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 كلية احلقوق و العلوم السياسية

 داريقـــسم العلوم القانونية و اإل
 

 داري و القضائي اخلاص بالتعمريدور الضبط اإل

 يف محاية البيئة

 

 لنيل شهادة املـــــــــــــــــــــاسرت يف القـــــــــــــانون العقاري   ةمذكر

 :حتت اشراف الدكتور                                                                :عداد الطلبةإمن 

                    ونــــاس حيــي                 ـــال رشيد                                                       بـــ -
 جعفري فطيمة -

 :جلنة املناقشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

 رئيسا................جامعة...............أستاذ.............................األستاذ

 مشرفا و مقررا.........جامعة...............أستاذ.............................األستاذ

 عضوا مناقشا..........جامعة...............أستاذ.............................األستاذ

  

 3102/1022ـة اجلامعية الســـنـ



 

   
 :قال عز و جل 

 "  ُوِضَع ِللنَّاِس َللَِّذي ِبَبكََّة ُمَباَركًا َوُهًدى ِلْلَعاَلِمنَيِإنَّ َأوََّل َبْيٍت  "    
 المائدة  59االية 

َواْذُكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن َبْعِد َعاٍد َوَبوََّأُكْم ِفي اأَلْرِض َتتَِّخُذوَن ِمْن  "

َفاْذُكُروا آالَء اللَِّه َوال َتْعَثْوا ِفي ُسُهوِلَها ُقُصورًا َوَتْنِحُتوَن اْلِجَباَل ُبُيوتًا 

 " اأَلْرِض ُمْفِسِديَن

 سورة االعراف 37االية 

ُقْل َمْن َربُّ السََّمَواِت َواأَلْرِض ُقْل اللَُّه ُقْل َأَفاتََّخْذُتْم ِمْن ُدوِنِه  " 

َيْسَتِوي اأَلْعَمى َأْوِلَياَء ال َيْمِلُكوَن أَلنُفِسِهْم َنْفعًا َوال َضّرًا ُقْل َهْل 

َواْلَبِصرُي َأْم َهْل َتْسَتِوي الظُُّلَماُت َوالنُّوُر َأْم َجَعُلوا ِللَِّه ُشَرَكاَء َخَلُقوا 

  َكَخْلِقِه َفَتَشاَبَه اْلَخْلُق َعَلْيِهْم ُقْل اللَُّه َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر

 سورة الرعد 59االية 



 

 تشكرات 

 من منطلق هذا احلديث أتوجه

إىل اهلل تبارك و تعاىل باحلمد و الثناء و الشكر كما حيبه ويرضاه على أن 

 يف اوفقن

فيه من ا إجناز هذا العمل، على ما فيه من ضعف البشر و قصر النظر فما كن

 صواب فهو من

حمض فضله سبحانه و تعاىل و منه علينا، فله احلمد والشكر و نسأل اهلل 

 الغفرانو العفو

أساتذة اجلامعة االفريقية امحد دراية و الطاقم تقدم بالشكر اجلزيل لكل نبداية 

، االداري على رأسهم مدير اجلامعة الدين ساهموا يف اجناح مشروع املاسرت 

 .  للجامعةفبارك اهلل فيهم وجازاهم اهلل خريا، وأبقاهم ذخرا وفخرا 

وناس حيي الذي مل يبخل علينا اتقدم بشكر خاص اىل استادي الدكتور 

بنصحه و ارشاده طيلة املسار الدراسي  و الشكر اجلزيل اىل زمالئي و 

 اصدقائي الدين ساهموا سواء من قريب او بعيد يف دعمنا

 .إليكم كلكم أخلص التشكرات

 

 



 

 إهداء
احلمد هلل و الصالة و السالم على من بعث رمحة للعاملني 

 :املتواضعنهدي هذا العمل  بعد اأم

 ...شكرهنإىل أمهاتنا الالئي يعجز اللسان عن 

 ...بالرعايةإىل اآلباء الذين مل يبخلوا علينا 

إىل كل األساتذة الذين ساعدونا بأفكارهم و 
  ...إرشادهم

 إىل كل من له حق علينا

 إىل كل طالب علم غيور عل وطنه

 

 

 

 



 

 ـــــدمةــــــــــــــــــمقـــ
حيث يزال من بني املواضيع املهمة اليت تستدعي التطوير مع تطور اجملتمع  الإن موضوع امللكية 

يف جوهره يعترب موضوعا  أنهو اجتماعي إال  اقتصادييف  ظاهره هو موضوع قانوين و  أنه
النظام السياسي   و كذا االقتصادي السائد يف بلد ما يكفي ملعرفة صفة النظام أنهسياسيا و 
حبيث أن العالقة اليت تلعبها امللكية بصفة عامة و يف امليدان العقاري بصفة خاصة  املنتهج ،

مع بيئته اليت يتأثر هبا و يؤثر فيها  فنظام امللكية ألي شعب من  سانإلناتعكس بصدق عالقة 
خاصة ،ن احلديث عن امللكية العقارية أالشعوب يعكس واقع حضارته ووثيقة وجوده و 

البيئة العمرانية ما هي إال الوسط  ألن ااهنعمر ا هو إال حديث عن املدينة و العمرانية منها  م
كإضافة بشرية تعد ،وفق ايديولوجيته يف اطار الوسط الطبيعي  سانإلنا أقامهاالصطناعي الذي 

 .من قبيل تعمري االرض ، و جعلها أكثر توافقا و تناغما مع حاجاته و متطلباته

يشاء مبا ميلك بدون ضابط أو ن يفعل ما أن للفرد أهل و لعل السؤال الذي يطرح هو 
 داريةن للسلطة االأن الفرد يعيش يف مجاعة منظمة و أاملتسائل سرعان ما يدرك  إال أن،؟عاد ر 

قامة التوازن بني إكل جمتمع معاصر سلطة ضابطة تكفل ن لأ إذ ذلكدور تؤديه فيها و 
ة يف لغة القانون بالضبط يصطلح عليمقتضيات التنظيم و ممارسة احلريات و هو ما 

يعرفه  أو كما ،صاهبا أوضعها الطبيعي عقب خلل  إىلالذي يقصد به العودة باألمور ،االداري
يقصد بالضبط " يف مصر االداريو احكام القانون  مبادئيف كتابه  " منها ادحممد فؤ "الدكتور 

املعىن الواسع  هذاتمع و يدخل يف مبعناه العام تنظيم الدولة تنظيما وقائيا يكفل سالمة اجمل
 أو االدارييعد الضبط  و عليه...." تنظيم و ضمان سري مجيع املرافق و املشروعات يف الدولة 

 إىليف املدلول القانوين  االداريو يقسم الضبط  ، داريةالوظائف اال أهممن  االداريالبوليس 
يعىن حبفظ النظام العام بعناصره الثالث الصحة العامة العام  االداريفالضبط  ، عام و خاص

و ضبط قضائي و ضبط  اريإدضبط  إىلاالمن العام و السكينة العامة و هو بدوره ينقسم 



 

املشرع  لهاو يتنفهو ما  اخلاص االداريالضبط  أما. تشريعي و هي تتضافر لتحقيق الصاحل العام 
 األحوالو يف مجيع . النشاطات و توجيهها  أنواعبالتنظيم وفق قوانني خاصة لضبط بعض 

منع كل ما ميكن ان يهدد  إىل –حمل دراستنا  -القضائي  أو االداريهتدف اجراءات الضبط 
بأخرى حيث يعمل على اختاذ التدابري الردعية و الوقائية  أواالخالل به بصورة  أوالنظام العام 

و من .سري مصاحل الدولة و نشاطاهتا  أوبئة  أو  أو أمراضاليت هتدد سبل عيش املواطنني من 
و  ،و القضائية  داريةالقرارات اال ،هي القوانني و التنظيمات  االداريوسائل الضبط  أهم

و من أهم أوجه الضبط االداري موضوع مذكرتنا هو . آللية التنفيذ اجلربي ارةداإلاستعمال 
خالل القوانني احلديثة  اليت سنها  حيث أنه من.الضبط االداري و القضائي اخلاص بالتعمري

املشرع اجلزائري واليت جاءت كنتيجة للتطورات احلضارية وما رفقتها من نشاطات يف خمتلف 
و حتديات جديدة كتلوث  تاماالتز  ارةداإلاجملاالت اليت طرحت انشغاالت حديثة فرضت على 
ارتباطه بالتنمية العمرانية اليت  و مدى سانإلنلالبيئة اليت تعد الوسط الطبيعي و احمليط احليوي 

تعكس وضع التنمية ، و العمارة خاصة بعد املشاكل العمرانية اليت عرفتها املدن اجلزائرية  
ة اليت شهدهتا بدايتا من الفرتة االستعمارية مرورا قتصاديكنتيجة عن التغريات السياسية و اال

الفوارق  كذاالسياسية للتسعينيات و   ة يف الثمانينيات و عقبتها املشاكلقتصاديباألزمات اال
رة على اداسرتاتيجية ق ادإلجي لةاو كمحو   ،اجلوهرية يف التنمية احلضارية بني الشمال و اجلنوب 

التحكم و التسيري مت انتهاج عدت سياسات و طرق للتنظيم و التخطيط اليت ال تزال يف تطور 
 .مستمر

سياسة التشريع  متيزت:  3691 إىل 3810فبدأ من مرحلة االحتالل الفرنسي مند سنة 
العمراين يف هده املرحلة بوضع سبل لتسهيل سري السياسة االستعمارية و اليت اهتمت بوضع 

بتطبيق خمطط التصفيف و الطرق و الربط بني املدن اجلزائرية املرتامية االطراف و اليت بدأت 
ساحات اخلضراء و حتديد الذي يهتم بتصفيف الطرقات و عرض اجملاالت و امل االحتياط 



 

مث مت انشاء خمطط التهيئة و التوسع و حتسني املدن من  ،1االرتفاقات خاصة العسكرية منها 
و بعد احلرب العاملية الثانية مت تعديل و حتديث  ، 3611يف سنة  الصادرخالل املرسوم 

مثل خمطط املخططات حيث مت خلق خمطط خاص باجلزائر العاصمة وفق انشاء آليات التعمري 
 .ة اهليكلة اداملخططات التفصيلية للمدن و خمطط اع ،العمراين املوجه 

فقد ورثت اجلزائر منظومة تشريعية عن االحتالل الفرنسي و :  هذايومنا  إىل 3691مرحلة  أما
ة الوطنية حيث صدر االمر رقم ادمنها ما يتعارض مع السي باستثناءحافظت على تطبيقها 

حصر و جرد املمتلكات الشاغرة متهيدا إلصدار  أجلاملتعلق باألمالك الشاغرة من  91/10
الذي نص على ان مجيع املمتلكات الشاغرة تعد ملك من امالك الدولة  99/301االمر رقم 

السياسة  من خالل ذلكالوطين و  اددعما لالقتص 3691اين مت انشاء مناطق صناعية سنة 
اين اصدرت احلكومة   3691غاية  إىلاالستعجالية لتخطيط البنية القاعدية اليت استمرت 

الذي نظم العقار الفالحي  91/93رزنامة من التشريعات من بينها قانون الثورة الزراعية رقم 
ر الذي عين بالعقار العمراين و من مت صدو  97/19مث قانون تكوين االحتياطات العقارية رقم 

ظهور امناط من  كذامنظمة لرخص البناء و التجزئة و   3697/3691قوانني خالل سنة 
املنظم للتهيئة  60/16غاية صدور قانون  إىلاملخططات لبعض املدن و استمر الوضع بالتطور 
 .و التعمري املعدل و املتمم مرفقا بنصوصه التطبيقية

ومنذ  أنهعن طريق رقابة فعالة ، كما  إالمة ال ميكن ضمان التعمري وقواعده املنظ أنهو من مت ف
املتعلق بالتوجيه  60/11املتعلق بالتهيئة والتعمري وقبله القانون  16-60صدور القانون 

ا ضمان احرتام أهنالعقاري تبىن املشروع اجلزائري توجه جديد ومنط وإسرتاتيجية للرقابة من ش
لق مبجال محاية البيئة  الذي اصبح من بني القواعد يف جمال النشاط العمراين خاصة يف ما يتع

الدولية وهذا بوضع التقنيات و امليكانيزمات اليت تفرض احرتامها و  تهدااملعاتوصيات  أهم
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جانب ذلك  إىلشطة ألنرقابة املتابعة ، والرقابة  البعدية على ا أوالزاميتها يف اطار الرقابة القبلية 
ملساحات واملواقع احملمية البارزة ، و فرض إجراءات محاية ا أجلفان املشرع فرض اليات من 

منــع أسباب تلوث البـــــيئة من خـــالل حضر و تنظــــــــيم التـــــصرفات العمرانية  إىلوقائية هتـــدف 
م كثرت أماو ،ا ان متس بالسالمة البيئيــة وهذا بتحديدها والعمل على تصنيفها أهناليت من ش

 ماف: العمرانية يطرح التساؤل حول فعالية التطبيق  أوواء البيئية منها النصوص التشريعية س
   ؟ والقضائي اخلاص بالتعمري يف محاية البيئة  مدى فعالية الضبط االداري

االجابة علية من خالل فصول مذكرتنا و فق منهجية البحث اليت اعتمدت  لاو سنحو هو ما 
دراسة و تقييم االليات القانونية للتهيئة و التعمري و بيان  أجلمن  ،على املنهج التحليلي 

 (لو الفصل األ)تطبيقاهتا البيئية 

التهيئة العمرانية لتحقيق احلماية البيئية االزمة   أدواتفرض و تأكيد تدخل   أجلمن  كذاو   
 (الفصل الثاين)و القضائية  داريةكان البد من فرض الرقابة اال

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 .البيئــيةالقانونية للتهيئة و التــــعميـر و تطبيقاتها  اآلليات :لو األفصل ال

عديدة و متــنوعة و تتسع حبسب الفكر القانوين السائد  ةدارياالتعد مهام و وظـائف السلطة 
فقهاء القانون  بوظيفــــة التخطيط و التنفـيذ فإنيهـتم  إلدارةاكان عـــلم   إذاحبيث ،يف الدولة 

و مهما يكن ،القانون العـــام  أشخاصباعتبارها شخــص من  إلدارةايهتمون بنشاط  دارياال
عن طـريق استعمال  إماحاجياته و ذلك  إشباعنشاطها يبقى مرصودا خلدمة اجلمهور و  فإن

و ،ـة النظام العـام ايمح أجلمن  دارياالالضبط  إجراءات إىلاللجوء  أووسائل املرفق العام 
انون حىت ال يســاء استعماهلا و اليت رمسها الق الكيفيةضبط احلريات وفق  ،يقصد بالضبط 

على القـواعد  أساساخاصة يف جمال التهيئة العمرانية الذي يعد من بني اجملاالت اليت تقوم  ذلك
ــل الضبـط  التعليمات و التــــــي تشمـل كل من اللـــوائح و  دارياالالضبطيـــة من خالل وسائـ

 أكربمسؤولية  ةدارياالالذي محل السلــطات  مراأل ،املنع  أوما للرتخيــــــص إات اليت ترصد القرار 
و ملا كان للبيئة قيمة اجتماعية جديرة .وقـــــائــية  إجراءاتالضبـــطية  جراءاتاإلن أباعتبار 
جـــب على العـــــمرانية و يئة ة القانونية و نظرا لعـــــالقتها الوطيدة بالتــخطيط و التهمايباحلـــ

منــع  إىلوقائية هتـــدف  إجراءاتة االزمة و فرض مايتوفري احل إىلالســــــعي  ةدارياالالسلطات 
ن متس أـصرفات العمرانية اليت من شأهنا أسباب تلوث البـــــيئة من خـــالل حضر و تنظــــــــيم التــــ

التهيئة العمرانية  أدوات هذابالدراســـة يف فصلنا  نتناولسو بناء على هذا . بالسالمة البيئيــة 
و الــيت تشمل كل من القــــواعد العامة للتهيئة  العمرانية و خمططاهتا مث ( لأو مبحث ) والتعمري  
الوسائل اليت رصدت  أهمة البيئة و بيان ايبراز دور التهيئة العمرانية يف محإ إىل ذلكنتطرق بعد 

 (اينمبحث ث) ذلكل

 

 

 



 

 .التعميرالتهيئة العمرانية و  أدوات :لو األالمبحث 

لقد نص املشرع اجلزائري على القوام التقين لألمالك العقارية ضمن قانون التوجيه العقاري 
 أراض إىلحبيث صنفها  01يف مادته  ذلكو  61/19املعدل و املتمم بالقانون 2 60/11
يشغلها  يةأرضهي كل قطعة  عامرةال يراضاألي قابلة للتعمري موضحا ذلك بأن أراضو  عامرة

املخصصة  يةرضاألالقابلة للتعمري هي كل القطع  يراضاأل ماأجتمع بنايات يف جماالهتا الفضائية 
أحكام قانون التهيئة  ذلكليسن بعد .التهيئة و التعمري  أدواتللتعمري يف آجال معينة بواسطة 

و ينص يف مادته الثانية على  07/01املعدل و املتمم بالقانون رقم  60/163و التعمري رقم 
 إطاراملبين يف  طاربلة للتعمري و تكوين و حتويل اإلي القاراضجيري استغالل و تسيري األ أنه

ن املشرع قام أفمن خالله يتضح  ". القانون هذاالقواعد العامة للتهيئة و التعمري احملددة يف 
من قانون  96التهيئة و التعمري و هو ما تأكده املادة  إطارالعقار يف  استثماربتنظيم و تأطري 
التهيئة و التعمري على إعداد التوازن بني  أدواتتسهر "  بنصها 60/11التوجيه العقاري 

و هي الفكرة اليت مت تطويرها و بلورهتا يف " ي و أمناط البناء و األنشطة املتنوعة راضخمتلف األ
بالدراسة يف مبحثنا  نتناولسية عقبت صدور قانون التهيئة و التعمري ،و عليه نصوص تطبيق

خمططات  ذلكبعد  نتناولمث (  لأو مطلب )كل من القواعد العامة للتهيئة و التعمري   هذا
 ( مطلب ثاين)التهيئة العمرانية 

 .التعميرالقواعد العامة للتهيئة و  :لو األالمطلب 

تتعلق بالنواحي  األخرية هذهن لطها مع القواعد العامة للبناء ألهي قواعد متعددة جيب عدم خ
حيث  4بالنواحي اخلارجية و تأثريها على احمليط احلضري  ىلو األالداخلية للبناء يف حني تتعلق 
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القانونية و التنظيمية  األحكاممع مراعاة "السالف الذكر  60/16من القانون  01تنص املادة 
التهيئة و التعمري ختضع البنايات للقواعد العامة  أدواتو يف غياب  يراضاألاخلاصة بشغل 

املقاييس الواجب  فإنو عليه " . الفصل  هذاللتهيئة و التعمري احملددة يف املواد أدناه من 
التهيئة و التعمري  أدواتيف  حالة غياب  أومن الضوابط  دينأاعتمادها يف البناءات كحد 
املشرع من خالل مواد الفصل  إليها أشارللتهيئة و التعمري اليت تكون حسب القواعد العامة 

ال " 07/01منه املعدلة و املتممة مبوجب القانون  07فتنص املادة  60/16الثاين للقانون 
 :اليت  يةرضاألتكون قابلة للبناء إال القطع 

 املعمرة للبلدية جزاءالقطع داخل األ هذهـ تراعي االقتصاد احلضري عندما تكون 

ي أراضعندما تكون موجودة على  الل الفالحيـ تكون يف احلدود املتالئمة مع القابلية لالستغ
 . فالحيه

احملافظة على التوازنات البيئية عندما تكون موجودة يف  أهدافـ  تكون يف احلدود املتالئمة مع 
 . مواقع طبيعية 

 .و الثقافية  ثريةة املعامل األايـ تكون يف احلدود املتالئمة مع ضرورة مح

 .التكنولوجيةالناجتة عن الكوارث الطبيعية و  خطارلأل مباشرةـ تكون غري معرضة 

و عليه ميكن وضع قاعدة أن املشرع اجلزائري وضع مبدأ عدم قابلية التعمري خارج ..." . 
 هذاو من خالل  يراضاألاملناطق املعمرة للبلديات و اليت ال حتتوي على خمططات لشغل 

الذي  مرالقواعد من جهة تقوم بتحديد املناطق املعمرة للبلديات األ هذهالطرح يستنتج ان 
احللول دون اختفاء مظاهر  كذااملساحات استهالكا عشوائي و   ستهالكايسمح بتجنب 

غل حتفيز للبلديات إلنشاء خمططات ش مبثابةيعترب  أخرىالتعمري يف املناطق الريفية و من جهة 



 

ه يتم تنظيم التعمري و البناء ضمن القواعد العامة من خالل القواعد فإنو عليه .  5ي راضاأل
فرع )مبراعاة القواعد املتعلقة بالشروط العامة للبناء  كذاو  ( لأو فرع )ي راضاملتعلقة بشغل  األ

 ( .فرع ثالث)الكربى  خطارمع ضمان احرتام قواعد الوقاية من األ( ثاين 

 .يارا األالقواعد المتعلقة بشغل  :لو األالفرع 

ي و شغلها خيضع جملموعة من القواعد اليت وضعها املشرع و فرض راضإن عمليه هتيئة األ
ي الفالحية و ارتفاقات تقيد البناء عليها راضكقواعد شغل األ  رضاحرتامها متاشيا مع طبيعة األ

ما يتعلق  أوبرخصة صرحية من الوزارة املعنية  إال ثريةاأل أوو كقواعد شغل املناطق السياحية 
 .القابلة للتعمري  أو عامرةي الراضو شروط األ بأحكام

 .ة الشريط الساحلي ماياالحكام المتعلقة بح:  الأو 

املنفعة  ذاتتعترب املناطق السياحية و مناطق التوسع السياحي من ضمن املناطق احملمية و 
هتيئة االقليم حيث يعترب الشريط  أدواتي تعمري فيها خيضع لضوابط تتم ضمن أالوطنية و 

و مناطق التوسع  6الساحلي اجلزائري من بني املناطق الطبيعية املثمنة للمناطق السياحية 
احرتام ضوابط التعمري و البناء حيث تنص املادة  إطارة يف مايالسياحي اليت خصها املشرع باحل

القانون كافة اجلزر و اجلزيرات و   هذا إىليضم الساحل بالنظر "  60/16من القانون  77
 :مرت على طول البحر و يشمل  800مثانية مائة  دىو عرضه األ رضكذلك شريطا من األ

ي و املنحدرات التالل و اجلبال املرئية من البحر و اليت تكون مفصولة من راضكافة األ-
 . الشاطئ بسهل ساحلي
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المحدد للقواعد العامة الستعمال و استغالل السياحيين  07/20/0220المؤرخ في  20/20القانون رقم  2  

00/20/0220المؤرخة في  00للشواطئ ج ر  رقم    



 

 .كيلومرتات 01السهول الساحلية اليت يقل عرضها عن ثالثة -

 .أعالهكامل الغابات اليت يوجد جزء منها بالساحل كما هو حمدد -

مرت مبجرد ما يكون جزء من هذه  100كامل املناطق الرطبة و شواطئها على عرض ثالمثائة -
 و من مت يكون املشرع قد حدد املناطق الساحلية و"املناطق على الساحل كما هو حمدد أعاله

ة الساحل كقاعدة عامة حيث أنه خصها ايمشتمالهتا لتوضيح احلدود الداخلة يف نطاق مح
يه نصت املادة ة الساحل و تثمينه و علماياملتعلق حب 01/01بالتفصيل من خالل القانون 

جيب أن حيافظ "على  شروط التعمري يف املناطق الساحلية بنصها  60/16من القانون  71
التوسع العمراين بالساحل على املساحات و أن يربز قيمة املواقع و املناطق املميزة للرتاث الوطين 

ية و جيب أن يتم الطبيعي و الثقايف و التارخيي للساحل و البيئات الالزمة للتوازنات البيولوج
ي إال أنه جيوز الرتخيص بالبناء للنشاطات اليت تتطلب اجلوار راضهذا طبقا ألحكام شغل األ

 للمياهاملباشر 

 .القواعد المتعلقة بالمناطق ذات الميزة الطبيعة والثقافية الباارزة:ثانيا

ة املناطق ذات امليزة الطبيعة و الثقافية البارزة حيث نص اينص املشرع اجلزائري على ضرورة مح
 إطارعتداء على هذه املناطق يف فرض احرتام و عدم اال أجلمن  60/16عليها ضمن قانون 

قاليم اليت تتوفر إما على حتدد و تصف األ»79حيث تنص املادة ي و تسيريها راضاستخدام األ
ارخيية و الثقافية و إما على مميزات نامجة عن موقعها جمموعة من امليزات الطبيعة اخلالبة و الت

بامتياز حسب  االقتصاديةهذه املناطق  نظرا ألمهيةوذلك «....اجلغرايف و املناخي اجليولوجي 
 7املتعلق مبناطق التوسع و املواقع السياحية 01/01ما نصت عليه أحكام القانون رقم 

 أومناطق التوسع السياحي كل منطقة " ...منه 01بتحديده للمناطق السياحية حسب املادة 
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خبصوصيات طبيعية و ثقافية و بشرية و ابداعية مناسبة  أوامتداد من األقاليم يتميز بصفات 
 أوسياحية بسبب مظهره اخلالب  جباذبيةموقع يتميز  أواملوقع السياحي كل منظر ...للسياحة 
ية أمهبناءات مشيدة عليه يعرتف له ب أوخصوصيات طبيعية  أووي عليه من عجائب مبا حيت
 ..."ثقافية أوأسطورية  أووطنية  أوتارخيية 

على أن النصوص التشريعية و التنظيمية تطبق  60/16من القانون  79كما تنص املادة 
إقامة البنايات و اهلندسة و هتيئة  إطاريف  ةذه املناطق خاصااللتزامات اخلاصة اليت تطبق على ه

تعمري يف هذه الناطق  أواملناطق السياحية تعد من املناطق احملمية و أي بناء  فإناحمليط و عليه 
يتم وفق خمطط التهيئة السياحية الذي تعده الوزارة املكلفة بالسياحة كما خيضع تسليم رخصة 

بالتنسيق مع  8من الوزارة املكلفة بالسياحة رأي مسبق إىلالبناء داخل مناطق التوسع السياحية 
 .9املكلفة بالثقافة عندما حتتوي هذه املناطق على معامل ثقافية مصنفة  إلدارةا

 :ي الفالحية ارا قواعد شغل األ : ثالثا

البنايات ذات االستعمال  نأعلى  60/11من قانون التوجيه العقاري رقم  11نصت املادة 
 األشكالاخلصبة تبقى خاضعة لرخصة صرحية تسلم وفق  أوي اخلصبة جدا راضالسكين يف األ

ن أفمن خالل املادة يتضح ..."لبناء و الشروط اليت حتددها االحكام املتعلقة بالتعمري و حق ا
ة خاصة جعل تشييد ماياخلصبة منها حب أواخلصبة جدا  ةخاص هي الفالحيراضشرع راعى األامل

ة املختصة داريلم من املصاحل االغري السكنية فيها خاضع لرخصة صرحية تس أواالبنية السكنية 
املقدمني على البناء يف حدود االحتياجات الذاتية مثال كأن يقوم الفالح بتشييد  إىل إضافة

