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األصل العام حخية الفخد داخل الجساعة يتستع بجسمة مغ الحخيات،  فالسالظ حخ في البشاء دون حاجة 
إلي استمدام استرجار تخخيز في ىحا الذأن، او مشعو مغ التعسيخ بأرضو التي يحػزىا والبشاء عمييا إنسا 

لتعسيخ بيا، فالسمكة وسمة يتزسغ مرادر  الحق ليذ لمسمكية فحدب، وإن يترخف بحكع المدوم إلى وسائل ا
وليدت غاية في ذاتيا، و مغ السدمع بو انو ال وجػد لمقانػن في غيخ الجساعة كسا اليػجج جساعة بال قانػن، 

 فالقانػن ىي احج عشاصخ العمية التشطيسية في السجال العسخاني وغيخىا مغ السجاالت .
لتشطيع أعسال البشاء والتعسيخ حفاضا عمى الشطام  استثشاءا مغ أصل العام فانو  البج مغ تجخل الجولة      

العالع والسرالحة العامة، فالتشطيع وإن عخف بػصفو عشرخ مغ عشاصخ اإلدارة إال أنو العشرخ الشذيط الحؼ 
ضسان وحجة اإليقاع بيشسا واتجاىيا السػجج نحػ  خ ويعسل عمي تفاعميا و تػزعيا و يجور حػل باقي العشاص

 اليجف السحجد .
أن لمتشطيع في السجال العسخاني أىسية وضخورتو نتيجة الستغيخات العجيجة في التخكيب االجتساعي و       

الديادة الزخسة في عجد الدكان تدايج الحاجة إلي الخجمات الحزارية الستصػرة كسا و نػعا، ومغ ثع متابعة 
بيغ الجيات السعشية عمي حل مذاكميا  سيخ السػافق العامة والخجمات السحمية بانتطام وإضصخاد مع التشديق

أو التصمع إلي تصػرىا وتحجيثيا،إال أن تجخل بفخض سمصاتيا عمي األفخاد ليدت مصمقة وإنسا مقيجة بجائخة 
قانػنية مخسػمة سمفا مغ قبل السذاريع فالدمصة العامة ما وججت في األصل إال لرالح األفخاد الحيغ يسثمػن 

خط أن يشجمج القانػن مع السذخوعة لمتعبيخ عغ فكخة تمخيز ما يدسى بديادة العشرخ أصمي في إيجادىا بذ
 القانػن .    

التعسيخ ىػ إعجاد التخاب و تييئة السجال بذكل دقيق تذتسل مختمف متصمبات الدكان و حاجياتيع عمى     
الخياضية و الثقافية و صعيج إعجاد البشايات الدكشية و كحالظ ما يتعمق بالسخافق الخجماتية  و اإلدارية و 

السداحات الخزخاء وكل ما يتعمق بالبشايات التحتية  الحيػية مغ شخق و شبكات لمتصييخ و ربط كيخبائي و 
مائي و شبكة الشقل الحزخؼ، فيحا السيجان شيج تصػرا و تقجما كبيخا و يطيخ ذالظ مغ خالل  االنجازات 

شق الجسيمة و األثخية و عمى السداحات الخزخاء  و الزخسة و الكبيخة التي كادت أن تصغى عمى السشا
الذكل السعسارؼ لمسجيشة او الحي او باألحخػ نقػل أنيا شغت عمييا بدبب البشاءات غيخ قانػنية و 

 الفػضػية.
 سغ أىسية السػضػع في تشاول الذخيظ األساسي لمجولة في اإلدارة السحمية، و الستسثل في  الجساعاتتك     

  السحمية بحيث لو أىسية كبيخة مغ الشاحية العمسية و العسمية .
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كػن إن مػضػع التييئة و التعسيخ يعتبخ مػضػع حداس و مخن يؤثخ عمى السػاشغ مغ ناحية  •
  البشاء والبيئة سػاء ايجابيا او سمبيا.

بيئية و كيفية مػضػع يسذ كل الجػانب  التي تػفخ الخجمة العسػمية و االقترادية و الثقافية و ال •
 تشطيسيا باستعسال أدوات التعسيخ.  

  والشظ أن ىشاك عجة أسباب أدت بي إلى اختيار السػضػع :  •
دارسة السػضػع ألنو مػضػع مخن و متغيخ و يتأثخ بالجػانب االجتساعية و االقترادية و البيئية و  -

متعجدة مسا ولج لجؼ حب االشالع و الدياسية ، وكحا البحث في خفايا العسخان خاصة إن قػانيغ العسخان 
 التعخف عمى السػضػع باعتباره ميع لجػ الفخد و السجتسع.  

الدبب السػضػعي ىػ ضيػر قصاع التعسيخ و  التخصيط  و الحؼ أصيح في اآلونة األخيخة محط  - 
رنة مع القػانيغ اىتسام  لكػنو مجال حيػؼ لمجراسات و البحػث السختمفة، وكحا انو قصاع حجيث الشذأة بالسقا

األخخػ كالقانػن السجني،  باإلضافة إلى قمة اىتسام السختريغ بجراستو سابقا عمى أساس انو مػضػع معقج 
ح بعيغ االعتبار جسمة دون غيخه مغ السػاضيع األخخػ، وىحا ما دفع بي إلى اختيارؼ ليحا السػضػع مع األخ

 مشيا :  األىجافمغ 
إبخاز الجور الحؼ يمعبو السذخع الجدائخؼ في تشطيع عسمية قػاعج التييئة و التعسيخ مغ خالل الشرػص  -*

  القانػنية الستعمقة بيحا السجال .
تبيان دور الييئات السحمية في مجال التييئة و  التعسيخ كػن الفخد عمى عالقة و تساس مباشخ باإلدارة  -*

  السحمية .
في التييئة و التعسيخ و التػفيق بيغ  كآلية ىسية بالغة مغ خالل دور الجساعات السحميةو يدتسج السػضػع أ 

الحق في الشذاط العسخاني ابتجاء مغ عسمية البشاء وصػال إلى اليجم ، كحا السحافطة عمى الشطام العام في 
 مجال التييئة و التعسيخ بكل أبعاده. 

التالية : فيسا يتجدج دور الجساعات السحمية في مجال ومغ خالل ىحا التقجيع تتبمػر لي اإلشكالية 
 التييئة و التعسيخ؟ 

 يسكغ شخح بعس التداؤالت التي ترب في السػضػع :
 ما مجػ فعالية الجساعات السحمية في إعجاد السخصصات العسخانية؟   -
 عمى مدتػػ الجساعات السحمية؟ السرالح السكمفة بالتييئة و التعسيخ أىعماىي  -
 يات و قػاعج رقابة الجساعات السحمية في مجال التييئة و التعسيخ؟ماىي آل -
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كان مغ أىع الرعػبات التي وجيتشا نجرة السادة العمسية الستخررة بيحا الذأن ويعػد ذالظ إلى حجاثة 
قانػن التعسيخ في الجدائخ و كثخة الشرػص القانػنية و التشطيسية ،و تشػعيا مغ تشاثخ صعب مغ سيػلة 

 عمييا بذكل دقيق  رغع ذالظ حاولت اإللسام بقجر مسكغ بسػضػع البحث .االشالع 
إلبخاز الرمة بيغ السفاىيع و  السشيج الػصفي، مغ بيغ السشاىج التي اعتسجت في ىحا البحث ىسا       

الجدئيات الستعمقة بالجساعات السحمية و بالتييئة و التعسيخ مغ اجل بدط السػضػع و الحؼ يداعج عمى فيع 
 .  برػرة أفزل الغسػض

  األعسالاالعتساد عمى مقتخبيغ السقتخب السؤسداتي و القانػني لػصف الطاىخة مغ مجػ مذخوعية 
 الجساعات السحمية التي تقػم بيا 

ونطخا لدعة السػضػع و تذعبيو عالجت السػضػع في فرميغ، األول خرز لتشطيع اإلدارؼ  
ويشقدع إلى ثالثة مباحث السبحث األول يتشاول التشطيع اإلدارؼ لمبمجية، و الثاني التشطيع  لمجساعات السحمية ،

 ة.ى مدتػػ الجساعات السحمياإلدارؼ لمػالية، و الثالث السرالح السكمفة بالتعسيخ عم
 يغحثبإلى م، ويشقدع سحمية في مجال التييئة و التعسيخإما الفرل الثاني حجدنا فيو اختراص الجساعات ال 

األول تصخقشا فيو إلى مفيػم التييئة و التعسيخ و الثاني  صالحيات دور السجمذ الذعبي الػالئي و البمجؼ 
 في مجال التييئة و التعسيخ .
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إن الجساعات السحمية جدء ال يتجدأ مغ الجولة إؼ أنيا تابعة  ليا،  و ىي أسمػب مغ أساليب التشطيع 
  اإلدارؼ  وتعشي تػزيع الػضيفة اإلدارية بيغ الدمصات السخكدية والالمخكدية،  فشطام اإلدارة السحمية ىػ نطام
يعبخ عغ الجولة الحجيثة وىػ مطيخ مغ مطاىخىا، كسا إن الشطام يختبط ارتباط مباشخ بالالمخكدية اإلدارية، 
حيث أصبحت كل الجول العخبية تأخح بو، مغ بيشيا الجدائخ ،فقج كخست الجولة الجدائخية مثل باقي الجول 

بحيث ارسي السخسي الجدائخ التشطيع اإلدارؼ  ة،العالع لالمخكدية اإلدارية في مختمف دساتيخىا وقػانيشيا الػششي
فالجساعات  20161مغ دستػر16وذالظ ما ورد في  السادة  الالمخكدية  اإلقميسي في صمب الجستػر، 

و تتكػن ىحه  السحمية في الجدائخ ىػ مرصمح استعسمو الجستػر الجدائخ لمتعبيخ عغ الالمخكدية اإلقميسية،
 . 2غ أساسيغ ىسا البمجية و الػاليةاألخيخة مغ وحجتيغ او مدتػيي

 السبحث األول: التشعيػ اإلداري  لمبمدية 
تعتبخ البمجية الخمية األساسية، حيث تذكل قاعجة الالمخكدية وىي بسثابة الخبط او الػسيط بيغ الجولة  
والسػشغ،  باعتبار إن البمجية ىي الػحجة األقخب لمسػاشغ مشحت اختراصات واسعة،  كسا عخفت 

صالحات  متتالية عبخ مخاحميا التصػيخية،  حيث نسيد مخحمتيغ  أساسيتيغ لتصػر البمجية مخحمة االستعسار إ
 ومخحمة االستقالل.

ابخيل  05ومغ خالل ىحه السخاحل تع صجور عجة قػانيغ، مشيا القانػن البمجؼ الفخندي الرادر غي 
والحؼ اشتسل عمى ميثاق البمجيات،  و  والحؼ جاء بعج االستقالل 1967جانفي  18، و السخسػم 1884

السؤرخ في افخيل  90 – 08تعتبخ أىع  اإلصالحيات  بالبمجية ىي تمظ التي تتزسشيا القانػن البمجؼ رقع 
 .20114يػليػ  03الرادر في  10-11و القانػن رقع  19903

 السطمب األول: مفيؽم البمدية 
دارؼ ،وتذكل نقصة انصالق في تشسية  االقتراد و تعتبخ البمجية الخمية األساسية في التشطيع اإل

 اإلصالح اإلدارؼ، و يعج السجمذ الذعبي البمجؼ إشار لمتعبيخ عغ الجيسقخاشية  محميا، 

                                                           
 . 2016، سشة 14والحؼ يتزسغ التعجيل، الجخيجة الخسسية، العجد  2016مارس  06السؤرخ في  01-16القانػن رقع  - 1
، محكخة ماجدتيخ في القانػن، فخع الجولة والسؤسدات الجساعات اإلقميسية بيؼ االستقاللية و التبعيةعبج الشاصخ صالحي،  -2

 .02ص:  2010 – 2009عكشػن، العسػمية، جامعة الجدائخ، كمية الحقػق بغ 
 .1990، سشة  15  ، الستزسغ قانػن البمجية الجخيجة الخسسية ، العجد 1990افخيل 07السؤرخ في  08-90القانػن  -3
 . 2011،سشة37، الستزسغ قانػن بالبمجية،الجخيجة الخسسية،العجد2011يػليػ  22السؤرخ في 10-11القانػن  -4
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 .1ويسثل القاعجة الالمخكدية و يعالج مغ خالل مجاوالتو صالحيات كثيخة مدتشجة لمبمجية
  أوال : تعريف  البمدية 

البمجية ىي الجساعة اإلقميسية القاعجية لمجولة تتستع بالذخرية السعشػية و الحمة السالية ،كسا ىي مكان 
لسسارسة  السػاششة و تذكل إشار مذاركة السػاشغ في تديخ الذؤون العسػمية حيث تسارس صالحيتيا في 

 .  2كل مجاالت االختراص السخػل ليا بسػجب القانػن 
 ثانيا : خرائص البمدية 

 : 3تستاز البمجية في القانػن الجدائخؼ بسجسػعة مغ  السدايا الخاصة والسسيدات الحاتية أىسيا ما يمي
البمجية ىي وحجة او جساعة  او ىيئة إدارية ال مخكدية إقميسية جغخافية  وليذ مؤسدة او حجة    -1

الستقالل السالي، وىحه الخاصية ركدت عمييا السادة  إدارية ال مخكدية  فشية، تتستع بالذخرية السعشػية وا
بقػليا )البمجية ىي الجساعة اإلقميسية القاعجية لمجولة تتستع بالذخرية السعشػية  10-11األولى مغ القانػن 

 و الحمة السالية السدتقمة( 
ئيا وجسيع يعتبخ نطام البمجية في الجدائخ صػرة لالمخكدية اإلدارية السصمقة، بحيث جسيع إعصا   -2

أعزاء الييئات ولجان تدييخىا وإدارتيا يتع اختيارىع بػاسصة االنتخاب العام السباشخ، اليػجج مغ بيشيع إؼ 
عزػ تع تعييشو او تكمفو، كسا إن البمجية في الشطام اإلدارؼ الجدائخؼ تعتسج أساسا عمى مػاردىا الحاتية في 

 جية يجدج لسبجأ ديسقخاشية اإلدارة العامة .تمبية  وتغصية نفقات حاجيات سكانيا ،فشطام البم
تعػد أسباب إعصاء السذخع الجدائخؼ لمبمجية اختراصات واسعة ومتشػعة إلى إيجيػلػجية  مترمة   -3

بصبيعة نطام البمجية باعتبارىا الخمية األساسية و القاعجية لمجولة الجدائخية في كافة السجاالت االجتساعية و 
 الثقافية . الدياسية و االقترادية و

يعػد نطام الػصايا الدياسية و اإلدارية عمى البمجية  مخكد، وىحا الن كل االختراصات السقخرة  -4
يجب إن تعسل في نصاقيا ووفقا ليا ، وال يجػز الخخوج عشيا وإال اعتبخت  لمبمجية و كافة الذخوط و االجخءات

أفعال و ترخفات البمجية باشمة و غيخ مذخوعة ، الن البمجية تعج وحجة سياسية واجتساعية و اقترادية و 
 .  تعج ال مخكدية مصمقة في ضل مبجأ وحجة الجولة الجستػرية و الدياسية

                                                           
،محكخة لشيل شيادة الجكتػراه  الجولة  السحمية في نعام التعددية الدياسية في التذريع الجزائري السجالس فخيجة مدياني ، - 1

 . 200،ص 2005في القانػن ، جامعة قدشصيشة ،
 الستعمق بالبمجية، الدالف الحكخ. 10-11مغ فانػن  3، 2، 1السػاد  - 2

 .194ص:  1990ػان السصبػعات الجامعية الجدائخ ، الصبعة الثالثة، دي، دروس في القانؽن اإلداري عسار عػابجؼ -3



 ت المحليةالفصل األول:                                                          التنظيم اإلداري للجمبعب

 

10 
 

 دية  السطمب الثاني : ىيئات البم
تتػفخ البمجية عمى ىيئة مجاولة تتسثل في  السجمذ الذعبي البمجؼ، و ىيئة تشفيحية يخأسيا رئيذ 

 . 1السجمذ الذعبي البمجؼ، باإلضافة إلى إدارة يشذصيا األميغ العام لمبمجية تحت سمصة رئيذ البمجية
 أوال: السجمس الذعبي البمدي 

 تعريف السجمس الذعبي البمدي :   -1
السجمذ الذعبي البمجؼ أىع خمية في التشطيع البمجؼ نطخا لحداسية وضعو األعزاء السذكمة يعتبخ 

 33و  7، وىػ عبارة عغ جياز لمسجاولة يتذكل مغ نػاب يشتخبيع مػاششػ البمجية يتخاوح عجدىع مغ  2بو
شخيق االقتخاع سشػات عغ  5يشتخب السجمذ الذعبي البمجؼ لسجة   ،3عزػ حدب الكثافة الدكانية لكل بمجية

 . 4الشدبي عمى القائسة
 تديير السجمس الذعبي البمدي :   -2
     السجمس الذعبي البمدي   دورات  -أ  

يجتسع السجمذ الذعبي البمجؼ في عجة دورات يجخؼ  خالليا مجاوالت  فالجورات العادية تكػن كل 
العادية فيسكغ لمسجمذ الذعبي البمجؼ أن شيخيغ تتعجػ مغ كل  دورة خسدة أيام،  إما بالشدبة لمجورات غيخ 

يجتسع كمسا اقتزت شؤون البمجية ويكػن عقج ىحه الجورة بصمب مغ الػالي حيث يكػن مقخ دوراتو في البمجية،  
و إذا كان ىشاك حالة قاىخة معمشة تحػل دون الجخػل إلى مقخ البمجية يسكشو أن يجتسع في إؼ مكان آخخ في 

 إقميع البمجية .
تخط أن تخسل االستجعاءات لجورات السجمذ الذعبي البمجؼ الحؼ حرل لو ما يسشعو عمى حيث يذ

حزػر جمدة او دورة،  إن يػكل كاتب عزػ آخخ مغ السجمذ او يختاره ليرػت نيابة عشو وال يسكغ لشفذ 

                                                           
 .ستعمق بالبمجيةال  10-11لقانػن مغ ا 15السادة  - 1
، 2013، عشابو 4، عجد مجمة اقتراديات شسال إفخيقيا، تذخيص نعام اإلدارة السحمية والسالية في الجزائرسسية عػلسي،  -2

 . 262ص: 
، دار األمة لمصباعة الجدائخإدارة التشسية السحمية في الجزائر بيؼ الشرؽص القانؽنية و متطمبات الؽاقع، جسال زيجان،  - 3

 .97، ص: 2014، 1والشذخ والتػزيع، ط
 50الستعمق بشطام االنتخابات، الجخيجة،  .الخسسية، العجد  2016أوت  25، السؤرخ في 10-16مغ قانػن  65السادة  - 4

 . 2016 أوت 28الرادر في 
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مؤىمة  العزػ إن يكػن حامال ألكثخ مغ وكالة واحجة حيث يتع إعجاد الػكالة بصمب مغ الػكيل او إؼ سمصة
 . 1ليحا الغخض وتحجيج صخاحة الجمدة او الجورة التي حخرت مغ اجميا ىحه الػكالة

 مداوالت السجمس الذعبي البمدي - ب
و ضبط شخق سبػليا وىحا ما جاء في   10-11إن مجاوالت السجمذ الذعبي البمجؼ حجداىا القانػن 

العخبية، وإجخاءات السػافقة  والسرادقة  ، حيث أكج عمى ضخورة تحخيخ السجاوالت بالمغة 61إلى  52السػاد 
، حيث يعالج الذؤون التي تجخل في 2عمى السجاولة مغ الدمصة الػصية السسثمة في رئيذ الجائخة و الػالي

 .3مجال اختراصو
مغ ىحا القانػن تشز عمى إن مجاوالت السجمذ الذعبي البمجؼ التي يكػن  59حيث جاءت السادة 

ابقة  لمقانػنيغ و التشطيسات التي تسذ بخمػز الجولة و شعاراتيا غيخ محخرة فييا خخق لجستػر وغيخ مص
بالمغة العخبية فيأمخ الػالي ببصالن السجاولة  بقخار كسا يسكغ لخئيذ السجمذ الذعبي و وفقا لمذخوط 

 .4يالسشرػصة عمييا قانػنا أن يخفع تطمسا إداريا او دعػػ قزائية أمام الجيات السخترة ضج قخار الػال
 اختراصات السجمس الذعبي البمدي: - ج

الستعمق بالبمجية و الستحجث عغ  10 -11تزسشيا الباب الثالث مغ القدع الثاني مغ القانػن رقع 
,  و بحالظ لع تخخج البمجية عغ كػنيا خمية قاعجية 124إلى  107مادة  مشو   18صالحياتيا بأن نطستيا 

مشو بشريا *يعالج  52لسحمية و ىحا تساما ما تخجستو السادة لمجولة و السحخك األساسي لعجمة التشسية ا
السجمذ الذعبي البمجؼ الذؤون التي تجخل في مجال اختراصاتو عغ شخيق السجاوالت* و عسػما تتجمى 

 اختراصات السجمذ الذعبي البمجؼ ف :
, و في ىحا 105-11مغ القانػن  112إلى  107تزسشتيا السػاد التييئة و التشسية السحمية :  -1

اإلشار يعج السجمذ الذعبي البمجؼ بخامجو الدشػية و الستعجدة الدشػات او حتى مخصصو التشسػؼ القريخ و 
الستػسط والصػيل  السجػ و يرادق عميو,  كسا يديخ عمى تشفيحه في إشار الرالحيات السدشجة إليو  و 

يع  و كحا السخصصات التػجييية القصاعية,  تساشيا مع السخصط الػششي لمتشسية السدتجامة,  و تشسية اإلقم
                                                           

 .الستعمق بالبمجية 10-11مغ قانػن  21إلى  16السػاد مغ  - 1
 .98جسال زيجان، مخجع سبق ذكخه ص  - 2
 . الستعمق بالبمجية 10-11قانػن  - 3
، محكخة لشيل شيادة ماستخ، تخرز سياسة عامة وإدارة محمية، قدع إدارة الجساعات السحمية في الجزائرحجيجؼ عتيقة،  - 4

 .68ص:  2013- 2012الدياسية ، جامعة بدكخة، العمػم 
 .الستعمق بالبمجية 11-10القانػن  - 5
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باإلضافة إلى بإمكانو السذاركة في اإلجخاءات الستعمقة بعسميات التييئة العسخانية, إذا بسػجب ذلظ بإمكان 
البمجية اإلعالن آرائيا و قخاراتيا وفقا إلحكام التذخيع و التشطيع السعسػل بو,  و في ىحا اإلشار تخزع إقامة 

ثسار  أو تجييد عمى اإلقميع أو أؼ مذخوع يشجرج في إشار البخامج القصاعية لمتشسية إلى الخأؼ أؼ مذخوع است
 .1السدبق لمسجمذ و خاصة إذا ما تعمق األمخ بحساية األراضي و التأثيخ عمى التعسيخ

و في ضل السيام السدشجة إليو فيػ يديخ عمى حساية األراضي الفالحية و السداحات الخزخاء وال 
سيسا عشج إقامة مختمف السذاريع عمى إقميع البمجية و التي بجورىا عمييا السداىسة في حساية التخبة و السػارد 

 كسا تديخ عمى االستغالل األفزل ليا.
التعسيخ ىػ مجسػعة اإلجخاءات القانػنية و العسميات السادية التعسير و اليياكل األساسية و التجييز: -2

شسية مشطسة لمتجسعات بالشطخ إلى مختمف االحتياجات التي يتعيغ عمييا تمبيتيا, أما التي تيجف إلى تحقيق ت
 التجييد فيتسثل في التدود بالتجييدات و السشذآت األساسية . 

