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 :مقدمة الجزء النظري

 

   تحديد مفهوم إلشكالية البحث في إطارها النظريمن أجل خصصنا هذا الجزء النظري       

      و هو ينقسم إلى فصلين، أولهما يتعلق بالتسيير و التشريع العقاري الحضري في الجزائر 

في الجزائر  و نريد من خالله أن نعرج بشكل مبسط ألهم مراحل التسيير العقاري الحضري

حتى نكون قاعدة نظرية تسهل لنا الوصول للجانب التطبيقي و تمهد الطريق لتقييم اإلشكالية 

 .واقع حالة الدراسة الميدان و بالتحديد على  على

 تأثيرهو  التوسع والتشكل العمرانيبينما يختص الفصل الثاني من هذا الجزء بموضوع       

 أسبابه أهمو  التوسع والتشكل العمرانيول هذا الفصل التعريف بو تسييرها، و يتنا  على المدينة

 كذلك، كما يهتم و مجال مبني و غيرها و كذا انعكاساته على المدينة و مكوناتها من عقار

المتمثل في البنايات المنعزلة للمنتوج العمراني  الطابع العشوائيو طرق محاربة  بإجراءات

و التشريعات التي تطرقنا لها في و الفترات الزمنية مراحل عبر أهم الداخل المحيط العمراني 

    .الفصل األول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "النشأة و مراحل التطور "الجزائر التشريع العقاري في  :ألولاالفصل                                         النظريالجزء 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء النظري
 

 

 

 

 الفصل األول
 

 رــالجزائ يف اريـالتشريع العق
 "ورـــراحل التطــــأة و مـــالنش "
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 "النشأة و مراحل التطور "الجزائر التشريع العقاري في  :ألولاالفصل                                         النظريالجزء 

 

 7 

 :ةــمقدم

المجال اهتماماا لذا يحوز هذا  االقتصادية ،الحياة االجتماعية و  د العقار قاعدة أساسية فييع        

هذا جليا مان  من أجل المحافظة عليه  و ترقيته سواء كانت الملكية عامة أو خاصة ، يتضح  بيراك

خالل مجموعة القوانين التي تنظم الملكية العقارية ، وأصلها في غالا  أححياا، ، فهاذا يحاوز فاي 

 .ال يملك سندا أو سنده باطل في نظر القانو، ملك الدولة واحخر 

التي بادأتها  العقار في إطار عملية التنمية استغاللكبيرا و فوضى في  سرافاإفالجزائر عرفت      

 اساتغاللفي السبعينات ، وتبين أ، هناك أضرار قد تنعكس سلبا على مستقبل البالد في حالاة عاد  

 لما لذلك من تشاع  و تعقياد حضري من المواضيع الحساسة ،العقار بصورة فعالة ، اذا فالعقار ال

يكتنف اإلحاطة بمختلف جوانبه ، جراء عدة عوامل أهمها المراحل التي مر بهاا التسايير العقااري            

 و مساتجدات راتيبالجزائر، و القوانين التي تحكم و تضبط العقار، و التي عرفت بدورها عدة تغي

 .ر النظا  السياسي المنتهج من طرف الدولة كانت و ال تزال تساي

 2747/  23/  32ألمــؤرخ في  32/  47فصــدرت مجمـــوعة من التشريعـــات ، أحمــر رقم      

حتياطات البلدية التاي كانات إلبا المتعلقة  37 - 47 ، 32 - 47،  34-47والمراسيم التطبيقية له رقم 

       .تغييارات جذرياة فاي الملكياة العقارياة بالمنااطر الحضارية  الوسيلة القانونية ، وساببا فاي إحادا 

ص االساساي لتنظايم العقاار فاي المتضامن التوجياه العقااري الاذي يعاد الان  32 – 72والقانو، رقم 

الجزائر من حيث تصنيفه للملكية العقارية واشتراطه للسندات احصلية التي تثبت الملكية الخاصاة 

 .لألمالك العقارية 

 .والمتمم التعمير المعدل المتعلر بالتهيئة و 37 – 72قانو، رقم وال

 .المتعلر باحمالك الوطنية والقانو،  22 – 72والقانو، رقم  

 .المتضمن القانو، التوجيهي للمدينة  27 – 27والقانو، رقم 

 .المتعلر بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها  27 – 24 والقانو، رقم

المتضمن تحديد قواعد مطابقة البناءات وإتما  إنجازها والتعليمة الوزارياة  22 – 22رقم  والقانو،

المؤرخاة فاي  27رقام المشتركة المتضمنة تبسيط كيفياات تحقيار مطبقاة البناياات وإتماا  إنجازهاا 

27  /27  /3223  . 

فااي  لعقاريااةخصصاانا هااذا الفصاال لبلمااا  بمختلااف المراحاال التااي ماارت بهااا المنظومااة ا لااذا    

السايما ماا يتعلار بالجانا  التشاريعي و  ، و ذلك حس  المعطيات التاي اساتطعنا جمعهاا  الجزائر،

فرضااية التسااييري لملااف العقااار ببالدنااا الااذي سااوف نتناولااه بمقاربااة تحليليااة ساايمكننا ماان دراسااة 

راءات الحصاول جاالبحث احولى لنا المبنية على أ، التشريع العقاري فيه من أحسباب التي تعيار إ

وأ، هذه اإلجراءات تساهم بشكل ماا  ، على الوثائر والتراخيص القانونية المتعلقة بالتعمير والبناء

         .   في إنتشار فوضى العمرا، 
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 : العقار و أنواعه -أوال

 :العقار مفهوم – 22-22

ارات ـاااـل الاااى عقـاااـها للتنقـها أو قابليتاااـاااـة ثباتـاااـم وظيفـادية بحكاااـاااـاء المـاااـف احشيـاااـتصن     

رف ـااـزل ويعـااـاحرض والمنـااـرار كـااـل أو قـااـه أصـااـة كاال مالـااـار لغـااـعقوالت ، ويعنااي الـااـومنق

ه الااى ـااـل منـااـل للنقـااـر قابـااـه غيـااـة تجعلـااـه بوضعيـااـر فااي مكانـااـابت المستقـيء الثااـااـالش" أنه ـااـب

" ف ــر دو، تلــا، أخــمك
(1)

  .   
 

ن أصال ـا، ذلاك ماـكاواء ـاـرار سـاـة االستقـاـائزة لصفـاـة الحــاء الثابتــيي أحشــارات هـإذا العق  

لل ــف أو خـها تلـريــها دو، أ، يعتــن نقلـال يمك صـانع،ع ـها أو بصنــخلقت
(2)

     .    

از ـاـو إذا ج، يزها ـاـه بحـاـو ثباترارها ــاـرا الستقـاـار ، نظـاـ  للعقــال المناســواحرض هي المث

ها أو ـــااـربتـض أتـااـزاع بعـااـأو انت، ها ـااـت سطحـتيااـو، ذلااك بتفـااـما يكـااـها فإنـااـزاء منــااـأجل ـااـنق

  .صخورها 

                                نااااهأماااان القااااانو، الماااادني علااااى  386عاااارف المشاااارع الجزائااااري العقااااار فااااي المااااادة كمااااا  

               ، تلااف فهااو عقااار، و كاال مااا كاال شاايء  مسااتقر بحياازه و ثاباات فيااه و ال يمكاان نقلااه منااه دو " 

 " . عدا ذلك من  شيء فهو منقول

ا ـااـف القضايـااـار بمختلـااـول  و العقـااـع لهااا المنقــااـة التااي يخضــااـد اإلجرائيـااـف القواعــااـتختل  

العقــار ها ــع في دائرة اختصاصـــة بالعقارات التي تقــالمتعلق
(6 .)

 

ات فااي                ـااـبم بالثـااـذي يتسـااـال ار هااو الشاايءـااـح لنااا بااا، العقـااـيتضم ذه المفاهيــااـو ماان خااالل هاا   

ك  ـااـا لذلااـف بااه، و خالفــااـاق التلـااـر ماان دو، إلحـااـل إلااى مكااا،  خـااـل للنقــااـقابالغياار ه و ــااـمكان

ار ــاااـلعقم باــاااـا هاااذا يهتـاااـو بماااا أ، بحثن ،  ةـــاااـارات المنقولــاااـار مااان العقــاااـر هاااذا العقــاااـفيعتب

ات ـاااـالنطاق لـاااـة داخــاااـالواقعارات ــاااـة العقـاااـمجموعر ــاااـيعتبرنا ـاااـري فهاااو فاااي نظــاااـالحض

  .ر ـــئة و التعميـــحس  ما توصي به أدوات التهي يــرللتعمو المبرمجة   رةـــية المعمـالعمران

ا، ـكاا إذاو   ، (Foncier) ـباارا ـــااـا، شاغــااـإذا ك ةـااـة الفرنسيــــااـباللغ ارـااـن العقــااـر عــااـيعبو 

  (Immeuble) بـيا ـــمبن

____________________________________________________________________________________________ 

 . 20ص  -2224الجزائر  –دار هومة  –نقل الملكية العقارية  –حمدي عمر باشا ( 1) 

احصلية و احموال و الحقوق ، حر الملكية بوجه عا  ، منشاأة المعاارف ، مصار ،  عينيةلالمدني ،الحقوق اشرح القانو، :  محمد كامل مرسي  -د( 2) 

 .  63ص  2220سنة 

الجرياادة الرساامية للجمهوريااة  20/22/2228المتضامن قااانو، اإلجااراءات المدنيااة و اإلداريااة الماؤرخ فااي  28/20ماان القااانو، رقاام  42الماادة ( 6) 

 .23ص  21العدد  2228/ 26/24الجزائرية 
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 :تطـــور النظام  العقاري   -22-23

أ، نقااو  أوال بالااـتأصيل التاااريخي لااه ، بمعرفااة كيااف نشااأ و ، تقتضااي دراسااتنا للنظااا  العقاااري  

تطور كنظا  ، و ذلك بالرجوع الى جذوره و النواة التي استمد منها قواعاده و أسساه، ثام نتعارض 

 :ية  و عليه نتناول هذا المبحث وفقا للمطلبين التاليين لمختلف أنواع احنظمة العقار

 .تطور النظا  العقاري: المطل  االول 

 . أنواع النظا  العقاري: المطل  الثاني 

جذور النظـا  الشهر العقاري إلى المجتمعات البدائياة ، حياث أناه يارتبط بفكارة الملكياة التاي  تمتد 

ولعال ، ذ أقاد  العصاور ، بنوعيهاا الفردياة أو الجماعياة يؤكد علماء االجتماع على أنها عرفات منا

الفرق بين مختلف الشعوب كا، في طرق اكتسابها و حمايتها ، ومع مر العصور اختلفت طارق و 

شااكليات اكتساااب الملكيااة بمااا يتوافاار و التغياارات التااي عرفتهااا المجتمعااات ، ولااذلك نتناااول هااذا 

في العصر القاديم ، وفاي الشاريعة االساالمية و فاي  :التطور العقاري من خالل ثالثة عصور هي 

 .العصر الحديث

 :الفرع األول في العصر القديم 

يااة عنااد الرومااا، أوال،ثاام عنااد قاادماء كساانتطرق فااي هااذا العصاار إلااى معرفااة كيفيااة انتقااال المل

 .المصريين ، و عند البابليو، ، و لدى الشعوب احخرى 

 لدى الرومان : أوال 

الشعوب البدائية الحياة الجماعية حيث يعيشاو، علاى أرض واحادة وكاا، الغالا   كا، الغال  على

إال فاي بعاض احشاياء القليلاة التاي يمكان ، أ، يتم االستئثار بالمنقوالت و العقارات بصفة جماعية 

يحوزهااا الشااخص بصاافة فرديااة ، مثاال مالبسااه و أساالحته و أدوات زينتااه ، و كاال مااا لااه صاالة  أ،

 .الفردي و حاجته من الطعا  و الشراب  مباشرة باستخدامه

، منشئ مدينة روما فقد قيل أنه عين لكل " رومليوس "و يقال أ، أول من أوجد ملكية احرض هو

من أتباعه قطعة أرض ، و أمره بالبناء عليها بيتا يأويه و بذلك يملكه و يمتلك قطعاة احرض التاي 

"  هيريددديوم "ف هااذه الملكيااة الصااغيرة منحهااا لااه ، و التااي لاام تكاان تجاااوز نصااف هكتااار تعاار

heridium ولقد كاا، أسالوب اإلشاهاد علاى عملياات نقال الملكياة أسالوبا جوهرياا و عملياا فيهاا ،

حيث يعاد ركناا ووسايلة إعاال، لعملياة انتقاال الملكياة ،وهاو عباارة عان احتفاال يتجماع فياه ممثلاو 

البائع و المشتري ع الميزا، و تلقى عبارات التبادل بين رطوائف الشع  و يق
(4)

. 

 :وقد عرفوا عدة شكليات النتقال الملكية منها 
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ضائي الصوري ، حيث يتفر الباائع ماع المشاتري أو النزاع الق:  طريقة التناوب الصوري -1

على تصوير دعوى ، يدعى فيهاا المشاتري تملاك العقاار يقاره الباائع  فاي دعاواه ، فيقارر 

القاضي حكما بملكية المشتري 
(0) . 

حيللث يعتلللي البللائع و المشللتري ، مرتفعللا بعلللو األر  المتفللر  :  التسللليم باليللد الطويلللة -2

 .تكون تلك اإلماء باليد بمثابة وضعا لليد عليها  عنها و يشير إليها بيده ، و

حيث يتم نقل الملكية في هذه الحالة بواسطة نقل المفتاح من يلد اللى يلد :  التسليم الرمزي -6

 .سواء كان المفتاح لدار أو مستودع ، و يعد تسليم المفتاح تسليما للعقر نفسه 

ة ، حائزا للعقلار أصلال لكلن عللى و يكون المشتري في هذه الحال:  التسليم باليد القصيرة -4

سبيل اإليجار ، فيتحول الى حائز على سلبيل التمللك ، بمجلرد ترييلر النيلة ودون اللجلوء 

 .(3)الى مراسيم جديدة 

وهكذا بقي الرومان عللى هلذا النلوع ملن اإلجلراءات الخاصلة بتمللك العقلار و للم يطلور 

 .لعقارلفيها شيء وبذلك فإن الرومان لم يعرفوا نظاما محكما 

 لدى قدماء المصريين : ثانيا 

قيل أنهم عرفوا مختلاف التصارفات الناقلاة للملكياة ساواء كاا، محلهاا عقاارا أو منقاوال ، و ربطاوا 

عملية انتقال الملكية باجراءات معينة رتبوا على تخلفها البطال، ، كما نظموا مصلحة خاصة تقو  

ا ، و لقد كا، التسجيل احساا  الاذي تعتماد باحصاء االراضي و تسجيل التصرفات التي ترد عليه

 .عليه الدولة لفرض الضريبة ، و لم يكن ركنا في التصرف

 عند البابليون  :ثالثا 

،  حيث أ،  ¹الشهيرة جزء خاص ، تناول تنظيم الملكية العقارية "  حمو رابي" تشريعاتجاء في 

العقااارات أو المنقااوالت ، ال يجااوز  الملكيااة الفرديااة عنااد البااابليين كاناات حقااا مساالما بااه سااواء فااي

الجدل فيه و بلغ من احترا  الملكية ، في قاانو، حماورابي و حمايتهاا مان السارقة ، و الساطو ماالم 

يبلغه قاانو،  أو نظاا   خار فاي الحضاارات القديماة قبلاه أو بعاده، فهاو يقارر عقوباة االعادا  علاى 

و و إذا لاام يقاابض علااى السااارق ، كااا، الرجاال الااذي يقاابض عليااه متلبسااا بجريمااة الساارقة أو السااط

للمسروق أ، يدلي ببيا، مفصل عماا سارق مناه أماا  اإللاه ، و فاي هاذاه الحالاة فغناه علاى المديناة 

التي وقعت في داخل حدودها ، و الحاكم الذي وقعت في دائارة اختصاصاه ، أ، يعوضااه عان كال 

احشياء التي سرقت منه 
(3) . 

 

__________________________ 
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 لدى الشعوب األخرى : رابعا 

لدى الشعوب األخرى التحديد بواسطة إشارة خارجية ، عالملة بالشلمع أو خليط صلوفي أو  يكفي

لى ملكية شيء فيحرم بذلك عللى الريلر لمسله ، فلي نيوزيالنلدا إذ اختلار نبات عارش للحصول ع

 .(3)  العشب فيجعلها بذلك محرماشخص شجرة ، ليصنع منها قاربا ، يحيطها بوثاق مع قليل من 

وفللي أغلللب بللالد الشللرق كللان النظللام القبلللي هللو المسلليطر ، بحيللث كانللت العقللارات موزعللة بللين 

ئر ، و كانت هذه الجماعلات تحلرص عللى أن تظلل هلذه العقلارات الجامعات ز العائالت و العشا

لها ، بحيث ال تسلم بانتقالها إال بإذنها و بعد موافقتها و ذلك لتحلول دون إنتقالهلا إللى األغلراب ، 

و عليه فال يمكن القول بوجود نظام للعقار في العهود القديمة ، كنظلام لله قواعلد و أحكلام محلددة 

 .ر الحديثكما هو عليه في العص

 في الشريعة اإلسالمية: الفرع الثاني 

لاام تعاارف نظامااا للعقااار بااالمعنى المعااروف حاليااا ، لكنهااا أولاات عنايااة كباارى بالملكيااة و حرماات 

و حثت على احمانة و الصدق في التعامل و حظت علاى الوفااء باالعقود و ذلاك فاي االعتداء عليها 

،  "يا أيها الديين ممندوا أوفدوا بدالعقو " ة المائدة قوله سبحانه عز وجل في اآلية احولى من سور

و العقار و المنقول في الشريعة اإلسالمية سواء من حيث نقال الملكياة ، حياث يكفاي العقاد النتقاال 

الحاار دو، الحاجااة حي إجااراء  خاار ، لكاان ذلااك ال يعنااي أ، الشااريعة اإلسااالمية لاام تعاارف وساايلة 

عت القواعااد الكليااة و تركاات القواعااد الجزئيااة لعماال للشااهر التصاارفات العقاريااة ، باال لقااد وضاا

المجتهاادين علااى ماار احزمنااة لمجاااراة المتغياارات الطارئااة علااى أحااوال النااا  ، و تاارد القاعاادة 

يدا " من سورة البقرة  282احساسية بالنسبة لنظا  التسجيل العقاري، في قوله تعالى في اآلية رقم 

و .... ى أجددم مىددمى فدداوإبوك و لينإددك بيددننم واتددك بالعدددلأيهددا الدديين ممنددوا ايا تددداينإم بدددين الدد

اسإشددهدوا يددهيدين مددن رجددالنم فددان لددم ينونددا رجلددين فرجددم و امرأتددان ممددن تر ددون مددن 

، فالشااريعة االسااالمية قااد  ..."و ايددهدوا ايا تبددايعإم وال يكددار واتددك و ال يددهيد......الشددهداء

اآلية الكريمة بكتابة الدين المؤجل إلى أجلاه  عرفت احسا  احول للشهر وهو الكتابة ، وقد أمرت

، و أ، يقااو  بالكتابااة كاتاا  بالعاادل ، أي أ، يكااو، أمينااا عارفااا بااالتوثير أماارت باإلشااهاد علااى 

وهاذا .....فااكتبوه.....المبايعات ، ومن ثم فإ، نظا  التسجيل هاو نظاا  شارعي جااء بصايغة احمار 

التي يتطرق إليها اإلرتياب و النسايا، ، ولكان هاذا ال النظا  خاص بالتصرفات العقدية ، حنها هي 

يعني أ، النص يحدد حصرا للمعامالت الواج  كتابتها أو اإلشهاد عليهاا ، حياث يجاوز للدولاة أ، 

تضع نظا  لتسجيل الحقوق و التصرفات التي لم تكن موجودة أو معروفة في بداياة اإلساال  ،و أ، 

 التسجيل ، و أول من لجأ إلى نظا  التسجيل هم فقهاء  تقتبس ما تراه مناسبا ووافيا بأغراض

__________________________ 

 .14ص  – 1080 - الجزائر – للنشر واإلشهار والتوزيعالشركة الوطنية منشورات –ترجمة صباح كنعا،  -فليسيا، شاالي ، تاريخ الملكية ( 3) 
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قواعد لشهر التصرفات في الادفاتر فاي  المذه  الحنفي في أواخر الخالفة العثمانية ،حيث وضعوا

الدفاتر العقارية ، حيث قامت الدولة العثمانية بتشكيل لجنة من كباار العلمااء، أشارفت علاى وضاع 

 " الدفإر الخاقاني"هذه القواعد ، و لقد أنشأت الدولة العثمانية وزارة خاصة سميت وزارة 
(8)

. 

 . ها ، و المحافظة على السجالت العقارية مهمتها تسجيل العقارات و المعامالت المتعلقة ب

 في العصر الحديث: الفرع الثالث 

السلطة و القوة ، فكلملا كانلت أراضلي اإلقطلاعي واسلعة كلملا ازدادت هيبتله كانت األر  تمثل 

وحلرص األسلياد عللى المحافظلة عللى األراضلي "ال نبيلل دون أر  " وقوى سلطانه حتى قيل 

 .ر ينتقل من يد إلى يد إال بموافقتهم حتى ال تنتقل إلى األغراب التابعة لهم فلم يكن العقا

لكللن بالقضللاء علللى النظللام اإلقطللاعي ، زالللت سلليطرة اإلقطللاعيين عللن األر  التللي أصللبحت 

عنصرا ثمينلا ملن عناصلر الثلروة القوميلة ، و أصلبحت العقلارات فلي األنظملة الليبراليلة كسلائر 

لكن لما كانت العقارات تتمتع بوضع خاص ، ملع كثلرة السلع ، خاضعة لمبدأ العر  و الطلب، 

معامالت الشراء و البيع تعززت قيمة الملكية ، لذا حتمت مصلحة المجتمع شهر وإعلالن  جميلع 

 .المعامالت العقارية للقضاء على الرش و لتعزيز الثقة و االئتمان

خلالل السلجل العقلاري فلي عهلد  فكانت الدولة البروسية أول ملن أوجلد نظاملا مبتكلرا لتنظليم العقلار ملن

قانونا أنشلأ بموجبله سلجالت عقاريلة ذات  22/12/1038الذي أصدر بتاريخ "فريديريك الثاني "ملكها 

  (0) صحائف متعددة يخصص لكل عقار صحيفة عقارية تقيد فيها جميع العقود و المعامالت المتعلقة به

، وهللو أقللرب نظللام إلللى الشللهر نظللام الشللهر العقللاري  26/22/1800وفللي فرنسللا أقللر قللانون 

الشخصي منله إللى الشلهر العينلي ، فقلد أحلي تسلجيل العقلود العقاريلة حتلى يمكلن اإلحتجلاج بهلا 

اتجللاه الريللر ، غيللر أن العقللد المسللجل لللم يكللن يتمتللع بللالقوة الثبوتيللة بحيللث كللان عرضللة لطلللب 

ر فللللي اإلبطللللال ممللللا اسللللتدعى تعللللين لجنللللة مللللن خللللارج المجللللل  النيللللابي بالمرسللللوم الصللللاد

برية إقرار نظلام الشلهر  1020لتنظيم الملكية العقارية ، استمرت أعمالها حتى  62/20/1801

، إال أ، الحكومة الفرنسية لم تأخذ بتوصاياتها لماا يتطلباه مان نفقاات كبيارة ، عنادها أخاذ ¹ العيني 

، و قاااااانو،  21/26/1018القاااااانو، الفرنساااااي بنظاااااا  الشاااااهر الشخصاااااي فأوجااااا  قاااااانو، 

على المتعاقدين إيداع نسختين من العقاد احصالي فاي دائارة التأميناات العقارياة و  24/23/1021

تسااجيل العقااود العقاريااة بحيااث ال يمكاان االحتجاااا بهااا إتجاااه الغياار إال بعااد  1000أوجاا  قااانو، 

تسجيلها في حين أنها تسري فيما بين المتعاقدين بمجرد العقاد دو، حاجاة الاى الشاهر وفار طريقاة 

 بحكم خبرته كأمينا عاما للعقود "تورانــس" 
 في جنوب استراليا، الحظ أن األر  تصل  (12)

__________________________ 

. على السجل العقاري " الدفتر الخاقاني "   ، وتدل عبارة  1234صدر أول قانو، ينظم التصرفات العقارية في الدولة العثمانية سنة ( 8) 
 

 .12، ص  1004للكتاب ،لبنا، ضي طارق زيادة ،أبحا  في التحديد والتحرير والسجل العقاري ، المؤسسة الحديثة الدكتور أسعد دياب و القا( 0)
 . 22 ص – نفس المرجع السابر –الدكتور أسعد دياب و القاضي طارق زيادة ( 12)
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ة صاحبها بطريقتين ، إملا منحلة ملن الحكوملة ، فتقيلد أسلماء الملالكين فلي السلجالت الرسلمي الى

حيث يسهل تحديلد مالكيتهلا فلي حلال الخلالف حلول ملكيتهلا ، و إملا بطريقلة عاديلة أي بلالبيع أو 

الهبة أو الوصية و مانحوه ، زهنا كان يصعب تحديد مالكها الحقيقي حين الخلالف حلول ملكيتهلا 

بتعملليم التسللجيل سللواء علللى تلللك الممنوحللة مللن " توووران "لكثللرة تللداولها مللن يللد إلللى يللد ، فقللام 

حكومة أو المتداولة بلين األفلرادبحكم وظيفتله السلابقة كمراقلب فلي إدارة الجملارك وخبرتله فلي ال

مجال نظام ملكية السفن البحرية ، و ما يفرضه هلذا النظلام ملن قيلد اسلم السلفينة ، و اسلم مالكهلا 

فلي سللجل خللاص فللي مينللاء التسللجيل ، حتللى تتقللرر ملكيتلله، و كللذلك قيللد أي تصللرف وارد علللى 

 .، سواء كان رهنا أو بيعا حتى يكون نافذا سواء بين طرفيه ، أو في مواجهة الرير السفينة 

و لما كانت السفن مسجلة و مرتبة حسب اسم كل سفينة ،مع قيد التصلرفات اللواردة عليهلا حيلث 

كانت تفرد لكل سفينة صفحة أو علدة صلفحات ملن السلجل كلان يسلهل معرفلة الماللك للسلفينة أو 

أو األعباء التي عليها ، و قد أنشأ طريقة جديدة قدمها للبرلملان األسلترالي ، فلي الحقوق التي لها 

مجال تنظيم الملكية العقارية التي كانت تعرف فوضى و عدم استقرار حيث كانلت تثبلت بلأوراق 

 .عرفية 

طريقتلله فللي تلللك فللي قيللد السللفن ، و لقللد صللادق البرلمللان علللى قانونلله " توووران " و لقللد صللا   

تسعة عشرة صوت مقابل سبعة ، و بذلك وقع عللى مشلروع الحلاكم انلذاك ألسلتراليا فلي بأغلبية 

، و بذلك ظهر الشهر حسب طريقة توران  الى الوجود ، و طبلق ابتلداءا ملن 1808جانفي  23

 لكن بصورة اختيارية  1808جويلية  21
(11) 

. 