الفالحية مبعىن  رضغرفة للتربيد لغرض حفظ املنتوج الفالحي املتحصل عليه من استغالل األ
كما ان املشرع   ،10أن تكون هناك مصلحة ذات عالقة مباشرة بنشاط العقار الفالحي املستغل 
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صنف  إىلي الفالحية اخلصبة راضحيث جعل قابلية حتويل األ ذلكبعد من أ إىل ذهب
 النوع من هذاة ايالذي يؤكد مح مراأل11ي القابلة للتعمري مقرونا باستصدار نص تشريعي راضاأل
املتضمن التهيئة  60/16من القانون  76ي من خالل املادة ا جواز أمر نه جعل أإال .ي راضاأل

ي املصادق عليه و بعد استشارة الوزير راضو التعمري بأنه ميكن يف حالة غياب خمطط شغل األ
 : املكلف بالفالحة ان ترخص

 .ـ البنايات و املنشآت الالزمة للري و االستغالل الفالحي 

 الالزمة للتجهيزات اجلماعية  أوايات و املنشئات ذات املصلحة الوطنية ـ البن

 ـ التعديالت يف البنايات املوجودة 

املردود الفالحي العايل  ذاتي الفالحية راضن تشييد البنايات يف األأن نستنتج أو عليه ميكن 
اخلصبة جدا كما حيددها القانون جيب ان تشمل البنايات  أواجليد و ذات الرتبة اخلصبة  أو

 . ل الفالحيالضرورية و ذات االستغال

 .و القابلة للتعمير  عامرةاألحكام المتعلقة بالمناطق ال: ارابعا 

من القواعد اخلاصة  دىجيب أن حترتم احلد األ عامرةإن أشغال البناء اليت تقع يف املناطق ال
 إلدارةمن ا الشهاداتاحلصول على الرخص و  إىل ضافةبالشروط التوسع العمراين باإل

املعدل و املتمم هي   60/11من القانون  10حسب النص املادة  عامرةي الراضو األ. املختصة
ية يشغلها جتمع بنايات يف جماالهتا الفضائية و يف مشتمالت جتهيزاهتا و أرضكل قطعة 

مساحات  أوغري مبنية  أوية غري مزودة بكل املرافق رضأنشطتها و لو كانت هذه القطع األ
فهي    13املادة ي القابلة للتعمري حسب نص راضجتمع بنايات أما األ أوحدائق  أوخضراء 

التهيئة و التعمري و عليه  أدواتية املخصصة للتعمري يف آجال معينة بواسطة رضكل القطع األ
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التهيئة و التعمري قوام  أدواتمن نفس القانون على أنه حتدد  99نص املشروع يف املادة 
ي شغال راضاملذكورة عن شغل األ دواتو القابلة للتعمري و جيب أن تعرب األ عامرةي الراضاأل

أن يستعمل و يهيئ كل مالك ملكه طبقا لنوعية  االستعمال الذي  إطارو ذلك يف . راشدا
على أنه تطبق األجهزة املؤهلة التابعة للدولة  99التهيئة و التعمري و تنص املادة  أدواتتسطره 

كما تسهر .التهيئة و التعمري  أدواتتكلف من يعد  أوو اجلماعات كل التدابري الالزمة لتعد 
ه على من يباشر أعمال البناء أن حيرتم املظهر فإنعلى إجياد ذلك بانتظام و على تنفيذه 

اخلارجي للبناء و إعداد قواعد التهيئة اخلاصة بقنوات صرف املياه القذرة و قنوات الربط باملياه 
 .هتيئة مناطق التوسع العمراين  إطارالصاحلة للشرب و كذا احرتام املخططات املنجزة يف 

 .العامة للبناء القواعد المتعلقة بالشروط :الفرع الثاني 

التهيئة و التعمري مبوجب القواعد العامة احملددة كشروط  أدواتتنظم عملية البناء عند غياب 
ي حيث تنص راضالبناء أي يف املناطق اليت يشملها خمطط التهيئة و التعمري و خمطط شغل األ

و التعمري و البناء احملدد للقواعد العامة للتهيئة  63/391من املرسوم التنفيذي رقم  03املادة 
يضبط هذا املرسوم القواعد العامة للتهيئة و التعمري و البناء اليت حتدد الشروط اليت  " بنصها

 60/16مشاريع البناء تطبيقا للقانون رقم  أوالبناء  أجلي من راضتتوفر يف مشاريع جتزئة األ
منه مع مراعاة األحكام اخلاصة اليت نص عليها التشريع  17 ، 79 ، 09 ، 07 السيما املواد

حيث جيمع أغلب دارسي القانون التعمري على أن هذه القواعد تقوم على جمموعة من 12"...
ة أي يستلزم تطبيقها مىت توفرت الشروط و احلاالت حتت طائلة أمر  أهنا قواعد الأو اخلصائص 

 60/16من القانون  30/01ده نص املادة تطبيق عقوبات على املخالفني و هو ما يؤي
البناء على حنو يتناقض مع تنظيمات التعمري دون  أوي راضال جيوز استعمال األ"...بنصها 

نية أي أهنا متنح اهليئات إذثانيا أهنا قواعد " يف القانون تعرض صاحبه للعقوبة املنصوص عليها 
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منحه بشروط و من مت فهي  أوة السلطة التقديرية يف منح الرتخيص بالبناء أم التجزئة دارياال
من الفصل  لو القسم األيف جاء  عام حيث تشمل هذه القواعد ما قواعد مرنة و من النظام ال

وقع البناء و الطرق املؤدية إليه حيث يشمل هذا القسم كل من السالمة و مبن املعنو  لو األ
 .ة الثروة الطبيعية و الثقافية ايالالزمة و كذا محاألمن العام 

إذا كانت "63/391من املرسوم التنفيذي  01تنص املادة : السالمة و األمن العمومي (3
 أوحجمها  أواألمن العمومي من جراء موقعها  أوالبناءات من طبيعتها أن متس بالسالمة 

 ..."البناء  أجلي من راضرخصة جتزئة األ أواستعماهلا ميكن رفض رخصة بناء 

منحها بشروط و  أوو عليه مثة قواعد تقيد حق البناء و ميكن على ضوئها رفض رخصة البناء 
 :من ذلك 

استعماهلا بالسالمة و لألمن  أوحجمها  أوـ عدم املساس البنيات سواء من حيث موقعها 
 .العمومي 

أمتار على األقل من  7ابتعد  املعمرة إال إذا جزاءسياج داخل األ أوـ عدم تشيد أي بناء 
 .العموميالطريق 

ـ االستفادة من مصدر للمياه الصاحلة للشرب كما جيب أن يتوفر على شبكة لتصريف املياه 
 .السطح إىلحتول دون رمي املياه 

 أوجمموعة من العمارات ال تصل إليها للطرق العمومية  أوـ ميكن رفض رخصة بناء عمارة 
 .اخلاصة

 :الثروة الطبيعية و الثقافية ة ايمح(1

 أوإذا كانت البنايات  " على أنه 69/391من املرسوم التنفيذي رقم  01 تنص املادة
بفعل موضوعها و مكاهنا من طبيعتها تكون هلا عواقب ضارة بالبيئة ميكن رفض  هيئاتتال



 

ة البيئة مايحل منحها شريطة التطبيق التدابري اليت أصبحت ضرورية أوالتجزئة  أورخصة البناء 
املتعلق  36/09/1001املؤرخ يف  01/30 و هو نفسه القيد الذي أكده القانون "...
 .التنمية املستدامة  إطارة البيئة يف مايحب

و  ثريةتغيري املعامل األ أوـ كما أنه ميكن رفض منح رخصة البناء إذا كان من شأن الباين املساس 
املؤرخ يف  68/07يلزم احرتام الشروط املنصوص عليها يف القانون  أوالتارخيية 

 .13ة الرتاث الثقايف ماياملتعلق حب 31/09/3668

إجناز عمارات  إىلميكن رفض تسليم رخصة البناء الرامية  :الدنيا للتهيئة  القواعد احترام(1
عدم مراعاة  أواخلاص  أوبالطريق العمومي  جمموعة سكنية يف مناطق دون ضمان اتصاهلا أو

طرق لتوزيع املاء و التطهري و اإلنارة العمومية  أوإجناز منشآت خاصة بتوقيف السيارات 
 . ة من احلريقماياحل ترتيبومساحات لأللعاب و 

إن االرتفاقات املقيدة حلق البناء مفروضة بقوة القانون  : اتالبنايقيد االارتفاقات و مظهر (4
املعمرة من البلدية إال إذا ابتعد الباين بأربعة  جزاءألاسياج داخل  أو ميكن تشييد بناء حيث ال

لطريق السريع و امرتا من جانيب  10ملؤدي إليها و أمتار على األقل من حمور الطريق ا 7
املتعلق  01/03مرتا من جانيب الطريق الوطين كما أنه ينص القانون  10االبتعاد بثالثني 

بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات على أنه مينع منح رخصة البناء يف األماكن اليت متر هبا 
  انهعلى  19املادة  كوابل لنقل الكهرباء ذات توتر عايل أما فيما يتعلق مبظهر البنيات فتنص

منحها مقيدة بأحكام خاصة إذ كانت البنايات و املنشآت املزمع  أوميكن رفض رخصة البناء "
و املعامل  ةاور اجملية األماكن أمهب أومظهرها اخلارجي بالطابع  أوبناؤها متس مبوقعها و حجمها 

 14" ثريةاحلضرية و كذا احلفاظ على آفاق املعامل األ أوو املناظر الطبيعية 
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 .الكبرى  طخطااراألحكام المتعلقة بالوقاية من األ:الفرع الثالث 

ي و راضالتهيئة و التعمري حىت يف غياب خمطط شغل األ إطارة أكرب للمنشآت يف ايلضمان مح
بعد أحداث زلزال والية بومرداس بتاريخ  ةتهيئة و التعمري و خاصخمطط توجيهي لل

الكربى و  خطاراملتعلق بالوقاية من األ 07/10رقم  أصدر املشرع القانون 13/01/1001
ة مايحيث أصبح من الضروري مراعاة قواعد احل 15التنمية املستدامة إطارتسيري الكوارث يف 

دون اإلخالل "  منه 36الكربى يف جماالت التهيئة العمرانية حيث تنص املادة  خطارمن األ
ء و التهيئة و التعمري مينع البناء منعا باتا بسبب باألحكام التشريعية املعمول هبا يف جمال البنا

 :اخلطر الكبري السيما يف املناطق ذات اخلطورة اآلتية 

 ـ املناطق ذات الصدع الزلزايل الذي يعترب نشيطا     

 ي ذات اخلطر اجليولوجي راضـ األ

دون مستوى  دية و املناطق الواقعة أسفل السدودو جماري األي املعرضة للفيضانات و راضـ األ
 . 17قابلية اإلغراق بالفيضانات احملدد طبقا األحكام املادة 

 أوكل منشأة صناعية   أوة املناطق الصناعية و الوحدات الصناعية ذات خطورة ايـ مساحات مح
 .طاقوية تنطوي على خطر كبري 

 "ا خطر كبريجلب الطاقة اليت قد ينتج عن إغالقه أواملاء  أوي امتداد قنوات احملروقات أراضـ 

الرقابة و ملتابعة خاصة حسب طبيعة  إىل خطارو عليه أخضع املشرع املنشآت املعرضة هلذه األ
اخلطر ،كما حتدد هذه املناطق وفق خمطط عام للوقاية من اخلطر الكبري يصادق عليه مبوجب 

الوقاية  إجراءات بتصنيف املنطقة كمنطقة خطر كبرية مث حيدد الأو مرسوم حبيث يقوم املخطط 
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 إجراءاتعلى أنه ميكن إدراج  11فبالنسبة للخطر الزلزايل نصت املادة  16من آثار املرتتبة عليه
ملراقبة البنايات املشيدة  ةاجليولوجي خطارتكميلية ضمن املخطط العام للوقاية من الزالزل و األ
يف رخصة البناء للقيام بإجناز مباين  إلدارةقبل إدراج القواعد املضادة للزالزل ،كما قد تشرتط ا

 .يف أماكن معرضة خلطر زلزايل احرتام القواعد التقنية املضادة للزالزل و الوقاية منها 

أحكام القانون  07/10و مسايرة للتطور التشريعي يف جمال التعمري عدلت على إثر القانون 
حيث نصت  33خالل املادة  من 07/01املتعلق بالتهيئة و التعمري مبوجب القانون  60/16

الطبيعة و  خطارالتهيئة و التعمري شروط التهيئة و البناء للوقاية من األ أدواتحتدد  على أنه
 خطاري املعرضة لألراضمن نفس املادة على أنه يتم حتديد األ 1التكنولوجية و تنص الفقرة 

حتديد  إجراءات إىلو ختضع التهيئة و التعمري  أدواتالناجتة عن الكوارث الطبيعية عن إعداد 
 .منع البناء و تصنيف املناطق املعرضة للزالزل حسب درجة اخلطورة  أو

 . POS-PDAUمخططات التهيئة و التعمير :المطلب الثاني 

ملمارسة وظيفتها  داريكما سبق و قلنا أنه تتعدد الوسائل اليت تلجئ إليها سلطات الضبط اال  
الضبطية حبيث تشمل كل من التعليمات و القرارات الالئحية و الفردية خاصة فيما يتعلق 

 .بتوجهاته اجلديدة اليت مست قطاع التعمري من خالل التخطيط العمراين 

آليتني للتخطيط اجملايل و التسيري  60/16حيث استحدث املشرع اجلزائري من خالل قانون 
ستوى احمللي متس مباشرة التوجيهات األساسية للتهيئة و التعمري و مها كل من احلضري على امل

ي و هي عبارة عن قرارات تنظيمية راضاملخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري و املخطط شغل األ
 ،ذلك أهنا عبارة عن قرارات حتتوي على قواعد داريوسائل الضبط اال أهمو اليت تعترب من 
الذي مييزه  مرعين شخص بذاته و إمنا ختاطب جمموعة من األفراد و هو األعامة و جمردة ال ت

فئة معينة و إمنا يتضمن  أوعن القرار الفردي فهو غري موجه على سبيل التحديد لشخص 
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استوفت  أوقواعد عامة تسري على املخاطبني مىت توافرت فيهم الشروط املذكورة يف القرار 
احملدد فيه و ال ينتهي القرار الالئحي مبجرد تطبيقه على حالة واحدة بل يبقى ساريا  جراءاتاإل

 .  17متجددا حسب كل حالة 

دراسة كل من املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري  حاولو عليه من خالل هذا املطلب سن
 (فرع الثاين )ي راضو خمطط شغل األ(  لو فرع األ)

 .PDAUالمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير :لو األالفرع 

املعدل  60/16لقد نظم املشرع أحكام املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري من خالل القانون 
إعداد  جراءاتاحملدد إل 63/399و املتمم ليعقبه بعد ذلك بإصدار املرسوم التنفيذي رقم 

يذي رقم املعدل و املتمم باملرسوم التنف 18املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري و املصادقة عليه
 القانوين للمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري؟ طارو عليه ما هو اإل 01/139

 .المقصود من المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير : الأو ـ 

يتضح معىن  املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري  60/16من القانون  39باستقراء نص املادة 
للتخطيط اجملايل و التسيري احلضري حيدد التوجيهات األساسية للتهيئة العمرانية لبلدية  ةأدابأنه 
 . 19للبلديات املعنية أو

قانوين و الثاين  لو من خالل و وجهني األ 60/16من القانون  30كما وضحته املادة   أو
 :تقين
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المعدل و  20/22/0000مؤرخة  02ر رقم .المصادقة عليه و محتوى الوثائق المتعلقة به ج للتهيئة و التعمير 
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فهو يعرب  ختطيط أوخمطط فاجلانب القانوين هو جتمع لعدة مفاهيم ذات طبيعة قانونية مثل *
عن توجيه النشاط العمراين ،توجيهي فهو يعرب عن خصائص املخطط و يعكس مستواه اهلرمي 

أي حتدد تطورا منسجما جملموع اإلقليم حسب  للتهيئةللتعمري ، أخرى أدواتمقارنة ب
 .فيدل على التنظيم املتعلق بالنشاط العمراين و البناء  التعمري،خصائص و مكاسب كل إقليم 

أما جانب التقين فاملخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري هو تنظيم حيدد القواعد املطبقة *
غري  أوالقابلة للتعمري ،مستقبلية التعمري  ،بالنسبة لكل منطقة مدجمة يف القطاعات املعمرة 

 .20معمرة

تقديرية حتدد االختيارات املوضوعية للتطوير يف اجملال العمراين  فاملخطط التوجيهي هو وثيقة
ي الذي يعترب خمطط قانوين حمض موضوع يف قالب و حمتوى راضعلى عكس خمطط شغل األ

ة اياجملاالت و مح استعمالعملية ضبط  إىلو من مت فهو يهدف . 21 بتفاصيل دقيقةمدروس 
يف  ةخلادالي و املناطق راضاز خمطط شغل األإجنالبيئة و املناطق احملمية كما حيدد آجال 

 .العمراينالنسيج 

 :محتوياته:ثانيا

 : 22حيتوي املخطط للتوجيهي للتهيئة و التعمري على ما يلي

 : يقدم فيه ما يأيت تقرير توجيهي (1

 الدميوغرايفو  االقتصاديالتطور  إىلالرئيسية للتنمية بالنظر  االحتماالتحتليل الوضع القائم و 
 .و الثقايف للرتاب املعين  االجتماعيو 

                                                           
20 C .f adja Dj  ilali . D robenko bernard op ;cit ;p 137 ,138  
21P chabane benakezouh –de la loi d’orientation foncier au droit de l’urbanisme revue 
de l’école nationale D’administration volume numéro 0-2001n22 page 78 
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ة الساحل و للحد مايالتوجيهات يف اجملال التهيئة العمرانية و احل إىلقسم للتهيئة املقرتح بالنظر 
 .التكنولوجيةالطبيعية و  خطارمن األ

إن الئحة التنظيم مبثابة تعيني حيدد القواعد املطبقة بالنسبة لكل منطقة : الئحة للتنظيم  (2
املعدل و  60/16من القانون  11 إىل 10شمولة يف القطاعات كما هو حمددة يف املواد من م

هبا لدى الغري بالنسبة  االحتجاجاملتمم حيث حتدد فيها الرتتيبات القانونية اإلجبارية اليت ميكن 
 .23لكل املناطق الواقعة داخل خمتلف القطاعات 

 :االعتباارها بعين ذالمخططات الواجب أطخ(3

 الطرق و الشبكات  أهماملشيد حاليا و  طارخمطط الوقاية القائم و الذي يربز اإل-

خمطط التهيئة حيدد القطاعات املعمرة و القابلية للتعمري و املخصصة للتعمري يف املستقبل و  -
 .للتعمريالغري قابلة 

سبل إيصال املاء الشروب و مياه التطهري و   أهمخمطط التجهيز يربز خطوط مرور الطرق و  -
 .املنفعة العمومية  املنشآت ذاتكذالك مواقع التجهيزات اجلماعية و 

 :إنشائه و المصادقة عليه  إجراءات:ثانيا

 جراءاتال ميكن اعتماد املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري إال بعد إتباع جمموعة من اإل
إعداد  جراءاتاحملدد إل 3663 ماي 18املؤرخ يف  399- 63حددها املرسوم التنفيذي رقم 

 139ـ/01املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري ،املعدل و املتمم مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
 : على النحو اآليت

 

                                                           

ليات القانونية لتسيير العمران مذكرة ماجستير في القانون العام جامعة منتوري قسنطينةغواس حسنة اآل 23  

   01 ص 0200ـ0220  الجامعية  السنة



 

 المجالس الشعبية البلدية المعينة  أومن قبل المجلس الشعبي البلدي  مداولةإجراء (1

مبخطط توجيهي للتهيئة و التعمري يتم إعداد مشروعة مببادرة من رئيس جيب تغطية كل بلدية 
املعدل و  60/16من قانون  17ه طبقا لنص املادة اجمللس الشعيب البلدي و حتت مسؤوليت

 .املتمم 

التحضريية  أواالنطالق  إجراءاتاملخطط تقوم البلدية ب هذاجتسيد مبادرة إعداد  أجلفمن 
عالن عن مشروع  املخطط وفقا لألحكام املنصوص عليها يف املرسوم إلعداده املتمثلة يف اإل

املتضمن تنظيم الصفقات العمومية و إعداد دفرت الشروط إجناز الدراسة 24 30/119الرئاسي 
 .مكتب الدراسات املؤهل  إىلمث متنح الصفقة 

من قبل اجمللس الشعيب  مداولةإذن يتم إقرار املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري مبوجب 
 :25النقاط التالية  داولةامل هذهاجملالس الشعبية البلدية املعينة حيث تتضمن  أواملعين، البلدي 

تراب البلدية  إىلاملخطط التنمية بالنسبة  أوالتوجيهات اليت حتددها الصورة اإلمجالية للتهيئة -
يع القطاعات و اجتاه التوسع ،الطابع االقتصادي املميز للبلدية االحتياجات يف مج)املقصود 

 . (ها بعني االعتبارذالعوائق الواجب أخ

 .التعمريالعمومية و اجلمعيات يف إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة و  داراتكيفية مشاركة اإل-

 .   القائمة احملتملة للتجهيزات ذات الفائدة العمومية-

الوايل املختص إقليميا للمصادقة عليها و تنشر ملدة  إىل داولةاملتبليغ  : مداولةالتبليغ  (2
 .26اجملالس الشعبية البلدية املعينة أوشهر كامل مبقر اجمللس الشعيب البلدي املعين 

                                                           

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 27/02/0202المؤرخ في  02/002أنظر المرسوم رقم   24  

  21المعدل و المتمم الجريدة الرسمية، العدد 

المؤرخ  007ـ22رقم  المعدل و المتمم بموجب المرسوم 077ـ00من المرسوم رقم  0أنظر المادة   25  

.    20 الجريدة الرسمية العدد 02/20/0222في   

المعدل و المتمم   077ـ00من المرسوم رقم  0أنظر المادة   26  



 

األخري على أساس مذكرة تقدمي و خمطط يرسم  هذايتخذ  :إصداار قراار ترسيم الحدود (3
املتعلقة به  داولةاملبحدود البلدية اليت يشملها املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري مصحوبا 

 .حسب احلالة 

القرار باختالف امللف الكامل املتضمن كل  هذاختتلف اجلهة املخولة هلا صالحية إصدار 
 ذلكالتعمري اليت تبني توسع املخطط التوجيهي للتهيئة و الوثائق مبا فيها املخططات التقنية 

 :حسب احلاالت التالية

 .كان اإلقليم املعين بإجناز املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري ميس والية واحدة  إذا:  الوالي

مبوجب : (وزير الداطخلية)الوزير المكلف بالتعمير مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية 
كان إجناز املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري ميس أقاليم عدة بلديات   إذاقرار وزاري مشرتك 
 .27لواليات خمتلفة 

عدة بلديات  أوكان املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري املراد إعداده يشمل تراب بلديتني   إذا
مؤسسة  إىلاملخطط  هذاإجناز  ،ميكن لرؤساء اجملالس الشعبية البلدية املعينة إسناد مهمة

 .29ما أكده أيضا القانون املتعلق بالبلدية  هذا 28عمومية مشرتكة بني البلديات 

كي يتسىن للمؤسسات و اهليئات  :إبالغ بعض المؤسسات و الهيئات العمومية  (4
 أجلالعمومية اإلطالع على القرار القاضي بإعداد املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري من 

رؤساء اجملالس الشعبية البلدية بإبالغ كل من  أواملشاركة ،يقوم رئيس اجمللس الشعيب البلدي 
رؤساء الغرف التجارية ،الغرف الفالحية ،رؤساء املنظمات املهنية و رؤساء اجلمعيات احمللية  

                                                           

المعدل و المتمم 077ـ00من المرسوم رقم  0نظر المادة   27  
المعدل و المتمم 077ـ00 التنفيذيمن المرسوم  2و كدا  00ـ02من القانون  00أنظر المادة   28  
 07جريدة الرسمية العدد المتعلق بالبلدية ال 00/22/0200المؤرخ في  00/02من القانون  002أنظر المادة 29

التي تنص على ما يأتي يمكن بلديتين متجاورتين أو أكثر أن تشترك قصد التهيئة أو التنمية المشتركة إلقليمها و أو 
ضمان مرافق عمومية جوارية طبقا للقوانين و التنظيمات يسمح التعاون المشترك بين للبلديات بتعاضد وسائلها و 

  مية مشتركة  إنشاء مصالح و مؤسسات عمو



 

ا و التنسيق نظر  رةاو املشحرصا من الدولة على مبدأ املشاركة ، ذلكو  .30كتابيا هبذا القرار
ر أو ،فقد مت التأسيس آلليات واعدة للتش دواتاأل هذه ةوديدمر يته يف االرتقاء مبستوى و مهأل

 .31الواسع و املشاركة املكثفة لكل الفاعلني بصورة ناجعة و منظمة 

مصاحل التابعة  أوالعمومية  داراتأكد قانون التعمري على ضرورة االستشارة الوجوبية  لكل اإل
للدولة و املكلفة على مستوى الوالية بالتعمري الفالحة ،التنظيم االقتصادي ،الري ،النقل 

و الطبيعية الربيد و املواصالت و كل اهليئات و  ثرية،األشغال العمومية ،املباين و املواقع األ
 .ياهاملصاحل العمومية املكلفة على مستوي الوالية بتوزيع الطاقة ،النقل امل

يوما ابتداء من استالم الرسالة لإلفصاح عن إرادهتم يف املشاركة يف إعداد  31و لديهم مهلة 
 .املخطط هذا

العمومية و اهليئات و املصاحل و اجلمعيات اليت طلب استشارهتا بشأن  داراتحتدد قائمة اإل
اجملالس  أوالبلدي القرار ملدة شهر مبقر اجمللس الشعيب  هذامشروع املخطط مبوجب قرار ،ينشر 
العمومية ،اهليئات املصاحل العمومية ،للجمعيات و  داراتالشعبية البلدية املعينة و يبلغ لإل

يوما إليداع مالحظاهتا  90اهليئات مهلة  ذهمتنح هل.املصاحل التابعة للدولة على املستوى احمللي
املهلة  هذهب خالل املخطط بطريقة صرحية و مكتوبة و إذ مل جت هذاو آرائها حول مشروع 

 . 32فقةاعد رأيها مو 

                                                           

.077ـ00رقم  التنفيذيمن المرسوم  27المعدل و المتمم و كدا المادة  02/00من القانون  02أنظر المادة  30 

  المعدل و المتمم
من المرسوم 0المعدلة و المتممة بموجب المادة  077ـ00 رقم التنفيذيمن المرسوم  1أنظر المادة  31 

البيئة، التهيئة العمرانية و السياحة كهيئات و مصالح تابعة للدولة يتم التي أضاقت  007/ 22رقم  التنفيذي

  استشارتها وجوبا
المعدل و  02/02ن من القانو 21المعدل و المتمم و المادة  00/077 رقم التنفيذيمن المرسوم  0أنظر المادة  32

ر و توضع دائما في متناول تخضع أدوات التهيئة و التعمير ألوسع إشها:  على ما يأتي  المتمم التي تنص
 المستعملين من الجمهور

 



 