و ألن التعسيخ ىػ مػضػع تقشي بالجرجة األولى فيتعيغ عمى السجمذ الذعبي البمجؼ التدويج بكل 
خ بحدب ما تقتزيو الشرػص و التشطيسات السعسػل بيا  و التي تتسثل الػسائل ذات العالقة بعسمية التعسي

مغ  115أساسا في السخصصات التػجييية لمتييئة و التعسيخ و مخصصات شغل األراضي  كسا نرت السادة 
عمى إن البمجية و بسداىسة السرالح التقشية لمجولة تتػلى التأكج مغ احتخام تخريرات  102-11القانػن 

ػاعج استعساليا الديخ عمى السخاقبة الجائسة لسصابقة عسميات البشاء ذات العالقة ببخامج التجييد األراضي وق
 والدكغ وحتى الديخ عمى احتخام اإلحكام في مجال مكافحة الدكشات اليذة غيخ القانػنية.

ية لتخقية و في إشار التعسيخ  دائسا البمجية ممدمة في مجال الدكغ بتػفيخ  الذخوط التحزيخ          
العقارية،  كسا ليا القيام بكافة العسميات السختبصة بتييئة اليياكل و التجييدات الخاصة بالذبكات التابعة 

 الختراصاتيا وكحا العسميات الستعمقة بتدييخىا و صيانتيا . 
ة و في مجال التعسيخ و اليياكل القاعجية و التجييد في إشار حساية التخاث السعسارؼ تديخ البمجي
 عمى السحافطة و حساية األمالك و العقارات و الحساية و الحفاظ عمى االندجام اليشجسي لمتجسعات الدكشية 

 

                                                           
-2016، الدشة الثانية ماستخ، تخرز إدارة الجساعات السحمية، الدشة الجامعية محاضرات األستاذة ثابتي بؽحانة - 1

2017.https://pmb.univ-said.dz    02 /05/2019           01 :45                                           
     

 . الستعمق بالبمجية 10-11الفانػن   - 2
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 التربية و الحساية االجتساعية و الرياضة و الثقافة و التدمية و الدياحة : -3
، بحيث يطيخ دور 101-11مغ القانػن  122تشز عميو السادة في مجال التربية و التعميػ :  -

السجمذ الذعبي البمجؼ مغ خالل ما القي  عمى عاتقو مغ انجاز السؤسدات التعميع االبتجائي الستساشي مع 
الخخيصة السجرسية  الػششية و حق ضسان صيانتيا مشا لو انجاز و تدييخ السصاعع السجرسية و الديخ عمى 

 ضسان تػفيخ وسائل الشقل السجرسي.
ل الذعبي البمجؼ اتخاذ مجسل التجابيخ لتخقية الصفػلة و العسفعمى السجمذ في السجال االجتساعي :  -

الشيػض بالتعميع التحزيخؼ و الثقافي و الفشي،  وكحا السداىسة في  و عمى تجييد الحجائق الخاصة بيع
انجاز اليياكل القاعجية البمجية الجػارية السػجية لمشذاشات الخياضية و الثقافية وحتى لمتدمية،  و تقجيع 

جات ليحه اليياكل باإلضافة إلى السداىسة في تصػيخىا و السحافطة عمييا ة صيانتيا،  وكحا تشطيع السداع
التكفل بالفئات االجتساعية السحخومة و السعػزة في إشار الدياسيات العسػمية و الػششية السقخرة في مجال 

 التزامغ و الحساية االجتساعية .
مغ  124و  123في ىحا السجال تشز السادتيغ طرقات : في مجال حفظ الرحة و الشعافة و ال  -  

، و ىحه األخيخة و بسداىسة السرالح التقشية عمييا و احتخام التذخيع و 2الستعمق بالبمجية 11-10القانػن 
 التشطيع السعسػل بيسا الستعمقتيغ بحفع الرحة و الشطافة العسػمية السيسا في مجاالت :

  صخف السياه السدتعسمة و معالجتيا . تػزيع السياه الرالحة لمذخب و 
 . جسع الشفايات الرمبة و نقميا و معالجتيا 
  مكافحة نػاقل اإلمخاض السشتقمة  و الحفاظ  عمى صحة األغحية و األماكغ و السؤسدات السدتقبمة

 لمجسيػر .
  صيانة شخق البمجية و صيانة إشارات السخور التابعة لذبكة شخقاتيا 
  الخزخاء  وصيانة الفزاءات الخاصة بالتخفيو و خرػصا مشيا الذػاشئ .تييئة السداحات 

 
 
 
 

                                                           
 .الستعمق بالبمجية  10 -11القانػن  - 1
 .مجية الستعمق بالب  10-11القانػن  - 2
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 ثانيا : رئيس السجمس الذعبي البمدي  
 تعيؼ رئيس السجمس الذعبي البمدي  -1

 يتع تعييغ رئيذ السجمذ الذعبي مغ خالل االقتخاع العام و الدخؼ لمقائسة و التي تتشاول أغمبية 
،  وعميو يسكغ القػل أن 1جػ ثسانية أيام بعج اإلعالن عغ نتائج االقتخاعالسقاعج. ويشرب خالل مجة ال تتع

سشػات،  ويسارس مشربو بعج إعالن  5رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ يشتخب لعيجة انتخابية تتكػن مجتيا 
ترجره القائسة التي تحرمت أغمبية األصػات،  ويشرب الخئيذ السشتخب في ميامو بسقخ البمجية في حفل 

يػم عمى  15بحزػر مشتخبي السجمذ الذعبي البمجؼ إثشاء جمدة عمشيو يخأسيا الػالي او مسثمو خالل  رسسي
 .  2األكثخ التي تمي إعالن نتائج االنتخابات

 صالحيات رئيس السجمس الذعبي البمدي   -2
أن لخئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ صالحيات وسمصات ووضائف متشػعة ومتعجدة باعتباره يديخ مخفق 
عام إدارؼ مختبط مباشخة بالحياة اليػمية لمسػاشغ يتسيد باالزدواجية؛ فيػ يسارس صالحياتو برفتو مسثل 

؛ وعميو يعتبخ رئيذ 3لمبمجية وبرفتو مسثل لمجولة؛ وبالتالي يحتل وضيفتيغ في كل مشيسا يسارس ميام محجدة
غ ىشا يسكغ قػل أنو تختمف صالحياتو ؛ وم4السجمذ الذعبي البمجؼ وكيل الجولة ووكيل البمجية في آن واحج

 واختراصاتو باختالف السجاالت؛ ويسكغ حرخ ىحه االختراصات في الشقاط التالية:
 أ:صالحيات رئيس السجمس الذعبي البمدي برفتو مسثل الدولة:

يسثل رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ عمى مدتػػ البمجية؛ وبيحه الرفة فيػ مكمف عمى الخرػص 
 . 5بالديخ عمى احتخام وتصبيق التذخيع والتشطيع السعسػل بو

الستعمق بالحالة السجنية عمى أن رئيذ  20-70 حيث جاء في القانػن  في مجال ضبط الحالة السدنية: -
 .6السجمذ الذعبي البمجؼ ىػ ضابط الحالة السجنية

                                                           
 . 264سسية عػلسي، السخجع الدابق ص:  - 1
 الستعمق بالبمجية، الدابق الحكخ. 10-11القانػن   - 2
،محكخة لشيل شيادة الساستخ ، تخرز قانػن  البمدية  في التشسية السحمية في ظل القانؽن الجديد دوربمعخبي نادية،  - 3

 . 10، ص  2013 – 2012إدارؼ ، قدع الحقػق ، جامعة ورقمة ، 
 . 380، ص 2001، 1لشذخ و التػزيع ، ط  ، لبشان ، مؤسدة الجامعية لجراسات القانؽن اإلداري مشرػر القاضي ،  - 4
 الستعمق بالبمجية، الدالف الحكخ . 10-11القانػن  - 5
 27، الرادرة في 21، متعمق بقانػن الحالة السجنية، الجخيجة الخسسية، العجد1970فبخايخ  19السؤرخ  20-70األمخ  - 6

 .1970فبخايخ 
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حيث حػل القانػن البمجؼ لخئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ ميسة القيام بإحراء سشػؼ لفئات السػاششيغ 
شية، كسا يجػز لو السعشييغ بالخجمة الػششية السػلػديغ في البمجية أو السقيسيغ بيا؛وضبط بصاقة الخجمة الػش

تفػيس تحت مدؤولية إؼ نائب او مػضف بالبمجية الستالم ترخيحات الػالدة، و الدواج ،وكحا الػفاة ايزافة 
،  كسا رئيذ السجمذ الذعبي 1إلى تدجيل جسيع الػثائق و اإلحكام القزائية في تدجيالت الحالة السجنية

 قميع البمجية .البمجؼ بتبميغ و تشفيح القػانيغ و التشطيسات عمى إ
 . الديخ عمى الشطام و الدكيشة و الشطافة العسػمية 
  الديخ عمى حدغ تشفيح التجابيخ االحتياشية، و الػقائية لزسان سالمة و حساية األشخاص و

 . 2السستمكات في األماكغ العسػمية التي يسكغ إن تحجث فييا أية كارثة او حػادث
مغ قانػن الدابق الستعمق بالبمجية عمى  68 ت السادةحيث نرفي مجال ضبط الذرطة القزائية :  -

إن لخئيذ السجمذ  10-11مغ قانػن   92االختراص لخئذ السجمذ الذعبي البمجؼ وأكجت السادة  إن ىحا
الذعبي البمجؼ،  صفة ضابط لمذخشة القزائية ،حيث تعتبخ الزابط القزائي مغ اختراص وكالء و 

ت سمصة الشائي العام لمجسيػرية الحيغ يختبصػن مباشخة بػزيخ العجل و ضباط الذخشة القزائية العامميغ تح
قانػن اإلجخاءات الجدائية،  حيث عجد األشخاص السخػليغ لسسارسة ىحه السيام وىع ضابط الجرك،  وصف 
الزباط وعشاصخ الجرك ، مفػض الذخشة،  مفتر الذخشة،  مفتر األمغ الػششي،  ورؤساء السجالذ 

 .3البمجية
عمى انو يعتسج  10-11مغ قانػن  93و  92حيث نرت السادتيغ  جال الزبط اإلداري : في م -

رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ قرج مسارسة صالحياتو في مجال الذخشة اإلدارية عمى سمظ شخشة البمجية 
حقػق  التي يحجد قانػنيا األساسي عغ شخيق التشطيع،  كسا يديخ رئيذ السجمذ الذعبي البمجية عمى احتخام

و حخيات السػاششيغ حيث يكمف بالسحافطة عمى الشطام العام في كل األماكغ العسػمية،  معاقبة  كل 
 . 4األشخاص الحيغ يسدػن بالدكيشة العسػمية و كل األعسال التي مغ شانيا اإلخالل بيا

 
                                                           

 . 109دابق،صالسخجع الجسال زيجان،  - 1
 الدالف الحكخ . الستعمق بالبمجية، 10-11القانػن  - 2
رسالة مذاركة السجالس البمدية في التشسية السحمية )دراسة ميدانية عمى مجالس بمديات والية قدشطيشة (،دمحم خسذػن،  - 3

 2010/2011مقجمة لشيل شيادة دكتػراه ،قدع العمػم االجتساعية ،كمية العمػم اإلندانية و االجتساعية،جامعة متشػرؼ قدشصيشة ،
 . 107،ص

 الستعمق بالبمجية ،الدالف الحكخ . 10-11القانػن  - 4



 ت المحليةالفصل األول:                                                          التنظيم اإلداري للجمبعب

 

16 
 

 صالحيات رئيس السجمس الذعبي البمدي برفتو مسثال بالبمدية :  -ب 
يباشخ االختراصات التقميجية السعخوفة، إؼ يسثل البمجية في جسيع إعساليا السجنية و اإلدارية وفقا  

 صالحيات رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ باعتباره  10-11، حيث حجد قانػن البمجية 1لمقػانيغ و األنطسة 
 . 2ذخيعية و التطاىخات الخسسيةمسثل البمجية، وذالظ مغ خالل انو يسثل ىحه األخيخة في جسيع السخاسع الت

يقػم باسع البمجية ولحدابيا بجسيع األعسال الخاصة بالسحافطة وإدارة األمػال الحقػق الستعمقة بالبمجية و 
 :  3تتسثل في

 . تسثل البمجية في جسيع السخاسيع التذخيعية و التطاىخات الخسسية 
 . تسثل البمجية في كل إعسال الحياة السجنية و اإلدارية وفق ما يقتزيو الشرػص القانػنية 
 . استجعاتو لمسجمذ الذعبي البمجؼ،  و يعخض عميو السدائل الخاضعة الختراصو 
 . إعجاد مذخوع ججول أعسال الجورات و رئاستيا 
 . إبخام السشاقرات و السدايجات الخاصة بإشعال البمجية 
  الجعاوؼ  أمام القزاء باسع البمجية و لحدابيا .إبخام 
 . القيام بجسيع اإلجخاءات القاشعة لمتقادم ولدقػط الحق 

كسا يقػم رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ بتػزيع السيام و السدؤوليات،  كسا يحق لو أن يسارس الخئاسة 
ى تخكيد جسيع السرالح البمجية ، ويديخ عم4عمى مػضفيو مغ حالل التػجيو والتعجيل وإللغاء في أعساليع

 :5وحدغ سيخىا ويكمف ليحا العخض
 إدارة شؤون مػضفي البمجية. -
 اتخاذ التجابيخ لمسحافطة عمى شخق البمجية. -
 إدارة الستاحف ومكاتب البمجية. -

 صالحيات رئس السجمس الذعبي البمدي برفتو ىيئة تشفيذية لمسجمس: -ج 
يقػم رئذ السجمذ الذعبي البمجؼ في ىحا االختراص بجعػة السجمذ إلى انعقاد الجمدة في مػاعيج يعيشيا 

 ويعمغ عشيا وبعج ججولة األعسال يبمغيا إلى األعزاء ويتخأس جمداتيا ويتػلى أدرتيا 
                                                           

 .216،ص1983، 1،لبشان،دار الكتاب المبشاني، ط القانؽن اإلداري الجزائري صالح فؤاد،  - 1
 .الستعمق بالبمجية  10-11مغ القانػن  77السادة  - 2
3
  216دابق،صالسخجع الصالح فؤاد،   -  

 .ع الستعمق لمبمجية السعجل و الستس 08-90مغ قانػن  128-126السادتيغ  - 4
5
 . 216دابق، صالسخجع الصالح فؤاد،  -  
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عالقة بعسل والسحافطة عمى الشطام فييا ويذخف عمى  الجان السشبثقة عمى  السجمذ او بمجان أخخػ ليا 
 . 1البمجية

يقجم تقخيخ يزسشو بسيشة تشفيح السجمذ و حتى يتسكغ رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ مغ القيام بسيشة  
االستعانة بييئة تشفيحية  10 -11مغ قانػن  69التشفيح في أجال معقػلة حػل لو السذخوع بسػجب السادة 

الييئة  ألي جانب الخئيذ نػابو ويتخاوح عجدىع  تتػلي اإلشخاف والستابعة بخرػص مجاوالت السجمذ وتزع
 . 2حدب عجد أعزاء السجمذ الذعبي البمجؼ 5إلى  2مغ 

مشح القانػن لخئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ صالحية شخد إؼ شخز غيخ مشتخب بالسجمذ قام  
جد تاريخ و باإلخالل بحدغ سيخ الجمدة،  يحزخ رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ الجمدات و يشطسيا،  إذ يح

 .3ججول الجورات بعج التذاور مع الييئة التشفيحية
  السبحث الثاني : التشعيػ اإلداري لمؽالية

لمػالية مكانة ميسة في الجولة فيي تعتبخ وحجة مغ وحجتيا األساسية، وعمى غخار البمجية في األخخػ 
افخيل  15ان أوليا األمخ مخت بسخاحل و عخفت أنطسة و قػانيغ مختمفة في تختمف باختالف زمانيا ك

وتػالت اإلصالحات إلى إن    1969-05-23و الحؼ نز عمى تقديع الذسال و تااله إصالح   1845
وىي أىع القػانيغ التي عخفتيا  الػالية و التي تع مغ خالليا   07-12و القانػن  09-90صجر القانػن رقع 

 االعتخاف لمػالية بسسارسة العجيج مغ االختراصات .
 طمب األول : مفيؽم الؽالية الس

الػالية ىي وحجة إدارية مغ وحجات الجولة، وىي في الػقت نفدو شخز مغ أشخاص القانػن اإلدارؼ، 
  الستعمق بالػالية . 07-12تصخق إلييا القانػن 

 أوال : تعريف الؽالية : 
 الػالية ىي الجساعة اإلقميسية لمجولة و بيا اختراصات سياسية، و اقترادية   

                                                           
 . 250، ص2014، 2، عسان، دار الثقافة لمشذخ والتػزيع، طالقانؽن اإلداري مرمح مسجوح الرخايخة،  - 1
 . 133دابق،صالسخجع الججيج عتيقة،  - 2
،محكخة مقجمة لشيل شيادة ماستخ، تخرز قانػن إدارؼ، قدع الحقػق، ، الشعام القانؽني لمبمدية في الجزائرعذاب لصيفة  - 3

 . 46، ص2013-2012جامعة ورقمة ، 
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كسا تعتبخ الػالية وحجة إدارية ال مخكدية تتػفخ فييا مقػمات المخكدية وىي تتسثل  1واجتساعية و ثقافية
في الدمصة الػصية عمى البمجية حيث تتستع بالذخرية السعشػية و االستقالل السالي و تقػم بشذاشات في 

 . 2مختمف السجاالت
 خرائص الؽالية :  ثانيا:

 ة إقميسية بسجسػعة مغ الخرائز و السسيدات الحاتية مشيا : تستاز كسجسػعة ال مخكدي
الػالية ىي وحجة او مجسػعة إدارية ال مخكدية إقميسية وجغخافية وليدت مجسػعة او وحجة ال  -1

مخكدية فشية او مرمحيو او مخفقية ،فقج وججت ومشحت االستقالل و الذخرية السعشػية و مشحت قدصا مغ 
 إقميسي جغخافي وليذ عمى أساس مػضػعي .سمصة الجولة عمى أساس 

تعج الػالية كػحجة و مجسػعة إدارية ال مخكدية في الشطام اإلدارؼ الجدائخ حمقة وىسدة وصل بيغ  -2
الحاجيات السرالح و السقتزيات السيشية الستسيدة عغ مرالح الجولة ككل و بيغ مرالح و مقتزيات و 

 .  3احتياجات السرمحة العامة في الجولة
تستاز الػالية باعتبارىا مجسػعة او وحجة إدارية ال مخكدية ندبية  في الشطام اإلدارؼ الجدائخؼ  -3

وليدت وحجة او مجسػعة ال مخكدية إدارية مصمقة ، الن أعزاء الييئة و جياز تدييخىا وإدارتيا لع يتع 
العام  وىع أعزاء السجمذ الذعبي اختبارىع وانتقائيع كميع باالنتخاب،  وإنسا يختار البعس مشيع باالنتخاب 

والي الػالية مغ فبل الدمصات اإلدارية السخكدية بسخسػم،  ليجيخ ىحه يعيشػن الػالئي ،بيشسا باقي األعزاء 
 الييئة التشفيحية الػالي.

 السطمب الثاني : ىيئات الؽالية 
 .4تقػم الػالية عمى ىيئتيغ ىسا السجمذ الذعبي الػالئي و الػالي

 أوال :السجمس الذعبي الؽالئي : 
ىػ عبارة عغ الجياز مجاولة عمى مدتػػ الػالية، كسا يسثل الالمخكدية  تعريف السجمس الذعبي الؽالئي :-1

وأداة لمسسارسة ومذاركة الذعب في تديخ مختمف شؤون الحياة السحمية حيث يشتخب السجمذ الذعبي الػالئي 
                                                           

فبخايخ  29،الرادرة في  12،الستعمق بالػالية ، الجخيجة الخسسية رقع  2012فبخايخ 21، السؤرخ في 07-12القانػن  - 1
2012  . 

 . 267دابق صالسخجع السسية عػلسي  - 2
، شيادة لشيل شيادة الساجدتيخ في القانػن العام ،جامعة  دور الجساعات السحمية في التشسية السحميةعثسان ، شػيخ بغ  - 3

 . 42،ص 2011-2010أبي بكخ بمقايج ،تمسدان ، 
 الستعمق بالػالية . 07-12السادة الثانية مغ القانػن  -  4
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مغ القانػن  56دبي عمي القائسة يتخاوح عجد أعزائو بحدب السادة سشػات بصخيقة ااْلقتخاع الش 5لسجة 
ضيخ ما يدسى بالسشجوبات   1992غيخ انو مشح .1عزػ 55و35الستعمق بشطام االنتخابات  ما بيغ   16/10

  التشفيحيات الػالية
ية كل والبمجية والتي يتع اقتخاح أعزائيا مغ شخف الػلي وخػلت ليا مغ الشاحية القانػنية والشطخ 

 الرالحيات السخػلة  لمسجالذ السشتخبة .
 صالحيات السجمس الذعبي الؽالئي: -2

نجج أن السذخع الجدائخؼ نطع صالحيات السجمذ الذعبي الػالئي  07-12بالخجػع إلى أحكام القانػن 
 في إشار اختراصيغ اثشيغ ىسا : 

صالحيات تقميجية وتتسثل أساسا في الترػيت عمى السيدانيات وإدارة أمالك الػالية وإبخام  األولى :
 الرفقات .

صالحيات تتعمق بتجخالت ذات شابع اقترادؼ واجتساعي تذسل السجاالت التي تع ذكخىا  الثانية : 
 مغ نفذ القانػن والتي تتسثل في: 101إلى    73في السػاد مغ 

يحجد السجمذ الذعبي الػالئي مخصط التييئة العسخانية 2 78 سادةشبقا لشز ال التييئة العسرانية: -1
لمػالية ويخاقب تشفيحه، وبيحه الرفة يذارك في إجخاءات تشفيح عسمية التييئة العسخانية ذات البعج الجيػرؼ او 

 الػششي مع مخاعاة اإلحكام التذخيعية و التشطيسية السعسػل بيا.
يبادر السجمذ الذعبي الػالئي في السجاالت 3 87-86-85-84سػادا لشرػص الشبقالفالحة والري:  - 2

التالية : تػسيع و تخقية الفالحة، الػقاية مغ اآلفات الصبيعية، التذجيخ و حساية البيئة و الغابات، الرحة 
 الحيػانية،التدويج بالسياه الرالحة لمذخب و تصييخ السياه.

