤرخة في  68ة السكن،مديرية السكن و التجهيزات العمومية، التعليمة رقم وزار  - 1

 .68الترقوية المدعمة، ص 
 .،سالف الذكر88/65/6688القرار وزاري مشترك مؤرخ في من  88راجع المادة - 2
، المتعلق بالترقية العقارية ذات الطابع 66/66/6668المؤرخة في  806ك الوطنية، التعليمة رقم وزارة المالية، المديرية العامة لألمال - 3

 .660، ص 6668فيما يخص التخفيضات المطبقة على سعر التنازل، مجموعة النصوص لسنة  –االجتماعي 
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بالنسبة لقطع األراضي  الموجهة الستقبال عمليات الترقية العقارية ذات الطابع االجتماعي تقدر نسب التخفيض  -
 .من قيمة األرض( %16)بـ 

ي الموجهة الستقبال برامج البيع باإليجار و الممولة بتسبيقات قابلة للتعويض من الخزينة بالنسبة لقطع األراض-
مسكن  55666من قيمة األرض و التي تتعلق بـ ( %866)العمومية، فان نسبة التعويض تحدد بصفة استثنائية بنسبة 

 .جاري انجازها

مسكن المنجزة من طرف الصندوق الوطني  05666بالنسبة لقطع األراضي الموجهة لسكنات البيع باإليجار -
من ( %866)بنك في واليات غير الجزائر، وهران،قسنطينة، عنابة، فقد وصلت نسبة التخفيض إلى  –للتوفير و االحتياط 

 .قيمة األرض

فان التخفيضات في أسعار األراضي  88/68هذا في السابق أما في الوقت الحالي وبعد صدور القانون رقم 
ستقبال برامج سكنية عمومية في إطار الترقية العقارية و التي تستفيد من إعانات الدولة وفقا لما جاء في المادة الموجهة ال

من هذا القانون، وعليه يمكن للمرقي العقاري أن يستفيد من التخفيضات المقدمة من طرف الدولة على أسعار األوعية  82
 .العقارية

ض على القيمة التجارية لألراضي من خالل إصدار القرار الوزاري المشترك وقد أعاد المشرع تحديد نسب التخفي
و المتضمن شروط و كيفيات التنازل عن األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة و الموجهة  88/65/6688المؤرخ في 

ب التخفيض على منه،فقد تم تحديد نس 82النجاز برنامج السكنات المدعمة من طرف الدولة و بمقتضي نص المادة 
القيمة التجارية لألراضي التابعة للدولة الموجهة النجاز سكنات عمومية مدعمة وهذا حسب المواقع الجغرافية النجاز هذه 

 :السكنات كما يلي

 (.%16)بالنسبة لواليات الجزائر، وهران، قسنطينة، عنابة، نسبة التخفيض تقدر بـ -

 (.%85)وب فقدرت نسبة التخفيض بـ بالنسبة لواليات الهضاب العليا و الجن-

 (.%86)بالنسبة لباقي واليات الوطن تقدر نسبة التخفيض بـ -

مسكن موجه للبيع باإليجار المنجزة من طرف الصندوق  05666لبرنامج ( %866)نسبة التخفيض تصل إلى  -
 . بنك –الوطني للتوفير و االحتياط 
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التي تستقبل انجاز محالت ذات استعمال غير سكني أي محالت وتجدر اإلشارة هنا إلى انه بالنسبة لألراضي 
مهنية و تجارية و حرفية فإنها ال تستفيد من هذه التخفيضات على األوعية العقارية المخصصة لها و هو ما أكدته التعليمة 

 .1 68087رقم 

المؤرخ في  88/80م من قانون رق 58وقد اقر المشرع تحفيزا أخر في هذا المجال و هو ما أوردته المادة -
،حيث نصت على منح جدول زمني للتسديد بالتقسيط سعر التنازل  2 6686المتضمن قانون المالية لسنة  61/86/6688

عن األراضي التابعة ألمالك الدولة و الموجهة إلقامة برامج سكنات مدعمة من الدولة و الممنوحة للمرقين العقاريين 
 .يد لسعر التنازل كليا قبل تسليم السكنات المنجزة للمستفيدين منهاعمومين أو خواص ويكون هذا التسد

  :الخاتمة

في ختام هذه الدراسة يمكن القول أن الدولة قد سعت إلى النهوض بقطاع السكن من خالل التركيز على نشاط 
و المراسيم التنفيذية  88/68الترقية العقارية وهذا بإعادة ضبط األحكام الخاصة به و تنظيمه من خالل إصدار القانون رقم 

له، والذي جاء مواكبا للسياسة العامة للدولة و التي تجسدت في عدة إجراءات كان من أهمها انتهاج طريقة الدعم لفئة 
المتعاملين في الترقية العقارية واقصد بذلك المرقين العقاريين و السيما الخواص منهم وهذا بتقديم مجموعة من التحفيزات 

تعددت أشكالها بين الدعم المباشر و غير المباشر من خالل استفادة المرقين من التنازل بالتراضي على األوعية المالية 
العقارية من اجل انجاز برامج سكنية في صيغة الترقوي المدعم و التي كان الهدف من تسطيرها هو تشجيع المرقين 

ثمار في نشاطات الترقية العقارية و هو األمر الذي كان له اثر العقاريين السيما الخواص من الدخول بقوة في مجال االست
ايجابي في إنعاش قطاع السكن من خالل رفع حصص السكنات المنجزة مما يستجيب للطلب المسجل عليها خصوصا ما 

 .تعلق بالسكن الترقوي المدعم و بالتالي التخفيف من أزمة السكن التي كانت تعرفها البالد

 :بعض التوصيات التي نراها مهمة إلثراء هذا الموضوعوعليه نخلص إلى 

 ضرورة متابعة كل مرقي عقاري يستفيد من هذه التحفيزات السيما ما يخص األوعية العقارية في  -

 .إطار التنازل بالتراضي من اجل عدم  المضاربة في أسعارها أو تغير وجهتها إلى أغراض أخرى

لتالعب من بعض المرقين العقاريين الذين يستفيدون من هذه التحفيزات و من وضع شروط أكثر صرامة حتى ال يتم ا -
 .خالل سن نصوص قانونية تقرر عقوبات مالية وأخرى سالبة للحرية للمتالعبين

                                                           
،المتضمن التنازل عن األراضي التابعة 86/65/6682 المؤرخة في 68087وزارة المالية، المديرية العامة لألمالك الوطنية،التعليمة رقم  - 1

 66تركة رقم ألمالك الخاصة للدولة الموجهة النجاز مشاريع الترقية العقارية ذات طابع االجتماعي الدفع بالتقسيط بناء على التعليمة الوزارية المش
 .66، ص 60/68/6686المؤرخة في 

 .68/86/6688المؤرخة في  76، الجريدة الرسمية عدد 6686المتضمن قانون المالية لسنة  61/86/6688المؤرخ في  88/80القانون رقم  - 2
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ا وفي األخير فان توفير الوعاء العقاري لفائدة المرقين العقاريين كان له اثر جد ايجابي في تفعيل نشاط الترقية العقارية و كذ
دفع عجلة االستثمار في قطاع السكن و هذا ما أدى إلى ارتفاع العرض الحتواء الطلب المسجل مما ينتج عنه التخفيف 

 .من أزمة السكن في الجزائر

  :قائمة المراجع

كلية  ،منشورة،(دكتوراه في القانون الخاص)،"التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الترقوية"مسكر سهام،  -1
 .6680الحقوق بجامعة اإلخوة منتوري قسنطينة، الجزائر، 

الترقية العقارية في : مداخلة ملقاة في ملتقي وطني حول)،"دور إدارة أمالك الدولة في الترقية العقارية"بن محمد محمد، -2
 .61/66/6686-67،كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة ورقلة،يومي(الجزائر

المؤرخة  56المتضمن قانون األمالك الوطنية،الجريدة الرسمية عدد  68/86/8886المؤرخ في  86/26م القانون رق -3
المؤرخة في  88الجريدة الرسمية عدد  68/68/6661المؤرخ في  61/88المعدل والمتمم بالقانون رقم  66/86/8886في 
62/61/6661. 
 05، الجريدة الرسمية عدد 8886انون المالية لسنة ق المتضمن 81/86/8888المؤرخ في  88/65القانون رقم  -4

 .81/86/8888المؤرخة في 
المحدد لشرط و كيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة لألمالك  68/61/6661المؤرخ في  61/68األمر  -5

 .67/68/6661المؤرخة في  88الخاصة للدولة و الموجهة النجاز مشاريع استثمارية، الجريدة الرسمية عدد 
، الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، الجريدة الرسمية 87/66/6688المؤرخ في  88/68القانون رقم  -6

 .60/62/6688المؤرخة في  88عدد 
 76، الجريدة الرسمية عدد 6686المتضمن قانون المالية لسنة  61/86/6688المؤرخ في  88/80القانون رقم  -7

 .68/86/6688المؤرخة في 
 71، الجريدة الرسمية عدد 6685المتضمن قانون المالية لسنة  26/86/6688المؤرخ في  88/86القانون رقم  -8

 .28/86/6688المؤرخة في 
، الذي المحدد لشرط إدارة األمالك الخاصة و العامة 62/88/8888المؤرخ في  88/858المرسوم التنفيذي رقم  -9

 .68/88/8888المؤرخة في  06ا و ضبط كيفيات ذلك، الجريدة الرسمية عدد التابعة للدولة و تسييره
، الذي يحدد شروط و كيفيات منح االمتياز القابل للتحويل 60/86/6685المؤرخ في  85/618مرسوم التنفيذي رقم  -10

عقارية ذات الطابع التجاري، إلى تنازل على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة و الموجهة النجاز مشاريع الترقية ال
 .68/88/6685المؤرخة في  51الجريدة الرسمية عدد 



7102ـــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثاني جوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة تشريعات التعمير والبناء ـــــــــــــــــــــــــــــ  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------- 

85 

 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

الذي يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنية  65/68/6662القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -11
،المعدل و المتمم 25ة الرسمية عدد التابعة لألمالك الخاصة للدولة و المخصصة النجاز عمليات البناء و التعمير،الجريد

 .68/68/6665المؤرخة في   05، الجريدة الرسمية عدد 68/60/6665بمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

 .68/68/6665المؤرخة في   05، الجريدة الرسمية عدد 68/60/6665القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -12
، الذي يحدد شروط و كيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة لألمالك 88/65/6688في القرار وزاري مشترك مؤرخ  -13

المؤرخة  58الخاصة للدولة و موجهة إلنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، الجريدة الرسمية عدد 
 .88/68/6688في
، المتعلق باألراضي 68/68/8888رخة في المؤ  688وزارة المالية،المديرية العامة لألمالك الوطنية، التعليمة رقم -14

 .8888المتنازل عنها في إطار الترقية العقارية و ترقية االستثمار، مجموعة النصوص لسنة 
 .86/61/6668المؤرخة في  61077وزارة المالية، المديرية العامة لألمالك الوطنية،التعليمة الوزارية رقم  -15
، المتعلق بالترقية 66/66/6668المؤرخة في  806لألمالك الوطنية، التعليمة رقم وزارة المالية، المديرية العامة  -16

 .6668فيما يخص التخفيضات المطبقة على سعر التنازل، مجموعة النصوص لسنة  –العقارية ذات الطابع االجتماعي 

، المتعلقة بكيفيات 26/65/6688المؤرخة في  68وزارة السكن،مديرية السكن و التجهيزات العمومية، التعليمة رقم  -17
 .تنفيذ برنامج السكنات الترقوية المدعمة

المتعلق بتحويل  68/68/6686المؤرخة في  66168وزارة المالية، المديرية العامة لألمالك الوطنية، التعليمة رقم  -18
 .6686االمتياز إلى تنازل، مجموعة النصوص 

،المتضمن التنازل 86/65/6682المؤرخة في  68087الوطنية،التعليمة رقم وزارة المالية، المديرية العامة لألمالك  -19
عن األراضي التابعة ألمالك الخاصة للدولة الموجهة النجاز مشاريع الترقية العقارية ذات طابع االجتماعي الدفع بالتقسيط 

 .60/68/6686المؤرخة في  66بناء على التعليمة الوزارية المشتركة رقم 
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ئة كآلية للحد من التلوث البيئي باإلشعاع غير المؤينرخصة التجز   

باحث دكتوراه ـــ جامعة مستغانمخالد عنقر،   

:الملخص  

يعتبر اإلشعاع غير المؤين من بين الملوثات الحديثة،الذي صاحب التطور التكنولوجي الذي وصل إليه اإلنسان في      
في كل مكان في العمل أو في البيت والسبب في ذلك كثرة األجهزة شتى الميادين،حيث أصبح هذا اإلشعاع يالزم اإلنسان 

التي تنبعث منها هذه اإلشعاعات،وبالمقابل فإن الدراسات العلمية،قد أثبتت تأثير هذه اإلشعاعات على اإلنسان والبيئة 
نها هذه اإلشعاعات إلى المحيطة به،مما أدى بالتشريعات بما فيها المشرع الجزائري إلى إخضاع  المنشئات التي تنبعث م

ضوابط قانونية،من أجل التقليل من الضرر البيئي،من زاوية أن إقامة منشأة صناعية تحتاج إلى قطعة ارض من تشيديها، 
التي بدورها تتطلب مجموعة من اإلجراءات لمنحها  وهذه األخيرة تحتاج إلى رخصة حسب طبيعتها كرخصة التجزئة،

الكهرومغناطيسية من المنشأة الصناعية ومدى تأثيرها على البيئة ،والهدف من هذه الدراسة  كدراسة مدي انبعاث الطفيليات
 .معرفة مدى مساهمة هذه رخصة التجزئة في وقاية البيئة من خطر اإلشعاع غير المؤين

Summary:   

        Non-Ionizing Radiation is one of the modern pollutants, which has accompanied the 

technological development reached by man in various fields, where this radiation is following  

man everywhere in the workplace or at home, and that because of the large number of devices 

that emit these radiation, In contrast, scientific studies have demonstrated the effect of these 

radiation on humans and the environment surrounding them, which led legislations, including 

the Algerian legislator, to subject the establishments that emit these radiation to legal controls, 

In order to reduce the environmental damage, from the point of view that the establishment of 

an industrial facility needs a piece of land from it’s own fabrication, which  need a license 

according to it’s nature like  license retail,which in turn requires a set of procedures to give 

them as a study of the emission of electromagnetic parasites from the industrial facility and its 

impact on the environment, and the purpose of this study is to know the contribution of this 

retail license to protect the environment from the risk of non-ionizing radiation. 
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   مقـــــــدمــــة

إن مستقبل البيئة بات مهددا بأخطار جسيمة ترجع إلى سوء تصرف اإلنسان واعتداءاته المباشرة وغير المباشرة،  
كما أصبح النظام البيئي عاجزا عن معالجة نفسه تلقائيا،واإلنسان بدوره أصبح يعاني من هذا التلوث الذي شمل كل 

 .اصر البيئة المحيطة به من ماء وهواء وغذاء وتربةعن

إن اإلشعاع غير المؤين،قد برز نتيجة الطفرة التكنولوجية والتقدم الصناعي ويعتبر من الملوثات الحديثة ويجد 
مصدره في أبراج تقوية االتصاالت التي أصبحت منظرا مألوف فوق أسطح المباني،و محطات نقل الطاقة الكهربائية ذات 

لتردد العالي،وكل هذه المنشآت الصناعية تحتاج إلى أرضية من اجل أن تشيد عليها، وبالتالي فهي تتطلب االستناد على ا
نظام قانوني لكي ينظم هذه العملية حتى ال تكون هناك فوضي في إقامة هذه المنشئة الصناعية،كما أن ضرورة المصلحة 

ة من القوانين التي تنظم وتحكم األنشطة العمرانية التي يكون لها أثر العامة دعت المشرع الجزائري إلى إصدار مجموع
مباشر على البيئة والمحيط خاصة وأن أشكال االعتداء على البيئة قد تطورت مما ينبغي على القوانين مسايرة هذا التطور 

لتجزئة وغيرها من الرخص هذا من جهة ومن جهة أخرى فرض الرقابة على األنشطة العمرانية المختلفة،وتعتبر رخصة ا
العمرانية، أهم الرخص التي تساهم في تحسين الوجه الجمالي للمدن والتجمعات السكنية ومكافحة البناء الفوضوي 

ما مدى فعالية النظام القانوني والمحافظة على البيئة،ومما سبق ذكره ارتأينا تحديد نطاق دراستنا حول اإلشكالية التالية 
  .مجابهة خطر اإلشعاع غير المؤين على البيئة؟لرخصة التجزئة في 

خصصناه للحديث عن مفهوم  المبحث األولومن أجل اإلجابة على هذه اإلشكالية ارتأينا تقسيم مقالنا إلى مبحثين،
 فخصصناه للتكلم عن مفهوم  رخصة التجزئة واآلليات المتبعةالمبحث الثاني اإلشعاع غير المؤين وتأثيره على البيئة،أما 

 .في حماية البيئة من اإلشعاع غير المؤين

 مفهوم اإلشعاعات غير المؤينة وتأثيره على البيئة: المبحث األول 

ال شك أن تحديد مفهوم اإلشعاعات غير المؤينة،يعتبر ذا أهمية بالغة، ألن تحديده بشكل واضح يساعد كثيرا في      
يد تأثيرها على البيئة،وتبعا لذلك ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى اإللمام بطبيعة هذه الموجات وتميزها عن غيرها،وتحد

خصصناه للتحديد تأثير اإلشعاع غير  المطلب الثانيخصصناه لتعريف اإلشعاع غير المؤينة،أما  المطلب األولمطلبين،
 .المؤينة على البيئة 

 تعريف اإلشعاع غير المؤينة: المطلب األول 

ضعيفة نسبيا،بحيث ال تستطيع تكسير الروابط بين مكونات المادة،ومن المالحظ أن طاقة  تعتبر إشعاعات ذات طاقة     
هذه اإلشعاعات صغيرة جدا بالمقارنة باإلشعاع المؤين، وتنتج هذه األشعة من األجهزة التي يصنعها اإلنسان وتعمل 
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تشر هذه األشعة بسرعة واحدة في الفراغ وهي بالكهرباء، ومنها األشعة تحت الحمراء،واألشعة البنفسجية،والضوء المرئي وتن
 .1نفس سرعة الضوء

الخاصة بالوقاية من  6667لسنة ( 8)المشرع العراقي تعريف لإلشعاع غير المؤين في التعليمات رقم  وكما أورد   
منها ( 8)من المادة ( 8)الصادرة عن األبراج الرئيسية والثانوية للهواتف النقالة،حيث نصت الفقرة  اإلشعاعات غير المؤينة

ميغا هرتز فما  8أشعة كهرومغناطيسية تقع على الترددات الواطئة بدءًا من : "على أن اإلشعاع غير المؤين عبارة عن 
فوق مثل  األشعة المنطلقة من محطات البث الرئيسية والهوائيات للهواتف النقالة و أشعة الراديو وموجات المايكروف و 

 2".غيرها

اإلشارة إلى أن اإلشعاعات غير المؤينة توجد مصادرها بصورة مبعثرة وعشوائية  وبترددات وقيم مختلفة في  وكما تجدر   
حياتنا اليومية ، ويالزم حركة اإلنسان من مكان إلي آخر فاإلنسان يحصل بصفة دائمة علي جرعة من هذا اإلشعاع،حتى 

سية تنتج عن مولد الجهد المرتفع في السيارة ويمكن ببساطة أن أنه في أثناء قيادته لسيارته يتعرض لمجاالت كهرومغناطي
يشعر بهذه الجهود إذا أمسك بالراديو وحمله بين يده بالسيارة،فسيسمعه صوت المحرك داخل الراديو وذلك لتدخل اإلشارات 

 .  3الكهربائية المختلفة الصادرة عن المحرك مع الموجات التي يستقبلها الراديو

ذلك فإن األشعة غير المؤينة تثير عدة تساؤالت، تتمثل في تحديد مدى هذا الخطر الكهرومغناطيسي،حيث وفضال عن     
أن اإلنسان يقترب من التلفزيون أو من جهاز الفيديو،أو الكمبيوتر بطريقة عشوائية تجعله يتعرض لجرعات متعددة من هذه 

ات غير المؤينة الناشئة عن النشاط الصناعي لإلنسان كاألجهزة اإلشعاعات وكما يجب التأكيد على اإللمام بماهية اإلشعاع
الكهرومغناطيسية،وخطوط الكهرباء ذات الضغط العالي، وموجات الراديو والهاتف النقال وغير ذلك من األشعة 

الموجودة  الكهرومغناطيسية المتأتية من النشاط الصناعي لإلنسان، ونستبعد اإلشعاعات المؤينة واإلشعاعات غير المؤينة
 .4في الطبيعة

وكما يدخل في ثنايا اإلشعاعات غير المؤينة،الموجات الكهرومغناطيسية وتوجد هذه الموجات بصفة دائمة عند مرور تيار 
كهربائي متردد،فينشأ عن ذلك وجود مجال كهربائي متردد يصاحبه أيضا مجال مغناطيسي متردد ويسمي هذا المجال 

أشعة ذات خصائص مزدوجة ناشئة " اطيسي،ويعرف الدكتور فاضل محمد هذه الموجات بأنها المزدوج بالمجال الكهرومغن
 ".عن مجال كهربي متردد ومجال مغناطيسي متردد ويتذبذبان بتردد واحد ودائما متعامدان 

                                                           
التلفون المحمول والتلوث الكهرومغناطيسي مجلة أسيوط للدراسات البيئية ، العدد الخامس والعشرون ، يوليو " صالح الدين عبد الستار محمد  1

  .88، ص  6662
مجلة جامعة تكريت للعلوم " المسؤولية المدنية الناجمة عن أضرار األبراج الرئيسية والثانوية للهواتف النقالة "عامر عاشور وهالة صالح الحثيثي  2

  .8السنة الثانية ، ص  65القانونية والسياسية ، العدد 
ديثة وانتشارها في حياتنا اليومية ، فاضل محمد على وفريقه البحثي المعاون ، التأثيرات البيولوجية الناتجة عن إدخال تكنولوجية األجهزة الح 3

  .867،ص  8882من المشروع المقدم ألكاديمية البحث العلمي ، جامعة القاهرة ، قسم الفيزياء الحيوية بكلية العلوم ، أفريل  8التقرير رقم 
  .06 ص 6686، مصر ، سنة  محمود جريو ،المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار التلوث الكهرومغناطيسي ، دار الجامعة الجديدة 4



7102ـــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثاني جوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة تشريعات التعمير والبناء ـــــــــــــــــــــــــــــ  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------- 

89 

 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

".سي موجة تنتشر بسبب تغيرات دورية آنية في مجالين كهربائي ومغناطي" ويعرفها معجم الفيزياء الحديث بأنها    

وتمتد الموجات الكهرومغناطيسية لتشمل قدر كبيرا من األطوال الموجية ، تتراوح مابين عدة كيلومترات إلى جزء صغير  
جدا من المليون متر،وقد تمكن العلماء من تصنيفها إلى عدة أنواع من الموجات بحسب طولها وترددها فتشمل موجات 

فزيون،وموجات األشعة تحت الحمراء والضوء المرئي واألشعة فوق اإلذاعة الطويلة أو المتوسطة،وموجات التل
البنفسجية،وموجات التلفون المحمول،واألشعة السينية،وكذلك أشعة جاما وباإلضافة إلي الموجات الصادرة من أبراج الكهرباء 

 .1ذات الضغط العالي واألجهزة االلكترونية وغير ذلك من األنواع األخرى

ت الكهرومغناطيسية من طائفة األشعة غير المؤينة،ولذلك فإن طاقتها صغيرة جدا إذا قارنها باألشعة وباعتبار أن الموجا
المؤينة،لذا كان االعتقاد سائدا حتى وقت قريب بأنها ليست أشعة ضارة السيما وأنها غير قادرة على إحداث عملية التأيين 

ت والخصائص التي تحملها الموجات الكهربائية والموجات في الذرات،كما تتميز هذه الموجات بأنها تحمل نفس الصفا
،وتسير بنفس سرعة 2المغناطيسية،وأنها تنتشر في الهواء والفراغ المحيط بنا وتخترق الماء وبعض المواد مثل المباني

سب الضوء،ويمكن أن تعكس على بعض األسطح ، كما يمكن أن تمتص أو تنفذ من خالياها بحسب تردداتها المختلفة وح
 :نوع المادة وتصنف المجاالت الكهرومغناطيسية بطريقتين 

 .وهو عبارة عن عدد الذبذبات في الثانية الواحدة ( بالهرتز)وهي عن طريق التردد ويقاس  :الطريقة األولي 

، والمركبة ( بالواط أو الملي واط)فهي كثافة القدرة على المتر المربع أو السنتمتر المربع وتقاس هذه : الطريقة الثانية 
والمجاالت الصغيرة (بالتسال أو الجاوس)المغناطيسية للموجات الكهرومغناطيسية تقاس بكثافة شدة المجال والتي تقاس 

 . 3(بالملي جاوس)تقاس 

 تأثير اإلشعاع غير المؤينة على البيئة: المطلب الثاني

يها مصدر يؤدي إلى انبعاثها،األمر الذي ترتب عليه إن اإلشعاعات غير المؤينة تنتشر في جميع األماكن التي يوجد ف    
انتشار مجموعة من األمراض في مناطق التعرض لهذه اإلشعاعات والتي تصيب اإلنسان،ولإلشارة أن التأثيرات البيولوجية 
لهذه اإلشعاعات تختلف وذلك حسب نوع المجال السائد،وطاقة اإلشعاع ومدة التعرض وكمية االمتصاص بواسطة جسم 
اإلنسان،وهذا يفسر لنا تفاوت تأثير هذه الموجات بالضرر من إنسان إلى آخر فقد يصاب شخص بعدم القدرة على التركيز  

،كما يحدث لدى المدخنين فهناك من 4أو السلطان نتيجة تعرضه لهذه اإلشعاعات،وقد ال يصاب شخص آخر بنفس التأثير

                                                           
  .861فاضل محمد على وفريقه البحثي المعاون ، المرجع السابق ، ص  1
  :أنظر تقرير منشور على الموقع التالي  2

http://www.eithaar.com/modules/edito/content.php?id=65 
  .2فاضل محمد على وفريقه البحثي المعاون ، المرجع السابق ، ص  3
الزحف العمراني والتلوث الكهرومغناطيسي بالمدن القريبة من خطوط الجهد العالي بمدينة أسيوط جمهورية مصر " ن عبد الستار ،صالح الدي4

  . 85، ص  6666، سنة ،  68، مجلة أسيوط للدراسات البيئية، كلية العلوم جامعة أسيوط ، مصر ، العدد " العربية 
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آخر يدخن وال توجد له أي أمراض آنية فالتدخين ال يحدث تأثيرا  يدخن ويسبب له التدخين مرض معين،بينما يوجد شخص
موحدا لدى فئة المدخنين، وهكذا نجد أن التأثيرات الضارة لإلشعاعات غير المؤينة ال تحدث تأثيرا واحدا لدي جميع 

 ينا أو غير مؤين،المتعرضين،ويعتمد مقدار الضرر البيولوجي بصفة عامة على مجموعة من العوامل منها نوع اإلشعاع مؤ 
ويتوقف أيضا على مقدار طاقة هذا اإلشعاع وسرعة دخوله إلى الجسم الحي وعلى نوع العضو المتعرض كالعين مثال،أو 

،ومما سبق ذكره توجب علينا أن نفصل في 1الكبد،أو العظم،وكذلك على نوع الكائن المتعرض بشرا كان أو حيوان أو نبات
ض لمجاالت اإلشعاعات غير المؤينة وذلك نظرا لشيوعها وخطورة تأثيرها على اإلنسان بعض األضرار الناشئة عن التعر 

 :ومن بين األضرار التي قد تلحق به نذكر ما يلي 

سلطان الدم والمخ : أوال   

لقد أثبتت البحوث العلمية التي أجريت على حيوانات التجارب،أن التعرض لإلشعاعات غير المؤينة تؤثر على الجنين    
ي بطن أمه عن طريق إصابتهما جميعا بسرطان الدم  والغدد الليمفاوية،كما أثبتت أبحاث أخرى أن السلطان الناتج عن ف

 .2التعرض للمجال اإلشعاعي ينمو بسرعة في أنبوبة االختبار أكثر من الطبيعي ويقاوم التحطيم عن طريق جهاز المناعة

أمراض األطفال : ثانيا   

في بحث له مخاوف كثيرة عن اإلشعاعات غير المؤينة الصادرة من " جيراد هايالند" زياء البريطاني لقد أثار عالم الفي  
عاما هم أكثر عرضة لإلشعاعات ألن أنظمة المناعة في  81الهواتف النقالة،حيث أن األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

ار خاليا الجسم وتأثر على الجهاز العصبي وتسبب أجسامهم أقل قوة من البالغين،وهذه اإلشعاعات لها تأثير على استقر 
وهو اختصاصي في الجهاز " كولين بالكمورد"الصداع واضطرابات النوم ، وفقدان الذاكرة وفي ذات السياق يؤكد العالم 

العصبي،إذا كان من الممكن أن تسبب هذه اإلشعاعات مخاطر في المستقبل فإن األطفال هم أكثر عرضة لتلك المخاطر 
 .3لك لعدم تطور جهازهم العصبي،باإلضافة لكثرة تعرضهم لإلشعاع في صورة مبكرةوذ

هيرتز أنه ال  06-56إن الدراسات التي أجريت بشأن تعرض النباتات،والمحاصيل لمجال كهرومغناطيسي بتردد       
مباشرة تحت خطوط الضغط يوجد أي تأثير عند مستويات المجاالت الموجودة في البيئة حتى عند المستويات الموجودة 

التربة " كيلو فولت،ومع ذلك فإن التغيرات في الظروف البيئية،والتي تؤثر على نمو النباتات مثل  705العالي بنسبة 
،سوف تحد من إمكانية مالحظة تأثيرات التعرض لهذه الحقول الكهرومغناطيسية،وتجدر اإلشارة أن المجال "وعوامل الطقس 

                                                           
 .86فاضل محمد علي ،المرجع نفسه، ص  1

  .  66،ص 6666، سنة 81أنظر عدنان الطاهر ، البيلوجية اإلشعاعية وخطر اإلشعاع، مجلة العربي ، الكويت ، العدد 
فاطمة عبد الفتاح محمد حجازي ، أثر التعرض للمجال الكهرومغناطيسي لفترات طويلة علي الجهاز المناعي واستنباط نتائجه علي صحة الطفل  2

  .66،ص  6668العلوم جامعة القاهرة ، مصر ، سنة  ، رسالة الدكتوراه ، كلية
نبيل كاظم عبد الصاحب وعمر علي عذاب،الموجات الكهرومغناطيسية وتأثيرها على صحة اإلنسان،دراسة موسعة حول مدي تأثير الموجات  3

  .60 – 65، ص ص  6686الكهرومغناطيسية على صحة اإلنسان ،كلية الهندسة،جامعة بغداد،سنة 
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أضرار كبيرة لألشجار عند مستويات عالية وشدة تعرض كبيرة وذلك يرجع إلى حدوث تفريغ  الكهرومغناطيسي يسبب
 .1كهربائي عند أطراف أوراق النبات وهذا المجال نجده فقط بالقرب من موصالت خطوط الضغط العالي جدا

عن طريق الجذور ولقد أثبت إن من المعلوم أن النباتات تقوم  بامتصاص العناصر األساسية من التربة،من مياه وذلك    
البحوث أن هذه المواد التي تقوم النباتات بامتصاصها،تتأثر بوجود الموجات الكهرومغناطيسية،فامتصاص الكالسيوم يتأثر 
بشدة وكذلك باقي العناصر األخرى الضرورية لنمو هذا النبات،بمعني أن انتشار شبكات الكهرباء ذات الضغط العالي 

قرب المزارع، تضر بالثروة النباتية وباعتبار أن اإلنسان هو المستغل األول لهذه المزارع بما تحتويها من المتواجد داخل أو 
مزروعات فهي تنعكس عليه سلبا ونفس األمر ينطبق على المصادر األخرى للموجات الكهرومغناطيسية كأبراج تقوية 

ناك العديد من الدراسات التي أجريت من اجل تأيد فكرة أن ،ولإلشارة أن ه2االتصاالت،وأبراج البث اإلذاعي والتلفزيوني
تأثير الموجات الكهرومغناطيسية على النباتات األمر الذي يعكس االعتقاد بصحة أثر هذه الموجات على صحة اإلنسان 

ين ضرورة الحفاظ وبمدى الحاجة إلى ضرورة الموازنة بين اآلثار االيجابية لهذه الموجات وب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،
 .3على أمن وسالمة اإلنسان وحقه في العيش في بيئة سليمة ومتوازنة

.مفهوم  رخصة التجزئة واآلليات المتبعة في حماية البيئة من اإلشعاع غير المؤين: المبحث الثاني    

دور رخصة البناء في تعتبر رخصة التجزئة من ثاني القرارات المتعلقة بعقود التعمير،وهي ال تقل أهمية عن       
المحافظة التنسيق والنسيج العمراني والبيئة،عن طريق النصوص القانونية المدرجة في هذا المجال،لذا كان لزاما علينا 

فخصصناه للحديث عن اآلليات المتبعة في حماية  المطلب الثانيإلى تعريف رخصة التجزئة،أما  المطلب األولالتطرق في 
. المؤين البيئة من اإلشعاع غير  

تعريف رخصة التجزئة: المطلب األول  

المتعلق بالتهيئة والتعمير  68-86من القانون رقم  57إن المشرع الجزائري عرف رخصة التجزئة بموجب المادة    
،إلى قطعتين أو 4تشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها" بنصها

                                                           
 رة العلمية لمنظمة الصحة العالمية ، المشروع الدولي للمجاالت الكهرومغناطيسية ، المجاالت الكهرومغناطيسية والصحة العامة ، تأثيراتالنش 1

، منشورة  68، ص  6665المجالت الكهرومغناطيسية علي البيئة ، ترجمة عدنان اللحام ، وحدة بحوث اإلشعاع ، جامعة القدس ، فلسطين ، سنة 
 :الموقع االلكتروني التالي علي 

 http://www.who.int/docstore/pehemf/publications/factspress/factenglish.htm                    
مجلة جامعة تكريت للعلوم " المدنية الناجمة عن أضرار األبراج الرئيسية والثانوية للهواتف النقالةالمسؤولية " عامر عاشور وهالة صالح الحثيثي   2

  .65السنة الثانية ، ص  65القانونية والسياسية ، العدد 
القادسية ، بغداد ، دون سنة  ، كلية القانون ، جامعة" دراسة قانونية لألضرار الناتجة عن أبراج الهواتف النقالة " أسعد فاضل منديل الجياشي ،  3

 .  68النشر ،ص 
ديسمبر 66،المؤرخة في 56يتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم،ج ر عدد8886ديسمبر  68المؤرخ في 68-86من القانون رقم  57المادة   4

8886.  

http://www.who.int/docstore/pehemf/publications/factspress/factenglish.htm
http://www.who.int/docstore/pehemf/publications/factspress/factenglish.htm
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،وكما 1"طع إذا كان يجب استعمال إحدى القطع األرضية الناتجة عن هذا التقسيم أو عدة قطع أرضية لتشييد بنايةعدة ق
عرف الفقه التجزئة بأنها كل عملية تقسيم لملكية عقارية إلى عدة قطع من أجل البناء عليها،يتضح لنا من نص المادة 

ة بل أن هناك مجموعة من المعايير تقوم بضبط العملية وتنظيمها سالفة الذكر انه ليس كل عملية تقسيم تعتبر تجزئ57
حتى نكون بصدد رخصة التجزئة،فيجب تقسيم ملكية عقارية واحدة تشكل وحدة عقارية أو عدة ملكيات مهما كان موقعها 

المحدد لقواعد  85-61من القانون  66إلى قطعتين،أو عدة قطع وتستعمل هذه القطع لتشييد بناية،وبالرجوع إلى المادة 
تمام إنجازها نجده يعرف رخصة التجزئة على أنها القسمة من أجل البيع أو اإليجار أو تقسيم ملكية " مطابقة البنايات وا 

من  66،أن المادة 2"عقارية إلى قطعتين أو عدة قطع مخصصة للبناء من اجل استعمال مطابق ألحكام مخطط التعمير
نما ذهب إلى أبعد من ذلك  وسعت في أغراض 85-61القانون رقم  رخصة التجزئة فهي لم تحصرها في البناء فقط وا 

ن كان به بناء تسلم  وجعلت في نطاقها البيع أو اإليجار وميزت بين شغور العقار الذي يتطلب تسليم رخصة التجزئة،وا 
 .3شهادة التقسيم

التقنية والقانونية والتنظيمية وهو اإلجراء الذي  إن رخصة التجزئة تندرج ضمن الرخص اإلدارية،التي يراعا فيها الشروط   
يقوم به صاحب الملكية،أو موكله لطلب الرخصة وذلك من اجل تجزئة ملكيتهم العقارية،لذا نجدها تتميز بعدة خصائص 
بحيث تعتبر وثيقة إدارية تصدر في شكل قرار إداري إنفرادي وهذا بالنظر للجهات التي تصدره وذلك حسب االختصاص 

رئيس المجلس الشعبي البلدي،وما يميز رخصة التجزئة أنها مرتبطة بعقار،فهي ال تسلم إال للشخص الطبيعي أو المعنوي ك
المتحصل على ملكية األرض،وتعتبر رخصة  التجزئة من النظام العام حيث إن القاضي يثيرها من تلقاء نفسه في أي 

 .4فتهامرحلة من مراحل النزاع وال يجوز االتفاق على مخال

يجب "الذي يحدد كيفيات تحديد عقود التعمير وتسليمها نصت على أنه 88-85من المرسوم التنفيذي رقم  61إن المادة    
أن يتقدم صاحب الملكية أو موكله بطلب رخصة التجزئة التي يرفق نموذجا بهذا المرسوم ويوقع عليه،يجب أن يدعم 

 :المعني طلبه أما

 بنسخة من عقد الملكية ،
 والمذكور أعاله ، 8875سبتمبر سنة  60المؤرخ في  51-75أو بتوكيل طبقا ألحكام اآلمر رقم 

                                                                                                                                                                                     

تقى وطني حول التهيئة والتعمير،جامعة المدية،الجزائر،سنة أنظر اعمر شريف آسيا،مداخلة بعنوان،فحص المحافظة العقارية لعقود التعمير والبناء،مل
 .62،ص6688

،المؤرخة 67يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها،ج ر عدد 6685جانفي 65المؤرخ في  88-85من المرسوم التنفيذي رقم 67المادة  1
  .6685فيفري  86في 

تمام انجازها،ج ر عدد6661و سنة يولي66المؤرخ في  85 -61من القانون رقم 66المادة   2 ، المؤرخ في 88،الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وا 
 .6661أوت  62
  .668،ص6666سماعين شامة،النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري،دار هومه،الجزائر،سنة   3
لنيل شهادة الماستر تخصص قانون اداري،كلية الحقوق والعلوم ، مذكرة 85/88على زرقين ،النظام القانوني لرخص التجزئة في المرسوم التنفيذي 4 

 .26 ،ص6685السياسية، جامعة العربي التبسي ،تبسة ،الجزائر،سنة
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 .1أو بنسخة من القانون األساسي إذا كان المالك أو الموكل شخصا معنويا

وبالتالي فإن القانون أعطي للمالك حق الحصول على رخصة التجزئة وهو األصل باعتباره هو من يملك القطعة األرضية 
المراد تجزئتها باإلضافة إلى عقد الملكية،كما منح القانون الوكيل حق الحصول على رخصة التجزئة،ويقصد به الشخص 

من المرسوم  68،كما تضمن المادة 2الذي يفوضه المالك األصلي للقيام بطلب رخصة التجزئة ولحسابه أي المالك األصلي
 .التجزئة التنفيذي الوثائق التي ينبغي إرفاقها بطلب رخصة

يرسل طلب رخصة التجزئة والوثائق "سالف الذكر نصت على انه  88-85من المرسوم التنفيذي رقم  86/8إن المادة    
المرفقة به في جميع الحاالت في خمسة نسخ إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي يتم إقامة المشروع 

مستوي البلدية فإصدار الرخصة يكون من اختصاص رئيس البلدية،وبالرجوع  ،وبالتالي إذا كان المشروع يتم على3....."فيه
المعدل والمتمم فإن تسليم رخصة التجزئة يكون من اختصاص الوالي في حالة  68-86من القانون رقم  00إلى المادة 

نقل والتوزيع وتخزين الطاقة كون البنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والوالية وهياكلها العمومية،منشآت اإلنتاج وال
 88، 81، 80، 85، 88وكذلك المواد اإلستراتجية،اقتطاعات األرض والبنايات الواقعة في المناطق المشار إليها في المواد 

من نفس القانون على أن تسيلم  07، وكما نصت المادة 4،أعاله التي ال يحكمها مخطط شغل األراضي مصادق عليه
الوزير المكلف بالتعمير وذلك بعد االطالع على رأي الوالي أو الوالة المعنيين وهذا بالنسبة  رخصة التجزئة من قبل

 .5للمشاريع الهيكلية ذات المصلحة الوطنية أو الجهوية
آلية رخصة التجزئة في حماية البيئة من اإلشعاع غير المؤين: المطلب الثاني  

لكثير من األحيان من أجل إقامة مشروع على القطعة األرضية إن الغرض من طلب رخصة التجزئة،قد يكون في ا     
مثل إقامة محطة لتقوية االتصاالت والتي تنبعث منها اإلشعاعات غير المؤينة ويكون لها تأثير على اإلنسان 

ها مرتبطة والبيئة،وباستقراء النصوص القانونية المتعلقة بالتهيئة والتعمير أو ما يتعلق منها بتسليم رخصة التجزئة،نجد
 88-85من المرسوم التنفيذي رقم 68بعملية التحقيق التي تكون متزامنة مع تحضير الطلب، وبالرجوع إلى نص المادة 

نجدها تطلب موجوعة من الوثائق الضرورية المتعلقة بالقطعة األرضية والمخططات المتعلقة بها وتبيان حدودها ونجد الفقرة 
احية حول تحديد مستوى الضجيج وانبعاث الطفيليات الكهرومغناطيسية بالنسبة منها نصت على تقديم مذكرة إيض 2

لألراضي المجزأة المخصصة لالستعمال الصناعي كما تقوم الجهات المخولة بدارسة الرخصة بتكليف مصالح مختصة 
ل األراضي،كما بإجراء التحقيق،حيث تأخذ بعين االعتبار مدي مطابقة مشروع األراضي المجزئة لتوجيهات مخطط شغ

                                                           
  .يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليبمها 88-85من المرسوم التنفيذي رقم  61المادة 1
صادر االلتزام،دار الهدى للنشر والتوزيع،الجزائر،الطبعة الرابعة،الجزء األول،سنة محمد سعد الصبري،الواضح في شرح القانون المدني الجزائري،م 2

  .821،ص6667
  .يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها 88-85من المرسوم التنفيذي رقم  86/8المادة   3
  .يتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم 68-86من القانون رقم 00المادة   4

  .يتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم 68-86من القانون رقم 07المادة  5  
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يتناول تحضير الطلب االنعكاسات التي يمكن أن تنتج عن إنجاز األراضي المجزئة فيما يخص النظافة والمالئمة الصحية 
 .1وطابع األماكن المجاورة أو مصالحها وحماية المواقع أو المنظار الطبيعة أو الحضرية

نجد أن المصلحة المختصة بتحضير رخصة التجزئة تقوم  88-85من المرسوم التنفيذي رقم  86وبالرجوع إلى نص المادة 
عشر  85بجمع أراء األشخاص العموميون الذين تمت استشارتهم بعد إجراء التحقيق العمومي أن يصدروا رأيهم في مدة 

ال فسر سكوتهم على إبداء رأيهم بالموافقة وفي حالة إصدار رخصة التجزئة من طرف رئيس المجلس الشعبي ا لبلدي يوما وا 
من المرسوم  88باعتباره مثال للبلدية والدولة يتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للبلدية وهذا حسب نص المادة 

 :،ويتكون الشباك الوحيد من 88-85التنفيذي 

 :األعضاء الدائمين

مارية والبناء أو ممثله،رئيس مفتشية رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا،رئيس القسم الفرعي للتعمير والهندسة المع
أمالك الدولة أو ممثله،المحافظ العقاري المختص إقليميا أو ممثله مفتش التعمير،رئيس القسم الفرعي لألشغال العمومية أو 

 .ممثله،رئيس القسم الفرعي للري أو ممثله

:األعضاء المدعوين  

للفالحة أو ممثله،ممثل الحماية المدنية ،ممثل مديرية البيئة  رئيس القسم الفرعي: يمكن أن يكونوا حاضرين أو ممثليهم
 .2للوالية ،ممثل مديرية السياحة للوالية،ممثل الصحة والسكن،ممثل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز

يام ويتم إرسال نسخة من ملف الطلب إلى المصالح المستشارة من خالل ممثليها في الشباك الوحيد ويتم في أجل ثمانية أ
 .3يوم الموالية لتاريخ إيداعها85من تاريخ إيداع الملف،وينبغي أن يفصل الشباك الوحيد للبلدية في طلب الرخصة في أجل 

جراء التحقيقات الالزمة من أجل الحفاظ على    إن المشرع الجزائري أعطي إمكانية مراقبة البنايات الجاري تشيدها،وا 
مكانية طلب كل الوثائق ال ،كما وضع عقوبات وغرامات  68-86من القانون رقم  72تقنية،وهذا بموجب المادة المحيط، وا 

مالية كل من ينتهك ويتجاهل االلتزامات التي يفرضها هذا القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه،أو الرخص التي تسلم وفقا 
 .4ألحكامها

 

                                                           
  .يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها 88-85من المرسوم التنفيذي رقم  88المادة   1
  .25على زرقين،المرجع السابق،ص2

 . مير وتسليمهايحدد كيفيات تحضير عقود التع 88-85من المرسوم التنفيذي رقم51أنظر المادة 
عزري الزين،النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري،مجلة العلوم اإلنسانية ،جامعة محمد خيضر،كلية الحقوق والعلوم 3

  .66،ص6665السياسية،بسكرة،الجزائر،العدد الثامن،سنة 
  .مميتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمت 68-86من القانون رقم  77المادة   4
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 خــــــاتـــــمة 

سليم رخصة التجزئة تأثير على البيئة،وذلك من خالل المنشآت الصناعية التي وفي ختام دراستينا يتضح لنا جليا أن لت     
يتم تجسدها على األرض المجزأة،كتشييد محطة نقل الكهرباء أو وضع محطة تقوية االتصاالت،التي يصاحبها انتشار 

ن ذكرنا،ولكن المشرع الجزائري وضع ض وابط قانونية،من أجل اإلشعاع غير المؤين الذي يؤثر على البيئة كما سبق وا 
الذي يحدد كيفيات 88-85تنظيم هذه المسألة من خالل إصداره مجموعة من القوانين فنجد مثال المرسوم التنفيذي رقم 

منه مصطلح الطفيليات الكهرومغناطيسية في المجال الصناعي ولكنه  68تحديد عقود التعمير وتسليمها قد ذكر في المادة 
في نفس المادة نص على دراسة التأثير في البيئة عند االقتضاء كان من األجدر به أن يجعل  لم يقم بتفسيرها،كما نجد

دراسة التأثير على البيئة بصفة وجوبية،والسبب في ذلك أن أشكال انتهاك البيئة أصبحت متطورة نتيجة التطور التكنولوجي 
 . وال ننحصر في المفهوم التقليدي للتلوث البيئي الذي نشهده لذا ال بد أن نوسع مجال التلوث ونواكب التطور الحاصل

 قــــائـــــــمة المــــراجــــع

 المؤلفات: أوال

 .6666سماعين شامة،النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري،دار هومه،الجزائر،سنة  -
نشر محمد سعد الصبري،الواضح في شرح القانون المدني الجزائري،مصادر االلتزام،دار الهدى لل -

 .6667والتوزيع،الجزائر،الطبعة الرابعة،الجزء األول،سنة 
محمود جريو ،المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار التلوث الكهرومغناطيسي ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ،  -

  .6686سنة 
  المذكرات: ثانيا

ة لنيل شهادة الماستر تخصص ، مذكر 85/88على زرقين ،النظام القانوني لرخص التجزئة في المرسوم التنفيذي  -
 .6685قانون إداري،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة العربي التبسي ،تبسة ،الجزائر،سنة

فاطمة عبد الفتاح محمد حجازي ، أثر التعرض للمجال الكهرومغناطيسي لفترات طويلة علي الجهاز المناعي  -
  . 6668كلية العلوم جامعة القاهرة ، مصر ، سنة واستنباط نتائجه علي صحة الطفل ، رسالة الدكتوراه ، 

 المقاالت: ثالثا

صالح الدين عبد الستار ، الزحف العمراني والتلوث الكهرومغناطيسي بالمدن القريبة من خطوط الجهد العالي  -
لعدد بمدينة أسيوط جمهورية مصر العربية ،مجلة أسيوط للدراسات البيئية، كلية العلوم جامعة أسيوط ، مصر ، ا

  .  6666، سنة ،  68
التلفون المحمول والتلوث الكهرومغناطيسي مجلة أسيوط للدراسات البيئية ، " صالح الدين عبد الستار محمد  -

  . 6662العدد الخامس والعشرون ، يوليو 
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لهواتف المسؤولية المدنية الناجمة عن أضرار األبراج الرئيسية والثانوية ل" عامر عاشور وهالة صالح الحثيثي  -
 .السنة الثانية  65مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ، العدد " النقالة

 .6666، سنة 81عدنان الطاهر ، البيلوجية اإلشعاعية وخطر اإلشعاع، مجلة العربي ، الكويت ، العدد  -
إلنسان،دراسة نبيل كاظم عبد الصاحب وعمر علي عذاب،الموجات الكهرومغناطيسية وتأثيرها على صحة ا -

  .6686موسعة حول مدي تأثير الموجات الكهرومغناطيسية على صحة اإلنسان ،كلية الهندسة،جامعة بغداد،سنة 
 الملتقيات والدراسات: رابعا

أسعد فاضل منديل الجياشي ، دراسة قانونية لألضرار الناتجة عن أبراج الهواتف النقالة ، كلية القانون ، جامعة  -
 .د ، دون سنة النشرالقادسية ، بغدا

فحص المحافظة العقارية لعقود التعمير والبناء،ملتقى وطني حول التهيئة  اعمر شريف آسيا،مداخلة بعنوان، -
 .6688والتعمير،جامعة المدية،الجزائر،سنة 

ة فاضل محمد على وفريقه البحثي المعاون ، التأثيرات البيولوجية الناتجة عن ادخال تكنولوجية االجهزة الحديث -
من المشروع المقدم ألكاديمية البحث العلمي ، جامعة القاهرة ، قسم  8وانتشارها في حياتنا اليومية ، التقرير رقم 

 . 8882الفيزياء الحيوية بكلية العلوم ، أفريل 
 النصوص القانونية:خامسا
،المؤرخة 56،ج ر عدديتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم8886ديسمبر  68المؤرخ في 68-86القانون رقم  -

  .8886ديسمبر 66في 
تمام انجازها،ج ر 6661يوليو سنة 66المؤرخ في  85 -61القانون رقم  - ،الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وا 

 .6661أوت  62، المؤرخ في 88عدد
ر يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها،ج 6685جانفي 65المؤرخ في  88-85المرسوم التنفيذي رقم  -

 .6685فيفري  86المؤرخة في 67عدد 
 المواقع االلكترونية:سادسا

  :أنظر تقرير منشور على الموقع التالي  -
http://www.eithaar.com/modules/edito/content.php?id=65 

النشرة العلمية لمنظمة الصحة العالمية ، المشروع الدولي للمجاالت الكهرومغناطيسية ، المجاالت  -
ية والصحة العامة ، تأثيرات المجالت الكهرومغناطيسية علي البيئة ، ترجمة عدنان اللحام ، وحدة الكهرومغناطيس

 :، منشورة علي الموقع االلكتروني التالي  68، ص  6665بحوث اإلشعاع ، جامعة القدس ، فلسطين ، سنة 
http://www.who.int/docstore/pehemf/publications/factspress/factenglish.htm                    

 

 

http://www.who.int/docstore/pehemf/publications/factspress/factenglish.htm
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 دور أدوات التهيئة و التعمير في التوفيق بين مقتضيات حماية البيئة

اعتبارات التنمية المستدامةو   

، باحثة دكتوراه ــــ جامعة أدرارالـــداري أمق  

   :  ملخص

شهادات و لتراخيص  تبنى المشرع الجزائري قوانين عديدة متعلقة بالتعمير و البناء،و أخضع جميع األنشطة العمرانية     
معتمدا في ذلك على جملة من التوجيهات و األدوات التي تسمح بالتوفيق  إدارية لتمكين اإلدارة من أداء مهامها الرقابية،

 .مة ومقتضيات المحافظة على البيئة بين اعتبارات التنمية المستدا

ترجع لنقص اآلداء  غير أنه على الرغم من أهمية هذه القوانين إال أن الواقع أثبت وجود اعتداءات عديدة على البيئة،
 .الرقابي للجهات اإلدارية المختصة،في مقابل نقص الوعي لدى المواطن بأهمية هذه القواعد و التوجيهات 

Summary: 

     The algerian legislator has adopted many laws relative to urbanisation and construction, 

and have exposed all urban actvities to administrative licences and certificates ,inorder to 

enable administrative authorities performing their censorial missions, relying on instruction 

and tools which allows the combination between long term evolution conditions and 

requirements of environment protection.                              

Despite the importance of these laws ,actually there have been many offenses committed on 

environment ,due to lack of censorial performance and of competent administrative 

authorities ,besides to lack of awarness of citizens of the importance of such rules and 

instructions.      
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 : مقــــدمة 

الديمغرافي المتزايد الذين تعرفهما  يكتسي موضوع التعمير أهمية بالغة في الوقت الحالي،نظرا للتوسع الحضري والنمو    
هذه التحديات  المدن والتجمعات العمرانية سيما في الجزائر،ففرضت هذه المتغيرات البحث عن سياسة تعمير في مستوى

تعتبر عملية التهيئة و التعمير أسلوب من أساليب التدخل المباشر  .السياسيةواالجتماعية و  لمالئمة األوضاع االقتصادية
اإلنجاز لتنظيم و تحسين ظروف المعيشة في المستوطنات بواسطة الدراسات ووسائل التنفيذ و  سواء بواسطة األفكار أو

بمفهوم آخر هي اإلدارة العمومية لتنظيم  المستوى اإلقليمي أو على المستوى الوطني و البشرية،سواء كان ذلك على
ترقية  ه منتضمنلما  لهذا كان لنظام التهيئة و التعمير أهمية كبيرة في قطاع الخدمات المظاهر الجغرافية في البالد،

التعمير من خالل تحديد قواعد حرست الجزائر على رسم توجيهات لعملية التهيئة و  لعمران الحضري،ل تحسينلمعيشة و ل
التعمير، عموما تبقى عملية التهيئة وضع المشرع الجزائري ترسانة قانونية لتحديد السياسة العامة للتهيئة و  التعمير،يئة و الته

 .و التعمير حديثة في الجزائر لحداثة قوانين التعمير في التشريع الجزائري

وانين اعتبار حماية البيئة،في المقابل لهذا تطورت قوانين التعمير تبعا للظروف حيث أن المشرع أخذ في وضعه لهذه الق    
لما كانت التنمية المستدامة ال تستثني أي قطاع تنموي أو نشاط بشري ألنها تدعو إلى تطور اإلنسان من خالل استخدام 

كون لهذا المفهوم مساحة واسعة من التأثير و التفاعل في القطاع يحكيم و عادل للموارد الطبيعية،فمن الضروري أن 
مبررات جعلت المشرع يضع هذه ال كل.لعمراني لما لهذا القطاع من دور كبير في العملية التنموية و تأثيره على البيئة ا

 .لتهيئة و التعمير من خالل محاولة التوفيق بين مقتضيات حماية البيئة،و اعتبارات التنمية المستدامة لقواعد و قوانين 

بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،تجسد هذا التوفيق من خالل دعم  المتعلق 62/86سيما بعد صدور القانون 
المتعلق يتهيئة اإلقليم  68/66بالقانون الالحقة له المراسيم التنفيذية مختلف المتعلق بالتهيئة و التعمير و  86/68القانون 

دعمها   86/68ن المخططات أقرها القانون في هذا الصدد وجدت أدوات للتهيئة متمثلة في مجموعة م.و تنميته المستدامة
دور أدوات التهيئة و التعمير في التوفيق بين على هذا األساس يثار إشكال مفاده ما .بمخططات تنموية 68/66القانون 

التنظيمي و  ينمقتضيات حماية البيئة و اعتبارات التنمية المستدامة،و ما مدى تحقيقها لهذا التوافق على المستوى
 .ذيالتنفي

ألدوات التهيئة و التعمير  اجابتنا على هذا اإلشكال اقتضتنا دراسة هذا الموضوع وفق محورين ، المحور األول تعرضنا فيه
 .أدوات التهيئة اإلقليمية و دورها في تحقيق التنمية المستدامةبالمحور الثاني يتعلق و دورها في حماية البيئة ،و 

   :عمير و دورها في حماية البيئة أدوات التهيئة و الت:المحور األول
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سيما المخطط  عمد المشرع الجزائري إلصدار مجموعة من القوانين جاءت لتنظيم األراضي عن طريق أدوات التعمير    
و في هذا الصدد نتعرض لمفهوم أدوات  86/681التوجيهي للتهيئة و التعمير و مخطط شغل األراضي في ظل القانون 

 .و مضمونها أوال  ،و ثانيا إلى دورها في حماية البيئة التهيئة و التعمير 

 مفهوم أدوات التهيئة و التعمير : أوال  

في الفصل ر المتعلق بالتهيئة والتعمير إلى أدوات التهيئة كذا التعمي 86/68تعرض المشرع الجزائري ضمن القانون     
وات التعمير من المخططات التوجيهية للتهيئة و التعمير  الثالث من هذا القانون،فنصت المادة العاشرة على أنه تشكل أد

مخططات شغل األراضي،و تكون أدوات التهيئة و التعمير  كذلك التنظيمات التي هي جزء ال يتجزأ منها قابلة للمعارضة 
 .بها أمام الغير

األراضي المعنية كما تضبط على أن أدوات التهيئة و التعمير تحدد التوجيهات األساسية لتهيئة  88كما نصت المادة 
توقعات التعمير و قواعده و تحدد على وجه الخصوص الشروط التي تسمح من جهة بترشيد استعمال المساحات ووقاية 

من جهة أخرى تعيين األراضي المخصصة للنشاطات ،النشاطات الفالحية وحماية المساحات الحساسة و المواقع و المناظر
عامة و البنايات المرصودة لالحتياجات الحالية والمستقبلية في مجال التجهيزات الجماعية االقتصادية ذات المنفعة ال

 .2المتعلقة بالخدمة و النشاطات و المساكن و تحدد أيضا شروط التهيئة و البناء للوقاية من األخطار الطبيعية

التعمير و مخطط شغل و التوجيهي للتهيئة  عليه فالمشرع لم يعرف أدوات التهيئة و التعمير و اكتفى بتحديدها في المخطط
 . األراضي،و هي أدوات للتخطيط على المستوى المحلي 

نتعرض في هذا الصدد للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و دوره دور أدوات التهيئة و التعمير في حماية البيئة: ثانيا 
 .ة البيئة في حماية البيئة ،تليه دراسة مخطط شغل األراضي و دوره في حماي

 ثم نحاول تعريف المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير :ـ المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و دوره في حماية البيئة (أ
 . نتولى تقدير دوره في حماية البيئة 

التعمير من خالل  تتحدد ماهية و مفهوم المخطط التوجيهي للتهيئـــــة و:ـ مفهوم المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 0ـ(أ
 .تعريفه و بيان أقسامه و اجراءات إعداده 

 

                                                           
 .00، ص 6688إقلولي أولد رابح صافية ، قانون العمران الجزائري ـ أهداف حضرية ووسائل قانونية ـ، دار هومة،الجزائر، - 1

2 ديسمبر  66المؤرخة في  56،الصادر بالجريدة الرسمية عدد المتعلق بالتهيئة و التعمير 8886ديسمبر  8المؤرخ في  86/68 رقم القانون - 
8886.  
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   :ـ تعريف المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير 

التعمير أداة للتخطيط المجالي و التسيير الحضري،يحدد التوجيهات األساسية   المخطط التوجيهي للتهيئة ويعتبر     
  1آخذا بعين االعتبار تصاميم التهيئة،ومخططات التنمية،و يضبط الصيغللتهيئة العمرانية للبلدية أو البلديات المعنية 
المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير كأداة للتعمير  86/68من القانون  86المرجعية لمخطط شغل األراضي،عرفت المادة 

 .قانوني من جهة و تقني من جهة أخرى : بوجهين 

يدل على المسار الذي يندرج عن  مخطط أو تخطيط:ذات طبيعة قانونية مثال هو تجميع لعدة مفاهيم :الجانب القانوني ـ 
والتهيئة و يعبر عن إرادة للتنظيم،التأطير و توجيه  طريقه الفضاء و النشاط العمراني تحت سلطة القواعد القانونية للتعمير

بأدوات أخرى للتعمير و يوصف  يعبر عن خصائص المخطط و يعكس مستواه الهرمي مقارنةتوجيهي ـ .النشاط العمراني 
 .المعدل و المتمم كقاعدة فوقية محلية فهو مرجعية لمخطط شغل األراضي  86/68من القانون  80عن طريق المادة 

تحدد تطورا منسجما لمجموع اإلقليم مغطى بالمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير حسب خصوصيات و مكاسب :ـ التهيئة 
 . على التنظيم المتعلق بالنشاط العمراني و البناء حسب القواعد التي جاء بها قانون التعمير يدل:ـ التعمير كل إقليم 

هو تنظيم يحدد القواعد المطبقة بالنسبة لكل منطقة مدمجة في  التوجيهي للتهيئة و التعمير المخطط:الجانب التقنيـ 
ن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ليس فقط األداة أو غير قابلة للتعمير،يالحظ أ القطاعات المعمرة،القابلة للتعمير

هو أيضا أداة للتنمية االقتصادية و االجتماعية يحدد  سنة بل 66إلى  85القانونية الرئيسية للتخطيط الطويل المدى من 
 2.التوجيهات العامة في الميدان الفالحي،الصناعي،و السياحي

يمكن أن يقسم المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير من حيث المحتوى إلى :رـ محتوى المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمي
للمخطط التوجيهي يراعي التخصيص العام لألراضي على مجموع  فالجانب الموضوعي: جانب موضوعي و جانب شكلي 

لنشاطات و طبيعة المباني السكنية و تمركز المصالح و ا توسع تراب بلدية أو مجموعة من البلديات حسب القطاع و يحدد
 . لهياكل األساسية،كما يحدد مناطق التدخل في األنسجة الحضرية في المناطق الواجب حمايتهال و موقع التجهيزات الكبرى

من هذا الجانب يتجسد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير في نظام يصحبه تقرير توجيهي و مستندات : شكليالجانب ال
 3.بيانية

                                                           
 مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون العام فرع اإلدارة العامة،القانون يدي نسيمة،الجوانب القانونية لسياسة المدينة و العمران في الجزائر،بلع - 1

 .20،25،ص6688-6682و تسيير اإلقليم ،جامعة قسنطينة،كلية الحقوق ،
يل شهادة الماجيستير،جامعة منتوري قسنطينة، قسم الحقـــــــــوق و العلوم السياسية ، كلية غواس حسينة ، اآلليات القانونية لتسيير العمران،مذكرة لن -2

 .80، 85ص ،6686-6688الحقوق
 ق و ـــــــم الحقـــــــــــقاصدي مرباح ورقلة، قس بلخير حليمي، دور قواعد التهيئة و التعمير في حماية البيئة ،مذكرة للحصول على شهادة ماستر،جامعة - 3

 .81ص  6682العلوم السياسية ،كلية الحقوق، 
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المناطق التي يغطيها المخطط التوجيهي و الذي  86/68يحدد القانون : التوجيهي للتهيئة و التعميرـ أقسام المخطط 
 :يقسمها إلى قطاعات محددة كما يلي 

 و مستحوذات التي تحتوي على أراض تشغلها بنايات مجتمعة و مساحات فاصلة ما بينهما هي:القطاعات المعمرة ـ 
نية كالمساحات الخضراء و الحدائق و الغابات الحضرية الموجهة إلى خدمة هذه غير مب لو التجهيزات و النشاطات و

 .البنايات المجتمعة

تشمل هذه المناطق القطاعات المخصصة للتعمير على األمدين القصير و المتوسط في آفاق :ـ القطاعات المبرمجة للتعمير
 .سنوات  86

سنة حسب جدول  66صة للتعمير على المدى البعيد،في آفاق تشمل األراضي المخص: ـ قطاعات التعمير المستقبلية 
 .األولويات المنصوص عليها في المخطط التوحيهي للتهيئة و التعمير

تشمل كل األراضي التي تكون فوقها حقوق البناء محددة بدقة و بنسب تتالئم مع االقتصاد : ـ القطاعات غير قابلة للتعمير 
 1.العام لمناطق هذه القطاعات 

والتعمير،يتم إعداد المخطط بموجب قرار عن رئيس المجلس  يجب على كل بلدية  أن تغطى بمخطط توجيهي للتهيئة    
الشعبي البلدي عن طريق مداولة من المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية المعنية،تبلغ المداولة إلى الوالي 

ة المعنية، بعدها يصدر القرار الذي يرسم حدود التراب الذي يشمله المخطط المختص إقليميا و تنشر مدة شهر بمقر البلدي
 2.و المداولة المتعلقة به

 :دور المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير في حماية البيئة  ـ 7ـ ( أ

لك بعد أن العمراني،و الذي عوض المخطط العمراني الموجه و ذ هذا المخطط كوسيلة لتنظيم المجال اعتمدت الجزائر    
كخلية عمرانية للنسيج الحضري و المعماري  أثبت عدم فاعليته،و لهذا جاء ليرسم و يحدد آفاق التوسع العمراني مستقبال

الطابع التقني االنفرادي المستقل،أي انه جاء من أجل مأل الفجوات التي أوجدها  ىعل مستوى الوطن،و هو بهذا يقضي عل
صعدة الوطنية واإلقليمية و المحلية،كأداة للتخطيط المجالي و التسيير الحضري و يأخذ على مختلف األ المخطط العمراني

األراضي، و تتأكد أهدافه من خالل حماية األراضي الفالحية من االكتساح العمراني  بعين االعتبار المرجعية لمخطط شغل
ئة البناء والوقاية من األخطار الطبيعية و حماية تهي تحديد التوجهات األساسية لتهيئة األراضي المعنية،و كذا تحديد شروط

المساحات الخضراء و جميع المناطق الحساسة و المواقع األثرية و المناظر الطبيعية،و يكون ضبطها حسب القواعد 
                                                           

 .هيئة و التعميرالمتعلق بالت 86/68من القانون  68، 62، 66، 68، 66، 88المواد  - 1

المصادقة عليه و محتوى و  التعميرو  يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة 61/65/8888المؤرخ في  88/877رقم المرسوم التنفيذي  -2
 .  60، جريدة رسمية عدد 86/68/6665المؤرخ في  65/287ق المتعلقة به المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي الوثائ
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رافي المتوقعة و القوانين،فهو يهتم بالموقع الطبيعي العام للمدينة من حيث المناخ و التضاريس،كما يهتم بالجانب الديمغ
 1.قتصادي و توفير فرص عمل للسكانبالجانب اال إضافة إلى اهتمامه

يساهم المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير في المحافظة على البيئة و حمايتها و الحفاظ على الجانب الجمالي     
الطبيعية،و هذا بالوقاية من كل و من بين األهداف التي يرمي إليها هذا المخطط هو حماية البيئة والموارد .العمراني البيئي

أشكال التلوث و المضار و مكافحتها ألن التنمية الوطنية تقتضي التوازن بين متطلبات النمو االقتصادي و متطلبات حماية 
كما يسعى المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير إلى تحديد المناطق .البيئة و المحافظة على اإلطار المعيشي للسكان 

يتها بحيث يسمح بترشيد استعمال المساحات الخضراء ووقاية األراضي والنشاطات الفالحية،وحماية األراضي الواجب حما
ذات الطابع الغابي باعتباره ثروة وطنية ال بد من المحافظة عليها،و احترام الشجرة واجب على الجميع،و يهدف هذا 

ريخي باعتبارها جزء ال يتجزأ من الثروة الوطنية و في هذا المخطط أيضا إلى حماية المناطق ذات الطابع الثقافي و التا
الصدد فإن هذا المخطط يحدد المناطق الحساسة كالساحل و األراضي الفالحية الخصبة و األراضي ذات الصبغة الطبيعية 

 . البيئةو الثقافية البارزة ،كما يتولى مسؤولية تنظيم العقار الصناعي و يأخذ كل االحتياطات الالزمة لحماية 

لكن بالرغم من أهمية هذا المخطط و الذي أصبح  ملجأ للسياسات العامة كالتنمية و السياحة،و الزراعة و السكن والتعليم  
و الصحة و النقل و الطرقات مما أدى إلى تضاءل فعاليته في مجال حماية البيئة،و رغم أن هذا المخطط نص على 

حات الخضراء و األشجار حفاظا على البيئة،إال أنه لألسف الشديد تتعرض لتقلص حماية األراضي الفالحية وحماية المسا
 .كبير نتيجة ألعمال تنموية خاصة أعمال التعمير و البناء

 و بالتالي فإن المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير أثبت قصوره نتيجة للسياسات العامة و عدم تحقيق األهداف المرجوة في     

    2.بيئة،و لم يحقق األهداف المنصوص عليها في قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةمجال حماية ال

                                                           
جامعة محمد لمين مجلة العلوم االجتماعية ،مقالة منشورة بالجزائر نموذجا، : الجديدة  المد رابح هزيلي،استراتيجية التنمية المستدامة في تخطيط - 1

 .800،807، ص 6685، ديسمبر 68لعدد ا ،6دباغين ،سطيف 
  .66،68، ص بلخير حليمي ،المرجع السابق  - 2
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 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

 :ـ مخطط شغل األراضي و دوره في حماية البيئة  (ب

 .نحاول تحديد مفهوم مخطط شغل األراضي، و بيان محتواه ، و إجراءات إعداده ، و بالتبعة لهذا دوره في حماية البيئة    

 :مفهوم مخطط شغل األراضي  0ـ ( ب

هو المخطط الذي يحدد بالتفصيل في إطار توجيهات  86/68من قانون  28مخطط شغل األراضي كما عرفته المادة     
فهو يعد وسيلة لتفصيل و تنفيذ التوجيهات العامة  .المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير،حقوق استخدام األراضي و البناء

في المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير،يحدد بصفة مفصلة حقوق استخدام األراضي،و يعين الكمية الدنيا  اإلجمالية الواردة 
القصوى من البناء المسموح به،المعبر عنه بالمتر مربع من األرضية المبنية خارج البناء،أو بالمتر المكعب من األحجام   

المواقع  ،يحدد االرتفاقات،واألحياء و الشوارع،النصب التذكارية يضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات و
صالحها ويعين مواقع األراضي الفالحية الواجب وقايتها و حمايتها و تحدد المساحات  المناطق الواجب حمايتها وتجديدها وا 

 1.الخضراء والمواقع المخصصة للمنشآت العمومية

 :ـ محتوى مخطط شغل األراضي 

من المرسوم التنفيذي  81المعدل و المتمم،والمادة  86/68من قانون التهيئة و التعمير  26لى المادة بالرجوع إ    
 2.مرجعية بيانية من نظام تصحبه مستندات المعدل يتكون مخطط شغل األراضي 88/871

 : ـ إجراءات إعداد و تحضير مخطط شغل األراضي 

د مخطط شغل األراضي عن طريق مداولة من المجلس الشعبي البلدي يقرر إعدا 86/68من القانون  28حسب المادة     
المعني بالمخطط أو المجالس المعنية،و بعد هذه المداولة يصدر القرار الذي يتضمن رسم حدود المحيط الذي يدخل فيه 

الوزير المكلف بالجماعات  ـ الوالي إذا كان التراب المعني تابعا لوالية واحدة، الوزير المكلف بالتعمير مع: المخطط من قبل 
يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي ملزما باستشارة الهيئات  المحلية إذا كان التراب المعني يدخل ضمن تراب واليتين

 88/871.3من المرسوم التنفيذي  67المحددة بالمادة 

و تتم الموافقة عليه . ت مسؤوليتهعليه يتم إعداد مخطط شغل األراضي بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي و تح    
بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية في حالة ما إذا كان المخطط يغطي بلديتين أو عدة بلديات  

                                                           
 .المتعلق بالتهيئة و التعمير 86/68من القانون  28المادة   1
 الذي يحدد إجراءات إعداد مخطط شغل األراضي و المصادقة عليه و محتوى الوثائق 61/65/8888المؤرخ في  88/871المرسوم التنفيذي  -2

 .60عدد مية ،، جريدة رس 86/68/6665المؤرخ في  65/281المتعلقة به المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي 

 .88/871من المرسوم التنفيذي  67، و المادة  86/68من القانون  28المادة  - 3
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 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

ـ إذا كان المخطط يغطي بلدية واحدة،فإن الهيئة المكلفة بالدراسة هي مكاتب : تتم دراسة مشروع المخطط عبر حالتين
 .ت خاصة ، ـإذا كان المخطط يغطي أكثر من بلديتين، فإن الهيئة المكلفة بالدراسة مؤسسة عمومية مشتركةدراسا

و يخضع مخطط شغل األراضي تقريبا إلى نفس اإلجراءات التي يخضع لها المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير،بدءا من 
وزارة أو الوزارات تبعا لحجم البلدية و أهميتها،وعادة ما تتم المجلس الشعبي البلدي إلى الوصاية على مستوى الوالية، فال

  1.المصادقة على المخططين في نفس الوقت

يوضع مخطط شغل األراضي المصادق عليه تحت تصرف الجمهور عن طريق قرار يصدره رئيس المجلس الشعبي     
كان االستشارة ،قائمة الوثائق الكتابية  البلدي يبين فيه تاريخ بدء عملية وضع مخطط شغل األراضي تحت التصرف،م

     2.البيانية التي يتكون منها الملف 

                                                           
 .807رابح هزيلي،المرجع السابق ، ص  - 1
 .السابق 88/871من المرسوم التنفيذي رقم  87المادة  - 2
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 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

 :ـ دور مخطط شغل األراضي في حماية البيئة  7ـ ( ب

المحافظة على الجانب الجمالي العمراني البيئي،تحديده من خالل  في حماية البيئة مخطط شغل األراضييظهر دور      
احات الخضراء في إطار توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير،بالتالي فهذا المخطط للمساحات العمومية و المس

الفالحية الواجب  والمواقع،و يعين موقع األراضي يسعى إلى حماية المساحات الخضراء،المساحات الحساسة و المناظر
إنه أثناء إعداد مخطط شغل األراضي فإن وقايتها و حمايتها ضمانا للمحافظة على البيئة و حمايتها إضافة إلى ذلك ف