 إىلخيضع مشروع املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري  :العموميقراار إجراء التحقيق (5
 .يوما 90التحقيق العمومي ابتداء من انقضاء مهلة 

صورة مشاركة اجلمهور حيث يتبىن رئيس اجمللس الشعيب يعد التحقيق العمومي صورة من 
العتماد و  مداولةالبلدي املشروع التمهيدي للمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري عن طريق 

يوما لتمكني السكان من  71إلطالع الرأي العام عليه يعرض املشروع للتحقيق العمومي ملدة 
من قبل رئيس اجمللس  يتخذ اداريمبوجب قرار  ذلكإبداء آرائهم و مالحظاهتم حوله يكون 

   :33رؤساء اجملالس الشعبية املعنية لبيان ما يأيت أوالشعيب البلدي املعين 

 .االستشارةاألماكن اليت ميكن فيها إجراء  أوــ حتديد املكان 

 .املفوضني احملققني أوــ يعني املفوض احملقق 

 .يوما 71انتهائه علما أن التحقيق خيضع ملدة  ـ يبني تاريخ انطالق مدة التحقيق و تاريخ

 .ــ حيدد كيفيات إجراء التحقيق العمومي 

يا يعرب فيه املواطن عن انشغاالته و انطباعاته حول لأو التحقيق جيب أن ميثل جماال  هذاإن 
 .املشاريع و التوسعات العمرانية و خمتلف العمليات املزمع إجنازها يف جمال العمران

اجملالس الشعبية البلدية املعينة طوال  أوالقرار مبقر اجمللس الشعيب البلدي املعين  هذامث ينشر 
 .34مدة التحقيق العمومي و تبلغ نسخة منه للوايل املختص إقليميا

يتعني على رئيس اجمللس الشعيب البلدي أن يفتح سجال خاصا مرقما من طرفه و موقعا من قبل 
 هذايوم املالحظات و االعرتاضات املكتوبة املتعلقة بإعداد املفوض احملقق يسجل فيه يوما ب

 .املخطط

                                                           

.المعدل و المتمم 077ـ00رقم  التنفيذيمن المرسوم  02أنظر المادة  33  
المعدل و المتمم  077ـ00رقم  التنفيذيمن المرسوم  00أنظر المادة  34  



 

يوما يقفل حمضر التحقيق بعد توقيعه من قبل املفوض احملقق حيث يقوم  71بانقضاء مهلة 
يوما املوالية بإعداد ملف كامل عن التحقيق و النتائج املتوصل  31األخري خالل مهلة  هذا

 .35 اجملالس الشعبية البلدية املعنية أورئيس الشعيب البلدي املعين  إىلإليها حيوله مباشر 

املشاركة املكثفة لكل الفاعلني و املتدخلني يف التهيئة و التعمري تأيت  املراحل و هذهبعد كل من 
 .النهائيةمرحلة املصادقة على املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري و هي املرحلة 

تتم املصادقة على املخطط  :التعميرمخطط التوجيهي للتهيئة و مرحلة المصادقة على ال(6
من القانون  19التوجيهي للتهيئة و التعمري على ثالث مستويات عمال بأحكام املادة 

 :يأيتية البلديات كما مهحسب احلالة و تبعا أل 60/16

اليت يقل عدد سكنها ـ بقرار من الوايل بعد أخد رأي اجمللس الشعيب البلدي و البلديات املعنية 
  .ساكن 100.000عن 

ــ بقرار مشرتك بني الوزير املكلف بالتعمري و الوزير املكلف باجلماعات احمللية بعد استشارة 
 100.000ساكن و يقل عن  100.000الوايل املعين للبلديات اليت يفوق عدد سكنها 

 .ساكن

البلديات  أوــبمرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير املكلف بالتعمري بالنسبة للبلدية 
 .  ساكن فأكثر  100.000املعينة و اليت يكون عدد سكاهنا 

 أدواتاملسار املتدرج لصناعة قرار املصادقة يف مسعى الدولة على ضمان تناسق  هذايندرج 
هيئة العمرانية و مراقبتها لتكون منسجمة مع إسرتاجتية التهيئة التهيئة و التعمري و تصاميم الت

 . 36العمرانية و التنمية االقتصادية اليت حتددها السلطات العمومية

 : 37 يتكون ملف املصادقة على املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري مما يأيت
                                                           

المعدل و المتمم  077ـ00رقم  التنفيذيمن المرسوم  00لمادة أنظر ا 35  
00 ليات القانونية لتشييد العمران المرجع السابق صغواس حسينة اآل 36  



 

 .اجملالس الشعبية البلدية املعينة أواجمللس الشعيب البلدي  مداولةـ 

 اجملالس الشعبية الوالئية املعنية  أوــ رأي اجمللس الشعيب الوالئي 

 .احملققوناملفوضون  أوـ سجل االستقصاء العمومي و النتائج اليت يستخلصها املفوض احملقق 

من املرسوم  39يف املادة  ــ الوثائق املكتوبة و البيانية للمخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري املبينة
 . املعدل و املتمم  63/399 التنفيذي

من اجمللس الشعيب البلدي  مداولةإذن يصادق على املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري مبوجب 
يوما  31الوايل املختص إقليميا الذي يتلقى رأي اجمللس الشعيب الوالئي وخالل  إىلمث حيول 

يبلغ املخطط التوجيهي .لف يقوم بإصدار قرار املصادقة على املخطط املوالية لتاريخ استالم امل
الوزير املكلف بالتعمري ،الوزير املكلف :38للتهيئة و التعمري املصادق عليه للجهات اآلتية 

رؤساء  أوباجلماعات احمللية خمتلف األقسام الوزارية املعنية ،رئيس اجمللس الشعيب البلدي املعين 
اجملالس الشعبية البلدية املعنيني ،املصاحل التابعة للدولة املعنية بالتعمري على مستوى الوالية 

رؤساء اجملالس الشعبية  أو،الغرفة التجارية الغرفة الفالحية و رئيس اجمللس الشعيب الوالئي املعين 
 .الوالئية املعنيني

لبلديات يف األمكنة املخصصة عادة كما يوضع حتت تصرف اجلمهور و ينشر باستمرار با
الصدد جند املادة  هذايف .طبقا ملبدأ اإلعالم و اإلشهار ذلكللمنشورات اخلاصة باملواطنني 

تلك املتعلقة  ستثناءبا، املداوالتتنص على ما يأيت تعلق  33/30من قانون البلدية  10
بالنظام العام و احلاالت التأديبية ،حتت إشراف رئيس اجمللس الشعيب البلدي يف األماكن 

خالل الثمانية أيام  أخرىاملخصصة للملصقات و إعالم اجلمهورية ،و تنشر بكل وسيلة إعالم 
 .التنفيذاملوالية لدخوله حيز 

                                                                                                                                                                          

المعدل و المتمم  077ـ00 التنفيذيمن المرسوم  02أنظر المادة  37  
.المعدل و المتمم 077ـ00 التنفيذيمن المرسوم  02أنظر المادة  38  



 

 تاوالمدطالع على مستخرجات ميكن لكل شخص اإل":القانونمن نفس  37وطبقا للمادة 
القرارات البلدية و ميكن كل شخص ذي مصلحة احلصول على  كذااجمللس الشعيب البلدي و  

 ..".نفقتهجزئية على  أونسخة منها كاملة 

على أنه ال يصبح قرارات رئيس اجمللس الشعيب  33/30من القانون  69كما نصت املادة 
ا كان حمتواها يتضمن أحكاما ذعنيني هبا عن طريق النشر إملالبلدي قابلة للتنفيذ إال بعد إعالم ا

 .      خرىبعد إشعار فردي بأي وسيلة قانونية يف احلاالت األ أوعامة 

ال يعترب   املداوالتالنظام اخلاص باإلعالم يبدو ناقصا ألن اإلطالع على حماضر  هذالكن 
كافيا و إمنا حيق للمواطن اإلطالع و احلصول على معلومات متعلقة مبشاريع تعمريية بطريقة 

فعملية االستشارة ال تقتصر فقط عند إعداد املخططات العمرانية و إمنا جيب أن ،أكثر شفافية
و ستشارة املواطن قبل تسليم بعض الرخص اسع يف جمال التعمري كأو تتوسع لتشمل ميادين 

و على اخلصوص رخصة البناء فقد يتم بناء مصانع بأكملها على مقربة من  الشهادات
 .39التجمعات السكانية مما يؤثر سلبا على صحته و سالمته

تعديل املخطط التوجيهي للتهيئة و  أوال ميكن مراجعة  : مرحلة مراجعة المخطط وتعديله (7
 :املعدل و املتمم كما يأيت  16ـ/60من القانون  18التعمري إال لألسباب املذكورة يف املادة 

 .يف طريق اإلشباع  36كانت القطاعات املزمع تعمريها املشار إليها يف املادة   إذاـ إال 

البنية احلضرية ال  أواحمليطة أصبحت معه مشاريع التهيئة البلدية  أوضاع و كان تطور األ  إذاــ 
 .املعينة هلا هدافتستجيب أساسا لأل

يصادق على مراجعة و تعديل املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري بنفس الشروط املنصوص 
 .لاألشكاعليها للمصادقة عليه فمراجعته ال تتم إال بشروط معينة و باحرتام قاعدة توازي 

                                                           

00 غواس حسينة اآلليات القانونية لتشييد العمران المرجع السابق نفسه ص  39  



 

للتقدير على املدى الطويل و بتايل تصبح عملية مراجعة ضرورية  أداةاملخطط هو  هذاإن 
 .العمرانيةلاللتحاق بالتطور الذي قد يفوته يف جمال األنشطة 

 .املراجعة على املعطيات الدراسة اليت سبقتها مع تصحيحها و حتيينها هذهتعتمد 

 و شرح األسباب ىلو ة تقييم دقيقة لنتائج الدراسة األتعين املراجعة أيضا أنه ينبغي القيام بعملي
عدم اإلجناز الربامج املسطرة ،هل هي أسباب عقارية ،مالية سوء تسيري للمجال  إىلاليت أدت 

العوامل جمتمعة  هذهرمبا مجلة من  أوالريفي و احلضري ،اختيار غري مناسب ملواضع الربامج 
،االقتصادي و  الدميوغرايففمراجعة املخطط تأيت كنتيجة للتطورات املادية الواقعة يف اجملال .

أن بعض املشاريع احلضرية الكربى خاصة  إىلكما أن سبب املراجعة قد يعود  االجتماعي
   .40 املخططات هذهيف احلسبان عند إعداد  تؤخذبالنسبة للمدن الكربى مل 

 :آثااره القانونية :  ثالثا

حمددة  41 قطاعات إىلالبلدية  أوينتج عن املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري تقسيم املنطقة 
 إىلي راضعن طريق تنظيم تضبط فيه القواعد العامة املطبقة على كل منطقة حسب تقسيم األ

 :اآليتوية على النحو لو مناطق يتم تعمريها حسب األ

 42  ـ القطاعات املعمرة

 43ـ القطاعات املربجمة للتعمري

 44ـ قطاعات التعمري املستقبلية 

 45ـ القطاعات غري القابلة للتعمري 
                                                           

  40 00 اآلليات القانونية لتسيير العمران المرجع السابق صعواس حسينة 
المعدل و المتمم 00ـ02من القانون  00إلى  00 أنضر المواد من  41 

المعدل و المتمم   00ـ02 من القانون 02انظر المادة   42  
00ـ02من قانون  00 أنظر المادة  43  
المعدل و المتمم  00ـ02من القانون  00أنظر المادة  44  



 

 .  قطاعات يسمح بتفادي التطور الفوضوي و غري مراقب للتجمع إىلي راضإن تقسيم األ

 POSي ار مخطط شغل األ:الفرع الثاني

ي يف قانون التهيئة و التعمري و على وجه رضلقد نص املشرع اجلزائري على املخطط شغل األ
 .46جاء بعنوان التهيئة و التعمري الذيالتحديد يف القسم الثالث من الفصل الثالث 

املعدل و  3663 ماي 18املؤرخ يف  91/398أما التفصيل فقد جاء به املرسوم التنفيذي 
القرارات التنظيمية و هو و هو النوع الثاين من  01/138املتمم مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

دون قيام األخري  هذامري حيث ال ميكن قيام مرتبط أساسا مبخطط التوجيهي للتهيئة و التع
 . لو األ

 .  PLAN d’occupation des sols(POS) يارا المقصود من المخطط شغل األ: الأو 

 ذلكهو :كالتايل  13ي من خالل نص املادة راضعرف املشرع اجلزائري خمطط شغل األ
توجيهات املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري حقوق  إطاراملخطط الذي حيدد بالتفصيل و يف 

 .47ي و البناء عليها راضاستخدام األ

التعمري يغطي يف  أدواتمن  أداةي هو راضالتعريف أن خمطط شغل األ هذايتضح من خالل 
ي راضغالب األحيان تراب بلدية كاملة حتدد فيه و بصفة مفصلة قواعد و حقوق استخدام األ

حيث أن له . احرتام القواعد اليت تضمنها املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري إطارو البناء يف 
تنظيم النسج  اكذ يتمثل يف حتديد بطريقة دقيقة القوانني املتعلقة بكل جتزئة و  يلأو هدف 

ة ايالعمراين عن طريق حتديد مصدر البنايات و الكثافة املرتبطة بإنشاء التجهيزات و مح

                                                                                                                                                                          

المعدل و المتمم  00ـ02من القانون  00المادة  أنظر 45  
المعدل و المتمم  00ـ02من القانون  01إلى  00أنظر المواد من  46  

المعدل والمتمم 00/  02من القانون  00أنظر المادة  47  



 

 تنظيمتوجيه و  أجلأي جيب إجنازه على الصعيد البلدية من 48املساحات و األماكن الطبيعية 
، و  أساسهمتنح قرارات التعمري على حبيث . 60/16طبقا ألحكام القانون  رضعمال األاست
أمام الغري و يشكل مرجعا تنظيميا للسلطات  حتجاج بهلال لقابكما انه ،  ية قانونقوة  بسيك

  . 49العمومية احمللية 

       املخطط بنص  هذالتحقيقه الدور الفين و التقين الذي يهدف  إىلكما أشار املشرع 
 13.50 املادة

القطاعات املعينة ،حقوق البناء و  أوحتديد بصفة مفصلة الشكل احلضري بالنسبة للقطاع  ـ
 ي راضاستعمال األ

ية املبنية رضـ تعيني الكمية القصوى و الدنيا املسموح هبا يف البناء املعرب عنها باملرت املربع من األ
 باملرت املكعب من االحجام و االمناط البنايات املسموح هبا و استعماالهتا  أوخارج البناء 

 للبنايات ـ يضبط املظهر اخلارجي 

ـ حتديد املساحات العمومية و املساحات اخلضراء و املواقع املخصصة للمنشآت العمومية و 
 ميزات طرق املرور  ختطيط و كذااملنشآت ذات املصلحة العامة و  

 .ـ حتديد االرتفاقات 

تها و جتديدها و ايـ حتديد األحياء و الشوارع و نصب التذكارية و املواقع و املناطق الواجب مح
 .إصالحها 

 .تها ايي الفالحية الواجب وقايتها و محراضـ تعيني املواقع األ

                                                           
نون لعويجي عبد هللا قرارات التهيئة و التعمير في التشريع الجزائري مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القا 48

 02 ص 0200/0200جامعة الحاج لخضر باتنة من 

07 غوس حسينة المرجع السابق نفسه ص 49  
المعدل و المتمم  00/ 02 من القانون 00راجع المادة  50  



 

 .ية رضـ بيان خصائص القطع األ

احلدود  إىلالطرق العمومية و ما يتصل هبا و موقع املباين بالنسبة  إىلـبيان موقع املباين بالنسبة 
 الفاصلة 

 .ياخلارجاملباين و املظهر  ارتفاعـ حتديد 

 .املساحات الفارغة و املغارس  أوـ بيان موقف السيارات 

ـ حتديد نوع املنشآت و التجهيزات العمومية و موقعها و حتديد الطرق و الشبكات املختلفة 
اليت تتحملها الدولة كما هو حمدد يف املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري و كذلك آجال 

 .إجنازها

حتقيقها من خالل  إىلاليت البد أن يسعى  خرىاأل هدافبعض األ 07/01أضاف القانون 
الناجتة عن الكوارث الطبيعية  خطاري املعرضة لألراضي كتحديد األراضإعداد خمطط شغل األ

    51. منع البناء أوحتديد  جراءاتتلك املعرضة لالنزالق و اليت ختضع إل أو

 : ي ارا مضمون مخطط شغل لأل:ثانيا

ي على الئحة التنظيم و الوثائق و املستندات البيانية فهو يتكون راضاأليعتمد قوام خمطط شغل 
 .(خمططات)من جزء تنظيمي مكتوب وجزء بياين 

 :يأيتتشتمل الئحة التنظيم على ما :الئحة التنظيم(1

ي مع األحكام املخطط التوجيهي راضمذكرة تقدمي يثبت فيها تالؤم أحكام خمطط شغل األ_ 
 .البلديات املعينة تبعا آلفاق تنميتها أوللتهيئة و التعمري و كذلك الربنامج املعتمد للبلدية 

                                                           

22ـ20من القانون رقم  20أنظر المادة  51  



 

جانب القواعد اليت حتدد لكل منطقة متجانسة مع مراعاة األحكام اخلاصة املطبقة على _
نوع املباين :التعمريتهيئة و الرتاب كما هو حمدد يف الفصل الرابع من القانون ال أجزاءبعض 

  .البناءحقوق  و،  وجهتهااحملظورة و  أواملرخص هبا 

نوع املنشآت و التجهيزات العمومية و موقعها و حتدد  ذلك إىل ضافةباإل الئحة التنظيمتبني 
الطرق و الشبكات املختلفة اليت تتحملها الدولة كما هو حمدد يف املخطط التوجيهي للتهيئة و 

 .إجنازهاالتعمري و اليت تتحملها اجلماعات احمللية و كذلك آجال 

 : 52بيانية مما يأيتتتكون الوثائق و املستندات ال:البيانيةالوثائق و املستندات (1

 (1000/3 أو 1000/3مبقياس )خمطط بيان املوقع _

 (3000/3 أو 100/3مبقياس )خمطط طوبوغرايف _

ر اجليوتقنية لتعمري الرتاب املعين ستبني القوا( 3000/3 أو 100/3ياس مبق)خارطة _
 . 53مصحوبة بتقرير تقين

املشيد حاليا و كذلك  طاريربز اإل(3000/3 أو 100/3مبقياس )خمطط الواقع القائم_ 
 . الطرق و الشبكات املختلفة و االرتفاقات املوجودة 

 :حيدد ما يأيت ( 3000/3 أو 100/3مبقياس )خمطط التهيئة عامة _

 .املناطق القانونية املتجانسة _

 .موقع إقامة التجهيزات و املنشآت ذات املصلحة العامة و املنفعة العمومية _ 

                                                           

01المعدلة للمادة  02/20/0222المؤرخ في  001ـ22من المرسوم   20راجع المادة  52  
00/071 من المرسوم  

أو 222/0خارطة بمقياس  001/ 22 وفقا للمرسوم  رقم 01التعديل الوارد على الفقرة ج من المادة   53 

و االراضي المعرضة لألخطار الطبيعية و التكنولوجيا مصحوبة بالتقارير التقنية المتصلة  تحدد المناطق 0222/0

.يةبدلك و كدا األخطار الكبرى المبينة في المخطط العام للوقا  
 



 

الشبكات املختلفة مع إبراز ما تتحمله الدولة منها كما هو حمدد يف خط مرور الطرق و _ 
 .املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري وما تتحمله اجلماعات احمللية

 .املساحات الواجب احلفاظ عليها نظرا خلصوصيتها_ 

يتضمن على اخلصوص عناصر ( 3000/3 أو 100/3مبقياس )خمطط الرتكيب العمراين _ 
املادة مصحوبا باستحوار جيسد  هذهمن (ب)3يم كما هي حمددة يف البند الئحة التنظ
 .القطاعات املقصودة أوالقطاع املقصود  إىلالتعمريية و املعمارية املنشودة بالنسبة  األشكال

كان املخطط   إذا 100/3باستثناء خمطط بيان مجيع املخططات املذكورة تعد وجوبا مبقياس 
 . ي يعين القطاعات احلضرية راضشغل األ

 :ي و تعديلهارا إنشاء مخطط شغل األ إجراءات:ثالثا

اليت حددها املرسوم التنفيذي  جراءاتجمموعة من اإل إىلي راضخيضع اعتماد خمطط شغل األ
 : 54املعدل و املتمم واملتمثلة فيما يأيت 3663 ماي 18املؤرخ يف  63/398رقم 

اجملالس الشعبية البلدية  أومن قبل اجمللس الشعيب البلدي  مداولةإجراء  : مداولةالإجراء (1
 : 55املعنية تتضمن ما يأيت

ي وفقا للتوجيهات اليت جاء هبا املخطط التوجيهي للتهيئة و راضـاحلدود املرجعية شغل األ
 .التعمري 

العمومية و اجلمعيات يف إعداد  املصاحلو ،  اهليئاتو العمومية  داراتـ بيان كيفية مشاركة اإل
 .املخطط هذا

                                                           

المعدل و المتمم 071ـ00رقم  التنفيذيمن المرسوم  07إلى المادة  0راجع في دلك المادة  54  
المعدل و المتمم 071ـ00من المرسوم   0أنظر المادة  55  



 

الوايل املختص إقليميا و تنشر ملدة شهر كامل مبقر اجمللس الشعيب البلدي  إىل داولةامل هذهتبلغ 
 .56اجملالس الشعبية البلدية املعنية  أواملعين 

 :تحدد بموجبه الحدود الجغرافية التي سوف يشملها المخطط ادااريإصداار قراار (2

 :اآليتالصالحية على النحو  هذهالقرار عن اجلهة املخول هلا  هذايصدر 

 .كان تراب البلدية املعين بإعداد املخطط تابع لوالية واحدة   إذا:ـ الوالي 

  إذا(:قرار وزاري مشرتك)املكلف بالتهيئة و التعمري مع الوزير املكلف باجلماعات احمللية  ـ الوزير
 .57ي تابع لواليات خمتلفةراضكان الرتاب املعين بإعداد خمطط شغل األ

أكثر ميكن لرؤساء اجملالس الشعبية  أوي يشمل تراب بلديتني راضكان خمطط شغل األ  إذا
 .58مؤسسة عمومية مشرتكة بني البلديات  إىلاملخطط  هذاالبلدية املعينة إسناد مهمة إعداد 

 إطارغري أن املقررات اليت تتخذها املؤسسة العمومية املشرتكة بني البلديات تدخل يف 
 اجمللس الشعيب البلدية املعنية  مداولةاحملددة يف القانون ال تكون قابلة للتنفيذ إال بعد  جراءاتاإل

رؤساء اجملالس  أويقوم رئيس اجمللس الشعيب البلدي  : المعنيةة دااريإبالغ الجهات اال(3
املؤسسات العمومية املشرتكة ما بني البلديات بإبالغ كل من الرؤساء  أوالشعبية البلدية املعينة 

املهنية و اجلمعيات احمللية كتابيا بالقرار القاضي بإعداد  ت، املنظما ، الفالحة غرف التجارة
يوما ابتداء من تاريخ استالمها الرسالة لإلفصاح عن نيتها يف  31اهليئات مهلة  ذههل .املخطط
العمومية املصاحل  داراتعلما أن هناك بعض اهليئات تستشار وجوبا و هي اإل 59املشاركة

التابعة للدولة املكلفة وبالتعمري الفالحة بالتعمري ،الفالحة التنظيم االقتصادي ،الري النقل 

                                                           

.المعدل و المتمم 071ـ00 التنفيذيمن المرسوم  0أنظر المادة  56  
.المعدل و المتمم 071ـ00 التنفيذي من المرسوم 0أنظر المادة  57  
من 002المعدل و المتمم راجع في دالك أيضا نص المادة  071ـ00 التنفيذي من المرسوم 2أنظر المادة  58 

.المتعلق بالبلدية 02ـ00  القانون 

.المعدل و المتمم 071ـ00من المرسوم  7أنظر المادة  59  



 

كما أضاف  60و الطبيعية الربيد و املواصالت ثريةمية ،املباين املواقع العمومية األاألشغال العمو 
كل من البيئة   1001سبتمرب  30املؤرخ يف  01/138التعديل الوارد يف املرسوم التنفيذي رقم 

ينص القانون أيضا على وجوب استشارة اللجنة الوالئية .61،التهيئة العمرانية و السياحة 
ارية و التعمري و احمليط املبين يف كل مسألة تتعلق بالبناء و التعمري و التسليم للهندسة املعم

التعمري و املشاركة يف وضعها من قبل اجلماعات احمللية أنشأت  أدواترخص البناء يف إعداد 
 .67/19062من املرسوم التشريعي  11اللجنة مبوجب نص املادة  هذه

اجملالس الشعبية البلدية املعينة  أويوما ،يقوم رئيس اجمللس الشعيب البلدي  31بعد انقضاء مهلة 
العمومية ،اهليئات و املصاحل العمومية اليت  داراتآخر حيدد مبوجبه قائمة اإل اداريبإصدار قرار 

اجملالس  أوالقرار مبقر اجمللس الشعيب البلدي  هذاينشر  ذلكطلب استشارهتا ووافقت على 
 دواتإذن يلزم التشريع البلديات بإشهار واسع أل .الشعبية البلدية املعينة ملدة شهر كامل 

، لتمكينهم من  63 التهيئة و التعمري يف األمكنة املخصصة عادة للمنشورات اخلاصة باملواطنني
يتعني على   .طورها و آفاقها ضمانا للشفافية احلصول على املعلومات حول وضعية مدينتهم،ت

التهيئة و التعمري و  أدواتكل مالك أن يستغل ملكيته طبقا لنوعية االستعمال الذي تسطره 
معنوي أن يطلع يف عني  أوي باستمرار كما حيق ألي شخص طبيعي راضخمطط شغل األ

 إىل إضافةاجمللس و القرارات و أن يأخذ منها نسخة على نفقته  تاوالمداملكان على احملاضر 
 .ذلكإتاحة إمكانية حضور اجللسات العلنية للمجلس الشعيب البلدي للمواطنني الراغبني يف 

يبلغ مشروع  :و الهيئات العمومية  دااراتلإلي ارا تبليغ مشروع مخطط شغل األ (4
املخطط متنح هلا  هذااهليئات و املصاحل املوافقة على إعداد  داراتي لإلراضخمطط شغل األ

                                                           

.المعدل و المتمم 071ـ00من المرسوم التنفيذي  0أنظر المادة  60  
  61   20 الجريدة الرسمية العدد 02/20/0222المؤرخ في  001ـ22الثانية من المسوم التنفيذي رقم أنظر المادة 

المتضمن تنظيم لجنة الهندسة المعمارية 02/00/0002المؤرخ في  072ـ02 التنفيذيأنظر المرسوم  62 

.72العدد  التعمير و المحيط المبني الجريدة الرسمية  

.02ـ  00من القانون  00أنظر المادة  63  



 

املهلة و لو جتب اعترب رأيها  هذهيوم التقدمي آرائها و مالحظاهتا و إذ انقضت  90مهلة 
 .64موافقا