لمسجمذ القيام باألعسال  4 91-90-89-88ػاد شبقا لشرػص الس اليياكل األساسية االقترادية : -3
واألنذصة التالية: تييئة الصخق الخاصة بالػالية، وصيانتيا،ترشيفيا، تخقية ىياكل األنذصة تشسيتيا العسل 

 عمى اإلنارة الخيفية وفظ العدلة.

                                                           
 الستعمق  بشطام االنتخابات . 2016أوت  25السؤرخ في  10-16مغ القانػن العزػؼ  56السادة  - 1
 . الستعمق بالػالية  07-12القانػن   - 2
 . الستعمق بالػالية   07-12القانػن  - 3
 .    الستعمق بالػالية 07 -12القانػن   - 4
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مغ نفذ لقانػن تتػلى الػالية إنجاز وصيانة   1 92حدب نز السادةالتجييزات التربؽية والتكؽيشية: -4
 . مؤسدات التعميع الثانػؼ، التقشي و التكػيغ السيشي 

يقػم  2مغ نفذ القانػن  99-98-97-96-95-94-93:حدب نرػص الشذاط االجتساعي والثقافي -5
بالرحة العسػمية السجمذ بعج أعسال في ىحا السجال والستسثمة أساسا في :التذغيل، إنجاز اليياكل  الخاصة 

القيام بأعسال الػقاية الرحية ،مداعجة الفئات االجتساعية السحتاجة إلي رعاية ، إنذاء السؤسدات الثقافية 
 والخياضية ،بعث وتشسية التخاث الثقافي الدياحي بالػالية .

 يداىع السجمذ ويذجع إنذاء مؤسدات البشاء 3مغ نفذ القانػن  101و100شبقا لمسادتيغ الدكؼ:-6
 والتعاونيات العقارية ،وكحا القزاء عمي الدكغ الير وغيخ الرحي ومحاربتو.

 ثانيا : الؽالي 
 تعريف الؽالي  -1

لع يخد في الشرػص القانػنية السشصقية لإلدارة السحمية تعخيف دقيق لمػالي. يعتبخ مغ خال ل التي 
، 4سمصة الجولة في الػالية ومشجوب الحكػمة  دم بيا :وبالتالي يعتبخ الػلي حائيترف بيا والسيام التي يقػ 

كسا يعتبخا لػالي عزػ او سمصة إدارية مغ الدمصات اإلدارية السخكدية فيػ مسثل الدمصات اإلدارية و 
 .5الدياسية السخكدية في الػالية ،و السسثل السباشخ و الػحيج لكل مغ الػزراء في نصاق اإلدارية التي يتػالىا

 صالحيات الؽالي -2
 يسارس الػالي سمصات كثيخة سػاء باعتباره مسثال لمجولة ،أو اعتباره مسثال لمػالية و ىيئة تشفيحية 

 صالحيات الؽالي برفتو مسثال لمدولة: -أ 
حيث يعتبخ الػالي مسثل الجولة عمى مدتػػ الػالية ،فيػ الحؼ يشذط ويخاقب نذاط السرالح غيخ 

وحيث يعتبخ الػالي مسثل مختمف الػزراء إذا 6الشذاط في الػالية  السسخكدة لمجولة السكمفة بسختمف قصاعات
 .7يمتدم بتشفيح التعميسات الرادرة مغ  كل وزيخ

                                                           
 .الستعمق بالػالية 07-12القانػن   - 1
 . يةالستعمق بالػال 07-12القانػن   - 2
 .بالػاليةالستعمق  07-12القانػن   - 3
 .181،ص  2004، ديػان التػزيع ، القانؽن اإلداري ، الجزائردمحم الرغيخ،  - 4
 .187،ص2000، الجدائخ ، ديػان السصبػعات  دروس في القانؽن اإلداري عسار عػابجؼ ،  - 5
 . الستعمق بالػالية 07-12القانػن   - 6
 . 128، عشابو، دار العمػم لمشذخ و التػزيع ،ص قانؽن اإلدارة السحمية الجزائرية دمحم الرغيخ بعمي،  - 7
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 حيث يعتبخ الػالي مغ رجال الزبط اإلدارؼ وىػ مدؤول عغ حفع الشطام العام *في مجال الزبط اإلداري :
 1ة العامة و الدكيشة العامة و األمغ العامو السحافطة عمى سالمة السجتسع و صيانتو بسا يتزسشو مغ الرح

الستعمق بالػالية عمى أن الػالي مدؤول عمى السحافطة عمى  07 -12مغ القانػن 114،كسا نرت السادة 
 .2الشطام العام والدالمة والدكيشة

ولقج أكج الجكتػر عسار عػابجؼ عمى أن الػالية ىػ السدؤول السختز بعسمية حفع الشطام العام في 
الية ،حيث يسمظ سمصة إصجار القخارات اإلدارية والتشطيسية والفخدية الستعمقة بتشطيع عسمية حفع الشطام الػ 

 .3العام بالػالية
أما الزبط اإلدارؼ الستعمق بالرحة العامة والحساية السجنية فيتسثل في اتخاذ اإلجخاءات و التجابيخ 

ىحا األساس يدتصيع الػالي مثال أن يرجر لػائح الالزمة التي تكفل السحافطة عمى صحة األفخاد،وعمى 
يسشع بيا تعخيس السأكػالت لمتمػث أو عخض و بيع الدمع و المحػم عمى اليػاء الصمق دون إدعاءات 

 صحية.
ويعج الػالي السدؤول األول في إعجاد و تشفيح اإلسعافات في الػالية ،ويسكشو ليحه الغخض تدخيخ األشخاص 

عمى أن الػالي يديخ عمى إعجاد مخصصات تشطيع اإلسعافات في   119أكجتو السادة  او ىحا م4و السستمكات
 .5الػالية و تحديشيا وتشفيحىا

كحلظ أعتبخ الجكتػر حدغ حديغ مرصفى الػالي مغ رجال الزبط *في مجال الزبط القزائي : 
 28وفق لسا ورد بالسادة القزائي، و يسارس ميامو في نصاق ما أمخ بو قانػن اإلجخاءات الجشائية إذا أنو

يجػز لمػالي في حالة  6قانػن اإلجخاءات الجدئية 1966يػنيػ  8الرادر بتاريخ  100-66مغ األمخ 
ارتكاب جشاية أو جشحة ماسة بأمغ الجولة أن يقػم بشفدو باتخاذ جسيع اإلجخاءات الزخورية لسعايشة 

القزائي ففي حاالت االستعجال والزخورة ، حيث يجػز لػالي الػالية صفة الزبط 7الجشايات أو الجشح 

                                                           
 .150، ص1982، 2، الجدائخ، ديػان السصبػعات الجامعية ،ط ، اإلدارة السحمية السقارنةحدغ مرصفى حديغ  - 1
 الستعمق بالػالية، الدالف الحكخ . 07-12القانػن  -   7 

 . 188،صدابق السخجع العسار عػابجؼ،  - 3                          
، محكخة لشيل شيادة ماستخ، تخرز قانػن إدارؼ،  07-12الشعام القانؽن لمؽالي في ظل قانؽن الؽالية مارة تػفيق ،   4 -
 . 29،ص 2013-2012الحقػق ،جامعة ورقمة ،  قدع 

  .الستعمق بالبمجية 07-12مغ القانػن  119السادة  - 5
 ،قانػن اإلجخاءات الجدئية . 1966يػنيػ  08،السؤرخ في  100-66األمخ  - 6
 . 150دابق ،صالسخجع الحديغ مرصفي ، - 7
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،بحيث يكػن لمػالي سمصات 1والطخوف االستثشائية يدتصيع أن يقػم بشفدو بجسيع أعسال الزبط القزائي
 الزبط القزائي الحاالت التالية:

 الجخائع ضج الجولة ومشو  ليذ لمػالي التجخل في الجخائع السختكبة ضج األشخاص  و األمػال واإلعخاض . -
مغ  113في التسثيل و التشفيح ،نرت السادة  إن تكػن الجخيسة مػصػفة قانػنا بأنيا جشحة او جشاية  -

وشعارتيا عمى  2عمى أن الػالي يديخ عمى تشفيح القػانيغ و التشطيسات و احتخام رمػز الجولة 07-12قانػن 
، باإلضافة إلى األوامخ الرادرة  3إقميع الجولة ، كسا يديخ عمى األنطسة و تصبيق عسل الحكػمة في الػالية

 .4مغ الدمصة التذخيعية و ذالظ بعج نذخىا في الجخيجة الخسسية
 صالحيات الؽالي برفة مسثال لمؽالية: -ب

 ارية والسجنية، حيُث يديخ عمىيسثل الػالي الػالية في مختمف التطاىخات الخسسية وجسيع األعسال اإلد 
شفيحىا، ويقجم عشج افتتاح كل دورة عادية تقخيخا عغ تشفيح السجاوالت مجاوالت السجمذ الذعبي الػالئي وت

الستخحة خالل الجورات الدابقة كسا يصاع السجمذ الذعبي الػالئي سشػيا عمى نذاشات القصاعات غيخ 
 .5السسخكدة بالػالية

وعميو يقرج باألعسال السجنية األعسال التي يقػم بيا الذخز السعشػؼ وكأنو شخز شبيعي كػاجب 
الزيافة في حالة استزافة شخرية وششية أو أجشبية أو تقجيع التعازؼ أو التياني أو تمبية الجعػات التي 

أو مجعي عميو ،كسا يتػلى ترل باسع الػالية ،باإلضافة إلى أنو يسثل الػالية أما القزاء سػاء كان مجعيا 
الػالي رئاسة إدارة الػالية عمى إدارة تػضع تحت سمصة الػالي،بحيث يتػلى الػالي التشذيط والتشديق والسخاقبة، 

 . 1994جػيمية  30السؤرخ في 215-94وبالخجػع إلى السخسػم التشفيحؼ 
 :6نجج أن أجيدة اإلدارة في الػالية السػضعة تحت سمصة الػالي تتسثل في

 الكتابة العامة. -
 السفتذية  العامة . -
 الجيػان. -

                                                           
 . 187عسار عػابجؼ ،مخجع سابق،ص - 1
 . الستعمق بالػالية 07-12مغ قانػن  113السادة  - 2
 . 117،الجدائخ ،ديػان السصبػعات ،ص دروس في الييئات السحمية السقارنةعسخ الرجوق،  - 3
 . 269،ص سسية عػلسي ،مخجع سابق - 4
 .الستعمق بالػالية  07-12مغ قانػن  103السادة  - 5
  6. 269دابق، ص السخجع الدمحم الرغيخ بغمي،  -
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 رؤساء الجوائخ. -
 اختراصات الؽالي كييئة تشفيذية لمسجمس الذعبي الؽالئي:-

يقػم الػالي في ىحا اإلشار بتشفيح مجاوالت السجمذ الذعبي الػالئي، وذلظ عغ شخيق اإلدارة الػالئية  
  بعج أن ترادق عمييا ىيئة مجاولة باعتبارىا جياز تشفيحؼ

، كسا يمدم القانػن الػالي أن يصمع السجمذ الذعبي الػالئي سشػيا وخالل الفتخات 1السجمذ الذعبي الػالئي
الفاصمة بيغ الجورات عمى حالة تشفيح السجاوالت بسػجب تقخيخ يقجمو ويفخضو عمى السجمذ الذعبي الػالئي 

 .2ئحة إلى الدمصة الػصية)الػزارة(ويسكغ أن يشتج عغ مشاقذة دفع ال
كسا لمػالي صالحيات في إعالم الجسيػر بسختمف مجاوالت وأشغال السجمذ الذعبي الػالئي عغ  

شخيق نذخىا، وذلظ تجديجا لسبجأ الخقابة الذعبية، حيث يشتج عمى نذخ السجاوالت أن ألؼ مػاشغ حق 
مغ 125ا لػزيخ الجاخمية أو قزائيا شبقا ألحكام السادة اإلشالع عمى فحػاىا وإمكانية الصعغ فييا إما إداري

 .093-90قانػن الػالية الدابق 
إعالم رئيذ السجمذ الذعبي الػالئي بالسدتججات،وذلظ نطخا لمصابع القانػني لمػالية كسؤسدة إدارية  

عمى حالة تشفيح السجاوالت وتقجيع  وسياسة،كسا أن القانػن ألدم الػالي بإشالع رئيذ السجمذ الذعبي الػالئي
 .4كل السعمػمات الالزمة

 السبحث الثالث: السرالح السكمفة بالتعسير عمى مدتؽى الجساعات السحمية 
  السطمب األول :  السرالح السكمفة بالتعسير عمى مدتؽى البمدية

مشح السذخع صالحيات لمبمجية في مجال تشطيع و مخاقبة التخصيط العسخاني مع محاربة التجىػر 
الحزخؼ مغ خالل إخزاع ميجان التييئة و التعسيخ  في نرػص قانػنية صارمة  وردعية، حيث يدتػجب 

                                                           
 الستعمق بالػالية ، الدالف الحكخ. 07-12مغ قانػن  102السادة  - 1
قانػن عام، قدع  مكانة الجساعات السحمية في الشطام اإلدارؼ الجدائخؼ، رسالة ماجدتيخ،تخرزإسساعيل فخحات،  - 2

 .  127ص ، 2014-2013حقػق، جامعة الػادؼ،
، السؤرخ في  07-12،الستعمق بالػالية السعجل و الستسع بالقانػن  07/04/1990السؤرخ في  09-90القانػن  - 3

  .  2012، 12، العجد ،الجخيجة الخسسية  21/02/2012
،محكخة ماستخ، تخرز قانػن إدارؼ، فخع العمػم  12/07الؽالية جبارة تؽفيق، الشعام القانؽن لمؽالي في ظل قانؽن  - 4

 . 37، ص2012/2013القانػنية و اإلدارية ،كمية الحقػق و العمػم الدياسية ،جامعة قاصجؼ مخباح ،ورقمة، 
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لسصابقة أعسال عمى البمجيات التحقق مغ التدام تخريز األراضي و قػاعج استعساليا مع السخاقبة السدتسخة 
 . 1البشاء، وكجا الحفاظ عمى التخاث العسخاني و السعسارؼ و الصابع الجسالي

وىحا ما جعل البمجية تمجا إلى االستعانة بعجة ىيئات ومرالح عسػمية محمية تشتدب إلييا مجسػعة مغ 
ي أشار التذخيع التشطيع السيام ،تديخ عمى انجازىا و تمتدم بتػفيخ مجسػعة الخجمات العسػمية السػكمة إلييا ف

 . 2السعسػل بيسا،  كسا تتجخل في قػاعج التييئة و التعسيخ لغخض االستذارة في إعجاد مخصصات التعسيخ
وتتسحػر ىجه السرالح الستػاججة عمى مدتػػ البمجية في مرمحة السياه، مرمحة الشقل،مرمحة تػزيع 

 الصاقة .
 : مرمحة السياه  1

بالدنا ندبة محجودة و مػزعة بصخيقة غيخ متداوية زمشيا ومكانيا، و يعػد  تذكل السػارد السائية في
الصمب الستدايج عمى السػارد إلى الشسػ الجيسغخافي  الدخيع إضافة إلى التصػر الحزخؼ الػاسع الحؼ يتختب 

استيالك الديادة السدتسخة في انجاز البشايات و الدكشات مع ارتفاع السدتػػ السعيذي لمفخد مسا يجل عمى 
الستعمق بالتييئة و  29\90مغ القانػن  07،بشاء عمى ىجا فان السادة 3كسيات ىائمة و معتبخة مغ الساء

التعسيخ، السعجل و الستسع نرت عمى :"يجب أن يدتفيج كل بشاء معج لمدكغ مغ مرجر لمسياه الرالحة 
 سصح األرض". لمذخب، كسا يجب أن يتػفخ عمى جياز لرخف السياه يحػل دون تجفقيا عمى

فاستفادة البشاء السعج لمدكغ مغ مرجر لمسياه الرالحة لمذخب وجياز لرخف السياه يعج شخشا 
 . 4جػىخيا يتعمق بالبمجية و بسذخوع البشاء

و كسبجأ عام أن الخجمة العسػمية لمسياه مغ اختراص الجولة او البمجيات، أال انو يسكغ لمجولة أن 
عمى أساس دفتخ  5لعسػمية لمسياه ألشخاص معشػييغ خاضعة لمقانػن العامتسشح امتياز تدييخ الخجمات ا

 الذخوط  ونطام الخجمة يرادق عمييسا عغ شخيق التشطيع .

                                                           
 الستعمق بالتييئة و التعسيخ . 29-90مغ القانػن رقع  36السادة   - 1
، ممتقى حػل تدييخ الجساعات السحمية ،جانفي ير في صالحيات الجساعات السحمية، التييئة و التعسلعخوق دمحم اليادؼ - 2

 . 34،جامعة متشػرؼ، قدشصيشة ص  2008
 . 69، مجمة الباحث العجد الخامذ صتديير السؽارد السائية مع األخذ بالعامل البيئيجة، بيحسدة بغ قخيشة، محيغ ز  -  3
4 -  GILLIG DAVID, ’’permis de construire’’, jurisclasseur)environnement(N°6-2007,paris, p 29 

,30  
، الرادرة في 60عجد الجخيجة الخسسية ق بالسياه ،يتعم 2005أوت  04، مؤرخ في  12-05مغ القانػن رقع  101السادة  -  5

 . 59،2009عجد ،الجخيجة الخسسية، 2009سبتسبخ  11، مؤرخ في 06-09، معجل و متسع بالقانػن رقع 2005سبتسبخ  04
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 كسا يسكغ لمبمجية استغالل الخجمات العسػمية لمسياه عغ شخيق االستغالل السباشخ الحؼ يتستع 
لعسػمية لمساء او التصييخ في أشار الحجود اإلقميسية الخجمة ا 1باالستقاللية السالية او عغ شخيق مشح امتياز

لالمتياز باستغالل السشذات و اليياكل التابعة لألمالك العسػمية االصصشاعية لمساء و صيانتيا و تججيجىا و 
 إعادة تأىيميا و تصػيخىا حيث تدسح حدب الحالة بزسان مايمي : 

ل و معالجة الساء السػجو لالستعسال السشدلي و إنتاج الساء انصالقا مغ مشذات الحذج و التحػي  -*
 الرشاعي و تػصيمو م تخديشو و تػزيعو.

 جسع السياه القحرة وصخفييا وتصييخىا وكجا معالجة األوحال الشاجسة عغ التصييخ ألزالتيا الشيائية . -*
وتحريل السبالغ السدتحقة  االستغالل التجارؼ لالمتياز عغ شخيق إدخال مجسػع عسميات الفػتخة -*

 عمى مدتعسمي الخجمة العسػمية لمسياه او التصييخ شبقا لشطام التدعيخة . 
مغ القانػن الستعمق بالسياه السعجل و الستسع فان السػاشغ ال يدسح لو  74وعسال بشز السادة 

 . بالترخف و استغالل السػارد السائية سػاء مغ قبل اإلدارة السخترة و لفتخة معيشة 
كسا تػجج حاالت تاجا اإلدارة السكمفة بالسػارد السائية يأخح كل التجابيخ التشفيحية لتػقيف و تفخيغ 
اإلفخازات او ارمي السػاد الزارة عشجما ييجد تمػث السياه بالرحة العسػمية،كسا يسكشيا أن تتخح أمخ بػقف 

 .2األشغال السذتبو في ذالظ
 178-91مغ السخسػم التشفيحؼ رقع  08، والسادة 173-91مغ السخسػم التشفيحؼ رقع  08ووفقا لمسادة 

،فان رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ يمتدم باستذارة السرالح العسػمية لمسياه و السكمفة عمى السدتػػ السحمي 4
 تجخميا في مجال التعسيخ  أىع صػروجػبا عشج إعجاد أدوات التعسيخ إلبجاء رأييا و مالحطتيا، وىي 

                                                           

عبارة عغ عقج ادرؼ تتعيج بسػجبو اإلدارة مسثمة في البمجية او الػالية إلى احج اإلفخاد او أشخاص القانػن الخاص او العام * 
بإدارة مخفق إدارؼ تجارؼ او صشاعي مغ اجل استغاللو لسجة محجدة وذالظ عغ شخيق وسائمو الخاصة وعمى مدؤوليتو،وفي 

ػما يجفعيا كل مغ انتفع بخجمة السخفق ،كسا يسكغ أن يقػم السمتدم بانجاز و بشاء و اقتشاء تجييدات السقابل يتقاضى  رس
 ضخورية .

 ،معجل و متسع  12-05القانػن  -  2
يحجد إجخاءات إعجاد السخصط التػجييي لمتييئة و التعسيخ   1991ماؼ  28، مؤرخ في  177-91السخسػم التشفيحؼ رقع   - 3

،السعجل و الستسع بالسخسػم التشفيحؼ 1991، لدشة 26عجد  الجخيجة الخسسيةو محتػػ الػثائق الستعمقة بو ،ميو   و السرادقة ع
 . 2005، 62عجد  الجخيجة الخسسية، 2005سبتسبخ  10السؤرخ في  317-05رقع 

يحجد إجخاءات إعجاد مخصصات شغل األراضي و السرادقة  1991ماؼ  28،مؤرخ في  178-91السخسػم التشفيحؼ رقع  -  4
السؤرخ  166-12الستسع بسػجب السخسػم التشفيحؼ رقع  1991، 26عجد ،الجخيجة الخسسيةمحتػػ الػثائق الستعمقة بيا ، عمييا و

 . 2012، 21عجد ،الجخيجة الخسسية ،  2012في افخيل 
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 مرالح الشقل -2
يشجع عغ تدايج الدكان  امتجاد السجيشة مغ حيث السشاشق العسخانية ،فتػسع و تدايج  مخاكد العسل و 
التجارة و أماكغ التخفيو التي تعخفيا السجيشة نجج مخاكد الشذاشات مػزعة في نقاط متباعجة مسا يمدم عمى 

ا شخع وزارة الشقل بإعجاد خصط لتشفيح أىجافيا السحجدة ،  و تقتخح القػانيغ ،ليح1الدكان تشقالت مدتسخة 
 الالزمة و تعخضيا عمى الدمصات التذخيعية و التشفيحية التي ليا إقخار التفتير .

 و بالشدبة لشقل الحزخؼ عمى السدتػػ السحمي ،يتع إنذاء مجيخية الشقل وتتجمى مياميا ب:  
 مخصط الشقل . تحزيخ، إعجاد ، وتشفيح -*
 العسل عمى تصبيق القػانيغ الخاصة و تدييخ األوضاع في قصاع نفل السدافخيغ.  -*
 . 2تدميع الخخز و الػثائق  وفقا لمقػانيغ السشرػص عمييا  -*

ل عمى مدتػػ عمى مدتػػ البمجية بتييئة قبل مجيخية الشقل تتػلى مرالح الشتدميع ىحه الخخز مغ ق
،    كسا تداىع ىحه السرالح في إعجاد أدوات التعسيخ مغ حالل 3و إشارات الػقػف أماكغ تػقيف الحافالت

الدالف  178-91و  177-91السجال وذالظ وفقا لمسخسػم التشفيحؼ  ومالحطاتيا في ىحا رأييا إعصاء
  ذكخىسا.