المشرع الجزائري قد ألزم رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أن يقوم باستشارة مصلحة البيئة على مستوى الوالية و ذلك 
بهدف حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،كما يعمل هذا المخطط على تنظيم العقار الصناعي و يأخذ في الحسبان 

 1.إلجراءات الضرورية و الطرق الصحيحة لحماية البيئة و التخلص من النفايات أثناء تنظيم هذا النوع من العقارا

على الرغم من أهمية وثائق التعمير المتمثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و مخطط شغل األراضي في     
أنه تعتريها مجموعة من النقائص و السلبيات نتيجة لتضخم األهداف  وضع تصورات مستقبلية و احتياطية لحماية البيئة،إال

المراد تحقيقها من خالل وثائق التهيئة و التعمير،لدرجة أن الفقه يعتبر أن مخططات التهيئة و التعمير أصبحت ملجأ 
ما أدى إلى تضاؤل فعاليتها  للسياسات العامة كالتنمية و السياحة،و الزراعة ،السكن،و التعليم،والصحة،والنقل،و الطرقات م
  2.بمحدوديتها في مجال حماية البيئة،نتيجة لتراكم الضوابط و المعايير المختلفة ضمن أحكامها

 :أدوات التهيئة اإلقليمية و دورها في تحقيق التنمية المستدامة : المحور الثاني 

و التي نظمت و سيرت المعدل و المتمم  86/68م إلى جانب أدوات التهيئة العمرانية المنصوص عليها في القانون رق    
بها الجزائر مجالها وتوجهاتها العمرانية أوجدت نوعا آخر من األدوات و هي أدوات التهيئة اإلقليمية التي تهدف إلى ضمان 
ر تنمية الفضاء الوطني تنمية منسجمة و مستدامة،و هذا نظرا لما أصبحت لتهيئة اإلقليم من أهمية،خاصة بعد صدو 

المتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته المستدامة،و في هذا الصدد نتعرض بالدراسة ألسس السياسة الوطنية لتهيئة  68/66القانون 
لى أنواع أدوات التهيئة اإلقليمية و دورها في تحقيق التنمية المستدامة   .اإلقليم،وا 

 :ـ أسس السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم (أوال

واألدوات المتعلقة بتهيئة اإلقليم التي من طبيعتها ضمان تنمية الفضاء الوطني  التوجيهات 68/66رقم حدد القانون     
ـ االختيارات االستراتيجية التي تقتضيها تنمية هذا النوع ،والسياسات التي تساعد على :تنمية منسجمة و مستدامة،على أساس

تهدف السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم و .ئة اإلقليم و تنميته المستدامة تحقيق هذه االختيارات،ـ تدرج أدوات تنفيذ سياسة تهي
كما .،تنميته المستدامة إلى تنمية مجموع اإلقليم الوطني تنمية منسجمة على أساس خصائص و مؤهالت كل فضاء جهوي

                                                           
 .65بلخير حليمي ، المرجع السابق ، ص  - 1
، ص 6667وناس يحي ،اآلليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام ،جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، جويلية - 2

88. 
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 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

ترقية و االزدهار بين جميع ـ خلق الظروف المالئمة لتنمية الثروة الوطنية و التشغيل،ـ تساوي الحظوظ في ال:تهدف إلى 
المواطنين،الحث على التوزيع المناسب بين المناطق واألقاليم لدعائم التنمية ووسائلها باستهداف تخفيف الضغوط على 
الساحل و الحواضر و المدن الكبرى،و ترقية المناطق الجبلية و الهضاب العليا والجنوب،دعم األوساط الريفية  األقاليم و 

 لجهات التي تعاني صعوبات و تفعيلها من أجل استقرار سكانها،إعادة توازن البنية الحضرية و ترقية الوظائفالمناطق و ا
الجهوية والوطنية والدولية للحواضر والمدن الكبرى،حماية الفضاءات و المجموعات الهشة ايكولوجيا و اقتصاديا  

لحماية و التثمين و التوظيف العقالني للموارد التقلبات الطبيعية،تثمينها،حماية األقاليم و السكان من األخطار المرتبطة با
 . 1التراثية و الطبيعية و الثقافية و حفظها لألجيال القادمة

باإلضافة إلى األهداف التنموية و االجتماعية و الثقافية التي تهدف إليها السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم و تنميته      
 2.هم في إرساء الوحدة الوطنية مع دمجها و متطلبات السيادة الوطنية و الدفاع عن اإلقليم المستدامة ، فإنها تسا

تعويض العوائق الطبيعية الجغرافية للمناطق : 68/66من القانون  65و في هذا الصدد تضمن الدولة وفقا للمادة    
ـ تصحيح الفوارق في الظروف المعيشية من خالل .األقاليم لضمان تثمين اإلقليم الوطني و تنميته و إعماره بشكل متوازن 

ـ دعم .نشر الخدمات العمومية و محاربة كل أسباب التهميش و اإلقصاء االجتماعيين في األرياف و المدن على حد سواء 
كم ـ التح.األنشطة االقتصادية حسب أماكن تواجدها و ضمان توزيعها و انتشارها و دعمها في كافة تراب اإلقليم الوطني 

 3.في نمو المدينة و تنظيمه

 :ـ أنواع أدوات تهيئة اإلقليم و دورها في تحقيق التنمية المستدامة(ثانيا

 :ـ أنواع أدوات تهيئة اإلقليم( أ

تنميته المستدامة  وعلى أن أدوات تهيئة اإلقليم  67أدوات تهيئة اإلقليم من خالل نص المادة   68/66حدد القانون     
لوطني لتهيئة اإلقليم الذي يترجم بالنسبة لكافة التراب الوطني،التوجيهات والترتيبات اإلستراتيجية األساسية ـ المخطط ا: هي 

 .فيما يخص السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم و تنميته المستدامة

للمناطق الساحلية  ـ المخطط التوجيهي لتهيئة السواحل الذي بالتوافق مع المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم،يترجم بالنسبة 
 .الشريط الساحلي للبالد الترتيبات الخاصة بالمحافظة على الفضاءات الهشة  المستهدفة و تثمينها

 .ـ المخطط التوجيهي لحماية األراضي و مكافحة التصحر 

                                                           
 .85/86/6668مؤرخة في  77و تنميته المستدامة ،جريدة رسمية  ، يتعلق بتهيئة اإلقليم 6668ديسمبر  86مؤرخ في  68/66القانون رقم  - 1
 .887إقلولي أولد رابح صافية ، المرجع السابق ، ص  - 2
 .68/66من القانون  5المادة  -3
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لترتيبات الخاصة او ـ المخططات الجهوية لتهيئة اإلقليم التي تحدد بالتوافق مع المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم،التوجيهات 
بكل برنامج جهة،كما تتكفل المخططات الجهوية الخاصة بالمناطق الساحلية بالترتيبات المتضمنة في المخطط الوطني 

ـ مخططات تهيئة اإلقليم الوالئي التي توضح و تثمن،بالترافق مع المخطط الجهوي لتهيئة اإلقليم المعني  .لتهيئة السواحل 
 1.ليم والية الترتيبات الخاصة بكل إق

 : ـ دور أدوات تهيئة اإلقليم في تحقيق التنمية المستدامة (  ب

إن الهدف العام من السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم الموضوعة من طرف الدولة الجزائرية هو تحقيق تنمية مستدامة     
  2.هالت كل فضاء جهويمتوازنة و منسجمة لمجموع اإلقليم الجزائري،و هي تنمية تراعي أساسا خصائص و مؤ 

 3.جاءت التنمية المستدامة كمنهج لوضع حد للمشاكل القائمة في المدن،و رسم سياسة جديدة في التخطيط العمراني    

ال شك أن للتنظيم في المجال العمراني أهميته و ضرورته نتيجة المتغيرات العديدة في التركيبة االجتماعية،و الزيادة     
سكان أو تزايد الحاجة إلى الخدمات الحضارية المتطورة كما و نوعا،و ال بد من تدخل المشرع بقانون الضخمة في عدد ال

خاص بالعمران،و هو ما حدث فعال في أغلب دول العالم ،متفاوتة من حيث الزمان لظروف خاصة،و لم يتأخر المشرع 
      4.الجزائري في ذلك أيضا

باعتبار أن المشرع الجزائري قد اعتمده في قانون تهيئة اإلقليم و تنميته  ة اإلقليمنحاول دراسة المخطط الوطني لتهيئ    
 .المستدامة إلى جانب المخططات التوجيهية مركزيا،و التي تعد مرجعية لمخططات التهيئة و التعمير 

ى التدرجية في ترجمة هذه المرجعية المركزية التي تعتمد في سياستها المتعلقة بشغل المجال و تهيئته المستدامة عل
التوجيهات العامة إلى المخططات القطاعية و المخططات الجهوية،تؤدي إلى القضاء على التفاوت و االختالالت بين 
الجماعات المحلية في االلتزام بالسياسة الوطنية لحماية البيئة،و بذلك تحدث تكامال و انسجاما للتدخل الوقائي من أجل 

 5.وى الوطنيحماية البيئة على المست

و التحكم في العمران تماشيا مع التغيرات التي  عليه فوضع هذا اإلطار التشريعي المنسجم سمح بضمان ترقية المدينة     
 صاحبت التنمية المستدامة،و ترشيد الحكم في الجزائر عبر مجموعة قواعد طموحة موجهة لمساعدة المشرفين على تنظيم   

                                                           
 .المتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته المستدامة  68/66من القانون  7المادة  -1
 http://Sawtsetif.com/v/352تحقيق التنمية السياحية في الجزائر،مقالة منشورة بموقع  كردالواد مصطفى،دور سياسة تهيئة اإلقليم في -2

 .6،ص، 
  .806رابح هزيلي،المرجع السابق ،ص، -3
الزين العزري، دور الجماعات المحلية في مجال التهيئة والتعمير،مقالة منشورة بمجلة اإلجتهاد القضائي،جامعة محمد خيضر،بسكرة ،العدد  -4

 .28، ص،6686ادس،أفريل الس
 .56،المرجع السابق،ص وناس يحي -5
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العام  الرأي  أمام الجميع خاضعا لمبدأ المحاسبة رق الشفافة في إطار المساءلة التي تجعلتهيئة المجال الحضري،بالطف
التنمية الحضرية  الدور الفعـــــال لترشيـــــد الحكم فـــــــي تحقيق الديمقراطية،و من هذا السياق يتضحو  مؤسساته،و سيادة القانونب

    1.بصفة خاصة و التنمية المحلية بصفة عامة

 :إلى ضمان  68/66من القانون  8يهدف المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم حسب نص المادة     

 .ـ االستغالل العقالني للفضاء الوطني و خاصة توزيع السكان و األنشطة االقتصادية على كافة اإلقليم الوطني 

 .ـ تثمين الموارد الطبيعية و استغاللها العقالني 

للمدن و المستوطنات البشرية من خالل التحكم في نمو التجمعات السكنية  قيام بنية حضرية ـ التوزيع الفضائي المالئم 
  .متوازنة 

 .ـ دعم األنشطة االقتصادية المعدة حسب األقاليم

 .ـ حماية التراث االيكولوجي الوطني و تنميته 

 .ـ حماية التراث التاريخي و الثقافي و ترميمه و تثمينه 

 2. الوطنية مع المشاريع التكاملية الجهوية ـ تماسك االختيارات

من خالل هذه المهام الموكلة للمخطط الوطني لتهيئة اإلقليم،يمكن التساؤل عن القوة اإللزامية لهذه المهمة و مدى     
مشرع التي يتبين من خاللها أن ال 68/66من القانون  61إمكانية التحجج بها تجاه الغير،خاصة عند قراءة محتوى المادة 

الجزائري قد كيف تدخالت المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم بأنها توجهات بسيطة،و هذا يعني غياب الطابع اآلمر و القمعي 
المبادئ و  مجموعة من القواعد 68/66من القانون  6،1، 8،دللمخطط الوطني لتهيئة اإلقليم والذي أصبح على ضوء الموا

لهذا فتنفيذه ال يخضع للطابع اإللزامي،إال أنه عند الدراسة المتأنية والدقيقة التي تهدف إلى تنظيم النشاط الحضري،و 
نستخلص الطابع اإللزامي للمخطط الوطني لتهيئة اإلقليم،ألنه يمكن االحتجاج به تجاه  68/66لمحتوى القانون رقم 

لهذا فالمخطط .ة من قانون العمرانالمتعاملين في مجال العمران و تهيئة اإلقليم إذ يمكن تكييف تدخالته بقواعد منبثق
الوطني لتهيئة اإلقليم يحتل صدارة القواعد،بالتالي فمختلف مخططات التهيئة العمرانية يجب أن تنبثق منه  فهو يعتبر من 

قانونا،يصادق على المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم عن طريق  68/66من القانون رقم  66خالل ما نصت عليه المادة 

                                                           
 .82بلعيدي نسيمة،المرجع السابق، ص، -1
 .السابق 68/66من القانون  68المادة  -2
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على اعتباره .سنة و يكون موضوع تقويمات دورية و تحيين كل خمس سنوات ،حسب األشكال نفسها 66لمدة التشريع ، 
 1يخص  من أدوات تهيئة اإلقليم الذي يشمل كافة التراب الوطني يترجم و يطور الترتيبات االستراتيجية األساسية فيما

العمل على و  م الدولة على تصحيح الفوارق في ظروف الحياة ،إذ تلتز  .تنميته المستدامةالسياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم و 
.دعم األنشطة االقتصادية حسب موقعها،مع تصحيح االختالالت اإلقليمية و التحكم في نمو المدن و تنظيمها

                                                           
 . 862، 866إقلولي أولد رابح صافية، المرجع السابق، ص -1
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 خاتمــــــــــة 
اعتبار أن استخدام الموارد  من خالل ما سبق يالحظ أن السياسة العمرانية تتقاطع مع البيئة و التنمية المستدامة على     

على الرغم من وجود ترسانة قانونية متضمنة  تنظيم لكن .المتاحة يتطلب جعل القطاع العمراني قطاعا تنمويا مستداما
بأدوات متمثلة في مخططات التعمير و تهيئة اإلقليم و ما لها من أهمية في تنظيم تصرفات  سياسة التهيئة و التعمير

ت لحماية البيئة ،إال أنه تعتريها مجموعة من النقائص نتيجة تضخم األهداف المراد تحقيقها من هذه مستقبلية واحتياطا
ضعف  ،نواعها إدارية و قضائية أنقص الرقابة على اختالف في مقابل عدم تنفيذها و عدم تجسيدها واقعيا ،ل األدوات

. عمرانيةبين اآلداء البيئي و البعد التنموي في مجال التهيئة  الكفاءة اإلدارة الرقابية و نقص الخبرة و الوعي بأهمية التوفيق 
مرد هذه االختالالت هو انعدام االنسجام ،لعدم وجود مقومات موضوعية تتعلق بانعدام مشاركة حقيقية لكل األطراف 

ي حماية البيئة الفاعلين المتدخلين في النشاط العمراني فأضفى ذلك محدودية فاعلية وثائق التعمير و ضعف دورها ف
خاصة و أن الطابع المحلي لتصور و إعداد هذه الوثائق يحمل اختالالت بين الجماعات اإلقليمية من بلدية ألخرى و من 
والية ألخرى نتيجة الطابع التقديري المحلي العتماد التوجيهات الحمائية للبيئة،أدى إلى غيابها ضمن الكثير من هذه الوثائق 

 .و عدم إعمالها
لتأكيد على بافي جعل قواعده أكثر فاعلية  عليه عمال على جعل القطاع العمراني قطاعا تنمويا مستداما،يجب البحث    

 .األنشطة العمرانية مختلف ، و دعم نظم تعاملينالمجميع مع  نسيقضرورة الت

ما واقع يجب التعامل معه،فال يمكن يجب مقاربة التعمير من خالل التوفيق بين حماية البيئة و التنمية المستدامة العتباره 
ون و ــــــــــبأي حال من األحوال تجاهله أو انكاره لذا يجب تنسيق جهود المتعاملين و تفعيلها و مضاعفتها و إعمال القان

 .جعله أكثر مواكبة للتدابير التقنية التي يفرضها الواقع

طارات و تأهيلها وفقا لمقتضيات و متطلبات السياسة اإلكوين تو ضرورة تدعيم اإلدارة بالوسائل المعلوماتية الحديثة  مع
 .العامة للتهيئة و التعمير 

 .توعية المواطن و تحسيسه بالعمل على تجسيد البعد البيئي و التنموي فيما يتعلق بالتهيئة و التعمير 

خالل سن قوانين تحدد األفعال التي  من لقواعد و القوانين المتعلقة بالتهيئة و التعميرلـ فرض عقوبات ردعية لكل مخالف 
تشكل مخالفات عمرانية ،و بيان األعوان المؤهلين بمعاينتها،مع سرعة تطبيقها لضمان منع حدوث المخالفة بما يحقق الردع 

 .العام و الخاص

 التنمية سيما ما تعلق منها بالمساس بالبيئة في إطار المتعلقة بالتعمير ـ تكوين قضاة متخصصين لتطبيق القوانين
 . المستدامة

ـضرورة تعديل النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم النشاط العمراني و جعلها أكثر توافقا مع ما تقتضيه حماية البيئة في 
 .إطار التنمية المستدامة ،على أن تكفل هذه النصوص جزاءات توقع على المخالفين ،و ضمان توقيعها
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يئة و التعمير ،إال أنها متفرقة و متشتتة و هو ما يبرر أولوية تجميع مختلف النصوص رغم وجود قوانين كثيرة متعلقة بالته
   .القانونية المنظمة للعمران ضمن منظومة قانونية موحدة و منسجمة بما يكفل حسن تطبيقها 

ئة اإلقليم في الجزائر في األخير نخلص العتبار أن أدوات تهيئة اإلقليم لها دور فعال في تجسيد السياسة الوطنية لتهي    
 .كونها تدعم ضرورة التوفيق بين مقتضيات حماية البيئة و اعتبارات التنمية المستدامة 

 :ع ـــــــة المراجـــــــقائم

 :رات ـــل و المذكــالرسائ

 .6688ر، ـ أهداف حضرية ووسائل قانونية ـ ، دار هومة الجزائ إقلولي أولد رابح صافية، قانون العمران الجزائريـ 

ـ بلخير حليمي،دور قواعد التهيئة و التعمير في حماية البيئة ،مذكرة للحصول على شهادة ماستر،جامعة قاصدي مرباح 
 .6682ورقلة، قسم الحقوق و العلوم السياسية ،كلية الحقوق، 

هادة الماجيستير ، جامعة قسنطينة ـ بلعيدي نسيمة ، الجوانب القانونية لسياسة المدينة و العمران في الجزائر ، مذكرة لنيل ش
 .6688-6682، كلية الحقوق ، 8

العلوم و ـ غواس حسينة،اآلليات القانونية لتسيير العمران،مذكرة لنيل شهادة الماجيستير،جامعة منتوري قسنطينة،قسم الحقوق 
 . 6688،6686السياسية ، كلية الحقوق، 

الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام ،جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان  ـ وناس يحي ،اآلليات القانونية لحماية البيئة في
 .6667جويلية 

 :ـ المقــــــاالت 
ـ الزين العزري، دور الجماعات المحلية في مجال التهيئة والتعمير،مقالة منشورة بمجلة اإلجتهاد القضائي،جامعة محمد 

 .6686خيضر، بسكرة ،العدد السادس، مؤرخة في أفريل 
مجلة العلوم مقالة منشورة بالجزائر نموذجا، : رابح هزيلي،استراتيجية التنمية المستدامة في تخطيط المدن الجديدة ـ 

 .6685، ديسمبر  68العدد  ،6جامعة محمد لمين دباغين ،سطيف االجتماعية ،

 :ن ـــــــــالقواني

المؤرخة  56،الصادر بالجريدة الرسمية عدد تهيئة و التعميرالمتعلق بال 8886ديسمبر  8المؤرخ في  86/68رقم القانون ـ 
 . 8886ديسمبر  66في 

مؤرخة  77، يتعلق بتهيئة اإلقليم و تنميته المستدامة ،جريدة رسمية  6668ديسمبر  86مؤرخ في  68/66ـ القانون رقم 
 .85/86/6668في 
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إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير   يحدد إجراءات 61/65/8888المؤرخ في  88/877ـ المرسوم التنفيذي 
المؤرخ في  65/287المصادقة عليه و محتوى الوثائق المتعلقة به المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي 

 .  60، جريدة رسمية عدد 86/68/6665

راضي و المصادقة الذي يحدد إجراءات إعداد مخطط شغل األ 61/65/8888المؤرخ في  88/871المرسوم التنفيذي ـ 
جريدة   86/68/6665المؤرخ في  65/281عليه و محتوى الوثائق المتعلقة به المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي 

 .60رسمية ، عدد 

 :المواقع اإللكترونية 

ي تحقيـــــــق التنميــــــــة السياحيــــــة فـــــي الجزائـــــر،مقالـة منشــورة بموقع كردالـــــــــــــــــواد مصطفـــــــــى،دور سياســـــــــة تهيئــــــــة اإلقليـــــــــم ف ـ
http://Sawtsetif.com/v/352 
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 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

 رخصة البناء أداة قانونية رقابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجزائر

 جامعة األغواطــــ  باحثة دكتوراه، شايفة بديعة  

  : خصالمل

تهدف هذه الدراسة القانونية إلى توضيح الدور الفعال الذي تلعبه رخصة البناء في ضمان حركة البناء فهي تعتبر 
البناء والتوسع العمراني، ال تمنحها اإلدارة إال إذا توفرت الشروط واإلجراءات القانونية المنصوص  أداة قانونية رقابية ألشغال

تعمير، كما تعتبر من أهم اآلليات الوقائية لحماية البيئة من انعكاسات العمران العشوائي عليها في قوانين التهيئة وال
والالشرعي، فرخصة البناء تساهم بشكل كبير في حماية البيئة والطبيعة السيما من خالل الشروط المفروضة على البناية 

ي يعكس ويؤكد العالقة الوطيدة بين رخصة البناء واإلجراءات البيئية المسبقة الواجب إتباعها للحصول عليها األمر الذ
 .وحماية البيئة

والن حماية البيئة من أدبيات التنمية المستدامة فان رخصة البناء وسيلة قانونية تضمن بشكل فعال تحقيق أهداف 
 .التنمية المستدامة المنشودة من قبل الدولة الجزائرية 

Summary: 

 This legal study aims at clarifying the effective role played by the building permit in 

guaranteeing the movement of construction. It is considered a legal tool for the supervision of 

construction work and urban expansion. It is not granted by the administration unless the 

conditions and legal procedures provided for it in the laws of planning and construction are 

met. 

 Of the ramifications of illegal construction, the construction license contributes 

significantly to the protection of the environment and nature, especially through the 

conditions imposed on the building and the prior environmental procedures to be followed to 

obtain them, which reflects and confirms the strong relationship between permit Of 

construction and environmental protection. 

Because the environment is protected from the literature of sustainable development, the 

building permit is a legal means to effectively guarantee the achievement of the sustainable 

development goals desired by the Algerian state. 
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 : مقدمة 
 عمرانية تنمية تحقيق أجل منانطالقا من فكرة انه ال توجد بيئة عالمية مستدامة من دون بيئة عمرانية مستدامة و 

 النادرة والموارد البيئة على والمحافظة المستدامة، التنمية تحقيق في وٌمساهمة المناطق، بكل االجتماعية-واالقتصادية
 .للسكان المستقبلية الحاجات لضمان

 مجال في ،السيما أنواعها بمختلف التنمية في االستدامة مبدأ مؤخرا الجزائر فيها بما الدولي المجتمع اتخذ لقد
 الملوثات جراء من العمومية والصحة البيئة تهدد أضحت لمشاكل مواجهته بعد وذلك والحضرية العمرانية والتهيئة التخطيط
 مااستدعى هذا الكبرى المدن نحو خاصة المقننة غير والهجرة ديمغرافيةال الزيادة عامل نتيجة الفضاء وضيق الصناعية

 في الفعالة القدرة بموجبها، تمتلك المختصة العامة السلطة متناول في أدوات إيجاد هو العمرانية، للتشريعات منظومة وضع
 الطبيعية،مع الموارد على والحفاظ يةواقتصاد اجتماعية تنمية من بها يتعلق وما ، العمرانية التنمية عمليات وتوجيه تخطيط
 على تأثير من العمرانية التشريعات أو القوانين بها تتميز ما بموجب وذلك العمرانية، البيئة كفاءة تحسين على التركيز
 اعيةاالجتم االعتبارات وبين بينها التكاملية والعالقات العمرانية البيئة في والتطور التغير إلحداث والمجتمعات، األفراد

 والبنائية، التخطيطية العمرانية، التنمية لعناصر والضابط الموجه بمثابة العمراني التخطيط قوانين تعتبر الن، واالقتصادية
 ، والمرافق الطرق ومحرمات لألرض، معينة استخدامات فيها يمنع التي والمناطق األرض، استعمال نوع حيث من

 بحماية يهتم  العمران قانون  أصبح وقد فيها، المستخدمة المواد ونوعية المباني اتوواجه ، وارتداداتها األبنية وارتفاعات
 والتعمير ةالتهيئ في تساهم شانها من وأدوات آليات استحدث ،فقد  البيئة قانون على حكرا كانت آن بعد الطبيعية الموارد

  .البيئة حماية إطار في
 . المستدامة التنمية إطار في البيئة وحماية العمران لقواعد فعليا تجسيدا البناء رخصة الجزائري مشرع اعتبر فقد
 أهداف لتحقيق رقابية وسيلة البناء رخصة اعتبار يمكن هل: التالية إشكالية لنا يتضح ذكره سبق ما خالل فمن

 ؟  المستدامة التنمية
 : مبحثين إلى البحث خطة نقسم سوف التالية اإلشكالية على لإلجابة

 
 تفسير العالقة بين البناء وحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة : ولالمبحث األ 

 رخصة البناء كآلية لحماية للبيئة  في إطار التنمية المستدامة :المبحث الثاني 
 تفسير العالقة بين البناء وحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  : المبحث األول

ناء والبيئة ثنائية غامضة ومتناقضة وذلك لكون البناء يدعو الى استغالل الموارد إن الثنائية التي تجمع بين الب
لكن في  (المطلب األول )الطبيعية ، أما البيئة هي الحفاظ وحماية الوسط الطبيعي لذلك تظهر المفارقة بين المصطلحين 

ة الموارد الطبيعية التي كانت حكرا على قوانين السنوات األخيرة تغيرت المفاهيم وأصبح قانون التهيئة والعمران  يهتم بحماي
 .(المطلب الثاني  )البيئة فقط  هذا ما يفسر التمازج بين قواعد التهيئة والعمران وقواعد حماية البيئة 
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 مفاهيم حول البناء والبيئة و التنمية المستدامة :المطلب األول
 تعريف البناء والبيئة  :الفرع األول 

 ف البناء تعري:أوال 
يعتبر البناء كل بناية أو منشاة يوجه استعمالها للسكن أو التجهيز أو  للنشاط التجاري أو 61/85وفق قانون رقم 

 .اإلنتاج الصناعي و التقليدي أو اإلنتاج ألفالحي أو الخدمات 
 . 1كما تدخل البنايات والتجهيزات العمومية في إطار تعريف هذه المادة 

 يئة تعريف الب: ثانيا
تتكون البيئة من الموارد الطبيعية الالحيوية والحيوية  كالهواء والجو واألرض والماء وباطن األرض والنبات والحيوان 

 .2بما في ذلك التراث الوراثي ، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد وكذا األماكن والمناظر والمعامل الطبيعية 
 والتنمية المستدامة تفسير العالقة بين البيئة :الفرع الثاني 

التنمية المستدامة هي التوافق بين التنمية االجتماعية واقتصادية قابلة لالستمرار لحماية وحماية البيئة أي إدراج 
يعد االهتمام بالبيئة ركنا أساسيا في ،   3البعد البيئي في إطار تنمية تلبي حاجيات األجيال الحاضرة واألجيال المستقبلية 

لك من اجل الحفاظ على الموارد الطبيعية من االستنزاف و التدهور لمصلحة الجيل الصاعد و األجيال التنمية ، وذ
المستقبلية ، حيث تنادي مبادئ التنمية المستدامة باالهتمام بإصدار التشريعات الخاصة بحماية البيئة و مصادر الطاقة ، 

 .تجاوز قدرة النظام البيئي على استيعاب المخلفات و كيفية ترشيد استخدام الموارد الغير المتجددة ، و عدم 
اتضحت العالقة الوثيقة بين التنمية و  8876في مؤتمر األمم المتحدة للبيئة اإلنسانية الذي انعقد في ستوكهولم عام 

ة بالشؤون البيئة ، و شكلت مشكلة تغير المناخ مشكلة كبيرة للمجتمعات العالمية ، وتوقعت تقارير منشورة لمنظمات مهتم
من أماكن سكانهم بسبب النزاعات و الكوارث الطبيعية و مشاريع  6656اإلنسانية نزوح ما يقارب مليار شخص بحلول 

 .التنمية الكبرى 
إن التنمية المستدامة تحتاج إلى حماية الموارد الطبيعية الالزمة إلنتاج المواد الغذائية خاصة مع  : حماية الموارد الطبيعية -

في اإلنتاج لتلبية احتياجات السكان اآلخذين في التزايد ، ألن صياغة الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الزراعة كفيل  التوسع
بحدوث نقص في األغذية في المستقبل ، وتعني التنمية المستدامة هذا استخدام الراضي القابلة للزراعة و إمدادات المياه 

 .اث و تبني ممارسات و تكنولوجيات زراعية محسنة تريد اإلنتاج استخداما أكثر كفاءة و كذلك استحد
التنمية المستدامة تعني صيانة المياه بوضع حد لالستخدامات المبددة و تحسين كفاءة شبكات المياه و تعني : صيانة المياه -

 .أيضا تحسين نوعية المياه و قصر المسحوبات على معدل ال يحدث
 

                                                           
تمام انجازها ،الجريدة الرسمية العدد  الذي يحدد قواعد 6661يوليو 66المؤرخ في 61/8585من القانون رقم  6المادة  - 1  88مطابقة البنايات وا 
 .6661اوت 2
 

،الجريدة الرسمية العدد 6682يوليو 88يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ،المؤرخ في  62/86المادة الرابعة من القانون رقم - 2
 6682يوليو 66الصادر ب82
 

 ،المرجع السابق 62/86رقم  من القانون 8الفقرة  8المادة - 3
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 :خالصة 
لبيئة والتنمية المستدامة هي عالقة تكامل دون شك ، حيث استحالت تحقيق تنمية شاملة و إن العالقة بين ا

الظروف البيئية المحيطة ، و التي تشكل مراعاة مستدامة التي تلبي حاجيات اإلنسان المتنامية بمعزل عن معرفة و 
 .األساس المادي لإلنسانية

 ية المستدامةتحديد العالقة بين البناء والتنم :الفرع الرابع 
 وضع من األساسي الهدف إنانطالقا من فكرة انه ال توجد بيئة عالمية مستدامة من دون بيئة عمرانية مستدامة ،

 في الفعالة القدرة بموجبها، تمتلك المختصة العامة السلطة متناول في أدوات إيجاد هو العمرانية، للتشريعات منظومة
 الطبيعية،مع الموارد على والحفاظ واقتصادية اجتماعية تنمية من بها يتعلق وما ، نيةالعمرا التنمية عمليات وتوجيه تخطيط
 األفراد على تأثير من العمرانية التشريعات أو القوانين به تتميز ما بموجب وذلك العمرانية، البيئة كفاءة تحسين على التركيز

 العمرانية البيئة في والتطور التغير إحداث إلى ؤديةالم التنموية والخطط البرامج تطوير إلى باإلضافة والمجتمعات،
 1 واالقتصادية االجتماعية االعتبارات وبين بينها التكاملية والعالقات

فقد اعتبرت قوانين التخطيط العمراني والتهيئة بمثابة الموجه والضابط لعناصر التنمية العمرانية، التخطيطية 
والمناطق التي يمنع فيها استخدامات معينة لألرض، ومحرمات الطرق والمرافق ، والبنائية، من حيث نوع استعمال األرض، 

 .وارتفاعات األبنية وارتداداتها ، وواجهات المباني ونوعية المواد المستخدمة فيه 
فتهدف عمليات التخطيط إلى دراسة خصائص المدينة، والتعرف على خصائصها الجغرافية المختلفة إلبراز  

قليمها ووصواًل إلى التقديرات المستقبلية لها في ظل الخطط شخصيتها من خال ل موقعها وموضوعها وتركيبها ووظيفتها وا 
 عمرانية لنهضة الحضري المجال في التوسع مناطق أهم تحديد يتطلب العمراني للتخطيط عام تصور فوضع ، المقترحة
مكانات العتبارات طبقاً  األقاليم جميع في شاملة -واالقتصادية عمرانية تنمية تحقيق أجل ومن ، المدن بكل متعددة وا 

 الحاجات لضمان النادرة والموارد البيئة على والمحافظة المستدامة، التنمية تحقيق في وٌمساهمة المناطق، بكل االجتماعية
 2.للسكان المستقبلية

 ار التنمية المستدامة التمازج بين قواعد التهيئة والعمران وقواعد حماية البيئة في إط :المطلب الثاني
فن، التمدن التي تساهم في تطوير اإلنسان وأفكاره , علم, تعّد قواعد الّتهيئة و الّتعمير في تاريخ البشرية حضارة 

 .وحياته االجتماعية وترجمة لها من خالل فن وتنظيم البناء والعمران 
دماجها في المحيط واحترام المناظر الطبيعية والحضرية وحماية التراث الثقافي  وتعد نوعية البنايات وشكلها وا 

 .والتاريخي منفعة عمومية لكامل أفراد المجتمع والدولة على السواء
وقد تطورت هذه المفاهيم لتصبح قوانين قائمة بذاتها تشمل وضع القواعد القانونية الرامية إلى كيفية تنظيم المدن  

ج األراضي القابلة للتعمير ،انجاز وتطوير المباني حسب التسيير العقالني وانجاز التجمعات السكنية العمرانية ،تنظيم إنتا
،المحافظة على المحيط والبيئة (زراعة ،صناعة ،سكن )لألرض ،تحقيق التوازنات بين مختلف األنشطة االجتماعية 

ستراتيجية عامة تحدد على أساسها القوانين وتنف ذ عن طريق أدوات التهيئة والمنظر العام والحضاري وهذا بموجب سياسة وا 
 .والتعمير 

                                                           
وم ا بوزغاية نادية ،المخططات العمرانية كاحد توسع المجال الحضري من اجل تحقيق التنمية المستدامة مدينة بسكرة ،مقال منشور بمجلة العل- 1

 .6688،جامعة قاصدي مرباح بورقلة ،85االجتماعية واالنسانية ، العدد 
 .المرجع السابق /بوغازي نادية  - 2  
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المتعلقة بحماية البيئة في إطار  62/86وقد تجسدت العالقة بين قواعد العمران وحماية البيئة في القانون رقم 
المتعلق بحماية البيئة فمن خالل تصفح نصوصه نجد انه تبنى سياسة  12/62التنمية المستديمة والذي الغي القانون رقم 

،كما انه تخضع 1لترتيبات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة عند المخططات والبرامج القطاعية وتطبيقها الدمج بين ا
، ال تكون قابلة  لتحقيق مطابقة البنايات المشيدة 2عمليات بناء واستغالل واستعمال البنايات إلى مقتضيات حماية البيئة 

فهذا ما يفسر مبدأ التزاوج بين قواعد العمران  3طير البيئة والمنظر العام للموقع خرقا لقواعد األمن أو التي تشوه بشكل خ
 .والحماية البيئة 
 رخصة البناء كآلية  لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  :المبحث الثاني 

دأ احترام وحماية البيئة له عالقة بقواعد حماية البيئة و وتبنى مب 61/85قد سبق توضيح أن قانون التهيئة والعمران 
ومحاربة كل أشكال التلوث بهدف تحسين إطار الحياة ونوعيتها وذلك لتحقيق التنمية المستدامة  لهذا نجد انه نص على 

ونظرا للدور الذي تلعبه في تجسيد ( األول ) قوانين عديدة لتهيئة العمران بصفة عامة ورخصة البناء بصفة خاصة المطلب
) والسابقة للبناء على نحو يضمن حركة البناء  وتشييد المدن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةالرقابة الالحقة 
 (.المطلب الثاني 
 11/02رخصة البناء شرط أساسي للتهيئة والعمران وفق قانون رقم : المطلب األول

يام بأي عمل من أعمال البناء ،كما تعد رخصة البناء إجراء ضروري مسبق ،يسلم لتشييد البناء بدونها ال يمكن الق
أنها إجراء ضروري لرقابة حركة البناء والتوسع العمراني ،فان هذا يستوجب علينا تعريف رخصة البناء وفق القانون رقم 

61/85. 
 11/02رخصة البناء وفق قانون رقم : الفرع األول

 11/02تعريف رخصة البناء وفق قانون رقم :أوال 
المتعلق بالتهيئة والتعمير وال في القوانين األخرى ،بل اكتفى في  61/85زائري في القانون رقم لم يعرف المشرع الج

يمنع تشييد أي بناية مهما كانت طبيعتها دون الحصول المسبق على رخصة البناء  61/85من القانون رقم  60نص المادة 
نه يمكن تسليم رخصة البناء قصد انجاز بناية أو من نفس القانون ا88مسلمة من السلطة المختصة وقد أشار في المادة 

 عدة بنايات على شكل حصة أو عدة حصص 
يستخلص من نص المادتين أن رخصة البناء وثيقة إدارية تسلم على شكل قرار إداري لكل شخص طبيعي أو 

ها مهما كان محل تموقعها هي تشييد بناية أو تحويلمعنوي متحصل على ملكية ارض يريد انجاز بناء جديد أو تغير بناء أو 
  .موجود شريطة تقديم الملف كامل مدعم بكل نسخ التي تثبت الصفة 

 

                                                           
،الجريدة الرسمية العدد 6682يوليو 88يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ،المؤرخ في  62/86من القانون رقم 2نص المادة - 1
 6682يوليو 66الصادر ب82
 .،المرجع السابق 62/86من القانون رقم 85نص المادة - 2
تمام انجازها ،الجريدة الرسمية العدد  6661 يوليو66المؤرخ في 61/85من القانون رقم 80نص المادة - 3  88الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وا 
 .6661اوت 2
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 :الملف اإلداري و التقني لرخصة البناء : ثانيا 

 :المتعلق بكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها 88-85 رقم المرسوم التنفيذي بناء على 

 .بالمجلس الشعبي البلدي لمحل موقع البنايةإليداع امعد من طرف المهندس المعماري يتم  -
أشهر من طرف رئيس مجلس الشعبي البلدي بحضور مخطط شغل األراضي بالنسبة للمشاريع التي ال  2آجال التسليم

في غياب مخطط شغل  –أشهر من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي  8تدخل ضمن اختصاص الوالي أو الوزيرو
أشهر من طرف الوالي بالنسبة للبنايات و  8التي ال تدخل ضمن اختصاص الوالي أو الوزير،األراضي بالنسبة للمشاريع 

 .المنشئات المنجزة لحساب الدولة و الوالية
 .أشهر من طرف الوزير المكلف بالتعمير بالنسبة للمشاريع التي تكتسي أهمية وطنية أو جهوية 8

انت أداة التهيئة و التعمير في طور اإلعداد تعد رخصة البناء غير في حالة ما ك, سنة 8الحد األقصى :التأجيل الممنوح
 .1صالحة في حالة عدم مباشرة األشغال في اآلجال المحددة أو لم يتم استكمالها  

 .الحق في تقديم طعن سلمي أو رفع دعوى قضائية:الطعن
على شهادة المطابقة رغم كونها لم وبالتالي يمكن أن يستفيد صاحب البناية المتممة والمتحصل على رخصة البناء 

 تكن متطابقة مع أحكام هذا القانون، فماذا نقصد بشهادة المطابقة؟
 11/02الفرق بين رخصة البناء وشهادة المطابقة وفق القانون رقم :ثالثا 

ها أو لم يتم تحقيق المطابقة أو شهادة المطابقة هي الوثيقة اإلدارية التي يتم من خاللها تسوية كل بناية تم انجاز 
 2 انجازها بالنظر للتشريع والتنظيم المتعلق بشغل األراضي وقواعد التعمير

كما تقوم شهادة مطابقة األشغال , و تسليمها هي تبين حقوق البناء و االرتفاقات الداخلة على األرضية المعنية
 .ارية إلعداد سند ملكية البناء المنجزالمنجزة مقام رخصة سكن البناية أو استغاللها، كما  تعد شهادة المطابقة إجب

فرخصة البناء إجراء قبلي سابق على البناء لكن شهادة المطابقة قد تعتبر إجراء سابق والحق النجاز البناء فالعالقة 
 .تكاملية بينهما ، فرخصة البناء تكمل شهادة المطابقة 

 العمراني على البيئة  رخصة البناء ضمان للرقابة على انعكاسات التوسع: المطلب الثاني
فقد اعتمد المشرع الجزائري على رخصة البناء كآلية للرقابة المسبقة فال يجوز القيام بأعمال البناء أو التعديل أو 

السالف الذكر 61/85من القانون رقم  0التغيير بدون الحصول عليها وهذا استنادا لما جاء في الفقرة الثانية من المادة 
ويصبح تقديم طلب جديد لرخصة   » ..ناء غير صالحة إذا لم يشرع في البناء في اجل سنة واحدة تصبح رخصة الب« :

البناء إجباريا ولكن بدون إتباع نفس اإلجراءات إال في حالة تطوير إجراءات التهيئة والتعمير وتوجيهها باتجاه مخالف لهذا 
 3التجديد 

تسليم رخصة البناء إلى معايير ومقاييس متعلقة بالبيئة ضمان فنالحظ أن قانون التعمير والتهيئة يخضع تحضير و 
وذلك من خالل ربط المشاريع   61/85لحماية البيئة  من انعكاسات التوسع العمراني بشكل واضح من خالل نصوص رقم 

 (.ع الثاني الفر )وتسليم شهادة المطابقة  بناءا على دراسات بيئة ( الفرع األول )التهيئة والعمران بمقاييس بيئية 
                                                           

 ،المرجع السابق 61/85من القانون رقم  0نص المادة - 1
 ،المرجع السابق 61/85من القانون رقم  6المادة - 2
 المرجع السابق 61/85من القانون رقم  0المادة -3
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 ربط المشاريع التهيئة والعمران بمقاييس بيئية :  الفرع األول 
إن الحاجة للتنمية المستدامة يستلزم تسيير اإلقليم تسييرا عقالنيا فهذا مايفسر توجه السياسة الجزائرية التي فرضت 

نا التوازن في مجال التهيئة والتعمير ضرورة إيجاد قواعد قانونية تحكم النشاط االقتصادي وتوزع السكان على نحو يحقق ل
وذلك لتفادي االنعكاسات السلبية والضارة بمشاريع البناء التي تتعلق بالجانب البيئي فهذا ما دعي المشرع بضرورة مراعاة 

كانت مقاييس خاصة بمواقع البنايات فقد تختلف توجهات أدوات التهيئة والتعمير وفق اختالف األرض المراد استغاللها فإذا 
فقانون التهيئة والتعمير ال يمكن له تجاهل ضرورة حماية 62/86حماية المجاالت الطبيعية من اهتمامات قانون البيئة 

بعض المناطق لقيمتها االيكولوجية أو الجمالية لذلك اوجب المشرع على اإلدارة ضرورة مراعاتها بعض االعتبارات المتعلقة 
حددت شروط على القطع األرضية التي تكون 68/651من القانون رقم  8ناء فالمادة بموقع البناية عند تحضير رخصة الب

قابلة للبناء عليها ،فإذا كانت واقعة على أراضي فالحيه البد من أن يراعي البناء عليها  االقتصاد الحضري،  والبد من أن 
التهيئة والتعمير تحرص تحديد على تحديد  تكون الحدود متالئمة مع القابلية لالستغالل ألفالحي  ،وبهذا الصدد أدوات

توجهات األساسية لتهيئة األراضي المعنية وضبط توقعات التعمير وقواعده وتحدد على الخصوص الشروط الكفيلة بترشيد 
استعماالت المساحات الطبيعية وعلى خصوصية كل المناطق والمحميات ،وهذا تأكيد على أهمية مراعاة موقع البناية 

ى حماية البناية بحد ذاتها لهذا فرض المشرع وضع مقاييس خاصة بالبناية نفسها تحسبا من انعكاسات سلبية على إضافة إل
الجانب البيئي ففرض العديد من الشروط على البناية لتسليم الرخصة وسرد العديد من الحاالت التي يمكن وقف منحها 

وتتعارض مع األحكام 2الها أو حجمها له عواقب ضارة بالنسبة أهمها إذا كانت البنايات أو التهيئات بفعل موضعها وم
الواردة في مخططات التهيئة العمرانية أو المحافظة على المكان واآلثار التاريخية أو بالنسبة لبناء مؤسسات الصناعية 

 .3لسكان ورخصة البناء فيها تتوقف على فرض حتمية معالجة مالئمة هذه المؤسسة للمعايير لبيئية والمحيط وا
فرخصة البناء ضمان لصالحية المباني وسالمتها فإنها تضمن تطابق أعمال البناء واألصول الفنية والمواصفات 

فلهذا المشرع عمد على إجراء وقائي 4العامة لتوفير مقتضيات الصحة واألمن العام وحماية البيئة العمرانية من التلوث 
 .لمطابقة للمباني التي تحمل رخصة البناء وال تلبي المعايير البيئية ورقابي في نفس الوقت وهو ال تسلم شهادة ا

 تسليم شهادة المطابقة للمباني التي تحترم المعايير البيئية : الفرع الثاني 
فمن خالل االعتبارات البيئية يتم منح رخصة البناء وتكملتها بشهادة المطابقة للبنايات التي تحترم وتلتزم بالمعايير 

وتستثنى منها كل البنايات والتوسعات العمرانية التي من شانها تخل بالمنظومة البيئية فلهذا إن اإلجراءات تسليم البيئة 
الرخصة تخضع لدراسات بيئية شاملة من شانها تدفع المخاطر واألضرار التي يسببها نشاط التوسع العمراني وال يقتصر 

مكملة لهذا تستدعيها حماية المنظومة البيئة بعدم إصدار شهادات  المسالة لغاية رخصة البناء فتوجد إجراءات أخرى
ال تكون قابلة لتحقيق المطابقة في إطار أحكام 61/85المطابقة لكل بناية تخل بالمعايير البيئية وهذا ما وفق القانون رقم 

 :هذا القانون 
 .البنايات المشيدة في قطع أرضية مخصصة لالرتفاقات ويمنع البناء عليها -

                                                           
والمتعلق بتهيئة والتعمير ،ج ر عدد  86/66/8886المؤرخ في 68/68يعدل ويتمم القانون رقم  88/61/6668لمؤرخ في ا68/65القانون رقم - 1
 8،ص 6668/61/85،صادر في 58
،سعد  مجاجي منصور ،رخصة البناء كأداة لحماية البيئة في التشريع الجزائري ،رسالة الدكتوراه ،فرع القانون العقاري والزراعي بكلية الحقوق- 2

 17ص 10،ص 6661دحلب ،البليدة  ،
  70محاجي منصور ،مرجع سابق ،ص - 3
 78،ص 6،6686،عدد 66قايدي سالمي ، الحماية القانونية للبيئة ،إدارة ،المجلد - 4
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والبنايات المتواجدة بصفة اعتيادية بالمواقع والمناطق المحمية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمناطق التوسع -
السياحي والمواقع والمعالم التاريخية واألثرية وبحماية البيئة والساحل بما فيها مواقع الموانئ والمطارات وكذا المناطق 

 .االرتفاقات المرتبطة بها 
يات المشيدة على األراضي الفالحية أو ذات الطابع الفالحي أو الغابية آو ذات الطابع ألغابي باستثناء تلك التي البنا-

 . يمكن إدماجها في المحيط العمراني
 .  البنايات المشيدة خرقا لقواعد األمن أو التي تشوه بشكل خطير البيئة والمنظر العام للموقع-
 .  1تشيد بنايات ذات منفعة عامة أو مضرة لها والتي يستحيل نقلها  البنايات التي تكون عائقا ل-

 الفصل بين المناطق الصناعية والمناطق السكانية :الفرع الثالث
إن سياسة الفصل بين المناطق الصناعية والمناطق السكانية هذا ما يعكس دور رخصة البناء الرقابية على مناطق 

بالغة األهمية بالنسبة للكن ويعتبر إجراء وقائي لتفادي اآلثار السلبية الناجمة عن تلوث التوسع ،الن هذا التقسيم له أثار 
الهوائي المنبعث من فواهات المصانع أو التلوث المائي والبري الناجم عن النفايات المفرزة بشكل صلب أو سائل 

وبيئته وتكلف نتائج خطيرة على الصحة ،فالمؤسسات الصناعية تخلف الكثير من الملوثات الخطيرة التي تهدد اإلنسان 
صابات بالغة نتيجة الملوثات والنفايات الصناعية  2واإلنتاجية   .فقد سجلت عدة حاالت وا 

فهذا ما يستدعي الفصل التام بين المناطق الصناعية والتجمعات السكانية كإجراء وقائي الن تسليم رخص البناء في 
مخالفة للرخص البناء في المناطق السكانية وذلك يدخل دوما ضمن سياسة  المناطق الصناعي يخضع العتبارات تكون

 .احترام قواعد البيئة ضمن متطلب التنمية والتهيئة والتعمير المستدام 
 : الخاتمة

أن الدور الكبير الذي تلعبه رخصة البناء في ضمان حركة البناء فنجد أن المشرع الجزائري قد اعتبرها وسيلة ورقابة 
أهداف التنمية المستدامة وذلك بتحقيق العالقة التكاملية بين البناء والبيئة والتنمية المستدامة وذلك للسعي لتحقيق  لتحقيق

تنمية عمرانية مستدامة ولعل رخصة البناء وسيلة وأداة فعالة تضمن تحقيق لحماية المنظومة البيئة في إطار التنمية 
حاطتها بسياج قانوني العتبارها آلية لحماية البيئة المستدامة لهذا قد اصدر لها المشرع قوان  .ين خاصة لتنظيمها وا 

الرغم من أن قانون التعمير في الجزائر قد أشار في كثير من األحيان إلى إدراج البعد البيئي في عملية ولكن 
نية، إال أننا نجد التماطل في التخطيط والتصريح بالرخصة ، وجاء بترسانة من القوانين التي تلزم بضرورة االستدامة العمرا

تنفيذ هذه اإلستراتيجية، ويرجع حسب رأينا إلى غياب رؤية موحدة ونقص التجربة وتداخل المصالح على الرغم من توفر 
 .السيولة ،بدليل التصريح برخص مخالفة للشروط المحددة في القوانين 

رساء تنمية مستدامة للمجال الحض  :ري يتطلب في البدايةوألجل التحكم في التعمير، وا 
 .تحديد أولويات وأهداف واضحة قابلة لالنجاز -
 واعتماد منهجية واقعية إلعداد اإلستراتيجية وحسب الوسائل المتوفرة  -
 .وااللتزام الفعلي لكل مكونات الحكومة والفاعلين بتنفيذها-
 .والسماح بمشاركة واسعة واستشارة كل األطراف المعنية-

                                                           
 61/85من القانون رقم 80نص المادة - 1
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 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

بتكوين المواطن ن الدولة هي المسؤول الوحيد عن التنمية ،بل هي مسؤولية المجتمع بأكمله وذلك وتجاوز فكرة أ -
 على  المواطنة 

وكذا ضرورة االستعانة بالخبرة الدولية ،واألخذ بالتجربة العالمية في هذا المجال، بغية الوصول إلى تحقيق تنمية  -
  .واالقتصادية واالجتماعية والبيئية، وترسم معالم مدينة الغد عمرانية مستدامة ،تراعي مختلف أبعادها السياسية

 :قائمة المراجع 
  النصوص القانونية/0
  
تمام انجازها ،الجريدة الرسمية العدد  6661يوليو 66في 61/85القانون رقم -  88الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وا 
 .6661اوت 2
 
،الجريدة الرسمية العدد 6682يوليو 88في إطار التنمية المستدامة ،المؤرخ في يتعلق بحماية البيئة  62/86القانون رقم -
 6682يوليو 66الصادر ب82
 
والمتعلق  86/66/8886المؤرخ في 68/68يعدل ويتمم القانون رقم  88/61/6668المؤرخ في 68/65القانون رقم -

 6668/61/85،صادر في 58بتهيئة والتعمير ،ج ر عدد 
  الدكتوراهمذكرات ورسائل /6
مجاجي منصور ،رخصة البناء كأداة لحماية البيئة في التشريع الجزائري ،رسالة الدكتوراه ،فرع القانون العقاري والزراعي -

 .6661نكلية الحقوق ،سعد دحلب ،البليدة  ،
  المقاالت/2
ة المستدامة مدينة بسكرة ،مقال ا بوزغاية نادية ،المخططات العمرانية كأحد توسع المجال الحضري من اجل تحقيق التنمي-

 .6688،جامعة قاصدي مرباح بورقلة ،85منشور بمجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية ، العدد 
 .6686، ،6،عدد 66قايدي سالمي ، الحماية القانونية للبيئة ،إدارة ،المجلد -
 . 8888،سبتمبر 0، رقم  بدهان م ، حماية البيئة في النظام القانوني الجزائري ،مجلة حقوق اإلنسان-
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 النظام القانوني لهيئة المراقبة التقنية للبناء

    جامعة مستغانمـــــ باحثة دكتوراه  ميسوم فضيلة

 جامعة تيزي وزوـــــ ، باحثة دكتوراه أكلي نعيمة

 : ملخص

ـــــة المبـــــاني  ـــــاء كتقنيـــــة تســـــمح بحماي ـــــة للبن ـــــي ظـــــل تعـــــدو اعتمـــــد نظـــــام الرقابـــــة التقني ـــــدخلين فـــــي مالكهـــــا ف د المت
ـــــة التقنيـــــة الواحـــــدة، مـــــع إمكانيـــــة تنصـــــل كـــــّل مـــــنهم مـــــن المســـــؤولية فـــــي ظـــــل الثغـــــرات القانونيـــــة القائمـــــة ، وتعـــــدد العملي

 .المسؤولين

 68، مــــــــؤرخ فــــــــي 78/15مــــــــر رقــــــــم ة للبنـــــــاء بموجــــــــب األيــــــــاســـــــتحدث المشــــــــرع الجزائــــــــري نظــــــــام الرقابــــــــة التقن
المعــــــدل والمـــــتمم، وأوكلهــــــا  نيــــــة للبنـــــاء وتحديــــــد أساســـــها القـــــانوني،، يتضـــــمن إحــــــداث هيئـــــة المراقبـــــة التق8878ديســـــمبر 

 .للهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في وسط البالد

ـــــي عـــــدة  ـــــروع ف ـــــي ف ـــــى أســـــاس أنهـــــا مؤسســـــة اشـــــتراكية ذا طـــــابع اقتصـــــادي، اســـــتحدث لهـــــا ف ـــــة عل ـــــف الهيئ ُتكي
 .لعقارات بصفة عامةواليات نظرا للدور الفعال الذي تلعبه في مجال حماية المباني وا

Abstract: 

The technical control system for the building was created for the protection of buildings 

and their owners  because of the multiplicity of stakeholders in a single technical process 

.That used legal loopholes to escape responsibility. 

The Algerian legislature created the system of technical control of construction by 

virtue of Decree No 71/85 of 29 December 1971, which includes the foundation of the 

Commission for the Technical Supervision of Construction and the establishment of its legal 

basis , Amended and supplemented and entrusted to the National Authority for the 

Supervision of Technical Construction in the center of the country. 

The Commission is adapted on the grounds that it is a foundation of an economic social 

character, which has been developed in branches in several States because of its useful role in 

the protection of buildings and real estate. 
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 : مقدمة
باعتبارهــــــا تمــــــس بالحضــــــارة والبنــــــاء تحتــــــل قضــــــية التعميــــــر والبنــــــاء محــــــور اهتمــــــام مشــــــرعي كــــــل دول العــــــالم، 

 .أنه أول صنائع العمران الحضري وأقدمها "المقدمة"في كتابه " ابن خلدون"الذي وصفه العالم 

يطـــــرح المجـــــال الســـــكني والتعميـــــر العديـــــد مـــــن المشـــــاكل علـــــى أرض الواقـــــع بحكـــــم ارتباطـــــه المباشـــــر بـــــالتحوالت 
د، مـــــا فــــرض تـــــدخل الدولـــــة مـــــن خــــالل ســـــن جملـــــة مـــــن القـــــوانين التــــي تطـــــرأ علـــــى الحاجيـــــات اليوميــــة واألساســـــية لألفـــــرا

، ومـــــن بـــــين األنظمـــــة التـــــي تـــــم تجســـــيدها، نظـــــام المراقبـــــة التقنيـــــة للبنـــــاء، التـــــي فرضـــــت 1لوضـــــع أســـــس عمرانيـــــة قانونيـــــة
 .نفسها كنتيجة حتمية لتطور البناء، باالعتماد على التكنولوجيات الحديثة، خاصة بعد ظهور البناء العمودي

همــــــة المراقــــــب التقنــــــي ألول مــــــرة، فــــــي القــــــانون الفرنســــــي، وهــــــي مهمــــــة حديثــــــة نســــــبيا، الزم ظهورهــــــا ُعرفــــــت م
تضــــافر العديــــد مــــن االنهيــــارات علــــى بعـــــض البنــــاءات، وكــــان ظهورهــــا بــــادئ األمـــــر علــــى هيئــــة منظمــــات فنيــــة تهـــــدف 

ــــأمين ــــاء المــــراد تغطيتــــه بالت ــــى ، ح2إلــــى إعطــــاء المهنيــــين المعلومــــات الفنيــــة المتعلقــــة بالبن يــــث كــــان هــــذا التــــدخل بنــــاء عل
، وتخضـــــع هـــــذه الهيئـــــة للقواعـــــد 3طلـــــب شـــــركات التـــــأمين، التـــــي تلتـــــزم بالمقابـــــل بـــــدفع األجـــــر مقابـــــل العمـــــل الـــــذي تنجـــــزه

العامــــــة، خاصــــــة مــــــا تعلــــــق بالمســــــائل العقديــــــة، حيــــــث كانــــــت تتهــــــرب مــــــن المســــــؤولية بســــــبب ارتباطهــــــا مــــــع شـــــــركات 
لمهنـــــدس أو صـــــاحب المشـــــروع  بخصـــــوص رقابـــــة بعـــــض األعمـــــال التـــــي التـــــأمين، حتـــــى ولـــــو تعاقـــــدت مـــــع المقـــــاول أو ا

ـــــى عـــــدم خضـــــوعها لقواعـــــد المســـــؤولية العشـــــرية لتتهـــــرب مـــــن هـــــذه  ـــــت تضـــــع شـــــرطا يهـــــدف إل تســـــند إليهـــــا، إال أنهـــــا كان
المســـــؤولية، بحجـــــة أنهـــــا ليســـــت بمتـــــدخل أصـــــلي فـــــي عمليـــــة البنـــــاء، مســـــتندة فـــــي ذلـــــك إلـــــى اعتبارهـــــا طـــــرف فنـــــي تقـــــوم 

 .4ء رأيها في ذلك بفحص فني إلبدا

                                                           
  ww.mhuv.gov.dz: وزارة السكن والعمران والمدينة عبر موقع االنترنيت: الهيئات تحت الوصاية، أنظر موقع- 1
ترقية الصندوق الوطني للسكن، صندوق الضمان والكفالة  المتبادلة في ال ،الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره دواوين الترقية والتسيير العقاري،-

راسات العقارية، المركز الوطني للدراسات واألبحاث المتكاملة في البناء، المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة الزالزل، المركز الوطني للد
لسكن والبناء، المرصد وتنشيط مؤسسة البناء واألشغال العمومية والري، المركز الوطني لهندسة البناء، هيئة المراقبة التقنية للبناء، المخبر الوطني ل

 .الوطني للمدينة
نظمت معظم التشريعات نجد أن مهنة المراقب الفني ظهرت مع إلزامية التأمين في مجال البناء، ولم تحظ بتنظيم قانوني خاص بها، فلقد -2

للمسؤولية والتأمين في مجال  Spinittaريع المعاصرة عقد التأمين من المسؤولية العشرية وجعلته إلزاميا، من بينها فرنسا في القانون المعروف بتش
يطاليا قانون8/8/8871المؤرخ في86/71البناء، رقم  ، باإلضافة إلى العديد من التشريعات 8888الصادر في  6668-686رقم  Merloni، وا 

 :المعاصرة  ،أشار إلى ذلك
Jean PAUL PIROG: Jean TUCCELLA: Expérience européenne en Assurance et Réassurance de 

Responsabilité Décennale, Séminaire sur les Risques construction, Alger. 
 .878، ص 8817عبد الرزاق حسين يس، المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري  ومقاول البناء، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، مصر،  -3
، 8871جانفي  8يرها و اقترحت فيه  بعض التوصيات المتعلقة بموضوع الرقابة الفنية طبقا لقانون خالل هذه الفترة تقدمت اللجنة الوزارية بتقر -4

م فمن خالل هذا القانون اتضحت العديد من المعالم لهذه الهيئة من خالل تحديد الهدف منها و من له سلطة طلب تدخلها و مجال عملها ،كما ت
ضا مدى التناقض بين مهنة الرقابة التقنية و باقي المهن  الممارسة في مجال البناء أو في مجال التصميم تنظيم مسؤولية المراقب التقني ،كما بين أي

هذه المراقبة  أو التنفيذ أو الخبرة ،كما تم تنظيم المهنة من الناحية اإلدارية و ضرورة تدخل السلطة العامة في اعتماد ممارسة نشاطها  و متى  تكون
 .إجبارية
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 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

ــــــب دراســــــات، تــــــم تنظيمهــــــا ألول مــــــرة  ــــــي بدايــــــة األمــــــر،  فــــــي شــــــكل مكات بالنســــــبة للجزائــــــر، كــــــان ظهورهــــــا ف
، وقـــــد تطـــــرق هـــــذا القـــــانون إلـــــى طبيعـــــة 1، المتضـــــمن إحـــــداث هيئـــــة المراقبـــــة التقنيـــــة للبنـــــاء78/15بموجـــــب األمـــــر رقـــــم 

، لهـــــا مركـــــز واحـــــد 2ة ذات طـــــابع صـــــناعي وتجـــــاريالهيئـــــة والهـــــدف مـــــن الرقابـــــة ومجـــــال عملهـــــا، وهـــــي مؤسســـــة عموميـــــ
، يتضـــــمن تغييـــــر هيئـــــة المراقبـــــة التقنيـــــة 10/665بـــــالجزائر العاصـــــمة، وبعـــــد تعـــــديل هـــــذا األمـــــر بموجـــــب المرســـــوم رقـــــم 

،  كمــــــا 4، تتحـــــول تســـــمية الهيئـــــة إلـــــى الهيئـــــة الوطنيـــــة لرقابـــــة البنـــــاء التقنيـــــة فـــــي وســـــط الـــــبالد، وتـــــدعى الهيئـــــة3للبنـــــاء
ـــــت مؤسســـــة ذات طـــــابع تجـــــاري لتصـــــبح مؤسســـــة اشـــــتراكية ذات طـــــابع اقتصـــــاديتحـــــول طابعهـــــا ا ـــــانوني بعـــــدما كان ، 5لق

وأصـــــبحت تتشـــــكل مـــــن عـــــدة فـــــروع فـــــي بـــــاقي أنحـــــاء الـــــوطن، فـــــرع فـــــي غردايـــــة ، فـــــرع فـــــي وهـــــران، فـــــرع فـــــي قســـــنطينة 
 .6وفرع  آخر في الشلف

ـــــى عـــــدة اعتبـــــا ـــــاء، اســـــتنادا إل ـــــة التقنيـــــة للبن ـــــة موضـــــوع المراقب ـــــة الحفـــــاظ تتحـــــدد أهمي ـــــي محاول ـــــتلخص ف رات، ت
علـــــى العمـــــران، لمـــــا لـــــه مـــــن وزن فـــــي االقتصـــــاد الـــــوطني، ناهيـــــك عـــــن الـــــوزن االجتمـــــاعي مـــــن خـــــالل المحافظـــــة علـــــى 
الجانـــــب الفنـــــي للبنايـــــات، خاصـــــة إذا مـــــا اخـــــذ بعـــــين االعتبـــــار اإلشـــــكاالت التـــــي يثيرهـــــا مـــــن الناحيـــــة التطبيقيـــــة، فضـــــال 

ات البنــــاء، مـــــن خــــالل التخطــــيط العمرانـــــي والرقابــــة علــــى عمليـــــة التنفيــــذ، مـــــن عــــن القانونيــــة علـــــى مســــتوى تنظــــيم عمليـــــ
خــــــالل دراســــــة شــــــاملة لــــــألرض وتحليــــــل المــــــواد المســــــتخدمة، ومراقبــــــة تنفيــــــذ المشــــــروع قبــــــل الشــــــروع فيــــــه وأثنــــــاء التنفيــــــذ 

 :و نظرا ألهمية هذه اإلشكالية نطرح اإلشكال التالي. ومتابعته حتى استكمال

 ي تلعبه هذه الهيئة في عملية البناء، وفيما تكمن معالم قيام مسؤوليتها؟ما الدور الذ      

 :وهو ما نحاول التوصل إليه من خالل معالجة الموضوع في النقاط التالية 
                                                           

، صادر 8، يتضمن إحداث هيئة المراقبة التقنية للبناء وتحديد أساسها القانوني، ج ر عدد 8878ديسمبر  68، مؤرخ في 78/15أمر رقم  -1
 .8876جانفي سنة  88بتاريخ 

 .هيتضمن إحداث هيئة المراقبة التقنية للبناء وتحديد أساسها القانوني، المرجع نفس، 15-78حسب نص المادة األولى من األمر رقم  2
أوت سنة  66، صادر بتاريخ 28، يتضمن تغيير هيئة المراقبة التقنية للبناء، ج ر عدد 8810أوت سنة  88، مؤرخ في 10/665مرسوم رقم   -3

8810. 
 .، يتضمن تغيير هيئة المراقبة التقنية للبناء، مرجع نفسه10/665مرسوم رقم راجع الفقرة األولى من  المادة الثانية من ال 4
 .، يتضمن تغيير هيئة المراقبة التقنية للبناء، مرجع نفسه10/665مرسوم رقم الفقرة الثانية من  المادة الثانية من الراجع  5
تسهيال ألداء المهمة المحددة ": ، يتضمن تغيير هيئة المراقبة التقنية للبناء، مرجع نفسه، على أنه10/665مرسوم رقم من ال 0تنص المادة  -6

التنظيمات المعمول بها تقتطع من و البناء بقرار طبقا للقوانين و  ن التاريخ الذي يحدده وزير التهيئة العمرانية و التعميرأعاله و ابتداء م
مكرر المذكور أعاله عناصر الممتلكات وبعض األعمال والهياكل والوسائل التي يتبين أنها مخصصة  ألداء المهمة  20/12مضمون األمر رقم 
 :ات التالية المسندة إلى الهيئ

- غرداية–هيئة رقابة البناء التقنية في جنوب البالد -
- وهران–هيئة رقابة البناء التقنية في غرب البالد -
- قسنطينة –هيئة رقابة البناء التقنية في شرق البالد -
- هيئة رقابة البناء التقنية في الشلف-

لزلزال و المستخدمون الذين لهم عالقة بتسيير هذه الهياكل والوسائل إضافة إلى المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة ا
 ".وعملها
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 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

 المراقبة التقنية ومجال تدخل المراقب التقني في مجال البناء: المحور األول

ــــرض الرقابــــة التقنيــــة للبنــــاء نفســــها كنتيجــــة حتميــــة  لتطــــور البنــــاء، مــــع محاولــــة كــــل المتــــدخلين مــــن التنصــــل تف
دخــــال تقنيــــات بنــــاء جديـــــدة  مــــن المســــؤولية الملقــــاة علــــى عــــاتقهم، خاصــــة مــــع تعـــــدد وتعقــــد الجهــــات المتدخلــــة بتطــــور وا 

ـــة  ـــل، مســـايرة للعصـــرنة، وهـــو مـــا عـــزز مـــن هـــذه التقني ـــم تكـــن قائمـــة مـــن قب ـــة)ل ـــه فـــي ( الرقاب نظـــرا للـــدور الهـــام الـــذي تعلب
المراقبـــــــة ) هـــــــاتعريف ، مــــــن خـــــــالل فـــــــرض نــــــوع مـــــــن المســـــــؤولية، مــــــا يفـــــــرض الوقـــــــوف عنــــــد(المبـــــــاني)األمـــــــالك حمايــــــة 
 علــــى غــــرار صــــليةاألتــــدخل المراقــــب التقنــــي مــــن خــــالل تحديــــد أهــــم مهامــــه ســــواء  لتحديــــد مجــــا ومنــــه محاولــــة ،(التقنيــــة

 .تكميليةال

 المراقبة التقنية: أوال

، أن المشـــــرع الفرنســـــي كـــــان ســـــباقا نيـــــة فـــــي كـــــل مـــــن فرنســـــا والجزائـــــرلرقابـــــة التقل التـــــاريخي تطـــــورال يتبـــــين مـــــن
يتضـــــــمن تغييـــــــر هيئـــــــة ، 78/15عرفهـــــــا حـــــــديثا بموجـــــــب األمـــــــر رقـــــــم  الـــــــذي للتعـــــــرض لهـــــــا مقارنـــــــة بنظيـــــــره الجزائـــــــري،

ـــــد تعريفهـــــا مـــــن وجهـــــة نظـــــرالمراقبـــــة التقنيـــــة للبنـــــاء،  ـــــذا نحـــــاول الوقـــــوف عن  ، اســـــتنادا إلـــــى التعريـــــفالمشـــــرع الفرنســـــي ل
يتـــــولى  شـــــخص طبيعـــــي أو معنـــــوي يتمتـــــع بدرجـــــة عاليـــــة مـــــن الكفـــــاءة الفنيـــــة،:" علـــــى أنـــــه ،للمراقـــــب التقنـــــي قدمـــــهالـــــذي 

بمقتضـــــى عقـــــد إجـــــارة عمـــــل مبـــــرم مـــــع رب العمـــــل فحـــــص المســـــائل ذات الطـــــابع الفنـــــي فـــــي عمليـــــة التشـــــييد التـــــي يـــــرى 
 ".رب العمل تكليفه بفحصها 

مليـــــة الفنيـــــة التـــــي يكلـــــف بمقتضـــــاها شـــــخص، ســـــواء طبيعيـــــا ومنـــــه، يمكـــــن القـــــول بـــــأن الرقابـــــة التقنيـــــة، هـــــي الع
ـــــدقيق المســـــائل  ـــــب رب العمـــــل، بفحـــــص وت ـــــى طل ـــــاء عل ـــــة فـــــي المجـــــال لـــــذلك، وبن ـــــه الفني ـــــه قدرات ـــــذي تؤهل أو معنويـــــا، وال

 .الفنية التي يحددها رب العمل

ــــــة ــــــي مــــــن خــــــالل مهــــــام وطبيعــــــة الهيئ ــــــري نســــــتنتج تعريــــــف المراقــــــب التقن ــــــك  ،أمــــــا بالنســــــبة للمشــــــرع الجزائ وذل
مرســـــوم رقـــــم واليتضـــــمن إحـــــداث هيئـــــة المراقبـــــة التقنيـــــة للبنـــــاء وتحديـــــد أساســـــها القـــــانوني، ، 78/15بموجـــــب األمـــــر رقـــــم 

 .المعدل له ، يتضمن تغيير هيئة المراقبة التقنية للبناء،10/665

ــــاء بموجــــب األمــــر  ــــة للبن ــــة التقني ــــة المراقب ــــم إنشــــاء هيئ ــــة التق ،78/15ت ــــة المراقب ــــاء يتضــــمن إحــــداث هيئ ــــة للبن ني
 ،10/665لكـــــــن  بموجــــــب المرســــــوم رقـــــــم  ،1وتحديــــــد أساســــــها القــــــانوني، بحيـــــــث تعتبــــــر هيئــــــة عموميـــــــة تابعــــــة للدولــــــة 

، حيـــــث أصـــــبحت اتـــــم تغييــــر هيكلـــــة الهيئـــــة وهــــدفها وتنظيمهـــــ المعــــدل لـــــه، يتضــــمن تغييـــــر هيئـــــة المراقبــــة التقنيـــــة للبنـــــاء،
ذات طــــــابع  اشــــــتراكيةوأصــــــبحت عبـــــارة عــــــن مؤسســـــة  الـــــبالد،تســـــمى الهيئــــــة الوطنيـــــة لرقابــــــة البنـــــاء التقنيــــــة فـــــي وســــــط 

                                                           
المعدل والمتمم، مرجع  يتضمن إحداث هيئة المراقبة التقنية للبناء وتحديد أساسها القانوني، ،، 78/15من األمر  8على ذلك المادة نصت -1

 واالستقاللؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري لها الشخصية المدنية وهي م تحدث هيئة المراقبة التقنية للبناء،" :على أنهسابق، 
 ."المالي
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يمكـــــن نقلـــــه إلـــــى أي مكـــــان آخـــــر  ، رغـــــم أنـــــهمدينـــــة الجزائـــــر هـــــا، مقر 1وتعـــــد تـــــاجرة فـــــي عالقتهـــــا مـــــع الغيـــــر ،اقتصـــــادي
 .2بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير الوصي

مثلــــــة ذلــــــك هيئــــــة ومــــــن أ ،تجــــــدر المالحظــــــة أن هنــــــاك أنــــــواع أخــــــرى مــــــن هــــــذه الهيئــــــات فــــــي قطاعــــــات أخــــــرى
ــــــ ــــــاء المتعلقــــــة بــــــالموارد المائي ــــــة للمراقبــــــة التقنيــــــة للبن ــــــوم  والتــــــي، ةالمراقبــــــة التقنيــــــة لألشــــــغال العموميــــــة، الهيئــــــة الوطني تق

 . 3بتقديم خدماتها مقابل مبلغ مالي بناء على طلب رب العمل

تكـــــون : "فإنـــــه للبنــــاء،يتضــــمن تغييـــــر هيئـــــة المراقبـــــة التقنيـــــة ، 10/665مـــــن المرســـــوم  8المـــــادة  اعتبــــارا لـــــنص
ألشــــخاص الخـــــواص االخــــدمات التــــي تقــــدمها الهيئــــة لــــإلدارات الدولــــة والجماعــــات المحليــــة والهيئــــات العموميــــة و 

حيـــــث اعتبـــــر أن  ،مـــــا نـــــص عليـــــه المشـــــرع الفرنســـــي وهـــــو ".بمقابـــــل مـــــالي حســـــب شـــــروط يحـــــددها الـــــوزير الوصـــــي
 يــــه  فيمــــا يتعلــــق بصــــالبة البنــــاء وأمــــن األشــــخاص،ليعطــــي رأ ،المراقــــب الفنــــي يــــتم تدخلــــه بطلــــب مــــن صــــاحب المشــــروع

يمكــــن ألي شــــخص  ،بالتــــالي ،إنمــــا تركــــه علــــى إطالقــــه ا،أو خاصــــ اعامــــ الــــم يحــــدد إن كــــان صــــاحب المشــــروع شخصــــو 
 .كان عام أو خاص في أن يطلب من المراقب التقني إجراء الرقابة التقنية