ي للتحقيق العمومي ملدة راضيعرض خمطط شغل األ :عرض المخطط للتحقيق العمومي (5
يوما على أن ينشر القرار الذي يعرض املخطط للتحقيق مبقر اجمللس الشعيب البلدي طيلة  90
الوايل املختص إقليما و يفتح سجل خاص بالتحقيق  إىلاملدة مع ضرورة تبليغ نسخة منه  هذه

من إبداء آرائهم و مالحظاهتم و  دواتاأل ذهليتمكن املواطنون القاطنون باملناطق املعنية هب
اعرتاضاهتم إن وجدت على أن تعدل مشاريع املخططات عند االقتضاء لكي تؤخذ بعني 

 .حقيق التحقيقات الت هذهاالعتبار 

يقفل سجل التحقيق  :الوالي المختص إقليما  إلىقفل سجل االستقصاء و تحويله  (6
يوما املوالية  31مبحضر و خالل مهلة  ذلكاالخري يكون  هذاالعمومي عند انقضاء مهلة 

ي راضكل من املشروع خمطط شغل األ  ذلكاجمللس الشعيب البلدي املعين ليحول بعد  إىلحيوله 
 10الوايل املختص إقليما كي يديل برأيه خالل مهلة  إىلمصحوبا بسجل التحقيق و احملضر 

 .65 املدة اعترب رأيه موافقا هذهيوما ابتداء من تاريخ استالم امللف إذ انتهت 

ي حيث يصادق راضهي املرحلة النهائية إلعداد خمطط شغل األ :  المصادقةمرحلة  (7
ي بعد أن يأخذ بعني االعتبار راضعلى املخطط شغل األ 66 داولةاجمللس الشعيب البلدي مب

الوايل املختص و املصاحل التابعة  إىليبلغ .نتائج التحقيق العمومي و رأي الوايل املختص إقليميا
     .67للدولة املكلفة بالتعمري على مستوى الوالية الغرفة التجارية والغرفة الفالحية

مل يكن هناك  إذايوضع حتت تصرف املواطنني عن طريق قرار من رئيس اجمللس الشعيب البلدي 
 .ي يثبت بصفة فعلية و قانونية و يصبح نافدا راضخمطط شغل األ فإنأي اعرتاض 
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كلية بعد املصادقة   أوال ميكن مراجعة مراجعته مراجعة جزئية  : التعديلمرحلة المراجعة و ( 8
 :عليه إال لألسباب اآلتية 

املقرر إلمتامه سوى الثلث من البناء املسموح به  جلي يف األراضعدم إجناز خمطط شغل األ_ 
 .يلو البنايات املتوقعة من التقدير األ أومن املشروع احلضري 

 .جتديده إىليف حالة من التقدم تدعو  أواملبين يف حالة خراب  طاركان اإل  إذا_ 

 .ناجتة عن ظواهر طبيعية  لتدهوراملبين قد تعرض  طاركان اإل  إذا_

سنوات من املصادقة عليه أغلبية مالك البنايات البالغني على  1و بعد مرور  ذلكطلب  إذا_ 
 .ي الساري املفعول راضاألقل نصف حقوق البناء اليت حيددها خمطط شغل األ

 .ذي مصلحة وطنية اجة إنشاء مشروعح ذلكاستدعت  إذا_ 

 .آثااره القانونية :ارابعا 

مناطق و حتديد  إىلي يف تقسيم القطاعات راضتتمثل اآلثاره القانونية ملخطط شغل األ
 .ي العمرانية راضمعامالت استغالل األ

 . (ZONAGE OU ZONING) مناطق إلىتقسيم القطاعات :الأو 

منطقة سكن منطقة عمل  : معنيعدة مناطق وظيفية لغرض  إىلتقسيم املدينة  ذلكيقصد ب
 .68 ما ميثل ختصص لألحياء هذامنطقة جتارة 

 إىلي يقسم إقليم البلدية راضإال أن خمطط شغل األ ذلك إىلو لو أن املشرع مل يشر صراحة 
 :مهاقسمني رئيسيني  إىلفيتم تقسيم املناطق  ذلكمناطق ألن دوره التفصيلي حيتم 
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 . ZONES URBQINES:المناطق العمرانية .1

هي املناطق اليت تكون التجهيزات العمومية هبا كافية النطالق البناء عليها مباشرة ولو مل يتم 
مناطق فرعية حسب  إىلعلى أن يتم تقسيمها (U)استالمها يرمز هلا باحلرف الالتيين 

 .منهاخصوصية نشاط كل واحدة 

 . :ZONES NATURELLESالمناطق الطبيعية .2

منعدمة أصال و من الواجب  أوي اليت قد تكون فيها التجهيزات العمومية قليلة راضهي األ
احملافظة عليها كما هي كاملناطق اليت تتمتع مبيزات و ثروات طبيعية و ثقافية بارزة املناطق 

املناطق  هذهالفالحية ذات اجلودة و املرد ود العايل حيث أنه قد تتشكل خطورة يف حالة تعمري 
 (N)باحلرف الالتيين    ZONE NATURELLEو يرمز للمنطقة الطبيعية 

ي نوعية من راضحيدد خمطط شغل األ :ي العمرانية راضحتديد معامالت استغالل األ:ثانيا
 69املعامالت مها

 . COEFFICIENT DOCCUPQTION DES SOLS(COS): ارضمعامل شغل األ (1

 ياو تس رضية خارج البناء الصايف و مساحة قطعة األرضيعرب عنه بالتناسب بني املساحة األ
املتضمن القواعد العامة للتهيئة و  63/391من املرسوم التنفيذي  19بنص املادة  ذلكواحدا 

 . التعمري و البناء و هو ما يطلق عليه حسب نص نفس املادة الكثافة القصوى للبناءات

 COEFFICIENT DEMPRISE QU SOL(CES)  : ارضمن األ يؤطخذمعامل ما (1

ي مساحة قطعة و احيث يس رضبالعالقة بني املساحة األ رضحيدد معامل ما يؤخذ من األ
ية للمبىن فهو ميثل العالقة ما بني املساحة املبنية و املساحة رضمقسومة على املساحة األ رضاأل

بني  دائما ما رتاوحي(نسبة املساحات املبنية بالنسبة للمساحة اإلمجالية العقارية )العقارية 
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املعامل هو إلزام أصحاب رخص البناء بإنشاء مناطق خضراء  هذاالقصد من إنشاء .0و3
 .70 حول البناء املراد إجنازه

 .ة البيئة مايتطبيقات سياسية التهيئة العمرانية في مجال ح:المبحث الثاني 

إن من بني التطورات اليت عرفتها معظم تشريعات العام يف جمال التهيئة و التعمري أصبحت 
آليات تنفيذ الربامج  أو من خالل دراساهتا التخطيطية يلأو ة البيئة كانشغال ايتأخذ جانب مح

املستقبلي فالتعمري هو  أوو املنشآت  على املساحات املربجمة للتعمري على املدى القريب 
جانب من جوانب التنمية الذي ال غىن لإلنسان عنه حيث يشمل خمتلف نشاطاته كالزراعة و 

التقنية املتعلقة بتهيئة املدينة  جراءاتايل هو جمموعة من العمليات و اإلالتجارة و الصناعة فبت
و من املسلم به أن احلديث عن ختطيط املدينة و عمراهنا يسبق احلديث عن  71مبعناها الواسع

التصوري للمدينة العصرية اليت تراعى  طارألن التخطيط يعد اإل72احلفاظ على رونقها و مجاهلا 
ميثل املنظور التصوري للباحثني  هذااحلياة االنسانية و متطلبات املعيشية و فيها خمتلف جوانب 

يف جمال التخطيط العمراين اما التخطيط البيئي فهو جانب من سياسة السلطات العامة يف 
الدولة الذي تضمن من خالله التسيري البيئي للوقاية و مكافحة ما قد يضر بالوسط املعيشي 

ة البيئة من ايمح إىل الأو ت و خماطر و عليه يقتضي منا البحث التطرق للكائنات احلية من آفا
املتحدثة يف جمال  اآلليات العمرانية أهم إىلمث للتطرق ( لو مطلب األ)خالل التخطيط العمراين 

 .ة للبيئةايمح
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70 ص 0200ماجستير في القانون العقاري جامعة سعد دحلب البليدة سنة   مذكرة  

زوري للطباعة دار اليا 0220سنة (دارية للبيئة الحماية اال)صالح مخلف اإلدارة البيئة عارف .د  72 

   027و التوزيع االردن ص 



 

 :ة البيئة من طخالل التخطيط العمرانيمايح : لو المطلب األ

إن التخطيط بوجه عام هو أسلوب للعمل يدعو اجملتمع إلتباع منهج علمي لرسم املستقبل  
مواجهة املستقبل خبطط  إىل وحل مشكلة معينة حيث عرفه البعض على أنه التدبري الذي يرمي

يتضح أن التخطيط العمراين الذي يعد و حمددة يف جمال حمدد  أهدافمنظمة سلفا لتحقيق 
توجيه النشاط الذي يقوم بتعمري منطقة معينة يف جهة معينة  إىلجمال حبثنا هو الذي يهدف 

 إىل هذاعلينا تقسيم مطلبنا  استلزمكذلك   مرو ملا كان األ،رفع مستوى العمران فيها  أجلمن 
يف اجملال العمراين  ةامهاملست التخطيط تعداد آليا إىلمث التطرق ( لو فرع األ)التخطيط العمراين 

 . (كفرع ثاين )

 .التــــخطـــيط العـــــــــمراني  : لو الفرع األ

 : يقوم على عنصرين أساسني مها  ان التخطيط العمراين 

فيقوم التخطيط على أساس االستعداد للمستقبل من خالل تقديرات و  : باملستقبلالتنبؤ * 
املشكل  ذلكافرتاضات يتوقع املخططون وقوعها يف املستقبل ولذلك يضعون اخلطة اليت تواجه 

 .مستقال 

 هذهالتخطيط بالواقعية حبث تكون  أهدافجيب أن تتم : االستعداد ملواجهة املستقبل * 
ال حيث ال يكفي جمرد توافر اهلدف املراد حتقيقه بل البد من توفر قابلة للتحقيق فع هدافاأل

القابلية للتحقيق فلذلك إن التخطيط يفرتض مشاكل املاضي و يدرسها استعداد للمستقبل مع 
 . 73حصر كل املوارد و اإلمكانات
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 :يته أهمتعريف التخطيط العمراني و : الأو 

و  رضاأل استعماالتينظم  الذيالتخطيط  ذلكعرف التخطيط العمراين على أنه :تعريفه ـ 
و عرف  كذلك بأنه أسلوب علمي يهتم بالتنمية ،الفضاء  رضلتقسيم األ اشرتاطاتيضع 

العمرانية من خالل اعتماده على مجلة من الدراسات البيئية و االجتماعية و االقتصادية و 
ة و تطوير الشبكة العمرانية من العمرانية لتنظيم و حتسني ظروف املعيشة و املستوطنات البشري

 .74خالل حتسني ظروف البيئة الطبيعية يف املناطق العمرانية املراد تطويرها 

التقدم و الرفاهية حيث  إىلالسبل املؤدية  أهمان التخطيط يعد من احد  :يته أهم -  
تنظيم ية من خالل حتقيق هتيئة بيئية سليمة خالية من االختناقات و من خالل أمهيكتسب 

و إلجراء التخطيط العمراين ينبغي عدم التعويل . جتميلهاو ختطيط االبنية و  رضاستعمال األ
على الدراسات احمللية احملدودة برقعة املدينة فقط بل جيب ان تشمل الدراسة مجيع االقاليم 

 . ة اليت حتيط هبا و بيان العوامل اليت تأثر فيهااور اجمل

 :و ظروف البيئة التخطيط العمراني :  ثانيا

ة املختصة داريختتلف ظروف البيئة املراد تعمريها بعدة عوامل مؤثرة جيب على السلطات اال
و الظروف املناخية  رضمراعاهتا عند التفكري يف تعمري حيز جغرايف معني من ذلك تضاريس األ
تقاليدهم و  هتم وإذاو احلياة النباتية و مواد البناء املستعملة و سكان املناطق من حيث ع

و هذا جيري ضمن ختطيط شامل للمدينة حبيث يؤدي كل جزء  نيةالديثقافتهم و معتقداهتم 
حيث انه يف .تناسق املدينة و تكاملها  إىلوظيفته على حنو منسجم مع اجلزء االخر مما يؤدي 

كانت السياسة العمرانية متجهة حنو اخلروج من أزمة كان   3698غاية سنة  إىلاجلزائر و 
الرتكيز فيها على الكم على حساب الطابع النوعي و اجلمايل مما أفرز نتائج جد سلبية حيث 
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حىت مطلع التسعينات  ذلكواستمر . 75الفرتة بقصر مداه هذهمتيز التخطيط العمراين خالل 
بعض النجاح الذي حققه يف إجياد حل ملشكل النقص  يف ضل غياب سياسة رشيدة رغم

إال أن التوجه اجلديد  76املعيشي الالئق لسكاهنا طارال أنه أخفق يف إجياد اإلالكبري يف السكن إ
للتخطيط العمراين أصبح أكثر فعالية حيث أصبح يبحث عن التوازن ودمج خمتلف الوظائف 

افظة على البيئة و الثروات الطبيعية خاصة احلضرية كالسكن و التجارة و الصناعة مع احمل
ي الزراعية املهددة بالبناء عليها و هو ما جاءت به أغلب فقرات نصوص القانون راضاأل
لقد أمجع الباحثون على أن ختطيط املدينة جيب أن يتواءم مع الظروف البيئة اليت .  60/16

 . يةنالدييعيشها اإلنسان مبا يتوافق مع الظروف االجتماعية و 

 .(SNAT_SRAT_PAW) آليات التخطيط التي استحدثها المشرع الجزائري:الفرع الثاني 

جلزائر يف املراحل السابقة شهدت غياب نظرة شاملة يف التخطيط و اإن التجربة اليت مرت هبا 
مل يتم فيها التحكم يف ظاهرة التحضر بل نتجت عدة عمليات تعمري عشوائية غري مراقبة و مت 
التأكيد على ضرورة التفكري يف اجياد ختطيط ال ينحصر على مستوى احمللى بل يبدأ من األعلى 

ية الرتابط أمهغاية املستوى احمللي فلقد أدركت الدولة  إىل اجلهوي من املستوى الوطين مث انطالقا
املشرع من خالل القانون رقم  صاغهبني التخطيط احلضري و التخطيط اإلقليمي و هو ما 

 .املتعلق بتهيئة االقليم و التنمية املستدامة  31/31/1003املؤرخ يف  03/10

 SNAT        المخطط الوطني للتهيئة العمرانية : الأو 

املتعلق بتهيئة اإلقليم و التنمية  املستدامة  03/10من القانون  09نظمته أحكام املادة 
حيث يرتجم املخطط لكافة الرتاب الوطين التوجيهات و الرتتيبات اإلسرتاتيجية األساسية 77
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 76شايب عائشة أدوات التعمير و التهيئة المستدامة للفضائات الخارجية بالمجموعات الكبرى للسكن رحالة مدينة

    07 ص 0227/0221 سطيف مذكرة مجيستار في الهندسة المعمارية جامعة أم البواقي سنة
مؤرخة 77المتعلق بتهيئة اإلقليم التنمية المستدامة ج ر عدد  00/00/0220المؤرخ في  20/02القانون رقم  77  

02/00/0220  



 

املستقبلي فيما خيص السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم و التنمية املستدامة و هو يعكس املنظور 
استداليل لتوزيع  إطارحيث يشكل  78سنة 10لشغل الرتاب الوطين على األمد الطويل 

االستثمارات التنموية و النشاطات و السكان حسبما يتطلبه التوازن بني املناطق الساحلية و 
: أبعاد  1الداخلية و من خالل هذه التوجيهات يتضح أن املخطط الوطين للتهيئة العمرانية له 

 . 79و زمين ،( اجلزائر الدولية مكانةتدعيم )عاملي ،طين و 

 . SRATالمخطط الجهوي للتهيئة العمرانية :ثانيا 

حيث أنه بالتوافق مع املخطط الوطين  7املادة   03/10من القانون  9نصت  عليه املادة 
لتهيئة اإلقليم حيدد املخطط التوجيهي لتهيئة اإلقليم التوجهات و الرتتيبات اخلاصة بكل برنامج 

السلطة  تؤسسهواليات  06جهة أي يكون على املستوى اجلهوي ما بني الواليات حوايل 
إسرتاجتية تتبع التوجيهات و املبادئ  للجهة و هو أذات االقتصاديةمع الندوة  التشاوراملركزية ب

املقررة يف املخطط الوطين للتهيئة العمرانية و يبني الصورة املستقبلية إلقليم اجلهة حيث جيدد 
التوازن بني األنشطة و توطن السكان و كذا تنظم البنية احلضرية و ينسق خمتلف الربامج يف 

 . جمال العمل االقتصادي 

 . PAWالئية مخطط التهيئة الو :ثالثا

حيث أنه يوضح و يثمن بالتوافق   1 املادة  03/10من القانون  9كذالك نصت عليه املادة 
مع املخطط اجلهوي املعين الرتتيبات اخلاصة بإقليم كل والية يف جمال ما يأيت على اخلصوص 

السلم الرتتييب و احلدود ،بتنظيم اخلدمات العمومية مساحات التنمية املشرتكة بني البلديات 
مع األعوان االقتصاديني و  التشاورالوالية ب تؤسسهاملتعلقة بالبنية احلضرية و البيئة حيث 

 .و اجلمعيات املهنية APC_APW)) داولةاملاالجتماعيني للوالية و اجملالس 
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منفصلة خمصصة لرتقية و تطوير  أدواتاملخططات تعد مبثابة متهيد ملخططات و  هذهإن 
 أواملتعلق بالتنمية الزراعية  أوالنقل  أواإلقليم كل حسب جماله كاملخطط التوجيهي للمياه 
ي و غريها من املخططات اليت هتتم راضاملخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري و خمطط شغل األ

 .بأدق التفاصيل 

 .الجزائرمدى مواكبة التخطيط العمراني للمهام البيئية في :الفرع الثالث

و الكيانات  دواتتستند منظومة التخطيط اجملايل و احلضري على قاعدة واسعة يف األ
ي و راضغري متشاهبة تبدأ مبخططات شغل األ أهدافالتخطيطية اليت تتصدى ملهمات و 
األساسية املرتبطة بتخطيط املدن تعلوها  دواتو هي األاملخططات التوجيهية للتهيئة و التعمري 

و على املستوى  PAW)خمطط هتيئة الوالية )مستويات فوقية تتشكل على مستوى الوالئي 
و يف القمة التنظيم الوطين لتهيئة العمرانية  SRAT)املخطط اجلهوي للتهيئة العمرانية )اجلهوي 

و حيث تعترب هذه املخططات القاعدة االساسية ( SNATاملخطط الوطين للتهيئة العمرانية )
يف حتقيق  تهاامهمسالتهيئة و التعمري معظم توجهاهتا فما مدى  أدواتاملرجعية اليت تستويف منها 

 .أحد التوجهات األساسية يف تشريعات التهيئة العمرانية احلديثة ؟ اباعتبارهاالنشغاالت البيئية 

  .و  عف السياسة العمرانية ة البيئةمايالتخطيط العمراني في ح أدواتعجز :الأو 

يف وضع تصورات مستقبلية و احتياطية  ((PDAU_POSية وثائق التعمريأمهعلى الرغم من 
املراد  هدافاأل لتضخمة البيئة إال اهنا تعرتيها جمموعة من النقائص و السلبيات نظرا مايحل

 أدواتحيث ان  ،80ة البيئة ايتضائل فعاليتها و حمدوديتها يف جمال مح إىلحتقيقها مما ادى 
التعمري اليت يتم إعدادها بالوسائل التقليدية تقف عاجزة أمام التحديات اليت تطرحها املدينة و 

الذي فرض على اجلماعات احمللية البحث عن اجياد سياسة عمرانية ناجعة  مراجملتمع املدين األ
الذي  مرساعي ملموسة يف نطاق العوملة اليت تستدعى التنافس بني املدن األبل و املبادرة مب
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يستدعي من السلطات احمللية اختاذ القرارات السليمة على املدى املتوسط و القريب و البعيد 
81 . 

 .التخطيط البيئي المتخصص تدااركا لنقائص التخطيط العمراني : ثانيا 

اقم املشاكل النشأة يف اجلزائر حيث جاء كنتيجة عن تفيعد التخطيط البيئي نظاما حديث 
السلطات  اقتناع إىلاملعيشي و خمتلف العناصر الطبيعية و هو ما ادى  طارالبيئية و تدهور اإل

حيث أعتمد بصفة مبدئية املخطط العملي  متخصصنظام ختطيطي بيئي  اعتمادية أمهالعامة ب
جهات املتعلقة بالتعرف على املشاكل البيئية و التو  هدافللبيئة الذي تضمن مجلة من األ

البيئة و التنمية  أجلمن  لألعمالو كنتيجة اجيابية مت استحداث املخطط الوطين  ،االساسية 
املستدامة حيث تضمن منهجية لتحديد املشاكل البيئية و ترتيبها مث إعداد اسرتاتيجية للقضاء 

حيث اصدر املشرع  82 1003غاية  إىل 3669عليها و هذا كله خالل الفرتة املمتدة من 
ية التنم إطارة البيئة يف مايو املتعلق حب 36/09/1001املؤرخ يف  01/30القانون رقم 

منه و املدرجة ضمن الفصل الثالث منه املعنون بتخطيط  31املستدامة حيث تنص املادة 
تعد الوزارة املكلفة بالبيئة خمطط و طين للنشاط البيئي و التنمية " االنشطة البيئية بنصها 

و  ، 83" املخطط جممل االنشطة اليت تعتزم الدولة القيام هبا يف جمال البيئة  هذااملستدامة حيدد 
التطور التشريعي عدل املشرع  هذاو متاشيا مع ، 84سنوات  1يعد املخطط السالف الذكر ملدة 

املتعلق بالتهيئة  37/08/1007املؤرخ يف  07/01مبوجب القانون  60/16أحكام القانون 
ال تكون "اليت تنص على  7و التعمري و انسجاما مع االنشغاالت البيئية و من بينها املادة 

احملافظة على  أهدافتكون يف احلدود املتالئمة مع :...ية اليت رضبناء إال القطع األقابلة لل
 ".التوازنات البيئية عندما تكون موجودة يف مواقع طبيعية 
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املشرع من خالهلا اعطاء  حاولالكم الالبأس به من النصوص التشريعية اليت  هذابالرغم من 
نظام التخطيط البيئي و نظرا حلداثته ال يزال يشوبه غموض ’املشاكل البيئية إال أن  إىلالتفاتة 

   .85 زم لتسوية خمتلف املشاكل البيئيةحدود التنبؤ و التصور الال إىلحيث انه مل يرقى بعد 

 .البيئةة مايفي ح ةاهمالمسآليات التهيئة العمرانية  أهم : الثانيالمطلب 

إن البناء و البيئة موضوعان يبدوان متناقضان كون أن قانون العمران يستغل اجملاالت الطبيعية 
ة الوسط الطبيعي إال انه يف السنوات االخرية أصبح قانون ايمح إىلبينما قانون البيئة يهدف 

تتجسد حيث ،ة اجملاالت الطبيعية اليت مل تعد تقتصر على قانون البيئة مايالعمران يهتم حب
التنمية املستدامة  إطارة البيئة يف ماياملتعلق حب 01/30عالقة العمران بالبيئة يف كل من القانون 

القانون بني العمران و  هذاة البيئة حيث دمج ماياملتعلق حب 81/01الذي الغى احكام القانون 
انون رقم الذي اكده الق مرمتالزمان يكمل احدمها االخر و هو نفسه األ عنصرانكالبيئة  
ما  إطارقانون العمران ملزم يف  فإنومن مت  60/16املعدل و املتمم للقانون رقم  07/01

و من خالل احكام ، 86ة البيئة و مكافحة كل انواع التلوث ماييتضمنه من قواعد متعلقة حب
ايضاح معناها فعرفها املشرع من خالل نص  أجلندرج تعريف البيئة من  01/30القانون 
البيئة تتكون من املوارد الطبيعية الالحيوية و احليوية كاهلواء و اجلو و املاء و "...  7املادة 
الرتاث الوراثي و اشكال التفاعل بني  ذلكو النبات و احليوان مبا يف  رضو باطن األ رضاأل
البيئة تشمل خمتلف نواحي  فإنو عليه ". امل الطبيعية املواد و كذا االماكن و املناظر و املع هذه

احلياة مما اصبح من الالزم جعل قواعد التهيئة و التعمري من بني القواعد االساسية اليت ينبغي 
ومن مت نقسم مطلبنا  ،ة البيئة خاصة عناصرها االساسية كاهلواء و املاء و الرتبة اياشراكها يف مح

ة  البيئة و ايبصفة مباشرة يف مح ةامهاملسالتهيئة العمرانية  أدواتفيه  ولنتنا لو ايل فرعني األ هذا
 .فيه بعض االليات القانونية املستحدثة كطابع وقائي  نتناولالثاين 

                                                           

20وناس يحي المرجع السابق ص .د  85  
ة رخصة البناء آلية لحماية البيئة في القانون الجزائري الملتقى الوطني للترقية العقاريةأقلولي ولد رابح صافي. د 86 

  00ص  0200في الجزائر واقع و افاق جامعة قاصدي مرباح  ورقلة سنة 



 

 .   بشكل مباشر ةاهمالمسبعض اآلليات :  لو الفرع األ

لقد امجعت الدراسات احلديثة املتعلقة بالتعمري و انتشار الطابع احلضري العمراين الذي طغى 
االنتشار السريع و املتزايد يرتب اضرارا بيئية مجة و هو ما يؤكده  هذاعلى املناطق الطبيعية أن 

تعلقة موجز النشرات اليت تصدرها عديد اجلمعيات الفاعلة يف الوسط املدين من بينها تلك امل
و ،اجملال  ذاباعتبارمها من بني الدول املتطورة و االكثر مراعاة هل، 88و كندا ،87باململكة املتحدة

و مسايرتا للتشريعات الدولية سعى املشرع اجلزائري لوضع قواعد منظمة للوقاية  ذلكمن خالل 
و نصوصه  60/16من التأثريات العمرانية على البيئة و الوسط الطبيعي جسدها القانون 

 .التطبيقية 

 .التلوثة المياه من مايفي ح ةاهمالمسالتهيئة و التعمير  أدوات:  الأو 

جيب ان يستفيد كل بناء معد  " أنهاملعدل و املتمم على  60/16من القانون  9تنص املادة 
أن يتوفر على جهاز  ذلكللسكن من مصدر للمياه الصاحلة للشرب و جيب زيادتا على 

وجوب تزويد  إىلالنص يشري  فإنو عليه "  رضسطح األ إىللصرف املياه حيول دون تدفقها 
وضع شبكة لصرف املياه  إىلوية اضافتا لأو البنايات باملياه الصاحلة للشرب و التطهري ك

تصب يف  أومنشاة واحدة للتصفية  إىلكما جيب ان تنتهي شبكة البالوعات   ،89املستعملة 
 . 90املنشآت  هذهأقل عدد ممكن من  إىلتنتهي  أووسط طبيعي 