ويسرا ، و النمساا ، و تاونس و و الجدير بالذكر أ، الكثير من الدول اعتمدت هذه الطريقة ومنها س

الخ ، و قاد أدى الاى ظهاور نظاامين للشاهر العقااري ، نظاا  يعتماد المالاك أساساا للشاهر ......لبنا،

هونظا  الشهر الشخصي، و نظا  يعتمد العقار أساساا لاه هاو نظاا  الشاهر العيناي أو نظاا  الساجل 

 .التجاري 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
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 : أنواع العقارات  -21-62

كااااا، البااااد أ، نتطاااارق حنااااواع العقااااارات                      ، للتقاااارب أكثاااار ماااان مفهااااو  العقااااار الحضااااري      

                         و التااااي  تفساااار و تفصاااال أنواعهااااا حساااا  اسااااتعمال المفهااااو  و تخصيصااااه لموضااااوع معااااين      

و بااااااالطالع علاااااى بعاااااض المراجاااااع و النصاااااوص                 ، (الاااااخ ... تقناااااي ، قاااااانوني ، اجتمااااااعي )

 : أنواع من العقارات كما يلي ( 26)القانونية تبين لنا وجود  ثالثة 

 

 :العقارات حىك طبيعإها  -أ

و بااذلك تشاامل احرض            ، غياار متنقاالو هااي كاال احشااياء الماديااة التااي يكااو، لهااا موقااع ثاباات    

 . و ما يتعلر بها من مباني و أشجار و بنايات مادا  عنصر االستقرار و الثبات متوفر

هااااي كاااال احشااااياء الماديااااة التااااي تقاااااو  أي تنقاااال بااااالنظر إلااااى هيئتهااااا الماديااااة أي احرض                               " 

(12) "و ما ينضم إليها 
 

صااار فالعقاااارات حسااا  طبيعتهاااا هاااي احشااياء المادياااة الملموساااة التاااي تتصااال بااااحرض             و باخت

ماااع تاااوفر ميااازة االساااتقرار و الثباااات التاااي تحاااول دو، نقااال هاااذه احشاااياء، و تشاااتمل جمياااع              

    .أنواع المباني و المنشآت، و كذلك النباتات المتصلة باحرض و الثابتة في مكانها

           

 : العقارات حىك مو وعها -ب

                      و هاااي احماااوال العقارياااة و الحقاااوق العينياااة بماااا فاااي ذلاااك الملكياااة العقارياااة التاااي تااارتبط     

و بعااض الحقااوق  الااخ،... ارتباطااا موضااوعيا بالعقااار كحاار االنتفاااع و االسااتعمال و حاار السااكن

و الااارهن و غيرهاااا، تعتبااار كلهاااا عقاااارات إذا               العينياااة احخااارى كحااار االمتيااااز و التخصااايص 

 .ارتبطت أو كا، موضوعها عقارا، و تعتبر منقولة إذا كا، موضوعها عقار منقول

 

 :العقارات بالإخصيص -ج

أو حادد مان اجال إيجااد شامولية قانونياة تحكام العقاار و تربطاه ، وجد هاذا الناوع مان العقاارات    

                      نقاااوالت التاااي يضاااعها مالكهاااا فاااي خدماااة أو اساااتغالل  العقاااار احصااالي باااالمنقول ، فهاااي إذا الم

                نفسااه مالااك المنقااول  وشاارط تااوفر عاادة شااروط أهمهااا أ، يكااو، مالااك العقااار هاا، (حساا  طبيعتااه)

مان  386و أ، توضع المنقوالت في خدمة العقاار ماع تاوفر العالقاة  بينهماا، و قاد تطرقات الماادة 

المنقول الذي يضعه صااحبه فاي  عقاار يملكاه، رصادا علاى خدماة " القانو، المدني لهذا التعريف 

 . يعتبر عقارا بالتخصيص (16)"هذا العقار أو استغالله 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 .110و  118ص  – 2224 -الجزائر   بوزريعة –دار هومة  –الملكية و النظا  العقاري في الجزائر  –وي عمار عل( 16)و ( 12) 



 "النشأة و مراحل التطور "الجزائر التشريع العقاري في  :ألولاالفصل                                         النظريالجزء 

 

 05 

 :أصناف األمالك العقارية  - 42 -21

                                   (02/20)التوجياااه العقااااري  ،أصاااناف حسااا  قاااانو( 26)صااانفت احماااالك العقارياااة إلاااى        

 :يليو ذلك كما 

 :علـىو تشمل هذه احمالك   :الوطنيةاألمالك  -أ

 . احمالك العمومية و الخاصة التابعة للدولة  -                         

 .احمالك العمومية و الخاصة التابعة للوالية -                         

 . احمالك العمومية و الخاصة التابعة للبلدية  -                         

 .و تتفرع احمالك الوطنية إلى أمالك وطنية عامة و أمالك وطنية خاصة 

تعاارف احمااالك الوطنيااة العموميااة ماان خااالل الحقااوق و احمااالك  "العامااة فاااحمالك الوطنيااة  

المنقولااة و العقاريااة التااي يسااتعملها الجميااع و الموضااوعة تحاات تصاارف الجمهااور المسااتعمل        

(14) "ة مرفاار عااا  إمااا مباشاارة و إمااا بواسااط
فهااي ال تقباال تمليكهااا للخااواص بسااب  طبيعتهااا                  ،

 .لهاو الغرض المسطر 

أمااااا احمااااالك الوطنيااااة الخاصااااة فهااااي كاااال احمااااالك العقاريااااة الوطنيااااة مااااا عاااادى احمااااالك                 

قوامهاا التقناي  حسا  العقااريأ، احمالك العقارية صنفها قانو، التوجيه  شارةلب العامة،الوطنية 

 .الفصلكما سيأتي ال حقا في هذا 
 

 :األمالك الخاصة  -ب

شروط أو حقوق، و هي حر االستعمال و حر االستغالل ( 26)و هي احمالك التي تتوفر على    

و حر التصرف، و قد نظم القانو، المدني و كر  حر الملكية الخاصة و التي يمكن أ، تكو، 

 .ة أو مشتركة تامة أو مجزاة أو مشاع

 : الملنية الخاصة الإامة* 

                        تتااوفر فيهااا الشااروط فيجاا  أ،باعتبااار أ، ملكيااة العقااار تعااد ساالطة مباشاارة علااى الشاايء،  

 .كذلكأو الحقوق المذكورة سابقا، و التي حددها قانو، التوجيه العقاري 

   :نية المجزأة لالم* 

عان إحاداها            ( االساتعمال، االساتغالل و التصارف  )قاوق الاثال  و هي أ، يتناازل المالاك للح 

 .كالتنازل عن حر استعمال الشيء أو حر استغالله ، أو بعضها 

 :الملنية المشاعة * 

و هاااي الملكياااة التاااي يشاااترط فيهاااا أكثااار مااان مالاااك، بحياااث أ، الحصاااص المملوكاااة تكاااو،           

 ة ـحصة كل واحد منهم، و يعبر عن الملك في هذه الحالغير مجزأة  أو مفرزة، و ال تتحدد 
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" و يقال لكل واحد منهم  مالك على الشيوع ، أو مشتاع ، أو  شريك في الملك" بأنه شائع     
(10)

                           

                  و لكااي تصاابح هااذه الملكيااة تامااة البااد أ، تااتم قساامة احمااالك و الخااروا ماان حالااة الشاايوع  

 .و بالتالي تستقر الحقوق بعد عملية القسمة 

  :روةالمشإالملنية * 

و هي الحالاة التاي تكاو، فيهاا ملكياة العقاار مقسامة باين المساتعملين مثال احجازاء المشاتركة            

و ال يقبال هاذا الناوع مان احماالك القسامة (. الاخ ...احفنياة المصاعد، الساللم،) في العمارات 

  .إجباريحنه بمثابة شيوع 

 

 : األمالك الوقفية -ج

كانت احمالك الوقفية تنظم طبقا               1031بالثورة الزراعية سنة   رلمتعلقبل صدور احمر ا      

للشريعة اإلسالمية، و بعد ذلك أدمجت ضمن صندوق الثورة الزراعية و بالتالي أصبحت من 

 01/12:صدر القانو، رقم  االقتصادي للبالد انه وطبقا للنهج السياسي و احمالك الوطنية، غير

 و كيفيات تسييرها و المحافظة عليها المتعلر بتنظيم احمالك الوقفية  23/24/1001:المؤرخ في 

حبس العين عن التملك على وجه التأييد و التصدق " منه فا، الوقف هو  24و حس  المادة 

 ".الخيربالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر و 

لألشاخاص الطبيعياين أو المعناويين، و إنماا أماالك  و منه فاحمالك الوقفية أو الحبو  ال تعد ملكا

  معنويااة تتساام بااالوقف عاان التملااك و تعااود بالفائاادة علااى المؤسسااات الدينيااة و الخيريااة كالمساااجد 

 .على سبيل المثال 

               فااالوقف العااا  هااو مااا حاابس لمؤسسااات -وقااف عااا  و وقااف خاااص  -و احمااالك الوقفيااة نوعااا، 

و قااد خصااها المشاارع الجزائااري بقااانو، خاااص نظاارا لطبيعتهااا  خيااري،بع أو جهااات ذات طااا

" ما يحبسه الواقف بعد انقطاع الموقوف عليهم"  الخاص فهوأما الوقف  الخاصة،
(13)

 

 

 

 

 

 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 
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 : مراحم الإىيير العقاري في الجزائر -22

 

لقااد ماار التساايير العقاااري فااي الجزائاار بعاادة مراحاال متمياازة عاان بعضااها الاابعض ،  تبعااا         

أهمها تأثيرا النظا  الاذي تنتهجاه الدولاة ، حياث ياتم تكيياف و تعاديل طارق التسايير كثيرة  عواملل

و ماع ماا يخاد  التنمياة االجتماعياة و االقتصاادية ، طبارحس  ما يتماشى ماع المانهج السياساي الم

للبالد و توفير الخدمات احساسية للمجتمع بمنظور تلك السياساة، حياث أثارت هاذه المراحال علاى 

و انسجا  المنظومة العقارياة السايما خاالل فتارة االساتعمار الفرنساي التاي أعاقات كثيارا  استقرار

  الستقالل و إلى غاية يومنا هذا عرف العقار عدة تشاريعاتتواصل التسيير العقاري، و حتى بعد ا

و نصوص قانونية ال يكاد  ينتهي من إجراءات تطبيقها حتى يصدر قانو، جديد باإجراءات جديادة 

 : ي ــفي الجزائر كاآلت مغايرة لسابقاتها ، و نوجز ابرز المراحل التي مر بها التسيير العقاري
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 :رحلة العهد العثمانيم – 22-21

كانت احمالك العقارية مقسمة حس  نوعية  1862في هذه المرحلة أي ما قبل سنة         

طرق حيازتها، و تحكمها الشريعة اإلسالمية و العرف السائد بين السكا، و تميزت  و استغاللها

  :يليمقسمة كما  تكانو نجد أ، احراضي ، هذه المرحلة باالستقرار في النظا  العقاري المطبر

 

 : أرا ي البايلك -أ

و هي احراضي التي يملكها البااي و حاشايته، و تعتبار بمثاباة أماالك الدولاة حالياا، و تشاتمل       

على احراضي التي استحوذ عليهاا الحكاا  نياباة عان جماعاة المسالمين ابتاداء مان القار، السااد  

لفتاارة اإلسااالمية احولااى ، و يتااولى الحاااكم عشاار إلااى غايااة مطلااع القاار، التاسااع عشاار، أي منااذ ا

المعامالت العقارية المتمثلة في مصاادرة و شاراء هاذه احراضاي ، بماا فاي ذلاك وضاع الياد علاى 

هاي أراضاي غيار مزروعاة أو باال زرع حي " احراضي الشاغرة أو ما يسمى بأراضي الماوات 

   لكياة حقيقياة إال إذا تام إحيائهاااتصابح هااذه احراضاي محال م ال الغاباات، احدغاال، و: ساب  كاا، 

" ...زرعهااا   أي
(13 )  ، 

             و هااي احراضااي غياار المسااتغلة و البعياادة عاان التجمعااات السااكنية و التااي

 .بها أي شخص  ينتفع   ال

و تستغل هذه احراضي مباشرة أو عن طرير منحها لكباار المسائولين و ذوي المكاناة االجتماعياة 

ئر، و شيوخ الزوايا و كل من يتعامل مع البايلك اكتسابا لتأييادهم، و تعارف هاذه مثل زعماء العشا

احراضي في الجزائر و تونس بملكيات البايلك و في المغرب بأراضاي المخاز، ، و هاي مشاابهة 

 .لما يعرف بأراضي الميري بالمشرق العربي كالشا  و بعض احقطار العثمانية كاحناضول 

 

 : األرا ي ملك   -ب

                     الملاك ذلاك،بهذه التسمية لذات طبيعة حر الملكية و التي تعتبار محال  احراضي ملكسميت "      

                          يخااااول لصاااااحبها حاااار االنتفاااااع و التصاااارف بالشاااايء العااااا ،هااااو الملكيااااة العاديااااة للقااااانو، 

... " بصفة مطلقة
(18) 

و لايس لاديهم ، خاص أو عاائالت بصافة فردياة أو مشااعة بيانهم و هي احراضاي التاي يملكهاا أشا

 .عليها عقود، و لهم الحر في التصرف فيها كما يشاءو، سوى بالبيع أو الهبة أو اإليجار

و ينقسم هذا النوع من الملكيات إلى ملكيات قريبة من المد، و التجمعات السكانية و كانات تعارف 

 و هناك الدولة،و مزارع يملكها بعض التجار و موظفي  و اغلبها عبارة عن بساتين بالفحوص،
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               ملكيات تقع بالمناطر الجبلية و السهول الداخلياة للاوطن و تساير وفار عاادات ساكا، تلاك الجهاات

          الجزائاااار، القبائاااال،  تلمسااااا،، االورا ، شاااامال) و اغلبهااااا يتموقااااع بالجهااااة الشاااامالية للااااوطن 

 ( .الخ ... قسنطينة 

                      ات في الصحراء، كما نجدها في السهول مثل كما تشمل احراضي ملك على كل الواح      

وادي الشلف، و مع قدو  االحتالل الفرنسي تجزأت هذه الملكيات إلى قطع صغيرة جراء 

                         التصرف فيها من طرف أصحابها، أو عن طرير االستيالء عليها من طرف المستعمر السيما 

إذ أ، اغل  احراضي الزراعية بفحص مدينة الجزائر أصبحت "  لقرب من المد، الواقعة با  تلك

و الموظفين   في حوزة طبقة اجتماعية موسرة من الجنود  1862عشية االحتالل الفرنسي سنة 

                      احتراك و من أعيا، الحضر من الكراغلة أبناء  احتراك و احندلسيين مع بعض التجار

"  و احجان   اليهود  من
(10)

  
 

 ( : عرش  را يأ) الملنيات العريية  -ج

                  هي احراضي التي ينتفع بها سكا، قبيلة أو عرش معين، عن طرير استغاللها و جني        

                  ثمارها، و تبقى للحكومة أو للسلطة ضبط كيفيات االستغالل و االنتفاع من هذه احراضي

                   حس  عادات تلك القبيلة، كما أ، هناك أجزاء تستغل جماعيا من اجل تعميم المنفعة

و يتولى أعيا، العرش عمليات التنسير و تنظيم طرق االستغالل و تحويله  كاحراضي الرعوية،

  . القبيلة الواحدة بين أفراد

المرحلااة ، و تعتباار نوعااا مااا محصاانة            و كاناات هااذه احراضااي هااي احكثاار انتشااارا خااالل هااذه 

عااان السااالطة بحكااام موقعهاااا الجغرافاااي و طبوغرافيتهاااا و قلاااة خصاااوبتها  ناااذاك ، مثااال منااااطر         

 .بايلك قسنطينة حيث تقيم قبائل النمامشة و الحراكتة و الحنانشة 

              ع عائالت و أفراد القبيلةعد اقرب إلى الملكية المشتركة بين جميإ، هذا النوع من احراضي ي     

                 أو العرش، و نظرا الستمرار االستغالل العائلي لهذه احراضي، و عد  مطالبة الحكا  بها

            على مستغليها ، فقد أصبح من الصع  تدخل الدولة بهذه المناطر و هذا ما  الرسو أو فرض 

              16ما نصت عليه المادة ل خالفاهذه احراضي بأنها ملكا لهم، ولد اعتقادا لدى المستغلين ل

و المتعلقة بدمج هذا النوع  02/20: المعدل لقانو، التوجيه العقاري رقم  00/23: من احمر رقم 

و على سبيل المثال ال الحصر مناطر صحراء النمامشة  ،من احراضي ضمن أمالك الدولة

    التي عرفت عدة نزاعات عقارية صعبة بين المستغلين أنفسهم أحيانا  بجنوب والية خنشلة، و

                    وجود هذا النوع  و بين الدولة و المستغلين أحيانا أخرى، في حين أ، العرف السائد منذ

 الرفض القاطع لتدخل مع و عادات القبيلةكز على فض النزاعات تبعا حعراف من احراضي يرت

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

 . 03ص .  2224بوزريعة  الجزائر  –دار هومه  –نقل الملكية العقارية  –حمدي باشا عمر ( 10) 



 "النشأة و مراحل التطور "الجزائر التشريع العقاري في  :ألولاالفصل                                         النظريالجزء 

 

 21 

الساالطات و الحكااا ، و ال ياازال هااذا النااوع ماان احمااالك يطاارح عاادة تسااا الت و إشااكاالت أمااا  

 .الموضوعالقائمين و المعنيين بهذا 

 

 :ات الوقفية األرا ي أو الملني - 

و تصنف حس  ، و هي العقارات التي حبست لفائدة مشاريع و مؤسسات دينية أو خيرية        

طريقة استغاللها ، فهناك وقف عا  أو خيري يعود بالفائدة على المصلحة العامة التي حبس من 

ص أو أهلي  اجلها العقار عمال بأحكا  المذه  المالكي المعمول به في الجزائر، و هناك وقف خا

                    و هو ما حبس عن احوالد و أوالد احوالد لغرض عد  التصرف في العقارات بالبيع أو الهبة 

                      و يبقى لهم حر االستغالل و االنتفاع بالعقار حس  ما هو مخصص حجله، إلى غاية نفاذ

ينتشر في بالد  أ  المذه  الحنفي الذي بدأو انقطاع نسل صاح  الملك، و هذا عمال بأحكا

المغرب العربي مع قدو  احتراك، لغرض تعميم الفائدة  بين مختلف الفقراء  و هذا ما ساعد على 

 .انتشار احراضي الموقوفة وقف خاص 

كو، الوقف ال يباع                  ،أمالكهمو كا، أسلوب الوقف ينتشر بين المالك خوفا من مصادرة 

                            قة الوحيدة الضامنة لحماية أمالكهميال يشترى و ال يصادر، و بالتالي فهي الطرو 

  .بعدهمو السماح لذريتهم باالنتفاع بها 

 

و كملخص عن هذه المرحلة يالحد و حس  كل المراجع أنها تميزت باالستقرار و التنظيم          

 المعامالتفي كل  العقود و  مبدأ الإرا ياإلسالمية التي تمجد  جراء احتكامها لقواعد الشريعة

 نع رةعبااحمالك  نم ت العقارية بسب  أ، الجزء احكبرذلك قلة المنازعال ضفأاالقتصادية ، 

                         شورعلى أعيا، القبائل و الع زاعاتهاأراضي عرش والتي بدورها تعتمد في تسوية ن

 .ما بينهم، دو، تدخل للحكا   و المشورة في
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 (تشتيت الملكية الجماعية) (: 2773 -2222) مرحلة االسإعمار الفرنىي  – 23-23

                      أهااام ماااا مياااز هاااذه المرحلاااة هاااو االساااتيالء و التعااادي علاااى أراضاااي الجزائاااريين و ذلاااك      

و قانونياة، و هاي احهاداف احساساية و المار ة باستعمال شتى الطرق الكفيلاة باذلك، ساواء مادياة أ

اإلدارة الفرنسااية عقاا  االحااتالل هااي  أكثااراحااد المسااائل التااي شااغلت " العاكسااة لنوايااا المسااتعمر

" التعرف إلى أموال أمالك الدولة
(22) 

 

 21/12/1844و من ضمن النصوص القانونية الصادرة في هذا الشأ، احمر الصادر بتاريخ      

على احمالك  احول برفع كل االعتراضات، فيتعلر 22/23/1843: در بتاريخ لصاو احمر ا

الوقفية، و إلزا  منازعاتها إلى المحاكم الفرنسية و بالتالي االستيالء عليها من طرف المعمرين  

أما احمر الثاني فيعتبر احراضي التي يملكها أشخاص معينين أو أراضي الموات كما سبر 

                     ن احمالك الفرنسية و منه  لت أجزاء كبيرة من البالد حمالك الدولة الفرنسية اإلشارة لها م

و من أهم الوسائل كذلك التي لها بالغ احثر على التسيير العقاري و االستيالء على احراضي 

( senatus - consulte) و المعروف بقانو، مجالس المشيخة 22/24/1836: الجزائرية قانو، 

               و المستوحى من اإلمبراطور نابليو، الثالث و الخاص بتقسيم أراضي القبائل و الجماعات

             و احراضي العرشية إلى وحدات عقارية صغيرة، حتى يصبح امتالكها سهال لفائدة المعمرين

القوية بين القبائل، و التي جراء في تفكيك الرابطة االجتماعية و في السياق ذاته يساهم هذا اإل