 .مجال تدخل المراقب التقني-ثانيا

لمراقبـــــة التقنيـــــة فـــــي وســـــط الـــــبالد العمـــــود الفقـــــري لجميـــــع نشـــــاطات البنـــــاء باعتبارهـــــا تراقـــــب تعتبـــــر الهيئـــــة الوطنيـــــة ل
 .خاصة وأنه تدعم صالحياتها األصلية بأخرى تكميلية، تعزز من دورها ،البناء قبل تنفيذ األعمال وبعد تنفيذها

 :المهام األصلية للهيئة -0

فـــــــي دراســـــــة جميــــــع الترتيبـــــــات التقنيـــــــة التـــــــي تتضـــــــمنها يـــــــة تتحــــــدد المهـــــــام األصـــــــلية للهيئـــــــة الوطنيــــــة للمراقبـــــــة التقن
مــــــن مطابقتهــــــا  للتأكــــــدالســــــيما رقابــــــة تصــــــميم األعمــــــال الكبــــــرى والعناصــــــر التــــــي تــــــرتبط بهــــــا  ،المشــــــاريع دراســــــة نقديــــــة
قابـــــة تنفيـــــذ األشـــــغال قصـــــد الســـــهر علـــــى احتـــــرام المخططـــــات المعتمـــــدة ر  وتتـــــولى هـــــذه العمليـــــة لقواعـــــد البنـــــاء مقاييســـــه،

 .4التنفيذ وكيفيات 

حيــــــث  ،أي قبــــــل تنفيــــــذ األعمــــــال االبتدائيــــــة األوليــــــة،يتبــــــين أن الهيئــــــة التقنيــــــة للبنــــــاء تتــــــدخل فــــــي المرحلــــــة ومنــــــه، 
والعناصــــر التــــي تــــرتبط  اســــة انتقاديــــة لمجمــــوع الترتيبــــات الفنيــــة خاصــــة فيمــــا يتعلــــق بتصــــميم األعمــــال الكبــــرى،ر تجــــري د

                                                           
المعدل والمتمم،  يتضمن إحداث هيئة المراقبة التقنية للبناء وتحديد أساسها القانوني، ،78/15األمر الثالثة  من و في الفقرة الثانية  6صت المادة ن-1

طبقا ألحكام  األمر رقم  اقتصاديلرقابة البناء التقنية في وسط البالد مؤسسة اشتراكية ذات طابع تعد الهيئة الوطنية " :على أنهمرجع سابق، 
تعد الهيئة تاجرة في عالقتها و  .للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه االشتراكيالمتعلق بالتسيير و  0920نوفمبر  02الصادر في  20/24

 ".قواعد المنصوص عليها في هذا المرسومللو تخضع للتشريع الجاري به العمل و  ،مع الغير
 .، مرجع سابقيتضمن تغيير هيئة المراقبة التقنية للبناء ،10/665المرسوم رقم  من 1المادة - 2
 .، مرجع سابقيتضمن تغيير هيئة المراقبة التقنية للبناء ،10/665المرسوم رقم من  5المادة - 3
 .مرجع سابق يتضمن إحداث هيئة المراقبة التقنية للبناء وتحديد أساسها القانوني، 10/665من المرسوم رقم  2و  6الفقرة  2المادة -4
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لهــــا دور فــــي مراجعــــة التصــــميمات إذ ال يمكــــن البــــدء فــــي مشــــروع خاصــــة كمــــا  بهــــا للتأكــــد مــــن مطابقتهــــا لقواعــــد البنــــاء،
 . 1تعلق بالصفقات العمومية دون الرجوع إلى هذه الهيئة و ذلك من أجل المصادقة على التصميمات  إذا ما

ــــة تنفيــــذ األعمــــال ــــي مرحل ــــدخل ف ــــف المشــــاريع  ،كمــــا تت ــــب مختل ــــث تراق ــــا للتأكــــدحي وصــــالحية كــــل  ،بنائهــــا تمــــن ثب
فتكــــون هــــذه  أن يــــؤثر فــــي البنــــاء والمســــاهمة فــــي الوقايــــة مــــن النقــــائص التقنيــــة التــــي قــــد تحــــدث أثنــــاء اإلنجــــاز،مـــا يمكــــن 

ــــذها، ــــات تنفي ــــرام المخططــــات المعتمــــدة و كيفي ــــى احت ــــة تنفيــــذ األشــــغال قصــــد الســــهر عل ــــوم أيضــــا  الرقابــــة إذا رقاب كمــــا تق
صــــــب اإلســـــمنت المســــــلح مــــــن و األخــــــرى بعـــــد الحفــــــر  ةتــــــبمراقبـــــة األرض التــــــي ســـــتقام عليهــــــا المبــــــاني أو المنشـــــآت الثاب

 .خالل مراقبة سمك الحفر ونوعية المواد المستخدمة

مــــــن خــــــالل  رفضــــــها  لمقاولــــــة األشــــــغال  مــــــا قامــــــت بــــــه ،فــــــي الواقــــــعومــــــن أمثلــــــة تجســــــيد الــــــدور الفعــــــال للهيئــــــة، 
اشــــــترطت عليهــــــا حيــــــث  ،ةلعــــــدم احترامهــــــا لمعــــــايير الخرســــــان ،العموميــــــة المكلفــــــة باإلنجــــــاز بشرشــــــال مواصــــــلة األشــــــغال

عادتهــــا وفــــق مــــا تتطلبــــه المقــــاييس لضــــمان ســــالمة البنايــــة،( (La dalleإزالــــة بالطــــة الخرســــانة  كمــــا أن  واألعمــــدة وا 
عادة البناء تقع على عاتق مقاولة البناء الخاصة التي استفادت من صفقة إنجاز هذا المقر  .2أشغال الهدم وا 

 ،بـــــالجزائر العاصـــــمة" انهيـــــار عمـــــارة العاشـــــور" مـــــن قبيلهـــــا ،يمكـــــن حصـــــرها ال، واألمثلـــــة فـــــي هـــــذا الصـــــدد كثيـــــرة     
بشـــــأن األخطــــار التـــــي  ،"عبـــــد الحميـــــد بــــن داود"حيــــث جــــاء فـــــي تصــــريحات لـــــرئيس مجمــــع الخبــــراء المهندســـــين الســــيد 

ــــاء والتعميــــر ــــة البن ــــي عملي ــــه ،تقــــع ف ــــروض أوال أن تكــــون األمــــور واضــــحة لكــــل مــــن يريــــد أن ينجــــز مشــــروع  ،أن مــــن المف
ويكــــــون لــــــه مخطــــــط ، عقاريــــــا ومنهــــــا وجــــــوب إطالعــــــه علــــــى الخريطــــــة الجيولوجيــــــة المعــــــروف، أن يقــــــوم بدراســــــة التربــــــة

مــــــن الضــــــروري أن يكــــــون تقنيــــــو "  :ويقــــــول أنــــــه ،معمــــــاري ينجــــــزه المهنــــــدس ووجــــــود مكتــــــب الدراســــــات ليتــــــابع األشــــــغال
ــــق العقــــد المبــــر  ــــب الدراســــات حاضــــرين فــــي الورشــــة لمتابعــــة األشــــغال بدقــــة وف م مســــتغربا مــــن وجــــود مقــــاولين لــــديهم مكت

ـــــــوق قيمتهـــــــا خمســـــــة مالييـــــــر ســـــــنتيم و  ـــــــة لـــــــتفحص المـــــــواد المشـــــــاريع ضـــــــخمة تف ـــــــى مخـــــــابر متنقل ـــــــوفر ورشـــــــاتهم عل  تت
ــــــة  المســــــتعملة، ــــــالمرقي العقــــــاري والفرق ــــــد اجتماعهــــــا ب ــــــى اإلدارة عن ــــــة مثلمــــــا يجــــــب عل ــــــق بدق هــــــذا األمــــــر يجــــــب أن يطب

اصــــــــلة األشــــــــغال إال باســــــــتدراكها ويمكــــــــن تفــــــــادي حــــــــدوث أي مخــــــــاطر أو وال يســــــــمح بمو  ،التقنيــــــــة أن تحــــــــدد النقــــــــائص
ــــــ ،"كــــــوارث ــــــف بمتابعــــــة  ه،مضــــــيفا أن ــــــدس يكل ــــــاء أن يتعاقــــــد مــــــع مهن ــــــوم بأشــــــغال بن ــــــى كــــــل مــــــن يق مــــــن المفــــــروض عل

 .األشغال هذا األخير يتحمل المسؤولية أمام العدالة عندما يحدث أي خطأ في اإلنجاز
مكــــــن أن تكلــــــف بمهــــــام أخــــــرى تكميليــــــة محــــــددة قانونــــــا، ضــــــمانا لســــــالمة باإلضــــــافة للمهــــــام األصــــــلية للهيئــــــة ي

 .البناء وتحقيقا للهدف الذي أنشأت ألجله
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ماح لمقاولة األشغال العمومية المكلفة باإلنجاز بالوكالة المحلية للشغل بشرشال والسبب يعود إلى رفض مصلحة المراقبة التقنية للبناء الس
عادتها وفق ما تتطلبه المقاييس  مواصلة األشغال لعدم احترامها لمعايير الخرسانة المسلح، فاشترطت عليها إزالة بالطة الخرسانة واألعمدة وا 

عادة البناء تقع على عاتق مقاولة البناء لضمان سالمة البناية،  ".الخاصة التي استفادت من صفقة إنجاز هذا المقر كما أن أشغال الهدم وا 
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 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

 :المهام التكميلية للهيئة-6 
يتضــــــمن  ،10/665المرســـــوم رقـــــم  مـــــن 2مـــــن المـــــادة  والثامنـــــة والتاســـــعة الســـــابعة اعتبـــــارا لنصـــــوص الفقـــــرات
كرقابـــــة جـــــودة المـــــواد المعـــــدة للبنـــــاء فـــــي  ،بأعمـــــال مكملـــــةالهيئـــــة أن تقـــــوم يمكـــــن ، 1تغييـــــر هيئـــــة المراقبـــــة التقنيـــــة للبنـــــاء

 .التقني لمواد البناء وعناصره واالعتمادالمصنع 
ـــــي إعـــــداد بـــــرامج  ،أعمـــــال ضـــــبط المقـــــاييس أيضـــــا ومنهـــــا ـــــي أســـــاليب تقنيـــــات اإلنجـــــاز مـــــا يســـــاهم ف البحـــــث ف

ا، كمــــا تقــــوم بتســــليم التأشــــيرات المطلوبــــة مــــن قبــــل خاصــــة بالمقــــاييس التقنيــــة للبنــــاء وفــــي تطــــوير منــــاهج الرقابــــة ونظمهــــ
 .2شركات التأمين باإلضافة إلى العديد من المهام التي تدخل ضمن اختصاصاتها

ـــــات  ـــــة أو الهيئ ـــــة أو الجماعـــــات المحلي ـــــدة الدول ـــــة ســـــواء لفائ ـــــي تقـــــدمها هـــــذه الهيئ ـــــى أن الخـــــدمات الت و تجـــــدر اإلشـــــارة إل
 .SPA 3 لي باعتبارها مؤسسة ذات أسهمالعمومية و الخواص تكون بمقابل مبلغ ما

لوقايـــــة مـــــن مختلـــــف مـــــن أجـــــل افـــــي المســـــاهمة  تتمثـــــلأمـــــا فـــــي القـــــانون الفرنســـــي فـــــإن مهمـــــة المراقـــــب التقنـــــي 
التـــــي يمكـــــن أن تظهـــــر خــــالل إنجـــــاز المشـــــروع أو يتـــــدخل بطلـــــب مــــن صـــــاحب المشـــــروع و يـــــتم تقـــــديم  ،العقبــــات التقنيـــــة

الطــــــابع التقنــــــي خاصــــــة فيمــــــا يتعلــــــق بمشــــــاكل صــــــالبة المشــــــروع وأمــــــن الــــــرأي لهــــــذا األخيــــــر بخصــــــوص المشــــــاكل ذات 
 .األشخاص 

المراقبــــــة )كمــــــا تجــــــدر المالحظــــــة أن هنــــــاك مهــــــام جديــــــدة أســــــندت للمراكــــــز الخمســــــة للمراقبــــــة التقنيــــــة للبنــــــاء 
ـــــة (التقنيـــــة للبنـــــاء وســـــط وشـــــرق وغـــــرب وجنـــــوب ومركـــــز الشـــــلف  التـــــي توحـــــدت فـــــي مجمـــــع واحـــــد يســـــمى مجمـــــع المراقب

 :للبناء التقنية
ـــــــر هـــــــذه المهمـــــــة شـــــــاملة و موحـــــــدة تتمحـــــــور أساســـــــا حـــــــول مـــــــرحلتين - ـــــــث تعتب ـــــــاس األخطـــــــار بحي مهمـــــــة لقي

بحيــــــث أن هــــــذه  مهمتــــــين  لمراقبــــــة المخططــــــات ومراقبــــــة الورشــــــات لتغطيــــــة األشــــــغال الكبــــــرى وتصــــــريف الميــــــاه القــــــذرة،
 .مكلف باإلنجازالمهمة سيتم الشروع فيها مباشرة بعد انطالق أشغال التصميم التي يعدها ال

 .مهمة مراقبة الكهرباء على أساس القوانين التقنية والمعايير المعمول بها في هذا الميدان-
 .ومراقبة مطابقة التدفئة والتبريد والتهوية مهمة مراقبة مطابقة الترصيص الصحي،-
يم المشـــــروع كمـــــا أن التـــــدخل خـــــالل مرحلـــــة تصـــــم كمـــــا أن هـــــذا المجمـــــع ال يتـــــدخل إال بطلـــــب مـــــن المتعاقـــــد،-

 .في األشغال االنطالقوتنفيذ المشروع مراقبة الورشة بمجرد 
ــــــة التقنيــــــة للبنــــــاء وكــــــذا حــــــول تــــــدخل مراكــــــز - إعــــــداد مخطــــــط للتوعيــــــة خــــــاص بعمليــــــة القيــــــام بمهمــــــة المراقب

 .المراقبة التقنية للبناءات
ـــــــي يجـــــــب توفيرهـــــــا وت- ـــــــة الت ـــــــة التقني ـــــــات تحمـــــــل كـــــــل المعلومـــــــات الخاصـــــــة بالمراقب كـــــــون تحـــــــت وضـــــــع بطاق

 .تصرف المقاول ومكتب الدراسات الذين يجب عليهما التأكد من تطبيق أو عدم تطبيق أي إجراء يتعلق بالبناء

                                                           
1

 .، مرجع سابقيتضمن تغيير هيئة المراقبة التقنية للبناء ،10/665المرسوم رقم  
 .، مرجع سابقيتضمن تغيير هيئة المراقبة التقنية للبناء ،10/665المرسوم رقم من  8-1-7/ 2راجع المادة -2
 .، مرجع سابقتضمن تغيير هيئة المراقبة التقنية للبناءي ،10/665المرسوم رقم من  5المادة -3
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يمكــــــن إعــــــداد بنــــــك معطيـــــات حتــــــى يكــــــون لــــــدى الســــــلطات العموميــــــة التصــــــور  ،علــــــى هــــــذه القــــــوائم باالعتمـــــاد
 .الشامل لنوعية البناءات التي تشيد في الجزائر

وتكــــــاليف الخــــــدمات  ،هــــــذا المجمــــــع تســــــوية مهمتــــــه مــــــن خــــــالل توحيــــــد كيفيــــــات العمــــــليتعــــــين علــــــى  ،بالتــــــالي
تنظـــــيم الهياكــــــل خاصـــــة مــــــع ظهـــــور وكـــــاالت للمراقبــــــة التقنيـــــة للبنــــــاءات و  ،المقدمـــــة مـــــن طــــــرف خمســـــة مراكــــــز جهويـــــة

 .كقطب محلي على مستوى كل والية
 مدى خضوع المراقب التقني ألحكام الضمان  :المحور الثاني
هــــــذا الصــــــدد مــــــدى خضــــــوع المراقــــــب التقنــــــي لقواعــــــد المســــــؤولية المشــــــددة أو الضــــــمان العشــــــري ســــــنتناول فــــــي 

أوال ،ثــــــم مـــــــدى خضــــــوعه ألحكـــــــام ضــــــمان حســـــــن ســـــــير عناصــــــر التجهيـــــــز أي الضــــــمان الثنـــــــائي وكــــــذا ضـــــــمان تمـــــــام 
 .اإلنجاز أي الضمان السنوي ثانيا

 مدى خضوع المراقب التقني ألحكام الضمان العشري -أوال

 :علـــــى أنـــــه ،1تعلـــــق بالتأمينـــــاتي ،67-85رقـــــم  مـــــن األمـــــر 875/8لجزائـــــري فـــــي نـــــص المـــــادة نـــــص المشـــــرع ا
مقـــاول ومراقـــب تقنـــي وأي متـــدخل شخصـــا طبيعيـــا كـــان أو معنويـــا أن يكتتـــب تأمينـــا و علـــى كـــل مهنـــدس معمـــاري "

 ".رميمهاالتي قد يتعرض لها بسبب أشغال البناء وتجديد البناءات أو ت لتغطية مسؤوليته المدنية المهنية،

ــــنص ــــي  ،فمــــا يستشــــف مــــن خــــالل هــــذا ال ــــاء شــــأنه شــــأن بــــاقي المتــــدخلين ف ــــي مجــــال البن ــــي ف ــــب التقن أن المراق
ــــاء ــــأمين لتغطيــــة مســــؤوليته المدنيــــة المهنيــــة التــــي ســــتكون بمناســــبة البــــدء  ،عمليــــة البن بحيــــث يجــــب عليــــه أن يبــــرم عقــــد ت

 .2في تنفيذ المشروع 

وهـــــذا ، ب تأمينـــــا لـــــدى شـــــركة التـــــأمين لتغطيـــــة مســـــؤوليته العشـــــريةتوجـــــب علـــــى المراقـــــب التقنـــــي أن يكتتـــــيكمـــــا 
 :وجــــاء فــــي نــــص المــــادة منــــه مــــا يلــــي ،تعلــــق بالتأمينــــاتي ،67-85رقــــم  مــــن نفــــس األمــــر 871نصــــت عليــــه المــــادة  مــــا
يجـــــب علـــــى المهندســـــين المعمـــــاريين والمقـــــاولين وكـــــذا المـــــراقبين التقنيـــــين اكتتـــــاب عقـــــد لتـــــأمين مســـــؤوليتهم "

ـــانون المـــدن، 224صـــوص عليهـــا فـــي المـــادة العشـــرية المن ـــدأ ســـريان هـــذا العقـــد مـــن  مـــن الق ـــى أن يب  االســـتالمعل
 ."النهائي للمشروع

                                                           
 .المتممالمعدل و  ،8885مارس 1بتاريخ  الصادر ،82عددج ر  المتعلق بالتأمينات، ،8885يناير سنة  65مؤرخ في  67-85األمر رقم --1
ؤولية المتدخلين مية التأمين في البناء من مسالمتعلق بإلزا ،8885ديسمبر  8مؤرخ في ، ال888-85من المرسوم التنفيذي رقم  5نصت المادة -2

يسري مفعول هذا التأمين ابتداء من تاريخ انطالق الورشة حتى تاريخ "  :على أنه، 8885/ 86/86في  الصادر 70عدد  ج ر ،المدنية المهنية
 .تسلم األشغال نهائيا

إال ابتداء من تاريخ مباشرة  ألشغال الثانوية المدنية المهنية ،غير أنه ال يسري مفعول هذا التأمين الذي يغطي  مسؤولية المتدخلين في ا
 022تدخلين المشار إليهم في المادة معلى ال": على  أنه ، مرجع سابق،تعلق بالتأميناتي 85/67من األمر  870و نصت المادة ".األشغال فعال

 ."مدنية المهنيةأعاله ،إثبات وقت فتح الورشة بأنهم قد اكتتبوا عقد لتأمين مسؤوليتهم ال
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جليــــــا أن المشــــــرع الجزائــــــري ألــــــزم المراقــــــب التقنــــــي بإجباريــــــة التــــــأمين مــــــن المســــــؤولية المدنيــــــة ســــــواء  ،فيظهــــــر
شــــأنه فــــي ذلــــك شــــأن المهنـــــدس  ،ولية العشــــريةالشــــق المتعلــــق بالمســــؤ  علــــى غــــرار ،بالشــــق المتعلــــق بالمســــؤولية المهنيــــة

 .المعماري والمقاول باعتبارهم متدخلين أصليين في عملية البناء

ـــــتخلص مـــــن تطبيقـــــات هـــــذه األحكـــــام الصـــــارمة إال أن يثبـــــت أن  ،بالتـــــالي ـــــه ال ـــــي ال يمكن نجـــــد أن المراقـــــب التقن
بهـــا وحتـــى عـــن الجـــزء الـــذي كلـــف العنصـــر أســـاس الضـــرر والالحـــق بـــرب العمـــل يخـــرج عـــن نطـــاق المهمـــة التـــي كلـــف 

 .بفحصه ومراجعته بمقتضى اتفاقية المراقبة المعهودة إليه 

 مدى خضوع المراقب التقني ألحكام ضمان سير عناصر التجهيز و لضمان تمام اإلنجاز-ثانيا

بــــــالرجوع للتشــــــريع الجزائــــــري لــــــم يثبــــــت نــــــص يخضــــــع المراقــــــب التقنــــــي ألحكــــــام ضــــــمان حســــــن ســــــير عناصــــــر 
هــــــو نفــــــس الشــــــيء بالنســــــبة للمشــــــرع  ،الضــــــمان الثنــــــائي أو لضــــــمان حســــــن اإلنجــــــاز أي الضــــــمان الســــــنويالتجهيــــــز أي 

ــــــص المــــــادة ي، الفرنســــــ ــــــوى ن ــــــى محت ــــــاإلطالع عل ــــــه L.111-24إذ ب ــــــي وفــــــي : التــــــي تقضــــــي أن ــــــب التقن يخضــــــع المراق
للمــــــــواد  المعادلــــــــة 6- 8786، 8-8786، 8786لقرينــــــــة المســــــــؤولية المنصــــــــوص عليهــــــــا بــــــــالمواد ... حــــــــدود المهمــــــــة 

ــــــى  L111-13مــــــن  ــــــوى المــــــادة   L111-15إل ــــــنص المــــــادة  L111-16دون األخــــــذ بمحت ــــــة ل  2- 8786المقابل
المتعلقـــــة بأحكـــــام ضـــــمان حســـــن ســـــير عناصـــــر التجهيزيـــــة ،كمـــــا أنهـــــا لـــــم تأخـــــذ بالقرينـــــة الخاصـــــة بأحكـــــام ضـــــمان تمـــــام 

 .من قانون البناء واإلسكان  L111-20-2اإلنجاز والمنصوص عليها في المادة 

لنســـــتنتج أن المشــــــرع لــــــم يخضـــــع المراقــــــب التقنــــــي لهـــــذين الضــــــمانين مكتفيــــــا بـــــذلك بأحكــــــام الضــــــمان العشــــــري 
 .على ما يخالف أحكامه  االتفاقومن ثم فال يكون لألطراف حق  ،من النظام العام اعتبرهالذي 

 :خاتمة

ــــــى طــــــابع إلزامــــــ ــــــت مــــــن طــــــابع استشــــــاري إل ــــــة وطبيعتهــــــا اختلف ــــــة هــــــذه الهيئ ــــــم  وهــــــذا مــــــا ،ينســــــتنج أن مكان ت
 816مـــــن خـــــالل المــــــادة  ،(تعلـــــق بالتأمينــــــاتي ،67-85رقـــــم  األمــــــر) بالتأمينـــــات استخالصـــــه مـــــن النصــــــوص المتعلقـــــة

كمــــا أن هــــذه الهيئـــــة ذهبــــت إلــــى أبعــــد مـــــن ذلــــك فقــــد أصـــــبحت تتــــدخل لتوقيــــف العديــــد مـــــن ورشــــات البنــــاء ســـــواء ، منــــه
 .كانت عامة أو خاصة نظرا لعدم مطابقتها لمعايير البناء 

ـــــائي  ـــــه دور وق ـــــي ل ـــــب التقن ـــــي آن واحـــــدعو  ،كمـــــا نجـــــد أن المراق ـــــائي  ،الجـــــي ف ـــــدور الوق ـــــلفال ـــــه  يتمث ـــــي تدخل ف
وفــــي ، التحقــــق مــــن األعمــــال التــــي تــــم تنفيــــذها مــــن خــــالل يتجســــدأمــــا الــــدور العالجــــي  خــــالل مراحــــل البنــــاء المختلفــــة،

ــــاقي المتــــ أنّ هــــذا الخصــــوص يتضــــح  ــــى عكــــس المراقــــب التقنــــي ال يمــــارس الرقابــــة علــــى ب ــــاء عل دخلين خــــالل عمليــــة البن
ــــدما تســــند إليــــه مهمــــة المراقبــــة، ــــق  المهنــــدس المعمــــاري عن كمــــا يمتنــــع عليــــه أن يجمــــع بــــين الرقابــــة التقنيــــة وكــــل مــــا يتعل

 .بنشاط التصميم أو تنفيذ األعمال
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 :في هذا الصدد إبداءهاأهم المالحظات التي يمكن 

  ـــــة وأعطـــــ 665-10أن المرســـــوم رقـــــم ـــــل وســـــع مهـــــام الهيئ ـــــرة حيـــــث تباشـــــرها قب ى لهـــــا صـــــالحيات كثي
ـــــذه ،فـــــي حـــــين نجـــــد األمـــــر رقـــــم  ـــــاء و بعـــــد تنفي ـــــذ مشـــــروع البن ـــــة حيـــــث  15-78تنفي حـــــدد مهـــــام الهيئ

تقتصــــــر فقــــــط علــــــى مراقبــــــة البنــــــاءات بأنواعهــــــا كمبــــــاني الهندســــــة المدنيــــــة وبنــــــاء الهياكــــــل األساســــــية 
البنــــاء حســــب التعليمــــات الموضــــوعة مــــن وكــــذا إعــــداد التنظــــيم والقواعــــد التقنيــــة الجزائريــــة فــــي مســــائل 

 .طرف الوزير المكلف بالبناء
  كمـــــا نجــــــد أن هـــــذه الهيئــــــة تقــــــوم بـــــدور جزئــــــي ومحــــــدود يهـــــدف لمراقبــــــة البنــــــاء والتعميـــــر فــــــي مجــــــال

يرهـــــا مـــــن غلغـــــاز و الميكانيـــــك و امـــــع العلـــــم أن هنـــــاك اختصاصـــــات أخـــــرى خاصـــــة بالكهربـــــاء و  ،ضـــــيق
 ،الح لــــدى الهيئــــة المكلفــــة بالمراقبــــة التقنيــــة للبنــــاءبغــــض النظــــر عــــن وجــــود هــــذه المصــــ التخصصــــات،

ـــــــه ـــــــى أرض الواقـــــــع ال وجـــــــود ل ـــــــاءات  ،إال أن تـــــــدخل هـــــــذه المصـــــــالح عل ـــــــى مســـــــتوى البن خاصـــــــة عل
ـــــى المعـــــايير التقليديـــــة ـــــي الزال البنـــــاء فيهـــــا يقتصـــــر عل إذا مـــــا قورنـــــت مـــــع المســـــتجدات  ،الســـــكنية الت

البنــــاءات الســــكنية اإليكولوجيــــة ، منهــــا ك كثيــــرةالحاصــــلة علــــى مســــتوى هــــذه البنــــاءات واألمثلــــة فــــي ذلــــ
بنـــــــاءات المجمعـــــــات  ،التـــــــي تهـــــــدف إلـــــــى التقليـــــــل مـــــــن اســـــــتهالك الطاقـــــــة الكهربائيـــــــة والميـــــــاه غيرهـــــــا

ــــــى نظافــــــة  ــــــة داخلهــــــا حفاظــــــا عل ــــــات المنزلي ــــــى نظــــــام رســــــكلة النفاي ــــــي تتــــــوفر عل ــــــرى الت الســــــكنية الكب
 .عات السكنيةلوث البصري الذي تشهده المجمتالمحيط والتقليل من ال

  تطــــــوير هــــــذه الهيئــــــة وذلــــــك بالقيــــــام بإنشــــــاء مخــــــابر متخصصــــــة مــــــن أجــــــل التقلــــــيص مــــــن اســــــتعمال
ــــة فــــي الحصــــى واإلســــمنت والرمــــل،تمثالمــــواد التقليديــــة الم ــــل  ل ــــدة بأق والبحــــث عــــن اســــتعمال مــــواد جدي

 .لما لهذا التطوير من أهمية في التنمية المستدامة  كلفة مادي،
  الطاقات المتجددة و إدماجها في المحيط المبنيخلق فضاءات متخصصة في. 
 ،ــــاء ــــي مجــــال البن ــــة التقنيــــة ف ــــة متعلقــــة بالمراقب ــــي  اقتــــراح نصــــوص تنظيمي لمواكبــــة التطــــور الحاصــــل ف

ــــــاء والعمــــــران ــــــم اســــــتحداثها بموجــــــب األمــــــرال ،مجــــــال البن وبموجــــــب  78/15ســــــيما وأن هــــــذه الهيئــــــة ت
وص تحتــــــاج إلـــــى تطــــــوير نظـــــرا للتطــــــور ومـــــن ذلــــــك الحـــــين نجــــــد أن هـــــذه النصـــــ 10/665المرســـــوم 

 .التقني الذي يشهده قطاع البناء
  اقتـــــراح إلـــــزام الرقابـــــة التقنيـــــة فـــــي مجـــــال البنـــــاء باعتبارهـــــا متدخلـــــة فـــــي مجـــــال البنـــــاء بغرامـــــات ماليـــــة

معتبــــــرة تتماشــــــى وخطــــــورة األضــــــرار التــــــي يمكــــــن أن تحــــــدثها عنــــــد الدراســــــة أو اإلنجــــــاز مــــــن خــــــالل 
ــــــديم دراســــــاتها النقديــــــة ا إذ نجــــــد أن العقوبــــــات المفروضــــــة عليهــــــا اتجــــــاه هــــــذه ، لمتعلقــــــة بالمشــــــاريعتق

ـــــة، ـــــة المفروضـــــة عليهـــــا هـــــي غرامـــــات رمزي ـــــي تخلفهـــــا هـــــذه  اإللزامي ـــــت مـــــع األضـــــرار الت إذا مـــــا قورن
 .البناءات
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  ســـــناد هـــــذا التـــــدخل بالنســـــبة ـــــرى وا  ـــــة فقـــــط بالنســـــبة للمشـــــاريع الكب ـــــدخل هـــــذه الهيئ إعـــــادة النظـــــر فـــــي ت
 .ألي مشروع عمراني

 :قائمة المراجع
 :باللغة العربة: أوال

 :الكتب/ 0 
ـــــى، دار الفكـــــر / 8 ـــــاء، الطبعـــــة األول ـــــدس المعمـــــاري  ومقـــــاول البن ـــــس، المســـــؤولية الخاصـــــة بالمهن ـــــرزاق حســـــين ي ـــــد ال عب

 .8817العربي، مصر، 
 :المقاالت/ 6

ــــــــــــات تحــــــــــــت الوصــــــــــــاية، أنظــــــــــــر موقــــــــــــع/ 8  : النترنيــــــــــــتوزارة الســــــــــــكن والعمــــــــــــران والمدينــــــــــــة عبــــــــــــر موقــــــــــــع ا: الهيئ
ww.mhuv.gov.dz  

، منشـــــــــــور بجريـــــــــــدة المســـــــــــاء اإللكترونيـــــــــــة، ب تـــــــــــاريخ "عمـــــــــــارة العاشـــــــــــور"آراء خبـــــــــــراء العمـــــــــــران حـــــــــــول انهيـــــــــــار / 6
 .86:58، 66/62/6687زيارة الموقع  ، تاريخmassa.com-WWW.el، عبر موقع 0/88/6680
 النصوص القانونية/ 3 
، يتضـــــــمن تغييـــــــر هيئـــــــة المراقبـــــــة التقنيـــــــة للبنـــــــاء، ج ر 8810أوت ســـــــنة  88، مـــــــؤرخ فـــــــي 10/665مرســـــــوم رقـــــــم / 8

 .8810أوت سنة  66، صادر بتاريخ 28عدد 
، يتضـــــمن إحــــداث هيئـــــة المراقبـــــة التقنيــــة للبنـــــاء وتحديـــــد أساســـــها 8878ديســـــمبر  68، مـــــؤرخ فــــي 78/15أمــــر رقـــــم / 6

 .8876جانفي سنة  88، صادر بتاريخ 8القانوني، ج ر عدد 
 1، الصــــــادر بتــــــاريخ 82، المتعلــــــق بالتأمينــــــات، ج ر عــــــدد8885ينــــــاير ســــــنة  65مــــــؤرخ فــــــي  67-85رقــــــم  األمــــــر/ 2

 .، المعدل والمتمم8885مارس
، المتعلـــــــق بإلزاميـــــــة التـــــــأمين فـــــــي البنـــــــاء مـــــــن 8885ديســـــــمبر  8، المـــــــؤرخ فـــــــي 888-85المرســـــــوم التنفيـــــــذي رقـــــــم / 8

 .8885/ 86/86در في الصا 70مسؤولية المتدخلين المدنية المهنية، ج ر عدد 
 :باللغة الفرنسية: ثانيا

1/ Jean PAUL PIROG: Jean TUCCELLA: Expérience européenne en Assurance et 

Réassurance de Responsabilité Décennale, Séminaire sur les Risques construction, Alger. 
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 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

 البناء والتعميرالرقابة القضائية على سلطات الضبط  اإلداري في مجال 

 ، باحثة دكتوراه جامعة سيدي بلعباسحمادو فاطيمة

 
 ملخص 

بهدف الحفاظ على النظام العام العمراني ،لكن حتى ال  تتمتع اإلدارة بسلطة واسعة في فرض القواعد العمرانية ،
ت لسلطة أخرى الرقابة تتعسف  في استعمال سلطاتها في مجال إصدار القرار اإلداري المتضمن  احد عقود التعمير منح

على تلك اإلجراءات  والمتمثلة في السلطة القضائية ،فالقاضي اإلداري يراقب مدى احترام اإلدارة لتلك الشروط،ويكون ذلك 
 .عن طريق رقابة قضائية والمتمثلة في دعوى اإللغاء ودعوى  التعويض

 الكلمات المفتاحية 
 دعوى التعويض دعوى اإللغاء ، البناء،الرقابة القضائية،التعمير و  الضبط اإلداري،

 
 

 Summary:                                                                                                   

the broad authority to impose urban rules, The administration has a broad authority to 

enforce urban rules in order to maintain public order, and also not to abuse their powers in the 

area of issuing administrative resolution containing one of the reconstruction contracts, was  

granted to another authority to control such actions represented in the judiciary, the 

Administrative Judge keeps an eye on the extent of the respect of the administration of those 

conditions, through judicial supervision, represented in the case of cancellation and 

compensation 

 

Key words : 

The administrative control, judicial control, construction, the case of cancellation, the claim 

for compensation. 
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 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

  :مقدمة 
إن القاعدة العامة هي حرية المالك في استعمال ملكيته العقارية  واستعمالها  والتصرف فيها وممارسة جميع  

هذه الحرية  مقيدة  بضوابط إذ ال تتعارض مع  األنشطة العمرانية التي يراها مناسبة لتحقيق المصلحة الخاصة إال أن
الصالح العام  والنظام العام العمراني وأسسها التي تستوجب وضع ضوابط وميكانيزمات رقابية ، لذلك بات من الضروري 
 تنظيم عقود التعمير وفق النسق الذي يضمن التوفيق بين المصلحة العامة لإلدارة  وهي حماية النظام العام العمراني
والمصلحة الخاصة للفرد والمتمثلة في الحصول على أحد الرخص والشهادات العمرانية عن طريق فرض الترخيص المسبق 

 .قبل القيام بتلك األعمال 
ويستوجب على اإلدارة وهي تقوم بالنشاط المخول لها احترام القانون عن طريق موظفيها، فإذا أخطأ أحد موظفيها   

داري وأدى هذا الخطأ إلى المساس  بالمركز القانوني للشخص وجب في هذه الحالة إجبار اإلدارة أثناء إصدار القرار اإل
 .على احترام حدود القانون  والتصرف في إطاره 

ولن يتأتى ذلك إال عن طريق القضاء الذي يحرص على حماية مبدأ المشروعية من جهة ويحقق العدالة ويحمي  
 .نين من جهة أخرى الحقوق والحريات العامة للمواط

وباعتبار عقود التعمير هي قرارات  إدارية شأنها  شأن القرارات اإلدارية األخرى سواء كان مضمون القرار إيجابيا  
بمنح أحد عقود التعمير أو سلبيا برفضها  يحق للمعني باألمر الذي تضرر  من القرار واعتبره غير مشروع اللجوء للقاضي  

 .بمجرد توافر أوجه عد المشروعية في القرار اإلداري  محل الطعن وكذا يمكنه  طلب التعويض  اإلداري وطلب إلغائه 
ما مدى فاعلية رقابة القاضي  اإلداري على أعمال اإلدارة المانحة : وتماشيا مع هذا الطرح تمثل اإلشكالية التالية  

 لعقود التعمير ؟
 :ويتفرع عن هذه اإلشكالية  التساؤالت التالية  

فيما تتجسد رقابة القاضي اإلداري  على عقود التعمير  ، هل بإمكان القاضي اإلداري وضع حد لكل تعسف يصدر من 
 اإلدارة المانحة لهذه  العقود ؟

ولإللمام واإلجابة على اإلشكالية  المطروحة وما تفرع عنها من تساؤالت تم تقسيم هذه الورقة البحثية إلى مبحثين 
ول دعوى إلغاء القرارات اإلدارية الفردية المتعلقة بالعمران كآلية  رقابية  قضائية ، أما المبحث الثاني  ،تضمن المبحث األ

 .فتم التطرق فيه إلى دعوى التعويض 
 .دعوى اإللغاء كآلية رقابية قضائية في مجال العمران : المبحث األول 

منح عقود التعمير في إطار وحدود القانون لحماية يقتضي مبدأ المشروعية أن تكون تصرفات اإلدارة المختصة ب  
األفراد وحرياتهم ، فال يكفي لحماية هذه األخيرة أن تتحقق سيادة القانون بل يستلزم األمر أن تكون أعمال  اإلدارة مشروعة 

ال كانت عرضة لإللغاء القضائي   .1وا 
لمشروعية ألن السلطة القضائية هي الحامية لحقوق وتعد الرقابة القضائية الضامن الحقيقي والفعال لحماية  مبدأ ا 

 .األفراد وحرياتهم ، إذ بغير هذه  السلطة القضائية ال يعدوا القانون أن يكون سوى قواعد نظرية 
والرقابة القضائية على سلطات الضبط اإلداري في مجال البناء والتعمير لها أهمية بالغة ، إذ أأخذ في االعتبار   

دولة وقوة السلطة التنفيذية كاتجاه معاصر ومدى خطورة هذا االتجاه على حقوق و حرية األفراد في التصرف اتساع نشاط ال
في ملكياتهم ، خالصة بعد أن أصبح األمر  الخروج على القانون واقعا مؤكدا باعتبار أن القائمين على األجهزة اإلدارية  

                                                           
 .08-06، ص 6688عمار بوضياف ، الوسيط في قضاء اإللغاء ، الطبعة األولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الجزائر ، سنة   -1
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وال يمكن إرجاعهم إال جادة الصواب إال بإلغاء  قراراتها  غير  وعلى تنفيذ القوانين  ما هم إال بشر معرضون للخطأ
 . 1المشروعة لمنعها من االعتداء على حقوق األفراد

وعليه ولدراسة دعوى اإللغاء في مجال العمران وجب علينا التطرق إلى تعريف دعوى اإللغاء في مجال العمران  
  .2ثم تبيان أساسها وأخيرا اآلثار المترتبة عليها 

 .مفهوم دعوى اإللغاء في مجال التعمير وشروطها : المطلب األول 
تعد دعوى اإللغاء من الدعاوى اإلدارية األكثر انتشارا و استعماال من جانب المتقاضين ، ولذلك سنعرف دعوى اإللغاء ثم 

 .نحدد شروطها 
 .تعريف دعوى اإللغاء : الفرع األول 

ن على أنها دعوى قضائية إدارية موضوعية عينية يحركها ويرفعها صاحب تعرف دعوى اإللغاء  في مجال العمرا 
الصفة والمصلحة أمام جهات قضائية مختصة سواء أمام المحاكم اإلدارية أو مجلس الدولة بهدف المطالبة بإلغاء قرار 

نستنتج أن دعوى إداري نهائي متضمن عقود التعمير غير المشروعة بموجب قرار يحوز على حجية مطلقة ، وبالتالي 
 .3اإللغاء تضمن  مبدأ المشروعية من جهة ومن جهة أخرى تحمي األفراد من تعسف اإلدارة 

 
 .شروط قبول دعوى اإللغاء في مادة التعمير والبناء:الفرع الثاني 

البناء ثم إن أول مسألة تعرض إلثارة منازعة إدارية تتعلق بمدى مشروعية القرار الفردي المتعلقة بعقود التعمير و  
 .إلغاءها هي مسألة البحث عن الشروط الواجب توافرها  لقبول هذا الطعن

وتعرف على أنها جملة الشروط التي يتطلبها قانون  البناء والقوانين ذات الصلة حتى يتمكن القضاء من الفصل  
بر هذه الشروط من النظام في موضوع الدعوى ، وفي حالة تخلف أي شرط منها يحكم القاضي بعدم قبول الدعوى ، وتعت

العام ، حيث يجوز للخصم إثارتها في أية مرحلة كانت عليها الخصومة  القضائية ، كما يمكن للقاضي إثارتها  من تلقاء 
 .4نفسه 

وتتمثل هذه الشروط في شروط تتعلق بالطاعن ، وشروط تتعلق بالقرار المطعون فيه وأخيرا  شروط الميعاد  
 .تناول هذه الشروط بجملة من التفصيل ، وعليه سن( اآلجال)

 .الشروط المتعلقة بالطاعن : أوال 
ال يجوز "  :المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على أنه  61/68من القانون  82بالرجوع إلى المادة  

 ".ألي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون
  

 .لطعن وجب أن تتوافر في الطاعن شرطان هما الصفة والمصلحة ولقبول ا

                                                           
لعدد األول ، عبد الرحمن البكويري ، وثائق التعمير بين اختصاص الدولة والجماعات المحلية ، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية ، ا  - 1

 .27، ص 8886ديسمبر ، 
، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها ، الجريدة  65/68/6685المؤرخ في  88-85بالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم   - 2

 .6685لسنة  67الرسمية ، العدد 
3 -   
،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة  محمد كمال األمين ، االختصاص القضائي في مادة التعمير والبناء - 4

 .62، ص 6680تلمسان ، 
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ويقصد بها أن يكون الطاعن أو المدعي في الدعوى القضائية في وضعية مالئمة تسمح بمباشرة  :صفة الطاعن  -0
رار دعواه ، أي أن يكون في مركز سليم يخول له إمكانية التوجه إلى القاضي اإلداري ، ولدارسة صفة الطاعن ضد الق

وجب التمييز بين الصفة في حالة األشخاص الطبيعية والصفة  2أو الشهادات العمرانية  1المتضمن أحد الرخص اإلدارية 
 .في حالة األشخاص المعنوية 

 : الصفة في حالة األشخاص الطبيعية  -
سليمها األشخاص المتضمن كيفيات تحضير عقود التعمير وت 88-85من المرسوم التنفيذي رقم  86أكدت المادة  

الطبيعيين الذين لهم حق رفع الطعون الفردية في مجال العمران سواء تعلق األمر برفض منح رخصة البناء أو الهدم أو 
التجزئة أو شهادة المطابقة أو التقسيم أو التعمير أو لسبب آخر  ال تقبل الدعوى إال من األشخاص الذي لهم صفة في 

 :المطعن فيه بشأنه وتتمثل األشخاص في طلب الترخيص الذي صدر القرار
 .المالك أو موكله  -
 .المستأجر المرخص له قانونا  -
 .الهيئة أو المصلحة العمومية المخصصة لها قطعة األرض أو البناية  -
 .3الحائز ، فهؤالء األشخاص هم من لهم صفة مباشرة وشخصية في الطعن باإللغاء  -
وز للغير أن يرفع دعوى إلغاء القرار اإلداري المتضمن عقود التعمير والمتمثلة في هذا وتجدر اإلشارة إال أنه يج 

الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ  018الجيران شريطة أن يثبتوا مصلحتهم الشخصية والمباشرة ، وهو ما أكده قرار رقم 
لمطلوبة من طرف المستأنف حيث تلخص وقائع هذه  القضية في أن اإلدارة علقت منح رخصة البناء ا 88/66/667

إلعادة بناء  مسكنه  على موافقة الجيران وأثناء القيام بأشغال البناء ألحقت أضرارا بعقار هؤالء الجيران مما أدى بهم  إلى 
رفع دعوى إلغاء هذه الرخصة أمام الغرفة اإلدارية التي ألغت هذه الرخصة ، فاستأنف المعني باألمر أمام مجلس الدولة 

بعدم توفر صفة الجيران للطعن في القرار ،  لكن رفض مجلس الدولة أمام هذا االستئناف  وأيد القرار الصادر عن مؤسسا 
 .4الغرفة اإلدارية وبالتالي أعطى الحق للجار في رفع دعوى إلغاء

 :الصفة في حالة األشخاص المعنوية  -
المتمثلة في الدولة ، الوالية، البلدية ، ومنه تنقسم األشخاص المعنوية إلى قسمين هما أشخاص معنوية عامة و  

فالطعون ضد القرارات اإلدارية الفردية الصادرة في مجال العمران قد تثار من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي 
 .أو الزير المكلف بالعمران كلما كانت تلك القرارات مشوبة بعيب من عيوب الالمشروعية 

وية الخاصة كالجمعيات التي لها عالقة بالبيئة ال يمكنها  رفع دعوى أمام القضاء اإلداري أما األشخاص المعن 
المتعلق بالتهيئة والتعمير ألنه منح لها الحق في التأسيس كطرف مدني فقط ،  68-68من القانون  78وهذا حسب المادة 

 .5األشخاص المعنوية العامة  هذا من جانب ومن جانب آخر أن تلك لرخص والشهادات ال تمنح إال من قبل
 
 

                                                           
 .تتمثل هذه الرخص في رخصة البناء ورخصة التجزئة ورخصة الهدم   - 1
 .تتمثل الشهادات العمرانية في شهادة التعمير وشهادة المطابقة وشهادة التقسيم  - 2
 .71العمران الفردية وطرق الطعن فيها ، الطبعة األولى ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ص  عزري الزين ، قرارات - 3
 .28، ص 6682، يناير  62مجلة الفقه والقانون ، العدد (  رخصة الهدم والبناء)عمار بوضياف ، منازعات التعمير في القانون الجزائري  - 4
نورة منصوري ، قواعد التهيئة والتعمير :  المتعلق بالتهيئة والتعمير ، انظر أيضا  68-86من القانون  78 للمزيد من التفاصيل راجع المادة  - 5

 .67، ص  6686وفق التشريع الجزائري ، دار الهدى للنشر والتوزيع ، الجائر ، 
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 :مصلحة الطاعن  -7
يقصد بالمصلحة الفائدة العملية المشروعة التي يراد تحقيقها باللجوء إلى القضاء بمعنى أنه ال يجوز اللجوء عبثا  

 .1إلى القضاء دون تحقيق منفعة ما ، كما يشترط في المصلحة أن تكون محمية قانونا
بأن تتميز المصلحة في دعوى إلغاء القرار اإلداري في ذلك المجال  بخاصيتين هما  وقد اشترط القضاء اإلداري 

 .2الطابع الحالي والطابع الشخصي ، أي أن هذا القرار يؤثر تأثيرا مباشرا وحاليا على رافع الدعوى 
 .شروط تتعلق بالقرار المطعون  فيه : ثانيا 

نما أقر المشرع الجزائري شروط أخرى ال يكفي توافر الصفة والمصلحة لقيام دعوى اإلل  غاء الخاصة بالتعمير وا 
 :تتعلق بالقرار المطعون  فيه في حد  ذاته ومن بين هذه الشروط ما يلي 

أن يكون القرار اإلداري في مجال عقود التعمير صادر من سلطة  إدارية  مختصة تعتبر  مختلف  الرخص والشهادات  -8
المتعلق بالتهيئة والتعمير    68-86رية صادرة عن جهات إدارية  مختصة ، فبالرجوع إلى قانون المتعلقة بالتعمير قرارات إدا

 .نجده قد حصر منح هذه الشهادات لرئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير 
منصوص عليها في المادتين مع مراعاة األحكام ال: " من ذات القانون بأنه  05ففي هذا اإلطار قضت المادة   

أدناه تسلم رخصة التجزئة أو رخصة البناء من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالتين  إما بصفته ممثال  07و  00
للبلدية  بجميع االقتطاعات والبناءات في قطاع يغطيه مخطط شغل األراضي  أو في حالة ما إذا كان ممثال للدولة في 

 ".األراضي بعد اإلطالع على الرأي الموافق للوالي حالة غياب  مخطط شغل
ال  ال   وبالتالي نستنتج أن القرار اإلداري في مجال عقود التعمير يجب أن يصدر من جهات أو هيئات مختصة وا 

 .3يعتد به 
ر اإلداري أن يكون القرار اإلداري في مجال عقود التعمير نهائيا محدثا  ألثر قانوني معين حيث  يشترط في القرا -6

المتعلق بالجانب العمراني حتى يكون محال للطعن ، يجب أن يكون  نهائيا أي استنفذ  كل المراحل التحضيرية إلصداره ، 
نما يجب أن يحدث  ومنه ال تعتبر اآلراء االستشارية  وال التحقيقات التي تسبق عملية إصدار القرار اإلداري محال للطعن وا 

 .4مركز قانوني أو إلغاءه أو تعديله أثرا قانونيا إما بإنشاء 
 
 .الميعاد : ثالثا  
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية أجل الطعن أمام  168بالنسبة آلجال الطعن القضائي، فقد حددت المادة  

ي الفردي ، كل من المحكمة اإلدارية ومجلس الدولة بأربعة أشهر يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار اإلدار 
ويسري هذا النص في حالة اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي بمنح الترخيص ، أما في حالة اختصاص 

                                                           
بعة الثالثة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية ، الهيئات واإلجراءات أمامها ، الط - 1

 .605، ص 6665
، سنة  62عادل بوراس ، دعوى إلغاء على ضوء قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري  ، مقال منشور بمجلس الفقه والقانون ، العدد  - 2

داري في مادة رخصة البناء ، دراسة تطبيقية ، مجلس الدولة ، عدد خاص نويري عبد العزيز ، رقابة القاضي  اإل: ، أنظر أيضا  61، ص 6682
 .18-16، ص  6661بالعمران ، منشورات الساحل ، الجزائر ، 

عطوي وداد ، الرقابة القضائية على رخصة البناء في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، جامعة باجي مختار ، عنابة ،  - 3
 .880 ، ص 6686

 .887عطوي وداد ، المرجع السابق ، ص  - 4



7102ـــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثاني جوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة تشريعات التعمير والبناء ـــــــــــــــــــــــــــــ  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------- 

138 

 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

الوزير المكلف بالعمران ،فإن االختصاص القضائي يؤول لمجلس الدولة في نفس اآلجال المنصوص عليها في المادة 
 من ذات القانون.168

المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير  88-85من المرسوم التنفيذي رقم  50ضت المادة أما بالنسبة  للغير فقد ق 
ترخص النسخة من المقرر المتضمن رخصة البناء الملصقة بمقر المجلس الشعبي البلدي لكل شخص : " وتسليمها بأنه 

 .1"ر معني باالطالع على الوثائق البيانية لملف الطلب وذلك إلى غية انقضاء أجل سنة وشه
 

 .أوجه دعوى اإللغاء في مجال التعمير : المطلب الثاني 
يقصد بأوجه دعوى اإللغاء  في مجال العمران الحاالت التي يتم االستناد إليها إللغاء ذلك القرار اإلداري المتعلق  

نت هذه األخيرة داخلية بالعمران  لعدم مشروعيته بعد قبول القاضي العريضة شكال بناءا على أوجه عدم المشروعية سواء كا
عيب السبب أو مخالفة  القانون وعيب االنحراف في استعمال السلطة أو قد تكون خارجية مثل عيب عدم االختصاص 
وعي ب الشكل واإلجراءات ، وعليه سوف يتم التطرق إلى أوجه دعوى اإللغاء الداخلية والخارجية من خالل الفرعين 

 :التاليين 
 

 .عدم المشروعية الخارجية أوجه : الفرع األول 
نكون أمام حالة عدم المشروعية الخارجية إذا تم الطعن في القرار اإلداري المتعلق بالتعمير انطالقا من عيب  

 .االختصاص وعيب الشكل واإلجراءات 
 .عيب عدم االختصاص : أوال 
ه على مشروعية القرار المتضمن هو العنصر األول الذي يخضع لتقدير مشروعية لدى بسط القضاء اإلداري رقابت 

 .أحد عقود التعمير ، والسبب في ذلك هو تعلق العنصر بالنظام العام 
 :هذا وتجدر اإلشارة إلى أن عيب عدم االختصاص يأخذ  ثالث صور لتجسيده والمتمثلة في 
اري يتضمن منح رخصة  يتعلق هذا العيب  عندما تقوم جهة إدارية بإصدار قرار إد: عيب عدم االختصاص الموضوعي  -

أو شهادة في مجال التعمير من اختصاص  جهة إدارية أخرى خاصة وأن مسألة تحديد االختصاص من صالحيات 
المشرع ، حيث وزع صالحيات منح الرخص والشهادات المتعلقة بعقود التعمير في كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي 

 .2والوالي والوزير المكلف بالتعمير 
يتعلق عيب عدم االختصاص المكاني إذا أصدر مثال رئيس بلدية قرار بمنح أحد : عدم االختصاص المكاني  عيب -

 .عقود التعمير محل رئيس بلدية أخرى 
يقع على الجهات اإلدارية المتمثلة في الوزير المكلف بالتعمير ، الوالي ، رئيس : عيب عدم االختصاص الزماني  -

إصدار القرار اإلداري المتضمن عقود التعمير خالل المدة المحددة ، مثال ذلك ما نص عليه المجلس الشعبي البلدي ، 
 :الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها وتتمثل في  88-85المرسوم التنفيذي رقم 

 .يوم بالنسبة لرخصة البناء  66 -
 .شهرين لتسليم رخصة التجزئة  -
 .شهر لتسليم رخصة الهدم  -

                                                           
 .56كمال محمد األمين ، مرجع سابق ، ص  - 1
 .28عمار بوضياف ، المرجع السابق ، ص  - 2
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 .يوم لتسليم شهادة التعمير  85 -
 .شهر لتسليم شهادة التقسيم  -
 .أيام لتسليم شهادة المطابقة  61  -

  .عيب الشكل واإلجراءات : ثانيا 
 .عيب مخالفة القانون: أوال 

 إن القاعدة العامة تقضي بعدم إلزام اإلدارة بالخضوع لشكليات معينة في إصدار القرار اإلداري ، لكن يرد على 
والمرسوم  68-86هذه  القاعدة استثناء وهو إلزامية اإلدارة إتباع شكل  معين ، وفي مجال التعمير وبالرجوع إلى قانون 

ألزم اإلدارة بإصدار جميع قراراتها سواء بالموافقة أو الرفض أو التأجيل بالتعليل ، وهذا حسب المادة  88-85التنفيذي رقم 
 .681-86من القانون  06
وص  اإلجراءات فيقصد بها تلك األعمال  التي تسبق عمليات منح أو إصدار الرخص اإلدارية ، أمنا أما بخص 

الشهادة التي ينص عليها القانون ى، ومن أهم هذه اإلجراءات  مرحلة االستشارة مثال كإلزام رئيس المجلس الشعبي البلدي 
 .2باستطالع رأي الوالي في حالة غياب مخطط شغل األراضي 

التالي يمكن القول بأن أهمية الشكل واإلجراءات التي يحددها المشع تعتبر في حد ذاتها ضمانة قانونية لحماية وب 
محقوق األفراد من تعسف اإلدارة في منح هذه الرخص والشهادات باإلضافة إلى تحقيق المصلحة العامة العمرانية وذلك من 

 .ا  يحافظ على مبدأ المشروعية خالل إلزام  اإلدارة عل اتخاذ قرارات مدروسة بم
 

 (.رقابة المشروعية الداخلية ) أوجه عدم المشروعية الداخلية : الفرع الثاني 
تتمثل أوجه  اإللغاء  الخاصة بالمشروعية الداخلية ،ويقصد به مخالفة آثار القرار اإلداري الصادر ألحكام ومبادئ  

الفة الجهة اإلدارية المختصة بمنح عقود التعمير تلك النصوص فإن ، وانطالقا من ذلك ففي حالة مخ3وقواعد القانون 
ال يجوز استعمال : " 68-86من القانون  866قرارها يعد مشوبا بعيب مخالفة القانون ، ومثال ذلك ما أكدت عليه المادة 

ليها في هذا األراضي أو البناء  على نحو يتناقض مع تنظيمات التعمير دون تعريض صاحبه للعقوبة المنصوص ع
 .4"القانون
 .عيب السبب :  ثانيا
الوقائع والظروف المادية والقانونية التي دفعت اإلدارة إلصدار قرارها ، وعليه فالسبب في مجال : يقصد بالسبب  

 عقود التعمير والبناء كباقي المجاالت األخرى يعد ركن من أركان القرار اإلداري الذي يتضمن أحد الرخص والشهادات في
 .المتعلق بالتهيئة والتعمير  68-86من القانون  06مجال العمران ، وهذا  ما أكدته المادة 

 
 

                                                           
  68-86من القانون  06المادة  - 1
 . 87-80، ص 6668بوستة إيمان ، النظام القانوني للترقية العقارية ، دار الهدى للنشر ، الجزائر ، - 2
 .888عمار عوايدي ، نظرية القرارات اإلدارية بين علم اإلدارة العامة والقانون اإلداري ، الطبعة األولى ، دار هومة ، الجزائر ، ص  - 3
والذي ألغى القرار محل االستئناف بعدم منح رخصة البناء بسبب نقص  62/68/6668نفس الرأي أكده مجلس الدولة في قراره الصادر في  - 4

المطلوبة في الملف رغم أن وصل اإليداع المسلم من قبل رئيس المجلس لشعبي البلدي لم يشر إلى أي نقص في الوثائق ومنه اإلدارة خالفت الوثاق 
-865في عدم منحها للمعني رخصة البناء رغم توفر الشروط كلها ، للمزيد حول تفاصيل القرار أنظر  عزري  الزين ، المرجع السابق ، ص 

860. 
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 .عيب االنحراف في استعمال السلطة : ثالثا 
يقصد بعيب انحراف استخدام سلطة معينة بواسطة جهة إدارية من أجل تحقيق هدف آخر غير ذلك الذي منحها  

حراف في استعمال السلطة قد يؤدي إلى إلغاء ترخيص  أعمال  البناء ، يعد تكوين قناعة القانون ألجله تلك السلطة ، فاالن
 .1القاضي اإلداري بأن السلطات اإلدارية مارست صالحياتها لتحقيق هدف غير  الهدف الذي منحت الصالحية من أجله 

 أو خاصا هدفا المشرع يرتب فإنه فإذا كان الهدف من إصدار  القرارات اإلدارية هو تحقيق الصالح العام  

 في االنحراف صور تظهر وعلبيه ، الصحيحة اإلجراءات سلوك المنشرع يستوجب قد أو  اإلداري القرار في المحكمة تستخلصه

 : وهي حاالت ثالث في العمراني المجال في السلطة استعمال
 . العمرانية العامة المصلحة عن بعيدة غاية  استهداف  -
 . العمران قانون عليها نص التي األهداف تخصيص قاعدة مخالفة -
 .2 التعمير مجال في  اإللغاء تراخيص مجال في باإلجراءات االنحراف -
 

 . العمران مجال في اإللغاء دعوى آثار : الثالث المطلب
 كما ، ولهاقب أو القضائية الدعوى رفض إما والتعمير البناء مجال في  اإلداري القرار إلغاء دعوى رفع عن يترتب 

 خالل من نتطرق سوف وعليه ، التعمير عقود المتضمن القرار تنفيذ وقف فيها يطلب مستقلة بدعوى يتقدم أن للمدعي يمكن

 . اآلثار هذه إلى اآلتية الفروع
 . التعمير عقود المتضمن اإلداري القرار إلغاء رفض : األول الفرع

 عيوب من وخالي سليم أنه أمامه المعروض للقرار  إللغاءا دعوى في الفصل عند اإلداري القاضي تأكد إذا 

 تلك بمنح سواء اإلدارة قرار تأييد  ومنه ، القانوني التأسيس لعدم الدعوى برفض قضى  ، والداخلية الخارجية المشروعية

 . تأجيلها أو رفضها أو التعمير والشهادات الترخص
 . التعمير ودعق المتضمن اإلداري القرار إلغاء : الثاني الفرع

 الخارجية أو الداخلية سواء المشروعية  عيوب أحد فيه تتوفر أمامه المعروض القرار أن قرار اإلداري القاضي رأى إذا 

 . الرفض أو التأجيل أو بالمنح إما مضمونه كان مهما بإلغائه فحكم ،
 

 . اإلداري القرار تنفيذ وقف : الثالث الفرع
ن خاصة  تداركها يصعب أضرارا عليها يترتب صدورها بمجرد  اإلدارية راراتالق نفاذ  بقابلية القول إن   دعوى وا 

 اإلداري القرار إلغاء جانب إلى ثانية دعوى يرفع أن للمدعي الجزائري المشرع منح لذلك ، لصدورها طويال  وقتا تتطلب اإللغاء

 القاعدة على استثناء يعتبر وهذا ، اإللغاء دعوى وعموض في الفصل غاية إلى تحفظي كإجراء القرار هذا تنفيذ وقف طلب وهي

 .صدوره بمجرد اإلداري للقرار التنفيذية القوة تتضمن التي العامة
 القرارات تنفيذ وقف لطلب  المنظمة المواد حددت قد نجدها واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون ألحكام  وباستقرائنا 

 فتنظر ، 127 غاية إلى 122 من المواد في والممثلة والوالي البلدي الشعبي المجلس يسرئ عن الصادرة التعمير بعقود المتعلقة

                                                           
 .71مال محمد األمين ، مرجع سابق ، صك - 1
وق شهرزاد عوايد ، سلطات الضبط اإلداري في مجال البناء والتعمير في التشريع الجزائري ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحق - 2

 .628، ص  6680، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 
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 التي بالتعمير المكلف الوزير من الصادرة التعمير بعقود المتعلقة للقرارات التنفيذ وقف طلبات أما ، اإلدارية المحاكم فيها

 دولةال مجلس فيها فينظر القانون ذات من 886 و 888 المادتين عالجتها
 (.التعويض دعوى ) والتعمير البناء مجال في اإلدارية المسؤولية دعوى : الثاني المبحث

  التعويض دعوى رفع التعمير عقود المتضمن اإلدارة قرار من المتضرر الشخص من القانون مكن ، ثانية جهة من

 وجب لذلك ، التعويض على والحصول الضرر  لجبر والكفيلة  الوحيدة الوسيلة الدعوى فهذه ، القرار مصدرة  اإلدارة ضد

 . التعويض دعوى آثار إلى وصوال  قيامها وشروط التعويض دعوى أساس إلى التطرق
 

 . التعويض دعوى أساس : األول المطلب
 هو التعمير بعقود والمتعلقة اإلدارة تصدرها التي القرارات عن الناتجة األضرار عن التعويض دعوى أساس يعتبر 

 التعويض دعوى رفع للمتضرر يمكن لكن ، الخطأ على  بناءا تكون المسؤولية ،  المسؤولين في  العامة للقاعدة طبيقات الخطأ

نما اإلدارة خطأ أساس على ليس  . العامة األعباء أمام المساواة بمبدأ اإلخالل عن وا 
 

 . التعويض دعوى لقيام  كأساس الخطأ : األول الفرع
 اإلثبات عبء وبالتالي ، عليها اإلدعاء تم التي اإلدارة خطأ إثبات التعويض دعوى رافع على العامة القاعدة تقتضي 

 الخطأ هذا يتخذ وقد ،1 الخطأ ذلك عن الناتج الضرر بجبر  المطالبة في الحق له يكفل  حتى الدعوى هذه رافع على يقع

 .2 مرفقي خطأ أو شخصي خطأ إما شكلين
 . التعويض دعوى لقيام كأساس العامة األعباء أمام المساواة بمبدأ اإلخالل : الثاني الفرع
 قيام إمكانية وهو استثناء عليها يرد القاعدة هذه لكن ، الخطأ أساس على يقوم التعمير عقود في التعويض دعوى أساس إن

 يتخذ اإلخالل هذا أن لىإ اإلشارة وتجدر هذا ، العامة  األعباء أمام المساواة بمبدأ  اإلخالل على بناءا التعويض دعوى

 الالزمة اإلجراءات اتخاذ عن اإلدارية السلطة امتناع صورة أو ، اإلجراءات اتخاذ في اإلدارة تماطل صورة وهما صورتان

 . العمران قواعد احترام لفرض
 

 . التعويض دعوى شروط : الثاني المطلب
 . والضرر طأالخ بين السببية والعالقة الضرر في التعويض دعوى شروط تتمثل 

 . الضرر : األول الفرع
 هذا عن ينشأ أن  يجب إذ بالتعويض، عليها والحكم اإلدارة مسؤولية تقرير أجل من وحده الخطأ شرط توافر يكفي ال 

 في يشترط التعمير في المسؤولية إطار في اإلداري فالقضاء ، اإلدارة تصرف عن بالتعويض يطالب بمن يلحق ضررا الخطأ

 غير خاصا أيضا يكون وان ، الخطأ أساس على التعويض  إطار في  ومباشرا  وماديا ومؤكدا وثابتا حقيقا ونيك أن لضرر

 .3 خطأ بدون التعويض إطار في وذلك عادي

                                                           
 .886عمار عوايدي ، المرجع السابق ، ص  - 1
، ص 6660روف جمال ، الرقابة القضائية على أعمال الضبط اإلداري ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة باجي مختار ، عنابة ق - 2

826. 
عزري الزين ، الضرر القابل للتعويض في مسؤولية اإلدارة على أساس الخطأ في مجال العمران ،  مجلة العلوم اإلنسانية ، جامعة بسكرة ،  - 3

 .12، ص 6666جوان 
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 . السببية العالقة : الثاني الفرع
 أن عويضت على المتضرر لحصول يكفي حيث ، التعويض دعوى قيام شروط من شرط ثاني السببية العالقة تعتبر 

ضافة ، ذكرها سبق التي  بشروطه الضرر يحصل  دون أو اإلدارة خطأ عن مباشرة وبطريقة الناتج الضرر يكون أن لذلك وا 

 كان إذا تنعقد التعمير عقود مجال في اإلدارة مسؤولية أن بالمعنى والخطأ الضرر بين سببية عالقة هناك أنه بمعنى ، خطأ

 الضرر حصول في السبب هو اإلدارة مارسته الذي اإلداري النشاط كان إذا أو ، الضرر وقوعل المباشر السبب هو اإلدارة خطأ

 . اإلدارة نشاط أو بخطأ ومباشرا وثيقا ارتباطا الضرر يرتبط أن أي خطئها غياب  في ولو
 

 . والتعمير البناء عقود في التعويض دعوى ثبوت آثار : الثالث المطلب
 القاضي يصدر الحالة هذه ففي ، المجال هذا في التعويض دعوى لقيام والموضوعية ةالشكلي الشروط  توافر بعد  

 : وهي احتماالت ثالث اإلداري
 عن ناتج أو خطئها عن  ناتج الضرر ذلك كان سواء ، بالمضرور الالحق الضرر عن الكاملة اإلدارة مسؤولية يقرر -8

 . اإلداري النشاط
 سوء ثبوت حالة في وذلك المسؤولية من اإلدارة إعفاء المجال هذا في اإلداري القاضي عن الصادر القرار يتضمن قد كما -6

 . التعمير عقود طالب نية
 مزورة وثائق على بناءا التعمير شهادات من  شهادة أو ما رخصة اإلدارة تصدر كان اإلدارة عن المسؤولية تخفيف يقرر -2

 الرخصة طالب بين المسؤولية القاضي يقسم أو يوزع وبالتالي صحتها من تأكدال دون الرخصة أو الشهادة هذه طالب لها قدمها

 .1 الشهادات أو  الرخص لتلك المانحة والجهة
 

  :خاتمة
 كما  الفردية والحقوق بالحريات يمس ما كثيرا والتعمير البناء مجال  لضبط كسلطة الرقابي لدورها اإلدارة ممارسة إن

نما ، مطلقا ليس األفراد على سلطاتها بفرض تدخلها  أن إال ، امتيازات من تملكه  قبل من  سلفا  مرسومة قانونية بدائرة وا 

 . القانون وسيادة المشروعية لمبدأ تطبيقا المشرع
 وبين العامة السلطة امتيازات من به تتمتع  لما اإلداري الضبط هيئات بين التوفيق أجل من  يتدخل بدوره فالقضاء  

بطال اإلدارة تعسف من هؤالء حماية محاوال األفراد قرار  تصرفاتها وا   آليات تحريك طريق عن وذلك ، اإلدارية  مسؤوليتها وا 

 على القضائية الرقابة بأن القول يمكن وبالتالي ، التعويض ودعوى  اإللغاء دعوى في أساسا تتمثل والتي القضائية الرقابة

 استغالل في وحرياتهم األفراد حقوق لحماية قانونية ضمانة  ذاتها بحد تعد والتعمير البناء مجال في اإلداري الضبط أعمال

  . العقارية ملكياتهم
 : في والمتمثلة االقتراحات بعض إيجاز يمكن األخير وفي 
 . فعاليته من تنقص التي  العراقيل من والحد العمران مجال في الجزائري القضاء دور تعزيز  -
 نصوص عدة بين متفرقة جعلها وعدم واضح تشريعي إطار في بتجميعها وذلك ، الرقابية ءاتإلجرا المشرع تبسيط ضرورة -

 . فيها التحكم أجل من
 في بإدماجها وذلك والتعمير التهيئة قانون في لهما المقررة واآلجال  اإللغاء ودعوى التعويض دعوى من كل معالجة ضرورة -

 . صريح نص
                                                           

 .851عطوي وداد ، المرجع السابق ، ص   - 1
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 . التقنية جوانبه بكل والتعمير البناء ومجال عقارال في متخصصين قضاة تكوين ضرورة -
 االطالع أجل من وذلك ، للقضاء العليا المدرسة مستوى على القضاة لدى والتعمير التهيئة قانون مادة تدريس إدراج ضرورة -

 . العمرانية األنظمة تفرزها التي اإلدارية المنازعات مختلف على واإللمام
 المراجع قائمة

 القوانين 
 8886سنة56المتعّلق بحماية التهيئة والتعمير،الجريدة الرسمية عدد 68-86انون ق

 68_86المعدل والمتمم لقانون 65_68القانون رقم _

 قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية _

 المتضمن كيفيات تحضير عقود التعمير 88-85المرسوم التنفيذي رقم _  

 الكتب القانونية 
 .6688سيط في قضاء اإللغاء ، الطبعة األولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الجزائر ، سنة عمار بوضياف ، الو   -
 .عزري الزين ، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها ، الطبعة األولى ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة_.
  6686دار الهدى للنشر والتوزيع ، الجزائر ، نورة منصوري ، قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع الجزائري ، _
مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية ، الهيئات واإلجراءات أمامها ، الطبعة الثالثة ، ديوان المطبوعات  -

 6665الجامعية ، الجزائر ، 
 . 87-80، ص 6668ئر ،بوستة إيمان ، النظام القانوني للترقية العقارية ، دار الهدى للنشر ، الجزا -
عمار عوايدي ، نظرية القرارات اإلدارية بين علم اإلدارة العامة والقانون اإلداري ، الطبعة األولى ، دار هومة ، الجزائر  -

 .  .888، ص 
 الرسائل واالطروحات الجامعية 

ادة الدكتوراه في القانون العام ، محمد كمال األمين ، االختصاص القضائي في مادة التعمير والبناء ،أطروحة لنيل شه --
 6680كلية الحقوق ، جامعة تلمسان ، 

 
شهرزاد عوايد ، سلطات الضبط اإلداري في مجال البناء والتعمير في التشريع الجزائري ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة _ 

  6680دكتوراه علوم في الحقوق ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 
 
القضائية على أعمال الضبط اإلداري ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة باجي مختار قروف جمال ، الرقابة  -

 6660، عنابة 
عطوي وداد ، الرقابة القضائية على رخصة البناء في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، جامعة باجي  -

  6686مختار ، عنابة ، 
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 المقاالت العلمية 

، يناير  62مجلة الفقه والقانون ، العدد (  رخصة الهدم والبناء)ر بوضياف ، منازعات التعمير في القانون الجزائري عما -
6682 

عزري الزين ، الضرر القابل للتعويض في مسؤولية اإلدارة على أساس الخطأ في مجال العمران ،  مجلة العلوم اإلنسانية _
 6666، جامعة بسكرة ، جوان 

عبد العزيز ، رقابة القاضي  اإلداري في مادة رخصة البناء ، دراسة تطبيقية ، مجلس الدولة ، عدد خاص نويري _
  6661بالعمران ، منشورات الساحل ، الجزائر ، 

عادل بوراس ، دعوى إلغاء على ضوء قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري  ، مقال منشور بمجلس الفقه والقانون _
 6682، سنة  62د ، العد

ي ، وثائق التعمير بين اختصاص الدولة والجماعات المحلية ، المجلة المغربية لإلدارة المحلية و ير عبد الرحمن البك  -
 .8886والتنمية ، العدد األول ، ديسمبر ، 
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 أساس المسؤولية اإلدارية في مجال التعمير والبناء

 جامعة سيدي بلعباس  هباحث دكتورا، عيشوبة عمار

  :مــلخـــص

إن دراسة موضوع المسؤولية اإلدارية يرتبط إرتباطا وثيقا بدولة القانون التي تقتضي حماية واسعة للحقوق والحريات من     
أي تعسف يمكن أن يطالها؛ في ظل ما تتمتع به اإلدارة من امتيازات وسلطات واسعة النطاق شملت مختلف النشاطات 

اشرها الفرد في حياته اليومية، هذه السلطات التي تتزايد وتظهر بشكل جلي في مجال التعمير والبناء، والتي منحها التي يب
 .                                                    القانون إياها حماية للمصلحة العامة العمرانية

ة وارد، مما يؤدي إلى المساس بالمصالح الخاصة باألفراد غير أن احتمال خروج اإلدارة عن مقتضيات هذا المصلح    
ذا كان األمر كذلك فما هو األساس الذي يمكن اعتماده لقيام مسؤولية اإلدارة في مادة التعمير والبناء؟. واإلضرار بها  وا 

 .ة العمرانيةالمسؤولية االدارية، دولة القانون، الحقوق والحريات، الفرد، المصلحة العام: الكلمات المفتاحية

  Abstract: 

    The study of administrative responsibility is closely linked to the State of law which require 

extensive protection of rights and freedoms from any abuse that can be inflicted upon them; 

and the administration enjoys wide-ranging privileges and powers that encompass the various 

activities that the individual undertakes in his daily life. 