 وفي ىحا الرجد يسكغ لمػالي الترخيح بان مرمحة نقل السدافخيغ ىػ مذخوع ذو مشفعة عامة عمى
 .4عكذ رئيذ البمجية الحؼ ليذ لو صالحية في ذالظ إال إذا كان السذخوع متػاجج عمى إقميع بمجيتو

الستزسغ تػجيو الشقل البخؼ وتشطيسو التي تشز   17 -88مغ القانػن رقع  05وبالخجػع إلى السادة  
ؼ شروط أكثر فائدة يجب إن يرمي نعام الشقل إلى التمبية الحقيقية لحاجات السؽاطشيؼ ضسعمى انو : " 

 " . لمسجسؽعة الؽطشية والسدتعسميؼ مؼ حيث التكمفة والجؽدة والتدعيرة وجؽدة الخدمات واألجال واألمؼ

                                                           
،محكخة لشيل -السحصة الججيجة باتشة  – الشقل الحزري الجساعي )دراسة حالة الخط الحزري بؽزوران (لػىابي وليج ، - 1

 . 2010شيادة الساستخ ،تخرز اقتراد الشقل و اإلمجاد، فخع اقتراد و تديخ الخجمات ،جامعة الحاج لخزخ، باتشة ،
، محكخة في الجزائر  ل الحزاري ودورىا  في  تحديؼ أداء نعام الشقل الحزاري الدمطات التشعيسية لمشقسكحال ريسو ،  - 2

 . 63،ص  2011-2010لشيل شيادة الساستخ، تخرز اقتراد و نقل، جامعة الحاج لخزخ، باتشة، 
 . 65-64سكحال ريسو ، نفذ السخجع ،ص  -3

4 - GERARD Patrick ; pratique du droit de l’urbanisme ; Eurolles ; 4em  édition ; 
Pris ;2004 ;p16.  
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الجولة والجساعات    مغ ىشا القانػن التي اوكج ميسة وضع ىحا القصاع إلى كل 06وكحالظ السادة 
لشقل خاصة الستعمقة مشيا بالتأىيل  وإلشعال السحمية ،بحيث تقػم بتشطيع الذخوط العامة لسسارسة أنذصة ا

   . 1وألمغ باإلضافة إلى إمكانية إنذاء مؤسدة خاصة بالشقل العسػمي عبخ الصخيق لمسدافخيغ والبزائع
 مرالح تؽزيع الطاقة -ج

ييجف قصاع الصاقة إلى إدخال التقشيات الججيجة و تصبيقات و تصػرىا في مختمف فخوع القصاعات 
يسكؼ لكل مشتج وكذلغ كل عمى أنو " 2 01- 02مغ القانػن رقع  24التابعة لو ،في ىحا الرجد تشز السادة 

بشاء مشذأة  شخص طبعي أو معشؽي خاضع لمقانؽن العام او الخاص السذاركة بالتعبير عؼ رغبتو في
 إلنتاج الكيرباء واستغالليا ".

يفيع مغ خالل السادة أن شبكة الكيخباء و الغاز في الجدائخ ليا مخكد استخاتيجي ويسثالن قصاعات 
البشية التحتية الحجيثة ، ونطخا لسكانة قصاع الكيخباء والغاز وقصاع الصاقة عسػما فيػ يذكل العرب السحخك 

الدياسة العامة لمجولة ،أما بخرػص السخ قبة التقشية واألمغ  والحخاسة و الذخشة   لمشذاط االجتساعي  لتشفيح
اإلدارية في مجال الصاقة فتتع معانية السخالفات مغ شخق أعػان  مختريغ ومؤىميغ قانػنا مغ قبل الػزيخ 

 .3السكمف بالصاقة او مغ قبل رئيذ لجشة الزبط وكل في اختراصو 
لييئات العسػمية و السخترة  بالتدييخ والسخاقبة عمى مدتػػ البمجؼ تدتشتج مغ خالل دراستا لسختمف ا

أن ىحه السجيخيات ليا عالقة مباشخة بالتييئة والتعسيخ والتي تشجرج مياميا في إشار السذاركة الػجػبية  في 
 لمقػانيغ الستعمقة بالتعسيخ.   4إعجاد مخصصات التعسيخ وفقا

داىع في قػاعج التييئة والتعسيخ ، نجج أيزا الجور البارز الحؼ تمعبو فباإلضافة إلى البمجية التي ت
 الػالية  كييئة ثانية عمى السدتػػ السحمي .                           

 السطمب الثاني : السرالح السكمف بالتعسير عمى مدتؽى الؽالية
ل التعسيخ، مغ بيغ أىع تتجخل مجسػعة مغ السرالح التابعة لمجولة عمى مدتػػ الػالية في مجا

 السرالح مايمي : 
                                                           

 ػجيو الشقل البخؼ و  تشطيسو،، الستزسغ ت1988-05-10، مؤرخ في 17/ 88مغ القانػن رقع  06و  05السادة   - 1
 ، السعجل الستسع. 19،عجد الجخيجة الخسسية

 ،الجخيجة الخسسيةخباء و الغاز بػاسصة القشػات،يتعمق بالكي 2002فيفخؼ  05السؤرخ في  02/01مغ القانػن  24السادة  - 2
 . 2002، 08،عجد

 ،نفذ السخجع . 02/01،مغ القانػن رقع  142السادة  - 3
 . 2012، 12عجد  الجخيجة الخسسية،يتعمق بالػالية ، 2012فيفخؼ  12مؤرخ في  12/07القانػن رقع  - 4
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 السرالح التابعة لؽزارة الدكؼ والعسران:  -1
 عمى أنو: 1 13-13مغ السخسػم التشفيحؼ رقع  2تشز السادة 

 ( مجيخيات  والئية ،تجعي 3يتع تجسيع السرالح الخارجية لػزارة الدكغ والعسخان في ثالث )
 عمى التػالي :

تتػلى ىحه األخيخة تشفيح الدياسة الستعمق ( :  D.M.A.E.Cشدسة السعسارية والبشاء )مديرية التعسير والي -أ
 بالتعسيخ و اليشجسة السعسارية و البشاء عمى السدتػػ السحمي و تكمف بيحه الرفة بسا يمي : 

 في مجال التعسير :   - 
 تشفيح أدوات التييئة ومخاقبتيا ومتابعتيا بالتشديق مع الييئات    السعشية  تتزسغ 
 عمى السػاقع والسشاشق ذات الصابع الخاص السحافطة 
 التعبيخ لديخ عمى احتخام القػاعج في مجالا 
  تشطيع تجخالت إعادة تشذيط األندجة الحزخية السػجػدة 
  .بخمجة وضسان تػفخ العقار القابل لمتعسيخ عمى السجػ القخيب والستػسط والبعيج 
 .دراسة شمبات عقػد التعسيخ وإبجاء اآلراء التقشية الزخورية إلعجاد مختمف الدشجات الستعمقة بيا 

 في مجال اليشدسة السعسارية : - 
  تفزيل اإلبجاع السعسارؼ وتقشيات البشاء السالئسة لمسػاقع وتخقية إشار مبشي متشاسق وجسيل حدب

 الخرائز الجغخافية السشاخية واالجتساعية السحمية . 
   . ضسان التشاسق في تصػر الدكغ والتجييدات العسػمية والخجمات والشذاشات 
     لبخامج التييئة الحزخية  و اإلعجاد ضسان التحكع في األشغال برفة صاحب مذخوع مفػض

 الجورؼ لحالة تقجيسيا . 
 في مجال البشاء :  –     
 .التأكج مغ تصبيق الػثائق التقشية و التشطيسية و مقاييذ البشاء السعسػل بيا 
 . إحراء قجرات إنتاج السحاجخ ة تحجيج مػاقع السػاد الصبيعية  السدتعسمة في البشاء 
  .السبادرة بكل نذاط يتعمق بالبحث و ييجف إلى تخقية و تصػيخ أنطسة  البشاء و مػاد البشاء 

 
                                                           

 الجخيجة الخسسية رجية لػزارة الدكغ و العسخان ،يخ السرالح الخا، يحجد قػاعج تشطيع و تدي13/13السخسػم التشفيحؼ رقع  - 1
 . 2013 -01- 16،الرادرة في  03عجد 
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  1الديخ عمى رقابة التشطيع  في مجال البشاء. 
وتججر اإلشارة أن مجيخية التعسيخ و اليشجسة السعسارية و البشاء الستػاججة عمى السدتػػ الػالئي تزع أربعة 

 مرالح وىي كاألتي :
 مرمحة التعسيخ و التييئة الحزخية . -*
 مرمحة اليشجسة السعسارية و البشاء . -*
 مرمحة متابعة الرفقات العسػمية . -*
 مرمحة اإلدارة و الػسائل .  -*

وتزع كل وحجة مغ ىحه السرالح عمى أربعة مكاتب عمى األكثخ ، و ذالظ بالشطخ إلى  أىسية السيام 
 .2السػكمة إلييا 

 :   (D.Lالدكؼ )مديرية  -ب
 تتػلى مجيخية الدكغ ميسة تشفيح الدياسة الستعمقة بالدكغ عمى السدتػػ السحمي وتكمف بيحه الرفة بسا يمي:

اقتخاح بخامج الدكغ السبادر بيا مغ الجولة والجساعات السحمية ومتابعة حالة تقجميا باالترال مع الدمصات  -
 السحمية والييئات السعشية.

مخاقبة الشػعية التقشية الخاصة بإنجازات القصاع وتشديق الشذاشات مغ أجل تصػيخ بخامج السذاركة في  -
 التخقية العقارية.

 متابعة ومخاقبة الشذاط العقارؼ السسارس مغ شخف الػكالء العقارييغ. -
 متابعة ومخاقبة الشذاط العقارؼ السسارس مغ شخف السخقيغ العقارييغ والسقاوليغ العقارييغ. -
 ديخ عمى تشفيح ومخاقبة اإلعانات العسػمية وضسان متابعة اإلنجازات الستعمقة بيا .ال -
ضسان التحكع في األشغال برفة صاحب مذخوع مفػض لبخامج الدكغ التي بادرت بيا الجولة والجساعات  -

 السحمية.
 متابعة البصاقة السحمية في مجال تػزيع الدكغ باالترال مع الجساعات السحمية والييئات السعشية. ضسان -
 ضسان متابعة وتقييع إنجازات بخامج الدكشات.  -

 وتتكػن مجيخية الدكغ مغ ثالث إلى أربع مرالح تتسثل في كل مغ:
 مرمحة الدكغ العسػمي إليجارؼ.   - 

                                                           
 . 13/13مغ السخسػم التشفيحؼ  0 3السادة   - 1
 .13/13مغ السخسػم التشفيحؼ رقع   04السادة  - 2
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 يل اإلشار السبشي.مرمحة الدكغ الخيفي وتأى -  
 مرمحة التخقية العقارية وإعانات الجولة. - 
 مرمحة اإلدارة والػسائل. - 

 . 1تزع كل مرمحة أربعة مكاتب عمى األكثخ حدب أىسية السيام السػكمة ليا 
 :  (D.E.Pمدرية التجييزات العسؽمية ) –ج 

السيام التي تكفل بيا مجيخية التجييدات العسػمية  مجسػعة  مغ السخسػم التشفيحؼ 07حجدت السادة 
 وىي كاألتي 

 *. ضسان التحكع في اإلشغال برفة صاحب مذخوع مفػض لبخامج التجييدات العسػمية .

 *. السذاركة في تحجيج االحتياجات  مغ التجييدات العسػمية  بالتػافق مع بخامج الدكشات.
 التجييدات العسػمية .*. ضسان متابعة وتقيع إنجازات بخامج 

 *. السداىسة في تحجيج إجخاءات  حساية اإلشار السبشي .
 *. السذاركة في تحزيخ السمفات التشطيسية الستعمقة برفقات األشغال  والجراسات .

 *. ضسان جسع واستغالل السعصيات الستعمقة بالجراسات واإلنجازات في مجال التجييدات العسػمية .
 اريع السشجدة ألصحاب السذاريع .*. ضسان تدميع السذ

 *. القيام بتحجيج الشديج الحزخؼ السػجػد واقتخاح عسميات لتكييفو باالترال مع اليياكل السعشية 
 مفتذيو البيئة الؽالئية . -2

تتكػن البيئة مغ السػارد ا لصبيعية الحيػية والالحيػية كاليػاء والبشاء واألراضي وباشغ األرض والبشات 
، ونججان الجدائخ تعاني 2والحيػان وأشكال التفاعل بيغ ىحه السػارد وكحا األماكغ والسشاضخ، والسعالع الصبيعية 

الترحخ وىحا راجع إلى عجة أسباب تتعمق باإلقميع او مغ عجة مذاكل  بيئية كاليػاء الساء والتػزيع العسخاني و 
،ليحا لجأت إلى إنذاء عجة مؤسدات لحساية السحيط والبيئة ومغ 3السشاخ ،او بدياسات التعسيخ السعتسجة 

 بيشيا مفتذية البيئة الػالئية عمى مدتػػ الػالية .

                                                           

  1. 13/13مغ السخسػم التشفيحؼ رقع   6و  5السادة   -
 . 43عجد  يجة الخسسيةخ ، الجئة في إشار التشسية السدتجامةالستعمق بالبي  2013-06-19،مؤرخ في  03/10القانػن رقع  - 2
،دراسة حالة مؤسدة بدكخة، محكخة لشيل شيادة  دور اإلدارة البيئية في مزايا لمسؤسدة الرشاعيةبخاني لصيفة ،  - 3

 . 43- 33،ص  2008الساجدتيخ، في العمػم االقترادية ،تخرز اقتراد و تدييخ السؤسدة
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ئخؼ مغ خالل السخسػم التشفيحؼ فسفتذية البيئة الػالئية عبارة عغ ىيئات استحجثيا السذخع الجدا   
،حيث تعج ىحه السفتذيات الجياز 1الستزسغ إحجاث مفتذية البيئة في الػالية ،السعجل الستسع 96/60رقع

 الخئيدي التابع لمجولة في مجال مخاقبة تصبيق القػانيغ والتشطيسات الستعمقة بحساية البيئة أو التي تتعمق بيا.
ئة بترػر وتشفيح بخنامج لحساية البيئة عمى كل تخاب الػالية  ،.باالترال تتكفل السفتذية الػالئية لمبي 

البيئة  مع األجيدة األخخػ في الجولة والبمجية ووضع التجابيخ الالزمة والخامية إلى الػقاية مغ كل أشكال تجىػر
تو ،وصيانة الثخوات ومكافحاتيا،السيسا التمػث والترحخ وانحخاف التخبة والحفاظ عمى التشػع البيػلػجي وتشسي

. وتبقى ىحه السذاركة لسجيخية البيئة في إعجاد مخصصات التييئة و  2الريجية وتخقية السداحات الخزخاء
التعسيخ  مجخد وثيقة أخالقية و معشػية تحدذ الجساعات السحمية بزخورة االعتشاء بالبيئة و ال تفػض عمييا 

 3أؼ تبعات قانػنية مباشخة
 والثقافةمديرية الدياحة  -3

 مديرية الدياحة:
يعػد الفزل لسجيخية الدياحة في مجال التعسيخ إلى تكخيذ القػانيغ الستعمقة بيحا األخيخ وذات   

الرمة بػزارة الدياحة والتي تحتل مكانة مخكدية ضسغ األشخاص الستجخميغ في قػاعج التييئة والتعسيخ وذلظ 
الحؼ ييجف إلى تشسية مدتجامة لمسشاشق  03/01ػن رقع مغ خالل الػسيمة القانػنية الستسثمة في القان

 الدياحية،والحؼ ييجف مغ خاللو إلى:
 *. تصػيخ وتخقية االستثسار في قصاع الدياحة.

 *. تمبية حاجيات السػاششيغ وشسػحاتيع في مجال الدياحة والتخفيو والتدمية.
 القجرات الصبيعية والتاريخية والثقافية. *. السداىسة في حساية البيئة وتحديغ أوضاع السعيذة،وتثسيغ

 *. تثسيغ التخاث الدياحي.

                                                           

الجخيجة الخسسية  ية ،،يتزسغ احجث مفتذية في الػال 1996 -01 -26، السؤرخ في  96/60السخسػم التشفيحؼ رقع   -3
الجخيجة ،2003ديدسبخ  17، السؤرخ في  03/494تسع بسػجب السخسػم التشفيحؼ رقع ، السعجل و الس 1996، لدشة  07عجد

 . 2003،لدشة  80عجد الخسسية 
 مغ السخسػم التشفيحؼ نفدو . 02السادة  -  2
بكخ ،رسالة دكتػراه في القانػن العام ،كمية الحقػق، جامعة بػ ، اآلليات القانؽنية لحساية البيئة في الجزائروناس يحيي   - 3

 .  65- 64، ص 2007بمقايج تمسدان ،
 



 ت المحليةالفصل األول:                                                          التنظيم اإلداري للجمبعب

 

32 
 

فالدياحة بسفيػميا الثقافي ىػ كل نذاط استجسام ييجف مغ خاللو إلى البحث عغ السعخفة واكتذاف 
 .1تخاث عسخاني كالسجن والسعالع التاريخية والسباني

شاشق التػسع والسػاقع الدياحية نجج أنو بالشدبة الستعمق بس 03-03مغ القانػن رقع  10وبالعػدة إلى السادة 
لمسشاشق الدياحية تخزع إلى إجخاءات الحساية الخاصة بذغل واستغالل األراضي السػجػدة داخل ىحه 
السشاشق السػقع مع احتخام قػاعج التييئة و التعسيخ باإلضافة إلي الحفاظ عمى مشاشق التػسع و السػقع 

البيئة و تجىػر السػارد الصبيعية والثقافية، مشع كل نذاط غيخ مالئع مع  الدياحة مغ كل أشكال التمػث
. كسا تكمف الجولة و الجساعات اإلقميسية بحساية و تثسيغ مشاشق التػسيع ومحاربة الذغل 2الشذاط الدياحي

أو  الالمذخوع لألراضي والبشايات غيخ السخخرة قانػن ففي ىحه الحالة تمجأ مباشخة إلى تػقيف األشغال
 . 3تيجيع البشايات وإعادة السػاقع إلى شبيعتيا

 مديرية الثقافية : -ب
ونقذ  الذيء يشصبق عمى  4 89/04إن وزارة الثقافة فيي التييئة والتعسيخ مكخسة في القانػن رقع 

 مجيخية الثقافية  فيي السخجع ليحه الػزارة كػنيا تدتسج مخجعيتيا ومخكدىا مغ مختمف قػانيشيا.
بحيث تعيغ حجود ىحه األخيخ بسخسػم مذتخك بيغ وزيخ الثقافية ووزيخ  5الحؼ عالج مدألة الحطيخة الثقافية 

لمسستمكات الثقافية حيث يشذأ مخصط  استذارة المجشة الػششية ويئة والتييئة العسخانية ، الجساعات السحمية الب
 .رضي فيػ يعج أداة لمحسايةغل األعام لتييئة الحطيخة الثقافية الحؼ يجرج في  مخصصات ش

يمتدم األفخاد قبل الذخوع في عسمية اليجم بالحرػل عمى رخرة اليجم إذا كان البشاء واقعا ضسغ 
األمالك التاريخية ،او الدياحية ،او السعسارية او الثقافية، أو الصبيعية ألن السداس بيجه األصشاف يشجع 

 مغ السخسػم  21ترة ,فشجج السادة تيجيع البشايات مغ شخف الجيات اإلدارية السخ

                                                           
التػسيع و السػاقع الدياحية  ،يتعمق بسشاشق 2003-02-17، السؤرخ في  03/10مغ القانػن رقع  03و  02السادتيغ  -  1
 . 2003، سشة 11عجد الجخيجة الخسسية،

الجخيجة الخسسية و السػاقع الدياحية ،التػسيع ، يتعمق بسشاشق 02/2003/ 17السؤرخ في ، 03/03مغ القانػن  10السادة  - 2
 . 2003،  11عجد 

 مغ القانػن  الدالف الحكخ. 30السادة  - 3
 .     44،2004عجدالجخيجة الخسسية  يتعمق بحساية التخاث الثقافي ، 1998 -06- 15،مؤرخ في  98/04القانػن رقع  - 4
 يقرج بالحطيخة الثقافية السداحات التي تتدع بأغمبية السستمكات الثقافية التي السػجػدة عمييا و بأىسيتيا .* 
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: " يسكؼ لرئس السجمس الذعبي بعد استذارة التي تشز عمى ما يمي 1 323/ 03التشفيحؼ رقع 
لمدقؽط أو التي تذكل خطرا وشيكا أن يأمر باتخاذ  مديرية الثقافية لمؽالية وفيسا يخص العقارات اآليمة

 اغميؼ  عقارا مؽجؽدا داخل السشطقة السحسية ".التدابير السؤقتة مؼ أجل ضسان سالمة األشخاص الذ
ونفذ الذيء يشصبق بالدبة اآليمة لميجم ,التي تعتبخ سشج لبشايات مجاورة مسا يدتجعي ضخورة 

 الحرػل عمى رخرة اليجم في ىجه الحال .
ىدم "ال يسكؼ القيام بأي عسمية  2السعجل والستسع91/176مغ السخسػم التشفيحؼ رقع  61كسا تشز السادة 

جزئية او كمية لبشاية دون الحرؽل مدبقا عمى رخرة اليدم وذالغ عشدما تكؽن ىذه البشاية واقعة في 
مكان مرشف او في طريق الترشيف او في قائسة األمالك التاريخية او السعسارية ،او الدياحية،او 

لبشاية اآليمة لميدم سشد الطبيعية  طبقا لإلحكام التذريعية ،التشعيسية السطبقة عمييا او عشدما تكؽن ا
 لبشايات مجاورة".

التي تشز عمى مػضػع السخصط الجائع  02مغ السادة 3 421/ 03وكحالظ السخسػم التشفيحؼ رقع 
" في إطار احترام األحكام الستعمقة بالسخطط التؽجييي لحفع واسترالح القصاعات السحفػضة كسا يمي :    

لمتييئة والتعبير، يحدد السخطط الدائػ لحفظ واسترالح القطاعات السحفؽظة ،بالشدبة لمسجسؽعات العقارية 
الحزرية او الريفية السشذأ في شكل قطاعات  القؽاعد العامة وارتفاقات استخدام األرضي التي يجب أن 

لى العقارات التي ال تكؽن محل ىدم او تعديل او التي فرض عمييا اليدم او التعديل كسا تتزسؼ اإلشارة إ
 يحدد الذروط السعسارية التي يتػ عمى أساسيا السحافعة عمى العقارية وإلطار الحزري" .