تحويل احمالك ) أساسيين أولهما اقتصادي نالمعمر هدفيكانت نقطة قوة للجزائريين ، بهذا حقر 

  .(فك الرابطة االجتماعية و تقليل المقاومة الجماعية للسكا،)  و الثاني هدف سياسي(. للفرنسيين

 

                   التحكم في أراضي الجزائريين و من اجل العمل على استمرارية هذا النوع من         

والقاضي بفرنسة ( warnier loi)و المسمى قانو، فارني  20/23/1836 ،قانو صدر

(francisation) و ألغى القوانين اإلسالمية التي كانت تنظم العقار ، كل احراضي الجزائرية

    ت قانو، مجالس المشيخة السيما سابقا ، و بالتالي هناك تمهيد  و تحضير لتطبير أهم توصيا

إ، تأسيس الملكية العقارية " ما تعلر بقسمة أراضي العرش، و قد نصت المادة احولى منه على  

و االنتقال التعاقدي للملكيات و الحقوق العقارية مهما كا، أصحابها تخضع  بالجزائر و حفظها

انت في منأى عن المعامالت و بموجبه أصبحت أراضي العرش التي ك" للقانو، الفرنسي

 داول ــالعقارية  بمثابة ملكية خاصة، و أجريت التحقيقات العقارية الالزمة و سلمت العقود و الج

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 
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                   و هذا ما سهل عملية االقتناء خاصة مع اختالف الظروف االجتماعية االشهارية حصحابها

 ( .الفقر و الغنى ) و االقتصادية للجزائريين و الفرنسيين 

سااية و المرجااع القااوي الااذي بنياات عليااه كااا، القاعاادة الرئي  22/24/1836و بمااا أ، قااانو،      

                       سياساااة العقاااار  ناااذاك ، فقاااد صااادرت عااادة نصاااوص قانونياااة أخااارى بمثاباااة نصاااوص تطبيقياااة 

                            و هاااو ماااا أدى بالضااارورة إلاااى تشاااتيت الملكياااة العقارياااة و تساااهيل التصااارف ،لهاااذا القاااانو،

                           مااارين أو احوروبياااين خاصاااة بشااامال الااابالد، الشااايء الاااذي أدىفاااي امتالكهاااا مااان قبااال المع

                            إلاااى االساااتيالء علاااى احراضاااي الخصااابة و تحويااال وجهاااة الجزائاااريين إلاااى المنااااطر الجبلياااة

 : و الصحراوية، و من بين هذه النصوص القانونية نجد كال من 

لغياااار                  الااااذي عماااال علااااى تكااااريس مباااادأ االسااااتيالء علااااى ملكيااااة ا:  24/28/1023قااااانو،  -

 .إثبات الملكية للمعارض بدال من المالك  و أعطى ع ء

سنوات للمنازعات العالقة  26و هو مكمل للقانو، السابر، و حدد مهلة :  1001قانو، جانفي  -

 .بمقتضى اإلجراءات السابقة 

                    افي المتزايد للمعمرين، فقد لجأت السلطات االستعمارية إلى بناء المساكنو مع النمو الديمغر    

                       و توسيع رقعة المعمرين داخل المد، السيما الشمالية منها، و عليه اتخذت جملة من

                     ة تسييراإلصالحات العقارية خدمة لسد حاجيات المعمرين و لغرض التحكم أكثر في سياس

 23/26/1003: ، حيث صدر المرسو  المؤرخ في1003العقار الجزائري، و كا، هذا مع سنة 

الذي شجع إرساء مبدأ التراضي في المبادالت العقارية، من اجل  إنهاء حاالت تجزئة احراضي 

وزيعها بطريقة أكثر تنظيما و تقسيمها عمال على توفير المستثمرات الفالحية المالئمة و بالتالي ت

لكل المستعمرين   و سهولة ، و هذا في حد ذاته نوع من االستيالء المخطط بغية توفير احراضي

هذه اإلجراءات التشريعية بمثابة  و الجنود و الموظفين و الموالين للسلطة االستعمارية و كانت 

: المؤرخ في 08/1436:  رقم المرسو  مرحلة تحضيرية لصدور أول تشريع للتعمير بموج 

التعمير و البناء طبقا إلجراءات قانونية و إدارية  و الذي يتحكم في تنظيم عملية 61/12/1008

تنظم توسع المد،  و التجمعات السكانية  بما في ذلك إجبارية الحصول على رخص للبناء قبل 

إلى حد ما في وضع حد البدء في عمليات االنجاز، و تطبيقيا قد ساهم هذا اإلجراء التشريعي 

و تؤثر على الطبيعة العمرانية للمد،  التي  تمس بصفة مباشرة للتجاوزات و المخالفات العمرانية

 ( PUD)و وجهها الجمالي، و قد أتى هذا المرسو  كذلك بإحدا  المخططات التوجيهية للتعمير

و تجزئة احراضي  الجزئية احكثر تفصيال مثل مخططات التحاصيص السكنية المخططات كذاو 

  . الصالحة للبناء

                           و هو تاريخ نهاية العمل  1030لبشارة أ، تطبير هذا المرسو  استمر إلى غاية سنة            

 .بالعمرا،بالقوانين الفرنسية المتعلقة 
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ح و إعداد و هو عبارة عن تأسيس مس 26/21/1000: كما صدر احمر المؤرخ في           

                مخططات لألمالك و الحقوق العينية العقارية ، و الهدف دائما يسمح بتسهيل عمليات القسمة

و وضع حد نهائي للملكيات المشاعة و انشأ هذا احمر المحكمة العقارية الفرنسية، و التي 

المسح لعقارات تتخصص بدراسة كل المنازعات العقارية الناجمة عن تطبير هذا النوع من 

الجزائريين  و تصدر في نفس المجال أحكاما تؤدي إلى فرنسة احراضي و إخضاعها للقانو، 

                             و قد شرع في تطبير عملية المسح لألراضي على سبيل التجربة في منطقة مالكوف"  الفرنسي

 ..."بوقادير حاليا 
(21)

   

و المتضمن إصالح نظا  الشهر العقاري  18/21/1031: رخ في المؤ 31/02: المرسو  رقم  -

 : عبر كامل التراب الوطني ، باستثناء واليتـي  1031ابتداء من الفاتح مار  

                                  بمقتضى المرسو  21/12/1036: الواحات و الساورة التي شملهما القانو، بدءا من تاريخ 

 . 20/23/1036: رخ في المؤ 36/232: رقم 

و يتضمن هذا اإلصالح العقاري نظا  الشهر على كل المبادالت العقارية و تدوين كل         

 .الخ... التغييرات التي تلحر بها مثل عمليات البيع ، الرهن ، الهبة 

 

                    ين لنا و كملخص عن هذه المرحلة التاريخية التي استهدفت النظا  العقاري في الجزائر ، يتب       

                      أ، هذه المرحلة كرست تقسيم احراضي على احفراد و بالتالي القضاء على الملكية الجماعية

و ملكية الدولة، و هو ما أدى إلى تقسيم مساحات فالحية كبرى و تحويلها للمعمرين، باإلضافة 

نو، الفرنسي لتوفير كل الضمانات و التسهيالت إلى وضع احمالك العقارية تحت سلطة القا

، و من اجل تكريس كل هذه المبادئ تم العمل على إعداد مخططات (احجان  )للمالك الجدد 

                             أنواع  20، و نتج عن كل هذه الفترات المتعاقبة لمسح احراضي و إصالح نظا  الشهر

 :الجزائر بنظا  عقاري معقد من احمالك العقارية ورثتها 

 

 % 24.02بنسبة     هكتار  4.030.122: احراضي المفرنسة بسندات  -" 

 % 26.13هكتار     بنسبة   4.304.214:                     أمالك الدولة  -

 % 21.34هكتار     بنسبة   4.423.603:         احراضي من نوع ملك  -

 % 22.62هكتار    بنسبة   4.113.020            :         أمالك البلدية  -

 % 12.22هكتار    بنسبة   2.231.082  :    راضي من نوع عرش اح -

 "هكتار   22.200.100:          المجموع                       
(22) 

___________________________________________________________________________________________ 

 . 32ص .  2224الجزائر  –دار هومه  –نقل الملكية العقارية  –حمدي باشا عمر ( 21) 

 . 12ص .  2226-الجزائر  –دار هومه  –لتشريع الجزائري إثبات الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية في ا –عبد الحفيد بن عبيدة ( 22)
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 و من خالل هذه احرقا   يتضح لنا جليا اثر تجسيد النظا  و التسيير العقاري الذي ادخله      

بنسبة   الفرنسي على العقار الجزائري، حيث أ، احمالك المفرنسة تحتل المرتبة احولى المستعمر

 نوع نــحخرى بنس  متقاربة ، في حين نجد أ، احراضي  مو تليها احمالك ا  % 24.02

                  و هو ما يفسر احهداف التي تبناها % 12.22 ل المرتبة احخيرة بنسبةتعرش تح

                 ، و بالتالي تشجيع الملكيةلوحدات صغيرةقانو، مجالس المشيخة الهادف إلى تقسيم احراضي 

 .ة كل أشكال التجميع و التملك الجماعي للعقار الفردية و محارب

و بعااد اسااتعادة الساايادة الوطنيااة و طاارد المسااتعمر و مغااادرة احوروبيااين للجزائاار فقااد أصاابحت 

الماؤرخ  32/22: أمالكهم شاغرة، و  لت إلى الدولة الجزائرية المستقلة تطبيقا ححكا  احمر رقم 

المتضاامن أيلولااة  23/20/1033: لمااؤرخ فااي ا 33/122: و احماار رقاام  24/28/1032: فااي 

 .احمالك الشاغرة للدولة 

أما بخصوص احراضي من نوع عرش و حس  ماا سايأتي شارحه الحقاا فقاد  لات لصاندوق       

و أصبحت مان احماالك الوطنياة، و مانح حار االساتغالل و االنتفااع  1031الثورة الزراعية سنة 

                    الفاردي للعاائالت   لإطاار االساتغالإدارياة فردياة فاي للفالحين فقاط بموجا  قارارات و شاهادات 

 . كأو على شكل قرارات جماعية في إطار التعاضديات الفالحية  المنشاة  نذا
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 (:التكفل المحلي بالعمرا، و التسيير العقاري  )مرحلة ما بعد االسإقالل  - 22-26

       

سااتقالل، و خااالل المرحلااة االنتقاليااة أبقاات الساالطات الجزائريااة علااى سااريا،          غااداة اال          

                                        القاااوانين الساااابقة، ماااع إلغااااء و إبطاااال جملاااة النصاااوص التاااي تماااس بسااايادة الدولاااة الداخلياااة 

                            و أيضااااا تلااااك التاااايو الخارجيااااة ، و كااااذا اححكااااا   ذات الطااااابع االسااااتعماري أو العنصااااري 

                           و أهاام القااوانين التااي ألغياات 1032تمااس بالحريااات الديمقراطيااة، و هااذا إلااى غايااة نهايااة ساانة 

                        المعااااروف باساااام قااااانو، 20/23/1836: بعااااض أحكامهااااا نجااااد علااااى ساااابيل المثااااال قااااانو،

و كاو، هاذه المرحلاة عرفات العدياد مان التشاريعات العقارياة  و العمرانياة  (warnier loi)فارني 

و المجااالت العمرانياة،  فقاد ارتأيناا أ، نوجزهاا فاي الفتارات اآلتياة حسا   المتعلقة بتسيير العقار

              بهااذه الفتاارات مياادانيا ماان طاارق تساايير  طبيعااة كاال فتاارة زمنيااة، و كااذلك علااى أسااا  مااا ياارتبط

                      و تحكااام مااان طااارف المعنياااين و أيضاااا علاااى أساااا  ماااا ترتااا  عنهاااا ميااادانيا و كاااا، باااارزا 

 .لدرجة التصنيف 
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 :2742 -2773ما بين  فإرة - 22-26-21

                 ءاتو بعد تمديد العمل بالقوانين السابقة مع بعض االستثنا -بداية االستقالل  الجزائر ستهلتا         

المتعلر باحمالك الشاغرة  24/28/1032: المؤرخ في  32/22: بإصدار احمر رقم   -كما اشرنا 

                                          و يهدف هذا احمر إلى استرجاع احمالك الشاغرة التي تركها المعمرو، 

ثر في المعامالت العقارية و التي كا، لها اثر و دمجها ضمن أمالك الدولة ، و حجل التحكم أك

                                     تغيير وجه المد، و التجمعات السكانية باعتبار أ، البالد في بداية مرحلة البناء يكبير ف

                          26/12/1032:المؤرخ في 32/26: و إعادة التعمير، فقد تم إصدار المرسو  رقم

   المتعلر بتنظيم معامالت البيع و اإليجار، حيث أبطل هذا المرسو  خاصة تلك المعامالت

              و لجا، التسيير الذاتي باحمالك الشاغرة إذا لم تكن لصالح المجموعات المحلية المتعلقة

 .المعتمدة من طرف الدولة 

محاربة المضاربة السيما تلك التي تمس  و جاء هذا المرسو  لضبط المعامالت العقارية و       

باحمالك المباعة من طرف الفرنسيين و بالتالي أبطل كل العقود المبرمة بعد الفاتح              

 .  1032جويلية 

 

المؤرخ             33/24: و أهم ما ميز هذه الفترة صدور أول تشريع للبلديات بموج  احمر رقم          

            تحكمقواعد و نظم جديدة  و الذي أسست الدولة من خالله إلرساء 18/21/1033: في 

                       الجماعات المحلية، و جاء في بيا، احسباب إلصدار هذا القانو، الصادر بالجريدة الرسمية

 : ما يلي ( 18/21/1033: السنة الرابعة بتاريخ  23العدد ) 

 

البلدية حاليا مسيرة في ظروف صعبة و مجردة من كل مبادرة بناءة من اجل و بما أ، ...          

           المساهمة في انجاز أهداف التنمية الوطنية ، أو من اجل تلبية الحاجات المحلية، و محرومة

                       من الموارد الضرورية للنفقات الناتجة من احعباء التي يزداد ثقلها على مر احيا ، ما كانت

                    تتمتع بأي قاعدة إدارية أو اقتصادية أو مالية أو بشرية الزمة الزدهارها، و لمعالجة 

                       رأى مجلس الثورة إعطاء القيمة الحقيقية للمؤسسة البلدية و تحديد مبادئها هذا الوضع

و على أسا  هذه المبادئ  1033ر أكتوبر سنة احساسية في الميثاق الذي صادق عليه في شه

                            التي تضمنها هذا الميثاق أعيد تنظيم أجهزة البلدية من اجل تمكين البلدية الجزائرية الجديدة 

 . و مهمتها الجديدة مةئمالمن اإلطار الذي يكو، أكثر 
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 :نشأة اإل ارة البلدية الحالية و مشاولها * 

خاضعة إلى مجموعة من ( 1033يقصد سنة )ال تزال البلديات في الجزائر إلى اآل،"...      

النصوص المتشابهة التي كانت وضعتها السلطة المحتلة السابقة بدافع وحيد و هو توسيع 

 .و تنظيمه، و هذا هو الحال الذي كانت عليه  االستعمار

 

 :1844- 8321 (bureaux arabes) :المناتك العربية -

المحلية مباشرة من قبل ضباط                 ةحيث كانت تسير الدائر 1844و هي المنشاة عا          

                          جيش االحتالل الذين كانوا يقومو، باإلشراف السياسي على السكا،، و قبض الضرائ  منهم

 .الجيشو إلزامهم بإنتاا المواد الضرورية لتموين 

 

 :( mixtescommunes) بلديات المخإلطةال -

كانت لهذه البلديات المختلطة صبغة اصطناعية من حيث أنها كانت تتشكل من                       

بلديات و مراكز تعمير أصبحت فيما بعد مراكز بلديات دو، أ، يتم بينها أي تجانس  -دواوير

متصرف المصالح  المدنية و يساعده القواد  و هو الأفكا، يديرها موظف من اإلدارة االستعمارية 

      من و هم موظفو، جزائريو، خاضعو، لنفس اإلدارة و تساعده أيضا لجنة بلدية تتكو،

أعضاء أوروبيين كانوا ينتخبو، وحدهم و من أعضاء جزائريين معينين و قد أصبح هؤالء 

 . 1010ينتخبو، بصورة جزئية ابتداء من عا  

تي كانت هي المبدأ احساسي لنظا  الجماعات قبل دخول االستعمار إلى الجزائر  إ، الديمقراطية ال

                        أصبحت فيما بعد خياال في جماعات الدواوير المكونة من طرف السلطات المحتلة و في

                           الواقع فا، سلطات الجماعات في العهد االستعماري كانت محدودة إلى درجة أ، دواوير

 .البلديات كانت مندمجة في نظا  البلدية المختلطة 

 

 : (  plein exercice decommunes ):الإامالبلديات يات الإصرف  -

توجد هذه البلديات في المناطر التي يسكنها العدد الها  من احوروبيين و كانت هذه                    

غير أ، أحكامه السارية لم تكن تطبر فيها إال لصالح  ،1884 افريل 20البلديات خاضعة لقانو، 

، و عالوة على ذلك فا،  2/0احقلية احوروبية و كانت نسبة المستشارين الجزائريين فيها بمعدل 

 .تمثيل هؤالء المنتخبين في أكثر اححيا، كا، متنازع  فيه 

مجموع البالد لم يطبر فعليا، فلم          على  1884إ، امتداد التشريع المنبثر من قانو، عا         

             28/23/1003: يكن في الحقيقة إلغاء البلديات المختلطة الذي صدر بالمرسو  المؤرخ في 

و كا، الغرض منه عرقلة عمل كفاح التحرير الوطني فكا، ، إال تدبيرا أملته الظروف  نذاك
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                            و يحوز إلى حد ،لدية في الواقع وقتئذضابط القسم اإلداري الخاص هو الذي يدير الب

 .ضابط المكات  العربية : ما اختصاصات سلفه احول و البعيد 

و تتميز الفترة السابقة لالستقالل با، المؤسسات البلدية لم تستعمل إال كأداة لخدمة                          

عسكرية و السيما في المناطر الجنوبية و بقصد تلبية مصالح اإلدارة فقط سواء كانت مدنية أو 

 .احوروبيةاحقلية 

 

و نتيجة لهذا التطبير فا، المؤسسة البلدية لم يكن يعتبرها الشع  الجزائري بتاتا                        

و إذا كا، التطبير الخاص بالمؤسسات البلدية في بعض  .مصالحهكقضيته الخاصة و في خدمة 

                                     الحاالت ايجابيا و ذا فعالية بالنسبة لألقلية احوروبية التي ساهمت على أوسع مدى 

في المحافظة عليها ، فانه كا، على النقيض من ذلك ، و خيم العواق  لشعبنا الذي لم يكن يملك 

 .أية إمكانية لالهتما   بالشؤو، المحلية 
 

    :الجديدلدي الإأسيس الب* 

لقد وضعت نصوص هذا احمر إذا اعتبارا للواقع السياسي المرتبط بالمرحلة الجديدة                    

التي و صلت إليها ثورتنا، و بمطامح شعبنا و بما تفرضه علينا التنمية الوطنية و ذلك            

                        بحيث تكو، قادرة بصفة خاصة  من اجل تحديد دور البلدية الجديدة و مهامها تحديدا لبلدنا

على القيا  باالنجازات التي يج  أ، تكو، الحاجيات احساسية للسكا، و ستكو، البلدية المحدد 

                                            دورها كما ذكر و الموضوعة في إطارها الحقيقي نقطة االنطالق في تنمية اقتصادنا 

..."و إصالح نظامنا اإلداري 
 (26)

 

و جاء هذا احمر بعدة مستجدات تضع صورة البلدية في مستوى التحديات و الخيارات 

اإلستراتيجية للبالد، على أسا  أنها في خدمة الدولة و الدولة تسخر كل اإلمكانات لتنفيذ 

 : البلدي الجديد في القانو،  جاء بهابرامجها ، و قد تركزت أهم المحاور الرئيسية التي 
 

  :االقتصاديالتجهيز و اإلنعاش  -

                             و يتمثل أساسا في قيا  المجلس الشعبي البلدي المنتخ  بوضع برنامج خاص بالتجهيز        

                           المحلي، و العمل على توفير كل الوسائل الكفيلة بخدمة السكا،، و تلبية احتياجاتهم عن

طرير تحديد النشاطات االقتصادية التي من شانها أ، تحقر التنمية البلدية وفقا للمخطط الوطني 

و يساهم المجلس الشعبي البلدي في وضع و تجسيد المخطط الوطني للتنمية و يستشار  للتنمية،

التنموية بدعم مالي مسبقا في كل مشروع ينجز على عاتر الدولة و تسجيل المشاريع التجهيزية و 

 .ة ـو تقني تضمنه الدول
 

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

 18/21/1033: بتاريخ  -السنة الرابعة - للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  من  الجريدة الرسميةمنقول  ( 26) 



 "النشأة و مراحل التطور "الجزائر التشريع العقاري في  :ألولاالفصل                                         النظريالجزء 

 

 29 

 : السكن و اإلسكا،  -

لس الشعبي البلدي يقو  بإدارة و تسيير الثروة             في مجال السكن و اإلسكا، فا، المج         

العقارية على كامل اإلقليم البلدي، و قد منحت له الدولة صالحيات التصرف في إدارة احمالك 

  .الموجودةالعقارية حس  الحاجة السيما فيما يتعلر بتوفير السكن و ترقية الحظيرة السكنية 

 لبلدية تشجع تشييد العقارات المعدة للسكن ، و تستثمر كل التسهيالت   و في هذا السياق فا، ا       

المساعدات التقنية و المالية الممنوحة لها من طرف الدولة و ذلك بالعمل على تحقير احهداف  و

 :التالية  

 إحدا  مؤسسات البناء العقاري و إنتاا مواد البناء  -

 .كا، البلدية تسهيل إحدا  التعاونيات العقارية بين س -

 . تسهيل تحقير برامج اإلسكا، و كل البناءات التي من شانها أ، تؤمن وسائل السكن  -

 

  مخططا  أصليا خاصا بعمران البلديةو في مجال العمرا،  فانه من واج  البلدية أ، تضع          

لوزير يتماشى مع نطاق المخطط الوطني لتنظيم البالد ، و يخضع هذا المخطط لمصادقة ا

المكلف بالبناء، و في الوقت ذاته اعتمدت سياسة المراقبة العمرانية لكل البناءات التي تنشا حديثا  

حيث تهد  المباني التي تشيد دو، رخصة قبلية و تعاد احماكن إلى حالتها الطبيعية، هذه 

ا للقوانين اإلجراءات فسحت المجال للقيا  بعدة عمليات تدخل مكنت من هد  ما هو منجز مخالف

المعمول بها ، غير أ، هذه العمليات لم تنتهج طرقا واسعة لالنتشار و تعميمها على مناطر أخرى 

 .جديدة ، حيث اقتصرت العمليات على مناطر معينة فقط  السيما داخل المد، الكبرى  نذاك 

                       يخ الجزائرو من خالل ما يتجلى لنا من هذا القانو، المتعلر بالبلدية حول مرة في تار     

                           التمهيد و التحضير لمراسيم االحتياطات العقارية و مخططمنه  المستقلة، فإننا نستخلص

 .التعمير الموجه 

                      و عالوة على االهتما  المالحد بهاذين القطاعين ، فقد كلفت البلديات كذلك بعدة مساهمات      

 .الخ ...و اشراكات تتمثل في قطاعات التنمية الفالحية السياحية و النقل  و الحماية االجتماعية

 

و من أهم القوانين كذلك التي أحدثت تغييرا في تنظيم و تسيير العقار، نجد احمر                        

ة، و الذي   تم بموجبه إلغاء المتضمن الثورة الزراعي 28/11/1031: المؤرخ في 31/136: رقم

كل القوانين و احنظمة التي كانت تحكم العقار الزراعي سابقا، و يهدف  هذا احمر إلى تجميع 

الملكية العقارية في إطار ما يسمى صنادير الثورة الزراعية، حيث بلغت مساحة احراضي التي 