 التقاءميكن للبلدية أن تقوم مبراقبة وقائية  :ارقابة على صرف المياه  أداةارطخصة التجزئة ك(1
حدوث أضرار باملياه عن طريق فرض رقابتها املسبقة بواسطة رخصة التجزئة و اليت يشرتط يف 
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ة ممارسة السلطة داريملف طلبها رسم شبكة صرف املياه القذرة و هو شرط ميكن للسلطات اال
 . 91ار السلبية اليت ميكن حدوثها االث مراعاةالتقديرية يف 

القانونية اهلامة  دواتتعترب رخصة البناء إحدى األ : ارقابة تلوث المياه أداةارطخصة البناء ك(2
ة لفرض رقابة مسبقة من خالل امللف دارية البيئة إذ تسعى السلطات االايملراقبة و تكريس مح

املقدم للحصول على الرتخيص بالبناء حيث جيب أن يتضمن رسومات بيانية عن كميات املواد 
السائلة املضرة بالصحة العمومية و بالزراعة و احمليط اليت يتم صرفها عرب شبكات املياه القذرة 

 .صناعية  أوت مهنية مبنشآ مرالقاعدة يشدد استعماهلا مىت تعلق األ هذهو ، 92

 .التهيئة و التعمير المقرارة لمكافحة التلوث الجوي  أدوات: ثانيا 

اهلواء من أكرب املشاكل اليت تواجه اجملتمعات املعاصرة و خاصة يف الدول  أويعد التلوث اجلوي 
 ،حيث يصف معناه القانوين ،الصناعية و هي يف تزايد مستمر نتيجة لرتاكم امللوثات يف اجلو  

  أوو اليت تنص ان التلوث اجلوي هو إدخال مادة يف اهلواء  7يف املادة  01/30القانون رقم 
التسبب يف صلبة من شأهنا  أوجزيئات سائلة  أوأدخنة  أوأخبرة  أواجلو بسبب انبعاث غازات 

فالتلوث اجلوي هو كل تغيري للخصائص الفيزيائية  ،93املعيشي  طارعلى اإل أخطاراضرار و 
االخري يعد مسالة  هذاو يسود انطباع ان التلوث اجلوي دو طابع دويل و ان ،املكونة للهواء 

من املسائل اليت تعود معاجلتها على املستوى املركزي ال احمللي لكن هذا ال مينع ان متدد 
 هذااليت منحها القانون آليات التدخل يف  السلطات احمللية إىلمسؤولية مكافحة التلوث 

 .94اجملال

 19تنص كل من املادة  : الجويفي مكافحة التلوث  ةاهممس أداةارطخصت التجزئة ك(1
احملدد  63/399رقم  التنفيذي من املرسوم 9املعدل و املتمم و املادة  60/16من القانون 
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لكيفيات حتضري شهادة التعمري و رخصة البناء و شهادة املطابقة و رخصة اهلدم و تسليمها 
 :على ما يلي،

 أوعدة قطع من ملكية عقارية واحدة  أوتشرتط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم لقطعتني " 
حيث يرفق طلب الرخصة مبلف يشتمل على مجلة من  95..."عدة ملكيات مهما كان موقعها 

ائق و من بينها مذكرة توضيحية عن التدابري املتعلقة بطرق املعاجلة املخصصة لتصفية الوث
اآلليات  هذهفبواسطة  ،الدخان و انتشار الغازات من مجيع املواد املضرة بالصحة العمومية 

الوزير املكلف بالتعمري حبسب احلال أن يراقب مدى احرتام  أوالوايل  أوميكن لرئيس البلدية 
افحة التلوث اجلوي و ذلك من خالل امكانية مطالبتهم ببيانات اضافية حول شروط مك
ه حبق هلذه فإنالبيانات املطلوبة  إىلو يف حالة عدم امتثال طالب رخصة التجزئة  96املوضوع 

السلطات رفض و منح رخصة التجزئة و ختضع التجهيزات الثابتة ألخذ عينات دورية و 
ة و يتم أخد العينات و طرق التحليل الغاز و الدخان و الغبار مراقبات مباغتة من مفتش البيئ

 .97و الروائح و اجلسيمات الصلبة طبقا للمقاييس التقنية املعمول هبا

من  38تنص املادة  : في مكافحة التلوث الجوي ةاهممسقانونية  أداةارطخصة البناء ك (2
تتوقف رخصة بناء مؤسسات ميكن أن "السلف الذكر على  63/391املرسوم التنفيذي رقم 

صناعية على فرض حتمية معاجلة مالئمة معدة لتصفية كل أنواع الدخان و الشربات الغازية 
و عليه من بني ما يقدمه طالب رخصة البناء ..."من كل املواد الضارة بالصحة العمومية 

ت اليت وضعها اادمذكرة توضيحية عن طبيعة العمل و اإلعد ، املنشأة الصناعية لدعم طلبه
الشرط  اختلللمعاجلة و التخزين و كميات الغازات املفرزة و املضرة بالصحة العمومية ،و إذا 

 .98ة رفض منح رخصة البناء داريجاز للسلطات اال
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  : آليات التهيئة و التعمير المقرارة لمكافحة التلوث الضو ائي و المصادارة:ثالثا 

يثة و هو أحدث عناصر البيئة و يف نفس الوقت يعترب التلوث الضوضائي ظاهرة حضرية حد
ميثل صورة من صور التلوث و قد نتج ذلك عن التقدم الصناعي و ما ارتبط به من التوسع يف 

يعرف بأنه كل احساس صويت غري حيث  99اآلالت املسبب ألصوات ضوضائية استخدام
و 100شو  لشدة الصوت و قوة تردداته املختلفة ملمزعج حيدث نتيجة املزج ا أومستساغ 

ية و الثاين هو ما يولوجز مؤقت ال ينتج عنه أضرار في لو األمستويات  1للتلوث الضوضائي 
و للتلوث الضوضائي . يولوجية أما املستوى الثالث فيحدث تلوث مزمنز حيدث أضرار في

مصدران مصادر طبيعية و هي اليت تنتج عن العوامل طبيعية دون تدخل اإلنسان أما املصدر 
وسائل النقل و النوادي و املقاهي  أوالثاين فناجم عن النشاط اإلنساين كاملصانع اليت يقيمها 

 .اخل ...وغريها

عن الطريان املدين و كذالك القوات اجلوية  املسئولةة داريرنسا تقوم السلطات االفمثال يف ف
حيث  PEB  ( Plan d’Exposition au bruit) بإعداد دراسة لوضع خمطط العرض الضوضائي
 و الثانية ذات ىلو ثالثة مناطق تكون فيها األ إىلتقسم فيه املناطق احمليطة باملوقع للضوضاء 

يف  ةامهمس أداةك   PEBتلوث ضوضائي جسم و الثالثة معتدل و عليه يستعمل خمطط 
و عليه 101احلد من التلوث الضوضائي من خالل حتديد املناطق ذات الضرر الضوضائي العايل 

 :يراعي املشرع اجلزائري مكافحة للضجيج من خالل ما يلي 

لقد ألزم املشرع طالب رخصة التجزئة  :لمراقبة التلوث الضو ائي  أداةكارطخصة التجزئة  (1
إرفاق طلبه مبلف حيتوي على مذكرة توضيحية للتدابري املتعلقة باملنشأة املراد إقامتها حيث حتدد 
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020 ص 0001 سنة العربية دار النهضة   
101Bernard Drobenko Droit de L’Urbanisme 0eme edition gualino lesctenso édition 
paris 2008P 103  



 

 لالستعمالي اجملزأة راضمغناطيسية بالنسبة لألالطفيليات  للكهرو  انبعاثضجيج و مستوى ال
 .الصناعي 

من املرسوم التنفيذي رقم  7تنص املادة  :لمراقبة التلوث الضو ائي  أداةكارطخصة البناء  (2
السالف الذكر على أنه إذا كانت البناءات نظرا ملوقعها ميكن أن تتعرض ألضرار  63/391

منحها مع مراعىات  أوخطرية يتسبب فيها الضجيج على اخلصوص ميكن رفض رخصة البناء 
األحكام املنصوص عليها يف القوانني و التنظيمات املعمول هبا كما ميكن أن تتوقف رخصة بناء 
مؤسسات صناعية على فرض حتمية معاجلة مالئمة معدة لتصفية كل أنواع امللوثات الغازية 

 .102التقليل من مستوى الضجيج إىلفظال عن اشرتاط تدابري  ترمي 

 :الوقائية ذات الطابع مايليات الحآ:الثانيالفرع 

ة البيئة بتكريس آليات حتقق ماية البيئة حنو تعزيز الطابع الوقائي حلايتتجه قواعد قانون مح
بشكل متكامل مع قواعد التهيئة العمرانية و هذه القواعد البيئية تقنية هتدف  103الطابع الوقائي

حيث تعترب هذه الدراسات التقنية من أكثر  104التقليل منها أواتقاء وقوع أضرار بيئية  إىل
التوسع العمراين فهو أسلوب علمي وقائي  أخطارة البيئة من ايالوسائل القانونية فعالية يف مح

و تشمل هذه اآلليات  105لتقييم مجيع مشاريع التنمية و أعمال البناء و التهيئة أداةيستعمل ك
كل من دراسة مدى التأثري على البيئة ،موجز التأثري على البيئة و دراسة مدى التأثري على 

 .التهيئة العمرانية 
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 :داراسة مدى التأثير على البيئة  : الأو 

تطور التصورات و  إىللقد أدى تطور التشريعات البيئية و الفكر البيئي يف خمتلف دول العامل 
و النواحي الفنية و التقنية لدراسة مدى تأثري على البيئة و أذى  هدافالقواعد و املبادئ و األ

اعتماد هذه الدراسة كآلية معاصرة للتطور و إسرتاتيجية لضمان حتقيق التوازن  إىلذلك 
احلديث كما تعترب  مقتضيات العمران إىلاملطلوب بني البيئة و التنمية املستدامة هبدف الوصول 

 إلدارةدراسة مدى التأثري على البيئة تغيريا يف ممارسة السلطة التنظيمية ألهنا تستوجب من ا
و  االستشارةاملشاركة و  اعتمادالشؤون البيئة و  ادارةالتخلي عن التصرف االنفرادي يف 

القطاعية و املراكز العلمية و اجملتمع املدين و املؤسسات  داراتمع خمتلف اإل التشاور
 .106االقتصادية 

نظمها املشرع اجلزائري يف القانون رقم  :القانوني لداراسة مدى التأثير على البيئة  طااراإل(1
املتعلق بدراسة  60/98ة البيئة امللغى مث افرد هلا  املرسوم التنفيذي رقم ماياملتعلق حب 81/01
 إطارة البيئة يف ماياملتعلق حب 36/09/1001املؤرخ يف  01/30على البيئة مث قانون  التأثري

احملدد  36/01/1009املؤرخ يف  09/371املرسوم التنفيذي رقم  كذاالتنمية املستدامة و  
جملال تطبيق و حمتوى و كيفيات املصادقة على دراسة موجز التأثري على البيئة مث االشارة اليها 

 .املتعلق بالتهيئة العمرانية  60/16حكام القانون رقم من خالل أ

ان املشرع مل يورد تعريفا هلا فبالتايل نكتفي  إالالكم من النصوص التشريعية  هذاو رغم 
 إلدارةمتخصصة  أداةبأهنا " ANHAVAاهنافا  "حيث عرفها الفقيه ،بالتعريف الفقهي 

من القانون  31و تنص املادة  ، 107املشروعات و التقييم البيئي يف خمتلف مراحل دورة املشروع
موجز التأثري على البيئة مشاريع  أوختضع مسبقا حسب احلالة لدراسة " على  01/30رقم 

و كل االعمال و برامج  خرىالتنمية و اهلياكل و املنشات الثابتة و املصانع و االعمال الفنية األ
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الحقا على البيئة السيما على  أوغري مباشرة فورا  أوالبناء و التهيئة اليت تؤثر بصفة مباشرة 
 إطارات الطبيعية و التوازنات االيكولوجية و كذا على ئساط و الفضاو واع و املوارد و األاالن

من املرسوم  01 كما ادرج املشرع اهلدف من الدراسة ضمن نص املادة...". نوع املعيشة 
حتديد مدى  إىلعلى البيئة  التأثريموجز  أوهتدف دراسة "بنصها  09/371108رقم  التنفيذي

غري املباشرة للمشروع و  أومالئمة ادخال املشروع يف بيئة مع حتديد و تقييم االثار املباشرة و 
ابله و هو ما يق" املشروع املعين  إطارة البيئة يف مايالتحقق من التكفل بالتعليمات املتعلقة حب

كانت البناءات و التهيئات بفعل   إذا"  بنصها 1يف مادته  63/391109ضمن املرسوم رقم 
حجمها من طبيعتها تكون هلا عواقب ضارة بالبيئة ميكن رفض رخصة  أوموضوعها و مآهلا 

ة البيئة طبقا مايتطبيق التدابري اليت اصبحت ضرورية حل منحها شروط أوالتجزئة  أوالبناء 
 " على البيئة  التأثرياملتعلق بدراسة  60/98املرسوم رقم  ألحكام

 :موجز التأثير على البيئة : ثانيا 

ة البيئة اجلديد من ايتعد آلية موجز التأثري على البيئة آلية وقائية جديدة تضمنها قانون مح
املذكور اعاله حيث انه  09/371تطبيق احكام املرسوم التنفيذي رقم  إىلخالل االشارة 

حمتوى املرسوم جنده ينص على احكام مشرتكة بني دراسة مدى التأثري على البيئة و  إىلبالرجوع 
موجز التأثري و يفرق بينهما من حيث االثر املرتتب على كل منهما حيث انه يستلزم على كل 

لدى الوزير املكلف بالبيئة ان تضمن الدراسة و على نفقت  مكاتب الدراسات املعتمدة
صاحب املشروع كل البيانات و املعلومات اخلاصة باملشروع و خرائط املناطق املقام عليها و ما 
حتتوي عليه من عناصر بيئية و تفصيل دقيق حول االثار و االنعكاسات اليت ميكن حدوثها و 
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    2007  لسنة  00العدد 
المحدد للقواعد العامة للتهيئة و التعمير 01/22/0000المؤرخ في  00/072رقم  التنفيذيالمرسوم   109  

0000 لسنة 02 ج ر عدد   

 



 

و يكمن الفرق اجلوهري بينهما  110ء تسيري و تشغيل املنشآت تأثر سلبا على البيئة احمليطة اثنا
يف درجة خطورة و تأثري املشاريع على البيئة فاملشاريع االقل خطورة و اليت ختضع لرتخيص من 

و هي دراسة اقل صرامة من دراسة مدى  التأثريرئيس اجمللس الشعيب البلدي ختضع ملوجز 
 .  111التأثري

 : طخطاارداراسة األ: ثالثا 

اثار  أو/ جرد خماطر احلوادث اليت ميكن ان تتسبب فيها املنشاة و إىل خطاردف دراسة األهت
و النظافة و االمن و الفالحة و االنظمة البيئية و املوارد 112املخاطر على الصحة العمومية  هذه

من  13حيث تنص املادة  113تلك اليت قد تتسبب يف املساس براحة اجلوار  أوالطبيعية 
 36يسبق تسليم الرخص املنصوص عليها يف املادة "  املذكور اعاله على 01/30القانون 

و  خطارباألو حتقيق عمومي و دراسة تتعلق  التأثريموجز  أو التأثرياعاله تقدمي دراسة 
فنتيجة للضرر الذي قد يتسبب فيه خملفات املنشات ..." االنعكاسات احملتملة للمشروع 

ت استثنائية  قد تتعداها لتصبح ضمن حاال أو114الغازات املنتشرة  أوالصناعية كالنفايات 
حدوث كوارث طبيعية عمل املشرع على تنظيم دراسة وقائية  أوحريق  أو كحالة وقوع انفجار

حيث يقع عبء اجناز دراسة  ، 115حصر مجيع املخاطر احملتملة للمشروع بغية  خطارلأل
على عاتق املستغل من قبل مكاتب الدراسات املعتمدة من قبل الوزارة املكلفة بالبيئة  خطاراأل

ة املدنية و البيئة فحص دراسة اخلطر و لقد تضمنت العديد من القوانني مايو تتوىل مصاحل احل
 كاألحكامينظمه و طبيعة اخلطر الذي قد ينجر عنه   الذياحكام خاصة كل حسب اجملال 
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كما تضمن 116 09/368رقم  التنفيذيمن املرسوم  31،31املتعلقة باملنشآت املصنفة املواد 
 أخطاركام تتعلق مبنشآت معاجلة النفايات اليت تشكل اح 03/36قانون معاجلة النفايات رقم 

 .117البيئة  أو/عواقب سلبية تشكل خطر على الصحة العمومية و أو

 :على التهيئة العمرانية  التأثيرداراسة مدى : ارابعا 

 إىلفإضافتا 89/63118هذه الدراسة ضمن قانون خاص هو املرسوم رقم  أحكامنظم املشرع 
طابع وقائي ضمن جماالت حمددة  ذات أخرى ليةآاعتمد املشرع  خرىاألالدراسات التقنية 

 التأثريحيث تشمل دراسة مدى  ،تنظيمها  أومنعها  أو األنشطةلتشديد الرقابة على بعض 
ة و تثمني املوارد البشرية و ايعلى التهيئة العمرانية احملافظة على مجيع العناصر الطبيعية و مح

عليها و تسبيب للخيارات املتعلقة  إنشائهالطبيعية و مدى مالئمة املشروع للمنطقة اليت يعتزم 
و الصعوبات اليت يفرضها احمليط العام للمشروع و تعترب دراسة  اآلثارباملوقع و تقدير كامل 

حترم  ةخالفامللف املشروع و يف حالة م إلكمال مهز العلى التهيئة العمرانية وثيقة  التأثريمدى 
حتصل على ترخيص االستثمار  املشاريع من التسجيل يف جدول االستثمارات العامة و ال

 : إىلالدراسة  هذهاخلاص الوطين و هتدف 

 ـ احلفاظ على التوازنات البيئية 

 ثريةة املعامل األايمح ـ

 .النامجة على الكوارث الطبيعية  خطارـ الوقاية من األ
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علمي و فين وقائي  أسلوبنستنتج ان الدراسات التقنية هي  إليهو من خالل ما مت التطرق 
املباشرة و غري املباشرة لكل مشروع على البيئة و تقيمها ملدى صالحية  باآلثاريستخدم للتنبؤ 

البيئة بعني  أخدمث ضرورة  119بعة من ضرورة التفكري قبل الفعلآلية نا افإهناملشروع بيئيا و عليه 
ختطيط بيئية هتدف لتحقيق  أدواتمشروع و عليه فهي  أومنشاة  أي إقامةاالعتبار عند 
 .البيئية اليت ميكن حدوثها األضرارالتهيئة العمرانية مع تفادي اكرب حد من  إطار  التنمية يف

ملنح مصداقية اكرب  رقابية  كآلياتو عليه قد وضع املشرع جمموعة من القواعد الضبطية  
 كل من  حيث تشملة البيئة من خالل التهيئة و التعمري مايالقانونية اليت كرسها حل لآلليات

 حاولنكرقابة قبلية و قواعد الضبط القضائي كرقابة بعدية و هو ما س  داريقواعد الضبط اال
 .دراسته من خالل الفصل الثاين 
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 . التهيئة العمرانية والتعميرالرقابة على : الفصل الثاني 

اي بناء  فإنوعليه ،احلضارة معيار ملستوى  العمران هو وجه الدولة وأن  إىلكما سبق و اشرنا 
يف حميط عمراين جيب ان يستجيب جملموعة من املقاييس والقواعد التقنية احملددة مسبقا من قبل 

حيث انه من بني املشاكل الكربى  اليت تنظيمية ، ضبطية قواعد و اليت نضمها ضمن  املشرع
تعاين منها الدول احلديثة هي غياب نصوص قانونية حمكمة تنظم عمليات البناء و اهلدم و كل 
االنشطة العمرانية اليت البد ان تتعايش مع مصاحل االفراد و املصلحة العامة اليت تفرض االلتزام 

 كذاي الفالحية و العمرانية و  راضمن األة كل ايضمان مح أجلبالشروط التقنية لألبنية من 
 .ة البيئة و االستغالل العقالين للعقارات ايمح

ة داريالرقابة اال رانية والتعمري من خالل يف هذا الفصل الرقابة على التهيئة العم عرضسنو عليه 
 ة الفردية املفروضة على البناء و التعمري داريعلى القرارات اال ذلك مركزين يف (لو بحث األامل)

باعتبار ان جهاز ( املبحث الثاين)الرقابة القضائية  إىل ذلككرقابة مسبقة مث التطرق بعد 
عقابية توقع على  إجراءاتالقضاء هو اجلهة اليت تفرض احرتام القوانني من خالل فرض 

 .اجلزائي  واملدين ، داريالقضاء اال املخالفني  حيث تشمل كل من 

 :  دااريالضبط اال ارقابة:  لو المبحث األ

حتقيق مصلحة عامة تعلو على املصاحل الذاتية لألشخاص كما  إىلهتدف قواعد التهيئة والتعمري 
اهلدم وذلك للمحافظة على  إىلاقرار و تنظيم احلق يف النشاط العمراين من البناء  إىلهتدف 

النظام العام يف جمال التهيئة والتعمري بكل إبعاده وهذا بوضع قواعد قانونية موضوعية تضمن 
كسلطة عامة   إلدارةلل آليات الرقابة املمنوحة يهذا من جهة  ، ومن جهة ثانية تفعذلك 

ق يف اصدار جمموعة من احل إلدارةلعليه قد منح املشرع  و.ضابطة دون إخالهلا مببدأ الشرعية 
 ذلكو اليت مىت توفرت يعد  120السلطة التقديرية إىل إضافةالقرارات التنظيمية و الفردية 

                                                           

زها او لحملها على التعسف في استخدام سلطتها و انما منحت لهالقد منحت السلطة التقديرية لإلدارة ليس لتمي  120 



 

حيث انه يسمح "باعتبارها شخص من اشخاص القانون العام  إلدارةلاكتمال الوجه احلقيقي 
اي يرتك هلا حق اختيار  ،و تطبيق القانون مبا يتفق و الواقع  اهتااختصاصمبمارسة  إلدارةل

 121"  الظروفالتصرف الذي تراه مالئما ملواجهة تلك 

و  الرقابة البعدية  (لأو مطلب )كل من الرقابة القبلية   ةداريالسلطات اال حيث تشمل رقابة
 (مطلب ثاين)

 .الرقابة القبلية  آليات:  لو األالمطلب 

 أدوات عدادإل القانونية  جراءاتاإل ة القبلية عند االطالع علىدارييتحدد معىن الرقابة اال
 إخضاعهاعند الشروع يف االعداد الجناز اي مشروع بناء حيث مت التعمري واملصادقة عليها 

اهليئات واملؤسسات واجملتمع املدين وكذا اجلمهور  إشراكالستشارات واسعة من خالل 
 أن، ومبا  قة عليها قانونااقرتاحاهتم قبل املصاد وإدراجلتمكينهم من التعبري عن انشغاالهتم 

املالك  فإنوشروط وحقوق البناء  رضاألالتعمري هي اليت حتدد كيفية استعمال  أدوات
واملستعملني ملزمني باحرتام الوجهة القانونية والتنظيمية اليت حددهتا وفقا ملا جاء يف هذه 

ان العقار سوف خيصص الجناز سكنات مجاعية فال ميكن  أنتقرر  إذا:  مثالف دواتاأل
ال ميكنه  أيضامالكه  فإنصنف على انه غري قابل للبناء  وإذا آخرلفرض  يستعمل العقار

 أدواتغري ذلك من القيود لضمان احرتام  إىلو يه علالبناء  أجلاحلصول على رخصة من 
 .التعمري
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 .الرقابة من طخالل القراارات التنظيمية :  لو الفرع األ

كما سبق و قلنا انه تشمل القرارات التنظيمية يف جمال التعمري و البناء كل من املخطط 
اجلانب التخطيطي لكل من  إىل فإضافتاي راضالتوجيهي للتهيئة و التعمري و خمطط شغل األ

من  لو مت ابرازه يف الفصل األ الذيي راضاملخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري و خمطط شغل األ
 امن خالل رمسه إلدارةرقابية قبلية يف يد ا اةو اد هاجعل إىلفلقد عمل املشرع  122 املذكرة

من خالل تقسيم  ذلكي و راضقصد ترشيد استعمال األللتوجهات الكربى للسياسة العمرانية 
و قطاعات التعمري  ،و قطاعات مربجمة للتعمري  ، عامرةقطاعات   إىلتراب البلديات 

يوضح بشكل جلي ان كل  الذي مرو القطاعات الغري قابلة للتعمري و هو األ ،املستقبلية 
تعمري خيالف القطاع املربمج له يكون خمالفا للقانون و يرتب الغاء االجراء و ترتيب مسؤولية 

ي يعط الذيي راضيضبط بشكل ادق من خالل خمطط شغل األ الذي مرو هو األاملخالف 
التحكم يف التوسع العمراين و  أجلمن  هذاي و راضخطة واضحة لكيفية و طرق استخدام األ

  .123مراقبته 

 . الشهاداتالرقابة عن طريق الرطخص و : الثاني  فرعال

على ضرورة احلصول  60/16من االضطالع مبهمتها الرقابية نص القانون  إلدارةاحىت تتمكن 
 و من بني  حىت ازالته أوتغيري   إحداث أواي بناء  اثناء تشييدت اادشهالرخص و العلى 

رخصة البناء و  ،رخصة التجزئة ،شهادة التعمري  اليت جتسد الرقابة القبلية  الشهاداتالرخص و 
 . رخصة اهلدم
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 :شهادة التعمير:  الأو 

من حيث اهنا وثيقة معلومات تبني  الشهاداتختتلف شهادة التعمري عن باقي الرخص و  
شهادة معلومات حتدد للمعين  بأهناحيث تعرف  املعلومات املتعلقة بالعقار املعين مبشروع البناء

ان  أجلاملعلومات من  ذهاملعنية و تزوده هب رضهلا األ ختضعحقوقه يف البناء و االرتفاقات اليت 
اليت قد يطلبها بعد ذلك  اي مدى تنسجم غايته من البناء مع احكام رخصة البناء إىليتصور 
فهي اختيارية تسهل على املعين  124.قبل الشروع يف الدراسات اخلاصة مبشروع البناء  هذاو 

 .املزايا احمليطة بالعقار أواالطالع على مجيع املعوقات 

ة داريبأهنا الوثيقة اال بنصه 9-1املواد من خالل  63/399تنفيذي الرسوم امل عليها  كما نص
حيث  125للمعين تبني حقوق البناء واالرتفاقات اليت تقع على العقار إلدارةاليت متنح من قبل ا
 :تبني هذه الوثيقة

 .يةرضـ أنظمة التهيئة والتعمري املطبقة على القطعة األ

 .ية كتوقعات نزع امللكيةرضـ االتفاقات املدخلة على القطعة األ

 .حتديده أوالسيما منع البناء  خرىة األداريـ االتفاقات اال

 . املتوقعة أوية بشبكات من اهلياكل القاعدية العمومية املوجودة رضـ خدمة القطعة األ

اسم مالك ،موضوع الطلب  - :يشمل على حيث تسلم الشهادة بناء على طلب املعين   
مبقر  والوثائق املرفقة بهطلب المث يودع  .، املساحة حول الوضعية ، تصميم وعنوانه رضاأل