     These authorities are increasing and are clearly visible in the field of reconstruction and 

construction, which the law gave them protection for the public interest of urban construction, 

but the possibility of the Department's exit from the requirements of this interest is contained, 

which leads to prejudice to the interests of individuals and damage to them. 

      If so, what basis could be adopted for the administration's responsibility for reconstruction 

and construction? 

Keywords: 

 administrative responsibility, state of law, rights and freedoms, individual, Public  interest 

Urbanism . 
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  :مقـدمة

بها، تقوم بمجموعة من النشاطات المختلفة؛ والتي يمكن أن تسبب من خاللها إن االدارة في إطار الوظائف المنوطة     
أضرارا تمس بالغير، األمرالذي يوجب حقا للمتضرر للمطالبة باصالح الضرر وجبره، حيث يعد النشاط العمراني أهم هذه 

ي يمكن أن يكون كذلك سببا في الذ -النشاط العمراني -النشاطات، كونه يرتبط بالمصلحة العامة العمرانية، هذا األخير
 . قيام مسؤولية اإلدارة

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، : " منه 868فإذا كانت القاعدة العامة في القانون المدني الجزائري في المادة     
 .(1)"ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

استبعد نهائيا فكرة الرجوع إلى القانون المدنين وكرس  8172عام  BLANCO قرار فإن القضاء اإلداري المقارن، ومنذ    
نظرية مستقلة للمسؤولية اإلدارية، األمر الذي يثير مسألة البحث عن األساس الذي يمكن اإلستناد عليه لتحديد مسؤولية 

ال البناء التي تصدرها السلطات اإلدارية التعمير والبناء تحديدا، والسيما فيما يخص تراخيص أعم مادةاإلدارة، ولكن في 
 .في هذا المجال

األمر الذي سيكون محل بحث في إطار هذه الدراسة من خالل محوريين، حيث سيتم التطرق في المحور األول إلى    
دارة، مسؤولية اإلدارة على أساس الخطأ في مادة التعمير والبناء، على أن يخصص المحور الثاني لمعالجة مسؤولية اإل

 .ولكن حال غياب الخطأ الذي يمكن اسناده إلى اإلدارة من خالل نفس مادة البحث

 مسؤولية اإلدارة على أساس الخطأ: المحوراألول

انتهت منذ أمد طويل تلك النظرية القائمة على أساس عدم مساءلة الدولة بالتعويض عن أخطاء الجهات اإلدارية، كونه    
دولة من سيادة، وهذا ما ال يمكن التسليم به؛ ذلك أن خضوع الدولة للقانون والتزامها بالتعويض يتنافى مع ما تتمتع به ال

 .عن أعمالها التي يمكن أن تسبب أضرارا لآلخرين ال يمكن أن يمس البتة بسيادتها

ن كانت للمسؤولية اإلدارية نظريتها الق    انونية المتميزة عن فاألصل العام أن مسؤولية اإلدارة هي مسؤولية خطئية، وا 
المسؤولية التقصيرية في القانون الخاص، إال أنه من حيث األركان العامة للمسؤولية، هذه األركان واحدة من حيث المبدأ 
سواء في القانون العام أو في القانون الخاص، ومن ثم هناك أركان ثالثة البد من توافرها لكي تتحقق مسؤولية اإلدارة 

 .(2)القائمة على الخطأ

                                                           
 .65-67، المعدل والمتمم  بالقانون رقم 71ر العدد .، ج8875سبتمبر  60المؤرخ في  51 -75األمر  -1
 .625، ص6665ان، ، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  لبن"الكتاب الثاني" محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء اإلداري -2
لمصلحة أما المسؤولية العقدية فإنها تجد تطبيقا لها في مجال الصفقات العمومية أي العقود التي تبرمها اإلدارة في المجال العمراني تحقيقا ل -

فعول و الصادر بموجب بعض هذه االلتزامات يحددها قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الساري الم العامة العمرانية، حيث أن
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ويكفي أن  –العمل الخاطئ  -وجود خطأ ينسب إلى اإلدارة : حيث تقتضي مسؤولية اإلدارة على أساس الخطأ، أوال   
: على أن تتوفر ثالثا ،(1)في مادة التعمير والبناء، ومن جهة ثانية تحقق الضرر الذي يدعيه المتضررالخطأ بسيطا يكون 

 .ربط بين خطأ اإلدارة والضرر الحاصل بصفة مباشرة عن هذا الخطأالعالقة السببية؛ والتي مؤداها ضرورة ال

وهذا ما استقر عليه القضاء االداري في كل من فرنسا ومصر، ومن بين هذه اإلجتهادات حكم المحكمة اإلدارية العليا     
 :المصرية والذي جاء فيه 

في جانبها، بأن يكون القرار اإلداري غير مشروع   خطأود مناط مسؤولية اإلدارة عن القرارات اإلدارية الصادرة منها هي وج" 
 .( 2)..."بين الخطأ والضرر العالقة السببية، وأن تقوم ضرراويلحق بصاحب الشأن 

     

وهو نفس القضاء الذي أقر بأن مسؤولية اإلدارة فيما يتعلق بتراخيص البناء تقوم على أساس الخطأ عندما تصدر قرارات  
 غير 

بناء بمخالفتها لقواعد البناء، كمخالفة قواعد اإلرتفاع والتعلية للمباني األمر الذي يسبب أضررا لمجاوري هذه سليمة بال
   .(3)األبنية

 المنح غير المشروع لتراخيص البناء : أوال

لعمراني بصدد هذه بمنح تراخيص أعمال البناء  للقواعد التي أقرها المشرع ا إن مخالفة السلطة اإلدارية المخولة قانونا    
األعمال  سواء تلك المقررة بموجب النصوص القانونية أو التنظيمية، توجب مسؤولية اإلدارة في مواجهة من تضرر مباشرة 

 .من هذه التصرفات الالمشروعة

                                                                                                                                                                                     

، وهي ليست محل بحث في هذه الدراسة، لمزيد من التفصيل ينظر تياب نادية،  6685سبتمبر لسنة  80المؤرخ في  687 -85المرسوم  الرئاسي 
 .6682زي وزو، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مواود معمري تي

رر للتوسع أكثر حول الضرر القابل للتعويض في إطار المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ في مادة التعميروالبناء، يراجع  عزري الزين، الض -1
، العدد الثاني جوان القابل للتعويض في مسؤولية اإلدارة على أساس الخطأ في مجال العمران، مجلة العلوم اإلنسانية ، جامعة محمد خيضر بسكرة

 . وما بعدها 12ص        6666
عة، مذكرة حكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية، أورده نداء محمد أمين أبو الهوى، مسؤولية اإلدارة بالتعويض عن القرارات اإلدارية غير المشرو  -2

 .06، ص6686ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق األوسط 
ق، جلسة  82لسنة  8887، والطعن رقم 81/88/6668جلسة  -ق 88لسنة  6876ة االدارية العليا المصرية رقم الطعن لدى المحك -3

أورده  محمد ماهر أبو العينيين، ضوابط مشروعية القرارات اإلدارية وفقا للمنهج القضائي، الطبعة األولى، المركز القومي  80/67/6666
 .256، ص6682لإلصدارات القانونية ، مصر 
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القانون إصدار  والسيما وأن الفقه والقضاء اإلداريين قد أقرا بأن السلطة التي تتمتع بها السلطات االدارية التي خولها     
تراخيص أعمال البناء سلطة مقيدة؛ فدور االدارة هنا اليتعدى القيام بعملية مطابقة بين الطلب المقدم والنصوص المنظمة 

    .(1)لعمليات البناء

المتعلق بالتهيئة  68 -86من القانون  28/68وفي هذا الصدد أقر المشرع الجزائري من خالل نص المادة      
 : والواردة في القسم الثالث من القانون المذكور، والتي جاء نصها كاآلتي( 2)والتعمير

استخدام  حقوق يحدد مخطط شغل األراضي بالتفصيل، في إطار توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير،"      
 .األراضي والبناء

 :ولهذا فإن مخطط شغل األراضي

ستعمال يحدد بصفة مفصلة بالنسبة للقطاع أوالقطا عات، أو المناطق المعنية بالشكل الحضري، والتنظيم وحقوق البناء  وا 
 ..." .األراضي

المحدد إلجراءات إعداد  871-88من المرسوم التنفيذي رقم ( 81) وكذلك ما نصت عليه المادة الثامنة عشر      
 :جاء نصها كاآلتيمخططات شغل األراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، والتي 

 :قوام مخطط شغل األراضي هو ما يأتي" 

 :الئحة تنظيم تتضمن -8

مذكرة تقديم يثبت فيها تالءم أحكام مخطط شغل األراضي مع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، وكذلك البرنامج  -(أ
 .المعتمد للبلدية أو البلديات المعنية تبعا آلفاق تنميتها

لتي تحدد لكل منطقة متجانسة ومع مراعاة األحكام الخاصة المطبقة على بعض أجزاء التراب كما هو جانب القواعد ا -(ب
 محدد 

نوع المباني المرخص بها : المذكور أعاله 8886المؤرخ في أول ديسمبر سنة  68 -86في الفصل الرابع من القانون رقم 
التي يعبر عنها معامل شغل األرض ومعامل مساحة ما  أو المحضورة ووجهتها، وحقوق البناء المرتبطة بملكية األرض

 .(3)..." يؤخذ من األرض مع جميع اإلرتفاقات المحتملة

                                                           
 .088،  ص 6667عزاوي عبد الرحمان، الرخص اإلدارية في التشريع الجزائري،أطروحة  دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  -1
 . 8886، لسنة 56ر العدد .، ج8886ديسمبر  68يتعلق بالتهيئة والتعمير، المؤرخ في  68 -86القانون رقم  -2
 .816، ص 8888، لسنة 60عدد ، الجريدة الرسمية، ال 871-88المرسوم  -3
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مما يعني أن االدارة ال يمكنها رفض تسليم أي من الرخص اإلدارية المطالب بها من قبل األفراد، إال إذا أثبتت أن     
اعد التهيئة والتعميير والمراسيم المطبقة له، وكذا مراعاة بعض القوانين هناك أسبابا جدية وقانونية تستدعي الرفض عمال بقو 

 . (1)الخاصة كتلك المتعلقة بالمناطق المحمية

المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير  88-85من المرسوم التنفيذي  56وهذا أيضا تأكيد من خالل نص المادة     
عن  االمتناعتراخيص البناء أو منحددها القانون والتي على أساسها يمكن وتسليمهاعلى إلتزام االدارة  بالضوابط التي ح

ذلك، حيث أنه ال يمكن لإلدارة منح رخصة البناء إال اذا ثبت أن هناكا تطابقا بين أعمال البناء المراد القيام بها، ومخطط 
 :شغل األراضي والتينصت على أنه

المتعلق به موافقا ألحكام مخطط شغل األراضي المصادق عليه، أو  ال يمكن أن يرخص البناء إال إذا كان المشروع" 
 ..."مخطط شغل األراضي في طور المصادقة عليه والذي تجاوز مرحلة التحقيق العمومي، أو مطابقا لوثيقة تحل محل ذلك

(2)  . 

 : بأن 88/68/8818خ وفي التطبيق القضائي قضت المحكمة االدارية العليا بالجزائر في قرارها الصادر بتاري    

مسؤولية والي والية تيزي وزو ومن معه تأسيسا على خرق القانون، حيث أن القانون يقضي بأن األراضي المخصصة "     
لتأسيس اإلحتياطات العقارية البلدية يجب أن تكون واقعة ضمن حدود النطاق  العمراني للمدن والمجموعات السكنية طبقا 

الذي يتم تحضيره من طرف المجلس الشعبي البلدي، ومن ثم فإن إدراج  قطعة أرض ملك للغير  للمخطط الرئيسي للتعمير
 .  (3)في االحتياطات العقارية للبلدية في غياب مخطط التعمير يعد خرقا للقانون

ارات منح ومما تقدم فإن القاضي اإلداري بإمكانه أن يرتب المسؤولية الكاملة على أساس خطأ اإلدارة من خالل قر     
تراخيص أعمال البناء غير المشروعة أو أفعال التعدي، فيصدر قراره بتحميل اإلدارة المسؤولية عن الضرر الالحق بالغير، 
كما يمكن أن يرتب مسؤولية المدعي في نفس الوقت من خالل خطأ صاحب المشروع أو المقاول للتقليل من مسؤولية 

 .اإلدارة

السؤولية في مجال التعمير والبناء، فهي نفسها تلك المأخوذة في القواعد العامة للمسؤولية أما عن شروط اإلعفاء من     
 : وهي

                                                           
 .12، ص6685عيشوبة عمار، منازعات رخصة البناء، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون تيارت،  -1

 .80، ص6685، لسنة 67ر العدد.ج - 2
، سنة 68، المجلة القضائية ، عدد 57168لف رقم عن الغرفة اإلدارية في الم 88/68/8818قرار المحكمة العليا الجزائرية الصادر بتاريخ  -3

، أورده كمال محمد األمين، اإلختصاص القضائي في مادة التعمير والبناء، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 815ص 8886
 .886، ص6680جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان 
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قد يكون الضحية هو المتسبب بالضرر الذي لحق به، وفي هذه الحالة ال يستحق التعويض إذا كان : تصرف الضحية  -أ
الذي رتب خطأ اإلدارة وهنا يمكن أيضا تقسيم  خاطئة األمر  ؛ كأن يقـدم معلومات ووثائق( 1)الضرر ناتجا عن خطئه

 المسولية بينهما   

    .(2)فالقانون أوجب على اإلدارة إجراء التحقيقات الالزمة قبل صدور القرار القاضي بمنح رخصة البناء 

تماما في  إذا كان الخطأ يرجع إلى شخص ثالث أجنبي عن الضحية أو اإلدارة، فمسؤولية اإلدارة تختفي: فعل الغير -ب
 .هذه الحالة

حيث تعتبر سببا من أسباب إعفاء اإلدارة من المسؤولية، على أن تكون هذه الشروط تحت رقابة السلطة : القوة القاهرة  -ت
 .    التقديرية للقاضي اإلداري

 التعطيل الالمشروع لتراخيص أعمال البناء: ثانيا

المتعلق بالتهيئة  68 -86من قانون  88المادة ) لق منها بصفة الطالبإن مطابقة الطلب للشروط القانونية سواء ما تع    
، أوما تعلق بالوثائق التي تبين انسجام  المحل مع قواعد العمران (88-85من المرسوم التنفيذي  86والتعمير، والمادة 

اعتبار أن رخصة البناء ليست وقواعد البيئة، فإنه يتعين على السلطة المعنية منح رخصة البناء للطالب بقرار صريح على 
 .(3)عمال تقديريا فحسب، بل هي اختصاص مقيد لإلدارة

امتناعا غير يعد  المواعيد القانونيةوبذلك فإن عدم رد اإلدارة المختصة على طالبي تراخيص أعمال البناء، رغم فوات     
 86من القانون  06ن خالل أحكام المادة قد يرتب مسؤوليتها إذا نتج عن ذلك ضرر، وهو مايفهم بسهولة ويسر م مشروع

المتعلق بالتهيئة والتعمير والتي نصت على ضرورة اإللتزام في حالة الرفض أو التحفظ أن تبلغ المعني بذلك تبليغا  68 -
   .(4)، ألن أسباب الرفض يجب أن تستخلص من أحكام هذا القانونمعلال

يرتب مسؤوليتها اإلدارية، ذلك أن أول مظاهر المسؤولية اإلدارية الواقعة على وعليه فإن امتناعها عن أداء هذا اإللتزام     
عاتق اإلدارة في مجال تراخيص البناء وواجباتها، هو التزامها بمنح رخصة البناء المطلوبة استجابة لضرورة ممارسة أحد 

  .مظاهر حق الملكية العقارية تحديدا والحقوق العينية العقارية عموما
                                                           

ة والتعمير في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  جامعة أبي قارة تركي إلهام، آليات  الرقابة في مجال التهيئ -1
 .82، ص 6682بكر بلقايد تلمسان، 

 .887كمال محمد األمين، اإلختصاص القضائي في مادة التعمير والبناء، مرجع سابق، ص -2
مران، مجلة البحوث والدراسات اإلنسانية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، صليلع سعد، سلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال الع -3

، للتوسع أكثر يراجع عربي باي يزيد، استراتيجة البناء على ضوء قانون التهيئة 268، ص 6686، 60سكيكدة، العدد  8855أوت  66جامعة 
 .وما بعدها 856، ص6685امعة الحاج لخضر باتنة، والتعمير الجزائري أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج

، كمال محمد األمين، مسؤولية اإلدارة على أساس الخطأ في مادة التعمير والبناء، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، جامعة عمار ثليجي -4
 .286، ص6685األغواط   العدد الثاني جوان 
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في الطلب إلعتبارات تتعلق بتحضير المخططات العمرانية،  تأجيل البثأنه تجدر اإلشارة أنه بإمكان اإلدارة  غير    
أوتغيير مرتقب في القواعد التنظيمية المتعلقة بالتعمير، إال أن هذا التأجيل يجب أال يتجاوز مدة أقصاها سنة حسب ما ورد 

ال اعتبر  88 -85وم التنفيذي من المرس 52في الفقرة األخيرة من نص المادة  المتعلق بتحضير عقود التعمير وتسليمها، وا 
 .ذلك امتناعا غير مشروع من طرف اإلدارة 

 :والتي جاء نصها كاآلتي

  " . يصدر قرار تأجيل الفصل خالل األجل المحدد للتحضير، وال يمكن أن يتجاوز ذلك سنة واحد" ... 

ن التأجيل يمتد ألكثر من المدة المحددة قانونا، مما يترتب معه ضرر للمعني بالرخصة؛ إال أنه في الواقع العملي نجد أ    
 .    (1)ويمنحه الحق في اللجوء للقضاء طلبا للتعويض

كذلك فإن تصحيح القرارات المعيببة في حالة صدور قرار مخالف لقواعد البناء والتعمير، ال يرتب مسؤوليتها إن هي     
ل المواعيد واآلجال القانونية المقررة في هذا الصدد، إلنها بهذا تكون قد التزمت صحيح القانون، خال سحبهبادرت إلى 

وبالتالي ال يمكن لألفراد اإلدعاء بأن ضررا قد لحق بهم من قرار السحب السليم، طالما أن األجل المقررال يزال قائما، وهو 
اء التي قد تقع فيها اإلدارة، وحفاظا على اإلستقرار القانوني نفس األجل المقرر للطعن القضائي، وذلك لتالفي األخط

 . ( 2)للمعامالت

  86/68/8876: وهو األمر الذي عرف له تطبيقا في اجتهادات  مجلس الدولة الفرنسي من خالل قراره الصادر بتاريخ   

 .TROUILLAS(3 )فــي قضية 

ة لهذا الوضع القانوني، وذلك عندما تمنح اإلدارة المختصة رخصة ولقد عرف المشرع العمراني الجزائري، صورة مماثل     
البناء لطالبها، ثم بعد ذلك يتبين أن القطعة التي أريد البناء عليها ال تتوافق وأحكام مخطط شغل األراضي، فتقدم اإلدارة 

تحضيرعقود التعمير المحدد لكيفيات  88-85من المرسوم الرئاسي رقم  56على سحب رخصة البناء، عمال بالمادة 
وتسليمها، ففي هذه الحالة ال يمكن أن يتعذر صاحب الرخصة باألضرار التي لحقته من قرار السحب ليطالب بالتعويض، 

 .(4)ألن اإلدارة والحال هذه قد سحبت قرارا غير مشروع

                                                           
 . 81سابق، ص عيشوبة عمار، منازعات رخصة البناء، مرجع -1
تلمسان، بركات أحمد، أطروحة دكتوراه، واقعة السكوت وأثرها على وجود القرار اإلداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد،  -2

 .618ص  6688
 801، ص6668لسياسية، جامعة قسنطينة، عزري الزين، منازعات القرارات الفردية في مجال العمران، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم ا - 3
. 
 .288كمال محمد األمين، مسؤولية اإلدارة على أساس الخطأ في مادة التعمير والبناء،  مرجع سابق، ص -4
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ير مشروع بوقف أعمال البناء أو وهي الحالة التي التي تصدر فيها اإلدارة قرارا غتعديها،  حالة كما تقوم مسؤوليتها    
األمر بهدمه، بالرغم من حصول مالك البناء على ترخيص مسبق بذلك من السلطات المختصة بمنح تراخيص البناء، ومن 

 :تطبيقات هذه الحالة ماجاء في القرار الصادر عن مجلس الدولة الجزائري

يلزم  ل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغيرمن القانون المدني أن كل عم 868من المقررقانونا بالمادة " 
 .من كان سببا في حدوثه بالتعويض

ولما كان ثابتا في قضية الحال، أن البلدية قامت بالتعدي على الجدار، وتحطيمه بدون أن تحصل على حكم يرخص     
ر برخصة البناء محل محضر اثبات حالة، لها بذلك بحجة أن الحائط تم بناؤه بطريقة فوضوية، رغم أن المستأنف استظه

 .على أنه لم يغلق مجرى مياه الوادي كما تدعيه البلدية

وعليه فإن البلدية تتحمل مسؤولية خطئها، مما يتعين إلغاء القرار المستأنف فيه والذي رفض على أساسه تعويض 
   .(1)المستانف

 مسؤولية اإلدارة بدون خطأ : المحور الثاني

اإلدارة القائمة بغير خطأ، هي نوع حديث من المسؤولية التي تتحملها اإلدارة دون أن ترتكب خطأ، وذلك على  مسؤولية    
    .(2)الرغم أن الخطأ هو الركن األول واألهم في المسؤولية التقليدية القائمة على أساس الخطأ

قوم على أساس المخاطر بتطبيقاتها المتعددة، أو حيث أن هناك فئتين من المسؤولية اإلدارية بدون خطأ، وهي إما أن ت    
على أساس المساس بالمساواة أمام األعباء العامة، وهي حالة ال يمكن إسنادها إلى خطأ مرفقي أو مخاطر غير عادية، 

نما تكون نتاج وضع يتم من خالله تحميل شخص ما عبئا أو ارتفاقا مع استفادة العامة منه  .     وا 

، ألنه بغير هذا التعويض سيكون اإلدارة مشروعن العدالة أن يتم تعويض المضرور رغم أن نشاط وبالتالي فم    
 .المضرور قد تحمل بدون حق ضررا استثنائيا دون عموم األفراد، وهو ما يمثل إخالال بالمساواة أمام األعباء العامة

 :لتعويض عن المسؤولية الواقعة في حق اإلدارة بال خطأ يتطلب الضرر الموجب للتعويض توفر شرطينوحتى يتم ا     

فمن ناحية أولى يجب أن يكون الضرر خاصا بمعنى أال يصيب عددا كبيرا من األفراد أو الهيئات الخاصة، أما من ناحية  
      .(3)ثانية فيشترط أن يكون الضرر غيرعادي

                                                           
 .88، أورده عيشوبة عمار، مرجع سابق ص881، ص68، المجلة القضائية، العدد66/68/8881، بتاريخ 807656القرار رقم  - 1
 .568، ص8885لو، القضاء اإلداري، المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية مصر، ماجد راغب الح -2
، ينظر كذلك فؤاد محمد موسى 62، لإلستزادة يراجع كذلك عزري الزين، مرجع سابق، ص 616محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص -3

، بدون طبعة، 6662، معهد االدارة العامة، المملكة العربية السعودية، "دراسة مقارنة" السعودية  عبد الكريم  القرارات اإلدارية في المملكة العربية
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 على أساس اإلخالل بمبدأ المساواة أمام األعباء العامة المسؤولية: أوال

إن مبدأ المساواة أمام األعباء العامة يعتبر من المبادىء العامة للقانون اإلداري، يطبقه القاضي اإلداري ولو في غياب      
التي تقوم بها اإلدارة النص القانوني، فليس من المساواة أن يتحمل شخص ما لوحده عبء األضرار الناتجة عن النشاطات 

  .(1)لتحقيق المنفعة العامة

كما هو الشأن في المسؤولية  –وما يميز هذه المسؤولية بأن الضرر محل المطالبة بالتعويض ليس ناشئا عن حادث      
نما نتيجة طبيعية وحتمية لبعض األوضاع والتدابير بسبب آثارها على بعض األفراد تمت  -على أساس المخاطر وا 

   .(2)تحقيقا للمصلحة العامة العمرانية -ومنها الحق في البناء -تضحية ببعض من حقوقهمال

ومن بين تطبيقات مسؤولية اإلدارة عمال بهذا األساس في مادة التعمير والبناء، حالة عدم فرض اإلدارة احترام قواعد     
القواعد على كل من يقوم  اءات الالزمة لفرض احترام هذهالعمران بحيث تتخذ اإلدارة سلوكا سلبيا باإلمتناع عن اتخاذ اإلجر 

بأعمال  البناء؛ وهنا ال وجود للخطأ، وال يمكن اعتبار هذا الموقف السلبي خطأ طالما أن أمر القيام بهذا اإلجراء من عدمه 
جراءات الضرورية التي من قبيل السلطة التقديرية لإلدارة، ولكن المسؤولية غير الخطئية تظل قائمة بسبب عدم اتخاذ اإل

 .(3)تفرض احترام قواعد التعمير والبناء، والتي توجب التعويض إذا ماوجدت أطراف قد تضررت جراء هذا التقاعس

 : NAVARRAهذه القاعدة التي نلمسها بوضوح  في القضاء اإلداري الفرنسي بخصوص قضية السيد     

سنتمترا من مسكنه والذي تصب ( 06)الفوضوي الذي يقع على بعد ستين حيث أنه تقدم بتظلم إلى الوالي شاكيا أمر البناء
مجاري مياهه القذرة جميعا في ملكيته، ولكن الوالي رغم تذكيره مرارا إال أنه لم يتخذ اإلجراءات المطلوبة، رغم أن البناء 

 .من قانون العمران والسكن الفرنسي 18خالف أحكام المادة 

دعوى أمام القضاء، حيث أقر مجلس الدولة الفرنسي مسؤولية اإلدارة على أساس المسؤولية  وأمام هذا الوضع  رفع     
بالمقارنة مع بقية أفراد المجتمع من جراء األضرار   NAVARRAبدون خطأ لرفع حالة الالمساواة التي أصبح فيها السيد 

 .( 4)احترام القواعد المتعلقة بالبناء والتعمير الخاصة وغير العادية التي تحملها لوحده بسبب عدم سهر اإلدارة على فرض

                                                                                                                                                                                     

، مذكرة ماجستير، قسم السياسة الشرعية، جامعة "دراسة مقارنة" ، ينظر كذلك عبد المجيد بن بدر العتيبي، المسؤولية اإلدارية بدون خطأ 262ص 
 .56ص – 26، ص 6688ملكة العربية السعودية،اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  الم

 .58قارة تركي إلهام، مرجع سابق، ص -1
كمال محمد األمين، مسؤولية اإلدارة بدون خطأ في مادة التعمير والبناء، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون   -2

 .865، ص 6685تيارت، العدد الثاني، أكتوبر 
، 6666ا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا، دار هومة للنشر الجزائر، حمدي باش -3

 . 207ص
مسعود شيهوب، المسؤولية عن المخاطر وتطبيقاتها في القانون اإلداري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن : قرار مجلس الدولة الفرنسي، أورده - 4

 .866، نقال عن عيشوبة عمار، مرجع سابق، ص27الجزائر، ص  عكنون
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ومن بين تطبيقات القضائية بخصوص اإلخالل بمبدأ المساواة أمام األعباء العامة كأساس لمسؤولية اإلدارة في مادة     
 :بأنه 88/68/8888: التعمير والبناء في القضاء اإلداري الجزائري، ما قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ

حيث يتضح من دراسة الملف والوثائق المقدمة من طرف المستأنف، أنه استفاد من قرار منح قطعة أرض مساحتها "... 
 .65/65/8812: ، ثم استفاد من رخصة بناء بتاريخ62/65/8812مترا مربعا، مؤرخ في  856

  .حيث أن هذه الوثائق سلمت له من طرف طرف رئيس بلدية الشراقة    

، وأن هذه البلدية الجديدة الشراقةبلدية مستقلة عن بلدية  أوالد فايتأصبحت  8818حيث أنه بعد التنظيم اإلداري لسنة     
ملزمة باإللتزامات التي كانت على كانت الشراقة، وال تستطيع أن تنكر ما التزمت به بلدية الشراقة، أن ما التزمت به هذه 

 .8818ة الثانية أن تنكرها، وهذا طبقا للقانون الذي أنشأ التنظيم اإلداري لسنة األخيرة أنشأ حقوقا ال يمكن للبلدي

وأنه زيادة على ذلك، اليمكن للبلدية المستأنف عليها أن تحرم المستأنف وحده، ألن مواطنين آخرين استفادوا بحصص     
، فلهذا فإن القرار الذي اتخذه رئيس بلدية أرض في نفس المكان، لكن لم تنزع منهم رغم أنهم لم يباشروا في بناء مساكنهم

أوالد فايت غير قانوني ويستلزم البطالن، ولما قضوا بغير ذلك فإن قضاة الدرجة األولى أساءوا تطبيق القانون ويجب 
  .(1)"ابطال قرارهم

كانت اإلدارة  ، والتي-صاحب قطعة األرض -وبموجب هذا القرار تم رفع حالة الالمساواة التي تضرر منها المستأنف
 .ممثلة في رئيس البلدية أوالد فليت سببا في حدوثها

 المسؤولية على أساس نظرية المخاطر  : ثانيا

أقام مجلس الدولة الفرنسي بجانب مسؤولية اإلدارة القائمة على الخطأ، مسؤولية أخرى تقوم بغير خطأ، أي على أساس     
 وتصرف اإلدارة الضررية على ركنين فقط، هما الضرر وعالقة السببية بين المخاطر أو تحمل التبعة، وتقوم هذه المسؤول

الذي ال ينطوي على أي خطأ ينسب إليها، وال تستطيع اإلدارة أن تنفي مسؤوليتها إال إذا أثبتت انتفاء العالقة المشروع 
 .(2)السببية وذلك بوقوع الضرر بفعل أجنبي عنها

األشغال عن  مسؤولية اإلدارةفي مجال البناء والتعمير بشكل جلي وواضح، من خالل تجد نظرية المخاطر تطبيقا لها     
 المنشآت، أو بعد بناء فمن الممكن أن تتسبب هذه األشغال بأضرار لألفراد سواء في األموال أو األشخاص عند العمومية
بين المشارك في األشغال العمومية، على أن القضاء اإلداري في هذا الصدد اعتمد معيار صفة المتضرر؛ فميز  تنفيذها

                                                           
 .828أورده كمال محمد األمين، اإلختصاص القضائي في مادة التعمير والبناء، مرجع سابق، ص  -1
 ".المسؤولية القائمة على أساس الخطأ " إن هذه المسؤولية لها صفة استثنائية، وتقوم بدور تكميلي للقاعدة العامة أي -2
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والمرتفق، والغير وذلك لتحديد ما إذا كان هذا النوع من المسؤولية واجب اإلستناد على المخاطر فقط أم على الخطأ 
  .(1)أيضا

العمل )تعويض إذا أثبت العالقة السببية بين الضرر الحاصل واألشغال العمومية أما بالنسبة للغير قد يحصل على    
، وال يحصل على تعويض إال إذا كان للضرر طابع غير عادي، وهذا ما أقرت به المحكمة اإلدارية (لذي ألحق الضررا

في قضية بعزيزي، الذي رفع دعوى يطالب من خاللها التعويض عما لحق عمارته  88/86/8808بالجزائر العاصمة في 
إال أن  -شرعيةألن البناء تم بصورة غير  -لتعويض من أضرار بسبب األشغال العمومية، ورغم عدم حكم القاضي با

 .القاضي ذكر أن اإلدارة مسؤولة قبل الغير، حتى ولو لم يكن هناك خطأ، أي على أساس المخاطر

أما األضرار الواقعة على المرتفقين فإن التعويض عن األضرار هنا يخضع لنظام الخطأ، فاألحكام القضائية تقر في    
في انعدام الصيانة، أوعيب في البناء، وهذا ما يجد تطبيقا له من خالل حكم مجلس الدولة مفترض بالخطأ الأغلبها 

حينما أقر بمسؤولية البلدية على أساس الخطأ المفترض المتمثل في عدم إلتزامها 61/62/8888الجزائري الصادر بتاريخ 
   .(2)ا في القيام بأعمال الصيانة العادية والدورية للحفرةباتخاذ اإلجراءات والتدابير القانونية لتسييج الحفرة، أي تقاعسه

أما األضرار الواقعة على المشاركين في األشغال العمومية، فإنها تؤسس على أساس المخاطر الناشئة، أي اليمكن     
ريب عن مخاطر تحميلها المسؤولية، إال إذا كان لحادث قد نتج عن خطأ ينسب لإلدارة، وتبرير ذلك أن المشارك ليس بغ

العملية، ذلك أنه يشارك في انجاز المشروع وتنفيذ األسغال العمومية، وهذا ما أقرته المحكمة اإلدارية للجزائر في قرارها 
 80/86/88:الصادر بتاريخ

 .(3)في قضية تخص شركة كهرباء وغاز الجزائر

 :خـاتـمة

اعتبارها سلطة ضبط يناط بها تنظيم هذه األعمال وفرض رقابتها إن التدخل اليومي لإلدارة في مجال البناء والتعمير، ب     
في إطار ما يعرف بالدولة الضابطة كمفهوم حديث، أضفى إلى عديد األخطاء التي تسبب أضرار لألفراد، كأن  عليها،

م مسؤوليتها على تتأخر أو تعطل مصالح طالبي تراخيص البناء، أو تمتنع عما ألزمته إياها قواعد التشريع العمراني، فتقو 
أساس الخطأ المرتكب ومع زيادة حدة هذه التدخالت أمكن كذلك تحميلها المسؤولية، ولو في غياب الخطأ الذي يمكن أن 

، والذي يعد من بين -على أساس المساس بمبدأ المساواة أمام األعباء العامة، أو على أساس المخاطر -ينسب إليها 

                                                           
-6688بدارنية رقية، مطبوعة محاضرات في المنازعات اإلدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، غير منشورة،   -1

 .862، لالستزادة ينظر محمد كمال األمين، مسؤولية اإلدارة بدون خطأ في مادة التعمير والبناء، مرجع سابق، ص88ص 6685
 .867إلختصاص القضائي في مادة التعمير والبناء، مرجع سابق، ص كمال محمد األمين، ا -2
 .82بدارنية رقية، مرجع سابق، ص -3



7102ـــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثاني جوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة تشريعات التعمير والبناء ـــــــــــــــــــــــــــــ  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------- 

156 

 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

ها القضاء اإلداري في مجال المسؤولية اإلدارية؛ األمر الذي يوفر ضمانات أكثر لألفراد التطورات الحديثة التي توصل إلي
 .في مواجهة السلطات الواسعة لإلدارة في مادة التعمير والبناء بوجه خاص

 قـائـمة المـراجع

 الــكتب: أوال

 .8885ية، اإلسكندرية مصرماجد راغب الحلو، القضاء اإلداري، المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجامع -8

مسعود شيهوب، المسؤولية عن المخاطر وتطبيقاتها في القانون اإلداري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون،  -6
 . الجزائر

 حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا   -2

 . 6666 دار هومة للنشر الجزائر،

، معهد االدارة العامة، المملكة "دراسة مقارنة" محمد موسى عبد الكريم، القرارات اإلدارية في المملكة العربية السعودية  -8
 . 6662العربية السعودية، 

ان، ، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت  لبن"الكتاب الثاني" محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء اإلداري -5
6665  . 

محمد ماهر أبو العينيين، ضوابط مشروعية القرارات اإلدارية وفقا للمنهج القضائي، الطبعة األولى، المركز القومي  -0
 .6682لإلصدارات القانونية، مصر

 الرسائل والمذكرات العلمية: ثانيا

 . 6667، كلية الحقوق، جامعة الجزائر عزاوي عبد الرحمان، الرخص اإلدارية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه -8

ينظر تياب نادية، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  -6
 .6682جامعة مواود معمري تيزي وزو، 

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بركات أحمد، أطروحة دكتوراه، واقعة السكوت وأثرها على وجود القرار اإلداري -2
 .6688أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

كمال عربي باي يزيد، استراتيجة البناء على ضوء قانون التهيئة والتعمير الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق  -8
 .6685والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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ئي في مادة التعمير والبناء، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد األمين، اإلختصاص القضا -5
 .6680أبي بكر بلقايد، تلمسان 

نداء محمد أمين أبو الهوى، مسؤولية اإلدارة بالتعويض عن القرارات اإلدارية غير المشروعة، مذكرة ماجستير كلية  -0
 . 6686الحقوق  جامعة الشرق األوسط، 

، مذكرة ماجستير، قسم السياسة الشرعية، "دراسة مقارنة" بد المجيد بن بدر العتيبي، المسؤولية اإلدارية بدون خطأع -7
 .6688جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، المملكة العربية السعودية،

ذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم قارة تركي إلهام، آليات  الرقابة في مجال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، م -1
 .6682السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 

عيشوبة عمار، منازعات رخصة البناء، مذكرة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون تيارت،  -8
6685.  

 المقاالت العلمية: ثالثا

ية اإلدارة على أساس الخطأ في مجال العمران، مجلة العلوم اإلنسانية، عزري الزين الضرر القابل للتعويض في مسؤول -8
 .6666جوان  العدد الثاني،. ، ، جامعة محمد خيضر بسكرة

صليلع سعد، سلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، مجلة البحوث والدراسات اإلنسانية كلية الحقوق  -6
 .6686نوفمبر  60سكيكدة، العدد  8855أوت  66والعلوم السياسية، جامعة 

كمال محمد األمين، مسؤولية اإلدارة على أساس الخطأ في مادة التعمير والبناء، مجلة الدراسات القانونية والسياسية،  -2
 .6685جامعة عمار ثليجي، األغواط، العدد الثاني جوان 

مير والبناء، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، كمال محمد األمين، مسؤولية اإلدارة بدون خطأ في مادة التع -8
 . 6685كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون تيارت، العدد الثاني أكتوبر

 المطبوعات: رابعا

، بدارنية رقية، مطبوعة محاضرات في المنازعات اإلدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت -8
 . 6685 -6688غير منشورة،  

 النصوص القانونية والتنظيمية : خامسا

 القوانين واألوامر -أ

 .8886لسنة  56ر العدد .يتعلق بالتهيئة والتعمير، ج 68 -86القانون رقم  -8

 .، المعدل والمتمم8875لسنة  71، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر العدد51 -75األمر  -6
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  المراسيم -ب

لسنة  56ر العدد .قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، جالمتضمن  687 -85المرسوم الرئاسي  -2
6685. 

المحدد إلجراءات إعداد مخططات شغل األراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق  871-88المرسوم التنفيذي رقم  -8
 .8888، لسنة 60ر العدد .ج المتعلقة بها،

 .6685، لسنة 67ر العدد.المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، ج  88 -85سوم التنفيذي المر  -5
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 مسؤولية اإلدارة على أساس الخطأ في مجال العمران

 ، باحثة دكتوراه جامعة تلمسانقهار كميلة

  :الملخص

، وتتخذ مسؤولية اإلدارة على أساس الخطأ في هذا تتعلق منازعات العمران بالرخص وشهادات البناء والتعمير

رفض أو تعطيل منح هذه التراخيص المجال عدة صور أهمها المنح غير الشرعي لتراخيص أعمال البناء والتعمير وكذا 

 .دون مبرر قانوني، وتكون اإلدارة في هذه الحاالت ملزمة بتعويض الطاعن عما لحقه من أضرار

 .ولية اإلدارة، الخطأ، العمران، تراخيص البناء والتعميرمسؤ  :الكلمات المفتاحية

ABSTRACT :  

Urban disputes are concerned with building permits and construction and reconstruction 

certificates, and the administration takes responsibility in this regard in many instances, the 

most important of which are the illegal grants of construction and reconstruction permits as 

well as the refusal of such licenses without legal justification. The administration in this 

regard is obliged to compensate the appellant for any damages. 

Key words : responsability of administration, fault, construction, building and construction 

permits. 
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 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

 :مقدمة

نظرا ألن االدارة العامة هي المخولة قانونا بحماية المصلحة العامة العمرانية، فإنها في سبيل ذلك تصدر مجموعة 
 .إلدارة لتنظيم مجال العمران، والذي توليه الدولة أهمية كبيرةمن القرارات اإلدارية، التي تعتبر من أهم مظاهر ا

ال أصبحت محل نظر من  في المقابل، يجب أن تكون القرارات التي تصدرها اإلدارة سليمة من الناحية القانونية، وا 
 .قبل القضاء اإلداري، حيث تسأل اإلدارة قانونا عما تحدثه من أضرار لألفراد

ذي من أهم ما يميزه وجود نظام رخصة صارم، هناك العديد من القرارات غير المشروعة وفي مجال العمران، وال
 .التي يمكن أن تصدرها اإلدارة، وتتمحور في أغلبها حول قرارات رخصة البناء

على أن هذا البحث يقتصر على دراسة مسؤولية اإلدارة على أساس الخطأ في مجال البناء والتعمير، والذي يعتبر 
العام للمسؤولية اإلدارية، وأن المسؤولية على أساس الخطأ تعد األكثر شيوعا في مجال دعاوى مسؤولية اإلدارة اإلطار 

هذا النوع . لتعويض األضرار المترتبة عن قراراتها في مادة العمران، والتي ال يمكن جبرها بمجرد إلغاء القرار غير المشروع
 . لية اإلدارية مع بعض الخصوصيات المتعلقة بمجال العمرانمن المسؤولية يخضع للقواعد العامة للمسؤو 

وترتيبا على ما سبق ذكره، يطرح التساؤل حول مظاهر وصور مسؤولية اإلدارة على أساس الخطأ في مجال 
 . التعمير والبناء

جابة على هذا التساؤل، يقسم موضوع البحث إلى أهم صورتين تأسس عليها مسؤولية اإلدارة في هذا ا لجانب، وا 
تتعلق األولى بالمنح غير المشروع لتراخيص البناء والتعمير، أما الثانية فتخص رفض أو تعطيل منح هذه التراخيص أو 

 .الشهادات دون مبرر قانوني

 المنح غير المشروع لتراخيص أعمال البناء والتعمير: أوال

سس عليها مسؤولية اإلدارة وليست كلها موجبة يجب القول بداية أن القرارات غير المشروعة تعتبر أخطاء مرفقية تؤ 
 . 8للتعويض، إذ يلزم القاضي اإلداري بفحص التنظيم العمراني المطبق في هذا الشأن 

والمنح غير المشروع لتراخيص البناء والتعمير ناتج عن عيوب في تراخيص أعمال البناء  يتعلق األمر بقرارات  1
لخارجية لهذه التراخيص مرتبطة بإجراءات جوهرية تقيم مسؤولية اإلدارة في حاالت معيبة بعدم المشروعية الداخلية أو ا

                                                           

، 6666، جوان 6الزين عزري، الضرر القابل للتعويض في مسؤولية اإلدارة على أساس الخطأ في مجال العمران، مجلة العلوم اإلنسانية، ع -8
 .10و 15جامعة محمد خيضر بسكرة، ص 

، 6685، جوان 6األمين، مسؤولية اإلدارة على أساس الخطأ في مادة التعمير والبناء، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، ع كمال محمد -6
 .217و 210كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي األغواط، ص 
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معينة تتمثل إما في منح تراخيص أعمال بناء بالمخالفة لقواعد مخطط شغل األراضي أو قواعد قانون البناء، أو في حالة 
 . 6وقف أعمال البناء دون مراعاة اإلجراءات القانونية المعمول بها 

 2لوم أنه يجب احترام القواعد القانونية المتعلقة برخصة البناء ومنحها والواردة في قانون التهيئة والتعمير فمن المع
 .والمراسيم التنفيذية المطبقة له وكذا القوانين األخرى المرتبطة بمجال العمران

أعمال البناء والتعمير قيام ومن األمثلة التي يمكن إيرادها في هذه الصورة من صور المنح غير المشروع لتراخيص 
دون مراعاة األحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما رئيس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة البناء 

 .8في مجال التعمير والبناء 

رنسي أقر وفي مجال تحديد المناطق والتنظيمات القانونية المتعلقة بمخططات شغل األراضي، فإن مجلس الدولة الف
مسؤولية اإلدارة في حاالت الترخيص بالبناء الذي لم يراع بدقة التنظيم القانوني الواجب إدراجه في مخطط شغل األراضي 

5 . 

من قانون التهيئة  56وبالنسبة للتشريع الجزائري هناك عدة أمثلة يمكن االستشهاد بها في هذا الجانب، كالمادة 1
لزم أن يمارس حق البناء مع االحترام الصارم لألحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة باستعمال والتي ت 68والتعمير في فقرتها 
 .التي تلزم البلدية بالتأكد من احترام تخصيصات األراضي وقواعد استعمالها 8من قانون البلدية  885األرض، والمادة 

ى على أن مخطط شغل األراضي هو الذي يحدد من قانون التهيئة والتعمير في فقرتها األول 28وقد نصت المادة 
 . 6بالتفصيل، في إطار توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، حقوق استخدام األراضي والبناء 

                                                                                                                                                                                     

، معدل ومتمم 8886ديسمبر  6، مؤرخة في 56ر عدد .، يتعلق بالتهيئة والتعمير، ج8886ديسمبر  8مؤرخ في  68-86قانون رقم  -2
 .6668غشت  85مؤرخة في  58ر عدد .، ج6668غشت  88مؤرخ في  65-68بموجب القانون رقم 

ر .، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها  ج6685يناير  65مؤرخ في  88-85وما يليها من المرسوم التنفيذي رقم  88المادة  -8
 .6685اير فبر  86مؤرخة في  67عدد 

 .217كمال محمد األمين، المرجع السابق، ص : أشار إليه -5
 .6688يوليو  2مؤرخة في  27ر عدد .، يتعلق بالبلدية، ج6688يونيو  66مؤرخ في  86-88قانون رقم  -8
حتوى الوثائق المحدد إلجراءات إعداد مخططات شغل األراضي والمصادقة عليها، وم 871-88من المرسوم التنفيذي رقم  81حددت المادة  -6

، قوام مخطط شغل األراضي، في عنصرين يتمثل االول 8888يونيو  8مؤرخة في  60ر عدد .، ج8888مايو  61المتعلقة به، مؤرخ في 
مذكرة تقديم يثبت فيها تالؤم أحكام مخطط شغل األراضي مع أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وكذلك في الئحة تنظيم تتضمن 

ة المعتمد للبلدية أو البلديات المعنية تبعا آلفاق تنميتها وكذا جانب القواعد التي تحدد لكل منطقة متجانسة ومع مراعاة األحكام الخاصالبرنامج 
المتعلق بالتهيئة والتعمير، أما العنصر الثاني  68-86المطبقة على بعض أجزاء التراب كما هو محدد في الفصل الرابع من القانون رقم 

 .في وثائق بيانية تحتوي على المخططات والخرائط الواردة في نص المادة فيتمثل
 .211كمال محمد األمين، المرجع السابق، ص  -2
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الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها لتؤكد  88-85من المرسوم التنفيذي رقم  56كما جاءت المادة 
المشروع المتعلق بها موافقا ألحكام مخطط شغل األراضي وتوجيهات مخطط التهيئة والتعمير  منح رخص البناء التي يكون

أو للتوجيهات المنصوص عليها تطبيقا لألحكام المحددة في القواعد العامة للتهيئة والتعمير، ومن ثمة   وجب على /و
 .اإلدارة أن تتقيد في قراراتها بهذه المخططات

مسؤولية والي والية تيزي وزو واعتبرت  88/68/8818ا في أحد قراراتها الصادرة بتاريخ وقد أقامت المحكمة العلي
 .2بأن إدراج قطعة أرض ملك للغير في االحتياطات العقارية للبلدية في غياب مخطط التعمير يعد خرقا   للقانون 

لقانون التهيئة والتعمير  المعدل والمتمم 65-68من القانون رقم  8مكرر  70من جهة أخرى فقد منحت المادة 
لرئيس المجلس الشعبي البلدي صالحية إصدار قرار هدم البناء الذي تم بدون رخصة خالل المدة المحددة في المادة، وعند 

 . انتهائها، وتقاعس هذا األخير عن إصدار قرار الهدم، يقوم الوالي بإصدار قرار هدم البناء

وع بوقف أعمال البناء أو الهدم على الرغم من وجود رخصة البناء فقد أما بالنسبة لحالة إصدار قرار غير مشر 
صدر عن مجلس الدولة الجزائري قرار يقضي بمسؤولية البلدية على أساس الخطأ الذي ارتكبته والمتمثل في قيامها بتحطيم 

واستظهار المستأنف   جدار دون أن تحصل على حكم يرخص لها بذلك على أساس أن الجدار قد تم بناؤه بطريقة فوضوية
 . 8رخصة البناء، مما يتعين إلغاء القرار المستأنف الذي رفض تعويض المستأنف 

الخطأ في مجال 1ومما تجب اإلشارة إليه أنه يمكن للقاضي اإلداري أن يرتب كذلك مسؤولية اإلدارة على أساس
السلطة اإلدارية من خالل المساس بحق عن العمران على أساس أفعال التعدي التي تشكل مجموعات التصرفات الصادرة 

الملكية العقارية وبالحقوق المتفرعة عن هذا الحق من استعمال واستغالل وتصرف، دون اتباع الطريق القانوني المتمثل في 
 وفي هذه الحالة يمكن للقاضي الحكم بهدم المنشآت التي تقيمها اإلدارة. نزع الملكية الخاصة ألغراض المصلحة العامة

على أرض استولت وتعدت عليها بغير سند قانوني، أو وقف األعمال إن لم تكن تمت، إذا كان الغرض من االعتداء 
تحقيق أغراض شخصية، أما إذا كان الغرض من االعتداء المادي تحقيق مصلحة عامة، وكان البناء قد تم وانتهى 2المادي

زالته العمل فيه، ال يمكن للقاضي الحكم بهدمه، أما إذا كا  .6ن لم يتم، فإن القضاء يستطيع الحكم بوقف التنفيذ وا 

وبالنسبة لشروط التخفيف أو اإلعفاء من المسؤولية، فهي نفسها تلك المأخوذة من القانون العام في المسؤولية 
ى معلومات ووثائق اإلدارية، إذ ترجع إما إلى خطأ الضحية، فعل الغير أو القوة القاهرة، ومثاله حالة منح رخصة استنادا إل

                                                           

إلهام قارة تركي، آليات الرقابة في مجال التهيئة والتعمير، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم : أشارت إليه -8
 .82، ص 6682-6686تلمسان، -ة أبو بكر بلقايدالسياسية، جامع

كمال محمد األمين، االختصاص القضائي في مادة التعمير والبناء، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام كلية الحقوق والعلوم  -6
 .868و 861، ص 6685/6680تلمسان، -السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد

 .88و 82ابق، ص إلهام قارة تركي، المرجع الس -2
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خاطئة ضمنها طالب الرخصة في الملف مما أدى إلى خطأ اإلدارة وتخضع هذه الحاالت والشروط للسلطة التقديرية 
 . 2للقاضي اإلداري الذي يقدر بدقة مدى توافرها 

 رفض أو تعطيل إصدار قرارات البناء بدون مبرر قانوني: ثانيا

دارة في هذه الصورة هي عديدة، أهمها الرفض غير الشرعي لرخصة البناء أو إن األفعال الخاطئة التي تقوم بها اإل
 . 8التأخر في منحها أو السحب غير القانوني لرخصة تم منحها سابقا 

إن رفض اإلدارة لمنح رخصة البناء أو إصدار قرار البناء بدون مبرر : الرفض غير المبرر لمنح رخصة البناء(أ
وقد بدأ مجلس الدولة . ناع اإلدارة عن أداء واجب من واجباتها والتزام من التزاماتها القانونيةقانوني هي صورة من صور امت

الفرنسي أولى تطبيقات هذه الحالة بمناسبة األضرار الناجمة عن األشغال العمومية وذلك في حالة امتناع اإلدارة عن القيام 
صابة ركابهاببعض األشغال كما لو لم تقم بصيانة الطريق العام مما أ  .دى إلى تهدمه وترتب على ذلك انقالب سيارة وا 

فامتناع اإلدارة عن القيام باألشغال العمومية الضرورية والتي تتسبب في إلحاق ضرر بالغير يرتب مسؤوليتها على 1
ه االلتزامات يشكل وبصفة عامة، فإن امتناع اإلدارة عن القيام بالسلطات المخولة لها قانونا ورفضها إتمام هذ. أساس الخطأ
 . 6خطأ مرفقيا 

مظاهر مسؤولية اإلدارة في هذا الجانب تبرز في رفضها منح رخصة وفي مجال التعمير والبناء يمكن القول بأن  
البناء دون سبب حقيقي، ذلك أن سلطة الجهة اإلدارية المختصة قانونا بإصدار قرار رخصة البناء سلطة مقيدة في حال 

متى استجمع الطالب الوثائق والمستندات المطلوبة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها، وال تملك توفر شروط منحها، 
ال كان قراراها الرافض غير مشروع  .حق او سلطة رفضها، وا 

وحتى في حالة إمكانية رفض طلب الترخيص بالبناء، يجب أن يكون هذا الرفض معلال ومستخلصا استخالصا 
 الترتيبات المنصوص عليها في أحكام قانون التهيئة والتعمير والنصوص األخرى المكملة قانونيا صحيحا من 

  

ال يمكن رفض طلب : )من قانون التهيئة والتعمير بقولها 06، وهو ما نصت عليه المادة 8والمطبقة له المكملة 
 .رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم إال ألسباب مستخلصة من أحكام هذا القانون

 (.ي حالة الرفض أو التحفظ يبلغ المعني بالقرار الذي اتخذته السلطة المختصة على أن يكون معلال قانوناوف

                                                           

1- Djillali Adja et Bernard Drobenko, Droit de l’urbanisme, Berti Editions, 2007, p 267. 
 .881و 887كمال محمد األمين، االختصاص القضائي في مادة التعمير والبناء، المرجع السابق، ص  -6
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ومن األمثلة التي توضح امتناع اإلدارة عن منح رخصة البناء، عدم ردها على طلبات تراخيص البناء رغم فوات  
جال القانونية يعد رفضا للطلب ال موافقة ضمنية عليه، ، حيث أن سكوتها عن طلب الترخيص طيلة اآل6المواعيد القانونية 

المتعلق برخصة البناء والتجزئة،  8816فبراير  0المؤرخ في  66-16على عكس ما كان معمول به سابقا في القانون رقم 
ة البناء منه أن سكوت االدارة إلى ما بعد المدة القانونية دون الرد على طلب رخص 88والذي كان يعتبر بموجب المادة 

 .2موافقة عليه، وبالتالي تعد الرخصة محل الطلب مكتسبة بقوة القانون 

برفض طلبه أن يقدم طعنا من قانون التهيئة والتعمير وغير المقتنع  02هذا ويمكن لطالب رخصة البناء وفقا للمادة 
 .سلميا أو يرفع القضية أمام الجهة القضائية المختصة

يمكن أن يترتب على التأخير والتعطيل التعسفي  :ر تراخيص أعمال التعمير والبناءالتعطيل التعسفي في إصدا(ب1
في إصدار تراخيص أعمال التعمير والبناء مسؤولية اإلدارة والتزامها بإصالح األضرار الناتجة عن الخطأ في التقدير أو 

راد المتعلقة برخص البناء أو الشهادات في التعطيل في منح الرخصة، ويقصد بالتأخر هنا امتناعها عن الرد عن طلبات األف
، عكس التأخر عن الرد في اآلجال القانونية الذي يعبر 8آجال لها السلطة التقديرية فيها أو تجاوزها الحد الزمني المعقول 
 .عن حالة امتناع اإلدارة عن إصدار قراراتها كما سبقت اإلشارة إليه

أن تأسيس  8882رية لمجلس قضاء سكيكدة في قرار لها صادر سنة وفي هذا الشأن، فقد اعتبرت الغرفة اإلدا
 الطاعن طعنه على أن التأخير في إنجاز البناء المتمثل في فندق سياحي بسبب التأخير في منح رخصة البناء 

 . 8تأسيس صحيح لما قد ينجر عنه من خسائر كبيرة مستقبال، ال يمكن أن يتحملها صاحب البناء 

هذه الحالة مراعاة التأخرات التي تعتبر عمال مشروعا ولو ترتب عنها ضرر لطالب الرخصة،  على أنه يجب في2
في أجل  6من إلزام اإلدارة الرد على طالبي رخص التجزئة  88-85من المرسوم التنفيذي رقم  80وهو ما أشارت له المادة 

لمجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثال للبلدية شهرين من تاريخ إيداع الطلب إذا كان تسليم الرخصة من اختصاص رئيس ا
                                                           

، 6667ة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق جامعة الجزائر عبد الرحمن عزاوي، الرخص اإلدارية في التشريع الجزائري، رسالة لنيل درج -8
 .068ص 

 .سابق الذكر 88-85وما يليها من المرسوم التنفيذي رقم  81وفق أحكام المواد  -6
 .056عبد الرحمن عزاوي، المرجع السابق، ص  -2
لهام قارة تركي المرجع السابق       ص  862كمال محمد األمين، االختصاص القضائي في مادة التعمير والبناء، المرجع السابق، ص  -8 وا 

86. 
 .17الزين عزري، المرجع السابق، ص  -8
لكل عملية تقسيم ملكية عقارية واحدة أو  88-85من المرسوم التنفيذي رقم  7لم يعرف المشرع رخصة التجزئة، ولكنه اشترطها حسب المادة  -6

ا كان يجب استعمال إحدى القطع األرضية الناتجة عن هذا التقسيم أو عدة قطع عدة ملكيات مهما كان موقعها، إلى قطعتين أو عدة قطع إذ
 . أرضية لتشييد بناية

 .868كمال محمد األمين، االختصاص القضائي في مادة التعمير والبناء، المرجع السابق، ص  -2
 .288كمال محمد األمين، مسؤولية اإلدارة على أساس الخطأ في مادة التعمير والبناء، ص  -8
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أشهر من تاريخ إيداع الطلب في جميع الحاالت األخرى، ولكن عندما يكون ملف الطلب  2أو الدولة، وفي غضون 
موضوع استكمال الوثائق أو المعلومات الواجب على صاحبها تقديمها أو عندما يكون الملف محل أمر بإجراء تحقيق 

فعولها ابتداء من تاريخ استالم هذه الوثائق أو تلك المعلومات أو بعد إجراء التحقيق العمومي، وكذا فإنه عمومي، يسري م
من نفس القانون أن يكون طلب رخصة البناء محل قرار تأجيل يتم الفصل فيه، على أال  52يمكن وفقا ألحكام المادة 

 .يتجاوز سنة واحدة

ءل اإلدارة على تأخرها إال إذا أثبت أنه تأخر تعسفي تجاوز الحد ومن ثمة ال يمكن لصاحب الرخصة أن يسا
المعقول ولحقه من جراء ذلك ضرر مع اشتراط وجود العالقة السببية بين الخطأ الذي ارتكبته والضرر الذي ترتب عن ذلك 

2. 

ء التي قامت يمكن لإلدارة أن تقوم في حاالت معينة بسحب رخصة البنا: السحب غير الشرعي لرخصة البناء(ج
بإصدارها، إذا كانت هذه الرخصة ال تتوافق والقواعد القانونية الصادرة في مجال العمران، وذلك في اآلجال المقررة في هذا 
الصدد، ذلك أن المركز القانوني لصاحب الشأن في فترة السحب يظل مهددا إلى غاية انقضاء المواعيد المقررة للسحب، 

وبالتالي فإنه ال . ار حصانة، إذ ال يمكن سحبه أو إلغائه، حفاظا على الحقوق المكتسبة لألفرادوعند انقضائها يكتسب القر 
يمكن لصاحب الرخصة أن يتذرع باألضرار التي لحقته من قرار السحب الشرعي ليطالب بالتعويض طالما أن اإلدارة قد 

 .8تصرفت تصرفا قانونيا صحيحا 

إلدارية يتم سحبها وفقا للنظرية العامة لسحب القرارات اإلدارية، إلى جانب فرخصة البناء كغيرها من القرارات ا1
جراءات  مراعاة مبدأ المالئمة في سحب القرار اإلداري الذي يشترط لصحته أن يتم من قبل سلطة مختصة ووفق شكليات وا 

 .ام القضاءمعينة، وأن يكون السحب مبررا لعدم المشروعية، وأن يتم خالل آجال الطعن باإللغاء أم

ويترتب على السحب إزالة اآلثار القانونية التي ترتبت على تنفيذ قرار منح رخصة البناء المسحوب في الماضي 
كما أنه يمكن للمتضرر عند عدم احترام شروط السحب أن يطلب التعويض بعد إثباته لخطأ اإلدارة والضرر . والمستقبل

 Trouillasفي قضية  86/68/8876القضاء الفرنسي في قراره الصادر بتاريخ  ، وهو ما أخذ به8والعالقة السببية بينهما 
السحب المطابق للقانون، لووروده على القرار المخالف للقانون، وتم إجراؤه خالل المواعيد المقررة : "حيث قضى بأنه

طأ الذي يبرر الحق في للسحب قانونا، فإن المدعي في هذه الحالة ال يستطيع تعويضا على السحب النتفاء ركن الخ
 .6" التعويض

                                                           

: اهنة مزوزي، مدى فاعلية قوانين العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير تخصصك -8
دارة عامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر  .18، ص 6688/6686باتنة، -قانون إداري وا 

 .288إلدارة على أساس الخطأ في مادة التعمير والبناء، ص كمال محمد األمين، مسؤولية ا: أشار إليه -6
 .862و 866كمال محمد األمين، االختصاص القضائي في مادة التعمير والبناء، المرجع السابق، ص : أشار إليه -2
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من المقرر : "بأنه 60/60/8816في المقابل قضت الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى في قرارها الصدر بتاريخ 
قانونا وعلى ما جرى به القضاء الثابت استحالة سحب القرار اإلداري الصحيح الذي تتخذه السلطة ويكون منشئا لحقوق 

وهو " بلدي الملغي لرخصة البناء لمجرد إدعاء بوجود نزاع في الملكية يعد قرار مشوبا بتجاوز السلطةومن ثم فإن القرار ال
حيث من المالئم التذكير هنا، بأن سحب أي : "والذي جاء في حيثياته 68/62/8818تطبيق الجتهاد سابق صدر بتاريخ 

ل به، غير ممكن عندما يكون هذا التصرف أو تصرف أو قرار اتخذ بصورة قانونية وحسب اجتهاد قضائي ثابت ومعمو 
 .2..." القرار قد ترتب عليه إنشاء حقوق مكتسبة

  : الخاتمة

فإذا توافرت . تعتبر الدراسة عبارة عن بحث صور مسؤولية اإلدارة على أساس الخطأ في مجال البناء والتعمير 
ذا الخطأ ضررا ووجود عالقة سببية تربط بينهما، كانت أركان هذه المسؤولية والمتمثلة في ثبوت خطأ اإلدارة، أن يسبب ه

 .اإلدارة ملزمة بتعويض المتضرر حسب ما يحكم به القاضي اإلداري في هذا الشأن

ويمكن القول بأن صالحيات اإلدارة المختصة بإصدار تراخيص البناء والشهادات هي مقيدة بشروط قانونية  
تتمتع بسلطة ي حين تكون سلطة القاضي محدودة في حالة ما إذا كانت اإلدارة خاصة بمادة العمران، وهو األصل العام، ف

تقديرية، وهو االستثناء، على اعتبار أن قانون التعمير يسعى للتوفيق بين المصالح الخاصة بممارسة مظاهر حق الملكية، 
 .يطوالمصلحة العامة متمثلة في توافق أعمال البناء مع هذه المصلحة ومع البيئة والمح

جراءات منحها،   كما أن أغلب منازعات مسؤولية اإلدارة على أساس الخطأ تتمحور حول تراخيص البناء وشروط وا 
 .هذا الشأن وهو ما تؤكد عليه مختلف األحكام القضائية الصادرة في

 :قائمة المراجع

 6، مؤرخة في 56سمية عدد ، يتعلق بالتهيئة والتعمير، جريدة ر 8886ديسمبر  8مؤرخ في  68-86قانون رقم  -8
 58، جريدة رسمية عدد 6668غشت  88مؤرخ في  65-68، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 8886ديسمبر 

 .6668غشت  85مؤرخة في 
 .6688يوليو  2مؤرخة في  27، يتعلق بالبلدية، جريدة رسمية عدد 6688يونيو  66مؤرخ في  86-88قانون رقم  -6
المحدد إلجراءات إعداد مخططات شغل األراضي والمصادقة عليها، ومحتوى  871-88المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .8888يونيو  8مؤرخة في  60، جريدة رسمية عدد 8888مايو  61الوثائق المتعلقة به، مؤرخ في 
، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها  جريدة 6685يناير  65مؤرخ في  88-85المرسوم التنفيذي رقم  -8

 .6685فبراير  86مؤرخة في  67عدد رسمية 
الزين عزري، الضرر القابل للتعويض في مسؤولية اإلدارة على أساس الخطأ في مجال العمران مجلة العلوم  -5

 .، جامعة محمد خيضر بسكرة6666، جوان 6اإلنسانية، عدد 
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اجستير في القانون العام، كلية إلهام قارة تركي، آليات الرقابة في مجال التهيئة والتعمير، مذكرة لنيل شهادة الم -0
 .6682-6686تلمسان، -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد

عبد الرحمن عزاوي، الرخص اإلدارية في التشريع الجزائري، رسالة لنيل درجة دكتوراه في القانون العام، كلية  -7
 .6667الحقوق، جامعة الجزائر، 

العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل كاهنة مزوزي، مدى فاعلية قوانين  -1
دارة عامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر: شهادة الماجستير تخصص باتنة، -قانون إداري وا 

6688/6686. 
ادة الدكتوراه في القانون العام، كمال محمد األمين، االختصاص القضائي في مادة التعمير والبناء، أطروحة لنيل شه -8

 .6685/6680تلمسان، -كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد
كمال محمد األمين، مسؤولية اإلدارة على أساس الخطأ في مادة التعمير والبناء، مجلة الدراسات القانونية  -86

 .ة، جامعة عمار ثليجي األغواط، كلية الحقوق والعلوم السياسي6685، جوان 6والسياسية، عدد 
11- Djillali Adja et Bernard Drobenko, Droit de l’urbanisme, Berti Editions 2007. 
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 سيرورة اإلجراءات اإلدارية للملفات من اجل استخراج 

 على مستوى البلدية عقود التعمير

 7، باحثة دكتوراه جامعة وهرانبورعدة  حورية

 :الملخص

ت الحكومية من سنها لقوانين خاصة بالتعمير و البناء إلى الحفاظ على النظام العمراني و البيئي، هدفت السلطا 
و لمحاولة إصالح ذلك و تسوية الوضعية و حماية . بعد أن كان التشييد يتم بصورة غير قانونية  و هماجية و بدون رخص
لدية و كل دائرة و كل والية بتسوية البنايات بناءا على الطبيعة العمرانية، تتكفل مصالح خاصة بالبناء على مستوى كل ب

 .قوانين و تشريعات منصوصة من طرف الجمهورية الجزائرية

و في هذا اإلطار ارتأينا من خالل هذه الورقة البحثية محاولة توضيح سيرورة اإلجراءات اإلدارية على مستوى 
 .البلدية من اجل الحصول على رخص التعمير

كيف يتم الحصول على عقود التعمير من طرف البلدية؟ و هل كل عقود : شكالية بحثنا هذا حولو عليه تنص إ
 .التعمير لها نفس السيرورة الستخراجها ؟

Summary: 

Enacting laws for reconstruction and construction to preserve the urban and 

environmental system have been the purpose of the government authorities, after the 

construction was carried out unlawfully and without permits the aim of government 

authorities behind initiating laws of construction and reconstruction is to preserve the urban 

and environmental system that has been carried out unlawfully and with no permits. And in 

order to settle the situation and to protect the urban nature, building departments at the level 

of each municipality, will ensure the settlement of buildings according to the laws and 

regulations of the Republic of Algeria. 

In this context, we seek through this research to clarify the process of administrative 

procedures in the municipality in order to obtain building permits. 