ستفيد منظمين في إطار م 00.630: هكتار وزعت على 1.366.380: تشملها هذه الصنادير 

و اإلبقاء باحمالك العقارية  تعاونيات عقارية تعتمد في هيكلتها على منح االستغالل للفالحين

 :ى ـو يشمل الصندوق الوطني للثورة الزراعية  عل ،لصالح الدولة
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 .احراضي الفالحية البلدية  -

 .احراضي الفالحية الوالئية و التابعة للدولة  -

 .رش الفالحية أراضي الع -

 .احراضي الفالحية التي يهملها أصحابها  -

 

    22/24/1836 و من خالل قراءتنا لهذا احمر فهو يعكس تماما احهداف التي كا، قانو،        

يرمي إليها ، كما يساير هذا احمر اإلستراتيجية الوطنية المتمثلة في النظا  االشتراكي الذي يمجد 

يحارب الملكية الفردية، بما يعني تدخل الدولة في تسيير احراضي و تبني  الملكية الجماعية و

 .عمرانية أو فالحية ى مختلف التدخالت التي تبرز من خاللها أنماط التسيير سو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "النشأة و مراحل التطور "الجزائر التشريع العقاري في  :ألولاالفصل                                         النظريالجزء 

 

 10 

 :االحإياطات العقارية فإرة - 23-22-23

 (الرصيد العقاري 1002 – 1034) 

                          فقد أدركت السلطات العمومية ضرورة ،النمو الديمغرافي للسكا،مع تنامي المد، و          

                                 و العمل على التخطيط العمراني و التهيئة العمرانية ضمن إستراتيجية سخرت التكفل

ل على تدعيم الهياكل لها استثمارات هامة، من خالل برامج التنمية الوطنية بما في ذلك العم

اإلدارية اإلقليمية و إشراك الجماعات المحلية في تسيير المدينة، و من اجل  ضبط عمليات 

االنجاز التنموية، و توفير السكن و المرافر للمواطنين، فقد اتخذت جملة من اإلجراءات 

المتضمن  22/22/1034: المؤرخ في  34/23: التشريعية و التنظيمية أهمها صدور احمر رقم

تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات، و الذي  يعرف كذلك بقانو، الرصيد العقاري للبلديات  

و يتضمن هذا التشريع العقاري  تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات و جاء في صيغة احمر 

ت المحلية أرا ي أرا ي تابعة ألمالك الدولة، أرا ي تابعة للجماعا )بإدراا احراضي من كل نوع 

كما أعطى اإلمكانية إلدماا احراضي التابعة لألمالك العسكرية، من اجل   ( تابعة للخواص

على أ، العقارات التي منه الخامسة  المادةعقارية لصالح البلديات و قد جاء في تكوين احتياطات 

 :تشملها المخططات العمرانية هي 

يها تلك العقارات التي  لت للدولة بمقتضى  أحكا  القانو، احراضي التابعة حمالك الدولة بما ف -

 . 1033المتعلر باحمالك الشاغرة الصادر سنة 

 .احراضي التابعة للجماعات المحلية  -

 .احراضي التابعة لمزارع التسيير الذاتي الفالحي  -

 .احراضي الممنوحة للتعاونيات الفالحية لقدماء المجاهدين  -

 .وهوبة للصندوق الوطني للثورة الزراعية احراضي الم -

أما بخصوص احراضي التي يملكها احفراد و التي تقع داخل حدود المنطقة العمرانية          

فتخصص بالدرجة احولى لسد الحاجات العائلية لمالكيها فيما يخص البناء، أما المساحات الزائدة 

 .ة للبلدياتعن هذه الحاجات فتدرا في االحتياطات العقاري

و بموج  أحكا  هذا التشريع تم وضع حد لعمليات نقل الملكية إال لصالح البلدية المعنية، و هذا 

 .أنواعهاما يبين تقييد المعامالت العقارية بكل 

 

و التي  ،هذه اإلجراءات و الترتيبات التي تضمنها احمر المتعلر باالحتياطات العقارية        

ونية كانت السبيل احنس  الذي تبنته الدولة في تسيير المد،، و الخيار مادة قان 10جاءت في 

احساسي بهدف المحافظة على احراضي الفالحية، كما أ، هذا الرصيد العقاري الموضوع لفائدة 

العقارية الالزمة لجميع االستثمارات  احوعيةالجماعات المحلية حتما كا، سيمكنها من توفير 
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بما يشمل قطع احراضي الصالحة  للبناء التي تمنح في شكل تحصيصات  العمومية و الخاصة،

البلدي  بإخضاع  هذه العملية لمداولة المجلس الشعبي  11سكنية مهيأة كما نصت عليه المادة 

 :بخصوص 

 .مبدأ نقل الملكية  -

 .عـسعر البي -

 .شهاردفتر الشروط الذي يحتوي إلزاما على التصريح بمقرر نقل الملكية و شروط اإل -

 .بيا، و نوع احمالك  -

 . المخططات التي تبين حدود و مساحة احرض -

 

                                    و تنفيذا للسياسة الجديدة الموجهة لتمكين البلديات من التحكم  ،و تطبيقا لهذا احمر          

ء، السيما في                        في تسيير المجاالت الحضرية، و ذلك بتوفير احراضي الالزمة للبنا

قطاع السكن الذي كا، يقتضي احولوية في سياسة الدولة، فقد صدرت مراسيم                    

                       33/28: و رقم   33/24: منها المرسو  التنفيذي رقم  1033تطبيقية لتنفيذ هذا التشريع سنة 

القانونية التي كانت سببا في  إحدا  تغييرات جذرية في التسيير  و هي الوسيلة 33/20: و رقم 

 .العقاري بالمجاالت الحضرية 

 

إ، عمليات تحويل و دمج احراضي التي قامت بها البلديات و من ثمة بيعها للمواطنين                      

سوية                تمت في إطار اإلجراءات القانونية، و نظريا تكو، قد ساهمت في تنظيم و ت

وضعية العقارات الحضرية و منه المساهمة المباشرة في عمليات التعمير و التشييد الحضري  

                   إال أ، المالحد  هو قيا  البلديات ببيع أراضي المالك قبل إدماجها في احتياطاتها العقارية 

                          لم لهم العقود الرسمية أ، تسمواطنين منذ سنوات قطع أراضي دو، كما باعت لل

                     القيا  بإجراءات التسجيل و اإلشهار العقاري التي أوجبها القانو، حجل الحفاظ  و دو،

                   على مراحل تحويل الملكية العقارية و ترقيتها، و قد  ساعد هذا اإلجراء في عرقلة عملية 

و تجسيد المشاريع التنموية و منه تأثرت  سلبا عملية التهيئة و التعمير السيما في المد،  البناء

 .و التي كانت في حاجة ماسة لتلبية ضروريات سكانها  و المتوسطة، الكبرى

 

إ، هيمنة الدولة على التصرف في العقار و استالمها لكل المها  المتعلقة به، من                        

يير و اإلنشاء إلى البرمجة و التخطيط ثم النجاز، و رغم الرقابة التشريعية المتوفرة             التس

إال أ، سوء تطبير اإلجراءات و تداخلها بنصوص قانونية أخرى، و بوجود وضع                  

           (        نزوح نحو المد، -نمو ديمغرافي متزايد ) اجتماعي خاص يتسم بعد  االستقرار

دة، و أثرت سلبا على ــكل هذه احسباب و أخرى حالت دو، احترا  قواعد العمرا، الجدي



 "النشأة و مراحل التطور "الجزائر التشريع العقاري في  :ألولاالفصل                                         النظريالجزء 

 

 11 

أعاقت                 ،سلوكيات المواطنين الذين أصبحوا يقومو، بتشييد بناياتهم بصفة ال شرعية

                 الجديدة و لنشأة اححياء السكنية، بدورها تحقير احهداف المسطرة للتحكم في توسيع المد،

االهتمامات احساسية للسلطات العمومية خاصة  حيث اتسعت هوة البناء الفوضوي و أصبح من

إذ لم يتم التكفل بمحاربة ظاهرة البناء الالشرعي من بدايتها و معالجة   مع بداية الثمانينات،

فقط ، و هذا نراه  ناتج عن أسبابها، بل تم معالجة هذه الظاهرة بصفة ظرفية و في مناطر معينة 

 :احسباب التالية 

حيث اعتمدت الدولة كثيرا على  االستقالل،التأخر في تبني سياسة واضحة للسكن بعد  - أ

 .1030إلى غاية عا   قدرة الحظيرة السكنية الموروثة عن المستعمر و هذا

ن ــع السكاـــعد  قدرة مخططات التنمية الشاملة على تبني تغطية العجز المسجل في قط - ب

من  % 2.30:  بلغت حصة السكن به  1030 -1033المخطط الثالثي احول ) 

 (. % 20بلغت النسبة  1036 – 1032االعتمادات المالية، المخطط الرباعي احول 

   بسب  قلة  %20نسبة انجاز السكن حس  البرامج لم تتجاوز  -ا 

 .المالية  اإلمكانيات المادية و البشرية و ضعف االعتمادات    

 .محدودية النتائج التي افرزها مشروع احلف قرية اشتراكية  -د

 

                                                              إ، اإلجراءات التي جاء بها احمر المتعلر باالحتياطات العقارية سمحت للبلديات بتوزيع                                                    

                  2  122: العديد من القطع احرضية لصالح السكا، بمساحات تتراوح في متوسطها من

  322، إال أ، هناك قطع أخرى وزعت و فاقت مساحتها 2  422 إلى
2

داخل بعض  

العقارية أو حسباب متعلقة  احوعيةالتحصيصات ربما  لسوء الدراسة التقنية المعدة لتجزئة 

 .انفرادية القرارب

حيث تشير اإلحصائيات إلى أ، عدد القطع الموزعة في إطار هذا احمر قدرت في الفترة                   

قطعة، هذا يؤدي إلى تسريع عمليات  1.122.222: بحوالي 1002إلى  1030: الممتدة من

رانية، حيث تشير نتائج نوعية البناء و التركيبة العمعلى التوسع العمراني للمد، و ينعكس سلبا 

   %40إ، نسبة السكنات من النمط الفردي  بلغت حدود  1083التعداد العا  للسكا، و السكن لسنة 

سنة  % 16على المستوى الوطني، في حين أ، هذه النسبة كانت ال تتجاوز  السكناتمن إجمالي 

 .1033سنة  %10و  1033

 

                             با على التحكمسل تاكتسابها و تسييرها للبلديات انعكسإ، الوفرة العقارية التي منح حر           

في وتيرة النمو العمراني، حيث أ، احصل في هذا التشريع أتى للمحافظة على احراضي                

             ذلك فكانت البلديات تلجأ إلى إدماا احراضي الفالحية  سعك اظهرالفالحية، إال أ، الواقع 

المحاذية للمد، داخل احتياطاتها العقارية لتحاشي اإلجراءات المطولة و المعقد تنفيذها                  
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عمليا ، خاصة تلك المرتبطة بنزع الملكية الخاصة هذا من جهة و من جهة أخرى سهولة           

اغل  المد،             تواجدته الحصول على احراضي المؤممة التابعة للدولة، و في السياق ذا

                             ةتاريخية مرتبطو هذا طبعا بحكم اعتبارات ، الجزائرية بمناطر السهول الفالحية الخصبة

 .بنشأة هذه المد، 

 

    كما أثرت هذه اإلجراءات على استنزاف االحتياط العقاري بالتنازل عنه مقابل                           

                          أسعار كانت تحددها اإلدارة دو، تقييم اقتصادي و مالي حقيقي لقيمة العقار في السوق 

                     احرضية الموزعة  و هذا ما مهد الطرير و يسر لعمليات المضاربة و المتاجرة في القطع

                  لمجتمع كو،  االستفادة كانت من نصي و منه المساهمة في خلر تمايز اجتماعي بين طبقات ا

   .   البعض فقط و في حاالت أخرى يتم تكرار االستفادة 

                          و تطبيقا للتنظيمات المتعلقة بالمخطط التوجيهي للتعمير ،و أما  هذه الوفرة العقارية         

دو، الحصول المسبر  بة البنايات المخالفة  التي تنجزفقد منح للبلديات صالحيات واسعة لمحار

                    على التراخيص الخاصة بالبناء، و التي كانت كذلك صالحيات إصدارها تعود للبلديات 

و أخرى تسلم من طرف والي الوالية أو الوزير، و دائما حس  ( حس  طبيعة و حجم المشروع )

 .صغر إلى احكبر أهمية و طبيعة المشروع من اح

 

مراقبة التعمير بصفة عامة، إلى غاية قانو، متابعة عمليات االنجاز وحيث أوج  ال           

منحت بها رخصة البناء، إال دة للمطابقة بنفس اإلشكال التي  تحقير المطابقة في البناء بمنح شها

المرجوة ، كو، التحصيصات بالنتائج الميداني لم تأت   أ، اإلجراءات المتبعة و بالنظر للوضع

المتعلر باالحتياطات العقارية لم تنشأ بطريقة  ي باشرتها البلديات تطبيقا لألمرالسكنية خاصة الت

 132هكتار تضم في حدود  12سليمة و مدروسة فهناك تحصيصات سكنية تقدر مساحتها بـ  

ضية ، في حين قطعة أر 32و هناك تحصيصات  بنفس المساحة تضم في حدود ، قطعة أرضية

                  رغم أ، نشأتها تعود لسنوات السبعينيات، غاية اليو  إلىهناك تحصيصات لم يتم تهيئتها 

و بالتالي عد  تمكينهم ، لوا بعد على عقود الملكيةصيتح لم  و الثمانينيات ، كما أ، هناك مستفيدين

 .ضمنيا من رخص البناء 

 

ترك                 -ربما لتعقيدها  -تباع اإلجراءات اإلدارية  في حينها إ، سوء التسيير و عد  إ       

و للبناء المخالف، بما ال يخد  المصلحة               الفضاءات العقارية عرضة لالستيالء الالشرعي

      العامة المنوطة بالبلديات، كما أ، التأخر المسجل في إتما  اإلجراءات المتعلقة باإلنشاء         

و التهيئة و بيع قطع احراضي و تسليم رخص البناء للمستفيدين أدى إلى استحدا  سبل                

جديدة تخص ملفات منشأة بقانو، سابر، و هذا ما حتم على أغلبية المستفيدين من بناء               
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ا دو، الحصول                             أو إلى بيعها عرفي ،قطعهم دو، مراعاة اححكا  القانونية و التشريعية

 .على سندات الملكية المشهرة 

الفترة كا، لزاما علينا أ، نشير إلى بعض                       هو قبل الخروا من تحليل ما ميز هذ        

     التشريعات احخرى ذات الصلة بالتسيير العقاري و المرتبط بشكل أساسي و إلزامي             

 :بحر الملكية العقارية،  و المرتبطة هي كذلك بحر البناء أو االنجاز، و من أهم هذه التشريعات

 

  :العقاريمىح األرا ي العام و تأسيس الىجم * 

المتضمن إعداد مسح احراضي                    30/34 :رقمصدر احمر  12/11/1030 :بتاريخ         

و الذي كا، متبوعا بعدة مراسيم تطبيقية مؤرخة                      اري،العقالعا  و تأسيس السجل 

 .العا تتضمن تأسيس السجل العقاري و إعداد مسح احراضي  20/26/1033 :في

 

و يهدف هذا احمر إلى تنظيم الملكية العقارية، حيث أ، المسح يحدد و يعرف النطاق                           

ت، و نوع العقار، مكانه و حدوده، مساحته و هوية المالك أو صاح                      الطبيعي للعقارا

الحر العيني العقاري، و احعباء التي يكو، العقار مثقال بها، و يشمل المسح                              

لعقاري                  جميع احمالك العقارية التابعة للدولة أو الخواص، و يكو، أساسا ماديا للسجل ا

 ليعتبر السجالذي يبين بدوره الوضعية القانونية للعقارات و يبين تداول الحقوق العينية، و 

 .العقاري المر ة العاكسة لكل عقار، و للتغييرات التي تطرأ عليه 

           و مع تطبير هذا احمر اعتمدت الدولة على نظا  إشهار عقاري عيني بدال من اإلشهار        

الشخصي الذي كا، سائدا، و الذي سيستمر بصفة مؤقتة لكل العقارات التي لم تخضع لعمليات 

المسح، و لم يتضمن هذا احمر إحدا  تغييرات في أنماط الملكية كاحمر المتعلر بالثورة 

و إقرار  الزراعية أو احمر المتعلر باالحتياطات العقارية، و إنما جاء ليضبط الملكية العقارية

حقوق المالك بصفة نهائية، ثم متابعة و تسجيل كل التغييرات التي تمس هذه الحقوق على 

البطاقات العقارية و السجل العقاري و كذلك الدفتر العقاري، و لبشارة إ، كل العقود              

فظات                     و الوثائر الناقلة للملكية العقارية تعد عديمة احثر إلى غاية إشهارها بالمحا

 360من هذا احمر، و هذا ما أكدته المادة  22العقارية المختصة إقليميا، و المنشأة بموج  المادة 

ال تنتقل الملكية                     " حيث نصت 23/20/1030من القانو، المدني الصادر بتاريخ 

المتعاقدين أ  في حر الغير، إال                 و الحقوق العينية احخرى في العقار سوا كا، ذلك بين 

 "  إذا روعيت اإلجراءات التي ينص عليها القانو، و باحخص القوانين الخاصة بالشهر العقاري

                          و رغم احهمية الواضحة لهذا التشريع في تنظيم و ضبط الملكية العقارية، التي كانت 

                   حسباب المباشرة في تخلي القائمين بالبناء عن إتباع الشروط التنظيمية و ال تزال احد أهم ا

                    و القانونية في انجاز بناياتهم، و ذلك بسب  فقدانهم لملكية العقار، إال أ، المالحد و رغم 
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ما تزال متواصلة عبر  سنة على إصدار هذا احمر إال أ، العملية لم تنته و 60مرور أكثر من 

 :مناطر الوطن ، بسب   بعض

 .  ضعف اإلمكانات المادية و نقص الوسائل البشرية المتخصصة النجاز مثل هذه  احعمال  -

 . الصعوبات التقنية و اإلجرائية التي يتطلبها المسح -

 .كثرة التعليمات المركزية  -

 لبي و ال تتماشى مع متطلبات الوضع  اكتشاف بعض الثغرات القانونية التي أصبحت ال ت  -

 . الراهن ، و ال مع طبيعة العقار الجزائري   

 .ارتباط العقار بالملكية و ارتباط أكثر للجزائريين بح  التملك  -

تعليمات إدارية صادرة عن المديرية العامة لألمالك الوطنية      20فعلى سبيل المثال هناك 

 .2221و سنة  1008صدرت بين سنة 

 

بالمرسو            20/26/1033: المؤرخ في  33/36: كما تم تعديل المرسو  التشريعي رقم       

المتعلر بإعداد مسح احراضي العا  ، و كذا احمر  23/24/1002: المؤرخ في 02/264 :رقم

المتعلر بتأسيس السجل العقاري تم تعديله و إتمامه  20/26/1033: المؤرخ في 33/36: رقم

، بسب  أ، 06/126: بالمرسو  رقم  1006و أيضا سنة  82/212: بالمرسو  رقم 1082 سنة

 .سير عمليات مسح احراضي العا  أظهرت نقائص أدت إلى هذه التعديالت 

مراحل رئيسية            26تتطل  المرور على  (عملية مسح احراضي ) كما أ، العملية في حد ذاتها       

و يتطل                ( جراء احول في الدفتر العقاري، مسك الوثائر المنشاة أشغال تحضيرية، اإل) 

إجراء عملي يقو  به احعوا، المكلفو، و التابعين  82تنفيذ هذه المراحل المرور على أكثر من 

عن البلديات  نلمديرية مسح احراضي و منها بعض اإلجراءات التي تتم في شكل فرق منهم ممثلي

و إجراءات أخرى تكميلية تتم عبر ما يعرف بلجا، المسح و فرق المسح و لجا، المعنية، 

 ...المنازعات العقارية 

 

  : ZHUN )(انشاء المناطق الحكرية الىننية الجديدة * 

       نظرا لعجز الحظيرة السكنية بالجزائر التي كانت تعول كثيرا على اإلر  العقاري        

حجل استدراك التأخر في توفير السكن الحضري، و كمنهج للخيارات الذي خلفه االستعمار، و 

المؤرخ               30/660: رقم  االقتصادية التي تبنتها الدولة بعد االستقالل فقد صدر المرسو

المتعلر بإنشاء المناطر السكنية الحضرية الجديدة، و هذا مع                   10/22/1030:في

و قد اعتمدت هذه السياسة ( 1033 -1034)ي تنفيذ المخطط الرباعي الثاني بداية االنطالق ف

كخيار رئيسي النجاز السكن الجماعي بشكل متسارع عن طرير ما يعرف بالبناء الجاهز             
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خاصة، و داخل احوعية العقارية المرصودة لدى البلديات، و هذا بغية التحكم و توجيه               

 .حضري لمواجهة الضغط الديمغرافي السيما بالمد، الكبرى و المتوسطة النمو ال

المناطر السكنية الحضرية الجديدة قد صممت على نمط               " و كما ذكر احد الباحثين با،      

"  1008التي ظهرت سنة  ZUPمناطر التعمير باحولوية 
(24) 

ة و مالية و تقنية، أدى إلى إنتاا أحياء                           إ، هذا البرنامج المتبع بإجراءات إداري     

سكن، و يختلف الحجم حس  التجمع الحضري المستفيد من هذا  البرنامج  422سكنية تبدأ  بسعة 

فقد كانت كثافتها تتمركز في المد، " سكن  422: سكن و قد يقل عن 1222: فيصل إلى حدود 

نطينة و وهرا، و عنابة ، ثم تأتي في الدرجة الثانية المد، المتوسطة الكبرى كمدينة الجزائر و قس

" كسطيف و باتنة، و لم تستثن المد، الصغيرة من التواجد بها أيضا 
(20 )

، و تزود هذه اححياء 

السكنية ببعض التجهيزات القاعدية التي لم تعطي نتائج خدماتية حسنة لسكا، هذه                        

ء، فكانت البرمجة مبنية أساسا على تغطية العجز المسجل في قطاع السكن                 اححيا

و من الناحية العمرانية فقد تم تحديد هذه المناطر  بمخططات  الحضري و بشكل استعجالي،

في شكل توسعات مستقبلية للمد،، هذا ما أدى إلى تثبيت هذه  (PUD) نذاك  ةالتعمير المطبق

ادة بأطراف المد،، و بالتالي بعدها عن خلر الوظيفة التكاملية بين قطاعات المدينة  المشاريع ع

كما أ، نمط البناء الجماعي السيما بالمناطر الداخلية للوطن كا، دخيال على عادات السكا، 

المحليين ، الذين يرفضو، في كثير من اححيا، التقسيمات الداخلية للشقة و يفضلو، المداخل 

لسكن بدال من المداخل  الجماعية، و قد ساهمت هذه العملية في إعطاء نمط تعمير موحد  الخاصة ل

بين مختلف المد، الجزائرية مع تكرار نفس احنماط  و الواجهات تقريبا ، بسب  فقدا، بعض هذه 

ليدهم المشاريع للدراسات العمرانية  و االجتماعية المسبقة التي يتم احخذ فيها بعادات السكا، و تقا

 الخ ... و احتياجاتهم احساسية النتمائهم السكني و لتوفير المرافر الضرورية لهم كالتعليم، الصحة

                                عمااااارات متناااااثرة" ساااا  احااااد الباااااحثين فااااا، هااااذا النااااوع ماااان العماااارا، قااااد ولااااد و ح      

سااانية ، يفتقاار إلااى الفهاام الحقيقااي مخطااط بعياادا عاان اإلن.. .مفكااكصااورة لمجااال  متشااتتة أنتجااتو 

                         للحيااااة فاااي الحاااي الحضاااري ، غيااااب معناااى الجيااارة، انفصاااال باااين الشااابكة الحضااارية الجديااادة

 " و القديماااة
(23)

و رغااام النقاااائص المساااجلة إال أ، هاااذا البرناااامج حقااار بعاااض أهدافاااه السااايما ،  

 بغض النظر عن سلبياته العمرانية للسكا،الحضري احساسية منها  و المتمثلة في توفير السكن 