اجمللس الشعيب البلدي ويدرس هذا الطلب وتسلم الشهادة حسب أشكال منح رخصة البناء 
وتبلغ خالل الشهرين املوالني إليداع (ا بالتفصيل عند التطرق لدراسة رخصة البناءنتناوهلس)

عند طلب يغ وميكن لصاحب الالطلب كما حتدد مدة صالحياهتا نسبة واحدة من تاريخ التبل
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،  يف حالة سكوت السلطة املختصة خالل اآلجال املطلوبة أوعدم اقتناعه بالرد الذي يبلغ له 
وتسلم هذه الشهادة من طرف . رفع دعوى أمام اجلهات القضائية أوالتقدم بطعن سلمي 

  الوايل اختصاص بصفته ممثال للدولة وكذلك حاالت أورئيس البلدية إما بصفته ممثال للبلدية 
 :كما يلي

 إىلحيث يف هذه احلالة ترسل البلدية امللف :رئيس البلدية بصفته ممثال للبلدية  اختصاصب
أيام من إيداع امللف وتقوم مصلحة التعمري  08 أجلمصلحة التعمري على مستوى الوالية يف 

، يصدر  على مستوى البلدية بدراسة امللف باسم هذه األخرية وعند االنتهاء من التحقيق
 .رئيس البلدية قراره املتضمن تسليم شهادة التعمري وتبلغ للمعين خالل شهرين

طط يف حالة انعدام خم ، كون هبذه الصفةوي:  رئيس البلدية  بصفته ممثال للدولة اختصاص
مصلحة التعمري  إىل،  فريسل رئيس البلدية ألربع نسخ من امللف  ي لدى البلديةراضشغل األ

شهر  أجل، ويتبع ذلك برأيه خالل  أيام املوالية إليداعه 08على مستوى الوالية خالل 
شهرين  جلأمصلحة التعمري  لدى، ويكون  خبصوص االنعكاسات احملتملة من العملية املطلوبة

 .من إيداعه إلعداد وحتضري امللف ودراسته وبعدها تقيد ثالثة نسخ منه مرفقة برأيها

ي هذه احلالة يتم حتضري امللف لرتسل  : ف بالتعميرالوزير المكل أوالوالي  اطختصاصحالة 
الوزير إذا كان هو املختص  إىل أو هاختصاصالوايل يف حالة  إىلمصلحة التعمري أربع نسخ 

شهادة ال، ويف كل احلاالت تسلم  126قراره  إلصدار شهرين أجلالوزير  أوويكون أمام الوايل 
،   على مستوى البلدية إلعالم اجلمهور امعين وتعلق نسخة منه، وتبلغ لل اداريمبوجب قرار 

 63/399التنفيذي من املرسوم  36كما ميكن للسلطة بإصدار قرار التأجيل طبقا للمادة 
ري من تاريخ ، كما أن مدة صالحيتها هي سنة تس نةويكون التأجيل ملدة ال تزيد عن س

تعريفية مبعين بغرض ، شهادة التعمري قد تكون اما   فرنسا أن يف إىل جتدر االشارةو .التبليغ 
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مشروع معني فهي قد تنشئ  بإقامة مرتعلق األ إذا ةضرورية خاصوقد تكون  اخد معلومات
املؤرخ يف  1000-3108كما أنه مبوجب القانون   127حقوقا يتطلبها العقار حمل املشروع

منها شهادة  الشهاداتاملتعلق بالتضامن والتجديد العمراين ألغي بعد  31/31/1000
ها ، بل هي شهادة سلبية مبوجب ، فهذه الشهادة ليست برخصة جتزئة التعمري للتجزئة العقاري
املالك باآلثار احملتملة اليت قد تنجر من  إلدارة، ومبوجبها تعلم ا رضيرخص بتجزئة الحقة لأل
 .عملية التجزئة املطلوبة

 .ارطخصة التجزئة:  ثانيا

ية عن أمهة الفردية املتعلقة بالتعمري و اليت ال تقل داريرخصة التجزئة هي احد القرارات اال 
فلقد تعرض هلا . كياهتم العقارية للتمكني االفراد من جتزئة مضروري  أمرمثيالهتا فاشرتاطها 
تلك  بأهنا موضحا جمال تطبيقها دون وضع تعرف كامل 63/399 التنفيذياملشرع يف املرسوم 

ية ـ غري مبنية ـ من أرضعدة قطع  أوة اليت تشرتط لكل عملية تقسيم لقطعتني داريالوثيقة اال
مهما كان موقعها واليت من شأهنا أن تستعمل يف  128تعدة ملكيا أوملكية عقارية واحدة 
لدى  ، 129التعمري دواتإدخال تعديالت على بناية قدمية طبقا أل أوتشييد بناءات جديدة 

جمموعة  إىلعملية تقسيم امللكية العقارية الواحدة "على اهنا  نفقد عرفها اغلب دارسي القانو 
 .130" بنايات إلنشاءقطع موجهة 

و هذه الرخصة ملزمة لكّل مالك عند تصرفه يف أي جزء مفرز من ملكيته الغري مبنية بعقد "
ألّن هذا التقسيم سيكون موضوع عقد أمام املوثق يسمى إيداع وثائق . رمسي أمام املوثق

التقسيم إلحصاء املالك عقد ملكية جديدة بثبت ملكيته للعقارات الناجتة عن التجزئة 
كل الطرق القانونية ا بهب االنتفاعو بالتايل حقه يف . الهتا و حدودها اجلديدةمبواصفتها و مشتم
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التصرف يف كّل  ه يف حقينشئ  مثةو منها عملية البناء لنفسه على القطع املعّدة للبناء و من 
ام املالك الذي يريد تقوم اجلهات املختصة باملعاينة للتأكد من مدى احرت " .  على حدىجزء 

و احرتام حقوق اجلوار مالك توصيل  االرتفاقاتقتضيات البناء و التعمري من حيث مالتجزئة 
و شهادة مطابقة أشغال . دفرت شروط إىلالكهرباء و الغاز و املياه و صرفها و عليه فهي حتتاج 

 .131" التهيئة فهي رخصة بناء مسّبقة

ضرورة التمييز بني التجزئة و التقسيم من جهة و بني عقد القسمة  إىلهذا و جتدر اإلشارة 
للعّقارات اململوكة على الشيوع من جهة ثانية ألن قسمة العقارات اململوكة على الشيوع ال 

ة املختصة بالتنظيم العمراين ألهنا جمّرد عملية للخروج دارياملوافقة املسّبقة للجهات اال إىلحتتاج 
 أو إجراءاتعلى الشيوع و مل يقّيده املشرع بأّي  هو حق خمول للمالكني ع وو يمن حالة الش
 :كما يلي  تقسيميظهر االختالف بني رخصة التجزئة وشهادة اكما   ة معينةاداريشكليات 

أن شهادة التقسيم ختص إمكانية تقسيم ملكية العقارات املبنية بينما رخصة التجزئة  (3
 أوية غري مبنية من ملكية عقارية واحدة أرضعدة قطع  أوفتشرتط لكل عملية جتزئة لقطعتني 

  .عدة ملكيات

بينما رخصة  ،االرتفاقات املتعلقة بالعقار  أوتغري يف حقوق البناء  أن شهادة التقسيم ال (1 
أكثر قصد إجناز بناءات جديدة وتنشئ بالنسبة  أو جزئيني إىلجتزئة امللكية  إىلالتجزئة هتدف 

ي املراد راضإذا كانت األ يدة وال يسلم الرتخيص بالتجزئة إاللكل قطعة بناء حقوق بناء جد
ه يف فإنمطابقة لشهادة التعمري وعليه  أوي املصادق عليه راضجتزئتها موافقة ملخطط شغل األ

اجملزئة  رضكذا يف حالة غري موافقة األطالبيها و  إىلغياهبا ميكن رفض منح هذه الرخصة 
ه ال ميكن رفض تسليم رخصة التجزئة إال فإنللقواعد العامة للتهيئة والتعمري ويف مجيع األحوال 

 .عليل قرارات الرفضة يف قانون التهيئة والتعمري مع تلألسباب املبين

                                                           

00 ص  0222 ماي  – مجلة الموثق –عالقة التوثيق بالنشاط العمراني بورويس زيدان   131  



 

 :تسليمها  إجراءات

 أوبنسخة من العقد  مرفقوكيله  أويقّدم من املالك  األصل أن طلب التجزئة:الطالب  1
 ةلبها باعتباره جيوز على سند حياز التوكيل كما جيوز للحائز مبفهوم قانون التوجيه العقاري ط

 .مل يقرر القضاء خالف ذلك مشهر و له أن يتصرف املالك احلقيقي ما

نسخ لدى رئيس اجمللس الشعيب البلدي و  05يودّع الطلب يف  : جراءاتالشكل و اإل2-
ة البيئة و برنامج ايو التصاميم و مذكرات تبني طرق محللموقع و هياكله القاعدية يرفق بتصميم 

األشغال و دفرت للشروط يقّرر منوذجه الوزير املكّلف بالتعمري مع خضوع ذلك الستشارة 
 .املصاحل املختصة

األربعة املوالية لتاريخ إيداعه و  أوأشهر  1يبت فيه يف غضون : قبول طلب التجزئة  3-
باعتباره ممثال  أويكون إصدارها من قبل رئيس اجمللس الشعيب البلدي باعتباره ممثال للبلدية 

الوزير املكّلف بالتعمري حسب احلاالت و حيّدد هذا القرار التوجيهات  أوللدولة و كذا الوايل 
و  جراءاتكما يضبط اإل   اآجاهلقّررة و احب الطلب و أشغال التهيئة املاليت يتكّفل بإجنازها ص

يوضع  قرار التجزئة 132اجملزأة طبقا للنص  رضاملصلحة العامة اليت تطبق على األ ارتفاقات
ة املختصة و داريشهر من قبل اجلهة االو ي .حتت تصرف اجلمهور مبقر اجمللس الشعيب البلدي

شهر من تاريخ اإلعالن عنه و  أجلعلى نفقة صاحب الطلب مبكتب احملافظة العقارية خالل 
 .63/399من املرسوم التنفيذي  11/9طبقا للقاعد العامة للشهر العقاري طبقا للنص املادة 

مراحل  إىلسنوات حتت طائلة اإللغاء و ميكن تقسيم األشغال   3وحتّدد مّدة صالحيتها ب 
 .املرسومنفس من   24طبقا للنص املادة 

ي املراد جتزئتها راضاألزئة إاّل إذا كانت ال يسّلم الرتخيص بالتج:ارفض طلب التجزئة   4-
ه يف فإنمطابقة لشهادة التعمري و عليه  أوي املصادق عليه راضموافقة ملخطط الشغل األ
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اجملزئة  رضطالبيها و كذا يف حالة غري موافقة األ إىلغياهبما ميكن رفض منح هذه الرخصة 
للقواعد العامة للتهيئة و التعمري كما ميكن أن يكون طلب رخصة التجزئة حمّل تأجيل ملّدة سنة  

ه ال ميكن رفض فإنوال و يف مجيع األح133التعمري يف حالة اإلعداد  أدواتكاملة عندما تكون 
نة يف قانون التهيئة و التعمري مع تعليل قرارات الرفض تسليم رخصة التجزئة إاّل لألسباب املبي

 .أمام القضاء   أوالطعن فيها  إما سلميا  أجلمن 

  .ارطخصة البناء :  ثالثا

املتعلق   60/29اشرتط القانون رقم  حيثتنظيم للرقابة وال أداةلقد جعل املشرع رخصة البناء 
يص مسبق رختاحلصول على ضرورة 134احلائز  أولى املالك ع بالتهيئة والتعمري  املعدل واملتمم

 أوو الرتخيص بالبناء يشمل اما اقامة بناء جديد   ،135البناء  قبل الشروع يف إلدارةمن ا
 التنفيذيمن املرسوم  11و هو ما نصت عليه احكام املادة  136التعديل يف بناء قائم

جنازه المبقتضاه ترخيص لطالبها  إلدارةنح امت اداريو عليه تعد رخصة البناء قرار  63/399
املتعلقة بالتهيئة والتعمري اخلاصة مبخطط شغل  لألحكاممن عدم خرقه  تتأكدمشروعه بعدما 

ي واملخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري ، وكذلك املخططات اخلاصة والبيئة واملناطق راضاأل
 . على حق البناءاحملمية وهكذا تكون رخصة البناء ، نوع من القيد 

 :خصائص رخصة البناء  و طبيعتها القانونية من 
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ة اليت  دارياجلهات اال إىلو هذا بالنظر  اداريميكن حتديد  طبيعة رخصة البناء  على أهنا قرار -
الوزير املكلف بالتعمري   أوالوايل  أوو احملددة قانونا  يف رئيس اجمللس الشعيب البلدي  تصدرها

 .137هاختصاصكل يف نطاق 

رفض  أومن خالل منحها  إلدارةتعترب رخصة البناء من رخص الضبط حيث هتدف اكما -
رسومة هلا املمنحها  الرقابة املسبقة  و القبلية على انشاء و تنفيذ عمليات البناء طبقا للقواعد  

، و العمل على  خضوعها  للمقاييس الفنية  و التقنية و ملقتضيات األمن  و القواعد الصحية 
 .تركها  لألهواء  األفرادو عدم 

طلب   إلدارةإذ هتدف يف حالة  تأييد ا لرخصة البناء  طابع تقريري فإنجانب ذلك   إىل-
ضاع  القانونية و املركز القانوين  للشخص  املعين و اإلبقاء  و التأكيد على األ إىلرخصة البناء  

ذه  احلالة ال يغري هذا الرفض  هبا  و تكريس حقه  يف  البناء  أما فيما يتعلق  بالرفض ففي ه
مل  إلدارةضاع  و املراكز القانونية القائمة ، ألن طالب الرخصة  قبل رفض او أي شيء  يف األ

يكن يف استطاعته  كذلك  ممارسة  األشغال  موضوع الطلب و أنه بعد الرفض املذكور ال 
 .ميكنه أيضا القيام بتلك األشغال

ة داريلجهة االلمقيد  اختصاصتقديريا فحسب بل هو  كما أن رخصة البناء ليست عمال-
و هذا من حيث أن ال ميكن  رفض منح رخصة بناء بصفة حتكمية أوليست  هلا إمكانية منح 

املستخلصة لألحكام و القوانني و التنظيمات 138 لألسبابرفض طلب رخصة البناء إال 
 .معلال تعليال قانونيا و كافيا  إلدارةاملعمول هبا و أن يكون القرار بالرفض الذي اختذته ا

الرقابة القبلية و ذلك من خالل وضع  إطاريف 139رخصة البناء تلعب دورا وقائيا  فإنو أخريا 
الضوابط واملقاييس  و إحكام الرقابة على إنشاء و تنفيذ عمليات البناء حىت تقوم يف األخري 
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ا لوقوع كوارث   و أضرار أكرب ميكن طبقا ألسس و القواعد املعمارية املطلوبة و السليمة تفادي
 .جتنبها لو احرتمت هذه القواعد  بقدر أكرب من الصرامة و احلزم 

 الذكرالسالفة  الشهاداتفمثلها مثل باقي الرخص و :  الحصول على ارطخصة البناء إجراءات
رئيس اجمللس الشعيب البلدي حمل  إىليرسل يف مجيع احلاالت  الذي طلب الرخصة بإيداع فتبدأ

على هذا األخري إرسال الطلب  الطلب،و بعد إيداع . و يف مخسة نسخ  رضوجود قطعة األ
دراسته و التحقيق فيه لتأيت فيما بعد مرحلة البت  أجلمصاحل الدولة املكلفة بالتعمري من  إىل

و . تأجيل البت فيه أوض الرف أوة املختصة إما بالقبول دارييف الطلب من قبل اجلهات اال
لكل من رئيس اجمللس  16-60سلطة الفصل يف طلب رخصة البناء قد منحها القانون 
 هاختصاصالشعيب البلدي ، الوايل و الوزير املكلف بالتعمري كل حسب 

فبعد الفحص و الدراسة  و التحقيق يف امللف اخلاص برخصة :  البث في طلب ارطخصة البناء
ة املختصة دارياملصاحل  املعنية و التأكد من مدى املطابقة  تصدر  اجلهات االالبناء من قبل 

 :ال يكاد خيرج  عن الظاهر الثالث اآلتية  ادارياملذكورة آنفا قرار 

 .تأجيل البت فيه أوالرفض  أوإما قبول طلب رخصة البناء 

املطروح هو يف حالة  األشكالان  إالح مىت كان القبول صريح و معلل ال يطر  اإلشكالف
 طلب رخصة البناء هل يعد قبوال ام رفض ؟ة عن البت يف داريسكوت اجلهات اال

على  إلدارةا إلرغام ان السكوت يعين املوافقة إىل يذهبان اغلب فقهاء القانون يف اجلزائر 
احلالة ان  هذهمن  ااستثنو رخصة البناء خالل املواعيد القانونية و النظر يف خمتلف طلبات 

املشاريع اليت  –مومي عحالة اجراء حتقيق - :ال تكون يف احلاالت التالية  الضمنيةفقة ااملو 
حالة ان مشروع البناء  –ة للزالزل داضخاصة مثل تلك اليت تتطلب دراسة متتطلب دراسة 



 

ل املساس راد صاحبها التغيري فيها من خالأحالة وجود بناية قائمة و  –مية واقع يف املواقع احمل
                                                       . 140هبيكلها و اساسها و سقفها و جدراهنا

أن اليه احملكمة العليا يف احد قراراهتا بقوله  ذهبتالقول يعد على خالف ما  هذاان  إالـ 
مبثابة  قبول ضمين  انهو الرخصة الضمنية  أوقد ألغى مسألة القبول الضمين  16-60القانون 

تقاعس  إىلأدى كان قد الذي   مراأل. 141ينتج  نفس اآلثار اليت تنتجها الرخصة الصرحية
ملواقف سلبية نتج عنه عدم مراعاة مشروع البناء للقوانني و  اختاذها ة عن الرد ودارياجلهات اال

 .األنظمة املعمول هبا من قبل املعنيني

و هكذا مىت كان طلب رخصة البناء مستوفيا لكافة املستندات و البيانات الالزمة و كانت 
تعمري و يف جمال البناء و ال املعمول هباللقواعد  بشأهنا مطابقةاألعمال املراد استصدار رخصة 

ك ة املختصة باملوافقة على الطلب وقبوله و بذلداريقامت اجلهة اال ، التعمري أدواتللتوجيهات 
ة داريكما أن السلطة اال.متنح رخصة البناء لكي يقوم مبقتضاها املستفيد  مبباشرة األشغال 

اقرتاهنا  أواملختصة يف حالة قبوهلا تسليم رخصة البناء ميكنها أن جتعلها مصحوبة إما بتحفظات 
 .بفرض التزامات معينة

 .الهدمارطخصة  :ارابعا

الرقابة على العقار فال  أدواتة اليت تشرتط يف كل عملية هدم وهي من بني دارياال الوثيقة هي
لبناية دون احلصول مسبقا على رخصة اهلدم كلي   أو ميكن القيام بأية عملية هدم جزئي

يف طريق التصنيف يف قائمة  أوعندما تكون هذه البناية واقعة يف مكان مصنف خاصة و 
، ويف حالة رفض منع رخصة  الطبيعية أوالثقافية  أوالسياحية  أواملعمارية  أواألمالك التارخيية 

 غيبليتم تويف كل احلاالت  ، بالرفض ادارييرتجم موقف الرفض بقرار  إلدارةن طرف ااهلدم م
ثالثة أشهر من تاريخ تقدمي  أجل، ويتخذ هذا القرار خالل  البلدية من طرف مصاحل املعين
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 للمعين أن يرفع عريضة لرئيسقرار ميكن  إلدارةيصدر عن االطلب وعند مرور هذه املدة ومل 
، أما يف حالة حصول املعين على رخصة  ضاالسكوت يعد رف فإنحالة عدم الرد  ويفالبلدية 
يوما من تاريخ حصوله على  10بعد انقضاء مهلة  الإه ال ميكنه الشروع يف اهلدم فإناهلدم 

 .الرخصة وترخيصه ببداية أشغال اهلدم

اخلاصة باختاذ  جراءاتالقضاء كل اإل إىلكل أو قد  60/16ونالحظ يف هذا اجملال أن القانون 
ما كانت  إىلإعادة احلالة  أوهدم  أوالعقوبات املرتتبة على خمالفة أحكامه سواء كانت مطابقة 

لقانون اعلى هذا احلال حىت صدور  مرعليه دون االخالل بالعقوبات اجلزائية وبقي األ
والذي نص ضمن أحكامه على خمالفة قواعد اهلندسة  املتعلق بقواعد مطابقة البنايات 08/31

املؤرخ يف  07/01، وقد عمد املشرع بصدور القانون رقم  املعمارية والتعمري وعقوباهتا
املتعلق  31/3660/ 03املؤرخ يف  60/16املعدل واملتمم للقانون  37/08/1007

إعطاء صالحيات كاملة للبلدية والوالية يف مراقبة العمران يف دائرة  إىلبالتهيئة والتعمري 
، وأدخل تعديالت جذرية لفرض احرتام تطبيق قانون التهيئة والتعمري ومعاقبة  همااختصاص

ة حرية أكرب يف جمال داريقد منح السلطات اال 08/31القانون ونالحظ أن . املخالفني له
هتدمي القسم من األشغال املرتبطة  إىلأن تلجأ  إلدارةبإمكان ا تنظيم احمليط العمراين إذا أصبح
 . استصدار قرار من العدالة إىلمبوضوع املخالفة دون اللجوء 

، فهي تسلم لصاحب البناية اآليلة لسقوط  إعداد ومنح رخصة اهلدم إجراءاتأما فيما يتعلق ب
الطلب من اهليئة العمومية ، كما ميكن أن يقدم 142من طرف موكله أوبعدما يقدم بامسه 

يتعلق مببىن يقع يف منطقة  مر، وملا يكون األ143املختصة اليت تعاين البناءات املهددة باالهنيار
وبعد االنتهاء من دراسة الطلب  ،144إلزامي أمروزارة السياحة  أخطار فإنالتوسع السياحي 

للغري تقدمي اعرتاضاهتم يقوم رئيس البلدية بإعالن طلب الرخصة على مستوى البلدية للسماح 
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وعند عدم االعرتاض يسلم  63/399من املرسوم التنفيذي  90 ادةحسب ما تنص عليه امل
مصاحل التعمري على مستوى  استشارةعد ب اداريلرخصة للمعين يف شكل قرار رئيس البلدية ا

 .الوالية

 .مناطق المحميةالارقابة :  الفرع الثالث

و  145ة البيئة ايمح إطاراملشرع ويف  فإن 60/16 انونقالردها أو جانب قواعد التعمري اليت  إىل
 ضمان تنمية الفضاء الوطين تنمية منسجمة ومستدامة أصدر عدة قوانني وتنظيمات متعلقة

 60/11من بينها القانون  ،العديدة اليت تقوم عليها  عتباراتلالة املناطق احملمية نظرًا مايحب
املتعلق مبناطق التوسع السياحي و غريها من  01/01القانون  كذااملتعلق بالتوجيه العقاري و  

املتعلق باجملاالت  33/01 ها هو اصدار املشرع للقانون رقمأمهان  إال ،النصوص القانونية 
 هذايدعى مبوجب " على ان ته الثانية دحيث تنص ما التنمية املستدامة  إطاراحملمية يف 

 لألمالكاملناطق التابعة  كذابلديات و   أوبلدية  اقليم القانون جماالت حممية كل جزء من
و  تاحليواناة ايمح أجلالقانون من  هذاخاصة حيددها  ألنظمةالعمومية البحرية اخلاضعة 

حيث تشمل ، 146"البحرية املعنية أو/النباتات و االنظمة البيئية الربية و البحرية و الساحلية و 
 احلظائر كذاو   ،مة الطبيعية البارزة القي ذاتو املناطق  ،املناطق احملمية كل من املواقع الثقافية 

 .الوطنية و املناطق الساحلية و مناطق التوسع السياحي

" بقوهلا   08الرتاث الثقايف يف املادة  ةماياملتعلق حب 68/07حيدد املواقع الثقافية القانون رقم 
اجملموعات  – ثريةاملواقع األ –املعامل التارخيية : تشمل املمتلكات العقارية الثقافية ما يأيت 

بأهنا أي إنشاء هندسي  ةالتارخيياملعامل " منه   17عرفت املادة حيث ، "الريفية  أواحلضرية 
 28وعرفت املادة " ةتارخييحادثة  أوعلى حضارة معينة  ادهجمموع يقوم شا أومعماري منفرد 

                                                           

إال أن قانون التعمير ال, إّن حماية المجاالت الطبيعية هي من اهتمامات قانون البيئة "    145  
"تها اإليكولوجية أو الجماليةمبعض المناطق لقييمكن أن يتجاهل ضرورة حماية   

ر التنمية المستدامة ج رالمتعلق بالمجاالت المحمية في ايطا 07/20/0200المؤرخ في  00/20القانون رقم   146 

0200لسنة  00عدد    



 

د بأعمال ينشيطة و تش ةوظيفغري مبنية دومنا و  أومساحات مبنية " بأهنا  ثريةمنه املواقع األ
املتصلة هبا و هلا قيمة من الوجهة  رضيف ذلك باطن األ بتفاعله مع الطبيعة مبا أواإلنسان 
و  ثريةالعلمية و املقصود هبا على اخلصوص املواقع األ أوالفنية  أو نيةالدي أو ثريةاأل أوالتارخيية 
 ". الثقافية احلظائر

تعترب املناطق املتعلق مبناطق التوسع واملواقع السياحية حيث  01/01القانون  كما حيدد
، وكل  السياحية ومناطق التوسع السياحي من ضمن املناطق احملمية وذات املنفعة الوطنية

، وفق  هتيئة اإلقليم والعمران أدوات، وأي تعمري فيها خيضع لضوابط وتتم ضمن  أشغال البناء
، وال يسمح بالبناء داخل هذه املناطق إال بعد احلصول على 147وخطط التهيئة والسياحة

رخصة البناء اليت ال تسلم إال بناءا على رأي وزير السياحة بالتنسيق مع الوزارة املكلفة 
 01-01من الق  07، ونصت امل   الثقافيةملنطقة تدخل ضمن املعاإذا كانت امل ،148بالثقافة
ة الساحل وتنميته حيث نصت على أنه جيب على الدولة واجلماعات اإلقليمية يف ماياملتلق حب
التهيئة والتعمري أن تسهر على توجيه توسع املراكز احلضرية القائمة حنو  أدواتإعداد  إطار

تقسيم و تصنيف  إىلكما عمل املشرع اجلزائري  .  مناطق بعيدة عن الساحل والشاطئ
وطنية حممية و منشاة مبوجب  حظائر إىلالقيمة االيكولوجية العالية  ذات الطبيعيةاملناطق 
 املنشأ 81/791املرسوم رقم من بينها  نذكراحلفاظ عليها و تثمينها  أجلمن  تنفيذيةمراسيم 
... الوطنية بتلمسان و غرها  للحظرية املنشأ 61/399املرسوم رقم  أوللقالة  الوطنية للحظرية