نز ىحا السخصط عمي إجخاءات خاصة السيسا ما تعمق بالسستمكات العقارؼ السدجمة في قائسة  فقج
ضافي، ويتع  إعجاده بسػجب مجاولة السجمذ الذعبي الػالئي بشاءا عمى شمب مغ الػالي بعج إخصاره الجخد اإل

مغ الػزيخ السكمف بالثقافة ، يعمع الػالي رئذ او رؤساء السجالذ الذعبي البمجية وتشذخ السجاولة لسجة شيخ 
قافة بعج مػافقة السجمذ الذعب الػالئي مقخ البمجية ثع تخسل ندخة مشيا مغ قبل الػالي إلي الػزيخ السكمف بالث

عمييا مع العمع أن عسمية اإلعجاد تدشج إلى مكتب دراسات او ميشجس معسارؼ مؤىل قانػن شبقا لمتشطيع 

                                                           
الستزسغ كيفيات إعجاد مخصط حساية   05/10/2003، مؤرخ في  323/ 03مغ السخسػم التشفيحؼ رقع  21السادة  - 1

 . 2003، 60عجد خيجة الخسسية الج اشق التابعة ليا و استرالحيا،السػاقع األثخية و السش
 ،معجل و متسع . 91/176مغ السخسػم التشفيحؼ رقع  61السادة   - 2
واسترالح  ، الستزسغ كيفيات إعجاد السخصط الجائع 05/10/2003،مؤرخ في  324/ 03السخسػم التشفيحؼ رقع  - 3

 .   60،2003عجد  الجخيجة الخسسيةالقصاعات السحفػضة ،
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الستعمق باإلعسال الفشية لمسستمكات الثقافية السحسية بعجىا يخزع السخصط لالستذارة مغ قبل مختمف الغخف 
 .  1يػما 60قراء العسػمي لسجة والسرالح العسػمية يميو االست

أما بخرػص عسمية التشفيح فيشفج السخصط الجائع لحفع واسترالح القصاعات السحفػضة وتيديخ مجيخية 
الثقافة لمػالية السعشية بالتذاور مع رئذ او رؤساء السجالذ الذعبي البمجية السعشية، وبخرػص شمبات 

تييئة وإعادة التييئة عمى رخز البشاء والتجدئة واليجم وكحا شمبات التخخيز التي تخز إشعال التعجيل وال
عقارات او جدء مشيا تقع داخل القصاع السحفػظ محل قخار تأجيل اثشا إعجاد مذخوع ىحا السخصط ويعجل 

 2ويخاجع بشفذ اإلجخاءات التي تع فييا إعجاده 
 
 

                                                           
 ، السخجع الدابق . 03/324مغ السخسػم التشفيحؼ  13إلى  03السػاد مغ  - 1
 مغ السخسػم التشفيحؼ نفدو . 18و  17السػاد   - 2



 

 

 

  

 

 الفصل الثانً 

 اختصاص الجماعات المحلٌة

فً مجال التهٌئة و التعمٌر      
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 الفرل الثاني :اختراص الجساعات السحمية في مجال التييئة التعسير
 السبحث  األول : مفيؽم التييئة و التعسير 
  السطمب األول : تعريف التييئة و التعسير

 مفيؽم العسران : 
ابتكار حجيثا فقج ضيخ في المغة الفخندية خالل  - 1Urbanisme -يعتبخ مرصمح العسخان أؼ 

ليجل عمى حقل عسمي ججيج متعجد السجاالت ناتج عغ السقتزيات الخاص بالسجتسع  1910سشػات 
  الرشاعي كػنو يصػر فكخة " تصػر السجيشة " .

السيشجس العسخان مغ الشاحية المغػية مذتقة مغ الكمسة الالتيشية والتي تعشي السجيشة وبعج  لغؽيا : 
 .  Urbanisation"أول مغ أستعسل كمسة    IL Defonsاإلسباني "

فيػ ذلظ التشطيع ألسجالي الحؼ ييجف إلى إعصاء نطام معيغ لمسجيشة ,لكػن ىحه األخيخ اصطالحا:  
 . 2تعيخ عغ الالتػازن مغ الشاحية الػششية السجالية

 جيشة بذكل متػاصل مع مخور الدمغ .كسا تعيخ كمسة العسخان عغ ضاىخة التػسع الحؼ تذيجه الس
كسا أن العسخان ىػ دراسة الصخائق التي تدسح بتكيف الدكغ خاصة الدكغ الحزخؼ مع متصمبات 

 اإلندان وىػ أيزا مجسػعة التقيات السختمفة التي تصبق ىحه الصخائق .
في " العسخان ىػ عمع وفغ لترحيح أخصاء السجال التي إرتكبت  JP-FOURDوحدب الباحث" 

الساضي بػاسصة ىيئات مشاسبة لمسجال كشا أن مجال تجخل ىحا االختراص جسيع السدتعسميغ في آن 
 .3واحج

 مفيؽم التييئة والتعسير : 
لقج زاد اىتسام الجولة بسذاكل التعسيخ بتػجيات ججيجة بعج الحخبيغ العالسيتيغ ,مسا أدػ إلى ضيخ 
نطخيات وقػاعج ججيجة في السجال العسخاني ,فذيجت فمدفة التعسيخ تصػرا ممحػضا ,كسا وردت مختمف 

 التعخيفات والتي تدتػجب التفخيق بيغ مرصمحي التييئة والتعسيخ 
 

                                                           
1 - URBANSIME : Ensembles des sciences ;des  techniques et des arts relatives à  
l’organisation et à l’aménagement des espaces urbains.   

مغ محاضخات األستاذة :بغ فاشيسة بػبكخ لدشة  الثانية ماستخ في الحقػق، تخرز إدارة الجساعات السحمية،  لدشة  - 2
 s://pmb.univ.said.dz         25 /04/2019      01 :45                 http.  2017-2016الجراسية، 

 مغ محاضخات األستاذة بغ فاشيسة. نفذ السخجع  - 3



 المحلية في مجبل التهيئة والتعمير الفصل الثبني:                            اختصبص الجمبعبت
 

37 
 

 تييئة أوال:  مفيؽم ال
ىي مجسػعة األعسال السجروسة الخامية إلي إرساء نطام محكع ومشدق في تخكيد الدكان واألنذصة 

 االقترادية والثقافية والبشاء والتجييدات ووسائل اإلترا ل عمى امتجاد رقعة مغ األرض.
تػػ وبالتالي ىي عسل إرادؼ يتع عغ شخيق الدمصة العسػمية وبإعانة مشيا في عجة مدتػيات .مد

 الػشغ ,السجيشة الحي الدكغ أو حتى السدتػػ السحمي الجاخمي .
 ثانية : مفيؽم التعسير 

عمى أنو مجسػعة مغ اإلجخاءات التقشية والقانػنية و االقترادية   "AUBYعخفة األستاذ أوبي ""
 . 1واالجتساعية التي تداعج عمى تصػيخ السجتسعات بذكل مشدجع وعقالني وإنداني

عمى أنو عمع أو فغ التصبيق العسمي لمػقاية ومخاقبة كل ما يجخل في إشار التشطيع كسل يعخف 
السادؼ لمتجسع البذخؼ وما يحيط بو, وىحا يتسغ ترحيح أخصاء الساضي بػاسصة إعادة البشاء والتييئة 

أما بخرػص  . 2السشاسبة, كسا يتزسغ أيزا إسدتغالل تجارب الساضي لػضع مذاريع تػسعية ججيجة
ييئة العسخانية فشتسثل في جسمية اإلجخاءات واألعسال الفشية والتذخيعية والعقارية والجػ مالية ألحكام الت

تشطيع وترسع السجال العسخاني وحدغ الترخف فيو, ومفيػم التييئة العسخانية يحافع عمى معشي واسع، 
شة نطاما حيا مػحجا يسكغ حيث يدتػعب كل التجخالت الزخورية ألؼ سياسة عسخانية ىجفا أن تبقى السجي

لمحجيث أن يتعاير مع القجيع بإندحام وحخكية عمى مدتػيات متالئسة ومتػافقة الشػعية محافطة عمى 
 السػارد الصبيعية .
 تعريف التييئة و التعسير مؼ السشعؽر القانؽني. السطمب الثاني :

 1990ديدسبخ  1لسؤرخ في ا 3 29-90وبالخجػع إلى القانػن الجدائخ وبالزبط إلى القانػن رقع 
 الستعمق بالييئة والتعسيخ تجج أن السذخوع لع يتصخق إلى تعخيف مرصمح التعسيخ بل اكتفي بحكخ اليجف

مغ ىحا القانػن إؼ قانػن التعسيخ مغ خالل مادة األول والتي تشز" بيجف ىحا القانػن إلى تحجيج القػاعج 

                                                           
 2011-2010الساستخ ،جامعة الجدائخ ،محكخة لشيل شيادة ، دور البمدية في ميدان التييئة و التعسيرأبخباش زىخة - 1

 .  102،ص 
 1993،الذخكة السعسارية لمصباعة و الشذخ،الخباط ، التعسير بيؼ السركزية و الالمركزيةعبج الخحسان البكخيػؼ،  - 2

 .  11،ص
،الرادرة  14عجد،الجخيجة الخسسية الستعمق بالتييئة و التعسيخ ، 1990 / 01/01 ، السؤرخ في29-90القانػن رقع  -3  

الجخيجة الخسسية، ،14/08/2004السؤرخ  05-04،السعجل الستسع بسػجب القانػن رقع  02/12/1990في 
 . 2004،الرادرة في 51عجد
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ة وتكػيغ وتحػيل  السبشى  في إشار التيديخ االقترادؼ العامة الخامية إلى تشطع إنتاج األرضي القابم
لألراضي والسػازنة بيغ وضيفة الدكغ والفالحة والرشاعة وكحا وقاية السحيط  واألوساط الصبيعية و 
السشاضخ و التخاث الثقافي و التاريخي عمى أساس احتخام مبادغ و أىجاف الدياسية و الػششية لمتييئة و 

 العسخانية .
وتحػيل السبشي يكػن في إشار  1حه السجة إن استغالل وتيديخ األراضي القابمة لمتعسيخبسعشى ى

 القػاعج العامة لمتييئة والتعسيخ السحجدة في ىحا القانػن .
تحج د أدوات التييئة والتعسيخ قػام األرضي العسخانية والقابمة لمتعسيخ عغ شخيق إيجاد التػازن بيغ 

:  أن أدوات 2التي تقػل  11لبشاء واألنذصة الستشػعة مغ خالل السادة مختمف وشائف األرضي أنساط ا
التييئة والتعسيخ تحجد التػجيات األساسية لتييئة األراضي التي تدسح مغ حالليا استعسال السداحات 
ووقاية الشذاشات الفالحية وحساية السشاضخ والسػاقع األثخية والصبيعة, ىحا مغ جية ومغ جية أخخػ تعيغ 

راضي الستخررة لمشذاشات االقترادية ذات السشفعة العامة ,والبشاءات السشجدة لالحتياجات الحالية األ
 . 3والسدتقبمية

كسا تحجد أيزا شخوط التييئة والبشاء لمػقاية مغ األخصار الصبيعية باعتبار البيئة كسا سبق وقمشا 
التييئة العسخانية وىحه األخيخة تعسل عمى محافطة السػاقع الصبيعية  بأنيا عشرخ مغ العشاصخ التي  تذكل

 واآلثار التاريخية .       
 السبحث الثاني :صالحيات دور السجمس الذعبي الؽالئي و البمدي في مجال التييئة و التعسير

 صالحيات دور السجمذ الذعبي الػالئي في مجال التييئة و التعسيخ السطمب األول :
و االجتساعيغ لمػالية   غكل والية بإعجاد مخصصيا الستسيد لمتييئة بالتذاور مع األعػان االقترادييبادر ت

 ومختمف السجالذ الذعبية و مسثمي الجسعيات السيشية.
يتخح الػالي مبادرة إعجاد مخصط تييئة إقميع الػالية بالشدبة لكل والية :مخطط  تييئة اإلقميػ الؽالئي   /1

/ 12/12السؤرخ في  02-01ي لمسرادقة عميو مغ القانػن ،و يعخض عمى السجمذ الذعبي الػالئ
 و الستعمق بتييئة اإلقميع وتشسيتو السدتجامة  و يتزسغ مايمي :  2001

                                                           
 1990سشة  ،49 الجخيجة الخسسية عجد، ،يتزسغ التػجيو العقارؼ  18/11/1990،السؤرخ في  25-90القانػن رقع  - 1
 ،الدالف الحكخ . 90/29مغ القانػن رقع  11السادة  - 2
 . 105الدابق ص السخجع  زىخة ابخ باش، - 3
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 - عة العسػمية.مخصصات تشطيع الخجمات السحمية ذات السشف 
 - . مداحات التييئة و التشسية السذتخكة بيغ البمجيات 
 -  1الدمع التختيبي العام و حجود تسجن التجسعات الحزخية و الخيفية  

 التؽجييات األساسية لمسخطط تييئة إقميػ الؽالية :
تػزيع الدكان و األنذصة االقترادية عمى كافة اإلقميع   االستغالل العقالني لمفزاء الػششي  وخاصة -

 الػششي. 
 تثسيغ السػارد الصبيعية  واستغالليا العقالني.  -
التػزيع الفزائي السالئع لمسجن والتجسعات الدكشية مغ خالل التحكع في نسػ التجسعات الدكشية وقيام  -

 بشية حزخية متػازنة .
 األقاليع. دعع األنذصة االقترادية السعجة حدب  -
 حساية التخاث االيكػلػجي الػششي وتشسيتو .  -
 حساية التخاث التاريخي والثقافي وتخميسو وتثسيشو .  -
 تساسظ االختبارات الػششية مع السذاريع التكاممية الجيػية   -

 كسا يحجد مبادغ وأعسال التشطيع الفزائي بسا يأتي :
 التخاث التاريخي والثقافي.الفزاءات الصبيعية ومداحات السحسية و السشاشق  .1
 .تعبئة السػاد  السائية وتػزيعيا وتحػيميا .2
 . بخامج االسترالح الدراعي والخؼ .3
 . البشي التحتية الكبخػ لمسػاصالت واالتراالت الدمكية والالسمكية وتػزيع الصاقة ونقل السحخوقات. 4
 . البشي التحتية لمتخبة والتكػيغ والبحث.5
 العسػمية الرحة و الثقافة والخياضة . . انتذار خجمات6
 . البشي التحتية الدياحية .7
 . مشاشق الرشاعية و األنذصة .8
 أىداف مخطط إقميػ الؽالية :/ 2

                                                           
و تشسيتو  السدتجامة   اإلقميعالستعمق بتييئة 2001/ 12/12مؤرخ في 01/20مغ القانػن  -55-54-53السػاد   -  1

 . 12/2001/ 15،صادرة في  77،جخيجة رسسية، عجد
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تقػم كل والية بإعجاد مخصط تييئتيا و ىجف إلى تػضيح التػجييات السعجة في السخصط الجيػؼ  
و شخحيا ىحا عالوة عمى لدوم احتػاء السخصصات الػالئية لالندجام بيغ البمجيات لفائجة التشسية السشدقة و 

 .1الستكاممة لمػالية 
عمى  42الى السادة  10الستعمق بالتييئة و التعسيخ في مػاد مغ السادة   90/29فجاء القانػن 

إيجاد أداتيغ رئيديتيغ في سبيل تحقيق تػجيات مخصط التييئة و التعسيخ و مخصط شغل األراضي  و 
خة تتخاوح مجتيا ييجف ىحا القانػن إلى تقجيع احتياشات في شتى  السجاالت االقترادية ،و االجتساعية ،لفت

 سشة بعج إعجاده،فيػ بحالظ وثيقة تشبؤية و مدتقبمية لتػجيو التشسية و اليجف  السخصصات ىػ :  20
 - . القيام بقػاعج التشديق الدمشية لمتشسية 
 - . تحجيج مداحات التعسيخ لسختمف التجسعات الحزخية و تمظ الستػاجج في األراضي الخرية 
 -  الخئيدية  و ذالظ حدب القيػد الصبيعية و كحا السحاور اإلنسائية تحجيج الربغات السجالية

 .2كاليياكل القاعجية و مشاشق األنذصة االقترادية و مخصصات استعسال السػارد الصبيعية 
 نطاق تطبيق مخطط  تييئة إقميػ الؽالية  /3

سل إقميع والية واحجة في إشار السذخوع الذامل لمتييئة العسخانية  فان مخصط تييئة الػالية ؛فيػ يذ
،أؼ ما بيغ البمجيات  دون األخح بعيغ االعتبار  الحجود اإلدارية الفاصمة بيشيا،فقج أصبح التخصيط إلقميع 
بمجية واحجة كػحجة جغخافية مدتقمة ، ال معشى لو وغيخ مججؼ في مػاجية مختمف الطػاىخ خاصة البشاء 

 . 3بمجيات الػالية الػاحجة الفػضػؼ ،فاقتزى األمخ إيجاد آلية تشديق بيغ 
( إقميع بمجية واحجة  .P.D.A.Uأخيخا تأتي مخصصات التعسيخ ذات البعج السحمي حيث يغصي إل )

، وبيحا تتجرج مدتػيات 4(إقميع بمجية واحجة أو جدء مشيا P.O.Sأو عجة بمجيات متجاورة،ويغصي إل )
 في أبعادىا اإلقميسية ،لتغصي كل أجداء التخاب الػششي . التخصيط  ألسجالي

في حيغ يختكد مخصط تييئة إقميع  الػالية عمى االستغالل األمثل لمسجال وفظ العدلة عغ السشاشق 
الشائية ،بإعادة تػزيع مذاريع التشسية ، ورفع السدتػػ السعيذي لمدكان ،كسا تشصػػ السخصصات التػجييية 

                                                           
 . 1652،ص 52،الستعمق بالتييئة و التعسيخ عجد  1990ديدسبخ  01، الرادر في  90/29قانػن رقع ال -  1
 الدابق الحكخ . 90/29القانػن   - 2

،محكخة لشيل  شيادة الساجدتيخ في  اآلليات القانؽنية لمخد مؼ ظاىرة البشاء الفؽضى في الجزائرتكػاشت كسال ،   - 3
 .77،ص 2009-20008العمػم القانػنية ،كمية حقػق، جامعة الحاج لخزخ ،باتشة ،

 ،يتعمق بالتييئة و التعسيخ  29-90مغ قانػن رقع  34و  24السادة  - 4
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لكبخػ عمى وضيفتيغ ؛األولى عسخانية تيجف شبكة السجن العالسية ؛أما الثانية فيي بيئية لتييئة الحػاضخ ا
 . 1،تيجف إلى إدماج البعج البيئي في عسمية التشسية 

أما السخصط التػجييي لمتييئة والتعسيخ ومخصط شغل األراضي ،فتسثل الجيل الثاني ألدوات 
و ،بيشسا يعػض الثاني سياسة السشاشق الدكشية الحزخية التعسيخ، فاألول يعػض السخصط العسخاني السػج
،وتحجد أدوات التعسيخ السبادغ األساسية لتييئة األراضي 2الججيجة، السشاشق الرشاعية ومشاشق الشذاشات 

،كسا تزبط تػقعات التعسيخ وقػاعجه،وتحجد الذخوط التي تدسح بتخشيج استعسال السداحات  الحداسة 
ألراضي السخررة لمشذاشات االقترادية ذات السشفعة العامة ، والبشايات السػصجة والسػاقع، كسا تعيغ ا

لالحتياجات الحالية والسدتقبمية ،  في مجال التجييدات الجساعية وتحجد أيزا شخوط التييئة والبشاء 
 . 3لمػقاية مغ األخصار الصبيعية

 صالحيات دور  السجمس الذعبي البمدي في مجال التييئة و التعسير السطمب الثاني :
إن  البمجيات باعتبارىا جساعات قاعجية ىي السجاالت التي يشبغي أن تقزي إلييا  وتتجدج فييا 
الدياسات التي تحسميا الييئة العسخانية بسختمف أشكاليا، والتي مغ بيشيا نػعية إشار الحياة ، و العجالة 

 ة،  وانخخاط السػاششيغ باعتبارىع الرانعيغ لمتشسية والسدتفيجيغ مشيا.االجتساعي
وعميو كان مخصط تييئة البمجية الخمية األساسية التصبيق الدياسة الػششية لمتييئة العسخانية 

الستعمق 29-90بالسخصط التػجييي لمتييئة والتعسيخ ومخصط شغل األراضي السحجدان بسػجب القانػن 
 . 4سيخبالتييئة والتع

 
 

 رخرة البشاء و اليجم-1
 البشاء  رخرة ا/

                                                           
 .77تكػاشت كسال ،مخجع سابق ،ص   -  1

2 - AMRANE Mokhtar ; le logement social en Algérie « les objectif et les moyens de 
production « ; mémoire pour l’obtention du diplôme de magister ; faculté des  sciences de la 
terre de géographie et du l’ aménagement du territoire ; Université Mantouri ,  Constantine, 
p 131 . 