     

______________________________________________________________________________ 

 (24) M.SAIDOUNI : éléments d’introduction à l’urbanisme. Casbah édition. Alger. Algérie – 2001. P 212 

 . 31ص  2222الجزائر  –ديوا، المطبوعات الجامعية  –حضر و التهيئة العمرانية في الجزائر الت: التيجاني بشير ( 20)

. 30ص  – 2224الجزائر  –قسنطينة . منشورات جامعة منتوري  –السياسات الحضرية : دليمي  –ع  -(  23)
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               و هو     1002سكن و هذا إلى غاية  338.824: و المعمارية، فقد تم انجاز ما يقارب

 .البرامجتاريخ نهاية العمل بهذه 

هذا التشريع العقاري السكني الذي أوكلت مهمة تسييره لدواوين الترقية و التسيير العقاري        

(OPGI)  لم يستثني أيضا الترقية العقارية الخاصة             للدولة،و هي المرقي العقاري العمومي

 .العقارير بتنظيم التعاو، و ذلك بإصدار اآلمر المتعل

 

 :الإعاون العقاري*    

 33/02تم إصدار التشريع الرامي إلى اكتساب السكن الخاص لألفراد بموج  احمر رقم          

المتعلر بتنظيم التعاو، العقاري، و هو يؤسس لتجسيد الحر  26/12/1033: المؤرخ في 

كية، و ذلك عن طرير ما يسمى بالتعاونية المفتوح لكل رب عائلة الكتساب مسكن بكامل المل

                 العقارية التي تعد بمثابة شركة مدنية تخضع للقانو، الجزائري المطبر في مجال التعاونيات

و يسمح هذا اإلجراء للتعاونية العقارية أو  (23/23/1032: المؤرخ في 32/62: أمر رقم ) 

 :كية السكن العائلي ، و بذلك يمكنها من لشركة احشخاص المدنية بالحصول على مل

 .بناء السكنات - أ

عند االقتضاء الشراء من مكات  الترقية و التسيير العقاري لمجموعات  - ب

سكنات جماعية ، سكنات فردية أو على شكل ) عقارية صالحة للسكن 

 (.ملكية مشتركة 

هداف المنشاة من اجلها خاصة و تساعد الدولة و الجماعات المحلية هذه التعاونيات لتحقير اح     

توفير السكن حعضائها ، و تساعد الدولة التعاونيات العقارية لتسهيل الحصول على ملكية مسكن 

شخصي و عائلي، كما تستفيد هذه التعاونيات من تخفيضات ضريبية على نشاطاتها متى           

 .كانت هذه النشاطات تسعى لتوفير السكن 

 

هداف احساسية التي جاء بها هذا احمر يتضح لنا أ، السلطات العمومية لم من خالل اح        

                 تتخلى عن منح الملكية الخاصة، و قد بعثت بهذا البرنامج تماشيا مع برنامج المناطر السكنية

                     الحضرية الجديدة، و بالرغم من ظهور برنامج المناطر السكنية الحضرية الجديدة بشكل

                 أوضح و بارز ميدانيا، فقد اتسم التعاو، العقاري بظهور اقل حدة نظرا لهيمنة البلديات 

                  على العقارات الحضرية الصالحة للبناء و الهيمنة كذلك في تسييرها و انجاز التحصيصات 

 صدور القرار الوزاري المتضمن راجع إلى تأخر و كذلكو بيعها في شكل حصص فردية، 

           تحديد القانو، احساسي النموذجي للتعاونيات العقارية المشار له بالمادة الرابعة من هذا احمر 

               و هو تاريخ صدور القرار عن وزير احشغال العمومية 21/21/1038: و هذا إلى غاية

 .و البناء
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               تعلقة ببرنامج اقتناء احراضي التابعة للدولة على منع بيع و قد تضمنت دفاتر الشروط الم

ة احرض المتحصل عليها دو، تحقير مطابقة البناء و قد أسس هذا الشرط كقيد مانع                       عقط

 .بالعقد اإلداري المتضمن تحويل العقار 

 

ها تميزت بقيا  الدولة بالسيطرة                       كملخص لهذه المرحلة يمكننا أ، نشير إلى أن      

و وضع اليد على العقار الجزائري، و هذا بعد النتائج و الواقع المعقد  الذي خلفته مرحلة                   

االستعمار، حيث كا، البد من التأسيس التشريعي في إطار السيادة الوطنية ، و في إطار النظا  

، و تجسيدا لألهداف و الخيارات المرسومة فقد هيمنت الدولة كفاعل                   السياسي المتبع

وحيد و رئيسي على التسيير العقاري و العمراني، و أعطيت للبلديات صالحيات واسعة               

        لحيازة كل العقارات الواقعة في مجاالتها العمرانية، و هو ما ولد وفرة عقارية غير         

و على عمليات البناء و الحصول                         الحضري مسبوقة انعكست سلبا على سياسة التسيير العقاري

 .  على العقار ، و في نفس السياق كانت لها ايجابياتها خاصة في مجال توفير السكن
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 (:   1080 -1081)د لإلصالح الإشريعي و بداية الإمهي العشوائيةتىوية البنايات  -22-26-26

تميزت هذه الفترة الزمنية بصدور كم معتبر من النصوص القانونية، تعبر بوضوح على         

بداية القطيعة مع الملكية الجماعية و التسيير اححادي للعقار الذي  تحتكره الدولة ، و من ضمن 

بعض احنواع من العقارات التابعة لألمالك هذه النصوص القانونية تلك المتعلقة بالتنازل عن 

الوطنية لفائدة احفراد، و هذا داللة على بداية تشجيع الملكية الخاصة بدال عن الملكية الجماعية 

الممجدة سابقا، و ما يؤكد كذلك حرص الدولة على إشراك الخواص في الترقية و التسيير 

المتعلر بالترقية العقارية، أما عملية  24/26/1083: المؤرخ في 83/23: العقاري القانو، رقم 

تبني سياسات الماضي فيعد كذلك دليل على الخروا من  ىالذي يعبر عل العشوائيتسوية البناء 

 :مرحلة ال يمكن الرجوع لها، و يمكننا التوقف عند المحطات التي ميزت هذه الفترة كما يلي 

 

   :الخاصةتوسيع نطاق الملنية  -أ

المتضمن التنازل عن  23/22/1081: المؤرخ في 81/21دت  بصدور القانو، تجس         

                 احمالك العقارية ذات االستعمال السكني أو المهني أو التجاري و الحرفي التابعة للدولة

و الجماعات المحلية و مكات  الترقية و التسيير العقاري و المؤسسات و الهيئات العمومية، طبعا 

                         ، و بشروط  تقنية و تنظيمية حددتها المراسيم التطبيقية(احفراد) هذا التنازل لفائدة الخواص تم 

                        و القانو، 86/22: ، و كذلك القانو، رقم 83/03،  81/00،  81/04،  81/246: رقم 

د ترت  عن هذه اإلجراءات تدخل الخواص ، و ق81/21: المتمما، للقانو، رقم  86/43: رقم 

في إعادة تجديد و تحسين اإلطار المبني و المجال الحضري، كما يهدف هذا القانو، إلى تنظيم 

النشاط  العقاري الحضري و التهيئة العمرانية على مبادئ و أسس جديدة تساير نظا  السوق                  

            باعتبار أ، العقار هو أسا  كل تنمية حضرية       و حرية المعامالت في مختلف المجاالت، 

 .الخ … أو صناعية أو تجارية

 

           فقد تضمنت هذه الفترة توجهات جديدة ترمي إلى تعزيز الملكية العقارية الخاصة        

بالذكر أ،  و جدير ،المحليةو تدعيمها دو، المسا  باحمالك العامة التابعة للدولة و الجماعات 

 86/644: حرية المعامالت العقارية التي بدأت تظهر ممارساتها تدعمت بصدور المرسو  رقم 

المتعلر بحرية  1034الذي يعدل بعض أحكا  المرسو  الصادر سنة  21/20/1086: المؤرخ في

          تعد كل العمليات التي تتم بين اححياء يقو " المعامالت ، حيث نصت المادة احولى منه 

 ساب      ــهاء أو اكتـها إنشاء أو إنـة و التي هدفـة أجنبيـو، من جنسيـو، أو معنويـبها أشخاص طبيعي
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 الشفعةحرة مع مراعاة ممارسة حر . …أو تحويل حقوق عينية عقارية  
(23)

من طرف الدولة   

 " ذا المرسو و الجماعات المحلية أو هيئة عمومية طبقا للتشريع المعمول به و أحكا  ه

و قد اعفي الجزائريين منها ، حيث أ،  هذه اإلجراءات كانت سابقا مقيدة لفائدة البلديات                 

 .الخ … قبل مباشرة عمليات البيع أو التنازل أو االكتساب

 

 :(للبناءرخصة البناء و رخصة تجزئة احرض  )مراقبة الإعمير و البناء  -ب

مير و البناء التي كانت تسير وفر القوانين السابقة خاصة قانو، البلدية                إ، عمليات التع      

، أصبحت تشهد وتيرة مرتفعة خاصة مع النمو الديمغرافي و الحضري الذي 1033الصادر سنة 

عرفته الجزائر، و منه بات من الضروري التكفل بهذا القطاع ، و مع تعديل قانو، البلدية خالل 

المتضمن عموما تدعيم دور الجماعات المحلية في تسيير و تخطيط توسع  1081ريل شهر اف

 المد، ، حيث أوكلت مهمة إعداد المخططات التوجيهية للتعمير و لو بصفة مؤقتة للبلديات 

في إطار مخططات التنمية الخاصة بالبلدية، طبعا هذه اإلجراءات أرفقت بمها  المراقبة              

و التنسير في مجال العمرا،، السيما عن طرير إنشاء المقاوالت الذاتية للبلديات             و التوجيه

و تكملة لهذا التشريع و من اجل وضع اإلطار القانوني لهذه التوجهات الجديدة و تدعيمها 

  المتعلر برخصة البناء               23/22/1082: المؤرخ في 82/22: تشريعيا صدر القانو، رقم

و رخصة التجزئة للبناء، و الذي اشترط إلزامية الحصول على رخص البناء و رخص التجزئة 

حس  الحاالت و قبل البدء في أية أشغال، إال أ، النقص الذي شاب هذا القانو، هو تحديد المناطر 

 :التي تشترط فيها رخص البناء حيث لم تشمل كل التراب الوطني و حددت كما يلي 

                            ديات و مناطر التوسع السياحي و المجموعات السكنية التي يفوق عدد مراكز البل -

 .نسمة  2022سكانها 

 .المناطر الريفية ذات القيمة الفالحية  -

 .الوزاريةالمناطر المميزة أو المهيأة حس  القطاعات  -

 .المصنفةالمناطر المطلوب حمايتها و  -

المراقبة لمخالفات هذا القانو،، فكانت من مها  أعوا، الشرطة و أعوا، أما في مجال       

مصالح الدولة و الجماعات المحلية المحلفين أو المفوضين لهذا الغرض، و يتكفل رئيس المجلس 

الشعبي البلدي إما بمطابقة البناء للرخص المسلمة أو توقيف احشغال و حجز مواد البناء، و من 

  رلى الجهة القضائية المختصة، طبعا تأتي هذه اإلجراءات بعد تحرير محاضالملف إ تحويلثمة 

 .كما كا، يعتمد نظا  الغرامات المالية  المذكورين،المخالفات الالزمة من طرف احعوا، 

_______________________________________________________________________________ 

                                                   304هاااي رخصاااة تجياااز فاااي بياااع العقاااار للحلاااول محااال المشاااتري فاااي أحاااوال معيناااة نصااات عليهاااا الماااادة  (:préemption)الشااافعة ( 23) 

00ص  -2عدد  1003انظر المجلة القضائية لسنة  ،... من القانو، المدني  و ما بعدها
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             إال أ، وضعية المد،  القانونية،قنية و و رغم كل هذه احسس التشريعية و الضوابط الت

، و لم تتوقف ظاهرته من العشوائي و التجمعات السكانية لم تكن في منأى عن انتشار البناء 

الزحف  خاصة على أطراف المد، بإنشاء أحياء سكنية جديدة منجزة على أراضي فالحية، كما 

 . ة أعلى مما كانت عليه من قبل عرفت اححياء الموجودة كثافة سكنية و سكاني

إ، هذا النمو السريع للتجمعات السكانية دفع بالسلطات العمومية إلى إعادة النظر في السياسة 

                كبداية لالنسحاب الجزئي  أيضاو  بالمد،،تجنبا لألعباء المالية الباهظة للنهوض  العقارية،

       لدولة البنايات الفوضوية و أصدرت التشريعاتو منه تبنت ا ،من مجال التسيير العقاري

 .لذلكالالزمة 

 

 : العشوائيةتىوية و عية البنايات  -ج

باعتبار أ، أغلبية المد، شهدت هذه الظاهرة المشوهة للنسيج العمراني، و التي أفرزت         

بداية الثمانينيات                       كذلك عدة مشاكل اجتماعية و صعوبات مالية في كيفيات التكفل بها، السيما مع

و هي الفترة التي من المفروض أ، البلديات أنهت عمليات دمج احراضي و إنشاء التحصيصات 

السكنية و توزيعها في إطار االحتياطات العقارية ، إذ عمدت السلطات العمومية على تطهير 

شكال القانونية، و في الغرض ذاته التجمعات الحضرية من هذه الظاهرة و محاربتها بشتى اح

قامت بتسوية وضعية البنايات القابلة للتسوية تقنيا و تنظيميا، و هذا ما أكده احمر                 

الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل احراضي قصد  16/28/1080: المؤرخ في 80/21: رقم 

ارية و التسيير العقاري في مجال التعمير المحافظة عليها و حمايتها إلى غاية انسجا  القواعد اإلد

                12/11/1083: المؤرخ في 80/28: و التهيئة العمرانية، و الموافر عليه بالقانو، رقم 

حالة  222222و قد يملت عملية تىوية االحإالل غير الشرعي لألرا ي العمومية حوالي " 

"  على مىإوى القطر الوطني
(28)

لقانو، إجراءات صارمة تجاه عمليات البناء حيث تبنى هذا ا 

إذ ال يجوز حي شخص طبيعي أو معنوي خاص أو عمومي لم يحصل على رخصة  العشوائي

                                            بناء مسبقة أ، يباشر أو يقيم أي بناء مهما كا، موقعه أو نوعه أو استعماله، سوى تضمن

 .ناية جديدة تشييد ب - : االنجاز

 . توسيع بناية موجودة -

 .الزيادة في علو البنايات  -

 .تغيير الواجهة و ما شابه ذلك  -

 

______________________________________________________________________________ 

 .30ص  – 2226 –جزائر دار هومة بوزريعة ال –النظا  القانوني الجزائري للتوجيه العقاري  –سماعين شمة . أ (  28) 
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كما أشار إلى أ، كل الرخص اإلدارية التي تسلمها اإلدارات المحلية ال تحل محل رخصة                  

 ة    ـــذه العمليـــــو نظريا فقد تمكن ه البناء،و إصدار رخص  يوما لدراسة 32  جالو حدد  البناء،

و كااذا وضااع  ليااات جدياادة تزيااد                  للتعمياار،لفااة ماان تطهياار احنسااجة العمرانيااة ماان البنايااات المخا

 .البناءعمليات التعمير و  المراقبة لكلمن 

 

 :النهوض بالإرقية العقارية  - 

للبنايات  وضاعر العقاري، و مع بداية تسوية أتحسبا للخروا من المرحلة السابقة للتسيي     

، و ال، الزمنفي التسيير العقاري تتغير مع مرور  المنجزة فوضويا ، فقد بدأت المنهجية المتبعة

أزمة السكن التي رافقت النمو الديمغرافي الذي عرفته الجزائر خالل هذه الفترة  أصبحت تشكل 

إحدى الرهانات الرئيسية  للسلطات العمومية، و بذلك فقد دعمت الدولة خياراتها بإدخال الخواص 

قارية، و تم التركيز على انجاز السكن من النمط في انجاز السكنات على شكل تعاونيات ع

: الجماعي و النصف الجماعي خاصة داخل احوساط  الحضرية و هذا ما أكده القانو، رقم

المتعلر بالترقية العقارية، و الذي يهدف أساسا إلى تطوير  24/26/1083: المؤرخ في  83/23

ارية في بناء عمارات أو مجموعات تستعمل احمالك العقارية الوطنية ، حيث تتمثل الترقية العق

في السكن أساسا و بصفة استثنائية يمكن أ، تشتمل على محالت مهنية ، و من خالل            

هذه احعمال التي تكيف حس  الحاجات االجتماعية في مجال السكن يتبين لنا أ، الهدف كذلك            

صة، و بالتالي توزيع الوحدات العقارية على             يتعلر بالحصول على الملكية العقارية الخا

   و يتولى انجاز عمليات الترقية. احفراد من خالل المجموعات التي تقو  بالبيع أو اإليجار

 :العقارية كال من 

 الجماعات المحلية * 

 .العموميةالمؤسسات و المقاوالت و الهيئات * 

 .عقاريةلبناء الذاتي أو منتظمين في تعاونيات الخواص سوى على شكل أفراد في إطار ا* 

و جدير بالذكر أ، الهيئات العمومية المعنية بانجاز عمليات الترقية العقارية، و التي تم إنشاءها   

بموج  أحكا  هذا القانو، هي الوكاالت العقارية، و تسمى كذلك بالوكاالت ( 1088سنة ) الحقا 

و من هنا ( إقليم بلدية واحدة وقأ، مجال تدخلها في بعض اححيا، يفحيث )العقارية ما بين البلديات ، 

      كانت بداية التأسيس للتسيير العقاري عن طرير الفاعل الجديد المتمثل في الوكاالت العقارية 

ظيم العقاريين الحضريين بموج  إلى وكاالت محلية للتسيير و التن 1002و التي حولت بعد سنة 

 . جيه العقاري قانو، التو كا أح

إ، هذه الفترة و حس  رأينا الخااص تعتبار مرحلاة انتقالياة ،  تميازت بعادة إصاالحات تشاريعية    

فااي مجااال العقااار و العماارا، ، تهااتم خاصااة بمعالجااة احخطاااء  التااي أفرزتهااا المراحاال الماضااية                 
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ي عاان طرياار إشااراك الخااواص                  و كااذلك التأساايس إلسااتراتيجية مغااايرة فااي مجااال التساايير العقااار

 . في الترقية العقارية، و من ثمة تقاسم احعباء بين كل المتدخلين في مجال التسيير العقاري

                      و عمومااا فقااد تمياازت مرحلااة االحتياطااات العقاريااة ماان تكااوين محفظااة عقاريااة هامااة لصااالح

 فارادت كذلك فاي تاوفير قطاع احراضاي لألها التنموية، و ساهمالبلديات مكنتها من تحقير مشاريع

محارباة الطبقياة االجتماعياة فاي  كاذلك فايت هاذه المرحلاة ي حدود حاجيااتهم العائلياة ، و سااهمف

وفرة العقار و تساوي فرص الحصول علياه، و فاي مجاال الساكن فاناه نظرياا لام تساجل إشاكاالت 

ية الحصول عليه و هو ما يخد  قطااع الساكن الاذي أعطتاه                   على العقار مادا  بإمكا، البلد للحصول

 .الدولة أولوية خاصة 

اال أن الهيمنة المطلقة للبلدديات فدي مجدال الإىديير العقداري ترودت عددة سدلبيات منهدا الإندا ل                 

ار، و هدددو مدددا                    عدددن عددددة أوعيدددة عقاريدددة بأسدددعار ا اريدددة ال تخكدددع للإقيددديم الفعلدددي لىدددعر العقددد

الدددى يلدددك اإلفدددراط فدددي  مدددة األرا دددي الفالحيدددة، و هددديا                          أ ددد يدددجع عمليدددات المكددداربة ، 

 . في اطار عمليات حيا ة األرا ي الداخلة  في حدو  مخططات الإعمير 

 

 :(اإلصالح التشريعي العقاري)  2772فإرة ما بعد  - 22-26-24 

عرفت الجزائر مع نهاية الثمانينيات تغييرا جذريا في اإلستراتيجية السياسية و االقتصادية                      

و االجتماعية ، و ذلك باالنتقال من النظا  االشتراكي إلى التعددية و اقتصاد السوق ، و تجسد 

 . 1080فيفري  26ذلك من خالل اححكا  التي جاء بها دستور 

تطابر و انسجا  بين التشريع العقاري و اححكا  الدستورية فقد صدرت             و حجل إيجاد

عدة  نصوص قانونية، كانت تعبر عن القطيعة مع القوانين السابقة، و من أهم ما يمكن               

تسجيله خالل هذه الفترة و كا، على عالقة بالعقار الحضري و تسييره نشير في البداية إلى 

المتعلر بالبلدية، و الذي منح عدة  23/24/1002: المؤرخ في  02/28: القانو، رقم  إصدار

صالحيات لر ساء المجالس الشعبية البلدية في مجال التعمير و البناء، و ما يرتبط به من            

             مراقبة و متابعة لكل المشاريع التي تنجز على إقليم البلدية، كما تم إنشاء عدة لجا،       

داخل المجلس الشعبي البلدي و منها لجنة التهيئة العمرانية و التي تضطلع بمها                        

االقتراح و البرمجة و التنسير و المتابعة  لكل ما يتعلر  بالمشاريع العمرانية و التنموية               

سيير البلديات أصبحت تتماشى مع عدة               المحلية و القطاعية، حيث أ، المنهجية الجديدة لت

لعمرا، و البيئة                 بامبادئ أهمها المشاورة و المشاركة مع السكا، في عدة مجاالت خاصة 

و في هذا الصدد نذكر بصدور تنظيم تشريعي جديد ينظم عمل الجمعيات و هو ما                         

 .المتعلر بالجمعيات 24/12/1002: المؤرخ في  02/61:  جاء  به القانو، رقم
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أمااااا أهاااام التحااااوالت فااااي مجااااال التساااايير العقاااااري ، و التااااي تعااااد القاعاااادة احساسااااية الجدياااادة                

 :في التسيير فإننا نوجزها حس  المحاور اآلتية 

 

 :العقاريالإوجيه  –أ 

المااااؤرخ                               02/20: ياااادة، صاااادر القااااانو، رقاااام تماشاااايا مااااع اححكااااا  الدسااااتورية الجد            

المتضااااامن التوجياااااه العقااااااري، و يعاااااد هاااااذا التشاااااريع الجدياااااد اإلطاااااار                18/11/1002: فاااااي 

 .المرجعي لسياسة التسيير العقاري بالجزائر 

كال القياود و االعتراضاات  و من أهم مستجداته هو إعادة االعتبار للملكياة الخاصاة، و ذلاك برفاع

التاااي كانااات تعيقهاااا ساااابقا ، كماااا عمااال علاااى تحريااار المعاااامالت العقارياااة ، و إعاااادة احراضاااي               

لمالكهااا احصااليين عاان طرياار إلغاااء احماار المتعلاار بااالثورة الزراعيااة و كااذا احراضااي التااي              

و رغاااام أ، هااااذا التشااااريع                 36/138: وضااااعت تحاااات حمايااااة الدولااااة تطبيقااااا للمرسااااو  رقاااام 

العقااااري الجدياااد خصاااص جااازء مااان أحكاماااه للعقاااار الفالحاااي، إال اناااه ادخااال طرقاااا جديااادة                 

و وضااااع أدوات لتاااادخل الدولااااة و الجماعااااات المحليااااة و الهيئااااات العموميااااة و الخاصااااة فااااي                

 .مرانية التسيير الحضري و تخطيط المجاالت الع

 

                كمااا وضااع هااذا التشااريع حاادا الحتكااار المعااامالت العقاريااة و الساالطة المطلقااة التااي كاناات      

بها البلديات داخل المجال الحضري، و تجسد ذلك بإلغاء أحكا  احمار المتعلار باالحتياطاات  تتمتع

لتااي كاناات  محاال مااداوالت            مااع إبقاااء بعااض الحاااالت االنتقاليااة بخصااوص احراضااي ا" العقاريااة 

كماا ألزمات البلاديات "  و قرارات إدارية مصادق عليها و لم تدمج نهائيا قبال صادور هاذا القاانو،

                           وكااااالت محلياااة للتسااايير إلاااى 83/23: ياااة المنشااااة بموجااا  قاااانو، بتحويااال الوكااااالت العقار

            إنشااااء وكااااالت جديااادة مهمتهاااا تسااايير المحفظاااة العقارياااة العقااااريين الحضاااريين، أو مو التنظاااي

                    للبلاااديات، و أبطااال كااال التصااارفات و المعاااامالت العقارياااة التاااي تقاااو  بهاااا البلاااديات لصاااالح 

 .الخواص، و أبقى على المعامالت لصالح الهيئات العمومية فقط 

ل قااانو، جزائااري يحاادد النظااا  القااانوني و القااوا  التقنااي                 كمااا يعااد قااانو، التوجيااه العقاااري أو      

لألمااالك العقاريااة و نااص علااى أ، احمااالك العقاريااة هااي كاال احراضااي أو الثااروات العقاريااة              

  :هيغير المبنية و 

 .احراضي الفالحية و احراضي ذات الوجهة الفالحية  -

 .احراضي الحلفائية الراضي الرعوية و الغابية و  -

 .احراضي الصحراوية  -

 .احراضي العامرة و القابلة للتعمير  -

 .المساحات و المواقع المحمية  -
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و حساا  وجهااة نظرنااا فااا، هااذا القااانو، و ماان الناحيااة التقنيااة فقااد حاادد كاال أنااواع العقااارات                 

يلااي ارتأينااا أ، نتطاارق لهااذه                     غياار المبنيااة، و تاارك التخصااص للمصااالح المعنيااة بااذلك، و فيمااا 

 :التصنيفات القانونية و التقنية لألراضي كاآلتي 

 

 : الإصني  القانوني للعقار   - 2-أ

 : األمالك الوطنية -

 : المحلية وتشتمل على  وهي األمالك العقارية التي تعود ملكيتها للدولة وجماعاتها     

قمالالالل تمليكهالالالا عالالالرا مالالالاألمالك العموميالالالة وهالالالي   تحمالالالل و  توت  :أمالالالالك الدولالالالة العامالالالة * 

 .مسمب طميعتها أو الغرض المسطر لها للخواص 

 وهي كل األمالك العقارية ما عدى األمالك العامة  : أمالك الدولة الخاصة*     

 .وهنا نالحــظ أن التسيير العقاري يفصل مين األمالك الوطنية ألول مــرة      

 مية للو ية ومنها األمالك الخاصة للو ية األمالك العمو. 