ى مصدر اعتربها منطقة مركزية حتتوي عل ألنهفلقد منع املشرع البناء داخل احملمية الطبيعية . 
منفعة  ذاتمشاريع  بإقامةمسح  ذلكعن  ءاستثناالعلمية و  األنشطةإال بفريد و ال يسمح فيها 

 . بعد موافقة جملس الوزراء ذلكوطنية داخل احملمية الطبيعية و 

 

                                                           
 .يتعلق بمناطق التوسع السياحية 0220فبراير  07المؤرخ في  20-20من القانون  00ـ أنظر المادة  147
 . 20-20من القانون رقم  0ـ أنظر المادة  148



 

 .  آليات الرقابة البعدية:  الثاني لمطلبا

االنتهاء  دة املختصة أثناء وعنداريالرقابة البعدية هي تلك الرقابة اليت متارس من قبل اجلهات اال
البناء فيها وذلك من خالل  أجلجتزئتها من  أوية رضهتيئة القطعة األ أومن إجناز بناية 

املعاينات امليدانية اليت تتجسد يف حماضر املعاينة وفرض عدة التزامات وواجبات تقع على عاتق 
اهلدم وقد نضم املشروع ثالثة أنواع من  أوصاحب رخصة التجزئة  أواملرخص له بالبناء 

 .، شهادة القسمة وشهادة املطابقة وهي شهادة التعمري الشهادات

 .شهادة المطابقة:  لو الفرع األ

وهي وسيلة من وسائل الرقابة البعدية تثبت إجناز األشغال طبقا للتصاميم املصادق عليها وفقا 
لبنود وأحكام رخصة البناء ويرخص مبوجبها فتح األماكن للجمهور والسكن حسب نوعية 

صاحب املشروع أن  أوعلى أنه جيب على املالك  16-60من القانون  19، تنص امل  البناء
يتم عند "منه كذلك على أنه  91، كما تنص امل  يشعر امل   ب ليسلم له شهادة املطابقة

انتهاء أشغال البناء إثبات مطابقة األشغال على رخصة البناء بشهادة املطابقة تسلم حسب 
 63/399، كما تعرض املرسوم التنفيذي  من قبل الوايل أو   ب احلالة من قبل رئيس امل

 . 90،17باملواد  املطابقة لشهادة

لقد ألزم القانون املستفيدين من رخصة البناء وبعد  : تسليم شهادة المطابقة إجراءات : الأو 
 خطاريوم التالية إيداع تصريح يعد يف نسختني يتضمن األ 10االنتهاء من األشغال وخالل 

مديرية التهيئة والتعمري على مستوى  إىلبانتهائها وهذا مبقر امل   ب وترسل نسخة منه 
مديرية التهيئة والتعمري  أوري عملية مطابقة األشغال وجوبا ومببادرة من رئيس البلدية جت .الوالية

 .عندما ال يتم إيداع التصريح بانتهاء األشغال يف اآلجال املطلوبة واملتوقعة يف رخصة البناء

حتقق يف مدى مطابقة األشغال املنجزة جلنة تضم ممثلني  : ـ التحقيق في شهادة المطابقة:ثانيا
مؤهلني قانونيا عن رئيس البلدية ومديرية التهيئة والتعمري وكذا ممثلني عن املصاحل املعنية كمصاحل 



 

ة املدنية عندما يشرتط القانون استشارهتا قبل تسليم رخصة البناء مث جتتمع جلنة مراقبة ماياحل
تدعاء من رئيس البلدية بعد استشارة مديرية التهيئة والتعمري لدراسة املطابقة بناءا على اس

أسابيع بعد إيداع التصريح بانتهاء األشغال مث يرسل رئيس  1 أجلطلبات املطابقة وذلك يف 
أيام على األقل  8البلدية إشعارا باملرور خيطر فيه املعىن بتاريخ إجراء عملية مراقبة املطابقة قبل 

ملية مراقبة املطابقة وحيدد حمضر اجلرد الذي تدون فيه مجيع املالحظات وآراء وأخريا جتري ع
 .اللجنة حول مدى املطابقة اليت متت معاجلتها

 إىلترسل مديرية التهيئة والتعمري حمضر اجلرد مرفقا باقرتاحها  : تسليم شهادة المطابقة:  ثالثا 
تسليم شهادة املطابقة وهذا إذا أثبت حمضر  أجلرئيس البلدية من  أوالسلطة املختصة الوايل 

 .اجلرد مطابقة األشغال املنجزة

إذا برزت عملية اجلرد عدم إجناز األشغال طبقا  : ارفض تسليم شهادة المطابقة:  ارابعا
للتصاميم املصادق عليها ووفقا ألحكام رخصة البناء ويف غياب أي قرار يفصل يف املطابقة 

، ميكن للمعين القيام بطعن سلمي  اع التصريح باالنتهاء بالبناءأشهر التالية إليد 1خالل 
وزير التعمري عندما يكون الوايل هو املختص بتسليم شهادة  إىلمبوجب رسالة موص عليها إما 

شهر للرد وإال عدت الشهادة  أجلوجلهة الطعن  خرىالوايل يف احلاالت األ إىل أواملطابقة 
 .من املرسوم 91ممنوحة ضمنيا طبقا لنص امل 

الرتخيص  أوتقوم شهادة املطابقة مقام رخصة السكن  : طبيعة شهادة المطابقة:  طخامسا
 أوالصناعة  أواملستخدمني إذا كان البناء خمصص لوظائف اجتماعية  أوباستقبال اجلمهور 

غري  أوغري املالئمة  أوالتجارة مع مراعاة األحكام اخلاصة باستغالل املؤسسات اخلطرة 
 .الصحية

 

 



 

 . شهادة القسمة:  نيالفرع الثا

 إىلتبني يف شروط إمكانية تقسيم ملكية عقارية مبنية  ادارية متنح مبوجب قرار اداريوهي وثيقة 
، وهي ختص فقط العقارات املبنية وال ميكن ان تقع على العقارات 149عدة أقسام أوقسمني 

غري املبنية فهي ليست بشهادة جتزئة وال ختتلف حقوق بناء جديدة كما أهنا ليست بشهادة 
 .التعمري أدواتتعمري فهي ال تبني حقوق البناء وال وضعية العقار جتاه 

صوص رخصة البناء ويكون الطلب املتبعة خب األشكالـ حتضر شهادة القسمة وتسلم حسب 
منت الوكيل عن املالك  أوموكله ويبني هذه الصفة بنسخة من عقد امللكية  أومن املالك وحده 

 .ويرفق الطلب مبلف كامل يشتمل تصميم املوقع

،  ، املساحة اإلمجالية ، املساحة املبنية التصاميم الرتشيدية اليت تشمل خمططات كتلة البناءات  
، وبعدها يرسل امللف يف مخس نسخ  اقرتاح التقسيم إطارية املقررة يف رضطعة األختصيص الق

رئيس اجمللس الشعيب البلدي لبلدية موقع العقار وتقوم مصلحة التعمري بدراسة امللف  إىل
ي وكذلك راضوالتأكد من أن العقار املبين يدخل ضمن احمليط املشمول ملخطط شغل األ

والتعمري ميكن هلذه املصلحة أن تستشري بعض املصاحل اليت هلا أن املخطط التوجيهي للتهيئة 
، أخريا حتدد مدة صالحية شهادة 150تقدم رأيها خالل شهر وإال اعترب سكوهتا ردا باملوافقة

 .من تاريخ تبليغها ابتداءواحدة  بسنةالتقسيم 

 :بعض اجهزة الرقابة التقنية :الفرع الثالث 

ا جمال التهيئة العمرانية من ههدو املشاكل التقنية و امليدانية اليت ش نظرا التساع النسيج العمراين
يف فرض رقبتها من  إلدارةازالزل و فيضانات مست العديد من مناطق الوطن و تعزيزا لدور 

شرع اجلزائري على انشاء جلان تقنية متخصصة يف جمل عمل امل داريالقواعد الضبط اخالل 
                                                           

لمالك العقار المبني تسلم ."  التعمير المتعلق بالتهيئة و 20/00/0002المؤرخ في  02/00م ق   20ـ المادة  149

 "وبطلب منه شهادة التقسيم عندما يومع تقسيمه إلى قسمين أو عدة أقسام
 .قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع: منصوري نورة: ـ األستاذة 150



 

 151املتعلق بشروط االنتاج املعماري   67/09رسوم التشريعي رقم البناء و التعمري بدأ من امل
و من مت اصدر املشرع احكام القانون ، 07/09مبوجب القانون بعض احكامه  الغاء مثحيث 
املرسوم ) و نصوصه التطبيقية، 152ت و امتام اجنازهاايااملتعلق بقواعد مطابقة البن 08/31رقم 

رقم  التنفيذيملرسوم  ،154 06/311رقم  التنفيذياملرسوم  ،06/317153 رقم التنفيذي
 ( 156 300/1006التعليمة الوزارية رقم  ، 155 06/319

 : لجنة الهندسة المعماارية و التعمير و المحيط المبنى:الأو 

  ، عمارية و التعمري و احمليط املبينتنشأ على كّل مستوى والية هيئة تدعى الّلجنة اهلندسية امل 
أشخاص  أوة نياملهتتكّون من ممثلي الدولة و ممثلي اجلماعات احمللية و كذا ممثلي اجلمعيات 

تتوىّل تعريف الرتات املعماري . 157  3/1مؤهلني يف ميدان التهيئة و التعمري الكّل  يف حدود 
ر دفات مع املصاحل اخلارجية للوزارات بإعداد التعاونالقيام بو حسب  العناصر و املواقع و جرده 

 .ترقية اخلصائص املعمارية احمللية املعماري و احلفاظ عليه و ثارت ة المايالتعليمات اخلاصة حل

إعداد  إطاريف كّل مسألة تتعلق بالبناء و التعمري و تسليم رخص البناء و يف  إبداء االستشارة
 .التعمري و املشاركة يف وضعها أدوات

النشاطات املضرة و العمل على إزالتها وإعادة هيكلة مناطق إرشاد السلطات احمللية عن مواقع 
 النشاطات وإبداء الرأي يف برامج هتيئة العقارات احلضرية وإحداث املساحات اخلضراء وأماكن

                                                           

المتعلق بشروط االنتاج المعماري و ممارسة مهنة  01/22/0000المؤرخ في  00/27المرسوم التشريع رقم   151 

20ص  00ماري ج ر عدد المهندس المع   
00ص  00المتعلق بقواعد مطابقة البنايات و اتمام انجازه ج ر عدد  0221يوليو  02المؤرخ في  21/02القانون رقم  
152

  
07يحدد اجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات ج ر عدد  0220مايو  20المؤرخ في  20/020المرسوم  رقم  
153

  
154
يحدد تشكيلة لجنتي الدائرة و الطعن المكلفين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات و  0220مايو  20رخ في المؤ 022/لمرسوم التنفيذي 

 07كيفيات سيرهما ج ر عدد 

المحدد لشروط و كيفيات تعيين فرق المتابعة و التحقيق في انشاء 0220مايو  20المؤرخ في  20/022المرسوم التنفيذي رقم  
155

 

   07سكنية و ورشات البناء و سيرها ج ر عدد التجزئات و المجموعات ال
الصادرة عن وزارة السكن و العمران المتعلقة بكيفية تطبيق احكام 02/20/0220المؤرخة في  0220/ 022التعليمة الوزارية رقم  
156

 

21/02  القانون 
00/27 من المرسوم 07,02,02انظر المواد  157  



 

املبين و اإلدماج  طارالراحة و الرتفيه و املناطق املشجرة و كذا تعبئة مجيع عمليات هتيئة اإل
 .158العمراين و تأطريها 

 .ة البيئةمايو حمران عشرطة ال:  ثانيا

أنشاء جهاز ضمن مصاحل  التعمريمع مصاحل  قبالتنسيو  ذلكابعد من  إىلاملشرع  ذهبكما 
الشرطة القضائية بصفة عامة حىت يكون أكثر تأهيال للبحث و التحري على املخالفات يف 

فرقة من اعوان الشرطة  و هية البيئة  ايعمران و محهذا اجملال املعقد وهو ما مّسي بشرطة ال
الواليات مث مجد نشاطها يف بداية التسعينيات  أهمعرب  3687مند سنة  القضائية استحدثت

يف العاصمة مث مت تعميمها   3669فصيلة يف سنة  لأو إال انه أعيد بعثها من جديد بتكوين 
يف اجملال حيث تتجلى مهامها يف تطبيق القوانني و التنظيمات  1000ت من سنة أو يف شهر 

ة البيئة و السهر على احملافظة على مجال املدينة و التجمعات السكنية و ايالعمراين و مح
أعطى املشرع اجلزائري كما  .159االحياء و قمع املخالفات املرتبطة مبجال التهيئة و التعمري

:   من  الوظيفي لكل هاختصاص حسبصفة ضابط شرطة قضائية يف هذا امليدان و كال 
  ،ني دارياملتصرفني اال  ،املهندسني املعماريني   ، مفتش التعمري  ، ضابط شرطة قضائية

 . املركزية بوزارة  اهلندسة إلدارةالتقنيني السامني و التقنيني الذي هم يف حالة خدمة لدى ا

 .ارقابة الضبط لقضائي :  المبحث الثاني

قانون العمران يف اجلزائر يربز اهنا قواعد ردعية كفيلة بان حتقق التوازن  ألحكامان التتبع الدقيق 
 إال للتهيئة العمرانيةالعامة  ةو مشاريع اعمال البناء و بني املصلح لألفرادبني املصاحل اخلاصة 
تعيشه اغلب املدن اجلزائرية نتيجة خمالفة قوانني العمران و الشروط  الذيان التشوه العمراين 

                                                           
00/27و ما يليها من المرسوم  01انظر المادة  158  
  002اسماعيل شامة النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري دار هومة ص  159



 

ها القانون ضيفر  إجراءاتاملرهون مبواعيد و  إلدارةو امام عمل ا ، من جهة 160ية للبناءالتقن
 يلعبه القضاء كجهة ضبط يف فرض احرتام كل تلك القواعد ؟ الذيور دهو ال فبالتايل ما

 . داارياء االارقابة القض:  لو المطلب األ

 الشهاداتو  الرخصتكون خمتصة يف مجيع املنازعات اليت تثريها  داريإن جهات القضاء اال  
مىت  ة خمتصة اداريصادر عن جهة  ةاداري اتباعتبارها قرار  و التعمري البناءاليت تصدر يف ميدان 

اهر سيادة و هو ما يعد مظهر من مظة األفراد وكذا مواجهكانت مشوبة بعيب من العيوب يف 
ة حريات و حقوق ايو من مت مح إلدارةأعمال ا الرقابة علىمبدأ املشروعية من خالل فرض 

 داري، وإذا كان دور القاضي اال 161غري املالئم أوغري املشروع  إلدارةاالفراد اجتاه نشاط ا
ه يف جمال فإنتقدير مدى احرتامها ملبدأ املشروعية و  إلدارةعموما هو بسط رقابته على أعمال ا
ا تجاوز وظيفته اإلبداعية يف صنع بعض القواعد القانونية مالعمران يستوجب عليه أن يستحضر 

بعض املبادئ القضائية اليت مل تعد تتماشى والنزاعات العمرانية احلديثة يف ظل مجود بعض 
رخص البناء واهلدم  منازعات ضع، وعجزها على حل ب ، على حداثتها النصوص القانونية

ة فالبد اداريالرخص تصدر يف شكل قرارات  معظمو ملا كانت  ومواجهة الوضعيات امليدانية
الشروط  إىلمعني اضافتا  بيبتسبو يربر ( و هو االصل)صريح من ان تفرغ يف شكل مادي 

و من مت البد من  . باإللغاءحىت ال يتعرض للطعن  دارياخلاصة بنشوء القرار اال خرىاأل
 .جه الطعن يف رخص التهيئة و التعمريأو بعض اسباب  إىلالتطرق 

 .أسس دعوى اإللغاء:  لو األ الفرع

 :جه والعيوب التقليدية التاليةو ميكن تأسيس دعوى اإللغاء على أساس األ  
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 .طختصاصعيب عدم اال:  الأو 

أما من حيث املكان  أخرىة ادارية على صالحيات جهة اداريويتمثل يف حالة اعتداء جهة   
هو حتديد قانوين أي أن املشرع هو الذي  ختصاصاال، وحتديد جمال هذا  املوضوع أووالزمان 

ة سلطة إصدار قرارات يف جمال ما وقد منح املشرع اجلزائري مثال صالحيته داريمينح للجهة اال
املتعلق بالتهيئة والتعمري  60/16من قانون  91 ادةإصدار القرار املتعلق برخصة البناء طبقا للم

 :لكل من

املنجزة حلساب الدولة والوالية وهياكلها العمومية ويف حالة  ـ الوايل يف حالة البنايات واملنشآت
وأخريا يف حالة  االسرتاجتية املنشآت اخلاصة باإلنتاج والنقل وتوزيع وختزين الطاقة وكذا املواد

ي راضالواقعة على السواحل واألقاليم ذات امليزة الطبيعية والثقافية البارزة واأل رضاقتطاعات األ
 .162يراضاجليد واليت حيكمها خمطط شغل األ أوالعايل  الفالحي املردودالفالحية ذات 

 .60/16من الق  99اجلهوية طبقا للم  أومبشاريع البناء ذات املصلحة  مرـ الوزير إذا تعلق األ

وحده دون غريه يف القرارات املتعلقة  لديبال عيبشال لسلرئيس اجمل ختصاصاال حصراـ كما منح 
ة تتعلق باملواضيع املذكورة أعاله من غري اداريباهلدم ومن خالل هذا فكلما اختذت قرارات 
املوضوعي ويكون أساس إللغاء القرار  ختصاصاالاجلهات املختصة شكل ذلك عيب عدم 

الذي فحواه  09/03/1001، ويف هذا الصدد صدر قرار عن جملس الدولة بتاريخ  دارياال
أن الطاعن استأنف قرار قضى بإبطال رخصة بناء صادرة عن ديوان الرتقية والتسيري العقاري "

غري خمتص  وانالدي، وقد صادق جملس الدولة على ذلك تأسيسا على ان  ختصاصااللعدم 
 .مبنح وإصدار القرارات املتعلقة برخصة البناء

كأن يقوم رئيس امل   ب لبلدية ما بإصدار قرار :  املكاين ختصاصوهناك عيب عدم اال  
هذا النطاق اإلقليمي يف أحد القرارات  جتاوز فإن، وعليه  أخرىهدم بناية تقع يف إقليم بلدية 
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اجلهة اليت يتبعها املكان الذي  اختصاصة يعد اعتداء من جانب مصدر القرار على دارياال
 .يصدر بشأنه القرار

هدم من سلطة تسحب منها  أوالزماين كان يصدر قرار رخصة بناء  ختصاصاالأما عيب   
 ختصاصاالانتهت مهامها طبقا للقانون فقراراهتا حينئذ تكون معيبة بعيب  أو ختصاصاالهذا 
 تتمثل يف عيب ىلو ، األ خباصيتني هامتني مها ختصاصاال، ويتميز عيب عدم  الزماين
ى القاضي التصدي هلذا العيب وإثارته والتمسك وهو من النظام العام لذا جيب عل ختصاصاال

يف أية حالة كانت عليها  ختصاصاالداء الدفع بعيب ببه من تلقاء نفسه كما للطاعن ا
 ختصاصاالواألفراد على خمالفة قواعد  إلدارةعلى ذلك ال جيوز االتفاق بني ا عالوةالدعوى و 

إال بناءا على تفويض  أخرى إلدارة هااختصاصة التنازل عن دارياملقررة قانونا وليس للجهة اال
باإلجازة  ختصاصاالصحيح قانونا أما امليزة الثانية فيمكن فيها تصحيح القرار املعيب بعدم 

 .الالحقة من اجلهة املختصة

 .163جراءاتعيب الشكل واإل:  اثاني

عن القرارات ية كبرية ملا يرتتب أمهيف تراخيص البناء واهلدم  جراءاتاإل لقواعد الشكل و  
، ناهيك عن ارتباطها  املمتلكات س بصفة مباشرة األرواح وة املتعلقة هبا من خماطر متداريالا

 جراءات، ولتميز بني كل من الشكل واإل باجلوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية والعمران
نتبع اآليت بالنسبة لعيب خمالفة الشكل يف جمال العمران جند ان املشرع ألزم اجلهة املختصة 

التأجيل على أن تكون معللة قانونا وذلك طبقا للم  أوالرفض  أوبإصدار مجيع قراراهتا باملوافقة 
 وأوبالتايل فمىت صدر قرار بالرفض ( املتعلق بالتهيئة والتعمري) 16-60من القانون  91

،  اهلدم وجب أن يكون معلال وإال كان عيبا يف الشكل أوالتحفظ يتعلق برخصة البناء 

                                                           

 

ان اجراء تسليم" مجلس الدولة الغرفة الثانية غير منشور  21/20/0221المؤرخ في  222200رقم  قرار  163  
وثائق التعمير و التهيئة و بالتالي الحصول على رخصة البناء مقابل تنازل رخصة البناء يخضع لكيفيات منح 

"المستفيد عن الدين الداخل في دمة البلدية لصالحه يعد تصرف مخالف للقانون و يترتب عليه بطالن الرخصة  



 

بغض النظر عن  داريفالشكل عنصر يف القرار يتحقق جملرد ذكر األسباب يف صلب القرار اال
صحة هذه األسباب من عدم صحتها فذكر السبب كإجراء شكلي ميثل ضمانة لألفراد تسمح 

ة من حيث السبب ويظهر عيب خمالفة داريمدى مشروعية القرارات اال هلم وللقضاء مبراقبة
 164.تأجيل منح رخصة البناء  أوقرار رفض  تسبيبعن  إلدارةالشكل كما يف حالة اغفال ا

 .عيب مخالفة القانون:  اثالث

مشوب بعدم املشروعية  داري، فقد يكون القرار اال القاعدة القانونية إلدارةويتمثل يف جتاهل ا  
جه اإللغاء اخلاصة باملشروعية الداخلية أو  فإنغايته وعليه  أوسببه  أومضمونه  إىلاليت ترجع 

 إلدارةعيب استعمال السلطة كما يف حالة رفض ا أو، عيب السبب  هي عيب خمالفة القانون
منح الرخصة حبجة أن تصاميم البناء مل يتم التأشري عليها من قبل مهندس معماري معتد 

 انونمن الق 11 ادةبالرغم من مشروع البناء متواجد يف إقليم البلديات املصنفة خمالفة بذلك امل
 .63/399من املرسوم  19 ادةوكذا امل 60/16

كل :  انون مبفهومه الواسع والعام مبعىنإذا كان املقصود باصطالح خمالفة القانون هو الق  
خمالفة القانون  فإنقاعدة عامة جمردة أيا كان مصدرها سواء كان الدستور التشريع ام الالئحة 

من اجلهات املختصة بإصدار القرارات الفردية يف جمال العمران يشمل القوانني والنصوص 
من الق  91من امل  3ملشرع يف الق هذا أشار ا إىلالتنظيمية اليت تنظم النشاط العمراين و 

ألحكام  إلدارةعلى حبث مدى احرتام ا داريولذلك تنصب رقابة القاضي اال 165 60/16
يف غري  إجراءاتباستعمال  إلدارةقانون العمران أثناء إصدارها ملختلف القرارات الفردية فا

يتبادر يف الذهن أن ، وقد  موضعها ولغري اهلدف احملدد هلا تكون قد أساءت استعمال السلطة
الواجب اتباعها  جراءاتاملشروعية اخلارجية التصاهلا باإل إىلتنتمي  جراءاتإساءة استعمال اإل
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أو التجزئة او الهدم إال ألسباب مستخلصة من ال يمكن رفض طلب رخصة البناء  02/00من الق  20ـ المادة  165

 .احكام هذا القانون



 

من  جراءاتيف احلقيقة على خالف ذلك ألن البحث ال يبدوا حول صحة اإل مرولكن األ
ذلك القرار  مثالو  إلدارة، وإمنا يتعلق مبدى تناسب اإلجراء بالنسبة للغاية اليت تريدها ا عدمه
 166 10/33/3666يف الصادر عن جملس قضاء اجلزائر  007101 رقم

قرار رفضها منح رخصة البناء  إلدارةوقد أصدر أيضا قرار جملس الدولة يؤكد أن تأسيس ا  
الفة ا يعترب خماداريقدم فقط عقدا  مناوإها مل يقدم بامللف عقد امللكية على أساس أن طالب

 399-63املرسوم التنفيذي من  17 ادةاألخرية من نص امل قرةفللصرحية للقانون وهي خمالفة 
ا يفيد استفادته رمسيا بالعقار اداريعقدا  أوي أن يقدم طالب الرخصة عقد ملكية و تيسحيث 

 .حمل رخصة البناء

 .عيب االنحراف في استعمال السلطة:  اارابع

ة املختصة تستهدف داريتؤسس الدعوى على أساس االحنراف بالسلطة إذا كانت اجلهة اال  
ه أصدرت القرار وبالتايل هذا العيب وميس ركن أجلغرضا خيتلف عن الغرض احلقيقي الذي من 

"  حتقيقها إىل إلدارةالنتيجة النهائية اليت يسعى رجل ا"الذي يعرف بأنه  داريالغاية يف القرار اال
ري ب، ويعرب عن هذا العيب بتعا ه هلذه املصلحة يعد عيبا يعرض قراره للبطالنجتاوز  فإنولذلك 
 جتاوز، إساءة استعمال السلطة و  ، االحنراف بالسلطة التعسف يف استعمال السلطة:  خمتلفة

  سلطته التقديرية لتحقيق غرض غري معرتف له به إلدارةأن يستعمل رجل ا"السلطة وكلها تعين 
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وأنه إلجناز حمل جتاري بالبناية قدم طلب  06/08/3669يف  مشيد فوقها بناية وذلك مبوجب عقد إداري للتنازل مؤرخ 1 م 700قطعة أرض مساحتها 
، الدائرة والوالية سلمت  ، وبعد املوافقة على الطلب واملشروع من قبل مجيع اجلهات اإلدارية والتقنية للبلدية للحصول على رخصة البناء وفقا للقانون
لرخصة شرع املستأنف يف إجناز احملل واملشروع وفقا للمواصفات اليت اشرتطتها ، وبناء على هذه ا 30/08/3669البلدية للمستأنف رخصة بناء بتاريخ 

من املشروع وأنه قبل هناية املشروع وبعد مرور سنتني من %  80، وكلفه ذلك مئات املاليني من النقود وقد اجنز اكثر من  رخصة البناء ونشاطه التجاري
يقضي بإلغاء رخصة البناء  03/01/3666وألسباب شخصية وسياسية وانتقامية بتبليغه قرار مؤرخا يف  اإلجناز تفاجأ وألسباب غري قانونية وغري موضوعية

وعليه فإن إبطال قرار الرفض والتصريح حبق الطاعن يف رخصة البناء يعين أن القرار اإلداري املطعون فيه قد شابه عيب  اليت سلمت للمستأنف رخصة البناء
 .فأبطل انونخمالفة الق

 



 

فما هي  إلدارةيف هذه احللة ستنصب على السلطة التقديرية ل داريومبا ان رقابة القاضي اال
؟ إن عيب االحنراف بالسلطة له جانبان أحدمها سليب واآلخر  عناصر عيب االحنراف بالسلطة