The problematic of this research is: How are the construction contracts obtained by the 

municipality? And do all reconstruction contracts have the same process of extraction? 
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  :مقدمة

جاءت فكرة سياسة التهيئة و التعمير و سن القوانين الخاصة بالبناء جراء تجربة االستعمار الفرنسي الذي تبع 
التحكم في الثوار إبان الثورة، نظرا للملكية السكنية الغير سياسة تطبيق مخطط فتح الطرقات و ترقيم المنازل من اجل 

 .واضحة و ضيق األحياء آنذاك

من هذا المنطلق و نظرا لتعايش الجزائر لنفس الحالة في فترة العشرية السوداء إذ كانت معظم البنايات بدون عقود 
و عليه فان الهدف الخفي من وراء . ئيةو غير معروف مالكها، فقررت إتباع نفس المنهج الفرنسي كسياسة ضبطية قضا

سن قوانين التهيئة و التعمير هو هدف امني، و لقد تم االنفصال عن هذا الهدف بعد خروج الجزائر من العشرية السوداء و 
أصبح الهدف الرئيسي هو المحافظة على النظام العمراني و البيئي و على هذا األساس تم تعديل قوانين التعمير و البناء 

و لتحقيق ذلك تتكفل مصالح خاصة بالبناء على . من اجل تسوية وضعية البنايات و حماية الطبيعة العمرانية للمدن
مستوى كل بلدية و كل دائرة و كل والية بتسوية البنايات بناءا على قوانين و تشريعات منصوصة من طرف الجمهورية 

 .الجزائرية

ورقة البحثية محاولة توضيح سيرورة اإلجراءات اإلدارية على مستوى و في هذا اإلطار ارتأينا من خالل هذه ال
 .البلدية من اجل الحصول على رخص التعمير

كيف يتم الحصول على عقود التعمير من طرف البلدية؟ و هل كل عقود التعمير : و عليه تنص إشكالية بحثنا هذا حول
 لها نفس السيرورة الستخراجها ؟

 :الت ارتأينا تقسيم الورقة البحثية إلى المباحث التاليةلإلجابة على هذه التساؤ 

مؤرخ  88-85عقود التعمير الممنوحة من طرف لجنة الشباك الوحيد في إطار المرسوم التنفيذي رقم : المبحث األول .0
 .يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها 65/68/6685في 

 المتعلق بتسوية البيانات 66/67/6661المؤرخ في  61/85قانون  عقود التعمير الممنوحة في إطار: المبحث الثاني

 الرسوم الخاصة بعقود التعمير: المبحث الثالث

من اجل اإلحاطة بجوانب اإلشكال أعاله نستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي و التحليلي في قالب : منهج الدراسة
 .نسعى من خالله توضيح مضمون اإلشكالية

 : الدراسةالهدف من هذه 

 .محاولة التوضيح للمواطن سيرورة اإلجراءات الخاصة باستخراج  مختلف عقود التعمير -
 .توضيح كيفية تطبيق قوانين التعمير و البناء على مستوى البلدية -
 .محاولة اإللمام بكل خطوات التي يمر بها الملف -
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 :أهمية الدراسة
يدة بطرق غير قانونية نظرا لعدم معرفة جل المواطنين نشر الوعي بضرورة تسوية وضعية البنايات فمعظمها مش -

 .بالقوانين الخاصة بالبناء و التعمير
 
 09-02عقود التعمير الممنوحة من طرف لجنة الشباك الوحيد في إطار المرسوم التنفيذي رقم : المبحث األول .7

 .يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها 72/10/7102مؤرخ في 
 :ر المستخرجة في إطار الشباك الوحيدعقود التعمي .0

بناءا على طلب كل شخص معني، تعين حقوقه في البناء و االرتفاقات  تسلم هي وثيقة(:0ملحق )شهادة التعمير  0.0
تبن هذه الشهادة ما إذا كانت . 1من جميع األشكال التي تخضع لها القطعة األرضية المعنية، مدة صالحيتها سنة واحدة

ية صالحة للبناء، تطلب غالبا من طرف المرقين الخواص و أيضا تطلب من طرف البنوك إذا ما كانت هذه القطعة األرض
 .األخيرة ترغب في شراء ارض و تشييدها و إعادة بيعها أو في حالة طلبات قروض من اجل تعلية طوابق بالبناية

 :  2يتكون من: الملف الخاص بطلب شهادة التعمير
 صاحب الطلب طلب خطي ممضي من طرف -
 (.حالة شخص طبيعي) شهادة ميالد للمعني  + نسخة من  لبطاقة التعريف الوطنية  -
 .تصميم حول الوضعية، يسمح بتحديد القطعة األرضية -
 تصميم يوضح حدود القطعة األرضية المتواجدة في حدود المحيط العمراني  -

ية، يسجل تاريخ إيداع الطلب و يسلم وصل إيداع للمعني يودع الملف بنسختين بمصلحة التعمير و البناء على مستوى البلد
 .، يدرس الملف من طرف لجنة الشباك الوحيد(6ملحق ) 

هي وثيقة في شكل قرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، تسلم بناءا على  :رخصة التجزئة. 7.0
ال يسلم الترخيص بالتجزئة إال .3انها أن تستعمل في تشييد بنايةطلب تقسيم ملكية عقارية إلى جزئين أو عدة أجزاء، من ش

إذا كانت األرض المجزاة موافقة لمخطط شغل األراضي المصادق عليه أو مطابقة لوثيقة التعمير التي تحل محل 
 .5سنوات ابتداءا من تاريخ التبليغ 2تعتبر الرخصة ملغاة بعد .4ذلك

 : 6كون منيت: الملف الخاص بطلب برخصة التجزئة
 (2ملحق )نموذج طلب رخصة التجزئة موقع عليه  -
 (.حالة شخص طبيعي) شهادة ميالد للمعني  + نسخة من  لبطاقة التعريف الوطنية  -
 نسخة من عقد الملكية -

                                                           
 يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها 65/68/6685مؤرخ في  88-85من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة   1
 يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها 65/68/6685مؤرخ في  88-85من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة   2
 يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها 65/68/6685مؤرخ في  88-85من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة   3
 يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها 65/68/6685مؤرخ في  88-85من المرسوم التنفيذي رقم  88المادة   4
 يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها 65/68/6685مؤرخ في  88-85من المرسوم التنفيذي رقم  26المادة   5
 يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها 65/68/6685مؤرخ في  88-85من المرسوم التنفيذي رقم  8و  1المادة  6
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 .تصميم هندسي للموقع يسمح بتحديد موقع القطعة األرضية -
األرضية مع رسم شبكة الطرق و قنوات التموين  تقرير وصفي يتضمن حدود القطعة األرضية و مساحتها، تحديد القطع -

 .بالمياه و صرفها و كذا شبكات توزيع الغاز و الكهرباء و الهاتف و اإلنارة العمومية
نسخ بمصلحة التعمير و البناء على مستوى البلدية، يسجل تاريخ إيداع الطلب و يسلم وصل ( 5)يودع  الملف بخمس 

 .ف لجنة الشباك الوحيدإيداع للمعني و يدرس الملف من طر 
، 1هي وثيقة تبين شروط إمكانية تقسيم ملكية عقارية مبنية إلى قسمين أو عدة أقسام(: 4ملحق )شهادة التقسيم .3.0

 .2سنوات ابتداءا من تاريخ تبليغها 2تحدد صالحيتها ب 
 : 3يتكون من: الملف الخاص بطلب بشهادة التقسيم

 (5ملحق ) ليه نموذج طلب خاص بشهادة تقسيم موقع ع -
 (.حالة شخص طبيعي) شهادة ميالد للمعني + نسخة لبطاقة التعريف الوطنية  -
 نسخة من عقد الملكية -
 نسخة عن الفريضة في حالة ملكية وراثية أو نسخة عن عقد هبة في حالة هبة -
لألرضية و المساحة مخطط هندسي معماري يبين كتلة البنايات الموجودة على المساحة األرضية و المساحة اإلجمالية  -

 .المبنية من األرض مع توضيح اقتراح تقسيم المساحة األرضية 
 .بيان وصفي يبين شبكات التهيئة الموصولة بالقطعة األرضية و الخصائص التقنية الرئيسية لذلك -

سلم وصل نسخ بمصلحة التعمير و البناء على مستوى البلدية، يسجل تاريخ إيداع الطلب و ي( 65)يودع الملف بخمس 
 .4إيداع للمعني،  و يدرس الملف من طرف لجنة الشباك الوحيد

هي وثيقة في شكل قرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، تسلم (: 2ملحق ) رخصة البناء .4.0
تحدد . 5ق علويبناءا على طلب المالك من اجل الترخيص له بتشييد بناية جديدة أو تغيير في البناء أو تهيئة طاب

 .سنتين ابتداءا من تاريخ تبليغها( 66)صالحيتها ب 
 : 6يتكون من: الملف الخاص بطلب برخصة البناء 

 (7ملحق ) نموذج طلب خاص برخصة بناء موقع عليه  -
 (.حالة شخص طبيعي) شهادة ميالد للمعني + نسخة لبطاقة التعريف الوطنية  -
 .وثيقة تثبت ملكية العقار -
 .دسة العمرانيةتصميمات الهن -
 .تصميمات الهندسة المدنية -
 . تقرير وصفي و تقديري لألشغال و آجال انجاز ذلك -

                                                           
 يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها 65/68/6685مؤرخ في  88-85من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة   1
 يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها 65/68/6685مؤرخ في  88-85من المرسوم التنفيذي رقم  28المادة   2
 يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها 65/68/6685ؤرخ في م 88-85من المرسوم التنفيذي رقم  25و  28المادة   3
 يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها 65/68/6685مؤرخ في  88-85من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة   4
 تسليمها يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و 65/68/6685مؤرخ في  88-85من المرسوم التنفيذي رقم  88المادة   5
 يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها 65/68/6685مؤرخ في  88-85من المرسوم التنفيذي رقم  82و  86المادة   6
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التي  1نسخ بالنسبة لطلبات المشاريع( 61)نسخ  بالنسبة لطلبات الخاصة بالسكنات و ب ( 68)يودع  الملف بخمس 
، يودع بمصلحة التعمير و البناء على ..(.مثل إسطبل، قاعة حفالت، وحدات إنتاج) تحتاج إلى رأي المصالح العمومية 

 .مستوى البلدية، يسجل تاريخ إيداع الطلب و يسلم وصل إيداع للمعني،  و يدرس الملف من طرف لجنة الشباك الوحيد
 : 2تتمثل المصالح العمومية في

 .المصالح المختصة المكلفة بالعمران على مستوى الوالية  -
 .المدنية على مستوى الوالية المصالح المختصة المكلفة بالحماية -
 .المصالح المختصة المكلفة بالموارد المائية على مستوى الوالية -
 .المصالح المختصة المكلفة بالبيئة على مستوى الوالية -
 .المصالح المختصة المكلفة بالصحة و السكان على مستوى الوالية -
 .المصالح المختصة المكلفة بالفالحة على مستوى الوالية -
ح المختصة المكلفة بالسياحة على مستوى الوالية، عندما تكون المشاريع موجودة بمواقع مصنفة في إطار المصال -

 .التشريع المعمول به
 .المصالح المختصة المكلفة بالتجارة على مستوى الوالية -
 مصالح األمن -
 3لتهيئة مع أحكام رخصة البناءهي وثيقة تستخرج بعد االنتهاء من أشغال البناء و ا(: 1ملحق ) شهادة المطابقة .2.0

 .4صادرة عن رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا
 :يتكون من : الملف الخاص بطلب بشهادة مطابقة 

 طلب خطي ممضي من طرف صاحب الطلب -
 (.حالة شخص طبيعي) شهادة ميالد للمعني  + نسخة  لبطاقة التعريف الوطنية  -
 . مخطط الهندسة العمرانية -

الملف بنسخة واحدة  بمصلحة التعمير و البناء على مستوى البلدية، يسجل تاريخ إيداع الطلب و يسلم وصل إيداع يودع 
 .للمعني ، يدرس الملف من طرف لجنة الشباك الوحيد

هي وثيقة في  شكل قرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا (: 9ملحق ) رخصة الهدم .2.0
 .5ام بعملية هدم جزئية او كلية لبناية آيلة لالنهيار او الساندة لبنايات مجاورةترخص بالقي

 : 6يتكون من: الملف الخاص بطلب رخصة هدم 
 (86ملحق ) نموذج طلب للهدم ممضي من طرف المعني  -
 (.حالة شخص طبيعي) شهادة ميالد للمعني + نسخة لبطاقة التعريف الوطنية  -

                                                           
  يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها 65/68/6685مؤرخ في  88-85من المرسوم التنفيذي رقم  85المادة  1

 يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها 65/68/6685مؤرخ في  88-85 من المرسوم التنفيذي رقم 87المادة   2
 يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها 65/68/6685مؤرخ في  88-85من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة   3
 لتعمير و تسليمهايحدد كيفيات تحضير عقود ا 65/68/6685مؤرخ في  88-85من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة   4
 يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها 65/68/6685مؤرخ في  88-85من المرسوم التنفيذي رقم  76المادة   5
 يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها 65/68/6685مؤرخ في  88-85من المرسوم التنفيذي رقم  76المادة   6
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 وثيقة تثبت ملكية العقار -
 .خطط هندسي لمراحل الهدم و أجزاء الهدمم -
 . تقرير وصفي لعملية الهدم -

نسخ  بمصلحة التعمير و البناء على مستوى البلدية، يسجل تاريخ إيداع الطلب و يسلم وصل إيداع ( 68)يودع الملف ب 
 .1للمعني ، يدرس الملف من طرف لجنة الشباك الوحيد

 :2لجنة الشباك الوحيد .7
على مستوى البلدية يقوم بدراسة ملفات عقود التعمير، يجتمع أعضاء الشباك الوحيد بمقر البلدية مرة ينشأ هذا الشباك 

واحدة كل ثمانية أيام، حيث يرسل رئيس الشباك الوحيد الى األعضاء استدعاءات مرفقة بجدول األعمال، يتكون هذا 
 :الشباك من  أعضاء دائمين و أعضاء مدعويين

 :األعضاء الدائمين
 .ئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميار  -
 .رئيس مكتب التعمير و البناء على مستوى البلدية أو ممثله -
 رئيس القسم الفرعي للتعمير و الهندسة المعمارية و البناء على مستوى الدائرة أو ممثله -
 مفتش البناء و التعمير للدائرة المختص إقليميا  -
 هرئيس مفتشية أمالك الدولة أو ممثل -
 المحافظ العقاري المختص إقليميا أو ممثله -
 ممثل القسم الفرعي لألشغال العمومية أو ممثله -
 رئيس القسم الفرعي للري أو ممثله -

 :األعضاء المدعوين عند االقتضاء
 رئيس القسم الفرعي للفالحة أو ممثله -
 رئيس القسم الفرعي للسكن -
 رئيس وحدة الحماية المدنية أو ممثله -
 لبيئة للواليةممثل مديرية ا -
 (سونلغاز) ممثل الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز  -
 ممثل مديرية السياحة للوالية -

 .يمكن للشباك الوحيد االستعانة بأي شخص أو سلطة أو هيئة قصد تنويره و إفادته في أعماله
ر قبول الطلب أو رفضه أو بعد جلوس اللجنة يقوم الشباك الوحيد بتحرير محضر اجتماع الجلسة حيث يتم فيه تبليغ قرا

و يتم ذلك بناءا على دفاتر الشروط المخططات العمرانية الخاصة بكل منطقة  و عموما يرتكز في . وضع تحفظات عليه
 :دفتر الشروط على النقاط التالية 

 يحدد رقم القطعة و مساحتها -

                                                           
 يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها 65/68/6685مؤرخ في  88-85رقم  من المرسوم التنفيذي 72المادة    1
 يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها 65/68/6685مؤرخ في  88-85من المرسوم التنفيذي رقم  51المادة   2



7102ـــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثاني جوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة تشريعات التعمير والبناء ـــــــــــــــــــــــــــــ  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------- 

174 

 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

 ....(.قهى، حمامات، مرشاتنشاط تجاري، م: مثال)يحدد نوع النشاط الخاص بالقطعة األرضية حسب موقعها  -
 وجوب تصميم حديقة أمامية -
 ...(احترام علو الحائط الفاصل، عدم فتح نوافذ مطلة على ساحة الجار) احترام حق الجار من حيث -
 (م للبناية 86عدم تجاوز : مثل) احترام العلو المسموح به حسب دراسة التراب الخاص بكل منطقة   -
 (م ترك الغرفة مظلمةعد) احترام اإلنارة في كل غرفة  -
يستوجب استعمال قرميد مرسيليا في حالة ما إذا كانت دراسة التراب للمنطقة تنص على أن األرض غير صالحة لبناء  -

 .عدة طوابق
 .وضع فتحات التهوية في المراحيض و الحمامات -
ذ بالسياج الحديدي لتبقى كمنفذ في حالة ما إذا كان موقع البناية قريب من مكان سريع االلتهاب يستلزم عدم غلق النواف -

 .في حالة حريق
 المتعلق بتسوية البيانات 71/12/7111المؤرخ في  11/02عقود التعمير الممنوحة في إطار قانون : المبحث الثاني

 :11/02عقود التعمير المستخرجة في إطار قانون  .0
ي يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام الذ 6661جويلية  66الموافق ل  8868رجب  87المؤرخ في  61/85جاء قانون 

انجازها، كان الهدف منه وضع حد لحاالت عدم إنهاء البنايات و كذا تسوية البنايات التي شيدت بدون رخص و أيضا 
) البنايات التي ليس لها عقد ملكية معترف به أمام القانون و على أساس أحكام هذا القانون تمنح رخصة إتمام االنجاز 

  (البناء
، تحدد 1التعمير إلتمام انجاز بناية قبل شغلها أو استغاللها هي وثيقة(: 00ملحق ( ) البناء) رخصة إتمام االنجاز .0.0

 .ا2مدة صالحيتها بحسب المدة التي يحددها المهندس المعماري المعتمد و هذا حسب حجم األشغال الباقي انجازه
 :الحاالت التالية 61/85تشمل أحكام القانون 

  :3الوعاء العقاري ذو عقد ملكية رسمي.7.0
البنايات غير المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة بناء و هي غير مطابقة ألحكام الرخصة المسلمة،  يستفيد  -

 .صاحبها من رخصة إتمام البناء
يستفيد البنايات المتممة و التي تحصل صاحبها على رخصة بناء و هي غير مطابقة ألحكام الرخصة المسلمة،  -

 .صاحبها من شهادة مطابقة حسب الكيفيات المحددة في هذا القانون
البنايات غير المتممة و التي لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء، يستفيد صاحبها على رخصة إتمام االنجاز على  -

 .سبيل التسوية، حسب الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون
لم يتحصل صاحبها على رخصة البناء، يستفيد صاحبها من رخصة بناء على سبيل التسوية  البنايات المتممة التي -

 .و بعد انتهاء المدة تسلم له شهادة المطابقة( أشهر 2) حسب الكيفيات المحددة في هذا القانون مدة صالحيتها 
  :1(قتعقد ملكية مؤ ) الوعاء العقاري ذو وثيقة إدارية مسلمة من طرف جماعة إقليمية .3.0

                                                           
 يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام انجازها ،6661جويلية  66الموافق لـ  8868رجب عام  87مؤرخ في  85-61من  قانون رقم  6المادة   1
 ، يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام انجازها6661جويلية  66الموافق لـ  8868رجب عام  87مؤرخ في  85-61من قانون رقم  68المادة   2
، يحدد قواعد مطابقة البنايات و 6661ة جويلي 66الموافق لـ  8868رجب عام  87مؤرخ في  85-61من قانون رقم  66و  85،66،68المادة   3

 إتمام انجازها
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في هذه الحالة تأمر لجنة الدائرة بتحقيق عقاري لتحديد الطبيعة القانونية للعقار، يرسل الملف إلى المصالح المكلفة بأمالك 
 الدولة المختصة إقليميا، من اجل تسوية وضعية الوعاء العقاري، 

 :بعد التحقيق العقاري تتحدد وضعية العقار إما

طريق تسليم عقد، و بعدها يقوم صاحب العقار بإيداع ملف للحصول على شهادة  تسوية وضعية الوعاء العقاري عن -
 .المطابقة إذا كانت البناية متتمة ، أو الحصول على رخصة إتمام االنجاز إذا كانت البناية غير تامة البناء

جلس الشعبي البلدي بهدم أما إذا كان قرار لجنة التحقيق العقاري رفض التسوية، فتقوم لجنة الدائرة بإخطار رئيس الم -
 .المعدل و المتمم 68/86/8886المؤرخ في  68-86من القانون رقم  8مكرر  70البناية تطبيقا ألحكام المادة 

 
 : يتكون من :11/02الملف الخاص بالتسوية طبقا ألحكام قانون .4.0
و لقب المالك أو القائم  اسم) موقع من طرف صاحب الطلب و مصادق عليه يذكر فيه (  86ملحق )نموذج تصريح  -

بالمشروع، عنوان البناية و حالة تقدم األشغال بها، مراجع رخصة البناء المسلمة و تاريخ انتهاء صالحيتها إن وجدت، 
 (.الطبيعة القانونية للوعاء العقاري بالنسبة للمباني المشيدة بدون رخصة بناء

 .2(حالة شخص طبيعي )شهادة ميالد للمعني + نسخة لبطاقة التعريف الوطنية  -
 وثيقة تثبت ملكية العقار  -
 .تصميمات الهندسة العمرانية -
 .تصميمات الهندسة المدنية -
 التصميم الهندسي المعماري القديم إن وجد -
 بيان وصفي و تقديري لألشغال و آجال انجاز ذلك -
 .صور لواجهة البناية -

البلدية، تخرج لجنة مكلفة بالمعاينة الميدانية للبنايات، بمصلحة التعمير و البناء على مستوى ( نسخ 65) يودع الملف ب 
 .يدون أعضاء اللجنة آراءهم في محضر بتاريخ اليوم و الشهر و السنة

ترسل الملفات مع محضر المعاينة إلى لجنة بالدائرة يترأسها رئيس الدائرة تقوم هذه األخيرة بدراسة الملفات و يدون في 
و يرسل هذا األخير إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، من اجل تطبيق  محضر االجتماع قرارات اللجنة

 .قرارات اللجنة
إذا كان قرار اللجنة الموافقة المطلقة على الطلب ، يقوم رئيس المجلس الشعبي  بتسليم صاحب التصريح أما رخصة  -

 .3ة، أو تحويل الملف إلى التحقيق العقاريبناء على سبيل التسوية، أو رخصة إتمام االنجاز، أو شهادة مطابق

                                                                                                                                                                                     
، يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام 6661جويلية  66الموافق لـ  8868رجب عام  87مؤرخ في  85-61من قانون رقم  21و  20المادة   1

 انجازها
، يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام 6661جويلية  66الموافق لـ  8868رجب عام  87مؤرخ في  85-61من قانون رقم  65و  68المادة   2

 انجازها
 

 ، يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام انجازها6661جويلية  66الموافق لـ  8868رجب عام  87مؤرخ في  85-61من  قانون رقم  82المادة   3
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إذا كان قرار اللجنة الموافقة المقيدة بشروط فيتم إبالغ صاحب التصريح من اجل رفع التحفظات الصادرة عن اللجنة  -
 .1ليتم بعها تسليمه الرخصة المطلوبة

إيداع طعنا مكتوبا لدى لجنة أما في حالة رفض اللجنة للطلب، فيبلغ المصرح بقرار الرفض المعلل، و له الحق في  -
تقوم لجنة الطعن  بكل التحقيقات من اجل اتخاذ القرار النهائي الذي يؤكد أو . الطعن التي يترأسها الوالي المختص إقليميا

 .2يعدل قرار لجنة الدائرة، و على أساس قرارها تفصل لجنة الدائرة بصفة نهائية في طلب المعني و تبلغه به
 :11/023اصة بقانون التسوية لجنة الدائرة الخ .7

 :تنشأ لجنة بالدائرة تكلف بالبث في تحقيق مطابقة البنايات، بمفهوم أحكام هذا القانون تتكون من 
 .رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا -
 .رئيس مكتب التعمير و البناء على مستوى البلدية أو ممثله -
 مارية و البناء على مستوى الدائرة أو ممثلهرئيس القسم الفرعي للتعمير و الهندسة المع -
 مفتش البناء و التعمير للدائرة المختص إقليميا  -
 رئيس مفتشية أمالك الدولة أو ممثله -
 ممثل الوكالة العقارية المختص إقليميا -
 المحافظ العقاري المختص إقليميا أو ممثله -
 ممثل القسم الفرعي لألشغال العمومية أو ممثله -
 فرعي للموارد المائية أو ممثلهرئيس القسم ال -
 رئيس القسم الفرعي للفالحة أو ممثله -
 رئيس القسم الفرعي للسكن -
 رئيس وحدة الحماية المدنية أو ممثله -
 (سونلغاز) ممثل الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز  -

 .يمكن للجنة االستعانة بأي شخص أو سلطة أو هيئة قصد تنويرها و إفادتها في أعمالها
 :4الرسوم الخاصة بعقود التعمير: ث الثالثالمبح

 6666و المتضمن قانون المالية لسنة  8888ديسمبر  62المؤرخ في  88-88بناءا على قانون رقم  -
 6660المتضمن قانون المالية لسنة  6665ديسمبر  28المؤرخ في  65-80بناءا على قانون رقم  -
 6661المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  6661جويلية  68المؤرخ في  66-61بناءا على أمر رقم  -
 6686المتضمن قانون المالية لسنة  6668ديسمبر  26المؤرخ في  68-68بناءا على قانون رقم  -
 6687من  قانون المالية لسنة  75بناءا على المادة  -

                                                           
 ، يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام انجازها6661ويلية ج 66الموافق لـ  8868رجب عام  87مؤرخ في  85-61من قانون رقم  88المادة   1
، يحدد قواعد مطابقة 6661جويلية  66الموافق لـ  8868رجب عام  87مؤرخ في  85-61من قانون رقم  58و  85،80،87،88،56المادة   2

 .البنايات و إتمام انجازها
يحدد تشكيلة لجنتي الدائرة و الطعن المكلفين بالبث في مطابقة البنايات و الذي  66/65/6668المؤرخ في  855-68المرسوم التنفيذي رقم   3

 6668سنة  67إتمام انجازها، الجريدة الرسمية العدد 
 6688طبعة " قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة" وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب  4
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زئة و رخص الهدم و شهادة  تم بموجب هذه القوانين تحديد التعريفات الخاصة برخص البناء و شهادة المطابقة، رخص التج
 .التعمير و شهادة التقسيم 

 : 1الرسم الخاص برخص البناء .0
 :بالنسبة للبنايات ذات االستعمال السكني .0.0

التعريفة  (دج)قيمة البناية 
 6666(دج)

التعريفة 
 6660(دج)

التعريفة 
 6661(دج)

التعريفة 
 6686(دج)

 (دج)التعريفة 

6687 

 2.666 8.566 8.175 8.175 8.566 756.666إلى غاية 

 5.666 6.566 2.865 2.865 6.566 8.666.666إلى غاية 

 7.566 8.666 5.666 5.666 8.666 8.566.666إلى غاية 

 66.566 1.666 85.666 86.666 1.666 6.666.666إلى غاية 

 65.566 86.666 87.666 86.566 86.666 2.666.666إلى غاية 

 27.566 66.666 65.666 66.666 66.666 5.666.666إلى غاية 

 85.666 / 26.666 66.566 / 7.666.666إلى غاية 

 58.666 / 20.666 65.666 / 86.666.666إلى غاية 

 06.666 / 86.666 67.666 / 85.666.666إلى غاية 

 07.566 / 85.666 26.666 / 66.666.666إلى غاية 

 75.666 / 56.666 26.566 / 66.666.666ما يفوق 

 
 :بالنسبة للبنايات ذات االستعمال التجاري و الصناعي.7.0

التعريفة  (دج)قيمة البناية 
 6660(دج)

التعريفة 
 6661(دج)

 (دج)التعريفة 

6687 

                                                           
ادرة عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية المتعلقة بالتدابير الجديدة المتضمنة في قانون الص 67/66/6687المؤرخة في  085مذكرة رقم   1

 .6687المالية لسنة 
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 75.666 56.666 26.666 7.666.666إلى غاية 

 86.666 06.666 86.666 86.666.666إلى غاية 

 865.666 76.666 85.666 85.666.666إلى غاية 

 866.666 16.666 56.666 66.666.666إلى غاية 

 825.666 86.666 55.666 65.666.666إلى غاية 

 856.666 866.666 06.666 26.666.666إلى غاية 

 805.666 886.666 05.666 56.666.666إلى غاية 

 816.666 866.666 75.666 76.666.666إلى غاية 

 885.666 826.666 16.666 866.666.666إلى غاية 

 665.666 856.666 866.666 866.666.666ما يفوق 

 :1رسوم تسليم شهادة المطابقة  .7
 :بالنسبة للبنايات ذات االستعمال السكني أو االستعمال المزدوج.0.7

التعريفة  (دج)قيمة البناية 
 6666(دج)

التعريفة 
 6660(دج)

التعريفة 
 6661(دج)

التعريفة 
 6686(دج)

 (دج)التعريفة 

6687 

 8.566 566 8.666 065 566 756.666إلى غاية 

 6.656 166 8.566 8.666 166 8.666.666إلى غاية 

 6.056 8.666 8.756 8.656 8.666 8.566.666إلى غاية 

 2.266 8.566 6.666 8.175 8.566 6.666.666إلى غاية 

 8.566 6.666 2.666 6.566 6.666 2.666.666إلى غاية 

                                                           
الصادرة عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية المتعلقة بالتدابير الجديدة المتضمنة في قانون  67/66/6687المؤرخة في  085مذكرة رقم   1

 .6687المالية لسنة 
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 5.656 6.566 2.566 2.865 6.566 5.666.666إلى غاية 

 0.666 / 8.666 2.756 / 7.666.666إلى غاية 

 8.666 / 0.666 8.275 / 86.666.666إلى غاية 

 86.666 / 1.666 5.666 / 85.666.666إلى غاية 

 82.566 / 8.666 5.065 / 66.666.666إلى غاية 

 81.666 / 86.666 0.656  66.666.666ما يفوق 

 
 :النسبة للبنايات ذات االستعمال التجاري أو الصناعيب.7.7

التعريفة  (دج)قيمة البناية 
 6660(دج)

التعريفة 
 6661(دج)

 (دج)التعريفة 

6687 

 8.666 0.666 8.666 7.666.666إلى غاية 

 8.756 0.566 8.566 86.666.666إلى غاية 

 88.656 7.566 5.666 85.666.666إلى غاية 

 86.756 1.566 5.566 66.666.666إلى غاية 

 88.656 8.566 0.666 65.666.666إلى غاية 

 85.656 86.566 0.566 26.666.666إلى غاية 

 87.656 88.566 7.566 56.666.666إلى غاية 

 81.756 86.566 1.666 76.666.666إلى غاية 

 66.566 85.666 8.666 866.666.666إلى غاية 

 26.666 66.666 86.666 866.666.666ما يفوق 
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 :رسوم تسليم شهادة التقسيم .3
 بالنسبة للبنايات ذات االستعمال السكني.0.3

مبلغ الرسم  عدد األجزاء
 6666( دج)

مبلغ الرسم 
 6660( دج)

مبلغ الرسم 
 6661( دج)

مبلغ الرسم 
 6686( دج)

 166 6.666 8.666 166 86إلى  6من 

 8.166 56.666 6.656 8.166 قطعة 56إلى  88من 

 6.566 76.666 2.865 6.566 قطعة 856إلى  58من 

 2.666 866.666 2.756 2.666 قطعة 656إلى  858من 

 8.666 666.666 5.666 8.666 قطعة  656أكثر من 

 
 :بالنسبة للبنايات ذات االستعمال التجاري أو الصناعي.7.3

( دج)مبلغ الرسم  عدد األجزاء
6666 

( دج)مبلغ الرسم 
6660 

( دج)رسم مبلغ ال
6661 

( دج)مبلغ الرسم 
6686 

 2.666 0.666 2.756 2.666 5إلى  6من 

 5.666 86.666 0.656 5.666 قطع 86إلى  0من 

 1.666 26.666 86.666 1.666 قطع 86أكثر من 

 :رسوم تسليم شهادة التجزئة و شهادة التعمير .4
( دج)مبلغ الرسم  

6666 
( دج)مبلغ الرسم 

6660 
 (دج)مبلغ الرسم 

6661 
( دج)مبلغ الرسم 

6686 

 566 6666 175 566 شهادة التعمير

 566 6666 175 566 شهادة التجزئة
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 :رسوم تسليم رخصة الهدم .2
 

 6686سنة  6661سنة  6660سنة    6666سنة  

 866 266 811 566 (دج)مبلغ الرسم للمتر الواحد ب 

 
 :خاتمة

ة قوانين و مراسيم من أجل حماية الطابع العمراني للمدن الجزائرية، و على الرغم من أّن التشريع الجزائري سّن عد 
كذا تسوية وضعية البنايات، إال أن الواقع يعكس غير ذلك و ذلك نظرا لعزوف جل المواطنين عن تسوية وضعية بناياتهم، 

 .و لعّل السبب يرجع إلى نقص اإلعالم و التسوية بخصوص ضرورة التسوية القانونية للسكنات
أعدت هذه الورقة البحثية من أجل توضيح سيرورة اإلجراءات الحاصلة من أجل استخراج عقود التعمير و ذلك على 

 .مستوى البلدية، لتكون في متناول المواطن و من اجل توعيته بضرورة ذلك
ح التعمير و البناء تم هذا اإلعداد باالعتماد على قوانين التعمير و التهيئة العمرانية المعتمد بها من طرف مصال 

في دراسة طلبات العقود كٌل حسب نوعه، و قد تمت استشارة أعضاء اللجان فيما يخص ذلك، و باالعتماد على الخبرة 
 .المهنية المكتسبة في هذا المجال

 :المراجع
ت يحدد كيفيا 6685جانفي 65الموافق ل   8820ربيع الثاني عام  8مؤرخ في  88-85المرسوم التنفيذي رقم  .0

 86الموافق لـ  8820ربيع الثاني  66المؤرخة في  7تحضير عقود التعمير و تسليمها، الجريدة الرسمية العدد 
 .80-8، ص 6685فبراير

، يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام 6661جويلية  66الموافق لـ  8868رجب عام  87مؤرخ في  85-61قانون رقم  .7
 .60-88، ص6661أوت  2الموافق لـ  8868شعبان عام  68المؤرخة ب  88انجازها، الجريدة الرسمية العدد 

 .87-18، ص 668طبعة " القوانين الجبائية" المديرية العامة للضرائب  –وزارة المالية   .3
 .588-887ص  6688طبعة " قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة " المديرية العامة للضرائب  –وزارة المالية  .4
الصادرة عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية المتعلقة بالتدابير الجديدة  67/66/6687المؤرخة في  085 مذكرة رقم .2

 .6687المتضمنة في قانون المالية لسنة 
الذي يحدد تشكيلة لجنتي الدائرة و الطعن المكلفين بالبث  66/65/6668المؤرخ في  855-68المرسوم التنفيذي رقم  .2

 .6668سنة  67ت و إتمام انجازها، الجريدة الرسمية العدد في مطابقة البنايا
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 0الملحق 
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 7الملحق
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 3الملحق 
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 4الملحق 
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 2الملحق 
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 2الملحق 
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 من شهادة الستغالل المبنى:08-15شهادة مطابقة البنايات طبقا لقانون 

 الى شهادة تسوية   

0، باحثة دكتوراه جامعة الجزائرسي مرابط شهرزاد  

  :ملخص

نتيجة تدهور النسيج العمراني وتشويه الجمال العمراني من قبل البنايات الغير مكتملة والغير مطابقة للرخص صدر 
 وأشغال ، حيث نص على أن كل مستفيد من رخصة البناء عند االنتهاء من أشغال البناء 08-15رقم  قانون المطابقة

البناء، لكن أمام عجز اإلدارة على التحكم في البناء  رخصة أحكام مع المنجزة لألشغال المطابقة باستخراج شهادة التهيئة
ير جديدة لتسوية وضعية بعضها، مما يجعل القانون رقم العشوائي وضخامة مشكل البناء الغير شرعي اتخذت الدولة تداب

وعليه فان تفعيل قانون المطابقة وتطبيقه يتطلب .قانون تسوية  أكثر من  مطابقة نتيجة الواقع العمراني الدنيء 15-08
 .المواطنين تفعيل دور الهيئات الرقابية وصرامة الجزاءات المفروضة على المخالفين والعمل على تكريس وعي عمراني لدى

ABSTRACT: 

As a result of deterioration of urbanfabric and distortion of urban beauty by incomplete 

and non-conforming buildings, the conformity law No° 15-08 was issued,  Where it is 

stipulated That each beneficiary of the building permit upon the completion of the 

construction Works and the preparation Works by extracting the certificate of conformity to 

the Works performed with the provisions of the building permit ,However, in the face of the 

administration'sinability to control the enormous illegal construction problem, the state has 

taken new measures to settle the status of some of them. Law No°. 15-08 makes the 

settlement law more than the result of poor urban reality.  Therefore, the activation of the 

compliance law and its application requires activating the role of the supervisory bodies and 

the severity of the sanctions imposed on the violators and work to devote public awareness to 

citizens. 
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 :مقدمة

واعد التعمير والتوسع عرفت سياسة التهيئة والتعمير بالجزائر عدة مراحل حاولت الدولة من خاللها التحكم في ق
العمراني، غير انه تعددت العوامل التي لم تجعلها توفق في ذلك منها النزوح الريفي وتزايد النمو الديمغرافي وعدم فعالية 
اإلطار القانوني والتنظيمي الذي طبق آنذاك، ففي التسعينات بدا التحول إليجاد إطار للتهيئة والتعمير من خالل القانون 

، اين تبنى المشرع توجه جديد للتحكم أكثر في التهيئة والتعمير ووضع حد للبناء الفوضوي واالستعمال 901-29رقم 
الالعقالني لألراضي، من خالل وضع ضوابط تحدد شروط شغل العقار والتوسع العمراني في المدن وفرض أحكام خاصة 

 .اطات العمرانيةلبعض أجزاء من التراب الوطني ذات مميزات وقواعد لرقابة كل النش

يدل على عدم قدرة التحكم في هذا المجال وعدم قدرة مسايرة القانون للواقع العمراني  082-15فان صدور قانون 
وبالتالي نقص فعالية اإلطار القانوني المنظم لهذا المجال، وهذا ما دفعنا الى محاولة البحث في مجال مطابقة البنايات 

وما اذا كان هناك نظام قانوني يضمن التحكم والرقابة والتسيير المستدام لإلقليم باألخص  ومدى تطبيقها على أرض الواقع،
 . المدينة من خالل المحافظة عليها وعناصرها ومكافحة البناءات العشوائية وتحسين اإلطار المعيشي للسكان

ن التهيئة والتعمير ومراسيمه ففي إطار تفعيل استراتيجية المشرع الجزائري لتنظيم عملية البناء من خالل قانو 
التنفيذية وتأكيد لمطابقة البناء للرخص العمرانية، فانه يتم عند انتهاء أشغال البناء اثبات مطابقة االشغال مع رخصة البناء 

 .بشهادة المطابقة التي تسلم من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من قبل الوالي

سيع دائرة تحقيق المطابقة في البنايات؟  وهل إجراءات تحقيق هذه المطابقة مامدى تو : وعليه اإلشكال الذي يطرح
  كافية لتطبيقها على أرض الواقع أم تسوية أكثر من مطابقة؟ 

 مفهوم شهادة مطابقة البنايات ونطاق تطبيقها: المحور األول

ير المكتملة والذين بنوا بدون الرخص أو في إطار تسوية وضعية البنايات بصورة نهائية وبمرونة كبيرة ألصحاب البنايات غ
المحدد  08-15ادخلوا إضافات على المخطط االصلي ولم يقوموا بإجراءات المطابقة وضع المشرع الجزائري قانون رقم 

تمام إنجازها للقضاء  في إطار إجراءات 4ووضع حدا للعشوائية التي عرفها ميدان التعمير والبناء 3لقواعد مطابقة البنايات وا 
 (.ثانيا)و نطاق توسيع مجال تحقيق مطابقة البنايات ( اوال)ومنه سنتناول التعريف بشهادة المطابقة. تحقيق المطابقة

 

                                                           
 .، المتعلق بالتهيئة والتعمير1990ديسمبر1المؤرخ في  90-29القانون رقم  -1
تمام إنجازها،يحدد قواعد  2008جويلية20، المؤرخ في 08-15قانون رقم ال -2  .مطابقة البنايات وا 
تمام إنجازها 2008جويلية20، المؤرخ في 08-15قانون رقم ال -3  .،يحدد قواعد مطابقة البنايات وا 
، جامعة بن عكنون، الجزائر، (فرع اإلدارة والمالية)أبرباش، دور البلدية في ميدان التهيئة والتعمير، مذكرة ماجستير في الحقوقزهرة  -4

 .89: ص 2011/2010
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 التعريف بشهادة المطابقة: اوال

دماجها في المحيط واحترام المناظر الطبيعية والحضرية وحماية التراث الثقافي والتاريخي منفعة  إن نوعية البنايات وشكلها وا 
مومية لكامل أفراد المجتمع والدولة على حد السواء، وتحقيقا لذلك تدخل المشرع الجزائري لتسوية حاالت بعض المباني ع

تمام إنجازها جراءات تحقيق مطابقة البنايات وا   .1بمجموعة من القواعد القانونية المتضمن شروط وا 

 بعد تمنح المطابقة شهادة فإن 2لتهيئة والتعميرالمتعلق با  90-29 القانون رقم من 75 المادة نص وعليه ، وحسب
 يعني ال هذا لكن البنايات بتشييد الترخيص تخول البناء فرخصة البعدية، الرقابة ضمن تدخل فهي البناء أشغال من االنتهاء

 أشغال من االنتهاء عند البناء رخصة من المستفيد على يتعين لذلك التقنية، للمعايير مطابقته و البناء إنجاز بدء تثبت أنها
 .3البناء لرخصة مالزمة فهي البناء رخصة أحكام مع المنجزة لألشغال المطابقة باستخراج شهادة التهيئة أشغال و البناء

 65و 64و  63في المواد  4المتضمن كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها 15-19كما تعرض المرسوم التنفيذي رقم 
 08-15من قانون رقم 7/2وحسب المادة . جراءا وجوبا، فهي أداة قانونية تراقب التهيئة والتعميرلشهادة المطابقة التي تعد إ

تمام إنجازها هي الوثيقة اإلدارية التي يتم من خاللها تسوية :" فان شهادة المطابقة  5الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وا 
 ".المتعلق بشغل األراضي وقواعد التعمير  كل بناية تم إنجازها أو لم يتم بالنظر للتشريع والتنظيم

جاء بشيء جديد، المتمثل في تسليم شهادة المطابقة لصاحب البناية المتممة  08-15والجدير بالذكر أن قانون رقم 
وهذا مستخلص من محتوى . المتحصل على رخصة البناء ولكنها غير مطابقة ألحكام هذه الشهادة على سبيل التسوية

 1990المؤرخ في أول ديسمبر سنة  90-29دون اإلخالل بأحكام القانون رقم : " التي تنص على  منه 20المادة 
المعدل والمتمم والمذكور أعاله، يمكن أن يستفيد صاحب البناية المتممة والمتحصل على رخصة البناء ولكنها غير 

 ".مطابقة ألحكامه من شهادة المطابقة حسب الكيفيات المحددة في هذا القانون

 توسيع مجال تحقيق مطابقة البنايات: ثانيا

، باعتبارها وسيلة 90-29هو أوسع مما نص عليه في أحكام القانون رقم  08-15ان تحقيق المطابقة بموجب القانون رقم 
 .لتسوية البنايات الغير شرعية وذلك بأسلوب شامل يشمل الوعاء العقاري للبناية والوضعية العمرانية للبناء

                                                           
اص بالملتقى جميلة دوار، البنايات المعنية بتحقيق المطابقة في قانون التعمير الجزائري، مقال منشور بمجلة الحقوق والحريات في العدد الخ -1

، 2013، جامعة محمد خيضر، بسكرة، سبتمبر 2013فيفري  18و17اشكاليات العقار الحضري واثرها على التنمية في الجزائر يومي : الوطني
 .307:ص

 .، المتعلق بالتهيئة والتعمير1990ديسمبر1المؤرخ في  90-29القانون رقم  -2
 .276: ودورها في الحفاظ على البيئة والحد من البناء الفوضوي، صعبد اهلل لعويجي، الرقابة القبلية والبعدية  -3
 .، المتضمن كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها2015جانفي  25،المؤرخ في  15-19المرسوم التنفيذي رقم  -4
تمام إنجازها 2008جويلية20، المؤرخ في 08-15قانون رقم ال -5  .،يحدد قواعد مطابقة البنايات وا 
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فشي ظاهرة البنايات الالشرعية اتخذت الدولة تدابير جديدة لتسوية وضعية بعضها والتي انجزها اصحابها اما بدون فأمام ت
، فان اغلب أحكامه تشمل إجراء تحقيق 08-15رخصة بناء او فوق اراضي عمومية او خاصة، وذلك وفق القانون رقم 

 :1نى أخرى كما يليواستث 2008أوت3مطابقة بعض البنايات المشيدة قبل تاريخ 

 :البنايات المعنية بالمطابقة (0

 :حدد المشرع البنايات القابلة للمطابقة أو القابلة إلتمام االنجاز فيما يلي

 (.يمنح رخصة اتمام االنجاز19 وفق المادة.)البنايات الغير متممة والتي تحصل صاحبها على رخصة بناء -
يمنح شهادة  20وفق المادة )ناء غير أنها غير مطابقة لها، البنايات المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة ب -

 (.المطابقة
رخصة بناء على سبيل  22يمنح وفق المادة )البنايات المتممة التي لم يحصل صاحبها على رخصة البناء،  -

 (.التسوية
ام إنجاز يمنح رخصة إتم 23وفق المادة )البنايات الغير متممة والتي لم يحصل صاحبها على رخصة البناء،  -

 (.على سبيل التسوية

والمهم هنا هو البناءات التي تحصل صاحبها على رخصة بناء التي يفترض بعد إنتهاء أشغالها إلزامية الحصول على 
، أما البناءات األخرى تدخل ضمن تسوية البناءات الغير شرعية، ان المشرع في 90-29شهادة المطابقة وفق القانون رقم 

أكد على إلزامية الحصول على رخصة البناء وأنه إذا لم ينجز البناء في أجل سنة تصبح رخصة  08-15القانون رقم 
 .2البناء غير صالحة

قانون تسوية أكثر من قانون مطابقة، فبعدما كان التنظيم هو األصل  08-15إذن يتبين من خالل ما سبق أن قانون 
ذ كان يجدر على المالك أن يطبق ما جاء في ملف رخصة البناء أصبح اآلن الفوضى هي األصل والتنظيم هو اإلستثناء، إ

حتى يتسنى له أخذ شهادة المطابقة ويستغل مبناه في البيع مرة أخرى، ولكن لألسف المالحظ أغلب المواطنين خالفوا 
 . القانون والدولة الزالت اجتماعية تأخذ بالتسوية معهم على أن تردعهم

 :ةالبنايات غير القابلة للمطابق (7

ان المشرع فرض أن يتم إتمام أشغال اإلنجاز وتحقيق مطابقة قبل شغل أو استغالل البناية، وذلك بالحصول على شهادة 
، غير أنه وضع إستثناء من تطبيق هذا القانون في إنجاز 08-15وأحكام القانون رقم  90-29مطابقة وفق القانون رقم 

                                                           
 .، المرجع السابق08-15من القانون رقم 15ادة الم -1
 .، المرجع السابق08-15من القانون رقم 6المادة  -2
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، كما استثنى القانون من إجراء 1م بها وزارة الدفاع الوطني أو التي تتم لحسابهاوتهيئة واستغالل البنايات العسكرية التي تقو 
 :2تحقيق المطابقة للبنايات التالية

 .البنايات المشيدة في قطع أرضية مخصصة لالرتفاقات ويمنع البناء عليها -
شريع المتعلق بمناطق البنايات المتواجدة بصفة اعتيادية بالمواقع والمناطق المحمية المنصوص عليها في الت -

التوسع السياحي والمواقع والمعالم التاريخية واالثرية وبحماية البيئة والساحل بما فيها مواقع الموانئ والمطارات 
 .وكذا مناطق االرتفاقات المرتبطة بها

باستثناء تلك  البنايات المشيدة على االراضي الفالحية أو ذات الطابع الفالحي او الغابية أو ذات الطابع الغابي، -
 .التي يمكن إدماجها في المحيط العمراني

 .البنايات المشيدة خرقا لقواعد االمن أو التي تشوه بشكل خطير البيئة والمنظر العام للموقع -
 .البنايات التي تكون عائقا لتشييد بنايات ذات منفعة عامة أو مضرة لها والتي يستحيل نقلها -

غير ان الواقع يثبت عزوف الكثير من المواطنين عن  08-15من خالل سن قانون  رغم محاولة المشرع تدارك األوضاع
القيام بهذه اإلجراءات وهذا راجع لعدة أسباب منها نقص االعالم، كما ان تماطل االدارة خاصة اللجان التقنية ادى لعدم 

ان ارتباط المطابقة بتسوية مشكل العقار  امكانية تسوية ولو نسبة معينة من الملفات التي تبقى عالقة بين المديريات ،كما
حل دون تطبيقه لتعقد اجراءات تسوية العقارات وباعتبارها تابعة لوزارة المالية ومصالحها، هذا ما دفع وزارة السكن والعمران 

ءات الى اصدار تعليمتين وزاريتين وجهت الى رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومديري التعمير لتخفيف وتبسيط اجرا
 .3المطابقة

 :إجراءات منح شهادة المطابقة: المحور الثاني

أمام عجز اإلدارة على التحكم في البناء العشوائي ونتيجة التشويه العمراني وضخامة مشكل البناء الغير الشرعي فانه تم 
 :4إلعادة تنظيم العمران، قد حدد أهداف القانون بمايلي 08-15تبني قانون 

 .إنهاء البنايات وضع حد للحاالت عدم -
 .تحقيق مطابقة البنايات المنجزة والتي هي في طور اإلنجاز قبل صدور هذا القانون -
 .تحديد شروط شغل أو استغالل البنايات وترقية إطار مبنى ذي مظهر جمالي ومهيأ بانسجام -
 تأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام آجال البناء وقواعد التعمير -

                                                           
 . ،نفس المرجع السابق08-15من القانون رقم 13المادة  -1
 .، المرجع السابق85-61من القانون رقم  16المادة  -2
الصادرة  1000تعليمة رقم : التحقيق في مطابقة البنايات واتمام انجازهاصدور تعليمتين من وزير السكن تتضمن كيفية تطبيق وتبسيط عملية  -3

الخاصة بتبسيط  2012/09/10الصادرة بتاريخ  138-5004والتعليمة رقم  08-15المتضمنة كيفية تطبيق احكام قانون  2009/09/10بتاريخ 
تمام إنجازها طبقا لقانون رقم   .08-15كيفيات تحقيق مطابقة البنايات وا 

 ، المرجع السابق08-15من القانون رقم  1المادة  -4
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 (.ثانيا)وكيفية اجراء مطابقة البنايات( اوال)ط منح شهادة المطابقةوعليه سنتناول شرو 

 شروط منح شهادة المطابقة: أوال

يجب على المالك أو صاحب المشروع أن يشعر المجلس الشعبي :" على أنه 90-29من القانون رقم  56نصت المادة 
ثلما الزمه القانون في بداية األشغال بإجراء استصدار فتح البلدي بإنهاء البناء لتسلم له شهادة المطابقة، ويتبين ان المالك م

، وعليه 1الورشة، فهو مجبر على اشعار رئيس المجلس الشعبي البلدي بإنهاء اشغال البناء للحصول على شهادة المطابقة
 .حددت المادة المالك أو صاحب المشروع

صفة الشخص طالب شهادة المطابقة  19/15نفيذي رقم من المرسوم الت 63وحدد المشرع الجزائري أيضا من خالل المادة 
 42، بمعنى ان طالب شهادة المطابقة هو المستفيد من رخصة البناء كما حددته المادة ..."يتعين على المستفيد:"...بقولها

لها من نفس المرسوم التي حددت صفة طالب رخصة البناء وهم المالك ووكيله والمستأجر المرخص له والهيئة المخصص 
 .قطعة االرض إضافة إلى الحائز وصاحب اإلمتياز

 كيفية إجراء مطابقة البنايات: ثانيا

 5،فانه يجب ان يقدم طلب تصريح الى رئيس المجلس الشعبي البلدي في 08-15من القانون رقم  24و23وفق المادتين 
ألشغال من قبل رئيس المجلس الشعبي نسخ وعلى صاحب البناية الغير مطبقة لرخصة البناء الحصول على شهادة توقيف ا

منه ويرفق بالوثائق الثبوتية  25البلدي قبل طلب تحقيق المطابقة، ويتضمن التصريح المعلومات المحددة في المادة 
 .المكتوبة والبيانية الضرورية للتكفل بالبناء

دراسة التصريح مدى تطابق مشروع  تراعي:"2154/09من المرسوم التنفيذي رقم  10وفي جميع الحاالت فانه وفق المادة 
البناية مع احكام مخطط شغل االراضي، وفي حالة عدم وجوده يراعي مدى مطابقة المشروع مع أحكام المخطط التوجيهي 
للتهيئة والتعمير أو مع االحكام المطبقة التي تنص عليها القواعد العامة للتهيئة والتعمير، ويؤخذ بعين االعتبار الموقع 

يصال الطريق الحجم والمظهر العام للبناية أو للبنايات المبرمجة وانسجامها مع االماكن، في وطبيعة  مكان إقامة المشروع وا 
هذا الشأن ، نظرا لقواعد التعمير وجميع أنواع االرتفاقات اإلدارية المطبقة في المكان المعني وكذلك التجهيزات العمومية 

 ".الخاصة والمبرمجة

 :3االحكام القانونية المنظمة إلجراءات المطابقة نستنتج ثالث مراحل متتالية إلجراء المطابقة وهي كما أنه ومن خالل

 
                                                           

 الصادق بن عزة، دور اإلدارة في مجال تطبيق احكام العمران في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، -1
 .145: ص ،2012/2011

 .جراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات، الذي يحدد إ2009ماي2المؤرخ في  154/09المرسوم التنفيذي رقم  -2
 .الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المرجع السابق 19/15، من المرسوم التنفيذي رقم 68، 67، 66المواد  -3
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 :التصريح بانتهاء األشغال (0

يلتزم المستفيد من رخصة البناء، بعد إنجاز أشغال البناء، إعالم اإلدارة بذلك، ويكون بإيداع تصريح يعد في نسختين في 
تاريخ انتهاء األشغال، بمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان البناء وقابل وصل إيداع، وترسل  مهلة ثالثين يوما ابتداء من

 .1نسخة من هذا التصريح إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الوالية

لبناء فتجري أما إذا لم يودع بانتهاء األشغال ضمن الشروط واآلجال المطلوبة تبعا آلجال اإلنجاز المتوقعة في رخصة ا
 .2عملية مطابقة األشغال وجوبا بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي 

 :جهة رقابة المطابقة (7

 :تحقق لجنة تضم ممثلين مؤهلين قانونا في مدى مطابقة األشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء عن

 .مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الوالية -8

 .المختصة باألماكن واآلثار التاريخية والسياحيةممثلين عن المصالح  -6

 .ممثلين عن مصلحة الدولة المكلفة بالفالحة على مستوى الوالية -2

 .مصالح الحماية المدنية في حالة تشييد بنايات ذات استعمال صناعي أو تجاري -8

 .3مصلحة الدولة المكلفة بالبيئة على مستوى الوالية -5

 .ت البنايات المشيدة أشغال التهيئة التي يتكفل بها المستفيد من رخصة البناءوتتناول مراقبة المطابقة في حاال

يوما ( 15)وتجتمع لجنة المراقبة بناءا على استدعاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني وذلك في أجل خمسة عشر 
 .4بعد إيداع التصريح بانتهاء األشغال عند االقتضاء

 :تسليم شهادة المطابقة (3

عداد محضر الجرد الذي يثبت بعد قي ام اللجنة بالبحث في مدى مطابقة األشغال المنجزة ألحكام رخصة البناء وا 
 .مطابقة األشغال المنجزة، يتم تسليم شهادة المطابقة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي

                                                           
 .، المرجع السابق19/15من المرسوم التنفيذي رقم 66المادة  -1
 .لذكرمن نفس المرسوم التنفيذي السالف ا3/66المادة  -2
 .، المرجع السابق19/15من المرسوم التنفيذي رقم 47المادة  -3
 .من نفس المرسوم التنفيذي السالف الذكر67المادة  -4
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حكام رخصة البناء، فتعلم أما إذا أبرزت عملية الجرد عدم إنجاز األشغال طبقا للتصاميم المصادق عليها ووفقا أل
السلطة المختصة المعني بعدم إمكانية تسليم شهادة المطابقة له،وأنه يجب عليه العمل على جعل البناء مطابقا للتصاميم 

سالف  90-29مع تذكيره بالعقوبات التي يتعرض لها بموجب أحكام القانون رقم. 1المصادق عليها وحسب األحكام المطبقة
 .الذكر

 ور شهادة المطابقة في حماية البيئةد: ثالثا

باعتبار شهادة المطابقة وسيلة رقابة بعدية لمطابقة البنايات المنجزة لرخصة البناء، فبذلك لها دور فعال في حماية 
الجانب العمراني الجمالي والبيئي، حيث يظهر ذلك الدور من خالل رفض منح هذه الشهادة إذا كانت المشاريع المنجزة او 

يات تمس بالبيئة وبصحة وأمن المواطنين وكذلك المناظر الطبيعية والمساحات الخضراء، وال تتوافق مع رخصة البناء، البنا
كما أنه اذا كانت أشغال البناء بعد انتهائها ال تتوافق مع التوجهات األساسية ألدوات التهيئة والتعمير وخاصة في مجال 

شهادة، كما وضع المشرع العديد من اإلجراءات الضرورية لحماية البيئة أثناء حماية البيئة فإنه يرفض كذلك منح هذه ال
تمام إنجازها من  08-15اعداد وتسليم هذه المطابقة، وشدد المشرع في القانون رقم  المحدد لقواعد مطابقة البنايات وا 

 .عدم مطابقة هذه األشغال لرخصة البناءالعقوبات في التقيد باحترام الوسط الطبيعي والبيئة عند إتمام أشغال البناء وعند 

 :خاتمة

 أو العمرانية الشهادات و الرخص بموجب البناء عملية لتنظيم الجزائري المشرع استراتيجية أن إلى نخلص سبق مما
 و البناء حقوق لتحديد التعمير شهادة على الحصول و مراحله جميع في البناء متابعة خالل من يكون التعمير عقود
 الحصول بحتمية مرورا الحالة حسب التقسيم شهادة أو التجزئة رخصة على الحصول ضرورة إلى و األرضية اقاتاالرتف
 مراقبة لجنة قيام أجل من البناء عملية أشغال بانتهاء التصريح إلى وصوال األشغال، في البدء قبل البناء رخصة على

 على بالحصول انتهاء التعمير، قانون و البناء رخصة أحكام مع التهيئة و البناء أشغال تطابق مدى بدراسة المطابقة
 .الخاصة المناطق في للسقوط آيال العقار كان إذا الهدم رخصة

كل ذلك يهدف الى ضمان احترام قواعد التهيئة والتعمير ومراقبة النشاطات العمرانية سواء على المجال العمراني ذات 
ران ومتطلبات حماية البيئة للوصول الى تسيير مستدام، غير ان تعقيد خصوصيات ، لضمان التوفيق بين ضرورة العم

االجراءات وطولها تعتبر من أسباب عزوف المواطنين عن طلبها، وبالتالي يتم اللجوء الى البناء في غيابها، خاصة أمام 
العقارية أين يتغلب فيها عجز توفير سندات الملكية التي تسمح باستصدار هذه الرخص وفي ظل الفوضى المتعلقة بالسوق 

الممارسات غير القانونية ، كما ان تساهل الدولة مع المخالفين من خالل إدراج وسائل لتسوية الوضعيات الالشرعية يقلل 
 .من فعالية هذه الرخص والشهادات

 

                                                           
 .، المرجع السابق19/15من المرسوم التنفيذي رقم 68المادة  -1
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 المنازعات القضائية االستعجالية في مادة التعمير والبناء

رتد، باحث دكتوراه جامعة تياعميري أحم  

  :ملخصال

إنَّ المنازعات القضائية ذات الصلة بمجال التعمير والبناء، قد تكون منازعة موضوعية بمعنى ينظر القاضي في 
أصل الحق المتنازع عليه، وبالتالي يصدر أحكام قضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي فيه، كما قد تكون هذه المنازعة 

تج عنها بعض التدابير التحفظية والمؤقتة، وذلك بهدف تفادي نتائج من شأنها القضائية عبارة عن منازعة استعجالية ين
 . تسبيب خسارة من الصعب إصالحها في المستقبل، السيما في مجال البناء والتعمير

كذلك هدف هذه الدعوى القضائية االستعجالية هو الحفاظ على الوضعية الحالية لمركز قانوني في انتظار الفصل 
لنزاع من طرف قاضي الموضوع، وبالتالي فان القاضي االستعجالي وهو ينظر في الدعوى االستعجالية في موضوع ا

 .المتعلقة بالتعمير والبناء، ُيصدر أوامر استعجالية تتضمن تدابير تحفظية ال تمس بموضوع النزاع وال بأصل الحق
الي العادي إذا كان أطراف النزاع من كما أن هذه الدعوى االستعجالية قد تكون من اختصاص القاضي االستعج

أشخاص القانون الخاص، كما قد تكون من اختصاص القاضي االستعجالي اإلداري إذا كانت اإلدارة العامة طرفا في 
 .النزاع

Summary:  

 Judicial disputes related to the area of reconstruction and construction can be an 

objective dispute in the sense that the judge considers the origin of the disputed right and thus 

takes judicial decisions arguing the concerned issue. Such a judicial dispute may also be an 

urgent dispute resulting in certain reticent and temporary measures so that to avoid 

consequences that would cause a loss in which it would be difficult to repair it in the future, 

especially in the area of construction and reconstruction. 

            The aim of this urgent judicial proceeding is to protect the current situation of legal 

status   waiting for the final decision concerning the case by the trial judge. Consequently, the 

emergency judge, when considering the urgent case concerning the reconstruction and 

construction, he issues urgent orders containing provisional measures that do not affect the 

subject matter of the dispute or the origin of the right. 

           Such an emergency case may also be the prerogative of the ordinary emergency judge 

if the parties of the dispute are persons of private law as it may be also the prerogative of the 

administrative emergency judge if the public administration is a party in the dispute. 
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 مقدمة

حفاظا على جمال وتنسيق المباني، يجب تسيير حركة البناء وتشييد المدن وفق قواعد وأصول مرسومة ومحددة في 
ن التهيئة والتعمير يعد من بين الوسائل القانونية التي يمكن بموجبها مراقبة ، فقانو (1)القوانين المنظمة للتهيئة والتعمير

 .(2)وتنظيم حركة البناء وتحويل األراضي الصالحة للبناء وتنظيمه

وتتخذ منازعات التعمير في النظام القانوني الجزائري صورا وأشكاال كثيرة، لعلى من أهمها تلك المتعلقة برخص 
كذلك عملية الهدم التي تقوم بها اإلدارة في حالة عدم وجود رخصة البناء، أو في حالة البناء مخالفة البناء ورخص الهدم، و 
 .لمضمون هذه الرخصة

وكما هو معلوم فإن المنازعات القضائية قد تكون منازعة موضوعية تمس بأصل الحق، وهناك منازعات مستعجلة 
نما تدابير تحفظية بغية تجنب بعض النتائج التي قد  تتطلب اتخاذ إجراءات وقتية وتدابير سريعة ال تمس بأصل الحق، وا 

 .يصعب تداركها فيما بعد

وسنحاول من خالل هذه الورقة البحثية التطرق إلى المنازعات القضائية االستعجالية ذات الصلة بمجال التعمير 
ثم  ،(المبحث األول)ات التعمير والبناء    والبناء، وذلك بالتطرق إلى حاالت اختصاص القاضي االستعجالي العادي بمنازع

 .    (المبحث الثاني)بعد ذلك نتطرق إلى حاالت اختصاص القاضي االستعجالي اإلداري بمنازعات التعمير والبناء 

 اختصاص القاضي االستعجالي العادي بمنازعات التعمير والبناء :المبحث األول

ا المت (3)68-61إنَّ االستعجال وفقا للقانون  ضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ينقسم إلى نوعين، أمَّ
النوع األول فيتمثل في االستعجال بالطبيعة أو ما يعرف بالدعاوى االستعجالية الَمْبِنَيَة على ظرف االستعجال، وفيها يتأكد 

الحق، وال يحوز هذا األمر  القاضي من مدى توافر عنصر االستعجال، كما ينبغي أالَّ يمس األمر االستعجالي بأصل
نَّما يتضمن مجرد تدابير تحفظية ا النوع الثاني من االستعجال فيتمثل في االستعجال (4)حجية الشيء المقضي فيه، وا  ؛ أمَّ

، وهنا يكون القاضي االستعجالي مختصًا في (5)بنص القانون أو ما يعرف بالدعاوى المنتمية لالستعجال بنص القانون
نص القانون صراحة أنَّها من اختصاصه، وفي حالة الفصل في الموضوع يحوز األمر الصادر حجية الشيء المواد التي ي

                                                           
لقانون، فرع قانون األعمال، كلية الحقوق، جامعة آلية رقابة مجال التعمير، مذكرة لنيل درجة الماجستير في ا: بزغيش بوبكر، رخصة البناء -1

  .60، ص 6661مولود معمري، تيزي وزو، 
، دار هومة للطباعة والنشر 6685، الطبعة الثانية -أهداف حضرية ووسائل قانونية  –صافية إقلولي أولد رابح، قانون العمران الجزائري  2-

 .65، ص6688والتوزيع، الجزائر، 
أبريل  62الصادرة بتاريخ ( 68)، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ج ر عدد 6661فبراير  65، مؤرخ في 68-61قانون رقم  3-

6661. 
  . ، من نفس القانون262، 688يراجع على سبيل المثال المادتين  4-
 من نفس القانون 787، 6فقرة  082، 8فقرة  261، 265يراجع على سبيل المثال المواد  5-
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، ثم التدابير التحفظية الصادرة عن القضاء (المطلب األول)، وسوف نتطرق إلى مفهوم حالة االستعجال (1)المقضي فيه
 .(المطلب الثاني)االستعجالي العادي في المجال العمراني 

 مفهوم حالة االستعجال :ب األولالمطل

لقد أغفل المشرع الجزائري على غرار نظيره الفرنسي وضع تعريف للقضاء االستعجالي، وُتركت المسألة للفقه 
هو إجراء يكون الهدف منه الفصل بأقصى سرعة ممكنة : "على أنَّه  Merignhacوقد عرفه األستاذ . والقضاء اإلداريين

في الحالة التي تثير فيها السندات واألحكام إشكاالت تتعلق بتنفيذها، لكن فقط بطريقة مؤقتة دون في القضايا المستعجلة و 
الضرورة التي ال تحتمل تأخيرًا، أو أنَّه الخطر المباشر الذي  ":وعرفته األستاذة أمينة النمر بقولها. (2)"المساس بأصل الحق

فته محكمة النقض المصرية بقولها(3)"ى مع تقصير المواعيدال يكفي في اتقائه رفع الدعوى بالطريق المعتاد حت " :، كما عرَّ
ر تدخله إلصدار قرار وقتي  يقوم اختصاص القضاء المستعجل بالدعوى المستعجلة على توافر الخطر واالستعجال الذي ُيبرِّ

 ، "...شى ضياعه إذا ما فات الوقتُيراد به رد عدوان يبدوا للوهلة األولى أنَّه بغير حق ومنع خطر ال يمكن تداركه أو يخ

 .لكن كل هذه التعاريف تتعلَّق باالستعجال طبقا للقواعد العامة أي ما يسمى االستعجال بالطبيعة

 التدابير التحفظية الصادرة عن القضاء االستعجالي العادي في المجال العمراني: المطلب الثاني

دعوى االستعجالية أمام جهات القضاء العادي، ينبغي أن يكون في البداية البد من اإلشارة إلى أنه لكي ترفع ال
الشخص القائم بأشغال البناء هو من أشخاص القانون الخاص، سواء شخص طبيعي أو شخص اعتباري، أما إذا كانت 

القضاء من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، فيكون  166الجهة القائمة بأشغال البناء هي تلك المذكورة في المادة 
 .االستعجالي العادي غير مختص للنظر في أعمال هذه األشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام

من قانون  688وكما سبق ذكره هناك دعاوى استعجالية مبنية على ظرف االستعجال، فبالرجوع مثال إلى المادة 
االستعجال، أو إذا اقتضى األمر الفصل في إجراء في جميع أحوا :" اإلجراءات المدنية واإلدارية، نجدها تنص على ما يلي

يتعلق بالحراسة القضائية أو بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة، يتم عرض القضية بعريضة افتتاحية أمام 
المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها اإلشكال أو التدبير المطلوب، وينادى عليها في أقرب جلسة، يجب الفصل في 

يجوز تخفيض آجال التكليف بالحضور :" من نفس القانون نصت 268، أما المادة "االستعجالية في أقرب اآلجال الدعاوى
ساعة، وفي حالة االستعجال القصوى، يجوز أن يكون أجل التكليف بالحضور ( 68)في مواد االستعجال إلى أربع وعشرين 

، وبالرجوع إلى المادة "صيا أو إلى ممثله القانوني أو االتفاقيمن ساعة إلى ساعة، بشرط أن يتم التبليغ الرسمي للخصم شخ
في حالة االستعجال القصوى، يجوز تقديم الطلب إلى قاضي االستعجال خارج :" من نفس القانون نجدها تنص 266

لجلسة، ساعات وأيام العمل، بمقر الجهة القضائية حتى قبل قيد العريضة في سجل أمانة الضبط، يحدد القاضي تاريخ ا
                                                           

  .من نفس القانون 266يراجع المادة  1-
، دار هومة 6688، الطبعة الثالثة -دراسة قانونية فقهية وقضائية مقارنة  –لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء االستعجال اإلداري  -2

 .86، ص 6667للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
  .82، ص ستعجال اإلداري، مرجع سابقلحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء اال 3-
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ويسمح عند الضرورة، بتكليف الخصم بالحضور من ساعة الى ساعة، ويمكنه الفصل خارج ساعات العمل وحتى خالل 
 ".أيام العطل

، أن الدعاوى االستعجالية المبنية على 688وبتالي يتضح لنا من خالل المواد المذكورة أعاله، السيما المادة 
 :شترك في مجموعة من النقاط، نتناولها على النحو التالي، ت(االستعجال بالطبيعة)ظرف االستعجال 

 :يقوم ظرف االستعجال على عنصرين اثنين هما : اشتراط توفر ظرف االستعجال بعنصريه -

 ويقصد به الحالة التي يشعر فيها المدعي بأن حقا من حقوقه التي : عنصر الخطر المحدق بالحق
 .ضياعه بالكامليحميها القانون، مهدد باالنتقاص منه أو ب

 ببساطة يتمثل هذا العنصر في عدم مناقشة مصدر االلتزام مع الحرص كل : عدم المساس بأصل الحق
 .(1)الحرص على أالَّ يؤدي الفصل في الدعوى إلى إنشاء حق أو تعديله أو إنهائه

اشتراط أهم ما يميز الدعاوى االستعجالية القائمة على ظرف االستعجال، عدم : المصلحة المحتملة -
المصلحة القائمة، أي هي دعاوى مبنية أساسا على المصلحة المحتملة، فالمدعي ال يرفع الدعوى من أجل 

نما للوقاية من ضرر محتمل الوقوع في المستقبل  .    (2)ضرر قد وقع على حق من حقوقه، وا 

ستعجالي العادي، وهذه وتعتبر قضايا وقف أشغال البناء من أهم وأكثر القضايا المعروضة على القضاء اال
الدعاوى هي األكثر انتشارا في الواقع العملي وهي ترفع في الغالب من الغير الذي يدعي ملكية العقار أو ترفع من طرف 

، كما يمكن أن ترفع من طرف المالك المجاور في حالة ما أضرت (وهو ما يعرف بدعوى وقف األشغال الجديدة ) الحائز 
أو كان يدعي بأن صاحب رخصة البناء قد خالف ما جاء في مضمون الرخصة السيما ما يعرف هذه األشغال ببنايته، 

بمضار الجوار غير المألوفة، وبالتالي تهدف هذه الدعوى إلى وقف هذه األشغال مؤقتا إلى غاية فصل قاضي الموضوع 
، وبالتالي يجب أن تكون دعوى في في أصل الحق أو األمر بالوقف النهائي ألشغال البناء إذا كانت بدون رخصة بناء

نما وقف -باستثناء أشغال البناء بدون رخصة  –الموضوع ألنه ال يعقل أن يكون وقف األشغال لمدة غير محددة  ، وا 
األشغال يبقى ساري المفعول إلى غاية صدور حكم في موضوع النزاع، وتثبت أشغال البناء إما عن طريق االنتقال إلى 

مَّا عن األماكن موضوع األ شغال   من طرف قاضي االستعجال شخصيا رفقة الكاتب واألطراف قبل الجلسة المحددة، وا 
 .(3)طريق محضر معاينة محرر من طرف محضر قضائي

نما يتضمن مجرد  واألمر االستعجالي الذي أمر بوقف أشغال البناء، ال يحوز حجية الشيء المقضي فيه، وا 
 .  (4)تعجالي أن يقرن األمر االستعجالي بغرامة تهديديةتدابير تحفظية، ويمكن للقاضي االس

                                                           

 . 86، 8، ص 6682حمزة سالم، الدعاوى االستعجالية، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر  1-
 .88المرجع نفسه، ص 2-
، الطبعة األولى، دار األلمعية (واآلراء الفقهية مدعم باالجتهادات القضائية)سليمان بوقندورة، الدعاوى االستعجالية في النظام القضائي العادي  3-

 .87، ص6688للنشر والتوزيع،  الجزائر 
 . ، المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، سالف الذكر68-61من القانون  265المادة  4-
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يوما من تاريخ ( 85)ويكون األمر االستعجالي الصادر في أول درجة قابل لالستئناف خالل خمسة عشر 
، ويفهم من ذلك أن (1)التبليغ الرسمي لألمر، وتكون األوامر االستعجالية الصادرة غيابيا في آخر درجة قابل للمعارضة

 .امر الصادرة غيابيا في أول درجة غير قابلة للمعارضةاألو 

والجدير بالذكر أنه يمكن كذلك رفع دعوى إستعجالية من طرف المالك المجاور ضد صاحب رخصة الهدم 
 .بهدف توقيف عملية الهدم لكونها قد تأثر على عقاره المجاور للبناية المراد هدمها

 ي اإلداري بمنازعات التعمير والبناء  اختصاص القاضي االستعجال :المبحث الثاني

تكريسا للجهود الرامية إلى ضرورة الموازنة بين حماية المصلحة العامة التي تباشر باسمها اإلدارة نشاطاتها، 
وبين حماية مصلحة األفراد من تصرفات هذه اإلدارة التي قد َتُضر بحقوقهم، فقد استحدث المشرع بموجب القانون رقم 

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، قواعد إجرائية جديدة تتعلق بالقضاء االستعجالي في المادة اإلدارية، المتض 61-68
كما هو الشأن في القوانين المقارنة التي اعتمدت نظام القضاء اإلداري الذي أوكل له المشرع صالحية النظر والفصل في 

 .(2)المنازعات التي تكون اإلدارة طرفا فيها

المحاكم اإلدارية هي جهات :" من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، نجدها تنص 166الرجوع إلى المادة وب
الوالية العامة في المنازعات اإلدارية، تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل لالستئناف في جميع القضايا، التي تكون 

 ".ومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيهاالدولة أو الوالية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العم

وبالتالي تعتبر المحاكم اإلدارية هي المختصة نوعيا للنظر في منازعات أشخاص القانون العام المذكورة في 
أعاله، فقد تقوم هذه األخيرة بإصدار قرارات إدارية، وقد يكون لهذه األعمال القانونية االنفرادية اثر سلبي على  166المادة 
وحريات األفراد السيما الحقوق ذات بالمجال العمراني، فقد تصدر اإلدارة قرار بهدم البناية نتيجة مخالفة صاحب  حقوق

أن يلجأ إلى القضاء االستعجالي اإلداري لطلب ( صاحب رخصة البناء)رخصة البناء لمحتوى هذه الرخصة، فيجوز له 
، ويمكن للقاضي االستعجالي (المطلب األول)فيذ القرارات اإلدارية وقف تنفيذ قرار الهدم، وهو ما يعرف باستعجال وقف تن

 (.المطلب الثاني)اإلداري اتخاذ كل التدابير الالزمة للمحافظة على الحرية األساسية العمرانية 

 ( Référé suspension)استعجال وقف تنفيذ القرارات اإلدارية الماسة بالتعمير والبناء :المطلب األول

ء االستعجال الفوري لوقف تنفيذ القرارات اإلدارية بمبدأ األثر غير الموقف للدعاوى المرفوعة أمام يرتبط إجرا
الجهات القضائية اإلدارية، كما يرتبط من جهة أخرى بخاصية التنفيذ المباشر للقرارات اإلدارية، وعلى خالف ما هو عليه 

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، لم  888وقف التنفيذ طبقًا للمادة  الحال بالنسبة لقانون اإلجراءات المدنية القديم، فإنَّ 

                                                           
 .من نفس القانون 268المادة  -1
، 6686، طبعة ثالثة منقحة، موفم للنشر، الجزائر، -ترجمة للمحاكمة العادلة  -جديد عبد السالم ذيب، قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ال -2

 .888ص 
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، والذي اقتبست 587-6666يعد ذو طابع استثنائي وهذا أسوة بالقانون الفرنسي الخاص باالستعجال اإلداري تحت رقم 
  .(1)منه معظم أحكام قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

ضرورة إنشاء نظام مستعجل لوقف تنفيذ القرارات اإلدارية، والهدف من هذا وهكذا رأى المشرع الجزائري  
اإلجراء هو ضمان تدخل قضائي سريع وفعَّال ينسجم مع ظروف كل قضية، وذلك تفاديًا لنتائج قد يصعب تداركها أو 

 .ج يصعب تداركها فيما بعدإصالحها بعد تنفيذ الشخص العام للقرار الذي أصدره، السيما قرار الهدم الذي يترتب عنه نتائ

ُيَعدُّ استعجال وقف التنفيذ الذي تضمنه قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، إجراء في غاية األهمية جاء لتعزيز 
من قانون اإلجراءات المدنية  888وتجسيد اآلليات الضامنة لحقوق األفراد ُتجاه تدخالت السلطة العامة، وتشترط المادة 

ر نوعين من الشروط من أجل إخطار القاضي االستعجالي اإلداري بوقف تنفيذ القرار اإلداري ، وتتمثل هذه واإلدارية، توف
 :الشروط فيما يلي

  :وتتمثل في ثالث شروط: شروط قبول دعوى وقف التنفيذ -0

  :أن تكون دعوى اإللغاء قد رفعت -أ

 860، كذلك المادة ..."لغاء كلي أو جزئيويكون موضوع طلب إ:"...بنصها 888وهو ما عبَّرت عنه المادة 
يجب أن ترفق العريضة الرامية إلى قف تنفيذ القرار اإلداري أو بعض آثاره، تحت طائلة عدم القبول، بنسخة :" التي نصت

 .، وعلى ذلك يجب أن تسبق دعوى اإللغاء دعوى وقف التنفيذ أو أن تكون متزامنة معها"من عريضة دعوى الموضوع

الَّ ( إلغاء القرار اإلداري المتعلق بالهدم ) تكون دعوى اإللغاء ويجب أن   قد رفعت في الميعاد القانوني لها، وا 
نقصد القرار اإلداري  –فإنَّ قاضي االستعجال لن يقبل دعوى وقف التنفيذ لعدم جدوى ذلك، ما دام أن القرار اإلداري 

 .(2)أصبح محصنًا من أي دعوى موضوعية -المتضمن الهدم 

  :أالَّ يكون الطلب دون موضوع -ب

يكون طلب وقف التنفيذ غير مقبول إذا كان خاليًا من المحل، ويكون كذلك عندما تفصل الجهة القضائية في 
 . دعوى اإللغاء قبل فصل جهة االستعجال في طلب وقف التنفيذ

  :أن يكون القرار اإلداري تنفيذيا   -ج

 إذا انصبَّ على قرار تنفيذي، وهذا الشرط كرَّسه مجلس الدولة الفرنسي في ال يكون طلب وقف التنفيذ مقبواًل إالَّ 
ليس في مقدور المحاكم اإلدارية ومجلس الدولة األمر :" والذي صرح بما يلي 8876يناير  62بتاريخ  Amorosقضية 

التنفيذ تنصب على قرارات اإلدارة التي  ، وكما أنَّ دعوى وقف"بوقف تنفيذ القرار المحال عليهما إالَّ في حالة كونه تنفيذيًا 

                                                           

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 6682، طبعة -دراسة قانونية تفسيرية  –ث ملويا، قانون اإلجراءات اإلدارية آلحسين بن شيخ  1-
 . 858، ص 6686

 .808، 806، 858قانون اإلجراءات اإلدارية، مرجع سابق، ص  ث ملويا،آلحسين بن شيخ  -2
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أعاله  888تتضمن مساسًا بوضعية قانونية سابقة، فإنَّها تنصب أيضًا على قرارات الرفض، وهذا ما ذكرته المادة 
، ويشترط في قرار الرفض أن يترتب عنه تعديل في الوضعية ..."عندما تعلق األمر بقرار إداري ولو بالرفض:"بقولها

 .، وقرار الهدم هو عبارة عن قرار تنفيذي(1)و الواقعية التي كانت موجودة سابقاً القانونية أ

 : الشروط الموضوعية لوقف التنفيذ -7

متى :"...عليهما بقولها 888يتعلق األمر بشرطين وهما وجود استعجال، ووجود وسيلة جدية، وأكدت المادة 
ر ذلك، ومتى ظهر له من ال تحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول كانت ظروف االستعجال ُتبرِّ

 ...".مشروعية القرار

   :شرط االستعجال -أ

كما سلف الذكر، فإن ظرف االستعجال يقوم على عنصرين اثنين، هما عنصر الخطر المحدق وعنصر عدم 
عنصر االستعجال المساس بأصل الحق، واستعجال الوقف هو استعجال بالطبيعة بمعنى يتحقق القاضي من مدى توفر 

 . Référé (2)conservatoireليقبل الطلب، و ُيصدر تدابير تحفظية ألنَّه أمام االستعجال اإلداري التحفظي

  :الوسيلة الجدية -ب

ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه :"...أعاله بنصها 888عبَّرت عن هذا الشرط المادة 
، ويالحظ بأنَّ النص الفرنسي يتحدث عن الوسيلة وهو األصح، ولم ُيحدِّد النص ..".إحداث شك جدي حول مشروعية القرار

تلك الوسائل، ولهذا فإمَّا أن تكون وسائل لعدم المشروعية الخارجية مثل عيوب عدم االختصاص والشكل واإلجراءات، أو 
وعيب السبب، ومهما تكن تلك الوسائل وسائل لعدم المشروعية الداخلية وهي عيوب مخالفة القانون واالنحراف بالسلطة 
 .الُمْقَحَمة، ال يمكن طلب وقف التنفيذ إالَّ إذا كان أحد الوجوه المثارة على األقل جدياً 

حيث أنَّ وقف التنفيذ :"بقوله 26/68/6666وقد عبَّر مجلس الدولة عن شرط الوسيلة الجدية في قرار له بتاريخ 
 .(3)"شأنها أن ُتحدث شكوكًا فيما يخص الفصل النهائي في النزاعينبغي أن ُيؤسَّس على أوجه جدية من 

وبالتالي فإنَّ إدراج دعوى وقف التنفيذ ضمن القضاء االستعجالي هو إجراء يتماشى والمنطق القانوني السليم، 
ى ما تتميَّز به تأخذ الكثير من الوقت إضافة إل( دعوى الموضوع المتعلقة بإلغاء قرار الهدم ) كون أنَّ دعوى اإللغاء 

 . المنازعة اإلدارية من تعقيد في اإلجراءات

  

                                                           
 .808، 802ث ملويا، قانون اإلجراءات اإلدارية، مرجع سابق، ص آلحسين بن شيخ  -1

، دون -يةالخصومة اإلدارية، االستعجال اإلداري، الطرق البديلة لحل النزاعات اإلدار  –رشيد خلوفي، قانون المنازعات اإلدارية، الجزء الثالث  2-
 .  867، ص 6688طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .وما بعدها 660، ص 6666، 6ضد مديرية الضرائب لوالية عنابة، مجلة مجلس الدولة، العدد ( خ.د)قضية  3-
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الحريات األساسية المتعلقة بالحق في التعمير والبناء ) استعجال المحافظة على الحريات األساسية  :المطلب الثاني
 (والسكن

اإلجراءات المدنية من قانون  866دائمًا في إطار االستعجال الفوري، استحدث المشرع الجزائري بموجب المادة 
ز بموجبها من صالحيات قاضي االستعجال  واإلدارية، ما يسمى باستعجال المحافظة على الحريات األساسية التي عزَّ

األمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات األساسية  -إذا كانت ظروف االستعجال قائمة  -اإلداري، إذ يمكنه 
، أو من طرف الهيئات التي تخضع في مقاضاتها (أشخاص القانون العام ) المعنوية العامة الُمنتهكة من قبل األشخاص 

أثناء ممارسة سلطاتها الختصاص الجهات القضائية اإلدارية، متى كانت هذه االنتهاكات تشكل مساسًا خطيرًا وغير مشروع 
 .(1)بتلك الحريات

ومنها الحق في التعمير والبناء  –رية أساسية نحن إذًا بصدد االستعجال الرامي إلى المحافظة على ح
والمتعلق  26/60/6666المؤرخ في  587-6666، والتي اقتبسها المشرع الجزائري من القانون الفرنسي رقم -(2)والسكن

ت من قانون القضاء اإلداري، وتُتََّبع هنا إجراءا L.521-2منه، والتي أصبحت المادة  0باالستعجال اإلداري، في المادة 
ساعة ابتداًء من تاريخ تسجيل الطلب، مع استدعاء ( 81)االستعجال مع وجوب الفصل في ميعاد أقصاه ثمان وأربعين 

 .(3)الطرفين للجلسة دون تأخير وبكل الوسائل

فالقانون سمح للقاضي اإلداري االستعجالي هنا بالتدخل ولوفي غياب قرار إداري، إذا كنَّا بصدد مساس خطير 
ية، ونطاق تطبيق هذا النمط من االستعجال هو أكثر اتساعًا، فهو يمتد إلى كل التدابير، بمعنى إلى جميع بحرية أساس

 .السلوكات واألعمال الصادرة عن اإلدارة ولو دون اتخاذ القرار 

في ثالث ( استعجال المحافظة على الحريات األساسية ) وتتمثل الشروط الموضوعية لتطبيق هذا االستعجال 
 :وهي

  حالة االستعجال، – 8

 وجود مساس بحرية أساسية، – 6

 .(4)أن يكون المساس بالحرية األساسية خطيرًا وعدم مشروعيته ظاهرة – 2

                                                           
 .، سالف الذكرمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 866يراجع المادة  -1

2 ، المتضمن التعديل 6680مارس  0، المؤرخ في 68-80، المعدلة بالقانون رقم  8880من الدستور الجزائري لسنة  07، 08يراجع المادتين  -
.6680مارس  7الصادرة بتاريخ ( 88)، ج ر عدد 6680مارس  0الدستوري، المؤرخ في   

 .871ث ملويا، قانون اإلجراءات اإلدارية، مرجع سابق، ص آلحسين بن شيخ  3-
 .  812إلى 871ث ملويا، قانون اإلجراءات اإلدارية، مرجع سابق ، صآيخ لحسين بن ش -4
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وبطبيعة الحال فإن قرار الهدم إذا كان ال يستند على أساس قانوني فيعتبر هذا مساس خطيرة بالحقوق والحريات 
لي اإلداري من أجل األمر بالتدابير الضرورية للمحافظة على هذه الحريات األساسية، يستدعي إخطار القاضي االستعجا

 .األساسية من أي انتهاكات

:خاتمة  

شق من االستعجال الفوري لوقف ( الحق في التعمير والبناء ) ُيعد استعجال المحافظة على الحرية العمرانية 
من قانون اإلجراءات المدنية  866من صيغة المادة تنفيذ القرار اإلداري الماس بالمجال العمراني، ويستخلص ذلك 

، ..."أعاله، 888يمكن لقاضي االستعجال، عندما يفصل في الطلب المشار إليه في المادة :"واإلدارية، التي جاء فيها
لقرار وهكذا فإنَّ األمر بالتدابير الضرورية للمحافظة على الحرية العمرانية يكون بمناسبة الفصل في طلب وقف تنفيذ ا

اإلداري الماس بهذه الحرية، وفي هذه النقطة يختلف قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية عن قانون القضاء اإلداري الفرنسي، 
حيث لم يشترط هذا األخير أن يكون ثمة طعن موضوعي كشرط لقبول الطلب االستعجالي في نظام استعجال المحافظة 

 .على الحريات األساسية

جال وقف التنفيذ يبقى رغم ذلك ُمتميِّزًا عن استعجال المحافظة على الحريات، من حيث تعلُّق هذا غير أنَّ استع
األخير بحريِّة أساسية، ومن حيث تميُِّزه بطابع العجلة القصوى، ولذلك ال محلَّ لألمر بالتدابير الرامية إلى المحافظة على 

 .حلَّ له إذا كان اإلجراء يفتقد إلى طابع العجلة القصوىالحريات إذا لم يكن ثمَّة حريَّة أساسية، كما ال م

أما تدخل القضاء االستعجالي العادي في مجال التعمير والبناء، فيكون بمناسبة قيام أشخاص القانون الخاص 
ه للعقار بأشغال ومشاريع البناء أو الهدم والتي من شأنها المساس بالبناية المجاورة، وكذلك في حالة إدعاء الغير بملكيت

سواء أشغال  –محل أشغال التعمير والبناء، ويكون تدخل القاضي االستعجالي العادي عن طريق األمر بوقف هذه األشغال 
 .  مؤقتا إلى غاية صدور حكم في موضوع النزاع من طرف قاضي الموضوع -البناء أو أشغال الهدم

 :قائمة المراجع
 الكتب: أوال
آلية رقابة مجال التعمير، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع قانون األعمال، : بزغيش بوبكر، رخصة البناء (0

 .6661كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .6682حمزة سالم، الدعاوى االستعجالية، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر  (7
الخصومة اإلدارية، االستعجال اإلداري، الطرق البديلة لحل  –ازعات اإلدارية، الجزء الثالث رشيد خلوفي، قانون المن (3

 .6688، دون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -النزاعات اإلدارية 
، (ء الفقهيةمدعم باالجتهادات القضائية واآلرا)سليمان بوقندورة، الدعاوى االستعجالية في النظام القضائي العادي  (4

 .6688الطبعة األولى، دار األلمعية للنشر والتوزيع،  الجزائر 
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، دار 6685، الطبعة الثانية -أهداف حضرية ووسائل قانونية  –صافية إقلولي أولد رابح، قانون العمران الجزائري  (2
 .6688هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

، طبعة ثالثة منقحة، موفم -ترجمة للمحاكمة العادلة  -ت المدنية واإلدارية الجديد عبد السالم ذيب، قانون اإلجراءا (2
 .6686للنشر، الجزائر، 

، الطبعة -دراسة قانونية فقهية وقضائية مقارنة–لحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء االستعجال اإلداري  (2
 .6667زائر، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الج6688الثالثة 

، دار هومة للطباعة 6682، طبعة -دراسة قانونية تفسيرية  –ث ملويا، قانون اإلجراءات اإلدارية آلحسين بن شيخ  (1
 .6686والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 الرسائل والمذكرات الجامعية: ثانيا
 :رسائل الدكتوراه -أ
ائري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون العام، كلية عبد الرحمان عزاوي، الرخص اإلدارية في التشريع الجز  (0

 .6667الحقوق، جامعة الجزائر، 
محمد األمين كمال، االختصاص القضائي في مادة التعمير والبناء، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون  (7

 .  6680-6685مسان، العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تل
 :مذكرات الماجستير -ب
أحمد عميري، القضاء المستعجل في العقود اإلدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام في إطار مدرسة  (0

-6680قانون اإلدارة العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس، : الدكتوراه، تخصص
6687. 