  األمالك العمومية للملدية ومنها األمالك الخاصة مالملدية. 

 :وللتفريق مين األمالك العقارية العمومية واألمالك الخاصة فإن 

 

          التمتال  والتصالرا فالي المالال العقالاري أو الحقالوق العينيالة  هالي حالق  :الخاصةةاألمالك العقاريةة  -

  :لضـرورةمن أجل استعمال األمالك وفق طميعتها والغرض منها وتخض  

 .إثمات المالك لملكه معقد رسمي خاض  لقواعد اإلشهار العقاري  -

 .إثمات الحيازة مشهادة الحيازة المشهرة  -

 .تقيد الملكية الخاصة لقواعد المناء والتعمير  -

 . وكذلك المناطق المحمية  المحافظة على األراضي الفالحية وذات الوجهة الفالحية -

 

 و هااي احمااالك التااي كاناات تحكمهااا الشااريعة اإلسااالمية قباال صاادور قااانو،:   األمددالك الوقفيددة -

الثورة الزراعية، الذي ادمجها لتصبح تابعاة لألماالك الوطنياة، و تماشايا ماع التغييار الاذي عرفتاه 

:  الماااؤرخ فاااي 01/12: الااابالد فاااي سياساااتها و انتهااااا اقتصااااد الساااوق صااادر القاااانو، رقااام 

و هااو التنظاايم الااذي يحاادد اححكااا  العامااة لألمااالك الوقفيااة و كيفيااات تسااييرها                 23/24/1001

  -عا  و خاص  -و حمايتها، و كما اشرنا في بداية هذا الفصل فالوقف نوعا، 
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 : الإصني  الإقني للعقار   -3-أ

 : أراضي فالحية و ذات وجهة فالحية -10

و هي كل ارض تنتج متدخل اإلنسان إنتاجا موجها للمشالر أو الحيالوانأ أو يسالتهلك فالي                          

الصالالناعة مماشالالرة أو معالالد تحويلالالهأ و عليالاله فالالان العقالالار الفالحالالي أو ذو الوجهالالة الفالحيالالة يمكالالن         

 :تصنيفه على اجتماع العناصر التالية 

 .ر إنتاجا أن يكون لهذا العقا -      

 أن يكون هذا اإلنتاج متدخل اإلنسان  -      

 . أن يكون هذا اإلنتاج موجه لإلنسان أو الصناعة أو التجارة -      

 : و تقسم العقارات الفالحية إلى 

 ي           ــة للسقـة أو القاملــلي أ و المسقيـــاج العاـــو هي األراضي ذات اإلنت:  أراضي خصمة جدا* 

 .و تكون الترمة مها عميقة                             

 د                          ـــــــو هي األراضي المسقية أو القاملة للسقيأ و ذات عمق مقمول و تتواج:  أراضي خصمة* 

 . رافيـــــــفي  المناطق الرطمة أو شمه الرطمةأ و   تحتوي على أي عائق طموغ                

 و هي األراضي المسقية و التي تحتوي على عوائق متوسطة   :أراضي ذات خصومة متوسطة * 

 .في الطموغرافيا و في العمق                                         

و يمكالالن أن تكالالون غيالالر مسالالقية شالالرط أن   تحتالالوي علالالى عوائالالق طموغرافيالالةأ و تكالالون نسالالمة           

 .األمطار فيها متغيرة 

و يمكن أن تكالون غيالر مسالقية و نسالمة األمطالار فيهالا متوسالطة  مال  عوائالق متوسالطة فالي                     

الطموغرافيالالا و يالالتم ترتيالالب هالالذ  األراضالالي وفالالق أدوات تقنيالالة مالئمالالةأ و يجالالب علالالى حالالائزي هالالذا  

النالالوع مالالن العقالالار تر يتالاله و العمالالل علالالى اسالالتغالله مقصالالد ا سالالتفادة منالالهأ طمقالالا لمالالا حالالدد  القالالانون  

و في حالة اإلهمال يحق للدولة التدخل من اجل اسالتثمار هالذ  أ (02/20: من القانون  48المادة )

األراضي  أو إيجارها للغالرض الالذي صالنفت مالن اجلالهأ و يلتالزم كالل مالالك أو حالائز  ما سالتثمار 

الفعلي المماشر و غيالر المماشالر لاراضالي الفالحيالةأ للمحافظالة علالى الوجهالة الفالحيالة   و تحديالد 

و إذا امتن  الحائز أو المالالك عالن ذلالك تتالدخل الدولالة مالن اجالل اسالتثمار  أهداا ا  تصادية لهااأل

 : األراضي الفالحية و ذلك كما يلي 

 .ثموت عدم استثمار المالك أو الحائز لارض الفالحية  -

 لهيالنةحالق لامتنال   إنو  لالذلكأو تمالن  لاله مالدة سالنة  اسالتثمارهاأإنذار المالك أو الحائز ليسالتننا  -

 .وض  األرض حيز ا ستثمار لحساب و على نفقة المالك -:  المخولة  انونا القيام مـ 

 .عرض األرض للتنجير  -                              

 .خصمةمي  األرض إذا كانت خصمة جدا أو  -                              
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 :أراضي رعوية و ذات وجهة رعوية  -12

يشالتمل علالى نماتالات                خفيالاأكل األراضي التي يغطيهالا عشالب طميعالي كثيالا أو  و هي           

           .سالالنواتو تحتالالوي علالالى أشالالجار أو شالالجيرات تسالالتغل للرعالالي لمالالدة  سالالنويةأذات دورات نماتيالالة 

أمالالالالا األراضالالالالي ذات الوجهالالالالة الرعويالالالالة فهالالالالي كالالالالل األراضالالالالي التالالالالي تخصالالالالص للرعالالالالي أو يالالالالتم                

خصيصالالالها ألسالالالماب علميالالالة و ميئويالالالة و ا تصالالالادية مثالالالل أراضالالالي األحالالالرا  أو أراضالالالي             إعالالالادة ت

 .ملم  622الحموب الوا عة في مناطق تقل فيها األمطار عن 

و تسالالالتغل هالالالذ  األراضالالالي مشالالالكل جمالالالاعي فالالالي إطالالالار المنفعالالالة العامالالالة للسالالالكانأ  سالالاليما سالالالكان               

 .األريااأ و السكان الرحل 

 

 :ي غامية و ذات وجهة غامية أراض -11

يقصالالالد مالالالاألرض الغاميالالالة كالالالل ارض تغطيهالالالا غامالالالة فالالالي شالالالكل نماتالالالات تفالالالوق كثافتهالالالا                                          

و تقل هالذ  النسالمة فالي المنالاطق القاحلالةأ شالرط أن يمتالد هالذا الغطالاء الغالامي                 أهكتار/شجرة  111

 .هكتار متصلة  12كثر من على مساحة كلية  تقدر من

إمالالا األراضالالي ذات الوجهالالة الغاميالالة فهالالي كالالل ارض تغطيهالالا نماتالالات طميعيالالة متنوعالالة فالالي  امتهالالا                  

.                  و فالالي كثافتهالالاأ و تتفالالرع عالالن تالالدهور الغامالالات مسالالمب  طالال  األشالالجارأ أو الحرائالالق أو الرعالالي 

 :لوجهة الغامية تكون إما و مصفة عامة فان األراضي الغامية و ذات ا

 .أراضي جملية صالحة للفالحة داخل الغامات  -

 . أراضي غير صالحة للفالحة -

 . و يسم  ماستغالل المساحات الداخلة في الغامات و الصالحة للفالحة

 

 :أراضي أو مساحات حلفائية  - 11

 .متقط   تات الحلفاء مشكل كثيا أواو تتركز ممناطق الهضاب و تغطيها نم          

 

 : أراضي صحراوية  - 15

 .ملم  122و هي تلك الموجودة في منطقة تقل فيها األمطار عن           

 

 :األراضي العامرة و األراضي القاملة للتعمير - 16

و هي األراضي التي تهمنا في هذا المحث كونها على صلة مماشرة متسيير المدن                                    

التجمعاتأ وهي كل األراضي التي تشغلها منايات في مجا تها الفضائيةأ وفي مجمل           و 

تجهيزاتها ونشاطاتهاأ حتى ولو كانت هذ  األراضي شاغرة وغير ممينة وغير مزودة                         
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                        ارمكل المرافق الضروريةأ أو غير مهينة  ستقمال مشاري  استثمارية مختلفة في إط

 . و توس  المدن  النمو

أمالالا األراضالالي القاملالالة للتعميالالر هالالي كالالل القطالال  األرضالالية المخصصالالة للتعميالالر فالالي  جالالال معينالالة              

 ( POS-PDAU)مواسطة أدوات التهيئالة والتعميالر ومالتالالي فهالي تحالدد عالن طريالق هالذ  األدوات 

لمرحلالالالة زمنيالالالة محالالالددة إمالالالا  صالالاليرة أو متوسالالالطة                  وتكالالالون هالالالذ  األراضالالالي  املالالالة للتعميالالالر وفقالالالا 

 .المدىأو معيدة 

وهالالالذا حسالالالب حاجيالالالات الملديالالالة التالالالي تسالالالير هالالالذ  العقالالالارات وتحالالالدد طميعتهالالالا وطالالالرا التالالالدخل                 

     أن تكون محفظة عقاريالة        يجب فيهاأ و في هذا الصدد فإن الملدية وفي إطار القوانين المعمول مها 

 :  صد إشماع حاجاتها لاراضي من اجل المناء وتتكون هذ  المحفظة من 

 .الملديةاألراضي التي تملكها  -

 .العقاريةاألراضي المقتناة من السوق  -

األراضي المتحصل عليها من ممارسالة حالق الشالفعة أو األولويالة فالي الشالراء التالي حصاللت  -

 .طمقا لإلجراءات السامقة 

 

اعات المحليالة إعالداد مرنالامج   تنالاء األراضالي دون اسالتعمال حالق الشالفعة                كما يحق للجم         

وتتكالالون المحفظالالة العقاريالالة فالالي إطالالار الموازنالالة مالالين المنالالاءأ الفالحالالة والصالالناعةأ كمالالا تخضالال                 

ن              هذ  العقارات إلالى حريالة التعامالل مالا عالدى حالالة نالزع الملكيالة مالن أجالل المنفعالة العموميالة أو مال

 . أجل حق ا رتفاق إلنجاز مختلا المشاري   سيما مد الخطوط الكهرمائية مين المدن واأل اليم 

كما تجدر اإلشارة فالي هالذا السالياق إلالى وجالود نالوع  خالر مالن العقالارات وهالي األراضالي المحميالة             

ية أو الريفيالالالالة ذات                    ومالالالالن مينهالالالالا المعالالالالالم التاريخيالالالالةأ الموا الالالال  األثريالالالالة المجموعالالالالات الحضالالالالر

الطالالالالالالالام  التالالالالالالالاريخي والثقالالالالالالالافيأ وكالالالالالالالذلك األراضالالالالالالالي ذات الميالالالالالالالزة الطميعيالالالالالالالة والثقافيالالالالالالالة                     

المارزة أ وتتدخل الجماعات المحلية متسجيل هذ  الممتلكالات العقاريالة فالي  ائمالة الجالرد اإلضالافي 

لالوزير المكلالا مالثقافالالة مكالل مشالروع يعالالرا               أ وتعمالل علالى إمالالال  ا08/24: حسالب القالانون ر الالم 

 . في الملك الثقافي

كما يجالب أن تقالوم مصاليانة وحفالظ وتالرميم وإعالادة تنهيالل الممتلكالات الثقافيالة العقاريالةأ وللملالديات             

         فالالي هالالذا المجالالال طلالالب إعانالالات مالالن صالالندوق وطنالالي للتالالراث الثقالالافي لتمويالالل العمليالالات المنوطالالة          

 .مها في هذا المجال 

  :الحضريينالوكاالت المحلية للتسيير و التنظيم العقاريين التسيير العقاري في ظل  –ب 

الوكالا ت العقاريالة المحليالة طمقالا ألحكالام  الانون التوجياله العقالاريأ حيالث تتركالز                    إحالداثتم        

الحقالالالوق العقاريالالالة المخصصالالالة للتعميالالالالر                    مهمالالالة هالالالذ  الوكالالالا ت فالالالي حيالالالازة كالالالالل األراضالالالي و 
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لحسالالاب الملديالالة المعنيالالةأ و تقالالوم الوكالالالة العقاريالالة منقالالل ملكيالالة هالالذ  العقالالارات لصالالالحها أ كمالالا                   

تسالالالالاعد الجماعالالالالات المحليالالالالة فالالالالي تحضالالالالير أدوات  التعميالالالالر و التهيئالالالالة العمرانيالالالالة و إعالالالالدادها                  

         ا أ فهالالي تقالالوم أساسالالا متسالاليير المحفظالالة العقاريالالة للملالالديات المنخرطالالة فيهالالاأ كمالالا تعمالالل          و تنفيالالذه

     و تمالالالادر ة و المنالالالاطق المختلفالالالة األنشالالالطة طمقالالالا ألدوات التعميالالالرعلالالالى تر يالالالة األراضالالالي المجالالالزأ

 . معمليات حيازة األراضي و التنازل عنها 

 

عي و تجالالالاري تقالالالوم المجالالالال  الشالالالعمية الملديالالالة                                  فهالالالي مةسسالالالة عموميالالالة ذات طالالالام  صالالالنا       

أو الو ئيالالة مإنشالالائها مصالالفة فرديالالة أو مشالالتركة فيمالالا مينهالالا و تسالالير هالالذ  المةسسالالات مالالن طالالرا                  

         مجلالالالالال  إداري و يالالالالالديرها مالالالالالديرأ ترمطهالالالالالا مالملالالالالالديات مهمالالالالالة التسالالالالاليير العقالالالالالاري لمجا تهالالالالالا             

 .الحضريةأ و يقيدها مذلك دفتر شروط يمين و يحفظ حقوق الطرفين 

: المالالالالةر  فالالالالي  01/420:و منالالالالذ نشالالالالنة هالالالالذ  الوكالالالالا ت مموجالالالالب المرسالالالالوم التنفيالالالالذي ر الالالالم 

 : أصمحت الملديات مجمرة مقوة القانون على اتخاذ ما يلي من تدامير  22/12/1001

 83/24: مموجالالب المرسالالوم التنفيالالذي ر الالم )  1083تحويالالل الوكالالا ت العقاريالالة المنشالالاة سالالنة  -

إلالالالى وكالالالا ت محليالالالة للتسالالاليير و التنظالالاليم العقالالالاريين الحضالالالريين                        ( 23/24/1083: المالالالةر  فالالالي 

 .(كحالة ملدية مئر العاتر مثال  )

 .أخرىأو إنشاء وكا ت عقارية محلية جديدة مصفة انفرادية أو مشتركة م  ملديات  -

 .إل ليمهامرام اتفا ية م  ا رب وكالة عقارية أو إ -

علالالالى هالالالذا األسالالالا  كلفالالالت الوكالالالا ت العقاريالالالة المحليالالالة ممهمالالالة ميالالال  األراضالالالي الوا عالالالة فالالالي                    

                         المحالالاليط العمرانالالالي لصالالالال  األفالالالراد أ كالالالون التوجيالالاله العقالالالاري وضالالال  حالالالدا  حتكالالالار الملالالالديات

ن تعمالالل علالالى تنظيمهالالا                              أشالالئت مالالذلك سالالوق عقاريالالة حالالرة ينمغالالي علالالى الملالالديات سالالوق العقالالار أ و أن

هالالالذ  اإلجالالالراءات                    . و مرا متهالالالا و جعلهالالالا شالالالفافة مفعالالالل األدوات الجديالالالدة المنشالالالاة لهالالالذا الغالالالرض

تتعلالالالق أساسالالالا                    الجديالالالدة طرحالالالت عالالالدة إشالالالكا ت مالالالين الملالالالديات و الوكالالالا ت العقاريالالالة المحليالالالة

.                   موضالالعية األراضالالي الموروثالالة عالالن نظالالام ا حتياطالالات العقاريالالة و تسالالوية المنايالالات الالشالالرعية 

إذ أشالالار التشالالري  العقالالاري الجديالالد لمعالجالالة هالالذا الوضالال  إلالالى أحكالالام انتقاليالالة تخالالص ا سالالتمرار                   

ة و الحيالالازة غيالالر الشالالرعية لاراضالالي التالالي كانالالت ملفاتهالالا  ائمالالة                     فالالي تسالالوية المنايالالات الالشالالرعي

منالالالاله وضالالالالحت إلزاميالالالالة الالالالالدمج النهالالالالائي                      83أ حيالالالالث أن المالالالالادة 16/28/1080 : مالالالالل تالالالالاري  

            ضالالمن ا حتياطالالات العقاريالالة للملالالديات لاراضالالي الممنيالالة الوا عالالة داخالالل محالاليط عمليالالات التهيئالالة       

و منالالاطق صالالناعية  مالالل صالالدور  الالانون التوجيالاله أ و التعميالالر فالالي شالالكل منالالاطق حضالالرية جديالالدة 

عن طريق مداو ت مصادق عليها من  مل المجال  الشعمية الملديةأ أو كانالت موضالوع                 العقاري

تعلالالالق رخالالالص منالالالاء أو تجزئالالالةأ فيجالالالب أن تالالالدمج نهائيالالالا هالالالذ  األراضالالالي طمقالالالا ألحكالالالام األمالالالر الم
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ما حتياطالالات العقاريالالة أ ثالالم تحالالول هالالذ  األراضالالي مقالالوة القالالانون إلالالى الوكالالا ت العقاريالالة المحليالالة 

أمالالا األراضالالي التالالي تهاونالالت                  . المعنيالالة مالالن اجالالل تسالالييرها و متامعالالة العمليالالات التالالي شالالرع فيهالالا

طمقالالالا                      و تخلالالالت عنهالالالا الملالالالديات و لالالالم تالالالدمج فتمقالالالى تحالالالت تصالالالرا مالكهالالالا األصالالالليين و تسالالالير

 .المدنيلقانون التوجيه العقاري و القانون 

 

فشالل السياسالة العقاريالة و صالعومة  -و لالو مصالفة مصالغرة  -من هنا يمكن لنا أن نستخلص        

التسالاليير و التهالالاون فالالي التعامالالل مالال  المهالالام المنوطالالة مالملالالديات إلالالى المسالالتوى الالالذي أمقالالى عمليالالات 

أ ممعنالالى أن هنالالاك صالالعومات  1002لالالم تنتهالالي حتالالى معالالد سالالنة  1034 عقاريالالة  شالالرع فيهالالا منالالذ

اعترضت سميل تحقيق التوافق مين التشري  و التطميقأ هذا مطميعالة الحالال كالان لاله األثالر الساللمي 

 سالاليما إذا ارتالالمط  محالالق الملكيالالة التالالي تفسالالر لنالالا ممعنالالى ميالالداني فوضالالوية ضالالري علالالى اإلنتالالاج الح

 . مرخصة المناء  ترتمط مصفة  حقة  ا نجاز مادامت

 

  يفوتنا في هذا الجانب أن نذكر مالان مالدة تساليير العقالار التالي مارسالتها الوكالا ت العقاريالة                       

                       أ و ذلالالالالك عالالالالن طريالالالالق إحالالالالداث  ليالالالالات 2226سالالالالنة و انتهالالالالت سالالالالنة  12: المحليالالالالة لالالالالم تتجالالالالاوز

                  وكالالالالالالا ت الو ئيالالالالالالة للتسالالالالالاليير العقالالالالالالاري جديالالالالالالدة تالالالالالالوحي إلالالالالالالى مركزيالالالالالالة القالالالالالالرارأ مإنشالالالالالالاء ال

و حولالت كالل األمالالك . 20/11/2226المالةر  فالي  26/428: مموجب المرسوم  التنفيالذي ر الم 

                    العقاريالالالالة و المنقولالالالالة و الحقالالالالوق العينيالالالالة األخالالالالرى التالالالالي تحوزهالالالالا الوكالالالالا ت القديمالالالالة و كالالالالذا

                        التالالالي لهالالالا فالالالروع علالالالى مسالالالتوى معالالالض الملالالالديات حسالالالب إلالالالى الوكالالالا ت الجديالالالدةأ و موظفيهالالالا

                                            و مالنسالالالالالالمة للوكالالالالالالالة الو ئيالالالالالالة أملديالالالالالالة و فائالالالالالالدتها مالنسالالالالالالمة للتسالالالالالاليير العقالالالالالالاري كالالالالالالل أهميالالالالالالة

 ( .الملديات مقر الدوائر خصوصا) 

 

المركزيالالالة اإلداريالالالة علالالالى مسالالالتوى الو يالالالةأ و تتمثالالالل                          و تتمتالالال  هالالالذ  الوكالالالا ت الو ئيالالالة م       

فالالالي كالالالل مالالالا يتعلالالالق مالتسالالاليير و مقالالالوة مالالالن خالالالالل مجلالالال  إداري يرأسالالاله والالالالي                    (الدولالالالة) اإلدارة 

  الو يالالالالةأ حيالالالالث أن إجالالالالراءات الحصالالالالول و حيالالالالازة األراضالالالالي الصالالالالالحة للمنالالالالاء مقيالالالالت مالالالالنف                   

ت كثيالالرا التوافالالق مالالين العالالرض                   الالاألشالالكال السالالامقة و أصالالمحت تالالتم وفالالق إجالالراءات ممركالالزة و أعا

.                 خاصالة مالا تعلالق متالوفير التحصيصالات و العمالل علالى تهيئتهالا و توزيعهالا للمسالالتفيدين. و الطلالب 

تسالالارع إلالالى تنفيالالذ و تمنالالي                    إذ  ن هالالذ  الوكالالا ت الجديالالدة تعتمالالد كثيالالرا علالالى طامعهالالا التجالالاري و 

كل العمليالات المتعلقالة مزيالادة الرصاليد المالالي عالوض العقالاريأ و الالدليل علالى ذلالك ا متعالاد عالن                