 الستعمق بالتييئة و التعسيخ  90/29مغ القانػن رقع  11السادة  -  3
الدالف الحكخ. 90/29مغ القانػن  42السادة  - 4   
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يخزع الشذاط العسخاني لقيػد تفخضيا الييئات اإلدارية مغ اجل تشطيع الحخكة العسخانية و مشع 
التجاوزات التي قج تختكب بدبب تعدف األفخاد في استعسال حق السمكية و مغ بيغ ىحه القيػد رخرة 

ية بشاء ،لسا فييا البشاء التي يعج استرجارىا بسثابة حجد الداوية ،  وإجخاء ضخورؼ قبل البجء في إؼ عسم
 .1مغ مخعاه لمذخوط و القػاعج الستعمقة بالعسخان ما يزسغ سالمة الشديج العسخاني 

ارية في مجال العسخان تعج رخرة البشاء مغ بيغ أىع الدمصات الزبصية السسشػحة لمييئات اإلد 
لحرػل عمى ىحه ة عمى أنذصة البشاء السختمفة فال يسكغ مباشخة إؼ عسمية بشاء دون اقابلزسان الخ 

 .2الخخرة
إن الستتبع  لحخكة التذخيع الستعمقة بسجال العسخان ، خاصة الستعمقة بالتييئة و التعسيخ في الجدائخ 

 67-75مشح صجرىا ألول مخة إلى غاية اليػم ،يجج أن السذخع لع يعخف رخرة البشاء ،ففي األمخ 
الستعمق بخخرة  02-82،و القانػن  3مغىالستعمق بخخرة البشاء و رخرة تجدئة األراضي لمبشاء الس

السعجل و الستسع بسػجب  29-90، وأخيخا القانػن رقع 4البشاء و رخرة تجدئة األراضي لمبشاء السمغى 
الستعمق بالتييئة و التعسيخ و كل الشرػص التشفيحية لو و الستسثمة في السخسػم  05-04قانػن رقع 

خ شيادة التعسيخ و رخرة التجدئة و شيادة التقديع و السحجد لكيفية تحزي 176-91التشفيحؼ رقع 
-15السمغى بسػجب السخسػم التشفيحؼ رقع  5رخرة البشاء وشيادة السصابقة ورخرة اليجم و تدميع ذالظ

                                                           
، محكخة ماستخ ، جامعة دمحم خيزخ ،بدكخة،  رخرة البشاء كآلية رقابية في مجال التييئة العسرانيةمشرػر كخيسة ، - 1

 58،ص 2016 -1015
، جامعة خيزخ 8،العجد  مجمة العمػم اإلندانية ، التذريع الجزائري الشعام القانؽني لرخرة البشاء في عدرؼ الديغ ،  - 2

 . 02،ص 2015بدكخؼ 
 يجة الخسسية خ جالالستعمق بخخرة تجدئة األراضي ألجل البشاء ،  26/10/1975السؤرخ في  67-75األمخ رقع  - 3

 . 27/10/1975، الرادرة في 83عجد
 يجة الخسسية خ ج، الء تجدئة األراضي ألجل البشاءستعمق بخخرة البشاال 06/02/1982السؤرخ في  02-82القانػن رقع  - 4

 30/02/1982الرادر في  83عجد 
السحجد لكيفيات تحزيخ شيادة التعسيخ و رخرة التجدئة  28/05/1991السؤرخ في  176-91السخسػم التشفيحؼ رقع  - 5

الرادرة في  22عجد  يجة الخسسية خ جال و رخرة اليجم و تدميع ذالظ ، و شيادة التقديع و رخرة البشاء و شيادة السصابقة
01/06/1991. 
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بل اكتفى السذخع فقط بزخورة و إلدامية 1، السحجد لكيفيات تحزيخ عقػد التعسيخ و تدميسيا  19
 ية تذييج او حتى تحػيل لمبشايات .الحرػل عمى رخرة البشاء إؼ عسم

 عخف الفقياء رخرة البشاء بأنيا :
رخرة البشاء ىي القخار اإلدارؼ الرادر عغ سمصة مخترة قانػنا ، يسشح بسقتزاه الحق لمذخز  -

 . 2قػاعج العسخان بإقامة بشاء ججيج او تغييخ يشاء قائع قيل البجء في إعسال البشاء  التي يجب إن تحتخم
ىي القخار اإلدارؼ الرادر مغ سمصة مخترة يسشح بسقتزاه لمذخز الحق في البشاء بسعشاه الػاسع  -

 .3شبقا لمقانػن 
عغ ترخف قانػني صادر عغ جية أدارية ، مشحيا  يسكغ تعخيف رخرة البشاء بأنيا عبارة 

السشفخدة ، وال  القانػن سمصة اإلصجار شبقا لذخوط و إجخاءات  محجدة و ترجر رخرة البشاء باإلدارة
تحجب عشيا ىحه الخاصية حتى ولػ كانت تتع بصمب  مغ السعشي و يدعى مشو ، و تختيب رخرة البشاء 

.  4أثخا قانػنيا يتسثل في حق السعشي السدتفيج مغ الخخرة ، القيام بإشغال البشاء في العقار محل الخخرة 
  

رؼ ،حيث يعخف ىحا األخيخ عمى انو مغ خالل التعخيفات ندتشتج أن رخرة البشاء ىي قخار إدا
، ومغ ثسة فيي تتسيد بحات 5تغييخ إدارؼ صادر عغ جية إدارية باإلدارة السشفخدة ويحجث أثار قانػنية 

 الخرائز التي تتسيد بيا القخارات اإلدارية مغ حيث أنيا :
 - : تالي ال تحجب فصمب السعشي ما ىػ إال سببا باعثا إلصجارىا  و بالصادرة باإلدارة السشفردة

 عشيا ىحه الخاصية حتى  ولػ كانت بصمب مشو .

                                                           
و السحجد لكيفيات تحزيخ شيادة التعسيخ و رخرة التجدئة و  28/05/1991في  176-91السخسػم التشفيحؼ رقع  - 1

الرادرة في  22عجد يجة الخسسية خ ج، الة و رخرة اليجم و تدميع ذالظ شيادة التقديع و رخرة البشاء  و الذيادة السصابق
السحجد لكيفيات  25/01/2015السؤرخ في  91-9-16-15.السمغى بسػجب أحكام السخسػم التشفيحؼ رقع 01/06/1991

 . 2015/ 12/02الرادرة في  07عجد يجة الخسسية خ جال يخ عقػد التعسيخ و تدميسيا ،تحز
،مارس 01، العجد مجمة العمػم االجتساعية و اإلندانية ،الجزائري  تدميػ رخرة البشاء في القانؽن دمحم الرغيخ بعمي ، -2

  ،تبدو.2007
 . 18، ص الدابق السخجع دمحم الرغيخ بعمي ،  - 3
، 03العجد   مجمة الفقو و القانػن  (،مشازعات  التعسير في القانؽن الجزائري )رخرة البشاء و اليدم  ،عسار بػضياف - 4

 .03،ص2013السغخب 
 . 17،ص2007،جدػر لمشذخ و التػزيع ،01،الصبعة القرار اإلداري ،دراسة تذريعية قزائية وفقيية عسار بػضياف، - 5
 . 17،ص2007،
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 -  : كػنيا صادرة بقرج تختيب أثخىا قانػني و تكػن ذات شابع تشفيحؼ فسغ تررف قانؽني
 .شانيا تختيب اثخ، حيث تشتج عشيا مجسػعة مغ الحقػق و االلتدامات شبقا لمذخوط و اإلجخاءات

 -  : رجر عغ سمصة الجارية سػاء أكانت مخكدية او إؼ أنيا تأنيا صادرة عؼ مرفق عام
 .1ةمحمي

 نطاق تطبيق رخرة  البشاء  -1
نصاق تصبيق رخرة البشاء او السجال القانػني لتصبيقيا ىػ معخفة أشغال البشاء السدتػجبة ليا و السعفاة 

 مشيا وىػ ما تتعخض لو فسا يمي : 
نجج ىا  90/29مغ القانػن  52: بسخاجعة نز السادة  أشغال  البشاء السدتؽجبة لرخرة البشاء – (1

 تتصمب رخرة البشاء في : 
وىػ البجء في إقامتيا ألول مخة ، وحتى نكػن أمام مبشى يجب أن يكػن مغ مػاد إنذاء السباني :  -*

. فالبشاء ىػ إقامة مجسػعة 2متساسكة و أن تجخل يج اإلندان في إقامتو وان يكػن مدتقخ ثابتا باألرض 
مغ األشغال تتزسغ  االسسشت، الحجيج، الخذب، الخمل، ...الخ  تذيجه يج  اإلندان و يدتػؼ أن يكػن 
البشاء ميجا لمدكغ او ألغخاض أخخػ كالسرانع، السدتػدعات، السخازن، و كحالظ كل ما يذيج في باشغ 

 . 3األرض مغ بشاء 
ع يحجد السذخع الجدائخؼ ما ىػ مقرػد مغ تسجيج السباني ، ىل ىػ : ل تسديد البشايات السؽجؽدة -*

 التسجيج األفقي او التسجيج العسػدؼ إؼ التعمية في السباني او ىسا معا .
 . 4يا ياألستاذ الجكتػر عدرؼ الديغ اعتبخ أن أعسال التججيج تشرخف إلى تسجيج البشايات أفقيا او تػسع

ذسل التسجيج األفقي أؼ التػسيع و التسجيج العسػدؼ إؼ التعمية في وفي رأيي فان أعسال التسجيج قج ت
 السباني فكل ىحه األعسال تدتػجب الحرػل عمى رخرة البشاء .

 

                                                           
،محكخة لشيل شيادة الساجدتيخ في القانػن ،جامعة باحي مختار  ، الرقابة القزائية عمى رخرة البشاءعصػؼ وداد  - 1

 .12ص  2012-2011،عشابو 
،كمية الحقػق و العمػم الدياسية ،جامعة باتشة  قرارات التييئة العسرانية في التذريع الجزائري  لعػيجي عبج هللا ، - 2

 .87ص 2011-2012
-200محكخة ماجدتيخ ، كمية الحقػق ،بغ عكشػن ، الجدائخ  ، السدؤولية الجشائية لسذيدي البشاء ،عسخاوؼ فاشسة - 3

 . 18ص 2001
 . 17عدرؼ الديغ السخجع الدابق ص - 4
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و مذتسالت   1و السقرػد بو البشاء الحؼ يسذ الحيصان او الججران الزخسة لمسبشىتغيير البشاء : -*
سبشى او الييكل الحسل لمبشاية و الذيكات السذتخكة األرضية و مقاس البشاية و الػاجية او استعسال ال

 .2العابخة لمسمكية 
األمخ الحؼ مغ شانو الديادة في عسخ العقار السبشي و مخد وديتو مغ الشاحية االقترادية او 

 .3السداىسة في إعادة تخررو لػضيفة أخخػ او أكثخ نفعا 
و السقرػد بتجعيع البشاء ىػ تقػيتو و إزالة ما بو مغ خمل او  إقامة جدار لمتدعيػ و الشديج : -*

عيػب و ذالظ في عسخ البشاء، أما الشديج فيػ إقامة ججار يخيط بالفشاء الخارجي و قج خريا السذخع 
 . 4بػجػب الحرػل عمى رخرة البشاء و إلضفاء الخقابة اإلدارية و التقشية مغ شخف الدمصات السخترة 

 ء السعفاة مؼ رخرة البشاءإشغال البشا –2
البشايات التي تحتسي بدخية الجفاع الػششي مغ رخرة  90/29مغ القانػن  53استبعت السادة 

البشاء ، و أوجبت عمى صاحب السذخوع إن تكػن أشغال البشاء متػافقة مع األحكام التذخيعية و التشطيسية 
ية السخررة لتشفيح  السيام الخئيدية لػزارة في مجال البشاء و التعسيخ ،فكل اليياكل القاعجية العدكخ 

الجفاع الػششي  باإلضافة اػ بعس اليياكل القاعجية الخاصة التي تكتدي شابعا استخاتيجيا مغ الجرجة 
، او غيخىا مغ 5األولى و التابعة لبعس الجوائخ الػزارية او الييئات او السؤسدات ال تعشى بخخرة البشاء

 . الخخز و الذيادات األخخػ 
الستعمق بالتييئة و التعسيخ أصبحت رخرة البشاء  90/29و ىشا نذيخ إلى انو بسػجب القانػن 
 90/29السمغى بالقانػن  82/02مشو وىحا عكذ القانػن  53إلدامية إال ما استثشاء السذخع في نز السادة 

ء متصمبة في العجيج امشو الحؼ وسع آنحاك مغ دائخة االستثشاءات حيث ال تكػن رخرة البش 80في السادة 
 .مغ السشاشق 

                                                           
 السعجل الستسع . 10/12/1990الستعمق بالتييئة و التعسيخ السؤرخ في  29-90مغ القانػن  52السادة  - 1
السحجد لكيفيات تحزيخ عقػد التعسيخ و  15/10/2015السؤرخ في  19-15مغ السخسػم التشفيحؼ  41ادة الس - 2

 تدميسيا .
 2007، رسالة دكتػراه كمية حقػق ،جامعة الجدائخ  الجزائري الرخص اإلدارية في التذريع  عداوؼ عبج الخحسان ، - - 3

 . 635ص
،دار قانة لمشذخ و التػزيع  ، الرقابة اإلدارية عؼ أشغال التييئة و التعسير في التذريع الجزائري ديخم عايجة  - 4

 . 67-66ص ،باتشة 2011
لسحجد لكيفيات تحزيخ عقػد التعسيخ ا 25/01/2015السؤرخ في  19-15السادة األولى مغ السخسػم التشفيحؼ  - 5

 وتدميسيا.
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ندسة و التي ليدت  2500كالسخاكد الحزخية و السجسػعات الدكشية التي يقل عجد سكانيا عغ  -*
 مخاكد لمبمجيات .

 أشغال تخميع و إصالح و تبميط القرػر و اآلثار التاريخية و البشايات السجنية السرشفة . -*
و اإلصالح الخاصة بسختمف شبكات و مشذآت نقل السحخوقات بالشدبة لألشغال الباششية لمريانة  -*

 الدائمة و الغازية ،و الكيخباء ، و السػصالت الدمكية ،التدويج بسياه الذخب ، و صخف السياه.
 البشايات التابعة لػزارة الجفع الػششي ذات الفائجة اإلستخاتيجية . -*
الفالحية العالية و التي لع تكغ محل تحجيج و ال ترشيف السشاشق الخيفية غيخ السرشفة ذات القيسة  -*

  في السشاشق ذات الصابع السسيد .
حيث أصبحت رخرة البشاء  90/29وحدشا فعل السذخع بترشيفو ليحه االستثشاءات في القانػن 

ترب إلدامية في جسيع السشاشق نطخا الرتباط عسميات البشاء بالكثيخ مغ السرالح العامة و الخاصة التي 
 . 1كميا في السرمحة العامة العسخانية

 القيؽد الؽاردة عمى نطاق تطبيق رخرة البشاء  -2
تشاولشا لمشصاق لخخرة البشاء التي تذسل مختمف أعسال البشاء التي تدتػجب الحرػل عمى ىحه  ان

الخخرة ، نجج أن أعسال التخميع والريانة ال تدتػجب استرجار رخرة البشاء ، الن السذخع حرخ 
السعجل  90/29مغ القانػن رقع  52غيخ بشاء قام مغ خالل السادة تفي إنذاء بشاء ججيج ، او  أعسال البشاء

 الستسع الستعمق بالتييئة و التعسيخ .
ويقرج بإعسال التخميع أصالح اإلجخاءات السعيبة مغ السبشي او ممحقاتو نتيجة خصأ في اإلنذاء 

 تمف بدبب  كثخة االستعسال العادؼ و ما قج يتصمبو .  ،او نتيجة خصأ في االستعسال ،او نتيجة
أما أعسال الريانة فيقرج بيا ما يتصمبو  ضسان االنتفاع بالسبشى و ممحقاتو لمحفاظ عميو في حالة 

 تسكشو مغ استسخار االنتفاع بو و مغ أمثمة "أعسال التخميع و الريانة" مايمي : 
 استبجال درج الدمع الستجاعي.  -الط .         *تخميع الذخوخ إؼ الترجعات و تغييخ الب -*
 عسل التخكيبات الرحية و أعسال البياض و الجىانات.   -إصالح خدانات السياه .        * -*
 .2إصالح التخكيبات الكيخبائية و إصالح السرعج و إصالح قشػات السياه  -*

                                                           
 تراخيص و إعسال البشاء و اليدم بيؼ تذريعات البشاء و األوامر العدكرية و القرارات الؽزارية و أحدث احسج مخجان،- 1

 . 13،القاىخة ،ص 2000دار الشيزة العخبية ،سشة  ،أحكام القزاء
 . 31مشرػر كخيسة ،السخجع الدابق ،ص -2
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 تعشي القيام بإنذاءات ججيجة او إذن فإعسال  التخميع و الريانة ىي مجخد إصالحات ضخورية ، ال
 . 1تغييخىا و بحالظ ال تدتػجب استرجار رخرة بشاء

 السعجل و الستسع بسػجب القانػن  29-90كسا حجد السذخع الجدائخؼ مغ خالل القانػن رقع 
مشو و التي تشز عمى  53الستعمق بالتييئة و التعسيخ، استثشاءات أخخػ ،حرختيا السادة  04-05

يديخ صاحب  أنلخخرة البشاء البشايات التي نحتسي بدخية الجفاع الػششي و التي يجب  :" التخزع
السذخوع عمى تػافقيا مع األحكام التذخيعية و التشطيسية  في مجال التعسيخ و البشاء" فبسػجب ىحه السادة 

اإلستخاتيجية .  ال تخزع البشاءات الستعمق بالجفاع  الػششي لخخرة البشاء، وذالظ لخرػصيتيا األمشية و
إال أنيا يجب أن تخاعي قػاعج العسخان السشرػص عمييا في مختمف األحكام التذخيعية و التشطيسية .أما 

 .2غيخ ذالظ مغ البشاءات تدتمدم استرجار رخرة  البشاء
 الجية السخترة في مشح رخرة البشاء  -3

رت البمجؼ وىحا ما نكأصل عام يعػد االختراص يسشح رخرة البشاء لخئيذ السجمذ الذعبي 
السحكػر . وفي ذات الدياق و التػجو جاء قانػن البمجية الججيج رقع  29-90مغ القانػن  65عميو السادة 

مشو: " يدمع رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ رخرة  95في السادة  2011يػليػ  22السؤرخ في  11-10
 ي التذخيع و التشطيع السعسػل بيسا". البشاء و اليجم و التجدئة حدب الذخوط و الكيفيات السحجدة ف
و التي نرت عمى  29-90مغ القانػن  66وقج يختز الػالي بسشح رخرة البشاء حدي السادة 

 أن: "تدمع رخرة البشاء مغ قبل الػالي في حالة  :
 البشايات و السشذآت السشجدة لحداب الجولة و الػالية و ىياكميا العسػمية . -*
 مشذآت اإلنتاج و الشقل و تػزيع و تخديغ الصاقة وكحالظ السػاد االستختيجية . -*
مغ  48/46/45/44/ 49اقتصاعات االراض و البشايات الػاقعة في السشاشق السذار إلييا في السػاد  -*

و فج تدمظ رخرة مغ الػزيخ السكمف بالتعسيخ بعج االشالع عمى رأؼ الػالة ذات  29-90القانػن 
رمحة الػششية و الجيػية و يخزع مشح رخرة البشاء لجسمة مغ اإلجخاءات و الذكميات و التحقيقات الس

  3حجدىا القانػن 

                                                           
 الستعمق بالتييئة و التعسيخ  29-90مغ القانػن  52السادة  - 1
 .20ص 2002-2001، محكخة ماجدتيخ ، جامعة الجدائخ  رخرة البشاء في القانؽن الجزائري دمحم سبتي ،  - 2
،مجمة الفقو و القانػن ، العمػم  –رخرة البشاء و اليدم  –مشازعات التعسير في القانؽن الجزائري  عسار بػضياف ، -3

 . 30،ص 2013،جامعة تبدو ، 03الدياسية،  العجد 
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 رخرة اليدم  ب/ 
تعاريف تذخيعية ،لخخرة اليجم ،وإنسا تكتفي اغمب التذخيعات   لع تخد   تعريف رخرة اليدم : -1

مدتػػ الفقو مغ خز ىحه الخخرة  بحكخ نصاق رخرة اليجم، و إجخاءات  مشحيا ،ولع نجج عمى
بالتعخيف ،عميو نػرد التعخيف التالي لخخرة اليجم :" ىي القخار اإلدارؼ الرادر مغ جية السخترة ،و 
التي تسشح بسػجبو لمسدتفيج حق إزالة البشاء كميا او جدئيا متى كان ىحا البشاء واقعا ضسغ مكان مرشف 

 او في شخيق الترشيف ".
، إذ إن  بياو عغ األرض التي يترل يجم البشاء ىػ تفكظ البشاء و انفرالحيث إن السقرػد ب

 .1اليجم يكػن كميا عشجما تسثل ذلظ  في احج جػانبو او شػابقو 
 : 2ومغ خالل التعخيف ندتشتج الخرائز التالية 

ية أن ترجر رخرة اليجم في شكل قخار إدارؼ مغ جية مخترة : فال يرح قانػن اليجم القيام بعسم –أ
ىجم وفق الذخوط السبيشة في التعخيف ، إال استشاد إلى قخار إدارؼ لع يكػن في شكل قخار صادر عغ 

، فال  90/29مغ قانػن  6الجية السخترة بسشحو وىي رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ شبقا لمسادة 
تخم اإلجخاءات يجػز قانػنا أن يخخز ىحا األخيخ  بيجم بشاية بسػجب أمخ شفػؼ ، او إذن إدارؼ لع يح

 و األشكال السشرػص عمييا، و إال تعخض قخاره لعيب مخالفة القانػن او مخالفة الذكل او اإلجخاءات .
أن يكػن مزسػن القخار إزالة كل او جدء مغ البشاية : و مفيػم اإلزالة إما محػ اثخ البشاء القائع  –ب 

ؤثخ عمى مجسػع البشاء ، إؼ ال يذكل عسمية تساما و ىي إزالة كمية ،او جدء مشو متى كان ىجم الجدء م
 اليجم الجدائي ححفا لبعس الدوائج مغ البشاء و الحؼ يكػن مغ قبيل التحديغ و التعجيل ال اليجم.

   نطاق تطبيق رخرة اليدم -1
مغ السخسػم التشفيحؼ  61نرت ، السادة  29-90مغ القانػن رقع  60تصبيقا لشز السادة 

عمى انو : ل" أيسكغ القيام بأؼ عسمية ىجم جدئية او كمية لبشاية دون الحرػل السدبق عمى  91/176
رخرة اليجم  وذالظ عشجما تكػن ىحه البشاية واقعة في مكان مرشف او في شخيق الترشيف في قائسة 

حية او الثقافية او الصبيعية شبقا لألحكام التذخيعية و التشطيسية األمالك التاريخية او السعسارية او الديا
 السصبقة عمييا ،او عشجما تكػن البشاية اآليمة لميجم سشجا لبشايات مجاورة " .

                                                           
،دار الشيزة العخبية ،الصبعة الثانية  الشعام القانؽني ألحكام البشاء في مرردمحم احسج فاتح الباب،   - 1

 . 80،ص2000،مرخ،
 .23،ص 3مجمة السفكخ ، العجد ،إجراءات إصدار قرارات البشاء و اليدم في التذريع الجزائري  عدرؼ الديغ ، - 2
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وىكحا يكػن السذخع قج حج مغ نصاق تصبيق رخرة اليجم ،إؼ لع يجعميا الزمة في كل عسمية ىجم 
، الحؼ لع يفخضيا عمى 1األمخ كحالظ بالشدبة لمسذخع الفخندي ، كسا ىػل قرخىا عمى مشاشق السػضحةب

كل عسمية اليجم عمى مدتػػ التخاب الػششي بل قرخىا عمى البمجيات التي ليا أىسية معيشة كالتي بيا 
كمع مغ مجيشة باريذ او في 50ساكغ ،او تمظ الػاقعة عمى محػر  10.000عجد سكان يداوؼ او يفػق 

 يات،األماكغ التاريخية ، السداحات ......( .مشاشق السحسية )السحس
وىكحا ،فان األصل ىػ حخية اإلفخاد في ىجم بشاياتيع مصمقا ، متى شاءوا دون حاجة إلى تخخيز 
،بيشسا االستثشاء ىػ إلداميع بالحرػل عمى رخرة ىجم قبل السذخوع في العسمية أذا كان  البشاء واقع 

ارية او ثقافية او شبيعية ، وذالظ الن  مغ شان تيجيع البشايات ضسغ أمالك تاريخية او سياحية او معس
بيا أن يسذ بيحه األصشاف التي يفخض السذخع عمى اإلدارة احتخاما في إشار تشفيح أية سياسة عسخانية 
،و كحا األمخ إذا كانت البشاية آيمة لميجم ، تعتبخ سشجا لبشايات مجاورة، تفخض الحرػل عمى رخرة 

الحالة ، حتى تتسكغ اإلدارة مغ السػازنة بيغ مختمف مرالح أصحاب البشايات ،تجديجا  اليجم في ىحه
 .2لمكثيخ مغ السبادغ القانػنية

 وفي ىحا الرجد أيزا، يأتي فخض الحرػل عمى رخرة اليجم في التذخيع الفخندي ليجف آخخ ،
 زيادة حساية السشاشق السحكػرة أعاله ، و ىػ حساية بالسرمحة االجتساعية . 