يعد من أدق العيوب ويصعب على القضاء إدراكه إال مبشقة كبرية ألنه ال  لو ، فاأل إجيايب
إصدار القرار  إىل إلدارةالقواعد اخلفية اليت تدفع رجل ا إىليقتصر على الرقابة الشكلية بل ميتد 

 .وهو ما جعل قضاء جملس الدولة الفرنسي يتأخر يف االعتداد هبذا العيب

تتم من خالل عيوب  إلدارة إن الرقابة يف حالة السلطة املقيدة لأما الثاين فهو العنصر اإلجيايب  
، السبب وخمالفة القانون ألنه يفرتض أن املصلحة العامة  جراءات، اإل الشكل:  ختصاصاال

 .خرىة هلذه اجلوانب دون البحث عن البواعث والغايات األداريحمققة مبجرد احرتام اجلهة اال

 .تراطخيص البناء والهدمالسبب كعيب إللغاء :  اطخامس

سبب يف إصدار خمتلف القرارات ملزمة قانونا باحرتام شكلية ال إلدارةأن ا إىلسبقت اإلشارة   
، فيعترب السبب يف القرار الفردي الصادر يف مادة العمران ركنا من أركانه وعليه  يف جمال العمران

، ومل  غري ذلك أوالتجزئة  أواهلدم  أوفكلما أصدرت اجلهات املختصة قرارات متعلقة بالبناء 
، أما إذا أصدرت هذه  تكن مسببة كان ذلك أساسا كافيا إللغائها  على أساس عيب الشكل

وحدودها ال بد من عرض  داريالسبب يف احلالتني املادية والقانونية ولتوضح رقابة القاضي اال
 إلدارةتقول أن اإن القاعدة  مفهوم السبب يف القرارات  الفردية الصادرة يف جمال العمران

ب قراراهتا حني حيتم عليها القانون ذلك فيصبح السبب عنصرا من عناصر ليست ملزمة بسب
وهذا ما ينطبق على القرارات الصادرة يف جمال العمران شرط أن تكون معللة  167داريالقرار اال

 .وإال كانت معرضة للبطالن من ناحية الشكل

غريها عنصرا يف  أواهلدم  أوالقرار الفردي املتعلق برخصة البناء وإذا كان ذكر السبب يف   
مفهوم السبب هنا انطالقا من املفهوم العام له يعين أنه مىت تقدم شخص لطلب  فإن،  القرار
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رخصة عمرانية واستوىف ملفه الشروط التقنية والقانونية اليت يتطلبها القانون يكون ذلك سبب 
 .الرتخيصالقرار الصادر مبنح هذا 

يف فرنسا مل يكن يف  داريإن القضاء اال : لعيب السبب دااريأـ حدود ارقابة القا ي اال
، فقد ظل مدة طويلة يرفض  إال مؤخرا دارييبسط رقابته على أسباب القرار اال مربداية األ

على ، فاقتصرت رقابته  بسط رقابته على الوقائع ختوفا منه وجتنبا للخوض يف املسائل التقديرية
، ومن مث اعترب أن الوقائع من عناصر املالئمة  اجلانب للنزاع بوصفه قاضيا للقانون دون الوقائع

 داريوعلى هذا سار القضاء اال ،168بتقديرها دون معقب عليها من القضاء إلدارةا قوماليت ت
 .يف اجلزائر أيضا من خالل أحكام كثرية الغى فيها قرارات مشوبة بعيب السبب

 .ارقابة القا ي المدني:  الثاني مطلبال

خيتص القاضي املدين بتلك املنازعات اليت ينازع فيها األشخاص الذين حيكمهم القانون   
حمتواها بل  أواخلاص ويف منازعات رخصة البناء ال ينازع املتخاصمون يف مدى شرعية الرخصة 

التعدي على األمالك يتنازعون حول مدى احرتام احكام بنود رخصة البناء عند اإلجناز ك
،  البناء بدون رخصة شرط ان تلحق هذه األشغال ضررا شخصيا ومباشر للغري أوة اور اجمل

، ال ميكن احلكم ضد صاحب بناية متت  من القانون الفرنسي 381-31 ادةفحسب نص امل
 وفقا لبنود رخصة البناء بأي إلزام إال إذا مت إلغاء هذه الرخصة مسبقا أمام جهات القضاء

 تجاوزإلغائها ل أو، وعليه يكون لغري املتضرر منها دعويان دعوى إبطال رخصة البناء  دارياال
القاضي املدين إلصالح الضرر الناتج عن املسؤولية  إىلمث اللجوء  داريالسلطة امام القاضي اال

 مراملدنية للرخص له بالبناء من جراء األشغال اليت اجنزت وفقا هلذه الرخصة امللغاة وهو األ
مشروع صادر عن  ادارياملعمول به يف القضاء اجلزائري وهذا االعتبار ان رخصة البناء هي قرار 
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 ختصاص، مما يستدعي التصريح بعدم اال  مؤهل إللغائهاة خمتصة والقاضي املدين غرياداريجهة 
 .النوعي

وميكن رفع دعوى من قبل املتضرر من تنفيذ رخصة البناء لطلب وقف األشغال امام قاضي   
، وهي اخلطر احملدق والضرورة امللحة واألمور اليت ال حتتمل مرور الوقت بالنظر ملل  االستعجال

املدنية بإجراء وقيت  جراءاتوما يليها من قانون اإل 381للمواد قد يرتتب عنها من أضرار طبقا 
إن القيام باألشغال بدون "كما قررت احملكمة العليا يف اجتهادها على أنه .ال ميس بأصل احلق

ترخيص مينح للمتضرر رفع دعوى أمام القضاء املستعجل إذا توافرت عناصر االستعجال مع 
 . 169" لقاضي املر بوقف األشغالذكر األساس القانوين الذي أدى با

عن عملية لرخصة اهلدم و ينجم  د استصدارهكما انه تقوم املسؤولية املدنية ملالك البناء بع
مكرر من القانون  317و  317املواد  ألحكامطبيقا ت ذلكرارا مادية متس بالغري و اضاهلدم 

على القانون املدين املصري جنده قد نظم حاالت وقوع ضرر  باإلطالع، و 170املدين اجلزائري 
بسببه ال  أوقوع الضرر مبناسبة البناء جزئيا و مييز بني حاالت و  أوليا البناء سواء ك مجراء هتد
 .171 فقط عن هتدمه

 .ارقابة القا ي الجزائي:  الثالث مطلبال

 أجلإن القاضي اجلزائي يلعب دورا مهما وحامسا يف ردع وقمع جرائم رخصة البناء وهذا من   
احرتام أكرب لقواعد التهيئة والتعمري ألن انتهاك قواعد التهيئة والتعمري ـ يف جمال البناء ـ يولد 

حيث ضمنها املشرع كل من القانون  املسؤولية اجلزائية للمخالفني باعتبارها جرائم بنص خاص
و نصوصه التنظيمية و  08/31و القانون  بالتنظيميةاملعدل و املتمم و نصوصه  60/16
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ة ماياملتعلق حب 01/01ة البيئة و التنمية املستدامة كالقانون مايعدة قوانني اخري متعلقة حب
و .173ة البيئةمايلق حباملتع 01/30ما تضمنته احكام القانون  كذاو   ، 172الساحل و تثمينه

كل املشرع مهمة التحري عن املخالفات أو و لقد ،  ألهنا من النظام العام وال جيوز خمالفتهاذلك 
ة مايتأدية مهامها بكل نزاهة و حتفظ حل أجلمن  174ة االزمةمايجلان خمتصة منحها احل إىل

حتت طائلة توقيع عقوبات صارمة  ذلكات و تجاوز عليه من كل انواع ال احلفاظاحمليط املبين و 
وعليه يثور التساؤل حول طبيعة هذه  175الة االخالل بواجبهم املهينعلى هؤالء يف ح

عنها وكذا املتابعات  املسئولني املخالفات وتكييفها القانوين واجلزاءات العقابية املقررة هلا و
 .اجلزائية أمام جهات القضاء اجلزائي

 :انشاء تجزئة سكنية دون ارطخصة تجزئة  : الأو 

يعاقب باحلبس من ستة اشهر  91و  97من خالل نص املادة  08/31تنص احكام القانون 
دج  3.000.000 مليون دينار  إىلدج  300.000سنتني و بغرامة من مائة الف دينار  إىل

 كل من ينشئ جتزئة سكنية دون رخصة جتزئة  كما انه يتم مضاعفة العقوبة يف حالة العود 

 . البناء دون ارطخصة:ثانيا

تسليم الرخصة إما صراحة  إلدارةرفض ا أوة داريكحالة عدم طلب الرخصة من اجلهات اال  
القانوين للرد كما ميكن مالحظة أن  جلضمنيا بسكوهتا بعد فوات األ أو،  مبوجب قرار الرفض

العمال اخلاصة باهلياكل  أو176اجلرمية يف مواجهة األعمال اليت حتمي بسرية الدفاع الوطين 
 التابعة لبعض الدوائر الوزارية ىلو القاعدية اخلاصة اليت تكتسي طابعا اسرتاتيجيا من الدرجة األ

على انه يعاقب  08/31لقانون من ا 91و عليه تنص املادة 177املؤسسات أواهلياكل  أو
                                                           

المتعلق بحماية الساحل و تثمينه 20/20و مايليها من القانون  07أنظر المواد  
172

  
المتعلق بحماية البيئة في ايطار التنمية المستدامة 20/02و ما يليها من القانون  10انظر المواد  
173

  
21/02من القانون  70انظر المادة  
174

  
00/27من المرسوم التشريعي  00أنظر المادة  
175

  

176 16-60من القانون  11 ادةاملانظر  
  

177 63/399من املرسوم التنفيذي  3ادة املانظر  
  



 

تشييد بناء دون  اولحي أومائة الف كل من يشيد  إىلدج  10.000الف  مخسنيبغرامة من 
 .الغرامة مع احلبس ملدة ستة اشهر  تضاعفرخصة البناء  ويف حالة العود 

 .الهدم دون ترطخيص :  لثاثا

بات اجلزائري مل جنده ينص على جرمية اهلدم و من خالل تقصي النصوص التشريعية لقانون العق
 جراءاتاتباع اإل بإلزاميةاملتعلق بالتعمري  60/16دون رخصة مكتفيا مبا نص عليه يف القانون 

املنصوص عليها يف القانون على خالف نضريه املصري الذي نص ضمن احكام القانون رقم 
امة تعادل ثالثة اضعاف قيمة يف شان تنظيم هدم املباين حيث يقضي بغر  3693لسنة  398

 .178الغرامة توقيع عقوبة احلبس مدة ال تزيد عن سنة  إىلوز اضافتا جياملبىن املهدوم و 

 .جريمة استئناف اعمال البناء :  ارابعا

مائة الف  إىلدج 10.000على انه يعاقب بغرامة من مخسني الف دينار  81تنص املادة 
اشغال البناء قبل حتقيق مطابقتها بل و يعاقب املشرع حى  يستأنفدج كل من  300.000
دج و 1.000بني  رتاوحبغرامة مالية تقاف الفوري لورشة االشغال يعلى عدم اال
و  81 املنصوص عليها يف املادة ىلو انه يصعب التفريق بني احلالتني األ إال،دج 10.000

 . 89الثانية املنصوص عليها يف املادة 

 .مطابقة البنيات بعد اتمام االشغال عدم : طخامسا 

من باشر استغالل  أو ،احملدد  جلحيث يعاقب املشرع كل من مل حيقق مطابقة البنايات يف األ
بعد امتام اشغال  مباشرةو كل من مل يتقدم بطلب شهادة املطابقة  ،بناية قبل حتقيق مطابقتها 

الشأن و ميكن مضاعفتها  هذايف  10.000 إىلدج  1.000ما بني  رتاوحالبناء و العقوبة ت
املشرع يعاقب على عدم التصريح بالبنايات اليت  فإنلفة الذكر االبناء الس تخمالفا إىل وإضافتا.
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جرائم  إطارو عليه ميكن حتديد  .الفتة على الورشة أوعدم وضع السياج  أو،مل يتم اجنازها 
 :التعمري و البناء كما يلي 

إن فعل اجلرمية املتعلقة بالبناء يشكل جرمية   : البناء جرائم مستمرةتعلقة بالجرائم الم -أ
مستمرة ذلك أن أعمال البناء قد تستغرق وقتا طويال يف وقوعها بسبب امتدادها يف الزمن 

 .وعليه يبدأ اكتساب مدة تقادم الدعوى العمومية حلظة متام املخالفة

ه فإنسواء اكان نشاط املتهم عمديا أم ال  : عمديهمتعلقة بالبناء جرائم الجرائم ال -ب
س ياجلرمية تتحقق ول فإنخمالفة ملقتضياهتا  أوخري يف األشغال بدون رخصة عندما يبدأ هذا اال

لته جزائيا وليس للقاضي أن يأخذ هبذا ائعدم مس أجلالحتجاج حبسن نيته من ا ميكنه
عدم جتديد  ، مال البناءعاستئناف اكجرمية   خرىهو احلال بالنسبة  للجرائم األ كذلكو  .الدفع

ا فإهنة مبوجب تشريع خاص فطبيعة اجلرائم املتعلقة بالرخص باعتبارها جمرم .اخل...الرتخيص
 .و القواعد املطبقة على باقي اجلرائم جراءاتنفس منحى اإل تأخذ

ه يتم حتريك الدعوى فإنجلزائية  جراءاتطبقا لقانون اإل : بالنسبة للمتابعة القضائية-ج
للنيابة أن حترك  ، باإلدعاء املدين أوإما من طرف النيابة العامة  التعمريالعمومية يف مادة 

الدعوى العمومية مبجرد علمها بأية وسيلة وتعترب حماضر املعاينة احملررة من قبل األعوان املؤهلني 
حتريك الدعوى العمومية عن حالة اما يف  .وسيلة لتحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة أهم

يالحظ أن املشرع اجلزائري قد اعرتف بالتأسيس كطرف مدين امام  ، طريق االدعاء املباشر
 .179القاضي اجلزائري سواء بالنسبة للمتضرر من اجلرمية يف حالة ارتكاب املعين للمخالفة البناء 

على الرخصة يقع على مالك  إن واجب احلصول : جزائيا عن المخالفات نو المسئول -د
، وعليه  املهندس املعماري أو قاولاملمن يف حكمه وليس على  أوصاحب املشروع ـ  ، رضاأل
 قاولامل أواملهندس  وأما رضاأل كالفاعل األصلي يف هذه اجلرمية ال ميكن ان يكون إال مال فإن
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 99عقد معني ومع ذلك جند امل  إطاريف  دالتشيي ما يقومان بدور مادي يف عمل البناء وفإهن
وميكن احلكم بالعقوبة املنصوص عليها يف الفقرتني "تنص على أنه  16-60من ابق 

 أواملهندسني املعماريني  أواملستفيدين من األشغال  أوي راضاللسابقتني ضد مستعملي األ
 ." ن عن تنفيذ األشغالو لئو األشخاص اآلخرين املس أو نيقاولامل

دون الربط بني  180املشرع قد وسع يف دائرة االشخاص الذين يشملهم التجرمي فإنهكذا   
 قاولاملكل من   فإنذلك  إىل، يضاف  واملسؤولية اجلزائية كما يف احلق يف البناء رضملكية األ

ناه على و اواملهندس ليسوا فاعلني أصليني هلذه اجلرائم إال أهنما يساعدان الفاعل األصلي ويع
 .حتقيق الركن املادي للجرمية 

مسايرة االجتاه العام لقوانني العمران  إىلالبناء  نالتدخل العقايب للقاضي يف ميدا اخريا يرجعو 
 أخرىضمان أكرب الحرتام قواعدها ومن جهة  أجلاملعاصرة يف التمسك بالعقوبة اجلزائية من 

  .حتقيق الردع العام بفرض عقوبات صارمة كفيلة بضمان ذلك

الرتاخيص اليت تعرب عن الرقابة السابقة على  أهمأن رخصة البناء تعترب من  إىليف األخري نشري 
ما جاءت به النصوص القانونية ميكن القول أن  إىل، وبالنظر  احمليط البيئي والوسط الطبيعي
صارمة تستطيع من خالهلا  إجراءاتة احمليط قد وضع ايمح املشرع اجلزائري رغبة منه يف

 إىلة ممارسة رقابة واسعة واختاذ القرارات املناسبة واملشرع من وراء هذا يهدف داريالسلطات اال
احرتام متطلبات البيئة والتوازن  إطارضبط احملافظة على الطابع اجلمايل للعمران يف 

 .يكولوجياإل
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هلا احلكومات من خال تحاولإّن سياسات التهيئة والتعمري يف اجلزائر مّرت بعّدة مراحل    
ستقالل التحكم يف قواعد البناء و الّتوسع العمراين ورغم أهّنا وإن غرّيت شيئا املتعاقبة ومنذ اال
 ، حتقق املطلوب إىلالعمرانية واالجتماعية إاّل أّن هذه القواعد مل تصل بعد  احلياةمن مظاهر 
دفع باحلكومة   الذي مرولد الطلب املتزايد على السكن األ الذي  دميوغرايفمام النمو الأخاصة 
فأمام . كثر منه من النوعيأجياد حلول ظرفية و سريعة ركزت فيها على اجلانب الكمي إ إىل
و القضائي اخلاص بالتعمري و  داريت و كنتيجة لفصول حبثنا املتعلق بالضبط االالتداعيا هذه

لواجب ان املقاييس ا ميكن القول .  ةو بعد دراسة خمتلف االليات القانونية البيئة ايدوره يف مح
التهيئة و التعمري  أدواتيف  حالة غياب  أودين من الضوابط أاعتمادها يف البناءات كحد 

تكون حسب القواعد العامة للتهيئة و التعمري اليت أشار إليها املشرع من خالل مواد الفصل 
و عليه ميكن وضع قاعدة أن املشرع اجلزائري وضع مبدأ عدم قابلية  60/16الثاين للقانون 

ي و من راضألالتعمري خارج املناطق املعمرة للبلديات و اليت ال حتتوي على خمططات لشغل ا
القواعد من جهة تقوم بتحديد املناطق املعمرة للبلديات  هذهن أالطرح يستنتج  هذاخالل 
احللول دون اختفاء  كذاالذي يسمح بتجنب استهالك املساحات استهالكا عشوائي و   مراأل

يعترب مبثابة حتفيز للبلديات إلنشاء  أخرىمظاهر التعمري يف املناطق الريفية و من جهة 
كما ان االرتفاقات املقيدة حلق البناء مفروضة بقوة القانون حيث ال .ي راضخمططات شغل األ
 .املعايري  هذه روعيت إذااملعمرة من البلدية إال  جزاءسياج داخل األ أوميكن تشييد بناء 

الرقابة و ملتابعة  إىلالكربى  خطاراالساس أخضع املشرع املنشآت املعرضة لأل هذاو على 
خاصة حسب طبيعة اخلطر ،كما حدد هذه املناطق وفق خمطط عام للوقاية من اخلطر الكبري 

 بتصنيف املنطقة كمنطقة خطر كبرية مث الأو يصادق عليه مبوجب مرسوم حبيث يقوم املخطط 
 .الوقاية من آثار املرتتبة عليه إجراءاتحيدد 



 

مري اليت يتم إعدادها بالوسائل التقليدية تقف عاجزة أمام التحديات اليت التع أدواتإال ان  
جياد إعلى اجلماعات احمللية البحث عن  الذي فرض مرتطرحها املدينة و اجملتمع املدين األ

سياسة عمرانية ناجعة بل و املبادرة مبساعي ملموسة يف نطاق العوملة اليت تستدعى التنافس بني 
الذي يستدعي من السلطات احمللية اختاذ القرارات السليمة على املدى املتوسط و  مراملدن األ

 . القريب و البعيد

التقدم و الرفاهية حيث يكتسب  إىلالسبل املؤدية  أهمحد أالتخطيط يعد من  فإنفمن مت 
 ية من خالل حتقيق هتيئة عمرانية سليمة خالية من االختناقات و من خالل تنظيم استعمالأمه
و إلجراء ختطيط عمراين سليم ينبغي عدم التعويل على . بنية و جتميلهاو ختطيط األ رضاأل

ة اور قاليم اجملن تشمل الدراسة مجيع األأدودة برقعة املدينة فقط بل جيب الدراسات احمللية احمل
ية وثائق أمهفعلى الرغم من  ،اليت حتيط هبا و بيان العوامل اليت تأثر فيها 

هنا تعرتيها جمموعة أحتياطية إال ايف وضع تصورات مستقبلية و ( (PDAU_POSالتعمري
 .تضائل فعاليتها  إىلاملراد حتقيقها مما ادى  هدافمن النقائص و السلبيات نظرا لتضخم األ

ية الرتابط بني التخطيط احلضري و التخطيط اإلقليمي و هو ما صاغه أمهفلقد أدركت الدولة  
املتعلق بتهيئة االقليم و  31/31/1003املؤرخ يف  03/10انون رقم املشرع من خالل الق
 .التنمية املستدامة 

ة ماياملتعلق حب 01/30د عالقة العمران بالبيئة يف كل من القانون ينه قد مت جتسأ يالحظكما 
ة البيئة حيث ماياملتعلق حب 81/01حكام القانون ألغى أالتنمية املستدامة الذي  إطارالبيئة يف 
خر و هو نفسه حدمها األأو البيئة كعنصران متالزمان يكمل القانون بني العمران  هذادمج 
 فإنومن مت  60/16املعدل و املتمم للقانون رقم  07/01كده القانون رقم أالذي  مراأل

اع نو أة البيئة و مكافحة كل مايما يتضمنه من قواعد متعلقة حب إطارقانون العمران ملزم يف 
مما دفع املشرع . ن اجلزائر تواجه اليوم مشاكل معقدة فيما خيص مسألة البيئةأالتلوث باعتبار 



 

يعد نظاما حديث النشأة يف اجلزائر حيث جاء كنتيجة  الذيالستحداث نظام التخطيط البيئي 
دى أالعناصر الطبيعية و هو ما  املعيشي و خمتلف طارعن تفاقم املشاكل البيئية و تدهور اإل

الدراسات  إىل ةضافإ.اعتماد نظام ختطيطي بيئي متخصص ية أمهاقتناع السلطات العامة ب إىل
التوسع العمراين  أخطارة البيئة من ايالتقنية اليت تعد من أكثر الوسائل القانونية فعالية يف مح

لتهيئة لتقييم مجيع مشاريع التنمية و أعمال البناء و ا أداةفهو أسلوب علمي وقائي يستعمل ك
و تشمل هذه اآلليات كل من دراسة مدى التأثري على البيئة ،موجز التأثري على البيئة و دراسة 

 .مدى التأثري على التهيئة العمرانية 

املتعلق بتهيئة اإلقليم والتنمية املستدامة  03/10أن القانون  يالحظاليت  هدافوهي نفس األ
اجلهوية إال أنه ومع ذلك يالحظ أن  أوحتقيقها من خالل املخططات سواء الوطنية  إىليرمي 

هناك اعتداءات خطرية على احمليط الطبيعي بسبب انتشار البناءات الفوضوية لعدم وجود رقابة 
ية أمهعدم وعي املواطن الذي يرغب يف إقامة مشروع دون  أخرىمشددة من جهة ومن جهة 

،  ن هذا اإلجراء يعد مبثابة قيد على ممارسة حقه يف امللكيةأظنا منه ناء احلصول على رخصة الب
سلطة الضبط يف مراقبة التوازن البيئي وذلك مبنحها  إلدارةأعطى املشرع ا أخرىمن جهة 

يدها بإتباع جسامة وسائل التدخل عن طريق استعمال امتيازات السلطة العامة إال أنه ق
 أو ، الوقف اجلزئي للنشاط، خطارخل وعادة ما تأخذ شكل اإلكبة ونوع التدتر املخالفة امل

 .عن طريق سحب الرخصة أو ،الوقف الكلي 

الرقابة القبلية و ذلك من خالل وضع الضوابط  إطارإن رخصة البناء تلعب دورا وقائيا يف *
واملقاييس  و إحكام الرقابة على إنشاء و تنفيذ عمليات البناء حىت تقوم يف األخري طبقا 

سس و القواعد املعمارية املطلوبة و السليمة تفاديا لوقوع كوارث   و أضرار أكرب ميكن ألل
فرخصة البناء ليست عمال .رامة و احلزم جتنبها لو احرتمت هذه القواعد  بقدر أكرب من الص

ليست  هلا إمكانية منح حيث ة داريمقيد للجهة اإل اختصاص كذلك  تقديريا فحسب بل هو
ال ميكن رفض طلب رخصة البناء  هرفض منح رخصة بناء بصفة حتكمية و هذا من حيث أن أو



 

و أن يكون القرار  إال لألسباب املستخلصة لألحكام و القوانني و التنظيمات املعمول هبا
و هكذا مىت كان طلب رخصة البناء  .معلال تعليال قانونيا و كافيا  إلدارةختذته اابالرفض الذي 

بشأهنا رخصة المستوفيا لكافة املستندات و البيانات الالزمة و كانت األعمال املراد استصدار 
قامت اجلهة . التعمري أدواتتوجيهات يف جمال البناء و التعمري و ل املعمول هباللقواعد  مطابقة
ة املختصة باملوافقة على الطلب وقبوله و بذلك متنح رخصة البناء لكي يقوم مبقتضاها دارياال

ة املختصة يف حالة قبوهلا تسليم رخصة البناء داريكما أن السلطة اال.األشغال املستفيد مبباشرة
 .بفرض التزامات معينة اقرتاهنا أوميكنها أن جتعلها مصحوبة إما بتحفظات 

جمرد وثيقة معلومات و مل  مادامتلتعمري ان شهادة أمجع أغلب فقهاء القانون على ألقد * 
لسبب  ذلكو  إلدارةطعن فيها و خماصمة الالتنفيذي فال جمال ل داريترقى لدرجة القرار اإل

شهادة التعمري حتمل معلومات  مادامتن رخصة البناء تفسح له اجملال للطعن واحد هو أ
مبراجعة حمتوى الوثيقة و جتنب اثارة  إلدارةن يكون هنالك التماس من اأبل و يقرتح  ،مطابقة 

 .الطعون يف مرحلة مبكرة

جلان خمتصة منحها  إىلكل املشرع مهمة التحري عن املخالفات أو  08/31بصدور القانون *
يط املبين و احلفاظ عليه من  ة احملمايتأدية مهامها بكل نزاهة و حتفظ حل أجلة االزمة من ماياحل

دون الربط  يف دائرة االشخاص الذين يشملهم التجرمياملشرع وسع حيث  اتتجاوز نواع الكل أ
على الرخصة يقع على  واجب احلصولن ائية بالرغم من أواملسؤولية اجلز  رضبني ملكية األ
البناء يرجع  نالتدخل العقايب للقاضي يف ميدا فإنو عليه  املشروعصاحب  أو رضمالك األ

ضمان  أجلجتاه العام لقوانني العمران املعاصرة يف التمسك بالعقوبة اجلزائية من مسايرة اال إىل
                                                                          . قواعدها حرتامال أكرب
على خمالفات البناء مغفال  ركز 08/31زائري من خالل القانون ن املشرع اجلأانه يالحظ  إال*
وح هو صعوبة تنفيذ القرارات ر املط األشكالكما يبقى م دون رخصة  دحد ما خمالفات اهل إىل

 .به املقضي     القضائية مىت حازت قوة الشيء
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