إلهام قارة تركي، آليات الرقابة في مجال التهيئة والتعمير، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق  (7
 .6682-6686والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 

ري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في عايدة ديرم، الرقابة اإلدارية على أشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائ (3
 .6661القانون، فرع القانون العقاري، المركز الجامعي سوق أهراس، 

قانون اإلدارة المحلية، : مجيدة خالدي، القضاء االستعجالي في المواد اإلدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص (4
 . 6686-6688د تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقاي

، مذكرة لنيل شهادة -رخصة البناء نموذجا  –محمد األمين كمال، دور الضبط اإلداري في تنظيم حركة البناء والتعمير  (2
 .6686-6688الماجستير في قانون اإلدارة المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 

لنظام القانوني لبناء السكن، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة باجي نصيرة ازردين، ا (2
 .6668مختار عنابة، 
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 المقاالت والمداخالت: ثالثا
اختصاص القضاء االستعجالي بمنازعات التعمير والبناء، يوم دراسي حول قوانين البناء والتعمير في  أحمد عميري،( 0

 87النصوص التقليدية وضرورة مواكبة العولمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون تيارت، يوم  الجزائر بين
 .6687أفريل 

دور القضاء االستعجالي اإلداري في حماية الحقوق والحريات، يوم دراسي حول حقوق اإلنسان بين  عميري، أحمد (7
ديسمبر  61لسياسية، ملحقة قصر الشاللة، جامعة ابن خلدون تيارت، يوم  العالمية والخصوصية، كلية الحقوق والعلوم ا

6680. 
، مجلة الفقه والقانون، مجلة مغربية -رخصة البناء والهدم  –عمار بوضياف، منازعات التعمير في القانون الجزائري  (3

 .6682تصدر شهريا تعنى بالدراسات الشرعية والقانونية، العدد الثالث، يناير 
محمد األمين كمال، الترخيص اإلداري ودوره في المحافظة على النظام العام البيئي، مجلة الفقه والقانون، مجلة مغربية  (4

 .6686تصدر شهريا تعنى بالدراسات الشرعية والقانونية، العدد الثاني، ديسمبر 
 النصوص القانونية : رابعا

 :الدستور -أ
الصادرة ( 70)، ج ر عدد 8880نوفمبر  61، المؤرخ في 8880ة الشعبية لسنة دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطي

، ج ر 6666أبريل  86، المتضمن التعديل الدستوري، المؤرخ في 62-66، المعدل بالقانون رقم 8880ديسمبر  1بتاريخ 
ديل الدستوري، المؤرخ ، المتضمن التع88-61، والمعدل كذلك بالقانون رقم 6666أبريل  88الصادرة بتاريخ ( 65)عدد 
، 68-80، والمعدل كذلك بالقانون رقم  6661نوفمبر  80الصادرة بتاريخ ( 02)، ج ر عدد 6661نوفمبر  85في 

 7الصادرة بتاريخ ( 88)، ج ر عدد 6680مارس  0، المتضمن التعديل الدستوري، المؤرخ في 6680مارس  0المؤرخ في 
 .6680مارس 

 :القوانين العادية -ب

 66بتاريخ  الصادرة، (56)، يتعلق بالتهيئة والتعمير، ج ر عدد 8886، مؤرخ في أول ديسمبر 68-86انون رقم ق (0
الصادرة ( 58)، ج ر عدد 6668أوت  88، مؤرخ في 65-68، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 8886ديسمبر 
 .6668أوت  85بتاريخ 

( 68)المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ج ر عدد  ،6661فبراير  65، مؤرخ في 68-61قانون رقم  (7
 .6661أبريل  62الصادرة بتاريخ 

 : النصوص التنظيمية -ج

، يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة 8888مايو  61، مؤرخ في 870-88مرسوم تنفيذي رقم  (0
الصادرة بتاريخ أول يونيو ( 60)صة الهدم وتسليم ذلك، ج ر عدد وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخ
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، ج ر 6660يناير سنة  7، مؤرخ في      62-60، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم (ملغى) 806، ص 8888
 .(ملغى) 6660يناير سنة  1الصادرة بتاريخ ( 68)عدد 

يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، ج ر عدد  ،6685يناير  65، مؤرخ في 88-85مرسوم تنفيذي رقم  (7
 .6685فبراير  86الصادرة بتاريخ ( 67)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7102ـــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثاني جوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة تشريعات التعمير والبناء ـــــــــــــــــــــــــــــ  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------- 

216 
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 دور القضاء اإلداري اإلستعجالي في حماية البيئة العمرانية

  7جامعة وهران ، باحث دكتوراه بربيح محي الدين

   :الملخص

اإلدارية بكونها قابلة للتنفيذ فورا بعد صدورها رغم الطعن فيها باإللغاء  تتميز الرخص العمرانية كمعظم القرارات 
، لكن قد ينجم عن تنفيذ تراخيص وذلك من أجل عدم السماح بعرقلة نشاط اإلدارة الهادف إلى تحقيق المصلحة العامة 
دأ ناهيك على أن إجراءات الطعن أعمال البناء والتعمير أضرارا بالبيئة يصعب أو يستحيل تداركها نتيجة تطبيق هذا المب

بإلغاء تراخيص البناء تتطلب وقتا طويال لصدور قرار قضائي مما يجعل بعض الوضعيات تفلت من الرقابة القضائية في 
وبهدف وضع حد لألخطاء والمخالفات المرتكبة قبل إستفحالها  حينها ، ومن أجل تفادي مثل هذه الوضعيات المحرجة

داركه وتصحيحه بسهولة فيما لو تم تنفيذ مشروع البناء ، وضع المشرع الجزائري آلية قانونية وقائية وتدارك ما ال يمكن ت
تسمح لكل من له صفة ومصلحة بطلب وقف أشغال البناء المخالف "   تدابير وقف تنفيذ القرار المطعون فيه"تدعى 

 .دعوى الموضوع  إلى حين الفصل فيللقانون والتنظيم ولمضمون الرخص المسلمة للباني 

Abstract: 

Most of the administrative decisions are characterized by the fact that they are forced 

immediately after they are issued, despite the appeal of cancellation, in order not to allow the 

administration's activity aimed at the public interest, However, the implementation of building 

and construction permits may cause damage to the environment that is difficult or impossible 

to remedy as a result of the application of this principle. Not to mention that the procedures 

for appealing the revocation of building permits require a long time for a judicial decision , 

Which makes some situations get out of judicial control in a timely manner, and in order to 

avoid such embarrassing situations and with the aim of putting an end to the mistakes and 

irregularities committed before their recovery and remedying what can not be corrected and 

easily corrected if the construction project was implemented 

As a result, the Algerian legislator has put in place a preventive legal mechanism called 

"measures to stop the implementation of the contested decision" which allows anyone who 

has the status and interest to request the suspension of construction works that violate the law 

and regulation and the contents of the licenses granted to the builder until the case is settled. 
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 مقدمة  

إزدادت أهمية قضاء اإلستعجال اإلداري وتعاظم دوره بعد صدور قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ، إذ خطى  
في اإلستعجال " وردت ضمن الباب الثاني من الكتاب الرابع تحت عنوان  المشرع خطوة كبيرة نظرا للتعديالت الهامة التي

صوصه للمتضررين من نشاطات اإلدارة المختلفة إمكانية اللجوء إلى القاضي اإلداري للحصول على الحماية سمحت ن، "
القضائية المستعجلة للحق الذي يخشى عليه من فوات الوقت متى توفرت الشروط القانونية المطلوبة ، مسايرا في ذلك 

، رغم أن هذه التعديالت ليست  (1(هات القضائية اإلدارية المشرع الفرنسي الذي أصدر قانونا خاصا باإلستعجال أمام الج
 .وليدة اإلجتهاد القضائي الوطني وال نتاج المنازعات المرتبطة بهذا الموضوع نظرا إلنعدام المبادرة من طرف قضاؤنا 

ن فيها باإللغاء وتتميز الرخص العمرانية كمعظم القرارات اإلدارية بكونها قابلة للتنفيذ فورا بعد صدورها رغم الطع 
، وذلك من أجل عدم السماح بشل نشاط اإلدارة الهادف (2)إعماال لمبدأ األثر غير الموقف للطعن ضد القرارات اإلدارية 

، لكن قد ينجم عن تنفيذ تراخيص أعمال البناء والتعمير أضرارا بالبيئة يصعب أو يستحيل إلى تحقيق المصلحة العامة 
المبدأ ناهيك على أن إجراءات الطعن بإلغاء تراخيص البناء تتطلب وقتا طويال لصدور قرار تداركها نتيجة تطبيق هذا 

قضائي ، مما يجعل بعض الوضعيات تفلت من الرقابة القضائية في حينها ، ومن أجل تفادي مثل هذه الوضعيات 
 يمكن تداركه وتصحيحه بسهولة ، وبهدف وضع حد لألخطاء والمخالفات المرتكبة قبل إستفحالها وتدارك ما ال المحرجة

"   تدابير وقف تنفيذ القرار المطعون فيه" فيما لو تم تنفيذ مشروع البناء ، وضع المشرع الجزائري آلية قانونية وقائية تدعى 
إلى حين الفصل في دعوى للقانون والتنظيم ولمضمون الرخص المسلمة للباني أي وقف تنفيذ أعمال البناء المخالف 

 .(3) الموضوع

                                                           
1
 - Loi N° 2000/597 du 30/06/2000 , relative au réfère devant les juridictions administratives introduit dans le 

code de justice administrative français .  
ال توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة اإلدارية ، تنفيذ القرار اإلداري المتنازع فيه  ما لم ينص : " لي ق إ م إ على ماي 122تنص المادة  - 2

تطبق األحكام المتعلقة :   " ق إ م إ على ما يلي  886، وهو نفس المبدأ مكرس أمام مجلس الدولة ، إذ تنص المادة "   القانون على خالف ذلك
 " .أعاله أمام مجلس الدولة  132إلى  133في المواد  بوقف التنفيذ المنصوص عليها

أعضاء )عن الغرفة الخامسة بين  85/88/6665الصادر بتاريخ  8861القرار رقم :  وقد أكد مجلس الدولة ذلك في عدة قرارات من بينها 
ن الثابت قانونا وفقها وقضاءا ،  أن القرارات حيث أنه م": الذي جاء فيه ( إ ومن معه.ف )ضد ( 60المستثمرة الفالحية الجماعية مجدوبي رقم 

 .822ص   6665،  67قرار منشور بمجلة مجلس الدولة ، عدد .  ..... "اإلدارية تعد نافذة بمجرد صدورها ما لم يضع القضاء حدا لتنفيذها 
إلداري ، إذ لم يسر على خطى نظيره الفرنسي الذي لقد وقع المشرع الجزائري في تناقض صارخ في مجال التدابير المتعلقة بوقف تنفيذ القرار ا - 3

ستبدلها بإجراءات إستعجال التعليق ضمن  =  من قانون العدالة اإلدارية الفرنسي، بينما المشرع الجزائري  L 568المادة ألغى إجراءات وقف التنفيذ وا 
، ( 888المادة ) le référé suspension عجال التعليق وكذلك إست( 122المادة ) le sursis à exécutionتبنى كل إجراءات وقف التنفيذ =

، إذ يتميز إستعجال التعليق رغم أنهما يتحدان من حيث الهدف والنتيجة إال أنهما يختلفان من حيث اإلجراءات والشروط المتبعة للحصول على ذلك 
اري ولو بالرفض ، كما يتميز من حيث الشروط الموضوعية بأنه يأمر به قاضي اإلستعجال وليس قاضي الموضوع ، ويؤمر به في مواجهة قرار إد

المعمول به في المواد )بضرورة توافر شرط اإلستعجال وشرط الشك الجدي حول مشروعية القرار محل الطعن ، في حين يستلزم إجراء وقف التنفيذ 
مثارة ، ناهيك عن اإلختالف الحاصل بينهما من أمام قضاء الموضوع شرط الضرر الذي يصعب تداركه وشرط جدية الدفوع ال( 127إلى  122
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وبناءا على ما تقدم ، سنخصص هذا المقال لدراسة شروط قبول دعوى وقف تنفيذ تراخيص أعمال البناء والتعمير المضرة 
 ( .ثانيا)إجراءات الفصل في دعوى وقف تنفيذ تراخيص البناء المضرة بالبيئة واآلثار المترتبة عنها ، وكذا ( أوال)بالبيئة 

 ذ تراخيص البناء والتعمير المضرة بالبيئةشروط قبول دعوى وقف تنفي: أوال

أحيانا قد تمنح اإلدراة رخص عمرانية ال تراعي فيها المعايير البيئة التي تفرضها مختلف القوانين المعنية بهذا  
المجال ، وأحيانا أخرى قد يخرج صاحب الرخصة عن مضمونها بأن يكون بناؤه مؤثر بشكل أو بآخر على البيئة أو 

جمالي ، األمر الذي يفترض معه قيام منازعة إدارية تسمح للقاضي اإلداري عامة والقاضي اإلداري اإلستعجالي بالمظهر ال
 .بصورة خاصة بحماية البيئة من مخاطر التعمير العشوائي والفوضوي المخالف للقوانين والتنظيمات السارية 

تقديم طلب صريح أمام الجهات  -(2)لحة أو كل من له صفة ومص( 1)كالجار مثال  -وعليه يجوز للمتضرر   
. القضائية اإلدارية التي تنظر في دعوى اإللغاء  من أجل األمر بوقف األشغال إلى حين الفصل في دعوى الموضوع 

وهكذا يتوجب لقبول طلب وقف تنفيذ تراخيص أعمال البناء والتعمير المضرة بالبيئة توافر شروط شكلية وأخرى موضوعية 
إستعجال " بة لما ورد ضمن عنوان وقف تنفيذ القرار اإلداري أو ما ورد ضمن اإلستعجال المتعلق بوقف التنفيذ سواء بالنس
 " .التعليق 

 الشروط الشكلية  -أ

إضافة إلى الشروط الشكلية العامة المطلوبة في المدعي رافع الدعوى ، وشرط التمثيل بمحام فإن هناك شروط  
 :قبول دعوى وقف تنفيذ تراخيص العمران المضرة بالبيئة والمتمثلة فيمايلي شكلية خاصة يجب إحترامها ل

 

 
                                                                                                                                                                                     

وعليه فنحن أمام إجرائين متشابهان يتعلقان بوقف التنفيذ منصوص عليهما ضمن أحكام  مختلفة ، فكان أجدر على المشرع .  حيث طرق الطعن 
اضي ، وهو ما يؤكد بأن مشرعنا تأثر بنظيره اإلبقاء على إجراء واحد فقط الذي يتماشى مع قواعد سير العدالة ، وضمان مصلحة اإلدارة والمتق

الفرنسي من خالل مجاراته ، واألخذ عنه العديد من األحكام دون البحث عن أسباب وظروف إعتمادها وتغييرها مما أثر ذلك على التطبيقات 
 .القضائية 

لسابق ذكره ، والذي أكد على أن رخصة البناء ال ، ا 662028عن مجلس الدولة الغرفة الثالثة ملف رقم  68/86/6666قرار صادر بتاريخ  - 1
نما بتوافر شروط أخرى من بينها عدم اإلضرار بالجيران   .تسلم على أساس الملكية فحسب وا 

أما بخصوص جمعيات حماية البيئة عموما وباألخص جمعيات حماية البيئة الحضرية ، فال يمكن لها وفق التشريع الساري المفعول أن تتأسس  - 2
يمكن كل جمعية تشكلت بصفة قانونية " : السابق ذكره على مايلي  68-86من القانون رقم  78 كطرف مدني  وهو ما نصت عليه المادة إال

تنوي بموجب قانونها األساسي أن تعمل من أجل تهيئة الحياة وحماية المحيط أن تطالب بالحقوق المعترف بها لطرف مدني فيما يتعلق 
  ".التشريع الساري المفعول في مجال التهيئة والتعميربالمخالفات ألحكام 
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 تقديم القرار اإلداري ولو بالرفض   -8

يرتبط طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري بدعوى اإللغاء دون الدعاوى األخرى ، ويتولد عن هذا اإلرتباط نتيجة هامة  
ا إلى قرار إداري الذي من شأن تنفيذه إحداث آثار قانونية معينة سواء تتمثل في وجوب أن يكون طلب وقف التنفيذ موجه

، كما هو الشأن في سائر القرارات  (1)إنشاء أو تعديل أو إلغاء لمراكز قانونية في غير صالح المدعي أو رافع الدعوى 
 .  (2)اإلدارية المتضمنة الترخيص بالبناء والتعمير 

ري عندما نكون أمام عمل تحضيري يمهد إلتخاذ قرار إداري  ومن تم فاآلراء وعلى ذلك ال نكون بصدد قرار إدا 
الصادرة عن بعض الهيئات واللجان اإلدارية والتي تكون ممهدة إلخاذ القرار اإلداري ال تصح أن تكون محل لدعوى اإللغاء 

مة من طرف هيئات محددة قانونا عند ومن تم لدعوى وقف التنفيذ ، كما هو الحال مثال بالنسبة لآلراء اإلستشارية المقد
 .  (3)الفصل في طلب رخصة البناء 

 8688تحت رقم  67/86/6688وتبعا لذلك جاء في أمر إستعجالي صادر عن المحكمة اإلدارية لبجاية صادر بتاريخ 
على قرار إداري  إ ، أن تنصب.م.إ.من ق 909إعتبارا من أنه يشترط لقبول دعوى وقف التنفيذ بمفهوم المادة " : مايلي 

وأن يكون ذو طابع تنفيذي إعتبارا في كون دعوى الحال موجهة ضد رأي بالموافقة صادر عن لجنة الدائرة ، والذي 
ليست له مواصفات القرار اإلداري ، بل هو مجرد عمل تحضيري ، وأن أشغال البناء إنما يشرع فيها بناءا على رخصة 

من  43ها رئيس المجلس الشعبي البلدي كما هو منصوص عليه في المادة البناء على سبيل التسوية والتي يصدر 
اعتبارا من أن هناك ثمة داع للتقرير بعدم . المذكورة أعاله  7111يوليو سنة  71المؤرخ في  02-11القانون رقم 
 . (4)... " قبول الدعوى

ق إ م إ الذي جاء في  888المادة  وهو ما تضمنتهويستوي أن يكون القرار اإلداري المراد وقف تنفيذه إيجابيا أو سلبيا ، 
 . مقتضياتها بأنه يمكن طلب وقف تنفيذ القرارات اإلدارية ولو بالرفض

 
                                                           

 . 652 – 656، ص 6686، الجزائر  8، ط دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، " المنازعات اإلدارية :" عبد القادر عّدو  - 1
لهدم ، إال ألسباب مستخلصة من أحكام ال يمكن رفض رخصة البناء أو التجزئة أو ا" : على مايلي  68-86من قانون رقم  06تنص المادة  - 2

كما نصت المادة .  "وفي حالة الرفض أو التحفظ يبلغ المعني بالقرار الذي اتخذته السلطة المختصة على أن يكون معلال قانونا . هذا القانون 
طلبه أن يقدم طعنا سلميا أو يرفع طالب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم غير المقتنع برفض  يمكن: " من نفس القانون على مايلي  02

 . "القضية أمام الجهة القضائية المختصة في حالة سكوت السلطة السلمية أو رفضها 
الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها ، فإن الهيئات التي تستشار وجوبا عند  88-85من المرسوم التنفيذي رقم  87طبقا للمادة  - 3

مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الوالية ، مصلحة الدولة المكلفة بالبيئة على مستوى الوالية  : البناء هي الفصل في طلب رخصة 
ن مصالح الحماية المدنية لتشييد بنايات ذات إستعمال صناعي أو تجاري ،المصالح المختصة باألماكن واآلثار التاريخية والسياحة عندما تكو 

مناطق ومواقع مصنفة في إطار التشريع المعمول به ، مصلحة الدولة المكلفة بالفالحة على مستوى الوالية في إطار أحكام البنايات موجودة في 
 .    68-86من القانون  88المادة 

 . 868  ، ص 6685أورده لحسين بن شيخ آث ملويا ، رسالة في اإلستعجاالت اإلدارية ، الجزء األول ، الطبعة األولى ، الجزائر ،  - 4



7102ـــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثاني جوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة تشريعات التعمير والبناء ـــــــــــــــــــــــــــــ  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------- 

220 

 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

  إقتران دعوى وقف التنفيذ بدعوى إلغاء تراخيص العمران  -6

عوى إلغاء هذا يشترط لقبول دعوى وقف تنفيذ تراخيص أعمال البناء والتعمير المضرة بالبيئة ضرورة إقترانها بد 
، وقد  (1)القرار ، والحكمة من هذا الشرط واضحة ألن طلب وقف التنفيذ ال يعدو أن يكون طعنا في القرار المطلوب إلغاؤه 

ال يقبل طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري " : إ بالقول .م.إ.من ق 128/6عبر المشرع الجزائري عن ذلك صراحة في المادة 
 . "أعاله 131عوى مرفوعة في الموضوع ، أو في حالة التظلم المشار إليه في المادة ما لم يكن متزامنا مع د

 والتي يكونيشترط لقبول دعوى وقف تنفيذ القرار اإلداري أن يكون متزامنا مع دعوى تجاوز السلطة  فكأصل عام 
ة اإلدارية ، ولعل الغاية من إشتراط أمام الجهات القضائي فيه المطعون للقرار اإلداري الجزئي أو الكلي موضوعها اإللغاء

وجود دعوى مرفوعة في الموضوع هو الحيلولة دون أن يبقى وقف التنفيذ في حالة اإلستعجال ، إلى ما ال نهاية ، وأن ذلك 
 .(2)مخالف لمبدأ وقتية تدابير وقف التنفيذ والتي لها طابعا وقائيا 

حيث ثابت من عناصر " : بأنه  6662يناير  67بتاريخ  لذلك، قضى مجلس الدولة في قراره الصادر فتطبيقا 
الملف أن النزاع يتعلق بقرار فردي يرجع الفصل فيه إلى مجلس الدولة ، لكن حيث من الثابت أن إجراء وقف التنفيذ 

دعوى م إجراءا تبعيا لدعوى أصلية لبطالن القرار محل الطلب ، وبما أن هذه ال.إ.من ق 713يشكل طبقا ألحكام المادة 
 . (3)" لم ترفع فيتعين رفض الطلب شكال 

وعليه يتحقق شرط التزامن ليس فقط في الحاالت التي ترفع فيها دعوى وقف تنفيذ تراخيص أعمال البناء والتعمير  
نما أيضا في الحاالت التي ترفع فيها في تاريخ  المضرة بالبيئة في ذات اللحظة التي ترفع فيها دعوى تجاوز السلطة ، وا 

، كما أنه من المقبول أن يرفع طلب وقف التنفيذ بعد فوات ميعاد دعوى اإللغاء متى وجدت  (4)الحق لدعوى اإللغاء 
أشهر يبدأ حسابها من تاريخ تبليغ القرار  8مصلحة في ذلك شريطة أن ترفع دعوى اإللغاء في آجالها القانونية والمحددة ب 

(5) . 
ري إلى أبعد من ذلك بأن َقبل دعوى وقف تنفيذ قرار إداري التي رفعت قبل ولقد ذهب قضاء مجلس الدولة الجزائ 

، فهنا يجب على المعني أن يقدم نسخة من عريضة دعوى الموضوع قبل يوم الجلسة المحددة للنظر في (6)دعوى اإللغاء 
 .طلب وقف التنفيذ 

                                                           
  6665أكتوبر   08الشريف البقالي ، طلب وقف تنفيذ قرارات هدم البنايات المخالفة لقوانين التعمير ، المجلة المغربية لإلدارة المحلية ، عدد  - 1

 . 70ص 
 . 827لحسين بن شيخ آث ملويا ، رسالة في اإلستعجاالت اإلدارية ، المرجع السابق ، ص  - 2
 .820-825، ص  6668لسنة  8، منشور بمجلة مجلس الدولة ، عدد  6662يناير  67صادر تاريخ  قرار مجلس الدولة - 3
 . 658عبد القادر عدو ،المرجع السابق ، ص  - 4
أشهر تسري من تاريخ التبليغ الشخصي ( 4)يحدد أجل الطعن أمام المحكمة اإلدارية بأربعة " : إ على مايلي .م.إ.من ق 168تنص المادة  - 5

 .  "خة من القرار اإلداري الفردي ، أو من تاريخ نشر القرار اإلداري الجماعي أو التنظيمي بنس
 . 888، ص  6668لسنة  8، منشور بمجلة مجلس الدولة ، عدد  6666ديسمبر  66قرار مجلس الدولة صادر بتاريخ  - 6
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بصفة حرفية  ألن قاضي  يجب أن تفسر بصفة مرنة وليس Concomitammentوهكذا فإن كلمة متزامنا  
إنما يهمه عند الفصل في دعوى وقف تنفيذ تراخيص العمران المضرة ( 1)( المحكمة اإلدارية أو مجلس الدولة)الموضوع 

بالبيئة أن يجد في الملف نسخة من عريضة الدعوى المرفوعة في الموضوع  والتي يقوم المدعي بإيداعها قبل قفل التحقيق 
إ أوجبت على المدعي رافع الدعوى إرفاق عريضته بنسخة من عريضة دعوى .م.إ.من ق 860دة ، مع العلم بأن الما

الموضوع تحت طائلة عدم قبول دعوى وقف أشغال أعمال البناء، وال يتطرق قاضي اإلستعجاالت لمدى توافر الشروط 
 . الموضوعية لوقف التنفيذ

ذا كان إقتران دعوى وقف تنفيذ تراخيص البناء والت  عمير المضرة بالبيئة بدعوى اإللغاء هي األصل ، فإن ما وا 
يلفت اإلنتباه واإلستغراب هو إجازة المشرع قبول دعوى وقف التنفيذ في حالة رفع التظلم إلى الجهة اإلدارية مصدرة القرار 

 ( .إ.م.إ.من ق 128/6المادة )
انه رفع دعوى وقف تنفيذ قرار الترخيص بالبناء فهذا األمر يدعو لإلنتباه ، لكون أن المتظلم من قرار إداري بإمك 

، بل حتى عندما يكون التظلم (2)المضر بالبيئة دون إنتظار نتيجة هذا التظلم وهو ما كرسه قضاء مجلس الدولة  الجزائري 
الدعوى  شرطا الزما لقبول دعوى الموضوع ، فإن دعوى وقف التنفيذ ال يشترط فيها تقديم التظلم ألن عنصر اإلستعجال في

من ق إ  886و 828يفرض إستبعاد مثل هذا الشرط ، وهو ما أشار إليه المشرع الجزائري في عدة مواد من بينها المادتين 
 8815ديسمبر  61م إ وطبقه أيضا التطبيق القضائي الجزائري ، حيث قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

تاز بطابع السرعة التي يتطلبها اإلجراء وجب عدم إخضاع الدعوى اإلستعجالية متى كان التدبير اإلستعجالي يم" بأنه 
 .(3)..." للطعن اإلداري المسبق ، ومن ثم إعفاؤها منه دون التقيد باألجل المنصوص عليه 

م ولعل الهدف الذي ابتغاه المشرع من وراء إقرار جواز رفع دعوى وقف التنفيذ دون إنتظار رد اإلدارة على التظل 
المقدم إليها من قبل المتضرر ، يتمثل في الحيلولة دون أن تسارع اإلدرة إلى تنفيذ قرارها خالل المدة الممنوحة للرد عن 
التظلم التي هي شهرين ، وهي مدة معتبرة بإمكان اإلدارة استغاللها لتنفيذ قرارها وبالتالي فرض سياسة أمر الواقع على 

 .(4)قاضي أيضا المضرور من هذا القرار  وعلى ال
إ أجازت للمتضرر رفع دعوى وقف تنفيذ .م.إ.من ق 128/6وهو يدعو لإلستغراب أيضا ، نظرا ألن المادة  

ترخيص بالبناء المضر بالبيئة دون إنتظار رد اإلدارة على التظلم ، وهو ما يعني بأن ملف الموضوع ال يكون بين أيدي 
من نفس القانون التنص على هذه اإلمكانية ،   888في حين أن المادة القاضي الذي سيفصل في دعوى وقف التنفيذ ، 

، وهو ما يدفعنا بالقول  888والمادة  128وهذا يجسد أيضا اإلختالف الواقع حول إجراءات طلب وقف التنفيذ بين المواد 
 .إلى أنه ال يوجد تناسق وتناغم بين النصوص القانونية في هذا الشأن 

                                                           
هي المطبقة على مجلس الدولة طبقا ( 127إلى  122المواد من ) ارية نظرا لكون األحكام المتعلقة بوقف التنفيذ المطبقة على المحاكم اإلد - 1

 .إ .م.إ.من ق 888للمادة 
 .     وما بعدها  668، ص  6666لسنة  6، منشور بمجلة مجلس الدولة ، عدد  6666أوت  88قرار مجلس الدولة صادر بتاريخ  - 2
، رسالة دكتوراه في القانون العام  كلية الحقوق والعلوم السياسية " ة التعمير والبناءاإلختصاص القضائي في ماد:" أشار إليه كمال محمد األمين - 3

 . 88-86، ص  6680-6685جامعة تلمسان ، السنة الجامعية 
 .  650 – 655عبد القادر عدو ، المرجع السابق ، ص  - 4
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رفع دعوى وقف التنفيذ دون انتظار رد اإلدارة على التظلم ، فإننا نرى أنه من باب أولى  ومادام المشرع أجاز 
إجازة رفع دعوى وقف التنفيذ دون إقترانها بدعوى في الموضوع ، خاصة إذا كانت حالة اإلستعجال تبرر ذلك ، كما هو 

 .منظر الجمالي للمدن الشأن في التراخيص العمرانية التي من شأنها إلحاق أضرارا بالبيئة وبال

 الشروط الموضوعية -ب

إذا كانت القرارات اإلدارية الصادرة في مجال البناء والتعمير تنفذ بطريقة فورية ومباشرة ، فإن الوسيلة الوحيدة  
تم لمنع تنفيذها هو طلب وقف األشغال أمام قاضي اإللغاء ، الذي يصدر بدوره أمرا لإلدارة بوقف تنفيذ قرارها إلى أن ي

 . البت في مدى مشروعيته 

وما بعدها والمواد  128هذا وتختلف الشروط الموضوعية المتطلبة لقبول دعوى وقف التنفيذ بين نص المادتين  
، وهنا يتأكد أيضا التناقض الذي وقع فيه المشرع ألن نفس الدعوى يتطلب فيها شروط (1)إ .م.إ.من ق 868/6و 888

ة مراجعة موضوع وقف تنفيذ القرار اإلداري مثلما سبق ذكره ، مع العلم بأن هناك مختلفة مما يستدعي ضرورة إعاد
  .(2)مقتضيات مشتركة في مادة اإلستعجال اإلداري لعل من أهمها عدم المساس بأصل الحق 

  شرط اإلستعجال   -8

إ ، دون وضع .م.إ.قيعتبر اإلستعجال شرط أساسي في الدعوى اإلستعجالية لذا أشارت العديد من المواد ضمن  
تعريف له وهو ما ال يعتبر سهوا من طرف المشرع ، كون أن التعاريف ليست من إختصاصه ، كما ال يمكنه التنبؤ بجميع 

الفصل : " الحاالت اإلستعجالية ، لذلك ترك تعريفه للفقه والقضاء ، وقد قدم بعض األساتذة بعض المحاوالت إذ عرف بأنه 
نما يقتصر على الحكم بإتخاذ في المنازعات التي يخش ى عليها من فوات الوقت فصال مؤقتا ال يمس بأصل الحق ، وا 

إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على األوضاع القائمة أو إحترام الحقوق الظاهرة ، أو صيانة مصالح الطرفين 
 . (3)" ... المتنازعين 

                                                           
قبول وقف تنفيذ القرار اإلداري ، ولكن يمكن إستقراؤها من إ فإن المشرع لم ينص على الشروط الموضوعية ل.م.إ.من ق 128حسب المادة  - 1

المتعلقة بإختصاصات مجلس الدولة في مجال الفصل في طلبات وقف التنفيذ ، حيث نص على شرطين أساسين وهما  886خالل نص المادة 
ت ، نظرا ألن الوجه الجدي ال يدع مجال للشك وهذا ما يعجز عنه المعني باألمر عادة بسبب أنه صعب اإلثبا)ضرورة أن يثير الطاعن وجه جدي 

على  في أنه سيتم إلغاء القرار اإلداري المطعون فيه بتجاوز السلطة، وهذا ما يصعب على القاضي اإلداري مهمته في الفصل في طلب وقف التنفيذ
وهنا )إلى أضرار يصعب تداركها في المستقبل ، وأن تنفيذ القرار سيؤدي (أساس أنها دعوى لها شروطها الخاصة مستقلة على دعوى الموضوع  

 ( .يتعين على المعني باألمر إثبات بأن تنفيذ القرار اإلداري محل طلب وقف التنفيذ سينجم عنه أضرار ال يمكن إصالحها في المستقبل
للجوء إلى هذا القضاء هو إتخاذ إذ يعد شرط عدم المساس بأصل الحق من الشروط الجوهرية للدعوى اإلستعجالية ، ذلك أن الهدف من ا - 2

من ق إ م إ ولعل  881تدابير تحفظية مؤقتة إلى غاية الفصل في أصل النزاع أمام قضاء الموضوع ، وقد ورد هذا الشرط صراحة ضمن المادة 
يضع المشرع الجزائري على القاضي هو معرفة ما إذا كان األمر المطلوب منه إتخاذه يمس أو ال يمس أصل الحق ، إذ لم  الصعوبة التي تعترض

 .غرار التشريعات األخرى تعريفا ألصل الحق الذي يمتنع قاضي اإلستعجال اإلداري المساس به تاركا ذلك للفقه والقضاء 
 . 85لحسين بن شيخ آث ملويا ، رسالة في اإلستعجاالت اإلدارية ، المرجع السابق ، ص  - 3
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هذا األخير   عد بخصوص تعريف لشرط اإلستعجال نظرا لتعلقأما القضاء اإلداري الجزائري فإنه لم يستقر ب 
بالواقع وليس بالقانون ، لذا ففي بعض الحاالت إعتمد القضاء في تقرير توفره على الخشية من زوال معالم الوقائع 

ما في حاالت المطلوب إثباتها أو معاينتها لذلك ربط اإلستعجال بعنصر السرعة إلتخاذ التدبير اإلستعجالي المالئم  بين
أخرى إعتمد على عنصر الخطر المحدق أو الضرر الذي يصعب إصالحه ، ومنه نستنتج تطابق العناصر الفقهية 

 .(1)الضرر والخطر والسرعة : والقضائية لتقرير توفر اإلستعجال أال وهي 

أو إصالح األضرار  إن تراخيص أعمال البناء من شأنها خلق وضعيات ضارة بالبيئة ، والتي قد يتعذر تداركها 
، فاإلستعجال يتوفر كلما كان من شأن القرار اإلداري إلحاق (2)الناشئة عنها في المستقبل إذا ما ألغي القرار المطعون فيه 

أضرار يصعب أو ال يمكن إصالحها ، وهنا تأثر المشرع الجزائري كثيرا بما جاء به المشرع الفرنسي ضمن قانون العدالة 
حدث بموجبه ما يعرف بإستعجال تعليق تنفيذ القرار اإلداري ، ولكن كما سبق ذكره فإن المشرع الفرنسي اإلدارية الذي أ

 .ألغى األحكام المتعلقة بوقف تنفيذ القرار اإلداري التي الزال معمول بها ضمن القانون الجزائري 

نونا أنه يمكن األمر بصفة مستعجلة بإتخاذ من المقرر قا: " وهذا ما أكدته الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا بقولها  
ولما كانت . ومن ثم فإن القضاء بخالف ذلك يعد خرقا للقانون . كافة اإلجراءات الالزمة بدون المساس بأصل الحق 

أن قضاة الدرجة األولى قد أخطأوا في الفصل بالحكم بعدم اإلختصاص ، إذ كان عليهم األمر  -في قضية الحال–الثابت 
ومتى كان ذلك استوجب إلغاء األمر اإلستعجالي واألمر بوقف . ألشغال لتجنب مواقف يصعب عالجها فيما بعدبوقف ا

   .(3)" األشغال التي شرعت الوالية فيها 

كما يجب على المعني باألمر إثبات ظروف اإلستعجال التي تبرر طلبه المتضمن وقف التنفيذ  وعلى القاضي أن  
، وعلى ..."ومتى ظهر له من التحقيق " بقولها  888ه خالل الجلسة ، وهذا ما ذكرته المادة يقدر مدى وجوده من عدم

ذلك إذا كان عنصر اإلستعجال متوافر أثناء تقديم العريضة وأصبح غير موجود أثناء التحقيق في الجلسة ، فإنه على 
 .  (4)القاضي إعتبار ذلك العنصر منعدما 

ال يمكن إقامة أي بناء " جاء فيه  66/86/8886دارية بالمحكمة العليا بتاريخ ففي قرار صادر عن الغرفة اإل 
جديد قبالة األثر المصنف تعليته في مجال رؤيته ، ولما تبث في قضية الحال أن هناك حالة إستعجالية قصوى لحماية 

                                                           
 . 61-67دارية طبقا لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ، دار النشر ريشة الصام ، الجزائر ، ص بركايل رضية ، الدعوى اإلستعجالية اإل - 1
،  6الشريف البقالي ، رقابة القاضي اإلداري على مشروعية القرارات الصادرة في مجال التعمير، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ، ط  - 2

 . 267، ص  6686المملكة المغربية ، 
 6، منشور بالمجلة القضائية عدد( والي والية جيجل ومن معه)ضد ( ف)صادر عن الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا ، بين  72088قرار رقم  - 3

 .وما بعدها  877، ص  8888لسنة 
 . 868-861لحسين بن شيخ آث ملويا ، رسالة في اإلستعجاالت اإلدارية ، المرجع السابق ، ص  - 4
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عين إلغاء األمر المستأنف اآلثار ، وأن هذه المسألة تدخل في طبيعتها ضمن صالحيات القاضي اإلستعجالي  فإنه يت
 . (1)" الذي قضى بعدم اإلختصاص  وبعد التصدي ، األمر بوقف األشغال في إنتظار نتيجة الخبرة 

فالظاهر من خالل هذا القرار بأن القضاء اإلداري اإلستعجالي يلعب دورا كبيرا في حماية البيئة العمرانية وذلك  
ت ، وكذلك لسرعة تدخله بأمره لوقف األشغال تفاديا لصعوبة أو إستحالة بإختصاصه للفصل في هذا النوع من النزاعا

 .إصالحها 

حيث أن المستأنف قد شيد حائطا بدون رخصة بناء ، وفي :" ...كما قضى مجلس الدولة في قرار آخر بأنه  
حيث أن قاضي الدرجة  هذه الحالة فإن القاضي اإلستعجالي مختص لألمر بهدم البنايات المشيدة بطريقة غير قانونية ،

عادة األمكنة إلى ماكانت عليه ، يكون قد أحسن تطبيق القانون ، حيث يتعين تأييد األمر  األولى ، وعندما أمر بالهدم وا 
 .(2) "اإلستعجالي في كل مقتضياته 

وى وقف فالظاهر من خالل هذه القرارات بأن المشرع ومن بعده القضاء إستعمال شرط اإلستعجال كشرط لقبول دع 
تنفيذ القرارات اإلدارية ومن بينها أشغال البناء المنجزة بصورة فوضوية ومضرة بالبيئة  لكن هذا ال يمنع من أن شرط 
اإلستعجال مرتبط بالضرر الذي سيصيب مصلحة المعني باألمر من جراء تنفيذ القرار اإلداري مع مقارنته بالمصلحة 

متى كان من المقرر :"  بأنه 67/65/6668جلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ وهو ما أكده م، العامة أو مصلحة الغير 
قانونا أن توقيف أشغال البناء المنجزة بصفة غير تنظيمية وفوضوية ال يمكن األمر به إال عن طريق القضاء 

ش يعد غير شرعي اإلستعجالي نظرا لحالة اإلستعجال ، فإن مقرر وقف األشغال الصادر عن الدائرة اإلدارية للحرا
" ومعرض لإلبطال يستوجب توقيفه ، كما أن األضرار الناجمة عنه تفتح المجال لصاحب الحق في المطالبة بالتعويض 

(3). 

 شرط الشك الجدي حول مشروعية القرار   -7

فضال عن شرط اإلستعجال ، فإن المحكمة اإلدارية تستجيب لطلب توقيف أشغال البناء المنجزة بصفة غير  
تنظيمية ومضرة بالبيئة عندما تتأكد من جدية الوسائل المعتمدة في دعوى اإللغاء التي تخلق شكا في ذهن القاضي حول 

 .مشروعية القرار من خالل اضطالعها على ملف الموضوع وتفحص أوراقه 

                                                           
 .وما بعدها  888، ص  8888، سنة  2صادر عن الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا ، منشور بالمجلة القضائية العدد  868607م قرار رق - 1
، قرار غير منشور أشار إليه ( مديرية أمالك الدولة البليدة)ضد ( م.و)، بين  88/67/8888صادر عن مجلس الدولة بتاريخ  588قرار رقم  - 2

 .وما بعدها   805ملويا ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، المرجع السابق ، ص لحسين بن شيخ آث 
، قرار منشور بنشرة القضاة ، ( م.م)ضد ( الدائرة اإلدارية للحراش)بين  67/65/6668صادر عن مجلس الدولة بتاريخ  688588قرار رقم  - 3

 .وما بعدها  205، ص  6688، لسنة  00العدد 
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دي شك جإ مصطلح وجه خاص من شأنه إحداث .م.إ.ق 888مع المالحظة بأن المشرع استعمل في المادة   
التي استعمل  886خالفا عما إستعمله في المادة  Doute sérieux sur la légalité »  « (1) حول مشروعية القرار

 moyens »  جديةمن خاللها مصطلح عندما تبدو األوجه المثارة في العريضة من خالل ما توصل إليه التحقيق 
sérieux »  (2)ومن شأنها تبرير إلغاء القرار اإلداري  

من قانون العدالة  L 568هذا يعد تطور ملحوظ أسوة بما جرى عليه القضاء الفرنسي تطبيقا لما جاء في المادة و  
التي الزالت معتمدة في الجزائر   L125 alinéa 3 du code des TA et CAAاإلدارية الفرنسي التي ألغت المادة 

لفرنسي لم يأخذ بالوجه الجدي أي السبب المؤكد الذي إ التي سبق اإلشارة إليها فالمشرع ا.م.إ.ق 886ضمن المادة 
نما فقط ما هو محدد ضمن المادة   L521يستخلص منه على وجه اليقين أن إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه مؤكد ، وا 

   . أي الوجه الذي من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار اإلداري  888التي تقابلها المادة 

ن كان ذو معنى أخف من المعنى السابق ال يحول دون إمكانية تحول عمل والحقيقة أ  ن شرط الشك الجدي وا 
القاضي إلى فصل مسبق في النزاع  ، ومرد هذا اإلحتمال هو أن ما يقدمه الخصوم من مذكرات ومالحظات خالل 

ثر ال محالة على تقدير القاضي التحقيق في طلب الوقف سيثير بال شك نقاشا حول موضوع النزاع ، وهو الشيء الذي يؤ 
وما يؤكد هذا الطرح هو أن  (3)اإلستعجالي ، ويحول مهمته إلى فصل سابق في موضوع النزاع وليس في طلب وقف التنفيذ

 .التشكيلة التي تفصل في دعوى وقف تنفيذ هي نفسها التي ستفصل في دعوى الموضوع 

حيث أنه من : "... بأنه 65/68/6688قرارها الصادر بتاريخ  فتطبيقا لذلك ، قضت المحكمة اإلدارية بباتنة في 
المقرر قانونا أن القرار الذي يصدره رئيس المجلس الشعبي البلدي يكون بعد تحرير محضر المعاينة ال قبل تحرير محضر 

أن القرار في حين  68/61/6688أنه محرر بتاريخ  62معاينة المخالفة ، وحيث يبدو من محضر معاينة المخالفة رقم 
 . 67/67/6688المتعلق بالهدم صدر بتاريخ 

                                                           
عندما يتعلق األمر بقرار إداري ولو بالرفض ، ويكون موضوع طلب كلي أو جزئي ، يجوز لقاضي : " إ على مايلي .م.إ.ق 888تنص المادة  - 1

د اإلستعجال ، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف آثار معينة منه متى كانت ظروف اإلستعجال تبرر ذلك ، ومتى ظهر له من التحقيق وجو 
شك جدي حول مشروعية القرار ، عندما يقضى بوقف التنفيذ ، يفصل في طلب إلغاء القرار في أغلب اآلجال ، ينتهي  وجه خاص من شأنه إحداث

 ".أثر وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب 
لطة لقرار إداري عندما يتم إستئناف حكم صادر عن محكمة إدارية قضى برفض الطعن لتجاوز الس: " إ على مايلي .م.إ.ق 886تنص المادة  - 2

ا يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف التنفيذ بطلب من المستأنف عندما يكون القرار اإلداري المطعون فيه من شأنه إحداث عواقب يصعب تداركه
 " .مطعون فيه وعندما تبدو األوجه المثارة في العريضة من خالل ما توصل إليه التحقيق جدية ، ومن شأنها تبرير إلغاء القرار اإلداري ال

 . 606عبد القادر عدو ، المرجع السابق ، ص  - 3
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وحيث يبدو مما سبق أنه هناك شك جدي حول عدم مشروعية القرار المراد وقف تنفيذه مما يتعين اإلستجابة  
 67/67/6688لطلب المدعي كونه مؤسس قانونا ، ومن ثمة األمر بوقف تنفيذ القرار الصادر عن المدعى عليه بتاريخ 

 .(1)..." وذلك لغاية الفصل في دعوى الموضوع  806/6688تحت رقم 

 إجراءات الفصل في الدعوى واآلثار المترتبة عن توقيف أشغال البناء المضرة بالبيئة: ثانيا 

لقد أكد المشرع الجزائري في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على ضرورة الفصل في دعوى وقف تنفيذ القرار  
، وهي أهم خاصية تتميز بها الدعوى اإلستعجالية كونها الغاية من اللجوء إلى هذا النوع من (2)السرعة  اإلداري على وجه

، خاصة عندما يتعلق األمر بحماية البيئة العمرانية لتعلقها بالمصلحة العامة التي يستوجب على القاضي (3)القضاء 
 .اإلداري حمايتها إلعتبارها من أولوياته 

 صل في دعوى وقف تنفيذ تراخيص البناء المضرة بالبيئةإجراءات الف -أ

حدد المشرع الجزائري في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية إجراءات الفصل في دعوى وقف التنفيذ التي يتم  
 الفصل فيها بسرعة وبصفة عاجلة من طرف التشكيلة الجماعية التي تفصل في دعوى الموضوع أو دعوى اإللغاء، كما أنها

 .تخضع إلجراءات التحقيق مثلها مثل الدعاوى الموضوعية 

فبعد التبليغ الرسمي لعريضة إفتتاح الدعوى عن طريق المحضر القضائي إلى المدعى عليه  تمنح المحكمة   
، وأن هذه اآلجال يحددها القاضي المقرر وال يوجد أي نص (4)للخصوم آجال قصيرة لتقديم مذكرات الرد أو مالحظاتهم 

انوني يقيده في ذلك ، ولكن يجب أن يكون هذا األجل مناسبا لتمكين كل طرف من الرد وتقديم مالحظاته الكتابية ق
والشفاهية إن إقتضى األمر، وأنه في حالة رفض تقديم الجواب خاصة بالنسبة لإلدارة تقوم المحكمة وبدون إعذار جديد 

 .(5)بع اإلستعجالي للقضية يتضمن منح مهلة جديدة بالفصل في الدعوى نظرا للطا

ويجوز للقاضي المقرر أثناء سير الخصومة وقبل الفصل فيها أن يتخذ أي إجراء من إجراءات التحقيق التي يراها  
ستدعاء الخصوم شخصيا ويجوز له أيضا طلب حضور أعوان اإلدارة لسماعهم   (6)مناسبة  كالخبرة واإلنتقال للمعاينة وا 

                                                           
، أشارت إليه صورية زردوم ، دور رقابة القضاء  65/68/6688صادر عن المحكمة اإلدارية بباتنة ، صادر بتاريخ  66088/88قرار رقم  - 1

 . 868، ص  6682بتمبر اإلداري في منازعات التعمير والبناء ، مجلة الحقوق والحريات ، عدد تجريبي ، س
 .إ .م.إ.وما بعدها من ق 861و 125انظر إلى المواد  - 2

3
 - Jean Pierre Dubois, Droit administratif , Droit des institutions administratives , T 1 , Ed Eyrolles Paris , 1992 , 

P482 . 
أعاله ،  971أو المادة  909ال بطلبات مؤسسة وفقا ألحكام المادة عندما يخطر قاضي اإلستعج" : على مايلي  868تنص المادة  - 4

 " .يستدعي الخصوم إلى الجلسة في أقرب اآلجال وبمختلف الطرق 
تبلغ رسميا العريضة إلى الكدعى عليهم ، وتمنح للخصوم آجال قصيرة من طرف المحكمة ، " : إ على مايلي .م.إ.من ق 861تنص المادة  - 5

ال إستغني عنها دون إعذار لتقديم مذكرات   " .الرد أو مالحظاتهم ويجب إحترام هذه اآلجال بصرامة وا 
6
 - « le caractère accusatoire ou inquisitoire a longtemps permis de définir le rôle du juge et des parties dans le 

déroulement d’une instance , les procédures contentieuses administratives sont de type inquisitoire dans la 

mesure où c’est le juge qui va conduire les débat au vu des éléments qui lui sont soumit . L’application d’une 
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ئي في الدعوى ، كما يمكنه أيضا اثناء التحقيق في الملف إلزام اإلدارة بتقديم الوثائق والمستندات بغرض إتخاذ قراره النها
التي بحوزتها واألدلة التي إستندت عليها في إتخاذ القرار اإلداري ، على أساس أن الطرف اآلخر الذي يقع عليه عبء 

 . (1)اإلثبات ال يستطيع إلزام اإلدارة بذلك 

اس سعى المشرع إلى معاملة اإلدارة بنوع من الصرامة لحملها على أن تكون أكثر حضور في على هذا األس 
الخصومة بمنحه القاضي اإلداري سلطات تحقيقية واسعة أثناء التحقيق في النزاع من أجل تحقيق التوازن بين أطراف 

 .(2)الخصومة ، وتجسيدا لمقولة أن القاضي اإلداري يملك دعواه  

والتأكد من إستدعاء  860ية مهيأة للفصل بمجرد إستكمال اإلجراء المنصوص عليه في المادة تعتبر القض 
الخصوم بصفة قانونية إلى الجلسة ، يخطر الخصوم بتاريخ الجلسة ، كما تمنح آجال قصيرة لمحافظ الدولة لتقديم 

صة بالنظام العام ، ليختتم التحقيق بإنتهاء إلتماساته ، ويجوز للقاضي أثناء الجلسة إخبار الخصوم باألوجه المثارة الخا
 .الجلسة ما لم يقرر قاضي اإلستعجال تأجيل إختتامه 

وتجدر اإلشارة إلى أن هناك إمكانية رفض طلب وقف التنفيذ دون إجراء التحقيق في الدعوى إذا تبين بأن ذلك  
، وهذا ما (3)ه التدابير ضمن دعاوى وقف التنفيذ الرفض مؤكد ، وهنا تأثر المشرع الجزائري بنظيره الفرنسي بحيث أخذ هذ

عندما يظهر للمحكمة اإلدارية من عريضة إفتتاح الدعوى ومن طلبات " : إ بقولها .م.إ.ق 165/6نصت عليه المادة 
لكن ونظرا لعدم إلزام المشرع تسبيب ، " وقف التنفيذ أن رفض هذه الطلبات مؤكد ، يجوز الفصل في الطلب دون تحقيق 

مر فإنه طبقا لألحكام العامة يتعين على القاضي تسبيب األمر بالرفض الصادر عنه أي اإلشارة إلى العنصر والسبب األ
 .الذي دفع به إلى رفض الطلب حتى يتسنى لمجلس الدولة من بسط رقابته

                                                                                                                                                                                     
procédure inquisitoire s’explique essentiellement par le fait que les intérêts en présence sont soumis à un rapport 

inégalitaire , et surtout que la notion d’intérêt général rentre en ligne de compte dans ce type de contentieux . le 

juge administratif , comme le juge pénal , dirige le procès et donc la recherche de la vérité . » . Pour plus de 

détail , voir : Julien PALASECKI , L’office du juge    administratif des référés entre mutations et continuité 

jurisprudentielle , thèse pour le doctorat en droit public , faculté de droit , université du sud - Toulon Var , 2008 , 

p. 21 . 
يجب أن يرفق مع العريضة الرامية إلى إلغاء أو تفسير أو تقدير مشروعية القرار اإلداري ، تحت طائلة : " يلي على ما 109تنص المادة  - 1

 .عدم القبول ، القرار اإلداري المطعون فيه ، ما لم يوجد مانع مبرر 
م أ ه ،  ي مطعون ف ل ا ر  را ق ل ا مدعي من  ل ا ين  مك ت رة من  إلدا ا ع  ا ن مت إ ى  ل إ عود  ي ع  ن ما ل ا ا  هذ بت  ث ما  ا  ذ قاضي وا  ل ا رها 

ع  نا إلمت ا ا  بة عن هذ لمترت ا ة  ي نون قا ل ا ئج  ا ت ن ل ا ول جلسة ، ويستخلص  أ مه في  ي قد ت ب مقرر  ل . ا  " 
م السابق ، ولكّنه إقتصر على مجّرد طلب تقديم اإليضاحات المتعلقة باألسباب المادية والقانونية .إ.ولو أّن هذا الحق كان قد إعُترف به في ظل ق

دون أن يصل األمر إلى مرحلة األمر بالتكليف بإيداع األوراق والمستندات ( مكرر  876و  82المادتين )لمطعون فيه التي بّررت إّتخاذ العمل ا
  .المنتجة في الدعوى كما هو في ظل القانون الحالي 

العام اإلقتصادي ، كلية الحقوق  بربيح محي الدين ، السلطات التحقيقية للقاضي اإلداري ، مذكرة ماجستير في القانون العام ، تخصص القانون - 2
 . 8، ص   6688-6682محمد بن أحمد ،  6والعلوم السياسية جامعة وهران 

  3 - Article L 522-3 du code de justice administratif. 
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 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

: ات اإلستعجالية على مايلي إ  التي تتعلق بأحكام تعليق تنفيذ القرار اإلداري وفقا لإلجراء.م.إ.ق 868كما نصت المادة   
 . ..."عندما ال يتوفر اإلستعجال في الطلب ، أو يكون غير مؤسس  يرفض قاضي اإلستعجال هذا الطلب بأمر مسبب " 

وحسن ما نص عليه المشرع الذي منح للقاضي اإلستعجالي صالحية رفض دعوى وقف التنفيذ دون إجراء  
لإلدارة مصدرة القرار إتجاه المعني باألمر الذي قد يرفع دعوى كيدية من أجل ربح التحقيق فيها ، وهو ما يشكل حماية منه 

الوقت أو بغية تعطيل نشاط اإلدارة التي يفترض فيها أنها تسعى لتحقيق المصلحة العامة بما فيها مسألة حماية البيئة 
 .العمرانية بإعتبارها جزء من أهداف النظام العام بمفهومه الحديث 

 ر المترتبة عن دعوى وقف تنفيذ تراخيص العمران المضرة بالبيئةاآلثا -ب

وما بعدها المتعلقة  888وما بعدها ، والمادة  128إن اآلثار المترتبة عن طلب وقف التنفيذ تختلف بحسب المواد  
ئة أو الرفض ، وهو بإستعجال التعليق ، وتختلف هذه اآلثار حسب الموافقة على طلب وقف تنفيذ أشغال البناء المضرة بالبي

 . ما سنشرحه تباعا 

 حالة رفض وقف التنفيذ  -0

إ ، فإذا رأت المحكمة بأن طلب وقف .م.إ.من ق 128بالنسبة لوقف التنفيذ المنصوص عليه ضمن أحكام المادة  
نفيذ القرار تنفيذ ترخيص أعمال البناء غير مؤسس أو أنه ال يتوفر على الشروط التي وضعها المشرع ، تتخذ أمر بوقف ت

اإلداري إلى حين الفصل في دعوى اإللغاء على أن يكون هذا األمر قابال للطعن باإلستئناف أمام مجلس الدولة في أجل 
 . (1)يوما يبدأ حسابها من تاريخ التبليغ  85

دعوى كذلك في الحالة التي تأمر فيها بوقف تنفيذ قرار الترخيص بالبناء لصالح الشخص ثم بعد ذلك تفصل في  
الموضوع من خالل رفض دعوى اإللغاء أي األمر يكون في غير مصلحته  في هذه الحالة يجوز له أن يطلب من مجلس 

 .  (2)الدولة وقف تنفيذ قرار الترخيص بالبناء بمناسبة تقديمه للطعن باإلستئناف ضد الحكم الصادر برفض دعوى اإللغاء 

إ المتعلقة بإستعجال التعليق فإنها غير قابلة .م.إ.من ق 888المادة  أما بالنسبة لألوامر التي تصدر بناءا على 
غير قابلة ألي طعن ،  909األوامر الصادرة طبقا للمادة  التي أكدت على أن 932للطعن باإلستئناف بصريح المادة 

الدولة على إعتبار أن المضرة بالبيئة ال يجوز إستئنافه أمام مجلس  ومن تم فإن األمر برفض وقف تنفيذ تراخيص البناء
اإلدارة في  -األمر بوقف التنفيذ تدبير مؤقت ينتهي أثره بالفصل في دعوى الموضوع ، لكن هذا ال يمنع كل ذي مصلحة 

من اللجوء أمام المحكمة اإلدارية من أجل مراجعة األمر في حالة  –حالة الموافقة على وقف تنفيذ قرار الترخيص بالبناء
                                                           

يوما ( 02)ة عشر يجوز إستئناف أمر وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة خالل أجل خمس" : إ على مايلي .م.إ.من ق 127/2تنص المادة  - 1
 " .من تاريخ التبليغ 

عندما يتم إستئناف حكم صادر عن المحكمة اإلدارية قضى بإلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة  " : إ على مايلي .م.إ.من ق 888تنص المادة  - 2
ستئناف تبدو جدية ومن شأنها أن تؤدي يجوز لمجلس الدولة ، بناءا على طلب المستأنف ، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا الحكم متى كانت أوجه اإل

 ..." فضال عن إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله ، إلى رفض الطلبات الرامية إلى اإللغاء من أجل تجاوز السلطة الذي قضى به الحكم 
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و أن حالة إستمرار تعطيل تنفيذ قرار الترخيص بالبناء سيترتب عنه ضرر كبير لإلدارة أو بالمصلحة ظهور وسائل جديدة أ
 . (1)العامة التي تسعى لتحقيقها 

 حالة الموافقة على وقف التنفيذ -6

في حالة موافقة المحكمة على طلب وقف تنفيذ تراخيص البناء المضرة بالبيئة إذا كان مؤسس قانونا ، فتقوم  
لتفادي التبعات التي يمكن أن تترتب من جراء ( 2)لمحكمة بإصدار أمر بوقف التنفيذ إلى حين الفصل في دعوى اإللغاء ا

تنفيذه ، لذلك يكون لوقف تنفيذ أشغال البناء المضرة بالبيئة أثر مباشر سواء بالنسبة للمستفيذ من قرار الترخيص بالبناء ، 
 .أو بالنسبة لإلدارة 

 للمستفيذ من قرار الترخيص بالبناء   بالنسبة -6-8

ال سيعامل معاملة   يتعين على الشخص المستفيد من وقف تنفيذ قرار الترخيص بالبناء عدم مباشرة أعمال البناء وا 
المنصوص عليها  (3)الباني غير المرخص له ، مما يترتب عليه المتابعة القانونية من خالل الجزاءات اإلدارية والجنائية 

،  "المراقبة والمخالفات والعقوبات " المتعلق بالتهيئة والتعمير تحت عنوان  68-86من القانون رقم  71إلى  72واد في الم
وكذا في  القوانين ذات الصلة ، مع اإلحالة في المسائل التفصيلية إلى التنظيم ، أي المرسوم التنفيذي بإعتبار الوزير األول 

 . (4) 8880من التعديل الدستوري لسنة  88للمادة  مكلف دستوريا بتنفيذ القانون طبقا
تلزم رؤساء البلديات وكذلك األعوان   65-68المعدلة بموجب القانون رقم  68-86من القانون  72فالمادة  

جراء التحقيقات والمعاينات التي يعتبرونها مفيدة ، وطلب الوثائق التقنية  المحلفين المفوضين البنايات الجاري تشييدها وا 
 .(5)الخاصة بالبناء واإلطالع عليها في أي وقت 

 بالنسبة لإلدارة -6-6
يقع على عاتق اإلدارة بعد صدور أمر إستعجالي بوقف تنفيذ قرارها إلتزام بعدم القيام بأي إجراء حتى صدور  

ال كانت في وضعية المتجاوز للسلطة ، وبالتالي تتحم ل مسؤولية أعمالها القرار النهائي المتعلق بدعوى الموضوع ، وا 
 .الضارة 

                                                           
في أي وقت وبناء على يجوز لقاضي اإلستعجال ، بطلب من كل ذي مصلحة ، أن يعدل " : إ على مايلي .م.إ.من ق 866تنص المادة  - 1

 ". مقتضيات جديدة ، التدابير التي سبق أن أمر بها أو يضع حدا لها
اإلدارة في )يوما من تاريخ التبليغ من قبل كل ذي مصلحة  85على أن يكون هذا األمر قابل للطعن باإلستئناف أمام مجلس الدولة في أجل  - 2

 .فهو غير قابل لإلستئناف مثلما وضحنا سابقا  888نصوص عليه في المادة ، أما بالنسبة إلستعجال التعليق الم(هذه الحالة
 . 80كمال محمد األمين ، اإلختصاص القضائي في مادة التعمير والبناء ، المرجع السابق ، ص  - 3
ول ، زيادة على السلطات التي يمارس الوزير األ : " المتضمن الــتــعـديل الدستوري على مايلي  68-80قانـون رقم من ال 88تنص المادة  - 4

 ..." . يوقع المراسيم التنفيذية ...يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات ،: ... تخولها إياه صراحة أحكام أخرى من الدستور ، الصالحيات اآلتية 

يمكن الوالي ورئيس المجلس " :  قبل التعديل بصيغة الجواز وليس اإللزام ، إذ كانت تنص  68-86من القانون رقم  72جاءت المادة  - 5
 ...".الشعبي البلدي وكذا األعوان المحلفين المفوضين 
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حيث أنه : " على مايلي 88/65/6668فتطبيقا لذلك قضى مجلس الدولة الجزائري في قراره الصادر بتاريخ   
حيث أنه ...بإعادة السير في الدعوى بعد إنجاز خبرة... بموجب مذكرة مودعة لدى كتابة ضبط مجلس الدولة قام المدعو

وبعد دراسة ...تقدم لدى مصالح البلدية من أجل طلب رخصة بناء دكاكين ... في سنة ...يزعم كونه مالكا لعقار كائن 
بلغ بأمر وقف األشغال بحجة أنه ال يحوز على رخصة ...الملف تحصل على رخصة بناء من طرف رئيس البلدية وبتاريخ 

لتزم بذلك ، ثم بلغ بقرار هدم البناية فرفع دعويين األولى إستعجالية من  .أجل توقيف الهدم والثانية في الموضوع  بذلك وا 
غير أن مصالح البلدية قامت بالهدم ، ثم أصدرت الغرفة اإلدارية قرار . وبموجب أمر قضائي إستعجالي تم توقيف الهدم 

 برفض الدعوى لعدم التأسيس بحجة أنه قام بالبناء خارج السياج ، وبعد إستئناف القرار صدر قرار عن مجلس الدولة بتعين
نتهى الخبير إلى مايلي   : خبير من أجل التحقق من وجود خرق من عدمه بالنسبة لصاحب البناء ، وا 

 .بالمائة  06نسبة األشغال وصلت إلى   -
حترام الرخصة   - حترام السياج وا   .إحترام المعني لمخطط التنظيم وا 

اء رخصة البناء تعسفي كونه إتخذ في شكل تجاوز حيث أنه ونظرا لكل هذه العناصر يعتبر قرار رئيس البلدية المتضمن إلغ
عتمادا على الخبرة   .  (1)مصاريف الخبرة ...عن الهدم...الحكم على البلدية بأن تدفع مبلغ ...سلطة ويتعين إذا إبطاله ، وا 

هذا من  ارالقر  أو الحكم تنفيذ على التحايل القضائية، والقرارات األحكام تنفيذ عن االدارة إمتناع صور بين ومن  
 تهربا يمثل مما تنفيذه عدم قاصدة ضدها الصادر أو القرار الحكم حول االلتفاف به تقصد قرار قد تصدر بحيثجهة ، 

ساءة بالسلطة االنحراف القرار هذا معه يوصم الذي األمر التنفيذ، من مباشر غير  فيه للطعن قابل ويجعله استعمالها وا 
 .(2)باإللغاء 

متنع اإلدارة عن منح ترخيص بالبناء لطالبه بعدما صدر حكم أو قرار قضائي بمشروعية قد ت ومن جهة أخرى 
كما يمكن  ،( 3)طلبه ، فهنا تتحمل اإلدارة مسؤوليتها الكاملة عن أعمالها الضارة القانونية والمادية الموجبة للتعويض

، وكذا إمكانية فرض الغرامة  (4)المشروعية توجيه أوامر لإلدارة عند مخالفتها لمبدأ في هذا الصدد للقاضي اإلداري 
إ .م.إ.من ق 818التهديدية إذا لزم األمر، وذلك كجزاء على عدم تنفيذ األحكام القضائية ، وهو ما نصت عليه المادة 

ب في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي ، ولم تحدد تدابير التنفيذ ، تقوم الجهة القضائية المطلو " : بقولها 

                                                           
، مقال منشور بمجلة الفقه والقانون  " -رخصة البناء والهدم–منازعات التعمير في القانون الجزائري :" عمار بوضياف : أشار إلى هذا القرار  - 1

 . 88-82، ص   6682يناير  2العدد 
 . 87محمد األمين ، المرجع السابق ، ص كمال  - 2
المنازعات : "، مجلة مجلس الدولة ، عدد خاص بعنوان "رقابة القاضي اإلداري في مادة رخصة البناء ، دراسة تطبيقية : "نويري عبد العزيز  - 3

 . 72، ص  6661، منشورات الساحل ، الجزائر ، " المتعلقة بالعمران
بلدية دالي )، ضد ( ع.م.ب)، قضية رقم  5786، ملف رقم  86/62/6668، الصادر بتاريخ  288لدولة رقم انظر إلى القرار مجلس ا - 4

 .بدالي ابراهيم  ( ز.م)، الذي الزم بلدية دالي ابراهيم بأن تسلم للعارض رخصة البناء الخاصة بالقطعة األرضية الواقعة على أرض ( ابراهيم
: ، مجلة مجلس الدولة ، عدد خاص بعنوان " دور القاضي اإلداري في منازعات تراخيص البناء والهدم  : "أشار إلى هذا القرار عزري الزين 

 . 88، ص  6661، منشورات الساحل ، الجزائر ، " المنازعات المتعلقة بالعمران"
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، مع العلم بأن الغرامة التهديدية مستقلة " منها ذلك ، بتحديدها ، ويجوز لها تحديد أجل للتنفيذ واألمر بغرامة تهديدية 
 . (1)من القانون المذكور  816عن تعويض الضرر وهذا طبقا ألحكام المادة 

 طر التعمير الفوضوي والعشوائيدور القاضي اإلداري اإلستعجالي في حماية البيئة من مخا يظهروبناءا عليه ،  
 التحايل لمحاوالت والتصدي والبناء التعمير قوانين تطبيق حسن ضمان وكذى البناء حق ممارسة بين خالل التوفيق من
تنفيذ أشغال البناء المخالفة للقوانين والتنظيمات  األمر بوقفالقانون وبالتالي حماية البيئة ، وذلك من خالل  نصوص على

في ظل قانون لحيلولة دون إستفحال آثارها إلى مستوى ال يمكن تداركه ، وقد تدعم دوره أكثر بصورة مؤقتة لالسارية  
 .اإلجراءات المدنية واإلدارية الذي عزز سلطاته سواء أثناء التحقيق في النزاع أو بغية ضمان تنفيذ األحكام القضائية 

القاضي هذا النوع من القضاء المتمثل في التدخل السريع من  ومن هنا يتجلى الدور الوقائي الهام الذي يقوم به 
أجل  تدارك األخطاء المرتكبة ضد أحكام قانون البناء والقوانين ذات الصلة به وهو يصب ال محالة في مصلحة البيئة 

 .  العمرانية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 :ير والبناء ، ُانظر إلى ولمزيد من التفصيل حول موضوع سلطات القاضي اإلداري في توجيه األوامر لإلدارة في مادة التعم - 1

Jean François cousin : « Les pouvoirs d’injonction du juge administratif français en matière d’urbanisme », 
Revue du conseil d’état , numéro spécial : « le contentieux de lurbanisme » edition sahel Alger 2008 , p 97 et 

s. 
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 بيقهتط صعوبات كآلية للتطهير العقاري والتسيير المجالي 02-11القانون رقم 

 (دراسة حالة مجمعة تخمارت)وانعكاساتها على النظام العمراني والبيئي للمدن  

  7مزياني، باحثة دكتوراه جامعة وهران عائشة

  :الملخص

إن مساعي الدولة إلى التطهير العقاري من جهة والتحكم في التوسع العمراني المنظم للمدن من جهة أخرى أوجد 
السياسات العمرانية في مختلف الفترات التي مرت على الجزائر من االقتصاد الموجه إلى   آليات مختلفة تماشيا مع مختلف

نظرا النتشار حاالت عدم انتهاء السكنات، والسيما الفردية التي تنجز االقتصاد الحر، وسعيا منها لتحسين صورة المدينة 
لمشهد  الحضري، الذي أصبح عبارة عن مما أعطى صورة سلبية  ل. وتتطور، حسب اإلمكانيات المادية ألصحابها

ن كانت منتهية األشغال من الداخل فقلما نجد .مجموعة من الورش غير المنتهية، وحتى بالنسبة للسكنات المشغولة، وا 
ما أدى إلى االفتقاد الشبه الكلي للتناسق المعماري ألغلب المدن . األفراد، يهتمون بالواجهة والتهيئة الخارجية

لمواجهة ما  85-61ياب الجاذبية والمناظر الجمالية لها، قد يكون هذا هو السبب المباشر لصدور القانون رقم الجزائرية،وغ
 .ألت إليه المدن

كآلية للتطهير العقاري والتسيير المجالي مركزين على أهم  85-61سنتطرق في هذه المداخلة إلى تناول القانون  
 .وانعكاساته على البيئة الحضرية من خالل تناول نموذج لمدينة صغيرة اإلشكاليات التي واجهت منفذيه في تطبيقه

 .العقار الحضري، مجمعة تخمارت، التطهير العقاري، المشهد الحضري: الكلمات المفتاحية

Summary:       

The Algerian state’s endeavors of real estate purification on one hand and the control of 

cities’ urban expansion on the other hand has created various mechanisms in line with various 

urban policies and economic systems of the country, ranging from a planned economy to a 

free market economy. Moreover, in pursuit of improving the image of the city because of 

unfinished houses especially those, which are built depending on the financial situation of its 

owners, giving a negative image of the urban landscape, which became a group of unfinished 

workshops, and even the occupied houses that are finished from the inside, it is are to find that 

these houses are finished from the outside. This led to the lack of architechtural consistency in 

most of the Algerian cities which was the main cause of initiating the law 08-15. 