 الجية السخترة في مشح رخرة اليدم -2
جعل السذخع االختراص الحزخؼ في مشح رخرة اليجم لخئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ شبقا 

 ل قخار يتزسغوىحا يعشي انو ال نعتقج االختراص بذأنيا لغيخه، فك 29-90مغ القانػن  68لمسادة 
عجم لىحا القخار  رخرة ىجم صادر مغ جية أدارية أخخػ،غيخ رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ، يعخض

و ىحا خالفا لسا ىع مػجػد في فخندا ،حيث يختز رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ بسشح  االختراص،
األراضي او السخصط  رخرة اليجم إذا كانت البمجية الػاقع بيا البشاء اآليل لميجم يغصييا مخصط شغل

السحمي لمعسخان . أما في باقي البمجيات فان االختراص يعػد إلى الػالي في إصجار القخار الستعمق 
 بخخرة اليجم باسع  الجولة بعج مػافقة اليجم رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ .

                                                           

 
1 - voir.Jaequeline-Deviller, Droit de l’urbanisme,4é édition :1998 .P152 .  

 مشيا مثال : عجم التعدف في استعسال الحق ،تجشب مزار الجػار . - 2
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لذعبي البمجؼ  وبعج التحقق في السمف خالل السجة القانػنية ،وىي ثالثة أشيخ ،عمى رئيذ السجمذ ا
إصجار قخاره بذأنيا إما بالسػافقة او الخفس او بالتحفع فإذا كان قخاره بالسػافقة فعميو أن يبمغو إلى 
صاحب الصمب بحدب صفتو مالكا او مػكال او مؤسدة عسػمية مخررة ليا البشاية ، أما إذا كان قخاره 

ة أن يكػن القخار شبقا لمفقخة الثانية  بالخفس او مػافقة  مخفقة ببعس التخررات فيجب في ىحه الحال
 . 176-91مغ السخسػم التشفيحؼ  69و الفقخة الثانية مغ  السادة  29-90مغ القانػن  62مغ السادة 

وىحا يعشي أن قخار الخفس او قخار السػافقة بالتحفع آذ لع يكغ معمال، فان ىحا القخار يكػن مذػبا يعيب 
أمام السعشي لمصعغ فيو بل حتى في حالت تعميمو و عجم اقتشاعو بيحا القرػر في التدبب ، يفتح السجال 

 .1التعميع يسكشو رفع شعغ ضج ىحا القخار
أما في حالت عجم صجور إؼ قخار بذان الصمب وغع فػات اآلجال القانػنية لمخد، فإنيا السذكمة ذاتيا 

 .  2تعتخضيا دائسا ، بذان تفديخ مػقف اإلدارة الدمبي
 ؽجييي لسخطط التا-2
 تعريف السخطط التؽجييي /2-1

والتدييخ الحزخؼ يحجد التػجيات  السخصط التػجييي لمتييئة  والتعسيخ ىػ أدارة التخصيط السخالي
األساسية لمتييئة العسخانية لمبمجية او البمجيات السعشية  أخحا بعيغ االعتبار تراميع التييئة ومخصصات 

 . 3التشسية وتزبط الربغ السخجعية لسخصط  شغل األراضي
 أىداف مخطط التؽجييي./2-2

ة و التعسيخ تيجف إلى تحجيج السشاشق الػاجب إن األىجاف الستػخاة مغ إعجاد السخصط التػجييي لمتييئ
 حسايتيا وىي كالتالي :

 السشاطق الفالحية : -
لقج اعتشى السذخع الجدائخؼ باألراضي الفالحية نطخا لمتدايج الدكاني السدتسخ وتفذي ضاىخة 

 .4األراضي دون احتخام السعاييخ و الذخوط القانػنية السحجدة في ىحا السجال الفػضى عمى تمظ
 

                                                           
 . الستعمق بالتييئة و التعسيخ 29-90مغ القانػن  62السادة -  1
 . 26دابق ،السخجع العدرؼ الديغ ، - 2
 . الستعمق بالتييئة و التعسيخ 29-90مغ القانػن  19، 16السادة  -  3
، جامعة باتشة ،كمية الحقػق و العمػم  إستراتيجية  البشاء عمى ضؽء التييئة و التعسير الجزائري  ،يديج عخبي باؼ   -

.  86،ص   2015- 2014الدياسية ،  4  
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 حساية البيئة و السؽارد الطبيعية: -
لقج أكج السذخع الجدائخؼ في العجيج مغ القػانيغ بسا فييا قانػن التييئة و التعسيخ عمى ضخورة 
حساية البيئة وكل ما تتزسشو مغ مػارد شبيعية ألن التشسية الخيفية تقتزي تحقيق التػازن الزخورؼ بيغ 

ت حساية البيئة والسحافطة في إشار معيذة الدكان، وال متصمبات الشسػ االقترادؼ مغ جية و متصمبا
يكػن ىحا إال مغ خالل التصبيق الرارم ل"مبجأ التخخيز السدبق أو مبجأ التأثيخ عمى البيئة "في كل 

، حساية السشاشق ذات التخاث الثقافي :لقج تع التأكج عمى ىحه الحساية في  1عسل يتعمق بالتييئة و التعسيخ
والتعسيخ ذاتو والشرػص التصبيقية و التشطيسية لحات القانػن حيث مشعت مشعا باتا كل قانػن التييئة 

األعسال الستعمقة بالبشاء التي تقع في السشاشق ذات التخاث الثقافي والتاريخي كالحفخيات و اآلثار التاريخية 
 . 2العتبارىا جدءا ال يتجدأ مغ الثػرة  الػششية

 :محتؽيات السخطط التؽجييي /2-2
تحجد فيو الػضع القائع واالحتساالت الخئيدية  لمتشسية بالشطخ إلى التصػر التقخيخ التػجييي: 

االقترادؼ و الجيسغخافي و االجتساعي و الثقافي لمتخاب السعشي ،كسا يحجد نسط التييئة السقتخح بالشطخ 
مغ األخصار الصبيعية و  إلى التػجييات الخاصة بسجال التييئة العسخانية،وكحلظ حساية الداحل و الحج

 .3التكشػلػجية
مخصط الػضع القائع يبخز فيو اإلشار الػثائق البيانية السعتسجة في السخصط التػجييي فيي : 

السذيج حاليا وأىع الصخق  و الذبكات السختمفة ؛و مخصط تييئة يبيغ حجود ما يأتي:القصاعات السعسخة ،و 
لسدتقبل،وغيخ القابمة لمتعسيخ كسا ىػ محجد في القانػن؛وكحا القابمة لمتعسيخ ،والسخررة لمتعسيخ في ا

مخصط بياني يػضح بعس أجداء األرض،الداحل،األراضي  الفالحية ذات  اإلمكانات الدراعية السختفعة 
أو الجيجة و األراضي ذات الربغة الصبيعية و الثقافية البارزة؛إضافة إلى مداحات تجخل ضسغ مخصط 

مخصط تجييد يبخز خصػط مخور الصخق  وأىع سبل إيرال ماء الذخب و كحلظ شغل األراضي ؛وأيزا 
 السشفعة العسػمية.

                                                           

االجتساع الحزخؼ، ،رسالة ماجدتيخ في عمع  أدوات التييئة العسرانية و إشكالية التشسية الحزرية ،رياض ثػمي - 1 
 . 65، ص2006-2005قدع االجتساع و الجيسغخافية ،، جامعة قدشصيشة

 . 103يديج عخبي باؼ ، مخجع سابق ،ص -  2
 . 29-90مغ القانػن  06السادة  -  3
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إن القصاعات السعسخة تذكل كل  األراضي حتى وإن كانت القطاعات السبرمجة لمسخطط التؽجييي:/2-3
غيخ مجيدة بجسيع التييئات التي تذغميا بشايات مجتسعة ومداحات فاصمة ما بيشيا و مدتحػذات 
التجييدات و الشذاشات ولػ غيخ مبشية كالسداحات الخزخاء و الحجائق، أما القصاعات السبخمجة لمتعسيخ 

سشػات حدب ججول مغ 10فيي القصاعات السخررة لمتعسيخ عمى األمجيغ القريخ والستػسط في آفاق 
ت السدتقبمية وىي األولػيات السشرػص عمييا في السخصط التػجييي لمتييئة والتعسيخ، ثع عشجنا القصاعا

سشة حدب اآلجال السشرػص عمييا في 20القصاعات السخررة لمتعسيخ عمى السجػ البعيج في آفاق 
السخصط التػجييي لمتييئة و التعسيخ، وكل األراضي الستػاججة في قصاعات التعسيخ السدتقبمية .ثع تأتي 

ييدات العسػمية مشعجمة أصال وأيزا القصاعات الغيخ قابمة لمتعسيخ وىي األراضي التي تكػن فييا التج
السشاشق الفالحية ذات الجػدة و السخدود الجيجيغ والسشاشق السعخضة لطػاىخ شبيعية 

 1)الدالزل،الفيزانات(والتي قج تذكل خصػرة في حال تعسيخىا
 مخطط شغل األراضي. -3

ال يسكغ قيام مخصط شغل األراضي مختبط باألساس بالسخصط التػجييي لمتييئة والتعسيخ ،إذ 
 مخصط شغل األراضي دون السخصط التػجييي لمتييئة و التعسيخ .

 تعريف مخطط شغل األراضي:/ 3-1
مخصط شغل األراضي عبارة عغ وثائق شاممة تتزسغ السبادغ و األدوات السحمية لمتخصيط 

عي بيغ الحزخؼ ميستو تثبيت القػاعج العامة و الرالحيات الستعسال األراضي ،يتسيد بكػنو عسل جسا
 عجة مرالح لمجولة عمى السدتػػ السحمي .

ويعخف أيزا بأنو وثيقة عسخانية برفة عامة عمى مدتػػ البمجية أو عمى مدتػػ مغ البمجيات أو 
أقدام مغ البمجيات تثبت القػاعج العامة الستغالل األرض ،وىػ أيزا أحج  الػثائق اإلدارية و التقشية 

 .      2انيلمتخصيط والتقشية لمتخصيط العسخ 
يحجد مخصط شغل األراضي بالتفريل بشاءا عمى تػجييات السخصط التػجييي لمتييئة والتعسيخ   

حقػق استخجام االراضى ومشو فإن مخصط شغل األراضي :يحجد برفة مفرمة بالشدبة لمقصاع أو 
                                                           

، رسالة ماجدتيخ فخع إدارة مالية ، جامعة بغ عكشػن  ، التاطير القانؽني لمتعسير في والية  لمجزائردمحم جبخؼ  -  1
 . 28،الجدائخ ،ص

، رسالة ماجدتيخ تدييخ و تقشيات حزارية العسرانية ، التؽافق بيؼ العؽامل البيئية و ترسيػ السخططاتفاتح اويشة - 2
 -2008،فخع التدييخ االيكػلػجي لمسحيط الحزخؼ،معيج التدييخ و التقشيات الحزخية  ،جامعة دمحم بػضياف لسديمة ،

 . 2،ص2009
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ضي ؛ويحجدا لكسية القصاعات  أو السشاشق السعشية الذكل الحزخؼ والتشطيع وحقػق البشاء واستعسال األرا
الجنيا والقرػػ مغ البشاء السدسػح بو السعبخ عشو بالستخ السخبع مغ االرصية السبشية خارج البشاء او 
بالستخ السكعب مغ األحجار وأنساط البشايات السدسػح بيا واستعساالتيا ؛ وكحا يزبط القػاعج الستعمقة 

داحة العسػمية و السداحة الخزخاء والسػقع بالسطيخ الخارجي  لمبشايات ؛إضافة إلى أنو يحجدا لس
 السخررة لمسشذآت العسػمية والسشذآت ذات السرمحة العامة وكحلظ التخصيصات السدتقبمية .

 أىداف مخطط شعل األراضي : / 3-2
الستعمق بالتييئة والتعسيخ عمى أىجاف مخصط شغل األراضي شبقا لسا  29-90لقج أكج القانػن 

 : 1يمي
 . تشطيع السداكغ عبخ وحجت مشدجسة ومتشافدة عبخ الػحجات الجػارية وإلحياء 
  . تخريا أراضي بالشدبة لمشذاشات الرشاعية 
  .تحجيج األىجاف والتػجيات السدتقبمية التي أن تؤخح بعيغ االعتبار 
 والتي  تحجيج األراضي السعػضة لألخصار الشاتجة عغ الكػارث الصبيعية او تمظ السعخضة لالندالق

 . 2تخزع إلجخاءات تحجد أو مشع البشاء
  تحجيج نػع السشذاة التجييدات العسػمية ومػقعيا و تحجيج الصخف والذبكات السختمفة التي

 .3تدتعسميا الجولة 
  إنجاز مشذاة كفيمة بزسان تػقيف الديارات السصابقة الحتياجات العسارة السدمع بقاؤىا بعيجة عغ

 الصخق العسػمية .
  4تييئات خاصة لمجخػل ضسغ احتخام شخوط األمغ السصمػبة إنجاز. 
 . يعتبخ لب وجػدىا وإقخارىا ىي حساية االراضى لدراعية 
  تدػية الػضعية لمقصاع األرضية السخررة لمسذاريع التي كانت محل اختيار االرصية  مغ

 زخية العسػمية .المجشة الكمفة سػاء كانت متسثمة في مذاريع  التكيف الدكشي او التجييدات الح
  . الحساية القانػنية السشاسبة لألراضي الدراعية 

                                                           
 السعجل الستسع . 90/29مغ القانػن  31السادة   -  1
 . 05-04مغ القانػن  04السادة  - 2
 . 05-04مغ القانػن  40السادة  - 3
السحجد لمقػاعج العامة  لمتييئة و التعسيخ و  28/05/1991السؤرخ في  175-91حؼ مغ السخسػم التشفي 08السادة  - 4

 . 1991سشة  26البشاء  الجخيجة الخسسية ،العجد 
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مغ أىجاف ما يسكغ استخالصيا أيزا في التشطيع مثل بيان السشافح والصخف و كيفية وصػل 
،  كسا أنو ييجف أيزا إلي جعل مختمف قخارات التعسيخ الفخدية مػافقة ألىجاف وتػجيات 1الذبكة إلييا 

السحتػؼ في السخصط التػجييي و التعسيخ وفية تمتقي مرالح األفخاد او  إرادة الجساعات  السذخوع البمجؼ 
السحمية فيخشج األفخاد إلى ما ىػ مخخز بو وما ىػ مسشػع ،و يجليع عمي الذخوط األساسية و خرائز 

 التعسيخ والبشاء .
 :محتؽى مخطط شغل األراضي/3-3

قج أستسخ العسل بيا مغ أجل التخصيط و تشطيع إن أدوات التعسيخ مثل مخصط شغل األراضي 
السجال إضافة إلى ضبط التػسع والسحافطة عمى التخاث الػششي ،ويتع إنجاز السخصط عمى السجػ 

 القريخ والستػسط وتتزسغ نػعيغ مغ الػثائق وىي كالتالي :
 الئحة التشعيػ : - أ

 : 2بسحكخة تقجيع ما يميوتذسل عمى الخرػص عمى تقخيخ تقجيسي أو ما يدسى 
محكخة تقجيع يثبت فييا تالءم أحكام مخصط شغل الخاضي مع األحكام السخصط التػجييي لمتييئة  -

 والتعسيخ،وكحلظ البخنامج السعتسج لمبمجية أو البمجيات السعيشة تبعا ألفاق  تشسيتيا،
لسصبقة عمى بعس أجداء الخاتب القػاعج التي تحجد لكل مشصقة متجاندة مع مخاعاة األحكام  الخاصة ا -

مثال:نػع السباني السخخز بيا أو السخصخة ووجيتيا وحقػق البشاء السختبصة بسمكية األرض التي يعبخ 
 عشيا معامل شغل األراضي مع جسيع االرتفاقات السحتسمة،

معامل شغل األرض في ىحه الحالة القائسة بيغ مداحة أرضية مع خالز ما يترل بيا مغ البشاء  يحج -
 ومداحة قصعة األرض،

تبيغ الئحة التشطيع باإلضافة إلى ذلظ نػع السشذأة و التجييدات العسػمية و مػاقعيا و تحجد الصخق  -
التػجييي لمتييئة والتعسيخ والتي تتحسميا  والذبكات السختمفة التي تتحسمو الجولة كسا ىػ محجد في السخصط

 . 3الجساعات السحمية وكحلظ آجال إنجازىا

                                                           
  . 175-91مغ السخسػم التشفيحؼ  10إلى  08السػاد مغ  - 1

،محكخو لشيل شيادة الساستخ في الحقػق،جامعة قرارات التييئة و التعسير في التذريع الجزائري  مقميج سعاد ، - 2
 . 21،ص  2014-2013بدسخة،

يحجد إجخاءات إعجاد مخصصات شغل  28/05/1991السؤرخ في  1778-91، مغ السخسػم التشفيحؼ 18السادة  -  3
    1991،سشة  26،عجد الجخيجة الخسسيةيا، محتػػ الػثائق الستعمقة ب األراضي ،السرادقة عمييا و
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الصخق والسسخات ،الذبكات السختمفة إلى السشاشق الجراسية،الخرائز األرضية ويعيؼ برفة عامة :
بالشدبة ،مػاقع السباني بالشدبة لمصخق العسػمية ،مػقع السباني بالشدبة لمصخق العسػمية ،مػقع السباني 

لبعزيا البعس ،ارتفاع السباني ،مػاقف الديارات والحافالت ،السداحات الخزخاء و مداحات المعب 
والداحات العسػمية ،يحجد األراضي الفالحية الػاجب حسايتيا ،يحجد السشاشق الػاجب حسايتيا و تخميسيا 

 لذبكات السختمفة .،يحجد نػع السشذآت والتجييدات العسػمية ومػاقعيا وكحا يحجد الصخق وا
 مدتشدات بيانية : -ب 

 تتسثل في السخصصات البيانية السخفقة وىي كالتالي:
يبيغ ىحا السخصط بيان كل مػقع حدب شبيعتو ،سػاء مشصقة عسخانية أو مخطط بيان السؽقع : -

 (،5000/1أو200/1السػجية أو شبيعة و يكػن السخصط بسقياس )
أو 500/1ق والذبكات السختمفة و االرتفاعات السػجػدة بسقياس )يبيغ فيو الصخ مخطط الؽاقع القائػ : -

1000/1.) 
السشاشق القانػنية 1000/1أو500/1يحجد ىحا السخصط الحؼ يعج بسقياس مخطط تييئة عامة : -

الستجاندة ،مػقع إقامة السشذآت ذات السرمحة العامة  و السشفعة العسػمية ،السداحات الػاجب احتخاميا 
 خط مخور الصخق و الذبكات السختمفة . لخرػصيتيا وكحا

يتزسغ عمى الخرػص عشاصخ الئحة 1000/1أو500/1يعج بسقياس مخطط التركيب العسراني : -
 التشطيع ويبيغ األشكال التعسيخية والسعسارية لكل قصاع.

 /(.5000أو2000/1مقياسمخطط طبؽغرافي: -
(تحجد السشاشق و األراضي السعخضة الصبيعية و التكشػلػجية 1000/1أو 500/1)خارطة بسقياس: -

1مرحػبة بالتقاريخ السترمة وكحا األخصار الكبخػ السبشية في السخصط العام لمػقاية

                                                           
1
 01/111المعدل المتمم للمرسوم التنفٌذي رقم  12/20/0220المؤرخ فً  20/813من المرسوم التنفٌذي  20المادة  - - 

. 
 



 

 

 خاتمةال



 خبتمةال

 

57 
 

الييئات الالمخكدية السحمية و دورىا في التييئة و التعسيخ و مجػ  تعخضشا في ىحا البحث إلى أىع 
و لعل أىع الييئات .مغ خالل الشرػص القانػنية   اىتسام  السذخع الجدائخؼ بسجال التعسيخ و البشاء ،و ذالظ

التي تتحسل عبئ تشفيح قػاعج قانػن العسخان ىي البمجية  بالجرجة األولى نطخا لمسكانة  اليامة التي تحتميا في 
التشطيع اإلدارؼ لمجولة  باإلضافة  إلي احتكاكيا اليػمي  بالسػاشغ مسا يديل عمييا عسمية فخض إحكام 

خان و البشاء ، ويتزح ذالظ جميا مغ خالل إلدام  القانػن كل بمجية بػضع مخصط تػجييي لمتييئة قػانيغ العس
السعجل و  90/29مغ القانػن  34و  24و التعسيخ و مخصط شغل األراضي ، و ذالظ بسػجب السادتيغ 

يذ السجمذ الذعبي الستسع، ورغبة مغ السذخع الجدائخؼ في تحقيق فعالية و نجاعة مغ ىحه القػاعج إلدام  رئ
البمجؼ و تبميغيا لمػالي باإلضافة إلى استذارة مجسػعة مغ الييئات التي تمعب دورا بارزا في ميجان التعسيخ ، 
و مغ بيغ أىسيا نجج مجيخية التعسيخ و البشاء و اليشجسة السعسارية ،مجيخية الدكغ و التجييدات العسػمية 

 ،مفتذية البيئة ........الخ .

ىحا البحث إلي جسمة مغ الشتائج التي تػصمشا إلييا بعج اشالعشا و دارستشا لمقػانيغ و السخاسيع ويقػدنا 
 التشطيسية اإلدارية ، و السخاسيع الخاصة بالتييئة و التعسيخ و الستسثمة في :

إعصاء صالحية أكثخ لمبمجيات في ميجان التييئة التعسيخ و التقميز مغ ضغط الػصاية عمييا و الحؼ  -(1
 يجعل ىامر تجخميا محجود ،حتى تكػن شخفا فاعال في صشاعة القخار السحمي السعشية بو  بالجرجة األولى .

التعسيخ و عمى تصبيق قػانيغ البشاء أن غياب التعاون بيغ السػاششيغ و الجيات اإلدارية السخترة لمعسل  -(2
 خاصة عشج أدرج تعجيالت بياتو القػانيغ ،يجعل مغ األوضاع تدداد سػءا و تعقيجا .

أن ضعف التكػيغ لجػ األشخاص السكمفيغ بالخقابة عمى السدتػػ السحمى مغ جية ، وتغميب الجانب  -(3
 ع عمى ارتكاب السخالفات .الذكمي عمى معطع اإلجخاءات الخقابية التي يتخحىا ، ىػ تذجي

 و كان مغ أىع التػصيات التي خمرشا إلييا مغ خالل ىحه الجراسة ىي : 

ضخورة تبديط  إجخاءات الخقابة و ذالظ بتجسيعيا في إشار تذخيعي واضح ، وعجم جعميا متفخقة  و  -*
 مبعثخة بيغ عجة نرػص ، األمخ الحؼ سيسكغ حتسا مغ التحكع فييا .