نالالي                    لكالالل مالالا هالالو اجتمالالاعي و الخالالوض وراء كالالل مالالا هالالو تر الالوي عالالن طريالالق الميالال  مالالالمزاد الع

 . لتحصيصات التر وية التي ورثتها أو أنشنتها لكل الجيوب الشاغرة و ل
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هالالذ  المنهجيالالة الجديالالدة فالالي التسالاليير العقالالاري حملالالت الملالالديات أعمالالاء جديالالدة تالالتلخص فالالي                            

و تحويلهالالالالا للوكالالالالا ت العقاريالالالالة                      أ الحالالالالرص الشالالالالديد علالالالالى تالالالالوفير األراضالالالالي الصالالالالالحة للمنالالالالاء

جالالل التقليالالل مالالن حالالدة الطلمالالات و الشالالكاوي المقدمالالة فالالي هالالذا الشالالننأ كالالون المالالواطن                   الو ئيالالة مالالن ا

ما زال متالنثرا أو لالي  علالى علالم مالان الملالديات خرجالت مالن ملالا توزيال  األراضاليأ و اناله لالي                                

انتشالالالار                        مالالالن صالالالالحياتها ميالالال  األراضالالالي للخالالالواص و مالالالن جهالالالة أخالالالرى حرصالالالها علالالالى عالالالدم

المنايالالالات الالشالالالرعية و ا سالالالتيالء علالالالى الجيالالالوب الشالالالاغرة داخالالالل المدينالالالةأ و التالالالي عالالالادة مالالالا                          

يقالالالوم السالالالكان أو أصالالالحاب الطلمالالالات المودعالالالة مهالالالذ  السالالاللوكات التالالالي   تخالالالدم سالالالوى المصالالاللحة                     

سالالكن الخاصالالةأ فالالي حالالين أن لهالالا عالالدة  ثالالار سالاللمية علالالى الوسالالط  الشخصالالية اينيالالة كحالالل أزمالالة ال

الحضالالالري مصالالالفة عامالالالةأ و الالالالذي تتحمالالالل الملالالالديات نتائجالالاله السالالاللمية مصالالالفتها الفاعالالالل الرئيسالالالي                    

 .في تسيير المدينة 

 

ير              هذ  الهينة العمومية المتمثلالة فالي الوكالا ت العقاريالة لالم تمنال  الملالديات مالن تكالوين و تسالي       

الممتلكالالات العقاريالالةأ و وضالالعت عالالدة وسالالائل  انونيالالة لصالالال  الملالالديات مالالن اجالالل تمكينهالالا مالالن                        

 : تكوين أمالك عقارية فيما يخص األراضي الالزمة  نجاز استثماراتها و ذلك عن طريق 

 .ممارسة الوكا ت العقارية حق الشفعة لفائدة الملدية لتلمية الحاجيات ذات الطام  العام  -

 .الشراء المسمق لاراضي من السوق العقارية من طرا الوكا ت العقارية  -

اكتساب األراضي العمومية من مصال  أمالالك الدولالة التالي يمكالن أن تطمالق إزائهالا أسالعارا  -

 .يز العمومي المزم  انجاز  منخفضة حسب الحاجة من التجه

 .العامةاكتساب األراضي مواسطة إجراء نزع الملكية من اجل المنفعة  -

.                     لكالالن الوا الال  فالالي تكالالوين هالالذ  األمالالالك العقاريالالة ينصالالب مجملالاله فالالي انجالالاز المرافالالق العموميالالة

 . وكالة العقاريةو   يتصل مماشرة في توفير  ط  األراضي لافرادأ إ  إذا خض  مسمقا لل

و كملخالالالالص جزئالالالالالي عالالالالالن إحالالالالداث هالالالالالذا الفاعالالالالالل الجديالالالالالد المتمثالالالالل فالالالالالي الوكالالالالالا ت العقاريالالالالالة                            

 :نسجل النقاط التالية 

إمعالالالالالاد الملالالالالالديات مالالالالالن التسالالالالاليير العقالالالالالاري و مالتالالالالالالي إنهالالالالالاء الالالالالالوفرة و الهيمنالالالالالة العقاريالالالالالة                              -0

 .مها  التي كانت تتمت

نقص إنشاء التحصيصات السالكنية  ساليما ا جتماعيالة منهالا مسالمب انسالحاب الدولالة مالن تهيئالة  -2

ة أ و عجز الملديات ماديا عن تهيئتها و هو ما يشالج  الوكالا ت العقاريالة أالعقارية المجزاألوعية 

علالالى تهيئالالة  األراضالالي مالالن اجالالل رفالال  أسالالعار ميعهالالا مصالالفتها ذات طالالام  تجالالاري  تتصالالرا  وفالالق 

 .لقانون ا
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العقاريالالالالالة للمشالالالالالاري  المرتمطالالالالالة مالخدمالالالالالة                   يالالالالالةعتتالالالالالدخل الملالالالالالديات و تضالالالالالمن تالالالالالوفير األو -1

 .العمومية للمواطن 

               .السالكن  تزال الملالديات فالي نظالر المالواطن هالي المسالئولة عالن تالوفير و توزيال  األراضالي و  -1

الملديالالالالالة فالالالالالي تالالالالالوفير العقالالالالالارات                           و هالالالالالو ا نطمالالالالالاع الالالالالالذي مقالالالالالي سالالالالالائدا خاصالالالالالة مالالالالال  ظهالالالالالور 

 . للمشاري  العمومية

 .السكناتساع الهوة مين العرض و الطلب في  طاع العقار و  -5

 .إمعاد اإلدارة عن السكان مشكل إداري  -6

  رغالالالم أن  الالالانون التوجيالالاله العقالالالاري جالالالاء لمحارمالالالة المضالالالارمة العقاريالالالة و تحريالالالر السالالالوق             -7

 .الحضريإ  أن المسجل ميدانيا يمين العك  خاصة م  ظهور الطمقية في امتالك العقار 

أصالمحت لاله أسالماب تالرتمط أساسالا مصالعومة أو اسالتحالة الحصالول  العشالوائي المناء الالشرعي -8

 .على العقار

 

  :العقاريو التعمير في ظل التوجيه  التهيئة - ج

ير العقالالاري مرافقتهالالا مقالالوانين جديالالدة هالالدفها الالالتحكم فالالي                   ا تضالالت السياسالالة الجديالالدة للتسالالي         

العمالالالران و المالالالدن ماعتمالالالار أن العقالالالار هالالالو رافالالال  المدينالالالة و حاضالالالنها أ و هالالالذا مالالالن اجالالالل إتمالالالام                 

      اإلجالالالراءات التشالالالريعية المرتمطالالالة مالعقالالالار علالالالى نمالالالط يوافالالالق اإلسالالالتراتيجية العامالالالة المنتهجالالالة             

مالالالن  مالالالل السالالاللطات العموميالالالةأ و ألجالالالل المالالالدء ممرحلالالالة جديالالالدة خاليالالالة مالالالن التجالالالاوزات العقاريالالالة                       

 الالد                  1080و العمرانيالالة أ علالالى  اعتمالالارا أن  الالانون معالجالالة المنالالاء غيالالر المشالالروع الصالالادر سالالنة 

د ادخالالالل فالالالاعلين جالالالدد و أعطالالالى                   حقالالالق األهالالالداا المرجالالالوة منالالالهأ و  ن التسالالاليير العقالالالاري الجديالالال

عالالدة فالالرص للخالالواص مغيالالة التالالدخل فالالي اإلنتالالاج الحضالالريأ و هالالو األمالالر الالالذي يتطلالالب وضالال                  

األطالالر األساسالالية لتنظالاليم هالالذ  العمليالالة الحساسالالة التالالي تمالال  مصالالفة مماشالالرة األنسالالجة العمرانيالالة 

 02/20 :تعميرأ و ألجل ذلالك صالدر القالانون ر الم الموجودة و كذا النطا ات العقارية الممرمجة لل

المتعلالالق مالتهيئالالة و التعميالالر الالالذي ألغالالى كالالل  القالالوانين العمرانيالالة  18/11/1002: فالالي  المالالةر 

م  اإلمقاء على استمرار تطميق أدوات التعمير  (80/21و  انون  82/22 سيما  انون ) السامقة 

 .حكام هذا القانونالمصادق عليها سامقا عندما تكون غير مخالفة أل

 

و يهالالالدا أساسالالالا إلالالالى وضالالال  أدوات و ميكانيزمالالالات جديالالالدة يخضالالال  لهالالالا التسالالاليير و اإلنتالالالاج       

العمراني مالملدياتأ كما تمنى هذا التشري  مصطل  جديد يتمثل فالي التهيئالةأ و حسالب نظرنالا فالان                   

منشالالاة  مالالل صالالدور هالالذا القالالانون               هالالذا المفهالالوم يسالالعى لمعالجالالة األجالالزاء الحضالالرية المعمالالرة أو ال

خاصالالة تهيئالالة و تنظالاليم و معالجالالة األحيالالاء الفوضالالوية القديمالالة و كالالذا التحصيصالالات التالالي حالالالت                   

يهالدا              " عن األهداا المنشالاة مالن اجلهالا أ و  الد نصالت المالادة األولالى مالن هالذا القالانون علالى اناله 
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مالالالة الراميالالالة إلالالالى تنظالالاليم أنتالالالاج األراضالالالي القاملالالالة للتعميالالالر و تكالالالوين                   إلالالالى تحديالالالد القواعالالالد العا

و تحويالالالل الممنالالالى فالالالي إطالالالار التسالالاليير ا  تصالالالادي لاراضالالالي و الموازنالالالة مالالالين وظيفالالالة السالالالكن                  

              و الفالحالالالة و الصالالالناعة أ و أيضالالالا و ايالالالة المحالالاليط و األوسالالالاط الطميعيالالالة و المنالالالاظر و التالالالراث       

.                 "الثقافي و التالاريخي علالى أسالا  احتالرام ممالاده و أهالداا السياسالة الوطنيالة للتهيئالة العمرانيالة 

و التالالالي تهالالالدا مالالالدورها إلالالالى ا سالالالتعمال األمثالالالل للمجالالالال الالالالوطني مالالالن اجالالالل الهيكلالالالة و التوزيالالال                  

ا سالالالتغالل العقالنالالالي للمالالالوارد الطميعيالالالة                  المحكالالالم لانشالالالطة ا  تصالالالادية و المالالالوارد المشالالالرية و

 .فهي  مذلك تشكل اإلطار المرجعي للحفاظ على المجال الجغرافي من ناحية ا ستعمال 

 

 :)d’urbanismees instruments L)أدوات التهيئة و التعمير  -1-ج

الغيالر أ فهالي تكتسالي الطالام                و هي  ليات و وسائل  انونية و تقنيالة  املالة للمعارضالة أمالام          

اإلجرائالالالي و القالالالانوني أ و تهالالالدا إلالالالى تحديالالالد التوجيهالالالات األساسالالالية لتهيئالالالة األراضالالالي أ كمالالالا                   

تضالالالمط تو عالالالات التعميالالالر و  واعالالالد  أ و تحالالالدد الشالالالروط التالالالي تسالالالم  علالالالى وجالالاله الخصالالالوص                   

النشاطات الفالحية و حمايالة المسالاحات الحساسالة و الموا ال               مترشيد استعمال المساحاتأ و و اية

    إلى تعيالين األراضالي المخصصالة للنشالاطات ا  تصالادية ذات المنفعالة العامالة  و كذلكو المناظرأ 

و المنايات المرصودة لالحتياجالات الحاليالة و المسالتقملية فالي مجالال التجهيالزات الجماعيالة المتعلقالة 

                     طات و المسالالالالاكنأ و تحالالالالدد كالالالالذلك  شالالالالروط التهيئالالالالة و المنالالالالاء للو ايالالالالة مالالالالنمالخدمالالالالة و النشالالالالا

 .األخطار الطميعية 

هالالذا مالالا نالالص عليالالة  الالانون التهيئالالة و التعميالالر فالالي جانمالاله الخالالاص مالالندوات التهيئالالة و التعميالالر                        

 الات تمليالك األراضاليأ و تقييالدها و نتطرق لهذ  األدوات مصفتها على اتصالال مماشالر متحديالد نطا

 : حسب وجهة معينة تخصص لها  حقاأ و تتشكل هذ  األدوات من 

 

 : (PDAU)المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير  -أ

 (  المعدل والمتمم 28/15/0990:المةر  في  90/077:المرسوم التنفيذي ر م ) 

                   (PDAU)التالالوجيهي للتهيئالالة والتعميالالر  إن  ليالالات التهيئالالة والتعميالالر الممثلالالة فالالي المخطالالط         

و معالالالالض المخططالالالالات الثانويالالالالة األخالالالالرى مثالالالالل مخططالالالالات                   (POS)ومخطالالالالط شالالالالغل األراضالالالالي 

تجزئالالة المنالالاطق السالالكنية والمنالالاطق الصالالناعية وتهيئالالة مالالداخل المالالدنأ تعتمالالر الوسالاليلة األساسالالية 

ها الحضالريأ ويالتم إعالداد هالذ  المخططالات ماعتمارهالا                     والمعتمدة في تساليير المالدن وتحديالد مسالتقمل

أداة للتخطالالالاليط المجالالالالالي والتسالالالاليير الحضالالالالري مالالالالن طالالالالرا مكاتالالالالب دراسالالالالات متخصصالالالالة فالالالالي                      

هالالذا المجالالال أ وتخضالال  الدراسالالات لمراحالالل العالالرض والمنا شالالة ثالالم المصالالاد ة أ ليالالتم معالالد ذلالالك                

 . ى ارض الوا   تجسيدها عل
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كمالالالا حالالالددت اإلجالالالراءات القانونيالالالة التالالالي تالالالنظم إعالالالداد هالالالذ  الدراسالالالات موجالالالوب إشالالالراك معالالالض              

المتعاملين والفاعلينأ مما فالي ذلالك المجتمال  المالدني والجمعيالات المحليالة المهتمالة  و يتناسالب هالذا 

ركة و اتخالاذ القالرار تهيئة إنتاج المجال و ذلالك عالن طريالق صاليرورة إداريالة للمشالا" اإلجراء م  

 .(29)"  من طرا السلطات المحلية و المصال  المسيرة

      
 

و نظالالرا لاهميالالة المالغالالة التالالي يكتسالاليها المخطالالط التالالوجيهي للتهيئالالة والتعميالالر فالالي التسالاليير                          

               العقالالاري و تسالالاليير المالالالدن والتجمعالالالات السالالالكانيةأ و وضالال  خطالالالط تهيئالالالة المنالالالاطق األخالالالرى مالالالن 

اإل لالالاليم الملالالالدي أ إذ انالالاله يحالالالدد  فالالالاق التنميالالالة علالالالى المالالالدى المعيالالالد فالالالي ظالالالل احتالالالرام الممالالالاده                      

العامالالة  للسياسالالة الوطنيالالة للتهيئالالة العمرانيالالةأ ويالالتم إعالالداد هالالذا المخطالالط وفقالالا إلجالالراءات معينالالة                        

أ و التالي تقالوم تعميالر والمنالاء ومممالادرة مالن الملالديات المعنيالةوتحت اإلشراا المماشر لمديريات ال

 : نوجزها كمايلي  التيلمهام مدورها متنفيذ ا

المصالالاد ة علالالالى إعالالالداد الدراسالالالة عالالن طريالالالق مداولالالالة المجلالالال  الشالالعمي الملالالالدي وهالالالي مرحلالالالة                        -

يالالتم منا شالالة الهالالدا                          مهمالالة جالالدا أ أيالالن يالالتم تحديالالد محالاليط  و مسالالاحة تالالدخل هالالذ  الدراسالالة حيالالث 

مالالالالالن إعالالالالالداد هالالالالالذ  الدراسالالالالالة والتطالالالالالرق إلالالالالالى المعالالالالالد ا  تصالالالالالادي وا جتمالالالالالاعي لهالالالالالاأ ومالالالالالدى                            

 .مالئمتها  حتياجات السكان

معد إنهاء مرحلة المصاد ة علالى إعالداد الدراسالـة أ يتخالذ  الرار إداري ملالدي لتمليالا الهيئالات  -

المحليالالالالة و الو ئيالالالالة إلمالالالالداء رأيهالالالالا حالالالالول المشالالالالاركة فالالالالي إعالالالالداد الدراسالالالالة                          العموميالالالالة

 : و ينص المرسوم التنفيذي المذكور أعال  على انه 

 :   يستشار وجوما

:                  كالالالل اإلدارات العموميالالالة والمصالالالال  التامعالالالة للدولالالالة علالالالى المسالالالتوى المحلالالالي و الالالالو ئي مثالالالل

لتعميالالالالالالر والمنالالالالالالاءأ مديريالالالالالالة التخطالالالالالاليط والتهيئالالالالالالة العمرانيالالالالالالة أ مديريالالالالالالة المصالالالالالالال                       مديريالالالالالالة ا

الفالحيالالالة أ محافظالالالالة الغامالالالاتأ غالالالالرا التجالالالارة والفالحالالالالةأ مديريالالالة الالالالالريأ مديريالالالة األشالالالالغال                

 ال   ...راضيالعمومية أ مديرية الثقافةأ مديرية أمالك الدولةأ مديرية الحفظ العقاري ومس  األ

 :   يستشار اختياريا

ومعالالالض مكاتالالالب الدراسالالالات                         السالالالكنيةأولجالالالان األحيالالالاء  المالالالدنيأالجمعيالالالات المحليالالالة والمجتمالالال  

وكالالالالذلك المالالالالالك والحالالالالائزين لعقالالالالارات مالالالالن اجالالالالل تجنالالالالب                    المهتمالالالالةأأو المةسسالالالالات الخاصالالالالة 

 .شاري المالنزاعات العقارية أثناء تجسيد 

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

 A. .ZUCCHELI : introduction a l’urbanisme opérationnel et a la composition urbaine .vol2.OPU (29) 

ALGER 1983.P 69 
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   وهنا نالحظ أن التشاور م  السكان مصنا كإجراء اختياري أ وهذا ما يعنالي اناله مإمكالان                       

مالالن                   الملديالالة إشالالراك هالالة ء أ كمالالا مإمكانهالالا عالالدم إشالالراكهم لحضالالور مراحالالل منا شالالة الدراسالالةأ و

وجهالالة نظرنالالا نعتمالالر أن المالالواطن مصالالفته المسالالتعمل األساسالالي والمسالالتفيد مالالن الدراسالالة  مالالد أن               

لالالى جلالالب اكمالالر عالالدد                يستشالالار وجومالالا أ خاصالالة مالالا يتعلالالق متحديالالد توسالال  المدينالالةأ ويجالالب العمالالل ع

ممكالالالن مالالالن السالالالكان  سالالاليما ذوي ا ختصالالالاص ورةسالالالاء الجمعيالالالات المعنيالالالةأ ويكمالالالن ذلالالالك فالالالي                

إعادة النظر في هذا اإلجراء القانوني مالن جهالةأ ومالن جهالة أخالرى المحالث علالى إحالداث  شالروط            

تالالالدخل المعنيالالالين مالالالن السالالالكانأ و يالالالتم                     مقيالالالدة وملزمالالالة  مالالالل المصالالالاد ة علالالالى الدراسالالالة تحيالالالل دون 

 .هذا عن طريق القنوات المعتمدة و الجوارية للسكان 

 :  مراحل عرض الدراسة -*

يالالتم عالالرض الدراسالالة معالالد تكملالالة اإلجالالراءات المتعلقالالة متعيالالين مكتالالب الدراسالالات و إنهالالاء                            

.                    ر المجلالالال  الشالالالعمي الملالالالدي أو ممقالالالر مديريالالالة التعميالالالر والمنالالالاءالمعاينالالالات الميدانيالالالة األوليالالالة ممقالالال

حيالث يمثالالل مكالالان وتالالاري  عالرض مراحالالل الدراسالالة أهميالالة  صالوى خاصالالة مالملالالديات المعيالالدة عالالن              

 .مقر الو ية في حالة عرض المخطط ممديرية التعمير والمناء 

 :ا ستقصاء العمومي مرحلة -*

خض  المخططات التوجيهية للتعمير معد إنهاء مراحالل عرضالها و منا شالتها  و المصالاد ة                 ت       

يومالالاأ عالالن طريالالق التعليالالق ا شالالهاري ممقالالر الملديالالة              15األوليالالة عليهالالا لالستقصالالاء العمالالومي لمالالدة 

حيالالالث                 و ماألمالالالاكن والسالالالاحات العموميالالالةأ وأيضالالالا عالالالن طريالالالق الصالالالحا الوطنيالالالة و الجهويالالالةأ

ليطلالالال  عليالالاله كالالالل                 ( التقريالالالر)يوضالالال  المخطالالالط ويعالالالرض ممقالالالر الملديالالالة رفقالالالة الملالالالا اإلداري 

.               هالالالذي مإمكانالاله تسالالجيل مالحظاتالاله أو ا تراحاتالاله أو اعتراضالالات شالالخص طميعالالي أو معنالالوي أ و

 . وهذا عن طريق سجل خاص يتكفل مه محافظ محقق معين مسمقا 

 :مرحلة المصاد ة على المخطط  -*

تتم المصاد ة علالى المخطالط مالن طالرا والالي الو يالة معالد موافقالة المجلال  الشالعمي الملالدي                       

المخالالالتص إ ليميالالالاأ وكالالالذلك معالالالد رفالالال  التحفظالالالات التالالالي يمكالالالن أن تسالالالجل أثنالالالاء فتالالالرة ا ستقصالالالاء             

ا علالالى مداولالالة للمجلالال  الشالالعمي                    العمالالوميأ وتالالتم المصالالاد ة عالالن طريالالق  الالرار  إداري يتخالالذ منالالاءل

الملالالديأ و معالالد إنهالالاء هالالالذ  المراحالالل يعتمالالر المخطالالالط مصالالادق عليالالهأ ومالالالذلك فهالالو  امالالل للتنفيالالالذ                

دون أي تعالالالديل إ  فالالالي الحالالالا ت التالالالي حالالالددها القالالالانونأ ويملالالالا لكالالالل المصالالالال  المختصالالالة علالالالى                

 .ى المحلي و الو ئي المستو
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 : (POS)مخططات شغل األراضـي  -ب

 ( المعدل والمتمم 28/15/0990: المةر  في  90/078: المرسوم التنفيذي ر م ) 

وهالالو يضالالمط شالالغل األراضالالي مالتفصالاليل فالالي إطالالار توجيهالالات المخطالالط التالالوجيهي للتهيئالالة                     

ألراضالالي أ كمالالا يضالالمط القواعالالد المتعلقالالة مالالالمظهر والتعميالالر أ ويعالالين حقالالوق المنالالاء واسالالتخدام ا

الخالالالارجي للمنايالالالات و يخضالالال  لالالالنف  اإلجالالالراءات المتعلقالالالة مإعالالالداد المخطالالالط التالالالوجيهي للتهيئالالالة              

والتعميالالالرأ و يختلالالالا عنهالالالا فيمالالالا يتعلالالالق مالالالإجراءات المصالالالاد ةأ حيالالالث يصالالالادق عليالالاله رئالالالي                    

داولالالالالة المجلالالالال  الشالالالالعمي الملالالالالديأ وهالالالالذا معالالالالد إنهالالالالاء                         المجلالالالال  الشالالالالعمي الملالالالالدي عالالالالن طريالالالالق م

ا معالالالد وضالالالعه تحالالالت تصالالالرا                  61فتالالالرة ا ستقصالالالاء العمالالالومي المقالالالدرة مالالالـ  الالالا و يصالالالم  نافالالالذل يومل

ا أخرىأ ويملا لكل المصال  المعنية  61الجمهور لمدة   .يومل

 

  :( es actes d’urbanismeL )عقود التعمير  -2-ج

الالالذي يحالالدد كيفيالالات تحضالالير شالالهادة  28/15/0990: المالالةر  فالالي  90/076: المرسالالوم التنفيالالذي ر الالم )

التعمير و رخصة التجزئة و شهادة التقسيم و رخصة المناء و شهادة المطامقة و رخصالة الهالدم  و تسالليم 

 .المعدل والمتمم  ( ذلك 

هيئة و التعميالر تمعالا لتوجيهاتهالاأ و تسالهر             و هي العقود اإلدارية التي تجسد تطميق أدوات الت      

علالالى ا حتالالرام الشالالامل لممالالاده العمالالرانأ و تالالدخل فالالي مجالالال التعميالالر العملالالي و الميالالدانيأ فهالالي           

مالالالذلك تمثالالالل الحلقالالالة األخيالالالرة لتجسالالاليد سياسالالالة التعميالالالر و العقالالالار الجديالالالدةأ و تالالالتلخص فالالالي عقالالالود                

رخصالة ) دوات التهيئة و التعمير أو تعمالر عنهالاأ و منهالا الالرخص العقاريالة إدارية تستخرج من أ

شالالالالهادة التعميالالالالرأ شالالالالهادة                 ) و منهالالالالا الشالالالالهادات ( التجزئالالالالةأ رخصالالالالة المنالالالالاءأ رخصالالالالة الهالالالالدم 

و التالالالي تسالالاللم طمقالالالا للمعلومالالالات و التوجيهالالالات الالالالواردة مالالالندوات                    ( المطامقالالالة أ شالالالهادة التقسالالاليم 

 . التهيئة و التعمير للقطعة األرضية محل الطلب أو طمقا لتوجيهات الرخص العقارية 

 

و تعد هذ  العقود العمرانية حلقة وصل مماشرة ما نجالاز الميالدانيأ فهالي التالي تحالدد شالروط                  

سالييري التعمير  و المناء و القسمة للعقاراتأ و يسالتخلص نظريالا أنهالا  تكتسالي طالام  إجرائالي و ت

خالاص يالالةثر مشالكل مماشالالر علالالى نوعيالة العمالالرانأ حيالث أن الترتيمالالات المتعلقالالة ممالن  هالالذ  العقالالود              

 مالالد أن تعمالالرعن التوجالاله الرئيسالالي  لسياسالالة الدولالالة فالالي الحفالالاظ علالالى نمالالو التجمعالالات السالالكانية                     

مدراسالالتها فالالي منحهالالا للمالالواطنين                  و تسالالييرهاأ كالالون الصالالرامة المالغالالة أو كثالالرة المراحالالل المتعلقالالة

أو المسالالتعملين أو أصالالحاب المشالالاري   الالد تحيالالل دون التقيالالد مهالالا مالالن طالالرفهمأ ممعنالالى المسالالاهمة                

و فيمالالالا يلالالالي نسالالالتعرض مفهالالالوم هالالالذ  العقالالالود                   أمشالالالكل غيالالالر مماشالالالر فالالالي انتشالالالار المنالالالاء المخالالالالا

  :مهالمعمول  و طرق منحها حسب التشري 
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 (: ertificat d’urbanismeC)شهادة التعمير * 

و هالالي الوثيقالالة التالالي تسالاللم لصالالالاحمها منالالاء علالالى طلالالب منالالالهأ و تعالالين حقو الاله فالالي المنالالالاء و       

مالالن جميالال  األشالالكال التالالي تخضالال  لهالالا  طعالالة األرض المعنيالالةأ حيالالث أن هالالذ  الشالالهادة  ا رتفا الالات

 طعة األرض من أدوات التهيئة و التعمير المطمقة ( يةهو)تعد ممثامة مستخرج لوظيفة  العمرانية

و تمالالدأ تالالدريجيا ممخطالالط شالالغل األراضالالي ثالالم المخطالالط التالالوجيهي للتهيئالالة و التعميالالر و فالالي حالالالة                 . 