In this intervention we will address the law 08-15 as mechanism for real estate cleansing 

,focusing on the most important problems faced by its implementers and its impact on the 

urban environment through a model of a small city. 

Keywords: urban real estate, Takhamaret complex, real estate purification, urban landscape.  
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 :مقدمة 

وطرق إثباتها  1وجدت الجزائر نفسها بعد االستقالل تواجه أزمة حقيقة ومشاكل عويصة في مسألة الملكية الذاتية 
بسبب اختالل مجالي ناتج عن الثنائية بين بلديات مختلطة وبلديات ذات الصالحيات الكاملة، وعدد كبير من الدوائر 

لمجردة من كل شيء وتحتاج لعون الدولة في كل المجاالت، هذه الدوائر تمتلك حظيرة عقارية كبيرة تستدعي اإلدارية ا
التدخل من أجل حمايتها من االستغالل والشغل الفوضوي فما كان عليها إال إصدار قوانين وتشريعات مختلفة قصد ضبط 

 .العقار وتسييره

لة بتبني سياسة عقارية معينة أثرت على المجال، فإذا ما أثبت عجزها فتميزت كل مرحلة من تاريخ الجزائر المستق
وخاصة بعد االنتقال من النظام .  أو فشلها في الميدان، سرعان ما يستدرك األمر من طرف الدولة لتبني سياسة مختلفة

العتراف بالملكية الخاصة ، الذي يدعو إلى ا8886االشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق وصدور قانون التوجيه العقاري سنة 
 .  وتحرير السوق والتعامالت العقارية؛ بعدما أثبتت سياسة االحتياطات العقارية واحتكار البلدية للعقار الحضري ضعفها

ترتب عن االنتقال من االقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق ورفع احتكار الدولة في إنتاج وتنظيم العقار تغيرات 
ر الذي سمح ببروز متعاملين ومتدخلين جدد في هذا اإلطار، والسيما بعد ظهور الوكاالت المحلية األم. وتحوالت عميقة

والمتعامل العقاري الخاص عن طريق  6662وبعدها الوكالة الوالئية سنة  8888للتسيير والتنظيم العقاري الحضري سنة 
المتعلق بنشاط الترقية  68-88والقانون رقم    62-82تشجيع الترقية العقارية الخاصة، من خالل المرسوم التشريعي رقم 

 .العقارية

هذه الوضعية الحرجة للعقار الحضري وصعوبة إثبات ملكيته بسندات صحيحة ورسمية، أدى بالدولة إلى السعي وراء 
أثبتت التطهير العقاري، من منطلق الظرفية والتوجهات السياسية، مما أوجد آليات متعددة بالرغم من أن بعضها قد 

محدوديتها نظرا لتغير المالك وتعدد المتدخلين في اإلنتاج العقاري، كما أن نقص اإلعالم والتوعية لدى المواطن، وكذا 
تخلي معظم الفاعلين العموميين عن أدوارهم الحقيقية والصراعات الدائمة بين مختلف المصالح حالت دون الوصول إلى 

 :يقها على أرض الواقع، ولعل أهم هذه اآلليات وأكثرها إيجابية ما يلينتائج عميقة في إطار التسوية عند تطب

  المسح العقاري الذي يسمح باالنتقال من الشهر الشخصي إلى الشهر العيني ، حيث تقترب العملية من االنتهاء
آلجال نظرا لطول اإلجراءات اإلدارية وعدم  استنفاذها ا% 86نسبة التسوية لم تتجاوز %( 15)بمجمعة فرندة

 .، أما بالنسبة لمجمعة تخمارت فالعملية لم تنطلق بعد2القانونية
   تمام إنجازها، حيث تكمن أهميته في الجمع بين االعتبارات 85-61القانون رقم ، الخاص بمطابقة البنايات وا 

إذا ما طبقت على ، وقد تكون تعليمة مديرية أمالك الدولة األخيرة مخرجا حقيقيا (حقوق البناء)العقارية والتعمير 
 .أرض الواقع عن طريق التسوية في إطار التنازل بالتراضي عن القيمة التجارية للعقار

                                                           
 (األستاذة مازو)الذاتية هي التي يقوم عليها استغالل اإلنسان وحريته، فمن ال يملك شيئا لنفسه يكون تابعا تبعية تامة لآلخرين الملكية 1
 .بعد توقفها لمدة تفوق السنة 6685استأنفت عملية المسح خالل عام 2
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 التسوية عن طريق إعداد رخص تجزئة تعديلية ورخص تجزئة على سبيل التسوية 
  608-62تسوية السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري في إطار المرسوم التنفيذي رقم 

غم ذلك ال تزال مشاكل إثبات الملكية الذاتية قائمة في مجمعة تخمارت، نظرا لتعدد المالك والمتدخلين في اإلنتاج ور 
 . العقاري، إضافة إلى نقص اإلعالم والتوعية لدى األفراد والتعدي الرهيب على العقار العمومي بمساحات خيالية

على أرض الواقع البد أن نتطرق  85-61لقانون رقم لكن قبل الخوض في أهم المشاكل التي تصاحب تطبيق ا
لوضعية العقار الحضري في مجمعة تخمارت وذلك بالتعرض إلنتاجه وملكيته، وما هي النتائج الميدانية لتطبيق 

 .القانون السالف الذكر على البيئة العمرانية والمشهد الحضري

I.   بمجمعة تخمارت( األرض الحضرية)إنتاج العقار الحضري : 
 العقار في الفترة االستعمارية .0

في " دومينيك لوسياني"مجمعة تخمارت حديثة النشأة، تعود للفترة االستعمارية حيث أنجز مقر البلدية المختلطة  
، وعليه فقد خضعت لمختلف السياسات العقارية والعمرانية  الفرنسية حيث  حرص االحتالل على التعمير 8862عام 

نين  كحرصه على تملك األراضي، فوفر السكنات والتجهيزات بمختلف أنواعها، شق بما يخدم مصالح  المستوط
الطرقات وعمل على الربط بالشبكات الحيوية خدمة لالقتصاد الفرنسي ومع اندالع الثورة التحريرية، بادرت القوة 

ة اقتصادية حقيقية ،ترمي إلى االستعمارية إلى النظر بصورة جدية في المسالة العقارية، حيث بدأت تنظر إليها من زاوي
تحقيق التنمية واستصالح األراضي، وتحقيق النهوض بسكان األرياف، ومن األساليب العقارية التي انتهجتها السلطات 

 . التي تعد كمحرك للديناميكية العمرانية" التجزيئات السكنية"االستعمارية 

 :رف البلديةالعقار الحضري قبل الثورة التحريرية، إنتاج محتكر من ط 8-8
على أرض ( مركز المدينة الحالي)تم انشاء المركز الحضري ترسيخا لفكرة االستيطان، فأنتجت المدينة األوروبية 

 . فالحية شمال وجنوب الطريق الرابطة بين معسكر وتيارت وهي الطريق المهيكلة للمجمعة

  :سياسة التجزئة السكنية .8
المجتمع  دمج ألسلوب فلجأت الثورة وقمع بهدف احتوائهم السكان مع استراتيجياتها  االستعمارية غيرت القوة

 العقار إنتاج في التجزئة كإستراتيجية بنمط االحتفاظ مع قسنطينة، مخطط أهمها تخطيطية سياسات فانتهجت الجزائري
 . البلدية طرف من لإلنتاج عرفت احتكارا المرحلة هذه أن إال التجهيزات، وكذا للسكن الموجه الحضري

 (: مخطط قسنطينة)الموجهة لألهالي بعد الثورة  0-7
انتقل االستعمار إلى فكرة الخدمة العامة بعد الثورة من خالل مخطط قسنطينة،  وبهدف فصل المجتمع العربي عن 

ية، األوروبي، انتهجت اإلدارة الفرنسية سياسة السكن الفردي الذي أنجز وفق آلية التجزئة السكنية، كانت محصلتها المجال
وهي سكنات تركز التجزيئات الموجهة لألهالي خارج المدينة األوروبية، حيث أنجزت بعيدا عنها على ارض ملك الدولة ، 

 :ذات نمط وارتفاع الموحد والمتمثلة في
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 81تقع هذه التجزئة شمال غرب المدينة األوروبية تبلغ عدد سكناتها حوالي (: النيلو سابقا)تجزئة حي االستقالل  .8
 .للمسكن الواحد 6م 856ا، متوسط المساحة مسكن

 قطعة 57شمال تجزئة النيلو بمجموع (: الصاص سابقا)تجزئة حي الرياض  .6
مسكنا، نمت وتوسعت فيما بعد  08تجزئة سكنية ريفية في إطار مخطط قسنطينة أنجزت بمجموع : 1تجزئة تازقة .2

 بطريقة فوضوية 
 مسكن 02بمجموع  ،جنوب الحي األوروبي سابقا: مراكز المحتشدات

بعقود إدارية لم تخضع  67/68/8807الصادر بتاريخ  07/811قامت البلدية ببيع هذه السكنات في اطار األمر رقم 
 ملك الدولة: إلجراءات الشهر والتسجيل ألنها لم تقم بإجراءات التحويل العقاري حيث بقي أصل الملكية على حاله

 العقار الحضري بعد االستقالل .7
ه الفترة باالستقرار السياسي، نمو ديمغرافي وهجرة ريفية نحو المراكز الحضرية كنتيجة حتمية السترجاع تميزت هذ

بالفراغ القانوني فهي مرحلة انطبعت   أيضا ، حيث ، كما عرفت هذه الفترة2العقارات السكنية بعد خروج المستعمرين
ر الطويلة لذا واصلت الجزائر العمل بالقوانين عليها فكرة وجوب تسيير واقع اجتماعي فرضته سنوات االستعما

الفرنسية التي ال تتعارض مع السيادة الوطنية، في الفترة الموالية لالستقالل مباشرة لم يكن هناك إنتاج جديد للعقار 
 .بشكل كبير في تخمارت كان متاحا الحضري ألن الموروث االستعماري من حظيرة سكنية شاغرة

االحتياطات العقارية البلدية، األحادية في التحويل والتبادالت ) 0991مية قبل التجزئة السكنية الرس .0
 (العقارية

االحتياطات العقارية هي سياسة انتهجتها الدولة لالحتفاظ وفرض رقابتها على تسيير العقار الحضري بمنحه إلدارة 
78  رقم البلدية وذلك عن طريق األمر

- 
، 61-70، 67-70 رقم له التطبيقية اسيموالمر  ،66/86/8878المؤرخ في   62

 . البلدية العقارية باالحتياطات المتعلقة  70-68

 حيث ، الحضرية بالمناطق العقارية الملكية في جذرية تغيرات إحداث إذ يعد الوسيلة القانونية التي كانت سببا في
، فمكن البلدية من 3البلديات إلى للتعمير القابلة وأ العمرانية والمناطق المدن في الواقعة تحويل األراضي األمر هذا أوجب

ومن وجهة .  تخصص الستقبال استثمارات الدولة والجماعات المحلية 4تقوية أمالكها العمومية، وتكوين محفظة عقارية
العمرانية؛ الذي كان يخول للبلديات احتكار األراضي العمومية والخاصة الواقعة في محيطاتها  النظر العملية فهو القانون،

التي تعنى بالرقابة على أشغال  التهيئة 5من خالل المخططات التوجيهية الرئيسية التي تدخل ضمن األدوات اإلعالنية

  

 

                                                           
  8885ماي  61سيج العمراني بينهما، وتعرف حاليا بحي نظرا اللتحام الن 8881مجمعة ريفية أدمجت ضمن مجمعة تخمارت من خالل تعداد   1
2  Hafiane Abderrahim « les projets d’urbanisme récents en Algérie » p3 
 50ص" العقار والتنمية المحلية"مزياني فريدة 3
 78/60من األمر رقم  8المادة  4
 82ص" التشريع الجزائري الرقابة اإلدارية على أشغال التهيئة والتعمير في"عايدة ديرم  5
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والتعمير،استجابة لإلشكاليات التي تواجهها البلدية، وبخاصة المضاربة العقارية، وتنامي الحاجة للعقار الموجه للتجهيزات 
 . في بناء سكناتهمأسهمت االحتياطات العقارية في حل األزمة السكنية وذلك بإشراك األفراد فقد . والمرافق العمومية

وهي عبارة عن برنامج سكن ريفي أين قامت البلديات بمنح األراضي ومنح مساعدات مادية : تجزئة البناء الذاتي 0-0
 .تمثلت في مواد البناء

 مجمعة تخمارت تجزئة البناء الريفي عبر مختلف مواقع: 10جدول رقم 

 المالحظات سنة االنشاء عدد القطع الموقع

 تازقة

71 8812 
تم منح قطع األراضي من طرف البلدية متبوعة بمساعدات 
مادية متمثلة في مواد البناء، هذه التجزئة جاءت تجسيدا 
لبرنامج وطني شمل مختلف بلديات الوطن، بمساحات 

 .6م 816اقتصادية ال تتعدى 

ة عقودا ادارية، بل حددت قائمة المستفدين فقط لم تقدم البلدي
بناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي رقم بتاريخ غير 

 مصادق عليها من طرف السلطة الوصية

66/166 8818 

26/666 8818 

 8812 68 الساريج

 8872 66 البراريك

 888 المجموع

 شخصية من خالل مكتب التعمير للبلديةمعالجة + مصلحة األرشيف لبلدية تخمارت : المصدر

انتهجت بلدية تخمارت أسلوب التجزئة السكنية في إطار االحتياطات العقارية البلدية في سنوات الثمانينات فقط وتمثلت في 
 .تحويل األرض لصالحهاثالث تجزيئات سكنية على عقار ملك للدولة، قامت بعملية 
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 ئة السكنية المنجزة من طرف البلدية كمرقي عقاريالتوزيع المجالي للتجز : 17الجدول رقم 

 الموقع
المساحة اإلجمالية 

 بالهكتار
 عدد القطع

متوسط 
مساحة 

 (7م)القطعة 
 مالحظات

 0التجزئة 
األمير عبد )

 (القادر
 6م 886 75  6.50

بادرت البلدية بإنجاز رخصة تجزئة على سبيل التسوية سنة 
، نظرا لتدخالت وعينت مكتب دراسات للقيام بذلك 6686

السكان غير المرخصة على الموقع أدى الى االستالء على 
المساحات المخصصة للتجهيزات والمساحات الخضراء كما 
تم غلق بعض الممرات، كما أدى أيضا إلى تجاوز المساحة 
األصلية للتجزئة بناء على مخطط المسح المنجز من طرف 

 مديرية مسح األراضي

 7التجزئة 
 (يدبارودي عب)

 6م 218  18  0
بادرت البلدية بإنجاز رخصة تجزئة على سبيل التسوية لـ 

قطعة، الملف على مستوى الوكالة العقارية من أجل  866
 .إشهار رخصة التجزئة

 3التجزئة 
 (مارس 09)

 6م 675  88  0.88

+ قطعة  866رخصة التجزئة على سبيل التسوية  لـ 
مديرية البناء  تجهيزين، أنجزت وصودق عليها من طرف

والتعمير لوالية تيارت كما تم اشهارها على مستوى المحافظة 
العقارية وهي على مستوى الوكالة العقارية مكن أجل تحرير 

اإلشكال المطروح بالنسبة للسكنات التي شهدت )العقود 
مبادالت عقارية متعددة بحيث أن الشاغل الحالي ليس هو 

لس الشعبي البلدي والعقود المستفيد األول حسب مداولة المج
 (اإلدارية المسلمة أنداك

القطع 
 الهامشية

 -82 
مساحات 
 متغيرة

بيعت القطع الهامشية المدمجة في االحتياطات العقارية 
البلدية عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي، تم تسوية 

 Commission »حاالت فقط من خالل لجنة الدائرة  2
ADHOC »  ملكيتها للبلديةاألراضي حولت 

 مخططات التجزئة الخاصة بهذه المواقع: المصدر
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 :القطع الهامشية 0-7
قامت البلدية ببيع قطع أرضية متفرقة عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي، يعود أصل ملكيتها للدولة، دون القيام 

 .بإجراءات التحويل فيما عدا تسوية بعض القطع

 اريجحي الس: التجزئة السكنية الحرة 7
تجزئة سكنية حرة في سنوات الستينات والسبعينات، تغذيها الهجرة الريفية أنداك والسيما في كل من حي الساريج وكذا بحي 

 تازقة 

 التجزئة السكنية الرسمية بعد تحرير المعامالت العقارية  .7
محل الدولة المتعامل والمحتكر ، العقاري أصبح العقار يمثل قطاعا لالستثمار، فحلت فكرة الدولة المنظم  التحرر ظل في

فظهرت مجموعة من القوانين المنظمة والمسيرة للعقار في هذا إطار، أهمها قانون التوجيه العقاري ، وما ترتب عن الوضع 
خضاعها لقانون السوق أي قانون العرض والطلب، مما أثر على سير  الجديد هو سحب صالحيات السكن من البلديات وا 

ألرض الحضرية والسكن معا، كما وضعت تحت تصرف الجماعات المحلية مجموعة من القوانين والمراسم ووتيرة إنتاج ا
واألدوات القانونية لمنع إنشاء سوق عقارية تتسم بالمضاربة ومن بين هذه الوسائل نجد قانون حق الشفعة، نزع الملكية من 

 يق الوكاالت العقاريةأجل المنفعة العامة، شراء األراضي من السوق العقارية عن طر 

 (تدخل الوكالة العقارية)التجزئة الرسمية  7-0
بالرغم من تحرير السوق العقارية  في هذه المرحلة، التي عرفت االنتقال من االقتصاد الموجه إلى االقتصاد 

حداث الوكالة الحر، إال أن هناك عوامل داخلية أثرت بطريقة، أو بأخرى على إنتاج العقار الحضري بمجمعة تخمارت، فاست
العقارية، لم يحل الوضع بل، عقده أكثر، والسيما في هذه المرحلة االنتقالية، التي نتج عنها نزوحا ريفيا كبيرا، كما أن 
ضغط أصحاب القرار اإلداري، وبخاصة رؤساء الدوائر من جهة، وضعف أجهزة الوكالة العقارية في التحكم في المسألة 

عقاري لمختلف البلديات التي يسيرونها، وكذا انعدام الحرية المطلقة في التسيير، نتيجة تداخل العقارية؛ وجهلهم للمكون ال
الفاعلين اإلداريين، والتالعب من جهة أخرى؛ نتج عنه اإلسراف في استهالك العقار، الذي استنزف بطريقة عشوائية،  ولم 

 .  يحتكم للدراسات المسبقة، والتي وان وجدت فهي غير مجدية
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 التوزيع المجالي للتجزئة السكنية المنجزة من طرف الوكالة العقارية: 13جدول رقم ال

 الموقع
مساحة الموقع 

 بالهكتار
عدد 
 القطع

متوسط 
مساحة القطع 

 (7م)
 مالحظات

بحرية عبد ) 4التجزئة 
 (الرحمن

86 607 688 

بعض القطع أصحابها متحصلين على عقود ملكية، لكن 
رية على شهادة النفع أو شهادة عدم حصول الوكالة العقا

-85قابلية االستغالل كما سميت في المرسوم التنفيذي رقم 
 ألن الموقع لم تكتمل تهيئته بعد 88

قطعة  022تجزئة 
 (0942ماي 1)

 (إجراءات التحويل في طور االنجاز)األرضية ملك الدولة   805 0.75

قطعة  29تجزئة 
 0.16 (طيفور محمد)

، الوكالة العقارية باعت قطعا بدون ك الدولةاألرضية مل 071 58
وبدون ( وصل بالتسديد لصالح الوكالة فقط)سندات رسمية 

 686 86 قطعة 91تجزئة  .القيام بإجراءات رخصة التجزئة

قطعة  31تجزئة 
 (بلطرش بودالي)

6.88 21 866 
رخصة التجزئة في طور اإلنجاز من طرف المديرية التنظيم 

 ي والحضريوالتسيير العقار 

قطعة  91تجزئة 
 (طيفور محمد)

8 81 866 
رخصة التجزئة في طور االنجاز من طرف المديرية التنظيم 

 والتسيير العقاري والحضري

 عقود الملكية منجزة مسجلة ومشهرة 866 81 6.86 قطعة 01تجزئة 

 866 85  تجزئة السكن التطوري
رسمية األرضية ملك الدولة، بيعت السكنات بدون سندات 

 (التبادالت العقارية عن طريق السندات العرفية)

 866 86  تجزئة السكن التساهمي
األرضية ملك الدولة، تم انجاز السكنات من طرف الوكالة 
نهائها من طرف المستفدين بدون رخص وبدون سندات  وا 

 (كما تمت مبادالت عقارية متعددة بالموقع)ملكية 

 7102تحقيق ميداني + المواقع  مخططات التجزئة لمختلف: المصدر
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تدخلت الوكالة العقارية بصفتها مرقي عقاري في عدة مواقع وأنتجت عقارا حضريا موجها للسكن، لكن أغلبه 
كان بدون اإلجراءات الصحيحة المتعلقة برخصة التجزئة ألن الوعاء العقاري لم يحول بل بقي أصل الملكية دائما لصالح 

 . المواقع تتخبط في مشكل إثبات الملكية الفردية بسندات صحيحة لحد الساعة ما جعل هذهأمالك الدولة 

 الملكية العمومية لألراضي، سهلت التعدي على العقار بإنتاج تجزئة حرة  2
يغلب على مجمعة تخمارت األراضي العمومية ملك للدولة، وهذا ما يجعلها أكثر عرضة للتجاوزات؛ سواء من 

، أو من طرف األفراد عن طريق 60-78ما فعلت البلديات من خالل األمر رقم طرف الجماعات المحلية، ك
التوسع واالستيالء الفوضوي، فنجد أن كل المخالفات المرتكبة من طرف األفراد أو الدولة تكون على العقار 

 . العمومي، والسيما في الفترة المنية الحرجة ما أدى إلى قيام  أحياء سكنية بطريقة فوضوية

 التجزئة الحرة وتجزئة موازية في الفترة األمنية الحرجة: 14ول رقم الجد

 االقتراحات االنشغال المطروح عدد القطع الموقع

 7 المدخل الشرقي للمجمعة
األرضية تدخل ضمن الوعاء العقاري للمستثمرة 

تقع داخل حدود " 07سي مسعودي "الفالحية الفردية 
 بلدية تخمارتالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ل

 

 688 حي الزقاوات

األرضية ملك الدولة داخل حدود التعمير أحصيت 
معظم المباني ضمن الحظيرة السكنية الهشة 

تم ترحيل بعض السكان وهدم ) 6667المحصاة سنة 
بناياتهم السترجاع العقار، بينما تعهد بعضهم بالبقاء 
في مساكنهم وبالتالي التنازل على السكنات العمومية 

 الموجهة للقضاء على السكن الهش 

تقدم ملفات فردية في اطار القانون 
على أن تتم تسوية  85-61رقم 

العقار من طرف مديرية أمالك 
الدولة بالنسبة للبنايات المقبولة مع 
األخذ بعين االعتبار ألهمية 
 المساحة وتوجهات قوانين التعمير

+ على مستوى مكتب التعمير للبلدية  02-11 الملفات المودعة في اطار القانون رقم: المصدر
 تحقيق ميداني

هذه التجزئة الحرة التي اعتمدت على البنايات الفوضوية واالستيالء على العقار عشوائيا،  التي أدت إلى قيام حي كامل 
حي تمثل في حي الزقاوات، على أرض ملك للدولة وأيضا توسعات وسكنات جديدة جنوب مجمعة تخمارت في كل من 

 . وحي كورو وهي كلها مواقع عمومية( تازقة سابقا) 8885ماي  61الساريج وحي 
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II.   بمجمعة تخمارت( السكن العمومي)إنتاج العقار الحضري : 
الواضحة  اإلستراتيجية بغياب هذه السياسات التي امتازت سياسات وطنية، نتاج هي  السكنية الحظيرة إن 

 في التهيئة دور يطبعها غياب األوجه، متعددة أزمة فأنتجت االحترافية، وقلة فية،والظر  بالقطاعية، إذ تتسم المدروسة،
والسيما في فترة  المراقب،  السريع وغير النمو أين أضفى السكن؛ وبالتالي السكني، للمجال الحضري والتسيير التخطيط،

 الفوضوي، البناء كانتشار فحسب، انيالعمر  على النمط تنعكس لم عمرانية تشوهات إحداث إلى السبعينات والتسعينات،
 نوعية إلى تعدته بل والهشاشة، وبخاصة بالمواقع القديمة، التقادم حاالت المبني بزيادة اإلطار نوعية وتقهقر الالئق، وغير
دث متوازنة، سنتح وغير وظيفية غير مجاالت إنتاج وبالتالي، التجهيزات ومعظم بغياب النشاطات، برمتها، الحضرية الحياة

لم ينجز إال في  هنا عن إنتاج السكن العمومي بتخمارت والذي تمثل خصوصا في السكن االجتماعي االيجاري الذي
 .سنوات التسعينات

 إنتاج السكن العمومي ببلدية تخمارت: 12جدول رقم 

 المالحظات العدد النمط المشروع

 68 فردي سكنات الفالحة
لفالحة، بدون سندات رسمية سكنات تم التنازل عنها من طرف مصالح ا

 (85-61رفض تسويتها في اطار القانون رقم )

 68 فردي سكنات وظيفية 8
البنايات منجزة من طرف البلدية على أرض ملك للدولة موجهة لإليجار 

 لموظفي البلدية

المبادالت العقارية التي تمت عن طريق محررات عرفية، حرمت من حق  68 فردي سكن 68
شروط  608-62التسوية في إطار المرسوم التنفيذي رقم  االستفادة من

وكيفيات التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية 
والتسيير العقاري، المسلمة أو الموضوعة حيز  الستغالل قبل أول يناير 

6668 

 26 فردي سكن 26

 86 فردي CNEPسكن  86

وفير واالحتياط أنجز على أرضية ملك مسكن تابع لصندوق الت 86مشروع 
الدولة، هناك من شاغلي هذه السكنات من يحوز على شهادة من صندوق 
التوفير واالحتياط، كما يوجد من شغل هذه السكنات بطريقة فوضوية في 
الفترة األمنية الحرجة، كما قام هؤالء الشاغلين بإتمام السكنات وبناء طوابق 

ارية مهمة بهذا الموقع عن طريق المحررات علوية كما تمت مبادالت عق
 العرفية
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سكن فردي حي  81
 البدر

 81 فردي
سكنات فردية منجزة من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري قام الحائزون 

 (مساحات بحجم قطع اراضي)عليها بتوسيعات كبيرة 

السكن الوظيفي 
بجانب متوسطة 

 7القاعدة 
 86 فردي

تم التنازل عنها للمستفدين منها، إال )للثانوية سابقا سكنات وظيفية تابعة 
أنهم قاموا ببناء توسعات تعادل مساحتها متوسط مساحة قطعة أرضية 

 (صالحة للبناء

السكن العمومي 
 االيجاري

 8616 الجماعي
-62تسوى في إطار المرسوم رقم  6668السكنات المنجزة قبل جانفي 

608 

 تحقيق ميداني+  02-11طار القانون رقم الملفات المودعة في ا: المصدر

III.  تمام إنجازها 02-11التسوية عن طريق القانون رقم  الخاص بمطابقة البنايات وا 
نظرا النتشار حاالت عدم انتهاء السكنات، والسيما الفردية التي تنجز وتتطور، حسب اإلمكانيات المادية  

ي أصبح عبارة عن مجموعة من الورش غير المنتهية، وحتى مما أعطى صورة سلبية  للمشهد  الحضري، الذ. ألصحابها
ن كانت منتهية األشغال من الداخل ما . فقلما نجد األفراد، يهتمون بالواجهة والتهيئة الخارجية.بالنسبة للسكنات المشغولة، وا 

 .اظر الجمالية لهاأدى إلى االفتقاد الشبه الكلي للتناسق المعماري ألغلب المدن الجزائرية،وغياب الجاذبية والمن

وبما أن حجة المواطن في أغلب األحيان،  هو عدم تمكنه من الحصول على رخصة البناء من أجل إنهاء األشغال،أو 
االستفادة من القروض لتسهيل ذلك، فقد بادر القائمون على القطاع، بإعادة صياغة وبلورة النصوص التشريعية، فكان الحل 

تمام انجازها، تلته المراسيم التنفيذية له الصادرة في ،  ا85-61بصدور القانون رقم   60لمحدد لقواعد مطابقة البنايات وا 
 : ، المحددة إلجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات، والذي يهدف إلى6668ماي 

 .الحد من حاالت عدم إنهاء البنايات -1
 .القانونتحقيق مطابقة البنايات المنجزة والتي هي قيد االنجاز قبل صدور  -7
 .تحديد شروط شغل أو استغالل البنايات -3
عطاءه منظر جمالي مهيأ بانسجام -4  .ترقية اإلطار المبني، وا 
 .تأسيس تدابير ردعية، من اجل احترام آجال البناء وقواعد التعمير -5

شهادات والرخص،  وألن هذه األهداف المتوخاة،  ال يمكن تحقيقها إال من خالل الرقابة اإلدارية على التعمير من خالل ال
ونظرا لتعدد اإلشكاليات التي تحول دون حصول أصحاب المشاريع، أفرادا أو مؤسسات على رخصة البناء، فإن اإلدارة ال 

 .يمكنها التحكم في عمليات التعمير، ومراقبتها

تمام اعتبارات عقارية في مجال تحقيق المطابقة البنايات عدة توجهات واعتبارات منها، 85-61للقانون   وا 
وذلك بالنظر لتشييد تلك البنايات على أراضي ذات طبيعة مختلفة، سواء كانت أراضي تابعة لألمالك العمومية إنجازها، 
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للدولة، أو األمالك الخاصة للدولة،أو الوالية، أو البلدية، أو كانت األراضي خاضعة للقانون الخاص، أو مخصصة عن 
وب تسوية الوعاء العقاري أوال ثم تقديم الرخصة المطلوبة، ألن قانون المطابقة لم طريق عقد إداري؛ فقد ألزم القانون وج

الخاص بالتهيئة والتعمير ومختلف القوانين والمراسيم المتعلقة به  68-86يخرج عن التوجهات األساسية للقانون رقم 
 .والمتممة له

أو إتمام إنجاز البنايات، /ملية تحقيق مطابقة وففي إطار ع، اعتبارات في ميدان حقوق البناء، كما للقانون أيضا 
وعالوة على الجانب المتعلق بملكية العقار يجب األخذ في الحسبان احترام قواعد التعمير ومعايير البناء أيضا ، وكذا جمال 

معامل  ومعامل المساحة المبنية، وكذا( COS)الهندسة المعمارية، ومع ذلك فإن حاالت عدم احترام معامل شغل األرض
ال تكون سببا لرفض طلب تحقيق المطابقة، فتقّيم هذه التجاوزات في المقرر الواجب تسليمه ..... إقامة البناية والفتحات

       .متضمنا، عند االقتضاء تحفظات يجب رفعها

 تأثير القانون على تسوية الوعاء العقاري  .0
كه، ويتجلى ذلك في حالة المالك حائزا على وثيقة إدارية يتمثل هذا التأثير في تسوية وضعية الوعاء العقاري لمال 

سلمت من طرف جماعة إقليمية، ورخصة البناء،وفي حالة ما إذا شيدت البناية في إطار تجزئة دون غيرها، تأمر لجنة 
 .الدائرة بتحقيق عقاري لتحديد الطبيعة القانونية للعقار

األمالك الوطنية، وما لم تكن هذه البنايات ضمن الحاالت على اثر التحقيق الذي تجريه المصالح المكلفة ب 
، تقوم لجنة الدائرة بإخطار السلطات المعنية قصد تسوية وضعية الوعاء العقاري في 801المنصوص عليها في المادة 

ونظرا لتأخر ما يمكن اإلشارة إليه أن هذا القانون محدد بمدة تقدر بخمس سنوات لتطبيقه، . من القانون 21أحكام المادة 
أي بعد سنه من صدور القانون، مما جعل  60/65/6668صدور المراسيم التنفيذية لهذا القانون التي صدرت بتاريخ 

إمكانية تحقيق نتائج جيدة مرهونة بمدى توعية المواطن في هذا الجانب، هذا ما دفع إلى تمديد اآلجال للعمل بهذا القانون 
 .عليمة لتمديد اآلجال مرة أخرى، لكن العملية لم تنطلق مجددا بدائرة فرندةوهناك أيضا ت 6680إلى غاية أوت 

معظم المصرحين انصب اهتمامهم بالعملية نحو هدف واحد وهو الحصول على سند ملكية ذو حجية قانونية، أما إنهاء 
مجموع الطلبات، ألن من % 85البنايات فكان آخر اهتمامهم،أعلى نسبة مشاركة مثلها حي السكنات التطورية حوالي 

سكنات هذا الحي غير مكتملة وال يحوز أصحابها على سند ملكية ماعدا وصل بالتسديد، أو العقود العرفية ألن التعامالت 
رغم أن معظمهم يحوز % 86العقارية بهذا الحي ال تتم إال عن طريق المحررات العرفية، وحي االنتفاضة بنسبة تفوق 

                                                           
 :ال تكون قابلة لتحقيق المطابقة البنايات اآلتية1
 البنايات المشيدة في قطع أرضية مخصصة لالرتفاقات -
 البنايات الموجودة بالمناطق المحمية وذات الميزة السياحية والتاريخية -
 ي يمكن إعادة إدماجها في المحيط العمرانيالبنايات المشيدة على األراضي الفالحية أو الغابية باستثناء تلك الت -
 البنايات المشيدة خرقا لقواعد األمن ويمكن أن تشكل خطر على البيئة -
 البنايات التي تكون عائقا لتشييد بنايات ذات منفعة عامة -



7102ـــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثاني جوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة تشريعات التعمير والبناء ـــــــــــــــــــــــــــــ  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------- 

244 

 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

غير متممة حيث أغلبهم يطلب رخصة إتمام على سبيل التسوية، بمعنى أنهم باشروا البناء  سندات موثقة، لكن السكنات
 .سابقا بدون رخص

 02-11من القانون رقم  41التسوية في إطار المادة  .6
،  تتعلق بتحديد 6682أفريل  61،  المؤرخة بتاريخ 2870/6682تبعا لمراسلة المدير العام لألمالك الوطنية رقم  

تمام إنجازها مهام تدخل من القانون  88وذلك في إطار المادة . إدارة أمالك الدولة في إطار عملية مطابقة البنايات وا 
المذكور، حيث يمكن اعتبار هذه المراسلة بمثابة قفزة نوعية،  في تسوية األرضية التي شيدت عليها البنايات، سواء 

 (.األمالك الخاصة)، إذا كانت تقع على ارض ملك للدولة المنتهية األشغال أو تلك التي ال تزال في طور البناء

ويمكن التسوية بالتعاون مع لجنة الدائرة، عن طريق التنازل بالتراضي طبقا للتنظيم المعمول به، مقابل سعر تحدده إدارة 
ر التسوية،توجه إدارة أمالك الدولة بناء على الموافقة بالتسوية، إال أن المراسلة لم تحدد الجهة الرسمية التي تصدر قرا

أمالك الدولة لتحضير عقد التنازل، ومن أجل االنطالق في تسوية العقار ضمن التعليمات الجديدة، طلبت مديرية أمالك 
بالتسوية مرفقة بجميع محاضر لجنة الدائرة  1الدولة الوالئية الممثلة في مديرها، من الدائرة ضرورة تقديم قرارات الترخيص

تمام انجازهاالمكلفة بالبت   .2في مطابقة البنايات وا 

 02-11من القانون  41العقارات المعنية بالتسوية في إطار المادة  .3
من القانون المذكور عن طريق  86حددت مراسلة المديرية العامة لألمالك الوطنية، العقارات التي تسوى ضمن المادة 

 :تحديد القيمة التجارية لألرضيات كما يلي

 .التسوية التابعة للدولة، الوالية أو البلدية العقارات موضوع -8
 .القطع األرضية التي استفاد منها المواطنين في إطار قانون االحتياطات العقارية البلدية -6
 8886نوفمبر  81العقارات المبنية في إطار الحظيرة السكنية الشاغرة والتي شغلت قبل  -2
وضوي إذا كانت تمثل قطعة أرض صالحة للبناء، مع يمكن استرجاع المساحات في حالة التعدي والتوسع الف -8

 مراعاة قواعد التعمير المطبقة في المنطقة أين تقع األرضية بالتنسيق مع مصالح التعمير والبناء
 األراضي المخصصة لبرنامج ترقية عقارية -5
المتياز فهو غير استثنت المراسلة تسوية الوعاء العقاري الموجه لالستثمار والذي تم الحصول عليه في إطار ا -0

 .قابل للتنازل
IV.  على أرض الواقع 02-11الصعوبات الميدانية المتعلقة بتطبيق القانون: 

، صادف تطبيقه عراقيل 6686والذي دخل حيز التنفيذ بشكل جدي منذ شهر جانفي  85-61تطبيق القانون رقم  
فات وتحضيرها من أجل البث فيها نهائيا على وصعوبات متعددة يمكن ربطها بعمل اللجان المتعددة المكلفة بدراسة المل

 :مستوى الدائرة ويمكن إيجازها في

                                                           
 .القرارات في طور اإلعداد، من طرف رئيس دائرة فرندة1
 مراسلة المديرية الوالئية ألمالك الدولة2
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تقوم لجنة البلدية بالتحقيقات الميدانية من أجل ابداء الرأي وكذا التحقق من المعلومات الواردة في : لجنة البلدية -8
 6661انجاز البناية ان كان قبل سنة  التصريح ومدى مطابقة البناية ألليات التعمير ولعل األهم من ذلك هو اثبات تاريخ

ألنه في حالة العكس فإن البناية ال تخضع إلجراءات قانون التسوية، ونظرا لنقص اإلمكانيات المتاحة لدى أعوان المعاينة 
يمكن ان تدرج بنايات انجزت بعد صدور القانون في اجراء التسوية، رغم أن الصور الجوية ببرنامج قوقل أرث تساعد على 

حديد فترة انجاز البناية إال أن بعض البلديات غير مغطاة بهذا المسح الجوي في تواريخ قديمة كبلدية تخمارت، حيث أخر ت
 .66/60/6686صورة جوية ملتقطة بتاريخ 

تقوم لجنة الدائرة بالبت في مطابقة البنايات واتمام انجازها عن طريق دراسة الملفات حيث تكون : لجنة الدائرة -6
قد قامت سابقا باستشارة مختلف المصالح، إال أن الرأي النهائي غالبا ما يكون متناقض، كرفض ملفات بدون سبب  البلدية

 .معلل وكذا الخلط في أصل الملكية وتحميل البلدية مسؤولية تسوية بنايات منجزة على أرض ملك الدولة
 6680جانفي  65حضريين لوالية تيارت بتاريخ نظرا الجتماع مجلس إدارة الوكالة التسيير والتنظيم العقاريين ال -8

أصبح رأي الدائرة فيما يخص تسوية البنايات التي تقع على أراضي ملك ، 88/66/6680بتاريخ  707/80محضر رقم 
والمطابقة للقواعد العامة للتهيئة  85-61الدولة سواء كانت حيازة فردية من طرف المواطنين قبل صدور القانون رقم 

والبناء الذاتي ومراكز المحتشدات عن  811-07وكذا السكنات التي بيعت من طرف البلديات في اطار األمر والتعمير، 
طريق العقود االدارية التي لم تخضع إلجراءات الشهر والتسجيل فبدال من تحويل الملف إلدارة أمالك الدولة في اطار 

لبة بالتسوية تطبيقا لمحضر االجتماع المذكور آنفا، لكن ، أصبحت الوكالة العقارية مطا85-61من القانون  86المادة 
أو تنفيذا لمحضر االجتماع  68السؤال الذي يبقى مطروحا، هل تكون عملية التسوية تطبيقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 

 ؟707/80رقم 
ف عند حدود اصدار القرار من ورغم المجهود المبذول وطول اإلجراءات لدراسة ملف واحد إال أن عملية التسوية تتوق 

طرف رئيس لجنة الدائرة المكلفة بالبث في مطابقة البنايات واتمام انجازها دون أن تطبق على أرض الواقع وتبقى جل 
الملفات مؤجلة ولم يفصل فيها ما أقلق المواطن وجعله يضغط على االدارة، خاصة تلك البنايات المشيدة على أراضي تابعة 

حسب التحقيق العقاري الذي يقوم به أعوان المفتشية وكذا التجزيئات السكنية الرسمية، وحتى بالنسبة للملفات  ألمالك الدولة
المقبولة يبقى اشكال تحرير العقد قائما بالنسبة للمالك األصلي أو الشاغل الحالي، ففي بلدية تخمارت تفوق نسبة الملفات 

األفراد على الرخص والشهادات فعدم حصول . إلى يومنا هذا 6686من مجموع الملفات المودعة منذ  %16المؤجلة 
أعاقهم عن ممارسة األنشطة التجارية وكذا الترخيص الستغالل المؤسسات المصنفة والتي تشترط حصول البناية على 

 شهادة المطابقة أوال، وكذا الحرمان من االستفادة من إعانة صندوق السكن لبناء سكناتهم

وهي لجنة مكلفة بدراسة الطعون، إال أنها ال ترد على أي طعن رغم كثرة الملفات المرفوضة والسيما : لجنة الوالية -2
 .تلك التي رفضت بدون سبب معلل

جعل العملية تأخذ  وانعدم الثقة بينهم، 85-61إن تعدد المتدخلين،  في عملية التسوية في إطار القانون رقم 
مسلكا مسدودا، فعدم االجتهاد في إيجاد الحلول، تحميل المسؤولية لبعض المصالح دون غيرها، والتقيد التام بما جاء به 

الصادرة في شأن التسوية؛  جعل الركود هو السمة الغالبة  القانون السالف الذكر،  وعدم البحث عن بدائل ضمن القوانين
على معالجة الملفات، والبث فيها من طرف لجنة الدائرة،  التي كانت غالبا ما تبث برأي مرفوض بالنسبة لسكنات قابلة 

برمجة للتسوية بالرغم أنها أنشأت قبل صدور القانون، ضف إلى ذلك عدم وقوعها في مناطق ارتفاقات أو مناطق م
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وميكنزمات  1ولعل أهم سبب في الوصول إلى هذه الوضعية، هو الغموض الذي يشوب بأصل الملكية.لتجهيزات عمومية
 .إنتاج العقار الحضري

V.  المتعلقة بأشغال إتمام الغالف الخارجي للبنايات المعنية  17بالتعليمة  02-11دعم القانون رقم
 : بالمطابقة

، ونظرا للكم الهائل للبنيات التي لم تسوى 6680أوت  62قانون وذلك بتاريخ نظرا النتهاء آجال العمل بال 
وضعيتها والسيما تلك التي لم يقم أصحابها بإيداع الملفات على مستوى البلديات قصد تسويتها، بادرت الحكومة إلصدار 

جة إشغال إتمام الغالف الخارجي التي تحدد كيفيات معال 68/66/6680المؤرخة في  66رقم  2التعليمة الوزارية المشتركة
 :للبنايات المعنية بالمطابقة أو اإلتمام والتي تهدف إلى

وضع حد لحالة عدم اتمام البنايات الواقعة على المحاور الرئيسية، مداخل المدن والتجمعات المعلن عنها كمواقع ذات  -
 .أولوية

اية فصد ترقية المظهر الجمالي لإلطار مبني وتهيئته تحديد شروط ومعالجتها إلتمام أشغال الغالف الخارجي للبن -
 .بانسجام

تلزم التعليمة مالك البنايات المتواجدون بالمواقع ذات األولوية بإتمام الغالف الخارجي في اآلجال المحددة حسب  
طرف مديرية البناء الحالة وطبقا لمحاضر المعاينة التي يقوم بها أعوان الفرقة المتعددة الكفاءات والمؤشر عليها من 

والتعمير، كما تمكن صاحب البناية من االستفادة من شهادة إتمام أشغال التهيئة الخارجية، اال انها ال تعادل شهادة 
المطابقة، ففي بلدية تخمارت لم تسلم إال شهادتين فقط تخص إتمام الواجهة، حيث تستعمل شهادة اتمام أشغال الواجهة 

 ...  ل تجاري إليجار العقارات، فتح سج

VI. االنعكاسات السلبية على البيئة العمرانية: 
الخاص  86-68قانون تسوية البنيات رغم أنه له اعتبارات في حقوق ابناء وال يمكن فصله عن القانون رقم 

نما أيضا بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم وبالتالي مختلف مراسيمه التنفيذية فهو ال يعتمد على تسوية الوعاء العقاري فق ط وا 
تسوية البناية ومدى مطابقتها آلليات التعمير أو القواعد العامة للتهيئة والتعمير والنظر لتهيئتها وربطها بمختلف الشبكات 
واالرتفاقات وبالنسبة للموقع وطبيعة المكان من حيث الطرق، الحجم والمظهر العام للبناية وكذا انسجامها مع األماكن 

لدراسة التقنية للبنيات ال تهتم بهذه التفاصيل بل ينصب جل االهتمام على الوعاء العقاري ومشكل تسويته المجاورة، إال أن ا

                                                           
آلراء حول أصل الملكية، غالبا تكون متضاربة، فتجد أكثر من رأي لنفس الموقع، مثل ما حصل بالنسبة لسكنات مخطط قسنطينة، السكنات ا 1

عن المساكن القديمة للسكان  المتضمن تنازل الدولة 07/811البناء الذاتي ومراكز المحتشدات التي قامت البلدية ببيعها للسكان بموجب األمر رقم 
تعدد الفاعلين في اإلنتاج، البلدية تملك البناء، أمالك )وجب عقود إدارية غير مسجلة، بالرغم من أن هذه السكنات شيدت على أرض ملك للدولة بم

يانا أخرى، يكون ، فيكون الرأي أحيانا أن ملكية العقار للبلدية ألنها من تولى عملية البيع، وعليها مباشرة إجراءات التسوية، وأح(الدولة تملك األرضية
 .الرأي مختلفا جدا، فيرجعون أصل الملكية للدولة وعليها التدخل من أجل تسوية الوعاء العقاري

 وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وزارة السكن والعمران والمدينة، وزارة التجارة  2
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فقط، هذا التساهل أو التغاضي من لجنة الدائرة شجع بطريقة أو بأخرى في انتشار البنايات الفوضوية بمساحات خيالية 
 :بة الفوضوي، مما أدى إلىعلى اراضي الدولة وخاصة في ظل غياب فرقة التفتيش ومحار 

 .استهالك العقار الحضري العمومي فوضويا -8
افتقاد البنايات المنجزة للحس الجمالي والتناسق الفني، فأصبح المواطن همه الوحيد هو البناء ليستطيع أن يقوم  -6

 . بإيداع الملف رغبة في تسوية الوعاء العقاري
 .واجهات شاحبة ومشهد حضري غير مكتمل -2
 .ة بأشكال معمارية غير منتظمة، نظرا للتوسعات على حساب الطرقوحدات سكني -8
 من ،1العمران قواعد الحترام أساسيا ضمانا يعد العمراني، النشاط في الدولة غياب المراقبة القبلية والبعدية، فتدخل -5

ذات  في محافظةوال البناء، في حاجياتهم المختلفة تلبية من األفراد يمكن مما اإلدارية، التراخيص خالل تقديم
 التي الجوهرية والمرتكزات العناصر من وهي .للعقار العقالني واالستغالل البيئة، حماية مقتضيات على الوقت
 مدينة الحديثة، المدينة إلى جعل الحضري التخطيط فيها يتجه الذي الوقت وفي ، العمران عليها استدامة تقوم
   .دامةومست سليمة بيئة ذات و الطبيعي، للبعد مثمنة

 .صعوبة المعاينة الميدانية المستمرة وضبط المخالفات والتعديات الكثيرة على العقار والسيما العمومي منه  -0
    
VII. التوصيات: 

 .يجب العمل على إحصاء تقييمي للعملية من أجل حل المشاكل العالقة والبث في الملفات المؤجلة -8
اقات الموجودة والتي تمثل مختلف مصالح الدولة في شتى يجب تفعيل عمل لجنة الدائرة وذلك باستثمار كل الط -6

 .المجاالت سواء التقنية أو العقارية
يجب تسوية البنايات الموجودة بمواقع الخاصة بمخطط قسنطينة وكذا برامج السكن الذاتي، السكن التطوري وكذا  -2

-61لة تطبيقا القانون رقم السكن المنجز من طرف صندوق التوفير واالحتياط على عاتق مديرية أمالك الدو 
، 2870/6682التنازل بالتراضي تبعا لمراسلة المدير العام لألمالك الوطنية رقم ) 86في إطار المادة  85

ألن أصل الملكية لم يتغير ومازال ملكا للدولة  وأيضا بالنسبة للتجزئة الحرة  6682أفريل  61المؤرخة بتاريخ 
ومع إلزامية القيام  ن االعتبار ألهمية المساحة وتوجهات قوانين التعميرمع األخذ بعي( البنايات الفوضوية )

بدراسة مفصلة لهذه األحياء كموقع واحد لتحديد أماكن التدخل بالهدم الجزئي أو الكلي من اجل فتح الطرقات 
دراج كل ذلك في دفتر شروط إلزامي ثم ننتقل  إلى والمسالك وضبط حدود الملكية والمساحات العمومية وا 

 . التسوية الفردية لكل بناية على حدا
عقود الملكية باسم الشاغل الحالي للبنايات الواقعة بالتجزئة الرسمية التي أنشأتها البلدية ضمن  يجب تحرير -8

قانون االحتياطات العقارية البلدية ، باقتراح مداولة المجلس الشعبي البلدي مرفقة بقائمة اسمية للشاغلين 
  .للمبادالت العقارية المختلفة التي مارسها المالك على هذه السكنات، نظرا الحاليين

 
 
 

                                                           
 6جامعة بسكرة العدد الثامن ص –العلوم اإلنسانية  مجلة" النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري" عزري الزين   1
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 :الخالصة 

إن الوضعية الحرجة للعقار الحضري، وصعوبة إثبات ملكيته بسندات صحيحة ورسمية، أدى بالدولة إلى السعي  
لرغم من أن بعضها قد أثبتت وراء التطهير العقاري، من منطلق الظرفية والتوجهات السياسية، مما أوجد آليات متعددة، با

محدوديتها نظرا، لتغير المالك وتعدد المتدخلين في اإلنتاج العقاري، كما أن نقص اإلعالم والتوعية لدى المواطن، وكذا 
تخلي معظم الفاعلين العموميين عن أدوارهم الحقيقية والصراعات الدائمة بين مختلف المصالح ، حالت دون الوصول إلى 

في إطار التسوية، عند تطبيقها على أرض الواقع، ولعل أهم هذه اآلليات وأكثرها إيجابية، هي المسح العقاري، نتائج عميقة 
تمام إنجازها، حيث تكمن أهميته في الجمع بين االعتبارات العقارية 85-61وكذا القانون رقم  ، الخاص بمطابقة البنايات وا 

ية لحد اآلن، مما جعل الرقابة على التعمير صعبة للغاية، فالشهادات والرخص والتعمير، إال أن هذا القانون لم يقم بأي تسو 
ال يمكنها لوحدها ضبط التغيرات التي تقع على العقار، نظرا الرتباطها بإثبات الملكية بعقود ذات حجية قانونية، ما لم 

ارية، شجع على التعدي على األمالك تحتكم لوسائل تهيئة تقودها إلى ذلك، كما أن مشاكل الملكية وغموض الوضعية العق
عن طريق التوسع الفوضوي، وهدر مساحات معتبرة من األراضي والسيما الجيوب الفارغة .  العمومية من طرف األفراد

داخل المجمعة، لدرجة يصعب إيجاد أوعية عقارية، كافية إلنجاز مشاريع جوارية داخل األحياء السكنية؛ خاصة مع تخلي 
وميين عن أدوارهم الحقيقية، فيما يخص مراقبة التعمير من خالل التفتيش وضبط التوسع العمراني، بمكافحة الفاعلين العم

وردع المخالفين بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون، . البناء الفوضوي، والغرز العشوائي للمشاريع العمومية
أثر تأثيرا واضحا على البيئة العمرانية والمشهد الحضري للمدينة التي هذا ما ، بتنفيذ عمليات الهدم ونظام الغرامات المالية

 .أصبحت تفتقد للحس المعماري والتناسق الحضري

 :المراجع

جامعة بسكرة العدد الثامن –مجلة العلوم اإلنسانية " النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري" عزري الزين  -0
 6ص 

دار قانـــــة " بـــــة اإلداريـــــة علـــــى أشـــــغال التهيئـــــة و التعميـــــر فـــــي التشـــــريع الجزائـــــريالرقا" 6688عايـــــدة ديـــــرم،  -6
 صفحة 686 –الجزائر-للنشر والتجليد باتنة

ديـــــــوان  "نظـــــــام الملكيـــــــة ومـــــــدى وظيفتهـــــــا االجتماعيـــــــة فـــــــي القـــــــانون الجزائـــــــري" 6686فاضـــــــلي إدريـــــــس، -2
 صفحة 681المطبوعات الجامعية 

مداخلة غير منشورة مقدمة في الملتقى " المطابقة في قانون التعمير الجزائريالبنايات المعنية بتحقيق  "دوار جميلة  -8
 6682فيفري  81-87جامعة بسكرة يومي -الوطني حول إشكاالت العقار الحضري وأثرها على التنمية في الجزائر

يل شهادة ماجستير مذكرة لن" استراتيجيات اإلنتاج ورهانات التحكم في العقار الحضري بمجمعة فرندة"مزياني عائشة  -5
 (صفحة 216) 6688سنة  66جامعة وهران  –في الجغرافيا والتهيئة العمرانية 
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 :النصوص التشريعية
 القوانين والمراسيم التنفيذية والتعليمات -0 

 56العدد الجريدة الرسمية -، المتضمن التوجيه العقاري8886نوفمبر  81المؤرخ في  86/65القانون رقم  -1
 8886وفمبر ن 88الصادرة في 

 27العدد الجريدة الرسمية -، المتضمن التهيئة والتعمير8886ديسمبر  68المؤرخ في  86/68القانون رقم  -7
 8886ديسمبر  66الصادرة في 

تمام انجازها  6661يوليو  66المؤرخ في  61/85القانون رقم  -3 الجريدة  -، المتضمن مطابقة البنايات وا 
 6661وت أ 62الصادرة في  01العدد الرسمية 

. ، يحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات 6668ماي  66مؤرخ في  68/858مرسوم تنفيذي رقم  -4
 .67/6668الجريدة الرسمية عدد 

، يحدد تشكيلتي لجنة الدائرة و لجنة الطعون 6668ماي  66مؤرخ في  68/855مرسوم تنفيذي رقم  -5
 . 67/6668الجريدة الرسمية عدد . يفيات سيرهماالمكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات وك

، يحدد شروط و كيفية تعين فرق المتابعة و التحقيق 6668ماي  66مؤرخ في  68/850مرسوم تنفيذي رقم  -6
 . 67/6668الجريدة الرسمية عدد . . في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنية و ورشات البناء و سيرها

المتعلقة بتسليم عقود التعمير للتجهيزات و 62/68/6686المؤرخة في  68قم التعليمة الوزارية المشتركة ر  -2
 .السكنات المنجزة من طرف اإلدارات و المؤسسات العمومية

المتضمنة تبسيط كيفيات تحقيق مطابقة  60/86/6686المؤرخة في  68التعليمة الوزارية المشتركة رقم  -2
  .البنايات و إتمام إنجازها
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 وتحقيق مبدأ الديمقراطية التشاركية المدني في المجال العمرانيتدخل المجتمع 

 ، باحث دكتوراه جامعة تيارتجالب عبد القادر
 

 :ملخصال

انطالقا من التحوالت التي شهدها العالم والجزائر جزء ال يتجزأ من هذا العالم قامت بإصالحات في جميع الميادين  
 .السيما مشاركة المواطنين في صنع القرار

متناغما معه  86/88تبنت الجزائر مقاربة الديمقراطية التشاركية وجعلتها ذات قيمة دستورية وجاء قانون البلدية  
 .88إلى  88السيما المواد من 

فلم يعد دور المواطن . هذه الرغبة في إشراك المواطن أصبحت ضرورة ملحة خاصة بعد فشل الديمقراطية التمثيلية 
يه بشكل دوري فحسب بل يتجاوز ذلك ليصبح مشاركا في اختيار أفضل البدائل بما يعبر عن متوقف على اختيار ممثل

 .طموحاته وفي نفس الوقت يسد ثغرات مجالس ممثليه

وفي هذه الورقة البحثية نسلط الضوء على اآلليات التي وضعها المشرع الجزائري للدفع بالمواطن إلى المشاركة  
 .    التهيئة والتعميروتجسيد هذه المقاربة في مجال 

Abstract: 

starting from the transformations witnessed by the world and since Algeria is an integral 

part of this world, it has carried out reforms in all fields, especially the participation of 

citizens in decision-making. 

Algeria adopted the approach of participatory democracy and made it a constitutional 

value. The municipal law 10/11 came into harmony with it, particularly articles 11 to 14. 

the desire to involve citizens has become an urgent necessity, especially after the failure 

of representative democracy. The role of the citizen is no longer dependent on the selection of 

his representatives on a regular basis, but rather on becoming a participant in choosing the 

best alternatives to express his ambitions and at the same time filling the gaps of his 

representatives' councils. 

In this paper we highlight the mechanisms put forward by the Algerian legislator to 

push the citizen to participate and to reflect this approach in the field of rehabilitation and 

reconstruction. 
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 : مقدمة

في ظل التحوالت المتسارعة في جميع المجاالت خطت الدول خطوات هامة في مسار اإلصالح لتحقيق الرفاهية 
لشعوبها وذلك بتبني النظام الديمقراطي الذي سمح بإشراك الشعب في تسيير الشأن العام بإختيار ممثليه في مختلف 

 .المجالس غير أنه سرعان ما اثبت فشله وتجاوزته األحداث

ما جعل الدول تتبنى مقاربة الديمقراطية التشاركية والتي تجعل من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وكل  هذا
 .الفاعلين والمتعاملين السياسيين المشاركة الفعلية وااليجابية في أخذ القرارات التي تهمهم ومتابعة هذه القرارات في تنفيذها

المجتمع المدني التي فرضت وجودها على الساحة السياسية كأداة  ومن بين الفاعلين في هذا المجال منظمات
مجتمعية على المستوى الدولي والوطني في بعث التنمية الشاملة بتثبيت الحقوق المتأصلة في الديمقراطية لتتكون عالقة 

شاركة من جهة ثانية وترتبط ثالثية األبعاد ،حيث ترتبط الديمقراطية بالمجتمع المدني من جهة وترتبط التنمية الشاملة بالم
المشاركة بالمجتمع المدني ليشمل التنوع في مجتمع مفتوح ومنظم وذلك من أجل تحديد احتياجات وأهداف المجتمع وجعل 

 .القرارات المتخذة تعبر عن طموحاته 

والتعمير فبالرغم  ومع تزايد النمو الديمغرافي في الجزائر وغياب الحكامة في التسيير طفت إلى السطح مشكلة البناء
من المجهودات المبذولة من طرف الدولة بانتهاجها لعدة سياسات إال أنها ال زالت تتخبط فيها وأن الترسانة القانونية التي 
صدرت منذ االستقالل  إلى يومنا هذا لم تشفع لها في إيجاد حلول لهذه المعضلة مما أفقدها تحقيق التوازن بين النمو 

 .ز الوحدات السكنية الديمغرافي وانجا

ستعمالها في  حقيقة كلنا في حاجة ماسة لألرض من أجل البناء لكننا في حاجة أكثر وفي كل وقت إلى زراعتها وا 
الصناعة وفي ذات الوقت نحتاج أكثر إلى الطبيعة ،وبما أن التطور من سنة الحياة  فإنه ال يكون على حساب قيمة ثقافية 

 .أو تاريخية 

الكبيرة التي يحتلها الموضوع البناء والتعمير في بالدنا في المجال التنمية العمرانية المحلية وازدياد  ونظرا لألهمية
ارتباط الفرد الجزائري بتشبثه باألرض التي يسعى الحصول عليها ولو بالطرق غير الشرعية ولمواكبة التطور أصدر المشرع 

مدى ل األرض فإن اإلشكالية التي تطرحها هذ ه الورقة البحثية هو الجزائري ترسانة من القوانين من أجل ترشيد استعما
 مشاركة منظمات المجتمع المدني في المجال العمراني وتحقيق مبدأ الديمقراطية التشاركية؟ 

 :وهو ما يمكن  تفصيله في المحورين التاليين 

 مفهوم الديمقراطية التشاركـــــية و المجتمع المدني   :المحور األول -
 .مظاهر مشاركة المجتمع المدني في مجال التهيئة والتعمير : محو الثانيال -
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 اطية التشاركية والمجتمع المدنيمفهوم الديمقر : المحور األول

 ( ثانيا)ومفهوم الديمقراطية التشاركية ( أوال)سوف نتطرق في هذا المحور لمفهوم المجتمع المدني 

 .مفهوم المجتمع المدني :أوال 

الذي شهد مفهوم المجتمع المدني ارتبط بالتطور الذي شهدته الساحة السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية مما إن التطور 
 .أدى به إلى المرور على عدة محطات 

يتفق المهتمين في مجال الدراسات اإلجتماعية والقانونية أن تعريف المجتمع : التطور التاريخي للمجتمع المدني  -8
ذلك ألنه ارتبطّ  ظهوره بالنهضة األوربية في القرن  الثامن عشر ليشهد بعد ذلك عدة المدني ذو طابع غربي 

 .مراحل مست تعريفه ومضمونه ووظائفه

استعمل فالسفة العقد االجتماعي هذا المصطلح كقطيعة مع االنظمة القديمة التي تقوم على الحكم المطلق بقيام 
ع واتفقوا على أن اإلنسان قد مر بمرحلتين األولى هي حالة الطبيعة والثانية نظام جديد وابعاد السيطرة الدينية عن المجتم

هي حالة دخوله في العقد اإلجتماعي وفيها انتقل إلى العيش داخل المجتمع واحترام قوانينه ولذلك يمكن تعريف المجتمع 
الحالة المدنية والذي يتمثل بوجود المدني وفق نظرية العقد االجتماعي بأنه كل تجمع بشري خرج من حالة الطبيعة إلى 

وهنا لم يكن يتميز تعريف المجتمع المدني عن الدولة التفاقهما في الهدف الذي  1هيئة سياسية قائمة على االتفاق التعاقدي
 .يسعى الى تحقيقه المجتمع المدني 

لدى الفكر الغربي أنه يجب  ثم تطور بعد ذلك في نهاية القرن الثامن عشر وبدأ التمييز بينه وبين الدولة وتأكد
 . 2أن تكون للمجتمع المدني ذاتيته

حيث عبر هيقل الفيلسوف األلماني بقوله اليمكن أن تحل التنظيمات المدنية محل الدولة في تحقيق العدل 
قرار الحقوق والحريات باعتبار ذلك من مهام الدولة أما المجتمع المدني ماهو إال تعبير عن مصالح  والمساواة وا 

 .البرجوازية مايجعل من الضروري أن تكون للدولة سلطة أقوى منه لمراقبته واإلشراف عليه

فالمجتمع المدني عند هيقل هو مجال للتعبير عن األنانية والمصلحة الخاصة بينما الدولة تعمل على تحقيق 
دور الوساطة الذي يلعبه سيزول المصلحة العامة وقد جانبه رأي كارل مركس بأن استمرارية عمل المجتمع المدني وأن 

  .3بمرور الوقت وتسقط الدولة وبالتالي تنتهي السلطة ولكن سرعان مافشلت هذه الفكرة واقعيا

                                                           
 .6686ورقلة -رسالة ماجستير جامعة قصدي مرباح 68دور المجتمع المدني في التنمية المحلية في الجزائر ص –عبدالسالم عبدالالوي  -1
جويلية  6ي مختار مجلة جيل حقوق اإلنسان ع دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة جامعة باج -بوشنقير إيمان/ قامي محمد ر  -2

 .بيروت لبنان6682
 .6688أطروحة دكتوراه جامعة تيزي وزو  88/85مساهمة المجتمع المدني في حماية البيئةص –بركات كريم  - 3
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ويقول غرامشي مانستطيع أن نفعله حتى هذه اللحظة هو تثبيت مستويين فوقين أساسيين األول الدولة والثاني 
ويحتوي على العالقات الثقافية األيديولوجية ،ويضيف غرامشي أن المجتمع المدني الذي هو مجموعة من التنظيمات 

المجتمع المدني هو اللحظة اإليجابية والفعالة في تطوير التاريخ وفضاء للتنافس وبالتحوالت التي شهدها العالم في 
أدى الى ضرورة السبعينيات في شتى المجاالت السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية وظهور موجات التحول الديمقراطي 

لذلك  1وجود المجتمع المدني كمؤشر للديمقراطية وفي نفس الوقت ضابط اجتماعي مهم وفعال للحد من تدخل الدولة
لم يعد المجتمع المدني مجاال لصراع المصالح الخاصة بل على العكس تماما أصبح مجال لتكريس قوة العمل والبناء 

مشاركة الفعلية في وضع السياسات العامة ومتابعة تنفيذها في الميدان من أجل تحقيق المصلحة العامة عن طريق ال
 . 2وسد عجز الدولة في ذلك والرقابة والمتابعة المستمرة ألعمال الهيئات العامة

ويقول الباحث إن هذا االنتقال في مفهوم المجتمع المدني يخضع لكل مرحلة على حدى وهو وليد الصراع 
ساد هذا المفهوم ويمكن ارجاعه الى الثنائية القطبية المتعارضة والمتصارعة إلحتالل المكان  الفكري وااليديولوجي الذي

األوسع على الساحة السياسية بكل الطرق وبالنظر الى التطور الذي شهده هذا المفهوم يعطي مؤشرات قوية أن الثنائية 
الرأسمالي وحيد القرن بقيادة الواليات المتحدة  القطبية ستزول وتحقق ذلك في تسعينيات القرن العشرين حيث ظهر نظام

األمريكية وهبوب رياح العولمة تعلن سيطرة هذا القطب على العالم االمر الذي أدى الى تحوالت في جميع الميادين 
 .ومنها المجتمع المدني كظاهرة للدفاع عن مصالح المجتمعات

الذي يفترض أن تقوم به الدولة وهو دعم الفقراء فقوى العولمة دفعت وبقوة لبناء مجتمع قوي يؤدي الدور 
 . 3وتوزيع الدخل ليصبح أداة للتقليل من صعوبة المشاكل التي نتجت عن خصخصة قطاعات الدولة وهيكلتها

 وبالرغم من تعدد المفاهيم إال أنها تصب في هدف واحد ويمكن أن نورد تعاريف وضعت لهذا الغرض  

 تعريف المجتمع المدني -7

يقصد بالمجتمع المدني )بمركز دراسات الوحدة العربية  8886ف  ندوة المجتمع المدني المنعقدة سنة تعري
المؤسسات السياسية واإلقتصادية اإلجتماعية التي تعمل في ميادينها المختلفة في إستقالل عن السلطة لتحقيق 

 .ل اإلجتماعي لتحقيق التنمية أغراض متعددة منها المشاركة في صنع القرار السياسي واإلسهام في العم
بينما تعرفه أماني قنديل بأنه مجموع المنظمات التي تنبع  عن إرادة ومبادرة المواطنين الخاصة وتحتل موقعا وسطا 

 . 4بين مشروعات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية وتهدف إلى تحقيق النفع العام

                                                           
  60مرجع سابق ص  –عبدالسالم عبدالالوي  -1

 مرجع سابق  87بركات كريم ص   -  2
 مركز البحوث والدراسات 85م المجتمع المدني والدولة المدنية ص مفهو –محمد أحمد علي مفتي - 3

 6688اليات تفعيل دور البلدية في إدارة التنمية المحلية رسالة دكتوراه جامعة قصدي مرباح –غزير محمد طه   4 -
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لمدني يتكون من كل الجمعيات والتنظيمات المدنية المستقلة من خالل هذين التعريفين يمكن القول أن المجتمع ا
حتدام النقاشات من أجل تحقيق تطلعات المجتمع  بإرادة حرة من أجل العمل التطوعي لذلك فهو مجال إلختالف الرؤى وا 

قطع الطريق ويحتل مرتبة الوسط بين الدولة والمجتمع الشعبي ليلطف الجو بين السلطة والحرية بتقريب وجهات النظر لي
نطالقا من المكانة التي يحتلها المجتمع المدني فانه يقوم بدور ثنائي متعارض في نفس  عن كل إنزالق يمكن أن يقع ،وا 
عادة هيكلتها من جهة ومساعد للدولة لحل المشاكل بمشاركته في  الوقت فهو منظم ألصوات الجماهير وجمعها وحراكها وا 

 .ل على الحل من هيمنتها وغطرستها اتخاذ السياسات المنتهجة كما يعم

 مفهوم الديمقراطية التشاركية :ثانيا 

الديمقراطية التشاركية مصطلح حديث أفرزه الحراك الديمقراطي في أمريكا الالتينية والتي ترتقي بالمجتمع السياسي 
عن مجرد التصويت وتكوين المجالس إلى اإلندماج أكثر والتصرف بإيجابية واحداث التغيير مع المشاركة التقليدية المتوقفة 

 .والحكومات 

تعمل الديمقراطية التشاركية على دفع المواطنين إلى المشاركة الفعلية في إتخاذ : تعريف الديمقراطية التشاركية -8
القرارات التي تهمهم بشكل مباشر وبدون وساطة من النواب المنتخبين ويعرفها جون ديوي على أنها مشاركة كل 

نتاج هذه المؤسسات التي تنتج عنها من يتأثر ب  .المؤسسات اإلجتماعية حيث يشارك الفرد في رسم وا 

دارة  بينما يعرفها البعض في شكلها البسيط على أنها العملية التي تعتمد على المشاركة الواسعة للمواطنين في توجيه وا 
 . 1النظام السياسي

مؤسساتي للمشاركة موجه للمواطنين يركز على إشراكهم بطريقة غير وقد عرفها المغربي يحي البوافي بقوله أنها هي عرض 
مباشرة في مناقشة االختيارات الجماعية تستهدف ضمان رقابة فعلية للمواطن وصيانة مشاركته في اتخاذ القرارات ضمن 

 2المجاالت التي تعنيه مباشرة وتمس حياته اليومية عبر توسل ترسانة من االجراءات العملية

للباحث اإلختالف في وجهة النظر بين التعريفين السابقين في كيفية المشاركة فالمغربي البوافي يعرفها على ويظهر 
انها مشاركة غير مباشرة في مناقشة واتخاذ القرارات ولعله يقصد بذلك الديمقراطية التمثيلية التي تجاوزتها األحداث أو أنه 

غير مباشرة كفتح بوابة الكترونية تهتم بالشأن العام تصب فيها اراء يريد فتح طرق أخرى لمشاركة المواطنين بصفة 
 .المواطنين واقتراحاتهم 

غير أنه ما يراد بالديمقراطية  التشاركية هو المشاركة المباشرة في اختيار البدائل المتاحة والتعبير عن احتياجات 
 .المجتمع وتطلعاته 

                                                           
ة التشاركية منتدى البدائل العربي للدراسات من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطي–نوران أحمد /كلوفيس هزيك دي سوزا / محمد العجاني   - 1

AFA. 
 .6685المسيلة –جامعة محمد بوضياف  27دور الجماعات المحلية في تكريس الديمقراطية التشاركية في التشريع الجزائري ص –حمدي مريم  - 2
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هي أن يكون للمواطنين دورا و رأيا  في صناعة القرارات التي تؤثر  ولقد عرفتها الدكتورة صالح زياني بشكل بسيط
في حياتهم سواء بشكل مباشر أو من خالل مؤسسات شرعية وسيطة تمثل مصالحهم ويقوم هذا النوع من المشاركة الواسعة 

 .على حرية التنظيم وحرية التعبير وعلى قدرات المشاركة البناءة

شكل أو صورة جديدة للديمقراطية تتمثل في مشاركة المواطنين مباشرة في مناقشة  ويعرفها األمين شريط على أنها
الشؤون العمومية واتخاذ القرارات المتعلقة بهم كما أنها توسع ممارسة سلطة إلى المواطنين عن طريق اشراكهم في الحوار 

 .1والنقاش العمومي واتخاذ القرار السياسي المترتب عن ذلك

عريف نخلص الى تعريف نورده من جانبنا وهو أن الديمقراطية التشاركية تعني المشاركة الفعلية من خالل هذه التا
والمباشرة من طرف المواطنين في النقاشات بإختيار أحسن البدائل واتخاذ القرارات التي تتالئم وتطلعاتهم وبمعنى اخر أن 

ار النواب الذين يمثلونه في مختلف المجالس بالتصويت دور المواطن في ظل الديمقراطية التشاركية لم يقتصر على اختي
بشكل دوري انما فتح المجال من قبل هذه المجالس لمشاركته في اتخاذ القرارات وتقوم  هذه المشاركة على حرية التنظيم 

 .والتعبير 

هذا النهج له قيمة والجزائر من بين الدول التي سارت في هذا االتجاه بوجود االرادة السياسية القوية حيث أصبح 
 .دستورية وهي مرحلة من مراحل االصالحات المستمرة التي تعيشها البالد

 دسترة مبدأ الديمقراطية التشاركية   -7

أن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في ) وذلك في الفقرة العاشرة منه  80/68جاء في ديباجة الدستور الجديد 
م ـأن يبني بهذا الدستور مؤسسات أساها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير ويعتز .....سبيل الحرية والديمقراطية 

 .2(الشؤون العامة 

من هذا النص أن المشرع الدستوري  جعل المشاركة في تسيير الشأن العام تتويجا للنظام الديمقراطي وجاءت المادة 
مبادئ التنظيم الديمقراطي والفصل بين السلطات  من الدستور المذكور أعاله صريحة بنصها على أن تقوم الدولة على 85

والعدالة اإلجتماعية  والمجلس المنتخب هو اإلطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ويراقب عمل السلطات العمومية 
 .تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية  على مستوى الجماعات المحلية

ت مبدأ دستوري وهذه اإلرادة السياسية لن تكفي على أن ينص عليها فمبدأ الديمقراطية التشاركية في الجزائر أصبح
الدستور وباقي القوانين إنما تفعل على أرض الواقع وهي التدابير التي  تتخذها مختلف المجالس المحلية من أجل مشاركة 

 .منظمات المجتمع المدني في اتخاذ القرارات 

                                                           
 .المرجع السابق  21حمدي مريم ص - 1
 . 67/62/6680الصادرة  88يل الدستوري ج ر ج ع المتضمن التعد 60/62/6680الصادر في  80/68قانون  - 2
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 88الديمقراطية التشاركية في المادة  88/86تبنى قانون البلدية  : مبدأ الديمقراطية التشاركية في قانون البلدية -2
يتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابير إلعالم المواطنين بشؤونهم واستشارتهم حول )...والتي تنص على 

 .1....(ونخيارات وأولويات التهيئة والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية حسب الشروط المحددة في هذا القان

ن لم تذكر بصراحة الديمقراطية التشاركية إال أنها نصت على العمل الجواري بإشراك المواطن و إستشارته   في هذه المادة وا 
من هذا القانون لتضع هذه المشاركة موضع التطبيق بتثمين المبادرات المحلية  86في األمر التي تهمه بينما جاءت المادة 

 .دي باتخاذ كل السبل المالئمة لفتح باب المشاركة وتحفيزها وحث المجلس الشعبي البل

وفي حقيقة األمر أن هذه المشاركة  جاءت تتويجا للتطورات التي عرفتها الساحة السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية الثقافية 
ة الشاملة أضحت ضرورة ملحة في الجزائر متاثرة بما يحدث في العالم من حولها وهذه الرغبة في إشراك المواطن في التنمي

باعتباره أصبح أكثر تعلما وأحسن إطالعا وأكثر تطلعا هذا ماجعل إقرار مبدأ الديمقراطية التشاركية الذي يتيح لفئة واسعة 
نما بمتابعته أثناء التنفيذ  .2من المواطنين المشاركة من خالل مؤسسات المجتمع المدني ليس في إتخاذ القرار فحسب وا 

 .مظاهر مشاركة المجتمع المدني في مجال التهيئة والتعمير: لثانيالمحور ا

المتعلق بسياسة  78/60بعد مرحلة تاريخية ساد فيها احتكار الدولة لسوق األراضي العمرانية من خالل القانون 
في فوضى العقار ممادفع بالمواطنين التعامل في المجال العقاري بصفة غير مشروعة  وغرق البالد  3االحتياطات العقارية

المتعلق بالتهيئة والتعمير بينت المادة األولى منه أن الهدف من هذا القانون هو تنظيم ألراضي  86/68، جاء القانون 
القابلة للتعمير وتحقيق التوازن بين قطاع السكن والفالحة والصناعة كما يراعي بصفة خاصة المحيط والمناظر والتراث 

وفي سبيل تحقيق هذه األهداف وضع المشرع  4مع السياسة الوطنية في مجال التهيئة العمرانية الثقافي والتاريخي تماشيا
الجزائري عدة أدوات سميت بأدوات التهيئة والتعمير ومن بين أبرز هذه األدوات المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير 

ن الهدف من وضع هذه األدوات في نظر المشر   5ومخطط شغل األراضي  ع الجزائري هو ترشيد استعمال المساحات وا 
ووقاية النشاطات الفالحية وحماية المساحات الحساسة والمواقع والمناظر من جهة ومن جهة أخرى تعيين األراضي 

 .المخصصة المنفعة العامة كما تلعب دورا هاما في الوقاية من األخطار الطبيعية 

ألزم المشرع الجزائري كل بلدية من بلديات الوطن :     ضي تعريف مخطط التهيئة والتعمير ومخطط شغل األرا -8
 .إعداد مخطط توجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل األراضي وذلك بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي 

                                                           
 62/67/6688الصادر  27المتعلق بالبلدية  ج ر ج ع  66/60/6688الصادر ب  88/86قانون  -1
 //: httpالحفاظ على البيئة وتحسين اإلطار المعيشي من خالل الديمقراطية التشاركية جامعة معسكر مقال منشور -عمار عباس  -2

ammarabes.blogspot.com 
 .كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيثر بسكرة.تأثير توسيع اختصاص البلدية في ميدان العمران على مسؤوليتها –عادل بن عبداهلل -3
 66/86/8886الصادر في  56المتعلق بالتهيئة والتعمير ج ر ج العدد  68/86/8886الصادر في  86/68القانون  -4
 .المرجع السابق 86/68القانون  -5
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ضي ويعتبر المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أداة للتخطيط والتسيير الحضري ويضع الصيغ المرجعية لمخطط شغل األرا
. 