الجانب التحديدي  و التػعػؼ  لجػ السػاششيغ يخصخ السخالفات العسخانية و بأىسية ضخورة تكيف  -*
 الخقابة التقشية عمى البشاء .
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عمى الجولة أن تخسع سياسات عسخانية وششية تدعى لتشفيحىا بالذخاكة مع البمجيات عبخ ما يدسى بعقػد   -*
 ي .السجيشة و الحي ، حتى تحفد البمجيات و تذجع التصػر السحم

عمى السذخع أيزا أن يتيح أدوات تعسيخ و تدييخ أخخػ تكػن متشػعة ،مشيا ما ىػ تػجييي و مشيا ما  -*
سبة لكل نػع و ىػ إجخائي و عسمياتي و مشيا ما ىػ تحزيخؼ حتى تكػن  لمدمصات السحمية األدوات السشا

 .مدتػؼ مغ السذاكل
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 (PDAU)المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر إعدادمراحل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مداولة تسجٌل إعداد

الواجب قرار تعٌٌن اإلدارات والهٌئات  إصدار

 استشارتها

 إصدار قرار ٌحدد محٌط تدخل 

 تبلٌغ المداولة

 قرار والئً: إذا شمل والٌة واحد. 

 قرار وزاري مشترك: إذا شمل عدة والٌات 

 لوالًا

حسب  ٌنشر لمدة شهر كامل

 الحاالت

 

 بالقرار إبالغ المؤسسات والهٌئات العمومٌة والجمعٌات

 

 ٌنشر لمدة شهر كامل 

 تبلٌػ

من رئٌس المجلس مداولة تبنً مشروع المخطط  إعداد

 أو المجالس الشعبٌة البلدٌة الشعبً البلدي

 حول مشروع وآراءهاٌوما إلبداء مالحظاتها  00
 فتح التحقٌق العمومً 

 ٌوما 54 مدة
 ؼلق المحضر

  جمع اآلراء ورفع التحفظات

 المصادقة النهائٌة على المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر

 تكون

 حسب عدد سكان البلدٌة أو البلدٌات:

 نسمة: قرار من الوالً. 000.000أقل من   -

 : قرار وزاري مشترك400.000الى  000.000من  -

 : مرسوم تنفٌذي400.000أكثر من  -

 تبلٌغه إلى كل الهٌئات والمصالح العمومٌة

 أو المجالس الشعبٌة البلدٌة  رئٌس المجلس الشعبً البلدي

 حسب الحاالت

 

 وضعة تحت تصرؾ الجمهور
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 األراضيمخطط شغل  إعدادمراحل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مداولة تسجٌل إعداد

الواجب قرار تعٌٌن اإلدارات والهٌئات  إصدار

 استشارتها

 إصدار قرار ٌحدد محٌط تدخل 

 المداولة تبلٌغ

 قرار والئً: إذا شمل تراب والٌة واحد. 

 قرار وزاري مشترك: إذا شمل تراب عدة والٌات 

 لوالًا

 ٌنشر لمدة شهر كامل

حسب 

 الحاالت

 

 بالقرار إبالغ المؤسسات والهٌئات العمومٌة والجمعٌات

 

 ٌنشر لمدة شهر كامل 

 تبلٌػ

من رئٌس المجلس مداولة تبنً مشروع المخطط  إعداد

 أو المجالس الشعبٌة البلدٌة الشعبً البلدي

 ٌوما إلبداء مالحظاتها وأراءها حول مشروع 00

 فتح التحقٌق العمومً 

 ٌوما 00مدة 
 ؼلق المحضر

  جمع اآلراء ورفع التحفظات

 تبلٌػ

 األراضً  المصادقة النهائٌة على مخطط شؽل

 

 وضعه تحت تصرؾ الجمهور
 تبلٌؽه إلى كل الهٌئات والمصالح العمومٌة

 أو المجالس الشعبٌة البلدٌة  من رئٌس المجلس الشعبً البلدي
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 السرادر
 الشرؽص القانؽنية -1
 القؽانيؼ   - أ
 .52تعمق بالتييئة و التعسيخ عجد ،الس 1990ديدسبخ  01، الرادر في  29-90قانػن رقع لا -
،  07-12،الستعمق بالػالية السعجل و الستسع بالقانػن  07/04/1990السؤرخ في  09-90القانػن  -

 . 2012، 12، العجد يجة الخسسيةخ جال، 21/02/2012السؤرخ في 
الجخيجة  الستعمق بالبيئة في إشار التشسية السدتجامة،  19/06/2013،مؤرخ في  10-03القانػن رقع  -

 . 43عجد  الخسسية
 .2012، 12عجد  سسيةخ خيجة الج ،،يتعمق بالػالية 2012فيفخؼ  12ي مؤرخ ف 07-12القانػن رقع  -
لبشاء تجدئة األراضي ألجل ق بخخرة االستعم 06/02/1982السؤرخ في  02-82القانػن رقع  -

 . 30/02/1982الرادر في  83عجد  سسية،خ خيجة الجال،البشاء
 سسية، العجدخ ال خيجةجة، اليتزسغ التػجيو العقاري ،18/11/1990،السؤرخ في  25-90القانػن رقع  -

 .1990،سشة 49
 ،الجخيجة الخسسية الستعمق بالتييئة و التعسيخ ، 1990 / 01/01، السؤرخ في  26-90القانػن رقع  -

الجخيجة ،14/08/2004السؤرخ  05-04ػن رقع ،السعجل الستسع بسػجب القان 02/12/1990في الرادرة 
 .  2004،الرادرة في  51عجد الخسسية

خيجة جال ،، الستعمق بالتييئة و التعسيخ01/01/1990، السؤرخ في 26-90القانػن رقع  -
السؤرخ  05-04السعجل الستسع بسػجب القانػن رقع  ،02/12/1990في  ،الرادرةسسيةخ ال

 .  2004،الرادرة في  51عجد الجخيجة الخسسية،14/08/2004
 سسيةخ ال خيجةجال يتعمق بحساية التخاث الثقافي، 1998 /06/ 15مؤرخ في  ،04-98القانػن رقع  -

 .   2004، 44دعج
خيجة جال، الستزسغ تػجيو الشقل البخؼ و  تشطيسو، 10/05/1988، مؤرخ في 17/ 88لقانػن رقع  -
 ، السعجل الستسع. 19عجد سسيةخ ال
خيجة جال، يتعمق بسشاشق التػسيع و السػاقع الدياحية ،02/2003/ 17السؤرخ في ،03/03القانػن  -
 . 2003،  11عجد  سسيةخ ال
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، الرادرة في 60عجد  الخسسيةيجة خ ج،يتعمق بالسياه  2005أوت  04في ، مؤرخ  05/12القانػن رقع  -
الجخيجة  ،2009سبتسبخ  11، مؤرخ في 06-09، معجل و متسع بالقانػن رقع 2005سبتسبخ  04

 .  2009 ،59عجد ،الخسسية
  .والحؼ يتزسغ التعجيل 2016مارس  06السؤرخ في  01-16الجساعات اإلقميسية  رقع  القانػن  -
خيجة جاليتعمق بالكيخباء و الغاز بػاسصة القشػات ،، 2002فيفخؼ  05السؤرخ في  02/01القانػن  -
 . 2002، 08،عجد سسيةخ ال

 السعجل الستسع  10/12/1990الستعمق بالتييئة و التعسيخ السؤرخ في  90/29القانػن 
 50العجد ، الجخيجة الخسسيةالستعمق بشطام االنتخابات،  2016أوت  25، السؤرخ في 16/10قانػن ال 

 . 2016أوت  28الرادر في 
خيجة جال،يتعمق بسشاشق التػسيع و السػاقع الدياحية ، 2003-02-17، السؤرخ في  03/10القانػن رقع 

 . 2003، سشة 11عجد سسيةخ ال
 السراسيػ - ب
الستزسغ كيفيات إعجاد مخصط حساية   05/10/2003، مؤرخ في  323/ 03السخسػم التشفيحؼ رقع  -

 .2003، 60عجد خيجة الخسسية،جالاسترالحيا،السػاقع األثخية و السشاشق التابعة ليا و 
السعجل الستسع لمسخسػم التشفيحؼ رقع  2005ا 10/09/2005السؤرخ في  05/318السخسػم التشفيحؼ   -

91/177 . 
السحجد لمقػاعج العامة  لمتييئة و التعسيخ و  28/05/1991السؤرخ في  175-91حؼ السخسػم التشفي -

 . 1991سشة  26البشاء  الجخيجة الخسسية ،العجد 
يحجد إجخاءات إعجاد مخصصات شغل  28/05/1991السؤرخ في  91/1778السخسػم التشفيحؼ  -

  . 1991،سشة26عجد ،سسيةخ ال خيجة جالاألراضي ،السرادقة عمييا و محتػػ الػثائق الستعمقة بيا، 
لكيفيات تحزيخ السحجد  25/01/2015السؤرخ في  15/19السخسػم التشفيحؼ تدميسو عقػد التعسيخ و  -

 عقػد التعسيخ وتدسيا.
، الستزسغ كيفيات إعجاد السخصط الجائع  05/10/2003،مؤرخ في  324/ 03السخسػم التشفيحؼ رقع  -

 .  2003، 60عجد سسيةخ الجخيجة الواسترالح القصاعات السحفػضة ،
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، يحجد قػاعج تشطيع و تدييخ السرالح الخارجية لػزارة الدكغ و العسخان 13/13السخسػم التشفيحؼ رقع   -
 . 2013 -01- 16،الرادرة في  03عجد  سسيةخ ال خيجة جال،
السحجد لكيفيات تحزيخ شيادة التعسيخ و  28/05/1991السؤرخ في  176-91السخسػم التشفيحؼ رقع  -

 خيجة جالقديع و رخرة البشاء و شيادة السصابقة و رخرة اليجم و تدميع ذالظ ،رخرة التجدئة و شيادة الت
 .01/06/1991الرادرة في  22عجد  سسيةخ ال
و السحجد لكيفيات تحزيخ شيادة التعسيخ و  28/05/1991في  176-91السخسػم التشفيحؼ رقع  -

رخرة اليجم و تدميع ذالظ رخرة التجدئة و شيادة التقديع و رخرة البشاء  و الذيادة السصابقة و 
-15.السمغى بسػجب أحكام السخسػم التشفيحؼ رقع 01/06/1991الرادرة في  22عجد سسيةخ ال خيجة جال

 الجخيجة السحجد لكيفيات تحزيخ عقػد التعسيخ و تدميسيا ، 25/01/2015السؤرخ في  16-9-91
 . 2015/ 12/02الرادرة في  07عجد سسيةخ ال
يحجد إجخاءات إعجاد السخصط التػجييي   1991ماؼ  28، مؤرخ في  177-91السخسػم التشفيحؼ رقع  -

،  26عجد  سسيةخ ال الجخيجة  لمتييئة و التعسيخ و السرادقة عميو   و محتػػ الػثائق الستعمقة بو،
 الجخيجة   ، 2005سبتسبخ  10السؤرخ في  317-05،السعجل و الستسع بالسخسػم التشفيحؼ رقع 1991لدشة

 . 2005، 62عجد  سسيةخ ال
يحجد إجخاءات إعجاد مخصصات شغل  1991ماؼ  28،مؤرخ في  178-91السخسػم التشفيحؼ رقع  -

 1991، 26 سسية عجدخ ال الجخيجة  األراضي و السرادقة عمييا و محتػػ الػثائق الستعمقة بيا ،،عجد
 21عجدسسية خ ال الجخيجة  ،2012السؤرخ في افخيل  166-12الستسع بسػجب السخسػم التشفيحؼ رقع 

،2012 . 
 ،يتزسغ احجث مفتذية في الػالية 1996 -01 -26، السؤرخ في  96/60السخسػم التشفيحؼ رقع  -

،  03/494، السعجل و الستسع بسػجب السخسػم التشفيحؼ رقع  1996، لدشة  07عجدسسية خ ال الجخيجة 
 ا2003،لدشة  80عجد   سسيةخ ال ، الجخيجة 2003ديدسبخ  17السؤرخ في 

 األوامر -ج
 ،قانػن اإلجخاءات الجدئية . 1966يػنيػ  08،السؤرخ في  100-66ألمخ  -
 الستعمق بخخرة تجدئة األراضي ألجل البشاء ، ج ر، 26/10/1975السؤرخ في  67-75األمخ رقع  -

 .27/10/1975، الرادرة في 83عجد
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 الكتب  -2
تراخيص و إعسال البشاء و اليدم بيؼ تذريعات البشاء و األوامر العدكرية و القرارات  مخجان، احسج -

 . ،القاىخة 2000دار الشيزة العخبية ،سشة الؽزارية و أحدث أحكام القزاء،
دروس عسخ الرجوق،  إدارة التشسية السحمية في الجزائر بيؼ الشرؽص القانؽنية وجسال زيجان،  -

، دار األمة لمصباعة متطمبات الؽاقع، الجزائر ،الجدائخ ،ديػان السصبػعات ارنةفي الييئات السحمية السق
 .2014، 1والشذخ والتػزيع، ط

 .1982، 2، الجدائخ، ديػان السصبػعات الجامعية ،ط ، اإلدارة السحمية السقارنةمرصفى حديغ  -
  .1983، 1الكتاب المبشاني، ط ،لبشان،دار القانؽن اإلداري الجزائري صالح فؤاد،  -
،الذخكة السعسارية لمصباعة و  التعسير بيؼ السركزية و الالمركزيةعبج الخحسان البكخيػؼ،  -

 . 1993الشذخ،الخباط ،
 .2000، الجدائخ ، ديػان السصبػعات  دروس في القانؽن اإلداري عسار عػابجؼ ،  -
، الصبعة الثالثة، ديػان السصبػعات الجامعية الجدائخ ، دروس في القانؽن اإلداري عسار عػابجؼ -

1990 . 
،جدػر لمشذخ و 01، الصبعة القرار اإلداري ،دراسة تذريعية قزائية وفقييةعسار بػضياف،  -

 . 2007التػزيع،
ر ،دار الشيزة العخبية ،الصبعة الثانية الشعام القانؽني ألحكام البشاء في مصدمحم احسج فاتح الباب،  -

 .2000،مرخ،
 .، عشابو، دار العمػم لمشذخ و التػزيع قانؽن اإلدارة السحمية الجزائرية دمحم الرغيخ بعمي،   -
 .2004، ديػان التػزيع ، القانؽن اإلداري ، الجزائردمحم الرغيخ،  -
 ،دار قانة لمشذخ والرقابة اإلدارية عؼ أشغال التييئة و التعسير في التذريع الجزائري ديخم عايجة ،  -

 . ،باتشة2011التػزيع 
 1لشذخ و التػزيع ، ط  ، لبشان ، مؤسدة الجامعية لجراسات القانؽن اإلداري مشرػر القاضي ،  -
،2001.  
 2014، 2، عسان، دار الثقافة لمشذخ والتػزيع، طالقانؽن اإلداري مرمح مسجوح الرخايخة،  -
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،محكخة ماستخ، تخرز قانػن  12/07الشعام القانؽن لمؽالي في ظل قانؽن الؽالية جبارة تػفيق،  -

ية و اإلدارية ،كمية الحقػق و العمػم الدياسية ،جامعة قاصجؼ مخباح ،ورقمة، إدارؼ، فخع العمػم القانػن
2012/2013.  
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2010-2012 . 

  الدمطات التشعيسية لمشقل الحزاري ودورىا  في  تحديؼ أداء نعام الشقل الحزاري سكحال ريسو ،  -
-2010، محكخة لشيل شيادة الساستخ، تخرز اقتراد و نقل، جامعة الحاج لخزخ، باتشة، في الجزائر

2011 .  
، شيادة لشيل شيادة الساجدتيخ في  دور الجساعات السحمية في التشسية السحميةشػيخ بغ عثسان ،  -

 . 2011-2010القانػن العام ،جامعة أبي بكخ بمقايج ،تمسدان ، 
، محكخة ماجدتيخ في القانػن، الجساعات اإلقميسية بيؼ االستقاللية و التبعيةعبج الشاصخ صالحي،  -

 . 2010 – 2009فخع الجولة والسؤسدات العسػمية، جامعة الجدائخ، كمية الحقػق بغ عكشػن، 
، رسالة دكتػراه كمية حقػق ،جامعة  الرخص اإلدارية في التذريع الجزائري عداوؼ عبج الخحسان ، -

 . 2007الجدائخ 



 قائسة السخاجع
 

71 
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 .2001-200،محكخة ماجدتيخ ، كمية الحقػق ،بغ عكشػن ، الجدائخ 
رسالة ماجدتيخ تدييخ و  التؽافق بيؼ العؽامل البيئية و ترسيػ السخططات العسرانية،فاتح اويشة،  -

يخ و التقشيات الحزخية  ،جامعة تقشيات حزارية ،فخع التدييخ االيكػلػجي لمسحيط الحزخؼ،معيج التدي
 .2009 -2008دمحم بػضياف لسديمة ،
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،كمية الحقػق و العمػم الدياسية  التذريع الجزائري ،قرارات التييئة العسرانية في لعػيجي عبج هللا . -
 .2012-2011،جامعة باتشة 

السحصة الججيجة  – الشقل الحزري الجساعي )دراسة حالة الخط الحزري بؽزوران (لػىابي وليج ، -
،محكخة لشيل شيادة الساستخ ،تخرز اقتراد الشقل و اإلمجاد، فخع اقتراد و تديخ الخجمات -باتشة 

 . 2010اج لخزخ، باتشة ،،جامعة الح
، محكخة لشيل شيادة ماستخ،  07-12الشعام القانؽن لمؽالي في ظل قانؽن الؽالية مارة تػفيق ، -

 . 2013-2012الحقػق ،جامعة ورقمة ،  تخرز قانػن إدارؼ، قدع 
، رسالة ماجدتيخ فخع إدارة مالية ، جامعة  التاطير القانؽني لمتعسير في والية  لمجزائردمحم جبخؼ ،  -

 .بغ عكشػن ،الجدائخ 
مذاركة السجالس البمدية في التشسية السحمية )دراسة ميدانية عمى مجالس بمديات دمحم خسذػن،  -

رسالة مقجمة لشيل شيادة دكتػراه ،قدع العمػم االجتساعية ،كمية العمػم اإلندانية و قدشطيشة (، والية
  . 2010/2011عة متشػرؼ قدشصيشة ،االجتساعية،جام

 . 2002-2001، محكخة ماجدتيخ ، جامعة الجدائخ  رخرة البشاء في القانؽن الجزائري دمحم سبتي ،  -
ي محكخو لشيل شيادة الساستخ ف،قرارات التييئة و التعسير في التذريع الجزائري ،مقميج سعاد  -

 . 2014-2013الحقػق،جامعة بدسخة،
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، جامعة باتشة ،كمية اتيجية  البشاء عمى ضؽء التييئة و التعسير الجزائري إستر يديج عخبي باؼ ، -
   2015- 2014الحقػق و العمػم الدياسية ، 

،رسالة ماجدتيخ في عمع  ،أدوات التييئة العسرانية و إشكالية التشسية الحزريةرياض ثػمي  -
  .2006-2005االجتساع الحزخؼ، جامعة قدشصيشة /قدع االجتساع و الجيسغخافية، 

 السجاالت -4
،مجمة العمػم االجتساعية و اإلندانية ،  ،تدميػ رخرة البشاء في القانؽن الجزائري دمحم الرغيخ بعمي - 

  ،تبدو.2007،مارس 01العجد
، 8، مجمة العمػم اإلندانية ،العجد  الشعام القانؽني لرخرة البشاء في التذريع الجزائري عدرؼ الديغ ، -
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 .2013، عشابو 4
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 السمخص
اىتساما كبيخ لمسجال العسخاني و مذاكمو الحؼ يعج  األخيخةفي الدشػات  أولىالسذخع الجدائخؼ  إننخمز مسا سبق 

لسجسػعة ميسة و متشػعة مغ الشرػص التذخيعية ، و كحا التشطيسية ضسغ ما  إصجارهمجاال حداسا ، و ذالظ مغ خالل 
الصخق و الػسائل التي تسكغ الييئات العسػمية  إيجادالتييئة و التعسيخ،وحجد قػاعج تشطيع العسخان مغ خالل  يعخف بقانػن 

التييئة و  أدواتقانػنية تتسثل في  أدوات إيجادالسخترة مغ التحكع في التصػر  العسخاني و تػجييو، و ذالظ مغ خالل 
و الستسثمة في تخصيط التػجييي  05-04بسػجب القانػن رقع  الستسعالسعجل و  29-90التعسيخ، و التي جاء بيا القانػن 

التي تحجد مقاييذ التعسيخ و البشاء و شبيعة الشذاشات السدسػح بيا و شخق استعساليا  األراضيلمتييئة و التعسيخ  و شغل 
فشية لمحج مغ التجاوزات في و الػسائل برفة ال  اآللياتمجسػعة مغ  إيجادجانب  إلى، إقامتياو نػعية الشذاشات السسكغ 

 . التي تػاجييا اإلدارةالعسميات  أصعبحخكة البشاء  و التػسع العسخاني برفة عامة ،و التي تعج 
فالجولة مغ خالل قانػن العسخان تتسكغ مغ تدييخ التصػر العسخاني و التحكع فيو، فقانػن العسخان اوجج بغخض         

بيجف سعاييخ الجولية التي تعخفيا معطع الجول الستقجمة في ىحا السجال، و ذالظ تحقيق مخصط عسخاني حزارؼ يدايخ ال
الحفاظ عمى الصابع الحزارؼ لمسجن  و بالتالي مشع البشاء العذػائي و الفػضػؼ غيخ قانػني،وىحا كمو بيجف الحفاظ عمى 

 متيع و الرحة العامة و مطاىخ الجسال داخل السجيشة. حياة األفخاد و سال
 ، التعسيخالتييئةالجساعات السحمية،  الكمسات السفتاحية : 

ABSTRACT 
        We conclude from the above that the Algerian legislator has in recent years paid great 
attention to the urban field and its problems, which is considered a sensitive area. This was done by 
issuing an important and varied set of legislative texts and organizational regulations within the so-
called law of development and reconstruction. Through the creation of the means and means to 
enable the competent public bodies to control and direct urban development, through the creation of 
legal tools in the tools of rehabilitation and reconstruction, provided by Law 90-29 amended and 
supplemented by Law No. 04-05 and The planning of the orientation of the preparation and 
reconstruction and passion And the nature of the activities allowed and the methods of use and the 
type of activities that can be set up, in addition to finding a set of mechanisms and means in a 
technical manner to reduce the excesses in the movement of construction and urban expansion in 
general, which is the most difficult processes that Faced by management. 

The state of urbanization is able to manage urban development and control. The urban law 
was created for the purpose of achieving a civilized urban plan that conforms to the international 
standards defined by most developed countries in this field, in order to preserve the civilized 
character of cities and thus prevent arbitrary and chaotic construction. Legal, and all this in order to 
preserve the lives of individuals and their safety and public health and manifestations of beauty 
within the city. 
Keywords: Local Communities, Configuration, Reconstruction 

 