بينما يحدد مخطط شغل األراضي بالتفصيل حقوق إستخدام األراضي والبناء في اطار توجيهات المخطط التوجيهي  للتهيئة 
 .والتعمير

 :خضوع المخططين لعملية التحقيق  -7

بعيدا عن العمل العشوائي حرص المشرع الجزائري بخضوع كل من المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل 
على طرح مشروع المخططين  86/68من القانون  20و  60اضي  لعلية التحقيق العمومي  فنصت كل من المادتين األر 

ومن المعلوم أن القانون يأتي بالعموميات وتبقى التفاصيل للتنظيمات وذلك بصدور المرسوم التنفيذي  1للتحقيق العمومي
المتعلق  88/871والمرسوم التنفيذي  86والتعمير في المادة  المتعلق بإجراء إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة 88/877

منه وذلك بصدور قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي يبين  86بإجراءات إعداد مخططات شغل األراضي في المادة 
 :فيه مايلي 

 .تحديد مكان المشروع الذي يخضع للتحقيق -
 .تعيين المحقق أو المفوضين المحققين -
 .طالق التحقيق وتاريخ إنتهائه تعيين تاريخ إن -
 .يحدد كيفية إجراء عملية التحقيق -

 .2ينشر هذا القرار إلعالم المواطنين ويبلغ به الوالي

 : الية مشاركة المجتمع المدني في عملية التحقيق:أوال 

ل المتاحة من أجل بالرغم من أن صدور هذه القوانين سبقت ظهور مصطلح الديمقراطية التشاركية إال أنها دفعت بكل السب
إشراك منظمات المجتمع المدني في عملية التحقيق وذلك بمراسلة رئيس المجلس الشعبي البلدي لرؤساء المنظمات المهنية 

يوما لتأكيد حضورهم وبعد إنتهاء هذه المدة يصدر  85ورؤساء جمعيات المجتمع المدني المحلية كتابيا وتمنح لهم مدة 
 .ي قرارا يتضمن قائمة المشاركين وتعلق في مقر البلدية إلعالم المواطنين رئيس المجلس الشعبي البلد

وهذه المراسلة هي بمثابة دعوة للمشاركة وفي نفس الوقت إطالع الجمهور بعملية التحقيق وذلك مانصت عليه كل من 
من المرسوم  1و  7المادتين و 1بالنسبة للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 88/877من المرسوم التنفيذي  1و 7المادتين 

 . 2المتعلق باجراءات اعداد مخطط شغل األراضي  88/871

                                                           
 .نفسه - 1
 .68/60/8888الصادرة في  60ج ر ج ع  61/65/8888الصادر بتاريخ  88/877المرسوم التنفيذي  - 2
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لم يكتف المشرع الجزائري بدعوة منظمات المجتمع المدني للمشاركة في عملية التحقيق إنما باإلضافة إلى ذلك قرار 
 .اإلستقصاء العمومي بمقر البلدية ويبلغ به الوالي 

سجل مرقم وموقع من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي تدون فيه مختلف المالحظات  وأثناء عملية التحقيق يوضع
 ليطلع عليها المحقق أوترسل إليه كتابيا ويقفل هذا السجل بإنتها عملية التحقيق 

 :    الية مشاركة المجتمع المدني في إتخاذ القرار:ثانيا 

مجتمع المدني للمشاركة الفعلية واإليجابية في إختيار البدائل إال مما تقدم يتضح لنا أن النصوص المذكورة أعاله تدفع بال
أنه بالرغم من هذه اإلرادة السياسية الموجودة لدى المشرع الجزائري لم تكن لها أية قيمة إن لم تكلل هذه المشاركة بإتخاذ 

 :القرار بصفة جماعية ومسؤولة وهو ما نستشفه من نصوص القوانية المختلفة نذكر منها 

والتي تنص على أنه يجب استشارة الجمعيات المحلية في مجال التهيئة والتعمير بالرغم  86/68من القانون   85المادة 
من أن هذه اإلستشارة غير ملزمة لإلدارة المعنية إأل أنها جعلتها وجوبية ممايدل على اإلهتمام الذي تحتله منظمات 

 .3المجتمع المدني في تسيير الشأن العام

من نفس القانون المذكور أعاله والتي تنص على إمكانية كل جمعية معتمدة قانونيا أن تراقب المشاريع  78ص المادة وتن
وتطالب بالحقوق المعترف بها لطرف مدني يتعلق بالمخالفات ألحكام التشريع الساري المفعول في مجال التهيئة والتعمير 

 4تحقيقا لحماية   المحيط

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة السيما  62/86المادة الفصل السادس من القانون ولقد تناغم مع هذه 
المعنون بتدخل األشخاص والجمعيات في مجال حماية البيئة حيث يمكن لكل جمعية أن تتدخل في  28إلى  25المواد من 

ذه المشاريع تكون خطرا على البيئة ويكون هذا أي مشروع من أجل حماية اليئة وخاصة في مجال العمران إذا كانت ه
ذا إقتضى األمر تلجأ هذه الجمعيات إلى القضاء  .التدخل بالمساعدة وابداء الرأي والمشاركة في اتخاذ القرارات وا 

على أنه يمكن للمواطنين اإلعتراض كتابيا على  88/870من المرسوم  78وفي مجال منح رخصة الهدم تنص المادة 
 .5دم لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي وهي الية للتأثير على قرارهمشروع اله

من نفس المرسوم وفي إطار منح رخصة التجزئة على المصلحة المختصة المكلفة بتحضير طلب رخصة  86وكذا المادة 
بمصطلح الشخصيات  التجزئة بتجميع األراء واإلتفاقات ويعني ذلك استشارة المجتمع المدني وكل المتعاملين بالتعبير عنها

                                                                                                                                                                                     
 . المرجع السابق 88/877المرسوم التنفيذي  - 1
 .68/60/8888ادرة في الص 60ج رج ع  61/65/8888المتعلق باجراءات اعدادات مخطط شغل االراضي الصادر في  88/871المرسوم -  2
 . المرجع السابق 68/86قانون - 3
 .نفسه - 4
 .68/60/8888الصادرة بتاريخ  60ج ر ج ع  61/65/8888الصادر بتاريخ  88/870المرسوم  - 5



7102ـــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثاني جوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة تشريعات التعمير والبناء ـــــــــــــــــــــــــــــ  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------- 

259 

 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

ذا التزمت الصمت  إعتبرتها  العمومية وتمنح لها مدة شهر إلبداء رأيها في الموضوع  ابتداء من يوم استالمها للطلب وا 
 .1المصلحة المختصة صدور رأي موافق ضمنيا

قاية من األخطار الكبرى المتعلق بالو  68/66وبهذه اإلجراءات تكون المراسيم التنفيذية المذكورة أعاله قد استجابت لقانون 
وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة والذي يقوم على عدة مبادئ من بينها مبدأ مشاركة المواطنين في إصدار 

من القانون وذلك من أجل اندماج  61القرارات المتخذة في مجال التهيئة والتعمير وهو المبدأ الذي نصت عليه المادة 
المتعلق بدراسة  86/71،كما نستشف هذه المشاركة في المرسوم التنفيذي 2ن هدف التنمية المستدامةالمستقرات البشرية ضم

التأثير في البيئة حيث يخضع كل مشروع لدراسة مدى تأثيره على البيئة إذ ليس كل من يملك بناية فردية يتصرف فيها 
 :دراسة على مايلي وتشمل هذه ال   3كيف يشاء بل هي حق مقيد باحترام معايير التعمير

 تحليل حالة المكان األصلية ومحيطه  -
تحليل مدى األثار التي يسببها هذا المشروع في البيئة وفي هذه األثناء يمكن لكل شخص طبيعية أن يطلع على  -

 .قرار الدراسة بمقر اإلدارة المعنية ونشره في جريدتين يوميتين وطنيتين على األقل 

لقوانين فإنه على المستوى الميداني لم تتوقف أزمة البناء الفوضوي في الجزائر بل عرفت بعد مضي مدة من تطبيق هذه ا
تزايدا فضيعا وأن ما وقع من انهيار للبنايات في مختلف المناطق من الوطن ابرزها زلزال بومرداس أكد على مسألتين 

 :هامتين 

 . األولى عدم تنفيذ اإلدارة لقوانين التهيئة والتعمير -
 .4عدم احترام كل المتعاملين العقاريين للشروط القانونية والتقنية القامة مختلف االنجازات الثانية -

 الخاتمة 

إن القواعد القانونية التي أصدرها المشرع الجزائري في مجال التهيئة والتعمير بإختالف مصادرها تنص على إشراك منظمة 
أن هذه القوانين صدرت قبل ظهور مصطلح الديمقراطية التشاركية  المجتمع المدني في هذا المجال بصفة مباشرة بالرغم من

 :سواء في تحقيق أو أثناء عملية اتخاذ القرار وذلك بــ

 إعالم رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار المخطط التوجيهي  للتهيئة والتعمير ومخطط شغل األراضي  -
 تجميع المشاورات إلتخاذ القرار  -

                                                           
 . المرجع السابق 88/870المرسوم - 1
 18ج ر د ع  65/86/6668مية المستدامة الصادر ب المتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التن 68/66القانون - 2

 .68/86/6668الصادر 
عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة ابن   88/68النظام العام العمراني في ظل القانون المنظم للترقية العقاري –دكتور عليان بوزيان   - 3

 .خلدون تيارت 
 . ل التهيئة والتعمير عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيثر بسكرةدور الجماعات المحلية في مجا–الزين عزري  - 4
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 دني للمشاركة في عملية التحقيق كتابيا دعوة منظمات المجتمع الم -
 إعطاء فرصة لتأكيد المشاركة في صنع القرار  -
 إعالم المواطنين بكل مايخص قرارات التهيئة والتعمير  -
 .إمكانية الجمعيات وكل األشخاص الطبيعيين المعارضة أواللجوء إلى القضاء -

من جهة وجهل المواطنين بالقواعد الناظمة لهذا المجال أدى غير أن العمل الالمسؤول والعشوائي والمبني على اإلرتجالية 
إلى الكثير من  الحاالت بالسطو على هذه اإلجراءات وخاصة في المناطق النائية التي ال تعطي أي أهمية للتنمية العمرانية 

 . 
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 .ظاهرة األحياء الهامشية وعالقتها بإنحراف الشباب

 احثة دكتوراه جامعة خنشلة، بحاجي صليحة

 :ملخصال

تعتبـــــر دراســــــة الســـــلوك البشــــــري بمختلـــــف جوانبــــــه مـــــن المواضــــــيع الهامـــــة والتــــــي جلبـــــت إليهــــــا إهتمـــــام الدارســــــين 

ــــة  ــــابع مــــن فطــــرة  اإلنســــان بــــل هــــو نتيجــــة حتمي ــــر ن ــــوم اإلنســــانية وألن الســــلوك غي والبــــاحثين والمختصــــين فــــي شــــتى العل

ـــــالفرد وم ـــــف الظـــــروف المحيطـــــة ب ـــــة، كـــــذلك لمختل ـــــة واإلقتصـــــادية والثقافي ـــــة واإلجتماعي ـــــة الفيزيقي نهـــــا الظـــــروف اإليكولوجي

السياســــــة التــــــي يعيشــــــها الفــــــرد فإنــــــه مــــــن الصــــــعب جــــــدا فهــــــم طبيعــــــة الســــــلوك اإلنســــــاني بمعــــــزل عــــــن هــــــذه الظــــــروف، 

ـــــى ـــــي الزالـــــت تعـــــاني منهـــــا حت ـــــل هـــــذه المشـــــاكل والت ـــــر بمث ـــــأثرت بشـــــكل كبي اآلن،  والجزائـــــر كغيرهـــــا مـــــن بلـــــدان العـــــالم ت

 .والمتمثلة في ظاهرة األحياء الهامشية في المدن الكبرى وعالقتها بإنحراف الشباب 

    الشباب -انحراف  –األحياء الهامشية :  الكلمات المفتاحية

 
Summary:  

The study of human behavior in all its aspects is one of the important topics 

that has brought the attention of scholars , researchers and specialists in various 

human sciences, and because the behavior  is not the result of human sciences nor 

human instinct, but is an inevitable result of the various conditions surrounding the 

individual, including the ecological, physical, social, economic and cultural 

conditions, it is very difficult to understand the nature of human behavior  in 

isolation from these conditions. Algeria, like other countries in the world ,has been 

greatly affected by such problems, which are still plagued  by the phenomenon of 

marginal neighbourhoods in major cities and it is a deviation of young people 

 

 

 



7102ـــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد الثاني جوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة تشريعات التعمير والبناء ـــــــــــــــــــــــــــــ  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------- 

262 

 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

 :مقدمة

بواليــــــة خنشــــــلة والــــــذي يقــــــع فــــــي الشــــــمال ( النــــــور)دراســــــة ميدانيــــــة أنجــــــزت بحــــــي التكســــــاس يشــــــمل هــــــذا البحــــــث 
لورثــــة عائلــــة مريــــر ومــــن الجنــــوب طريــــق عــــين البيضــــاء ( 68)وعــــة رقــــم الشــــرقي للواليــــة حيــــث يحــــده مــــن الشــــمال المجم

أمـــــا مـــــن الغـــــرب فتحـــــده المقبـــــرة اإلســـــالمية ويعتبـــــر هـــــذا الحـــــي مـــــن األحيـــــاء المكتضـــــة بالســـــكان والموزعـــــة علـــــى خمســـــة 
 .ساكن 8766مقاطعات عددها 

ـــــــة مـــــــن  ـــــــة  6682مـــــــاي  68واســـــــتغرقت الدراســـــــة مـــــــدة زمني ـــــــت م بهـــــــذا الحـــــــي و 6682مـــــــاي  65إلـــــــى غاي طبق
 .سؤال 61ألجل ذلك استمارة استبيان تتضمن 

 :وتتضمن استمارة البحث أربع محاور أساسية

ــــــــات الشخصــــــــية ــــــــاني خــــــــاص بالبيانــــــــات  86إلــــــــى  8مــــــــن : المحــــــــور األول خــــــــاص بالبيان ســــــــؤاال والمحــــــــور الث
 .سؤاال 87إلى  82الخاصة بالمسكن والبناء والمجال وتتضمن من 

 .لحي والمرافق والخدمات عند الشبابأما المحور الثالث خاص بوضعية ا

ـــــــى ســـــــبعة أســـــــئلة مـــــــن  ـــــــوي عل ـــــــى  81يحت ـــــــر يخـــــــص التخطـــــــيط بإشـــــــراك  68إل ـــــــع واألخي ســـــــؤاال والمحـــــــور الراب
 .الشباب والسكان في تطوير المدينة ويتضمن أربع أسئلة

ــــــر المــــــدن منــــــذ األزل قديمــــــة فــــــي منشــــــأها األول فالــــــدول تطــــــورت وظهــــــرت عليهــــــا عالمــــــات التحضــــــر، إذ  تعتب
بــــــت دورا كبيــــــرا فــــــي تأديــــــة وظــــــائف عديــــــدة وعبــــــر كافــــــة أنحــــــاء العــــــالم وهــــــذا مــــــا جعلهــــــا تمــــــر بعــــــدة مراحــــــل حســــــب لع

الظـــــروف التـــــي تعرضـــــت لهـــــا، فبظهـــــور التصـــــنيع تغيـــــرت المـــــدن وتنـــــوع النشـــــاط البشـــــري بـــــين نشـــــاط زراعـــــي وصـــــناعي 
ي وغيرهــــــا، بســــــبب وتطــــــورت وســــــائل المواصــــــالت وظهــــــرت ظــــــاهرة التحضــــــر التــــــي عقبتهــــــا مشــــــاكل كالتضــــــخم الحضــــــر 

ــــــر  توســــــع وتطــــــور المــــــدن بطريقــــــة فوضــــــوية مــــــا أدى إلــــــى ظهــــــور مشــــــكالت تخفــــــي بــــــين طياتهــــــا مســــــتقبال مجهــــــوال غي
مخطــــط وذلــــك بســــبب النمــــو الحضــــري الغيــــر مــــنظم، الــــذي يــــنجم عنــــه مشــــاكل كثيــــرة منهــــا ظهــــور منــــاطق فوضــــوية فــــي 

ـــــــديموغر  ـــــــراد والنمـــــــو ال ـــــــدني المســـــــتوى المعيشـــــــي لألف ـــــــف االقتصـــــــادي النســـــــيج الحضـــــــري، وت ـــــــزوح الريفـــــــي والتخل افي والن
باعتبــــــار أن موضـــــــوع األحيـــــــاء الفوضـــــــوية المتمركـــــــزة فـــــــي المنـــــــاطق الحضـــــــرية، مـــــــن المواضـــــــيع التـــــــي شـــــــغلت اهتمـــــــام 
القـــــائمين علـــــى المشـــــكالت والقضـــــايا المتعلقـــــة بواقـــــع الحيـــــاة الحضـــــرية، كمـــــا أصـــــبحت هـــــذه المنـــــاطق الفوضـــــوية صـــــورة 

ـــــي مازالـــــت لـــــم ت ـــــي مشـــــوهة للمـــــدن الت جـــــد لهـــــا حـــــل بفعـــــل نموهـــــا ورغـــــم كـــــل المحـــــاوالت إليقـــــاف نمـــــو هـــــذه األحيـــــاء، إل
 .أصبحت تميز كثيرا من مدننا وتشكل مصدرا لكثير من المعوقات وتقلل من أهمية المخططات العمرانية

 "ظاهرة األحياء الهامشية وعالقتها بإنحراف الشباب"بـ  المعنون بحثناوهذا هو محور 
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 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

ــــى حــــي التكســــاس التــــي ســــنعالج مــــن خالل ــــي أصــــبحت ( حــــي النــــور)هــــا الدراســــة الميدانيــــة عل ــــة خنشــــلة والت بمدين
امتـــــداد حضـــــريا يتخـــــذ أشـــــكاال غيـــــر منظمـــــة ويتميـــــز بالهامشـــــية وبانتشـــــار منـــــاطق البنـــــاء الفوضـــــوي فـــــي أطـــــراف هــــــذه 

ة والتســـــــاؤل المدينـــــــة، ومـــــــن خـــــــالل هـــــــذه الدراســـــــة الميدانيـــــــة وباســـــــتخدام األســـــــاليب المنهجيـــــــة مـــــــرورا بتحديـــــــد اإلشـــــــكالي
الرئيســـــــي ثـــــــم صـــــــياغة الفـــــــروض مــــــــع تحديـــــــد مفـــــــاهيم الدراســـــــة وصـــــــوال إلــــــــى تحليـــــــل وعـــــــرض النتـــــــائج علـــــــى ضــــــــوء 

 .الفرؤضيات ومناقشتها وفي األخير نختم بخاتمة للموضوع

 : اإلشكالية -0

ـــــي  ـــــة، ف ـــــى ظهـــــور مشـــــاكل المدين ـــــر مـــــن دول العـــــالم إل ـــــذي شـــــمل كثي ـــــى ظهـــــور المـــــدن الصـــــناعية ال ـــــد أدى إل لق
المختلفـــــــة ومـــــــن جملـــــــة الظـــــــواهر االجتماعيـــــــة التـــــــي تعـــــــاني منهـــــــا المـــــــدن علـــــــى اخـــــــتالف أحجامهـــــــا ودرجـــــــات صـــــــورها 

ـــــر  ـــــاء غي ـــــد نجـــــد ظـــــاهرة األحي ـــــذ وقـــــت بعي ـــــى حـــــد ســـــواء ومن ـــــامي عل ـــــدم والن ـــــدان العـــــالم المتق ـــــف بل تحضـــــرها وفـــــي مختل
ن مـــــن جـــــراء الزيـــــادة فـــــي المخططـــــة والمتخلفـــــة وبـــــروز أزمـــــة اإلســـــكان كظـــــاهرة عمرانيـــــة مشـــــوهة ومخلـــــة بتوازنـــــات المـــــد

النمــــــو الحضــــــري والــــــديمغرافي والنــــــزوج الريفــــــي المســــــتمر وبالتــــــالي تواجــــــد مجتمعــــــين مختلفــــــين مجتمــــــع المدينــــــة األصــــــل 
ومجتمـــــع مـــــا يصــــــطلح عليهـــــا فــــــي تقـــــارب أخـــــرى بأحيــــــاء الصـــــفيح أو األحيــــــاء العشـــــوائية ورغـــــم إنتشــــــارها تختلـــــف مــــــن 

 .مبانيها ونوعية الحياة بهامدينة إلى أخرى من حيث أسباب وجودها وأنماط 
ـــــــق  ـــــــة والمراف ـــــــوفر الخـــــــدمات االجتماعي ـــــــة الســـــــكن وعـــــــدم ت ـــــــة الســـــــكانية ورداءة نوعي ـــــــاع الكثاف ولعـــــــل معـــــــدل ارتف
ــــــــوح األحــــــــداث والجريمــــــــة وتــــــــدهور األحــــــــوال  ــــــــات االجتماعيــــــــة كجن العامــــــــة، أصــــــــبحت مســــــــرحا إلنتشــــــــار مختلــــــــف األف

 .الصحية والتعليمية
ـــــق تســـــعى دول العـــــا ـــــة ومـــــن هـــــذا المنطل ـــــي تقـــــدمها كـــــل دول ـــــة الت ـــــاء والدراســـــات اإلمبريقي لم للنهـــــوض بهـــــذه األحي

ــــر هــــي إحــــدى دول العــــالم الســــائرة فــــي طريــــق النمــــو  ــــاء المدينــــة والجزائ ــــة )بهــــدف إعــــادة تطويرهــــا لتنســــجم وبقيــــة أحي دول
ـــــة ـــــى المـــــدن أو كإنتشـــــار المنـــــاطق الصـــــناعية ممـــــا ســـــاع( نامي د فـــــي التـــــي عرفـــــت توســـــعا ملحوضـــــا كـــــالنزوح الريفـــــي إل

 .تغير النسيج العمراني وبالتالي تغير البناء االجتماعي
ــــاء  ــــاء بكاملهــــا فــــي أطــــراف العديــــد مــــن المــــدن وحتــــى فــــي هــــذه األحي والجزائــــر شــــهدت هــــذه المواكبــــة بظهــــور أحي
مثلـــــت مركـــــز المدينـــــة فـــــي بدايـــــة نشـــــأتها وفـــــي ظـــــل الالمبـــــاالة واإلهمـــــال أصـــــبحت هـــــذه األحيـــــاء أحيـــــاء هامشـــــية وفقيـــــرة 

ــــــة وتفتقــــــر  ألبســــــط المرافــــــق والخــــــدمات االجتماعيــــــة وفــــــي نســــــق مــــــا تعيشــــــه المــــــدن الجزائريــــــة مــــــن مشــــــكالت فــــــإن مدين
خنشـــــلة كغيرهـــــا مـــــن مـــــدن الشـــــرق الجزائـــــري التـــــي تضـــــم الـــــبعض مـــــن هـــــذه األحيـــــاء القيدمـــــة والتـــــي تواجـــــه الكثيـــــر منـــــه 

ريفيـــــة وهـــــي أحـــــد األســـــباب الرئيســـــية التحـــــديات التـــــي تمثـــــل أساســـــا فـــــي الكثافـــــة الســـــكانية الكبيـــــرة الناجمـــــة عـــــن الهجـــــرة ال
 .في ظهور ونشأة األحياء المتخلفة داخل المدينة وعلى ضواحيها

حيــــــث يمثــــــل هــــــذا الحــــــي ( حــــــي النــــــور)ومــــــن بــــــين األحيــــــاء القديمــــــة والمتخلفــــــة بمدينــــــة خنشــــــلة حــــــي التكســــــاس 
يزيقــــــي لهــــــذه نموذجــــــا حيــــــا عــــــن التخلــــــف داخــــــل المدينــــــة ونستشــــــف هــــــذا مــــــن خــــــالل وضــــــعية المســــــاكن أي اإلطــــــار الف
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ــــى  ــــاء ألنهــــا تبق ــــات االجتماعيــــة بهــــذه األحي ــــف اآلف نتشــــار مختل ــــة ألفــــراد الحــــي وا  ــــة االجتماعي ــــدهور الحال ــــاء وكــــذا ت األحي
 .بعيدة عن المراقبة األمنية وبالتالي تصير إلى مواقع النتشار الجريمة والمخدرات واإلنحراف

 :ومنه نطرح التساؤل اآلتي
 ية في تنامي ظاهرة اإلنحراف السلوكي عند الشباب؟ما مدى مساهمة األحياء الهامش

 :ومن أجل تبسيط الدراسة يمكن االستعانة بالتساؤالت الفرعية اآلتية
 مامدي مساهمة األحياء الحياء الهامشية في تنامي ظاهرة اإلنحراف السلوكي عند الشباب؟

 : ومن أجل تبسيط الدراسة يمكن االستعانة بالتساؤالت الفرعية اآلتية
 االجتماعية واالقتصادية؟( المتخلفة)ما هي وضعيات سكان األحياء الهامشية / 8
 ما هو تأثير المشاكل االجتماعية على إنحراف الشباب؟/ 6
 ما هي البدائل المقترحة للحد من تفشي ظاهرة األحياء الهامشية؟/ 2
 :منهجية الدراسة -7
 :الدراسة فرضيات -أ

ة العلميـــــة التــــي تعلـــــب دورا هامــــا فــــي التقـــــدم العلمــــي، فهــــي وســـــيلة يســــتعين بهـــــا الفــــروض هــــي إحـــــدى ضــــروريات الحيــــا
ــــي حــــاالت  ــــالفروض التــــي يتخيلهــــا الباحــــث هــــي ف ــــي البحــــث العلمــــي ف ــــي التفســــير الســــليم، هــــي أداة أساســــية ف الباحــــث ف

ــــــت فــــــي األصــــــل الفتر  ــــــو كان ضــــــات كثيــــــرة مصــــــدرها المالحظــــــات واالكتشــــــافات الهامــــــة أو التجــــــارب المبتكــــــرة، حتــــــى ول
 1.غير سليمة

 :وقد حددت فرضية هذه الدراسة كالتالي
 :الفرضية الرئيسية

تســـــــاهم فـــــــي تنــــــامي ظـــــــاهرة اإلنحـــــــراف الســـــــلوكي عنـــــــد الشــــــباب وقـــــــد تـــــــم ترجمـــــــة هـــــــذه ( المتخلفـــــــة)األحيــــــاء الهامشـــــــية 
 :الفرضية إلى المؤشرات التالية

 :الفرضيات الجزئية
 :الفرضية الجزئية األولى/ 0

 .امشية بغياب التخطيط في البناء والمجالتتميز األحياء اله
 :الفرضية الجزئية الثانية/ 7

 .يؤدي غياب التخطيط إلى إنعدام المرافق والخدمات عند الشباب
 :الفرضية الجزئية الثالثة/ 3

 .يساهم التخطيط الجيد بإشراك الشباب والسكان في تنظيم وتطوير المدينة

                                                           
 .88، ص 8886، المكتبة األكاديمية، القاهرة، 8البحث العلمي أسسه وطرقة كتابته، ط: محمد الصاولي، محمد مبارك 1
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 :تحديد المفاهيم/ 3
 (الهامشية)فة األحياء المختل -أ
ــــاء تقــــع عــــادة علــــى أطــــراف المدينــــة وهــــي عبــــارة عــــن صــــورة الهامشــــية اإليكولوجيــــة واالجتماعيــــة، تعــــاني مــــن " فهــــي أحي

ــــــة أو للخــــــواص  ــــــى مســــــاحات بعينهــــــا ســــــواء تابعــــــة للدول ــــــديهم عل ــــــذين يوضــــــعون أي ــــــبعض الســــــكان ال ــــــة ل ــــــة الغيابي الملكي
 1".تماعية واالقتصاديةودون أن يتمكنوا من بناءها نظرا لسوء أوضاعهم االج

كـــــذلك فالمنطقـــــة الهامشـــــية هــــــي األمكنـــــة التـــــي تتجســـــد فيهــــــا األحـــــوال الســـــكنية وذلـــــك بتواجــــــد مبـــــاني أو مجموعـــــة مــــــن 
 .المباني والمساكن القديمة واآليلة للسقوط وتفتقر إلى الشروط الحضرية وتتم باإلزدحام الشديد والتخلف

 2.قعات والمعايير االجتماعيةيعرف على أنه كل انتهاك التو : اإلنحراف -ب
يمكـــــــن القـــــــول بـــــــأن اإلنحـــــــراف هـــــــو كـــــــل ســـــــلوك مخـــــــالف للمعـــــــايير االجتماعيـــــــة وال يتوافـــــــق مـــــــع القواعـــــــد االجتماعيـــــــة 
المتعـــــارف عليهـــــا يـــــؤدي الفـــــرد الضـــــرر بنفســـــه مـــــن خـــــالل معاقبـــــة القـــــانون لـــــه، والضـــــرر بـــــالمجتمع ونظمـــــه وذلـــــك مـــــن 

 .خالل إنتهاك معاييره وتهديد كيانه
ــــــة : شــــــبابال -ج ــــــة البيولوجي ــــــز مــــــن الناحي ــــــة والشــــــيخوخو وهــــــي تتمي ــــــين الطفول ــــــع ب ــــــة مــــــن مراحــــــل العمــــــر تق هــــــو مرحل

باإلكتمــــــال العضــــــوي ونمــــــوذج القــــــوة، كمــــــا تتميــــــز مــــــن الناحيــــــة االجتماعيــــــة بأنهــــــا المرحلــــــة التــــــي يتحــــــدد فيهــــــا مســــــتقبل 
  3.اإلنسان سواء مستقبله المهني أو مستقبله العائلي

ـــــى الـــــدوافع الطبيعـــــة ومـــــ: الســـــلوك المنحـــــرف ا اإلنحـــــراف إال نتيجـــــة لفشـــــل وســـــائط الضـــــبط االجتمـــــاعي فـــــي الســـــيطرة عل
 4.الكامنة عند اإلنسان

جــــراء دراســــة معينــــة عليهــــا : العينــــة -4 ــــارة عــــن مجموعــــة مــــن مجتمــــع الدراســــة يــــتم اختيارهــــا بطريقــــة معينــــة وا  هــــي عب
 5.ليومن ثم استخدام تلك النتائج وتعميمها على كامل المجتمع األص

وتعتبـــــر عمليـــــة تحديـــــد واختيـــــار العينـــــة مـــــن أصـــــعب الخطـــــوات التـــــي تواجـــــه الباحـــــث فـــــي بحثـــــه ويشـــــترط فـــــي العينـــــة أن 
تمثــــــل كــــــامال لمجتمــــــع البحــــــث وأن تحمــــــل كــــــل الخصــــــائص والمميــــــزات الخاصــــــة بــــــالمجتمع الــــــذي أخــــــذت منــــــه، وفيمــــــا 

 :كالتالي يخص دراستنا تم تحديد عينة هذه الدراسة بالعينة العشوائية المنتظمة
يبـــــين الجـــــدول عـــــدد المســـــاكن المأهولـــــة وغيـــــر المأهولـــــة وعـــــدد الســـــكان فـــــي منطقـــــة حـــــي التكســـــاس ( 68)الجـــــدول رقـــــم 

 .بمدينة خنشلة( النور)

                                                           
 81، ص 6668اقتصادي، علم اجتماع حضري، دك، توهامي إبراهيم، األحياء المتخلفة بين التهميش واإلندماج في البناء السوسيو 1
 851، ص 6665، القسم العام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2شرح قانون العقوبات الجزائري، ط: عبد اهلل سليمان2

  6667، دار الوفاء، االسكندرية،  8ترجمة يحي مورسي، عبد بدر، الشباب في مجتمع متغير، ط: فرد ميلسون 3
 .868، ص 8888، الدار العربية للموسوعات، بيروت، لبنان، 8محمد الحسن، موسوعة علم االجتماع، ط إحسان4

 .6660، دار القصبة للنشر، الجزائر، 6موريس إنجلس، منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية، ترجمة بوزيد صحراوي وآخرون، ط 5
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عدد المساكن  رقم القطاع

 المأهولة

المساكن غير 

 المأهولة

 المجموع إناث الذكور المجموع المساكن المهنية

888 668 87  66 681 511 28 8868 

885 882 81 66 808 866 20 180 

880 886 17 66 818 256 28 085 

887 870 60 66 870 588 58 8676 

881 877 02 66 682 807 88 886 

 .7111إحصاءات سنة  ONSالديوان الوطني لإلحصاء : المصدر

ســــــح ونظــــــرا لكبــــــر حجــــــم حــــــي التكســــــاس واإلمكانيــــــات المتاحــــــة لــــــدى الباحــــــث وضــــــيق الوقــــــت لــــــم تســــــمح لــــــه بم
 :والذي يتكون من 885شامل إلرجاء الحي إرتأينا أن نأخذ القطاع اإلحصائي 

 .غير مأهول 81مسكن مأهول و  882
 :وهي مماثلة لمجتمع العينة ككل وتم حسابها كالتالي%86وقد اعتمدت على نسبة 

 86× 866/عدد المنازل المشغولة = قانون العينة
 88= 86/866×882: أي

 .86= 882/88= حجم العينة/ حجم المجتمع: بها كالتاليأما المدى فيتم حسا
فـــــي كـــــل مـــــرة يعنـــــي كـــــل عينـــــة بعشـــــرة منـــــازل فقـــــد تحصـــــلت  86حيـــــث تمـــــت عمليـــــة اختيـــــار أفـــــراد العينـــــة رقـــــم 

ولقـــــــد فــــــرض واقــــــع الدراســـــــة األب أو األم وأ شــــــاب يـــــــؤدي  88علــــــى عــــــدد المنـــــــازل التــــــي تطبــــــق عليهـــــــا االســــــتمارة بـــــــ 
 .واجباته نحو أسرته

 :نهج المعتمد في الدراسةالم -ت

ــــــي ضــــــوء أهــــــداف الدراســــــة  المــــــنهج هــــــو اإلجــــــراءات المتتبعــــــة لفهــــــم الظــــــاهرة أو المشــــــكلة الخاصــــــة بالبحــــــث وف

الراهنـــــة يمكـــــن القـــــول بـــــأن المـــــنهج المســـــتخدم هـــــو المـــــنهج الوصـــــفي الـــــذي يهـــــدف إلـــــى وصـــــف الظـــــاهرة المـــــراد دراســـــتها 
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بهــــــا باإلضــــــافة إلــــــى التحليــــــل الكــــــافي المتضــــــمن التفســــــير لهــــــذه وتشخيصــــــها وجمــــــع البيانــــــات والحقــــــائق وتصــــــنيفها وتبوي

 1.النتائج ثم الوصول إلى تعميمات بشكل الظاهرة التي هي موضوع الدراسة

 :تقنيات البحث الميداني

ـــــة البحـــــث وعليهـــــا يتوقـــــف نجـــــاح البحـــــث  ـــــأتي بعـــــد عـــــرض اإلشـــــكالية والفـــــروض وكـــــذا اختيـــــار عين وهـــــي التـــــي ت

ـــــــرة، إذ كلمـــــــا كانـــــــت  ـــــــدة وصـــــــحيحة والعكـــــــس بنســـــــبة كبي ـــــــت نتـــــــائج جي ـــــــة كان أدوات البحـــــــث المســـــــتخدمة مالئمـــــــة ودقيق

 .صحيح

 :وقد تم اختيار األدوات التالية

 :المالحظة -أ

حيث وظفت المالحظة منذ بداية الدراسة من خالل المالحظة المباشرة وذلك بمالحظة الطرق وما يحتويه الحي من 
والعالقات عن طريق الحواس وانفعاالت وردود أفعال سكان الحي وتخطيط الحي مرافق وتجهيزات بإدراك الظواهؤ والوقائع 

 .وشكل بناءه

 :كما استعملت المالحظة أثناء ملء االستمارات حيث لوحظت بعض المالحظات

 .التفكير العميق قبل اإلجابة* 

 .سرعة اإلجابة وبطئها* 

 .التغيرات الفيزيولوجية* 

 .ة مع المبحوثين للتعرف على المالمح والمشاعر وتصرفاتهم في مواقف معينةوتمت المقابلة في هذه الدراس -ب

هي تقنية مباشرة لتقصي العلمي تستعمل إزاء األفراد وتسمح باستجوابهم "ويعرفها مورس إنجلس : االستمارة -ت
 2".بطريقة موجهة

رة المدروسة والتي ال يمكن معرفتها وحاولت في استمارة البحث أسئلة تمكننا من التعرف على الجوانب الخفية للظاه
 .إال من خالل طرح مجموعة من األسئلة على أفراد العينة

                                                           

 1  w.w.w.ONS.Dz 
.56ص,8880,القاهرة, مكتبة الشرق ( ترجمة أحمد النكالوي مصري صفوة)ة البحوث والرسائل الجامعية من إعداد وكتاب:ج .س ,بارسونز.  2  
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اســـــــئلة االســــــــتمارة مصــــــــاغة بأســــــــلوب بســــــــيط ومفهــــــــوم بالنســـــــبة لجميــــــــع المبحــــــــوثين معهــــــــا اختلفــــــــت مســــــــتوياتهم 
 :على نوعين من األسئلةالثقافية وأن ترتبط بمشكلة الدراسة واألهداف المراد تحقيقها واالستمارة عادة ما تنطوي 

فــــــي هــــــذا النــــــوع تكــــــون األســــــئلة محــــــددة بشــــــكل دقيــــــق يســــــهل علــــــى الباحــــــث تبيــــــين البينــــــات : األســــــئلة المحــــــددة
 :وتسهيل الوصول إلى نتائج مدعمة بنسب مئوية مثل

 هل أنت راضي عن اإلقامة بالمنطقة؟   نعم                 ال -
 ى؟ نعم           الهل أنت ترغب في االنتقال إلى منطقة أخر  -
 في رأيك هل لألسرة دخل في إنحراف الشباب؟ نعم            ال -
 هل ترغب في تحديد وتحسين الحي؟                 نعم         ال -
ــــإلدالء بآرائــــه: األســــئلة المفتوحــــة - ــــوع مــــن األســــئلة يتــــرك المجــــال للمبحــــوث ل ــــي هــــذا الن ــــة تامــــة  1ف ــــتكلم بحري وي

 :مفتوحة نجدهاوهذه األسئلة ال
 .في حالة نعم أذكر السبب -
 في رأيك ما هي الطرق المناسبة لتنظيم عمران الحي؟ -
 ما هي المشاريع التي يحتاجها حكيم؟ -

لقــــــد هــــــدفت االســــــتمارة مــــــن خــــــالل أســــــئلتها إلــــــى القيــــــاس والكشــــــف عــــــن حــــــرف األحيــــــاء عنــــــد الشــــــباب كظــــــاهرة 
ســــــؤال مقســــــمة إلــــــى ( 61)د احتــــــوت أســــــئلة االســــــتمارة علــــــى بمدينــــــة خنشــــــلة وقــــــ( النــــــور)مســــــتمرة فــــــي حــــــي التكســــــاس 

 :محاور كالتالي
 .البيانات الشخصية: المحور األول -
 .بيانات خاصة بالمسكن والبناء والمجال: المحور الثاني -
 .خاصة بوضعية الحي والمرافق والخدمات عند الشباب: المحور الثالث -
 .طوير المدينةخاصة بالتخطيط واشراك الشباب في ت: المحور الرابع -
 :مدعمة بالصورة الفوتوغرافية -ث
 . صورة لطريق ثانوي غير معبد وغير مهيء -
 .صورة لرمي القمامة أمام المساكن -
 .صورة فوتوغرافية لمجموعة من الشباب يتناولون المخدرات -
 .صورة لحالة السكنات في الحي -
 .صورة لطريق غير معبدة وغير صالحة -
 .دة بالحيصورة لنوع من السكنات الموجو  -

                                                           

.26ص,8885جدة,دارالشرق,كتابة البحوث العلمية ومصادر الدراسات اإلسالمية:أبو سليمان عبد الوهاب إبراهيم  1 
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 نتائج الدراسة -
ــــــي  - ــــــى مجمــــــل المعلومــــــات الــــــواردة فــــــي مجتمــــــع البحــــــث و الت ــــــة تعنــــــي الوقــــــوف عل ان عــــــرض النتــــــائج الميداني

جمعـــــت عـــــن طريـــــق األدوات المعتمـــــدة عليهـــــا بالفرضـــــيات و اهـــــداف الدراســـــة األساســـــية و هـــــي المعلومـــــات المتحصـــــل 
 .عليها من االستمارة

ـــــــاء  ـــــــة  (المتخلفـــــــة )فلقـــــــد ادى مـــــــرض االحي ـــــــات معين ـــــــى وجـــــــود خلفي ـــــــاب التخطـــــــيط الحضـــــــري و , إل نتيجـــــــة غي
مـــــــع التغيــــــر الحضـــــــري الســــــريع إلحـــــــتالل الشـــــــباب و الســــــكان للمجـــــــال بشـــــــكل  1التســــــير و إهمـــــــال مخططــــــات التعميـــــــر

ــــة كمــــا نجــــد  ــــى شــــروط المعيشــــة المالئمــــة و االئق ــــر ألدن ــــر مخطــــط يفتق ــــا غي ــــتج عمران ــــرى ممــــا ن ــــي المــــدن الكب مســــتمر ف
التعميـــــر بإنفرادهـــــا بالخصـــــائص العمرانيـــــة بإنعـــــدام شـــــبكة الطرقـــــات و النقـــــل و الهياكـــــل التعليميـــــة و غيـــــاب كـــــل مقـــــاييس 

ــــــوات الصــــــرف  ــــــك إنعــــــدام لقن ــــــى ذل ــــــادة عل ــــــاه الشــــــرب شــــــبه منعدمــــــة زي ــــــة و الرياضــــــية و شــــــبكة مي الصــــــحية و الترويجي
لعامـــــل الـــــوظيفي و الحيـــــوي الصـــــحي المخطـــــط لهـــــا هـــــذا مـــــا أدى الـــــى فقـــــدان المدينـــــة لوظائفهـــــا الحيويـــــة بســـــبب فقـــــدان ا

ــــذي تقاســــبه المــــدن فــــي درجــــة تحضــــرها  ــــار األساســــي ال ــــذي أضــــحى المعي و , فــــي المدينــــة و هــــو التخطــــيط الحضــــري ال
ـــــا هـــــذا أزمـــــة تـــــؤرق الـــــدول و المـــــدن الكبـــــرى فـــــي عالعـــــالم و أل  ـــــي أصـــــبحت فـــــي يومن ـــــاء و الت ألن ظـــــاهرة مـــــرض األحي

حــــي ) واقــــع المعــــاش خاصــــة فــــي واليــــة خنشــــلة و بحــــي التكســــاس الدراســــة بحاجــــة إلــــى حقــــائق و دالئــــل ملموســــة مــــن ال
 .الذي هو حقل الدراسة وفيمايلي سنتطرق ألهم النتائج2( النور

 :خلص تحليل الخصائص العامة ألفراد البحث إلى النتائج التالية
بالنســـــبة للجنســـــين فمـــــن خـــــالل تحليـــــل الجـــــدول الخـــــاص بـــــه يتضـــــح أن نســـــبة الـــــذكور هـــــي األكثـــــر مشـــــاركة فـــــي 

  %88.61أما بالنسبة لإلناث قدرت بـ   %15.78لبحث وتقدر بـ ا
 26والتـــــي يمتـــــد عمرهـــــا مـــــا بـــــين أقـــــل مـــــن  %78.86إن الفئــــات العمريـــــة جـــــاءت مشـــــتته وأعلـــــى نســـــبة تقـــــدر بـــــ 

ــــــي الوســــــط  ــــــر إنــــــدماجا ف ــــــي المجتمــــــع واألكث ــــــة الغالبــــــة ف ــــــاع هــــــذه النســــــبة إلــــــى أنهــــــا هــــــي الفئ ســــــنة ويعــــــود ســــــبب ارتف
ــــى  26ا أكدتــــه صــــحة المعلومــــات التــــي ادلــــوا بهــــا تليهــــا نســــبة األفــــراد وتتــــراوح أعمــــارهم مــــن االجتمــــاعي وهــــذا مــــ ســــنة إل

ســـــنة فـــــأكثر فهـــــي نســـــب منعدمـــــة ألفـــــراد  58ســـــنة و  56ســـــنة إلـــــى  88واألعمـــــار مـــــا بـــــين  %61.57ســـــنة بنســـــبة  86
 .مجتمع البحث

ــــــــ ـــــــدر ب ـــــــدائي يق ـــــــل للمســـــــتوى التعليمـــــــي نجـــــــد المســـــــتوى االبت  %68.86ونســـــــبة  %57.88: ومـــــــن خـــــــالل التحلي
: ونجـــــد المســـــتوى الثـــــانوي يقـــــدر بــــــ %88.61: قـــــدرت بــــــ( األمـــــي)المتمثلـــــة فـــــي المســـــتوى المتوســـــط وكـــــذا دون المســـــتوى 

وهــــــذا دليــــــل علــــــى إنعــــــدام الــــــوعي الثقــــــافي فــــــي هــــــذا الحــــــي، أمــــــا بالنســــــبة للمســــــتوى الجــــــامعي فهــــــي منعدمــــــة  7.88%
 .بالنسبة ألفراد العينة

                                                           
لتي من خصوصيتها إنعدام بإنعدام شبكة الطرقات و النقل و الهياكل التعليمية و ونصقد بها األحياء ذات البناءات الفوضوية وا:األحياء المتخلفة 8

 . الصحية و الترويجية و الرياضية و شبكة مياه الشرب شبه منعدمة 
. ويعتبر حي النور في والية خنشلة من األحياء الهامشية والذي هو حقل الدراسة  2  
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ـــــ أمــــا بالنســــبة للحالــــة الم ــــر المتــــزوجين والمقــــدرة ب ــــة حيــــث أن أكبــــر نســــبة تمثــــل فئــــة غي مــــن أفــــراد  %15.78دني
مـــــن أفـــــراد العينــــة وبحكـــــم احتكاكنــــا بـــــأفراد العينــــة تبـــــين أنهـــــم  %88.61عينــــة البحـــــث تليهــــا نســـــبة المتــــزوجين وتقـــــدر بـــــ 

كــــــذا أزمــــــة الســــــكن شــــــباب يلجــــــأون إلــــــى عاتــــــه األحيــــــاء نتيجــــــة الظــــــروف االجتماعيــــــة واالقتصــــــادية التــــــي تحــــــيط بهــــــم و 
 .سنة 26هي أعلى نسبة ألفراد العينة وتتراوح بين أقل من ( غير المتزوجين)الخانقة، ونسبة العزاب 

ـــــ ــــر نســــبة وتقــــدر ب ــــل أكب ــــة البطــــالين تمث ــــة البحــــث أن فئ ــــراد عين ــــة ألف ــــة المهني  %15.78: أمــــا فيمــــا يخــــص الحال
ــــة مــــن  ــــب أفــــراد العين ــــة مــــن أفــــراد عينــــة البحــــث وهــــذا نتيجــــة أن أغل ــــى فئ ــــة المدينــــة إل ــــذكور وينتمــــون حســــب الحال فئــــة ال

ــــــر المتــــــزوجين أو الغــــــزاب ويتضــــــح هــــــذا حســــــب المســــــتوى التعليمــــــي المتحصــــــل عليــــــه ال يســــــمح لهــــــم بالعمــــــل أمــــــا  غي
يعيشــــــون حالــــــة اجتماعيــــــة متوســــــطة بنســــــبة تقــــــدر بــــــــ  %88.61: بالنســــــبة لألفــــــراد العــــــاملون فهــــــي أقــــــل نســــــبة تقــــــدر بـــــــ

 .عينة البحث حسب نسبة فئة البطالين المرتفعةمن مجموع أفراد  08.61%
ـــــ  المحــــددة بالمجــــال  %56أمــــا فيمــــا يخــــص مــــدة اإلقامــــة فــــي الحــــي ألفــــراد عينــــة البحــــث أن أكبــــر نســــبة مقــــدرة ب

ســــــنة وســــــببها أزمــــــة الســــــكن الخانقــــــة التــــــي عــــــانى منهــــــا األفــــــراد طيلــــــة فتــــــرة مــــــا بعــــــد  66إلــــــى  86الزمنــــــي وهــــــو مــــــن 
لي فــــي المــــدن الكبــــرى وصــــعوبة الحصــــول علــــى مســــاكن اجتماعيــــة بــــدون وجــــود سياســــة االســــتقالل بســــبب تمركــــز األهــــا

 .تنتهجها الدولة
أن المقيمــــــين  1أمــــــا فيمــــــا يخــــــص مكــــــان اإلقامــــــة األصــــــلي قبــــــل االنتقــــــال إلــــــى هــــــذا الحــــــي ألفــــــراد عينــــــة البحــــــث

األساســــي لالنتقــــال مــــن أفــــراد عينــــة مجتمــــع البحــــث وأن الســــبب   %57.88: داخــــل المدينــــة تمثــــل أكبــــر نســــبة وتقــــدر بـــــ
ــــــ  ـــــة االمكانيـــــات بنســـــبة قـــــدرت ب ـــــاء المتخلفـــــة  %71.57هـــــو ســـــبب مـــــادي ولقل ( مـــــرض األحيـــــاء)وهـــــذا مـــــا يميـــــز األحي

 .واألحياء غير المخططة
 %866أمـــــا بالنســـــبة لصـــــفة االنتقـــــال إلـــــى المســـــكن يتضـــــح أن نســـــبة مالـــــك خـــــاص هـــــي أعلـــــى نســـــبة وتقـــــدر بــــــ 

مقارنــــــة بنســــــبة المســــــتأجر المنعدمــــــة ألفــــــراد عينــــــة مجتمــــــع البحــــــث وهــــــذا نظــــــرا لــــــدخولهم المنطقــــــة منــــــذ ســــــنوات طويلــــــة 
 .الظروف االقتصادية والمعيشة لهم

أمــــا فيمــــا يخــــص الرضــــى عــــن اإلقامـــــة فــــي المنطقــــة يتضــــح أن نســــبة الموافقـــــة بشــــدة هــــي أعلــــى نســــبة مســـــجلة 
لـــــيهم أن بفارقوهـــــا مـــــن أفـــــراد مجتمـــــع البحـــــث يعيشـــــون حيـــــاة تعـــــودوا عليهـــــا ومـــــن الصـــــعب ع %71.57وهـــــي مقـــــدرة بــــــ 

 .حتى ولو كانت تعاني من نقائص في الخدمات ومن مشاكل عديدة
ـــــــ  ــــــدرة ب ــــــى نســــــبة مق ــــــة أخــــــرى يتضــــــح أن نســــــبة ال هــــــي أعل ــــــى منطق ــــــال إل ــــــة فــــــي االنتق أمــــــا فيمــــــا يخــــــص الرغب

 .وأن أغلب أفراد عينة مجتمع البحث رضوان عن منطقتهم وأن لهم صلة قوية بالمنطقة 71.57%
 :بالفرضيةالنتائج الخاصة 

                                                           

.إلنتقال إلى حي مجتمع البحثمكان اإلقامة األصلي وهو المكان األول قبل ا  1  
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 1.تتميز األحياء المتخلفة بغياب التخطيط في البناء والمجال
ــــاء المتخلفــــة  ــــز بغيــــاب ( مــــرض األحيــــاء)إن الدراســــة الميدانيــــة ســــاعدتنا إلــــى حــــد كبيــــر للتأكــــد مــــن أن األحي تتمي

 .التخطيط في البناء والمجال
ـــــى نســـــبة مقـــــدرة بــــــ ( 8)ث غـــــرف ثـــــم تليهـــــا لـــــثال %86.15: عـــــدد غـــــرف المســـــكن الـــــذي تقـــــيم فيـــــه فكانـــــت أعل

وهــــــذا مــــــا أكـــــده أفــــــراد عينــــــة البحــــــث وتعكــــــس عـــــدد أفــــــراد األســــــرة فــــــي المســــــكن أن نســــــبة  %7.88أربـــــع غــــــرف بنســــــبة 
أفــــراد مــــن األســــرة الواحــــدة وهــــذا مــــا نــــنج عنــــه عــــدة  8إلــــى  7مــــن مجمــــوع أفــــراد العينــــة عــــدد أفــــرادهم مــــا بــــين  57.88%

ـــــة فـــــي الضـــــيق وهـــــذا الوجـــــود مقيمـــــين فـــــي  مشـــــاكل يعـــــاني منهـــــا أفـــــراد مجتمـــــع البحـــــث بســـــبب غيـــــاب التخطـــــيط والمتمثل
ــــــتج عنــــــه عــــــدة مشــــــاكل يعــــــاني منهــــــا أفــــــراد مجتمــــــع البحــــــث بســــــبب غيــــــاب التخطــــــيط  2المســــــكن كاألقــــــارب وهــــــذا مــــــا ن

 %08.08والمتمثلة في الضيق وتشقق الجدران واألرضية ونقص التهوية ونقص اإلنارة بنسبة 
ــــــاب التخطــــــيط أمــــــا المشــــــاكل الناجمــــــة عــــــن التصــــــاق الجــــــدر  ان يعــــــاني منهــــــا ألفــــــراد مجتمــــــع البحــــــث بســــــبب غي

والمتمثلــــــة فــــــي يشــــــوه المظهــــــر الخــــــارجي والعالقــــــات االجتماعيــــــة مــــــع الجيــــــران واالقتــــــراب بســــــبب الضــــــجيج والضوضــــــاء 
 %15.78وعدم االستقرار واحترام اآلخرين ومشاكل نفسية وسيكولوجية بنسبة 

 %15.78بغياب التخطيط في البناء والمجال محققة بنسبة فالفرضية المتمثلة تتميز األحياء المتخلفة 
 %70.22فالفرضية المتمثلة تتميز األحياء المتخلفة بغياب التخطيط في البناء والمجال محققة بنسبة 

 .يؤدي غياب التخطيط إلى انعدام المرافق والخدمات عند الشباب* 
ـــــك أن تبـــــين النتـــــائج وجـــــود عجـــــز فـــــي المرافـــــق والخـــــدمات المتواجـــــدة ع لـــــى مســـــتوى المنطقـــــة لمجتمـــــع البحـــــث ذل

والهياكـــــل  %866مـــــا هـــــو موجـــــود غيـــــر كـــــاف لتلبيـــــة االحتياجـــــات المتزايـــــدة للســـــكان وهـــــذا مـــــا أكدتـــــه الهياكـــــل الصـــــحية 
ــــــــة  ــــــــة  %866التعليمي ــــــــة ورياضــــــــية  %866وهياكــــــــل ثقافي ــــــــات بنســــــــبة  %866وهياكــــــــل ترويجي ــــــــل والطرق  %866والنق

 .من أفراد عينة البحث
 %866وغيرهـــــا بنســـــبة 3ي إلـــــى ظهـــــور مشـــــاكل فـــــي الحـــــي، وجـــــود إنحرافـــــات اجتماعيـــــة كالســـــرقة وهـــــذا مـــــا يـــــؤد

مـــــن أفـــــراد مجتمـــــع البحـــــث ووجـــــود عـــــائق فـــــي التنقـــــل أوقـــــات المطـــــر بســـــبب الطـــــرق غيـــــر الجيـــــدة واإلنحـــــدارات الشـــــديدة 
ـــــك بنســـــبة  ـــــة البحـــــث ومشـــــاهدة القمامـــــة فـــــي الحـــــي أمـــــام المســـــاكن وأمـــــ %866وذل اكن بصـــــورة مـــــن مجمـــــوع أفـــــراد العين

وهـــــذا مــــا أكدتـــــه الســــلوكيات والمشـــــاكل غيــــر األخالقيــــة فـــــي احتــــراق الســـــرقة وتنــــاول المخـــــدرات  %866عشــــوائية بنســــبة 
مــــــن أفــــــراد عينــــــة البحــــــث وســــــببها انتشــــــار  %18.61والتعــــــدي علــــــى األخــــــرين ومضــــــايقة الفتيــــــات فــــــي المنطقــــــة بنســــــبة 

                                                           

  1نتائج الفرضية أثبتت أن األحياء المتخلفة تتميز بغياب التخطيط في البناء المجال .
56ص ,6666,مكتبة علم اإلجتماع, رسالة ما جيستير, أزمة السكن في مدينة قسنطينة : عبد الحميد دليمي  2  

.  22-26ص ص, عبد الحميد دليمي مرجع سابق  3  
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 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

والوســــــط المحــــــيط بعينــــــة الدراســــــة  1رفولــــــوجي للبنــــــاءاتالبطالــــــة والمشــــــاكل األســــــرية وغيــــــاب األمــــــن بســــــبب المظهــــــر المو 
 من أفراد %15.78وأكدت الدراسة أن لألسرة دخل في إنحراف الشباب بنسبة  %71.57بنسبة 

ــــــة  ــــــد الشــــــباب محقق ــــــى إنعــــــدام المرافــــــق و الخــــــدمات عن ــــــاب التخطــــــيط إل ــــــؤدي غي و عليــــــه نســــــتنتج ان فرضــــــية ي
  % 86.60بنسبة 

 لشباب والسكان في تنظيم وتطوير المدينةيساهم التخطيط الجيد بإشراك ا. 
مـــــن خـــــالل قيامنـــــا بهـــــذه الدراســـــة فـــــي مكـــــان مجتمـــــع البحـــــث الحظنـــــا مســـــاهمة الشـــــباب بمشـــــاركتهم فـــــي تحســـــين 

ــــك وهــــذا مــــا أكــــده أفــــراد عينــــة البحــــث حيــــث نجــــد أن  مــــن الســــكان وافقــــوا  %15.78وتطــــوير حــــيهم ورغبــــة مــــنهم فــــي ذل
وب معيشــــــتهم وهــــــذا مــــــا أكدتــــــه أفــــــراد عينــــــة البحــــــث حيــــــث نجــــــد نســــــبة علــــــى تنظــــــيم وتطــــــوير الحــــــي فــــــي تحســــــين أســــــل

وافقــــــوا بــــــالقبول فــــــي التنــــــازل علــــــى مســــــاكنهم مقابــــــل منــــــزل حــــــديث ويتــــــوفر علــــــى جميــــــع المرافــــــق الحضــــــرية  71.57%
ــــى  ــــي اشــــراكهم للشــــباب والســــكان لتنظــــيم عمــــران الحــــي والقضــــاء عل ــــة ف ــــراد العين ــــي مجتمــــع البحــــث ألف وهــــذا مــــا نجــــده ف

ألفــــــراد العينــــــة  %866جتماعيــــــة والمشــــــاكل النفســــــية والســــــيكولوجية عنــــــد الشــــــباب وكانــــــت نســــــبة المشــــــاركة المظــــــاهر اال
ـــــوفير اإلنـــــارة العموميـــــة وتنظـــــيم شـــــبكة الصـــــرف الصـــــحي وتـــــوفير النقـــــل  ـــــي إصـــــالح الطرقـــــات وت ـــــت مشـــــاركاتهم ف وتمثل

ـــــة ـــــة علـــــى تصـــــميم وأحـــــداث مخططـــــات لســـــكنات حديث قامـــــة حـــــدائق ومســـــاحات  واإلشـــــراف للمســـــؤولين والهيئـــــات المعني وا 
 .ألفراد مجتمع البحث %866خضراء للترفيه والراحة للسكان بنسبة 

 :وفيما يخص الفرضية الرئيسية المتمثلة في
 .عند الشباب 2يساهم في تنامي ظاهرة اإلنحراف السلوكي( المتخلفة)مرض األحياء * 

وبنــــاءا علـــــى النتــــائج المتوصـــــل ( ورالنـــــ)مــــن خــــالل الدراســـــة الميدانيــــة التـــــي تــــم إجراؤهـــــا بحــــي التكســــاس 
إليهـــــا ونســـــتخلص أن مـــــرض األحيـــــاء يســـــاهم فـــــي تنــــــامي ظـــــاهرة اإلنحـــــراف الســـــلوكي عنـــــد الشـــــباب وهـــــذا مــــــن 

 %70.22خـــــالل الفرضـــــية األولـــــى التـــــي تتمثـــــل األحيـــــاء المتخلفـــــة بغيـــــاب التخطـــــيط فـــــي البنـــــاء والمجـــــال بنســـــبة 
ــــق والخــــدمات ــــز بإنعــــدام المراف الضــــرورية عنــــد الشــــباب نتيجــــة إنعــــدام التخطــــيط الحضــــري  وأن هــــذه األحيــــاء تتمي

 .%86.60وهي محققة بنسبة 
كمـــــــا نجـــــــد الفرضـــــــية الثانيـــــــة المتمثلـــــــة فـــــــي مســـــــاهمة التخطـــــــيط الجيـــــــد بإشـــــــراك الشـــــــباب والســـــــكان فـــــــي تنظـــــــيم 

دمات وتطـــــوير المدينـــــة والقضـــــاء علـــــى المشـــــاكل االجتماعيـــــة والنفســـــية مـــــن خـــــالل تحســـــين البنـــــاء وتـــــوفير المرافـــــق والخـــــ
 %866العامة للترفيه والراحة عن طريق التخطيط الحضري محققة بنسبة 

 :أن ما نخلص إليه من خالل ما سبق فإن الفرضية الرئيسية المتمثلة في: إذن
 %18.52مرض األحياء يساهم في تنامي ظاهرة اإلنحراف السلوكي عند الشباب محققة بنسبة 

 
                                                           

. ر المورفولوجي للبناءات ونقصد به شكالالبنايات مساكنها بطريقةعشوائية المظه 1  
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 مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة ابن خلدون تيارت ــ الجزائر

 :الخاتمة
مشـــــكلة بالغـــــة األهميـــــة عانـــــت منهـــــا مـــــدن العـــــالم المتقـــــدم والنـــــامي علـــــى حـــــد  إن ظــــاهرة األحيـــــاء الهامششـــــة هـــــي

ســـــواء والجزائـــــر هـــــي إحـــــدى المـــــدن التـــــي تعـــــاني مـــــن هـــــذه الظـــــاهرة التـــــي تعكـــــس واقـــــع الحيـــــاة االجتماعيـــــة واالقتصـــــادية 
ت الجزائــــر للــــبالد ومدينــــة خنشــــلة هــــي مــــن إحــــدى المــــدن الجزائريــــة التــــي بــــرزت فيهــــا هــــذه الظــــاهرة المنتشــــرة ولهــــذا شــــهد

عنـــــد الشـــــباب كظـــــاهرة مســـــتمرة فـــــي المـــــدن الكبـــــرى ومـــــدى مســـــاهمة هـــــذه ( المتخلفـــــة)عـــــدة دراســـــات فـــــي واقـــــع األحيـــــاء 
األحيـــــــاء فـــــــي تنـــــــامي ظـــــــاهرة الســـــــلوك اإلنحرافـــــــي عنـــــــد الشـــــــباب وحاولـــــــت معالجـــــــة بعـــــــض المشـــــــاكل فـــــــي هـــــــذا الحـــــــي 

ـــــوتر فـــــي غيـــــاب التخطـــــيط الحضـــــري وبإشـــــراك الشـــــباب والســـــكان فـــــي تنظـــــ( التكســـــاس) ـــــة باعتبـــــارهم ال يم وتطـــــوير المدين
الحســــاس لحــــبس نــــبض هــــذه الظــــاهرة ومســــاعدة الدولــــة فــــي إرســــاء قواعــــد التنظــــيم والتخطــــيط للمــــدن واألحيــــاء وكــــل هــــذا 
يكــــــــون بــــــــاحترام المخططــــــــات والقواعــــــــد والقــــــــوانيين المنصــــــــوص عليهــــــــا بمشــــــــاركة جهويــــــــة للشــــــــباب والســــــــكان وترقيتهــــــــا 

 .لكبرىالمتصاص هذه األحياء في المدن ا

 :قائمة المراجع

 .8886، المكتبة األكاديمية، القاهرة، 8البحث العلمي أسسه وطرقة كتابته، ط: محمد الصاولي، محمد مبارك -8

توهامي إبراهيم، األحياء المتخلفة بين التهميش واإلندماج في البناء السوسيو اقتصادي، علم اجتماع حضري، دك،  -6
6668. 

 .6665، القسم العام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2ح قانون العقوبات الجزائري، طشر : عبد اهلل سليمان -2

 .6667، دار الوفاء، االسكندرية، 8ترجمة يحي مورسي، عبد بدر، الشباب في مجتمع متغير، ط: فرد ميلسون -8

 .8888روت، لبنان، ، الدار العربية للموسوعات، بي8إحسان محمد الحسن، موسوعة علم االجتماع، ط -5

، دار القصبة للنشر، 6موريس إنجلس، منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية، ترجمة بوزيد صحراوي وآخرون، ط -0
  .6660الجزائر، 

, مكتبة الشرق ( ترجمة أحمد النكالوي مصري صفوة)من إعداد وكتابة البحوث والرسائل الجامعية :ج .س ,بارسونز.-7
 .8880,اهرةالق

 .8885جدة,دارالشرق,كتابة البحوث العلمية ومصادر الدراسات اإلسالمية:أبو سليمان عبد الوهاب إبراهيم -8

 .6666,مكتبة علم اإلجتماع, رسالة ما جيستير, أزمة السكن في مدينة قسنطينة : عبد الحميد دليمي  -68

 .دت,8ط ,دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية,  المشاكل اإلجتماعية و السلوك اإلنحرافي: محمد غيث  -86

 

  