غيالالالاب هالالالذ  األدوات تمالالالن  طمقالالالا للمخططالالالات العمرانيالالالة المعمالالالول مهالالالا علالالالى مسالالالتوى الملديالالالة                  

 ... (.الموجه أو غير  مخطط التعمير ) 

معالالد الدراسالالة التقنيالالة للملالالا المقالالدم و اخالالذ رأي                فقالالطأتسالاللم هالالذ  الشالالهادة مالالن طالالرا الملالالديات 

و تالالدوم مالالدة دراسالالة و تحضالالير و مالالن  هالالذ  الشالالهادة                   المنالالاءأمصالالال  الدولالالة المكلفالالة مالالالتعمير و 

 .تسليمهااري  أشهر و تحدد صالحيتها مسنة واحدة من ت 12

و ممالالالا أن هالالالذ  الشالالالهادة تعالالالد عنصالالالر رئيسالالالي فالالالي المعالالالامالت العقاريالالالة خاصالالالة تلالالالك المرتمطالالالة                   

 : ما تناء األراضي  نجاز مشاري  التر ية العقارية فهي إذا تطرح عدة إشكا ت مثل 

 .ياتللملدعدم توفر دراسات مخططات شغل األراضي ممعض أجزاء المحيط العمراني  -

 .التعميروجود معض القط  شاغرة و غير موظفة أو موجهة من طرا مخططات التهيئة و  -

                 .الدراسالةالمطلومالة ضالمن حيالز مخطالط شالغل أراضالي  يالد  توجالد العقالاراتفي معض الحالا ت  -

                و هالالو مالالا يحيالالل دون مالالن  هالالذ  الشالالهادات إلالالى حالالين إنهالالاء الدراسالالة و المصالالاد ة عليهالالا و هالالذا    

 .كمتوسطسنتين  12يعني ا نتظار لمدة  د تصل إلى 

العقاريالالالالالة جالالالالالراء الحصالالالالالول علالالالالالى                    خاصالالالالالة التر يالالالالالةكثيالالالالالرا عمليالالالالالات التعميالالالالالر و  تتعثالالالالالر -

ن المنظومالالالالة العمرانيالالالالة و العقاريالالالالة تسالالالاليران فالالالالي اتجالالالالاهين مختلفالالالالين                    نشالالالالهادة العمالالالالرانأ و كالالالال

  .المعضالقوانين معضها و   تكمل 

 

  (:ermis de lotirP)رخصة التجزئة * 

تخضالال  عمليالالات تقسالاليم األراضالالي لقطعتالالين أو أكثالالر إلالالى رخصالالة مسالالمقة تمنحهالالا السالاللطة                          

مقرار من رئي  المجل  الشعمي الملدي أ  رار من والي الو يالة أ مموجالب مرسالوم صالادر ) المختصة 

و هالذا تمعالا لحجالم و أهميالة المشالروع المالراد انجالاز أ و تخالص هالذ   (و العمالران عن  وزير السكن

الرخصالالة العقالالارات الحضالالرية فقالالط أ و يتقالالدم المالالالك أو موكلالاله مطلالالب رخصالالة التجزئالالة مرفقالالا 

مالمخططالالات الهندسالالية و العمرانيالالة الالزمالالة و دفالالاتر الشالالروط  لمصالالال  الملديالالة المعنيالالةأ حيالالث                  

الملالالا و اخالالذ الالالرأي التقنالالي لمصالالال  الدولالالة المكلفالالة مالالالتعمير علالالى مسالالتوى الو يالالة                   تالالتم دراسالالة

و التالالالي مالالالدورها تسالالالتعين حسالالالب نوعيالالالة المشالالالروع مالمصالالالال  المعنيالالالة علالالالى مسالالالتوى الو يالالالة                 

أ و تالالدوم مالالدة دراسالالة              ..(األشالالغال العموميالالة أ الالالري أ الميئالالة أ الصالالحة  و السالالكان أ الحمايالالة المدنيالالة ) 
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أشالالهر أ و يجالالب أن تكالالون مخططالالات التجزئالالة موافقالالة  11و تحضالالير و مالالن  رخالالص التجزئالالة 

لتوجيهالالات أدوات التهيئالالة و التعميالالرأ و تحالالدد مالالدة صالالالحية هالالذ  الرخصالالة عالالادة مثالثالالة سالالنوات         

وم خاللهالالا المالالالك متجزئالالة   يقالال (يقيمهالالا مكتالالب الدراسالالات أو المهنالالد  المعمالالاري الالالذي اعالالد الدراسالالة )

المعنيالة و انجالاز األشالغال المتعلقالة مالتهيئالة و المحالددة مالدفتر الشالروط  و تسالمى أيضالالا  األراضالي

منشغال النفال  أ و تتالوج عمليالة التهيئالة ممالن  شالهادة تنفيالذ األشالغال و التالي تعالد إجماريالة فالي حالالة 

ادي للوحالالدات العقاريالالة الجديالالدة تحويالالل ملكيالالة القطالال  المجالالزاة  أو إيجارهالالاأ حيالالث أن الوجالالود المالال

يمقى عالقا مانجاز أشغال النف  المذكورةأ و تترتالب عالن التجزئالة اختفالاء الوحالدة العقاريالة األوليالة                  

 .و ظهور وحدتين عقاريتين جديدتين أو أكثر أ كما تتغير الحدود و الشكل و المساحة 

ميالالداني  لشالالغل األراضالالي الممرمجالالة للتعميالالر               و تسالالاهم  هالالذ  الرخصالالة فالالي التحضالالير الفعلالالي و ال

كونهالالا الوسالاليلة األساسالالية لتجسالاليد أدوات التهيئالالة و التعميالالرأ و التالالي تمقالالى دائمالالا موافقالالة و مرافقالالة                 

و مطامقالالة  علالالى األ الالل للتوجيهالالات األساسالالية لهالالذ  األدواتأ  سالاليما تخصالاليص  طالال  األراضالالي                 

أ و مهالالذا فهالالي تشالالهد نفالال  اإلشالالكا ت كمالالا                    (الالال  ... سالالتعمال التجالالاري أ السالالكني أ الصالالناعي ا ) 

ضالالا إلالالى ذلالالك أن أشالالغال التهيئالالة المنجالالزة  سالاليما مالالن طالالرا الخالالواص                  أفالالي شالالهادة التعميالالر 

المرا مة و المتامعالة  مسمب نقص أ دائما تكون من ل التكاليا على حساب الجانب النوعي لاشغال

الميدانيالالة و حالالرص المالالر ين العقالالاريين علالالى الحصالالول علالالى شالالهادة تنفيالالذ األشالالغال دون ا هتمالالام 

 .مالتهيئة النوعية أ و هو ما يطرح صعومات  حقة أثناء عمليات المناء للوحدات العقارية 

 

 (:ermis de construireP) رخصة البناء * 

 :لكل مالك أو موكله مـ  و هي الرخصة التي تخول        

                 -الداعمالالالالة  الجالالالالدرانانجالالالالاز  -تالالالالدعيم المنايالالالالات الموجالالالالودة و توسالالالاليعها  -مماشالالالالرة المنالالالالاء الجديالالالالد 

و يالالالرتمط حالالالق المنالالالاء معقالالالد ملكيالالالة العقالالالار                   أ ...التوزيعالالالات الداخليالالالة للمنالالالاء  -تعالالالديالت الواجهالالالة 

انون التهيئالالالة و التعميالالالرأ و تمالالالن  هالالالذ  الرخصالالالة مالالالنف                   طمالالالق لقالالالانون التوجيالالاله العقالالالاري و  الالال

اإلشالالالالكال التالالالالي تالالالالنم  مهالالالالا رخصالالالالة التجزئالالالالةأ و يرفالالالالق طلالالالالب رخصالالالالة المنالالالالاء ممخططالالالالات                      

  91/29: المعالالدل للقالالانون  11/15: الهندسالالة المعماريالالة و الهندسالالة المدنيالالة طمقالالا ألحكالالام القالالانون 

المعماريالالة يجالالب أن توافالالق أحكالالام شالالهادة التعميالالر الخاصالالة مقطعالالة األرض             حيالالث أن المخططالالات 

و كالالذا أحكالالام رخصالالة التجزئالالة طمقالالا لاحكالالام العامالالة للتهيئالالة و التعميالالر التالالي يحالالددها المرسالالوم              

        الالذي يحالدد القواعالد  العامالة للتهيئالة و التعميالر 28/15/0990: المالةر  فالي   075/ 90: التنفيذي 

 (. CESو  معامل ا ستيالء على األرض   COS سيما  معامل شغل األرض )  و المناءأ

و هالالالو مالالالا يفالالالرض نوعالالالا موحالالالدا للتوزيعالالالات الداخليالالالة أو حتالالالى معالالالض الواجهالالالات و ممسالالالاحات                 

 هالالالالذ  اإلجالالالالراءات تفالالالالرض صالالالالعومات كميالالالالرة فالالالالي                ... معينالالالالة علالالالالى كامالالالالل التالالالالراب الالالالالوطني
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تطميقهالالا ميالالدانيا أ حيالالث أن الحاصالاللين علالالى رخالالص المنالالاء   يتفقالالون فالالي كثيالالرا مالالن الحالالا ت مالال  

هالالالذ  المخططالالالاتأ و أن المخططالالالات   تتفالالالق أيضالالالا مالالال  خصوصالالاليات                 تضالالالمهاالتفاصالالاليل التالالالي 

          السالالالكانأ و مالتالالالالي فالنتيجالالالة تفالالالرز حتمالالالا مخالفالالالة أحكالالالام الرخصالالالة المسالالاللمة و منالالاله التشالالالري         

المطمالالالقأ هالالالذ  الحالالالالة تعمالالالر عالالالن نالالالوع مالالالن المنالالالاءات الالشالالالرعية المتمثلالالالة فالالالي عالالالدم احتالالالرام                        

 . مطامقة مخططات ا نجاز

 

و نظرا                        أ إن رخصة المناء إجمارية  مل المدء في أي انجاز جديد مهما كان نوعه        

لتي يستغر ها طلب الحصول على رخصة المناء فان الكثير من                    لإلجراءات المطولة ا

المعنيين يماشرون انجازاتهم دون رخصةأ و يتقدمون مطلمات الحصول عليها عند الضرورة 

مفتشي التعميرأ شرطة ) فقط  خاصة في غياب المرا مة و المتامعة العمرانية للمصال  المعنية 

خصة المناء في كل القطاعات العمرانية و خارج حدود المحيط العمراني و تشترط ر( العمران

كذلك أ و تعفى من هذ  الرخصة المنايات التي تقوم مها وزارة الدفاع الوطني حفاظا على 

السرية التي تكتنا هذا القطاع في حين أن هذا النوع من المناء يخض  للدراسات نفسها المعمول 

 . مها 

 

 (:ermis de démolirP)رخصة الهدم  *  

  و هي الرخصة الالزمة لكل عمليالات الهالدم الكليالة أو الجزئيالة للمنايالات التالي يريالد مالكهالا         

تنفيذ هذا النالوع مالن األشالغالأ و تخضال  لالنف  اإلجالراءات اإلداريالة كمالا فالي رخصالة المنالاءأ مال  

 .ية األخرى تغيير في نوعية المخططات التي يجب تقديمها و معض اإلجراءات الثانو

غيالالالر انالالاله يمكالالالن لالالالرئي  المجلالالال  الشالالالعمي الملالالالدي أن يالالالنمر معمليالالالات الهالالالدم حسالالالب اإلجالالالراءات                  

المطمقالالة لضالالمان سالالالمة و امالالن األشالالخاص فالالي حالالالة الممالالاني المهالالددة ما نهيالالار مالالثالأ و تعالالد                   

 .تقنية المطلومة أثناء عمليات الهدم هذ  الرخصة إلزامية حفاظا على توفر الشروط األمنية و ال

 

 (:rmitéoconfertificat de C)شهادة المطابقة   * 

تتوج عمليات المناء الخاضعة لرخصة المناء مشهادة مطامقة تمن  منف  الطرق التي تمالن                           

طالامق للمعالايير                     مص ماله   يعنالي فالي كالل الحالا ت اناله المالرخ المنالاءحيالث أن أ مهالا رخصالة المنالاء

على المسالتفيد مالن رخصالة  90/076: من المرسوم التنفيذي ر م  51و لهذا ألزمت المادة أ التقنية

 .المناء أن تسلم له عند إتمام أشغال المناء شهادة مطامقة األشغال المنجزة 

.           يالات ذات ا سالتعمال السالكنيو تعتمر هذ  الشالهادة ممثامالة شالهادة اسالتقمال الجمهالور مالنسالمة للمنا 

 .الصناعيو ممثامة شهادة أولية لالستغالل مالنسمة للمماني ذات ا ستعمال التجاري أو 

 



 "النشأة و مراحل التطور "الجزائر التشريع العقاري في  :ألولاالفصل                                         النظريالجزء 

 

 60 

 (:ertificat de morcellementC)شهادة التقسيم  * 

و لها  أكثرأإلى  سمين أو  ايريد تقسيمه منايةو هي عمارة عن شهادة تسلم لكل مالك          

 .األمتغيير الوحدة العقارية و تجزئتها إلى وحدات جديدة و اختفاء الوحدة  طام 

                          تجدر اإلشارة إلى أن تسليم هذ  الرخص يخض  لرسوم عقارية لصال  الملديات تتراوح من

  .حسب حجم المشروع  و استعماله و تكلفته المالية" دج  011.111511دج إلى غاية  875511" 

و كملخص نستطي  القول أن اإلجراءات و األشكال التي يتم مها تحضير و دراسة و تسليم   

و تتطلب استشارة مصال  على ( أشهر 11في حدود ) عقـود التعمير تستغرق و تا مطو  

التقنيأ و تطرح عدة                      الرأيالمستوى الو ئيأ ممعنى نوع من المركزية في اتخاذ 

 :  كا ت  منها خاصة إش

                    إتمام أشغال النف  من طرا المر ي العقاري إ  مشرطإذا علمنا مان رخصة المناء   تمن   -

 .مالمناءأو المالك أو القائم 

 .األراضينقص تغطية الملديات مالدراسات الخاصة ممخططات شغل  -

 .معض المساحات الحضرية و توجيههاالتهيئة و التعمير متوظيا  تكفل مخططاتنقص  -

 .الملديةانطالق معض طالمي عقود التعمير في األشغال ممجرد إيداع الملا على مستوى  -

 .عدم التوافق العملي مين شهادة التعمير و رخص التجزئة و المناء  -

 مالت المعاعدم التوافق مين  انون التوجيه العقاري و  انون التهيئة و التعمير فيما يخص  -

 (.النف ارتماط مي  األراضي المجزاة مشهادة تنفيذ أشغال ) العقارية   

 النقص الواض  في إعداد مخططات الرف  الطموغرافي التي تطرح مشاكل  حقة أثناء  -

 .ا نجاز مما يفرض تعديل رخصة المناء كإضافة  مو أو جدار إسناد لتعديل المستوى مثال   

ممدة زمنية لالنطالق في أشغال المناء  د   تكفي للحصول                     ارتماط عقود ا متياز -

 .على رخصة المناء و ا نجاز

أثناء               ( حصة الطرق و المساحات الخضراء و موا ا السيارات) إتالا أشغال التهيئة  -

 .عمليات المناء 

 

 : األمالك الوطنية و سبل الحفاظ  -د

مكوناتها و النظر في إيجاد الوسائل و السمل لكيفيات و تحديد األمالك الوطنية  من اجل      

: صدر التشري  المتعلق ماألمالك الوطنية مالقانون ر مأ تسييرها و من ثمة المحافظة عليها

: المةر  في 81/06: أ و هذا معدما كان ينظمها القانون ر م 10/02/0991: المةر  في  91/11

ذي الغي مموجب األحكام التشريعية الجديدة التي نظمها هذا القانون أ حيث تم ال 11/15/0981
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الو ية  )  تعريا األمالك الوطنية مننها جمي  العقارات التامعة للدولة و الجماعات المحلية

 .و صنفها إلى أمالك عمومية و أمالك خاصة ( الملدية

 

 :  األمالك العمومية -1.د

ي   يمكن أن تكون محل ملكية خاصة تمعا لغرضها أو تخصيصها و كذا و هي األمالك الت      

طميعتهاأ أما غير ذلك فهي أمالك وطنية خاصةأ و منه فهذا النوع من األمالك غير  املة 

للتصرا و   للتقادم عك  األمالك الوطنية الخاصة التي يمكن التصرا فيها من الهيئات 

 .حسب التشري  و التنظيم المعمول مه ( مستوى الو ية  مديرية أمالك الدولة على) المختصة 

 

 : تكوين األمالك الوطنية* 

 :منهايتم تكوين األمالك الوطنية مطرق عديدة و وسائل تنظيمية حددها التشري  و         

 .التمادلالشراء و  -

 .التقادم  و الحيازة -

 .الشفعة و التركات التي   وارث لها -

: المةر  في 90/00ن اجل المنفعة العمومية و يحددها القانون ر م نزع الملكية م -

 . 27/17/0991: المةر  في  91/086و كذا المرسوم التنفيذي ر م  27/11/0990

 .الشاغرةكل العقارات التي   مالك لها أو العقارات  - 

ث محدد يمكن أو توفي مالكه دون وجود وار معرواأفمثال عندما   يكون للعقار مالك محدد و 

 .الخاصةالوطنية  الكورة إدراج هذ  العقارات ضمن األمللهيئات المذك

(             عقارات و منقو ت ) و يتميز هذا القانون مالوضوح و التفصيل لتعريا األمالك الوطنية 

فهو تجسيد للسياسة الجديدة  السامقةأو أزال كل التنا ض الذي كان موجودا ضمن التشريعات 

 .الدولةنتهجة من طرا الم

و  ن ما يهمنا في هذا اإلطار هي األمالك التامعة للدولة و الوا عة ضمن الحدود العمرانية 

للمدن و المحددة أساسا مالعقارات الممرمجة للتعمير أو المعمرةأ فهذ  النقطة  د فصل فيها  انون 

لم تدمج في إطار ا حتياطات  التوجيه العقاري أ و الذي أشار إلى أن األمالك العقارية التي

                        العقارية للملديات  مل صدور  انون التوجيه العقاري تمقى تحت تصرا مالكيها األصليين  

و مالتالي تجدر اإلشارة إلى اإلجراءات التي يستغر ها تحويل األراضي الممرمجة لتجهيزات 

   المةر  90/151: نظمها المرسوم التنفيذي ر معمومية أو لتحصيصات سكنية مثال أ و التي ي

       الذي يحدد شروط إدارة األمالك الخاصة و العامة التامعة للدولة و تسييرها 21/00/0990: في 

و يضمط كيفيات ذلكأ حيث أن إجراءات تحويل العقارات تتم وفق ترتيمات ممركزة على 

 :و هذا ما ينتج عنه  مستوى الو يةأ و مإشراا مديرية أمالك الدولةأ
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 (.أشهر فنكثر 16: تصل إلى ) استهالك مدة زمنية معتمرة  -

 . -إن وجدت  -تشجي  المر ين العقاريين على التعامل أكثر لامالك التامعة للملدية  -

تلقي عدة صعومات إدارية من اجل الحصول على  رار تحويل العقارات و كذا  رارات  -

 .  العمومية التخصيص مالنسمة للمشاري

ا نطالق في أشغال المناء خاصة مالمشاري  ا ستعجالية أو المرتمطة مسنة مالية و مغالا  -

 .  مالي ممرمج لالستهالك سنويا  مل الحصول على  رار التخصيص و رخصة المناء 

 

  :( 10/11/0991: المةر  في  91/11: المرسوم التشريعي ر م ) النشاط العقاري  - هـ

صدر هذا المرسوم المتعلق مالنشاط العقاري تكملة و تواصال م  سلسلة اإلصالحات         

 86/17التشريعية المتعلقة مالعقار خاصة الحضري منهأ فمعد التر ية العقارية التي عرفها  انون 

جاء هذا المرسوم التشريعي ليلغي اإلجراءات السامقة المرتمطة مالتر ية العقاريةأ نظرا لتغير 

روا و عدم تحقيق نتائج ايجامية على الميدان خاصة ما تعلق مإنتاج السكن و تنظيم العمران الظ

. 

و  ن التر ية العقارية كانت منظمة في إطار معين و محدد فقد أتى هذا اإلصالح إلعطاء نهج 

ين جديد و إستراتيجية مختلفة لعمليات التر ية العقاريةأ و إدراجها كنشاط تجاري لكل المتعامل

في هذا المجالأ مإنتاج المحالت السكنية و المهنية و الصناعيةأ ماستثناء الخواص الذين يقومون 

 (.المناء الذاتي ) مانجاز منايات لسد حاجياتهم الخاصة 

 

و هو النشاط الذي يشتمل على مجموع األعمال التي تساهم في انجاز أو تجديد األمالك       

أفراد أو مجموعات في ) أو اإليجار أو لسد ا حتياجات الخاصة العقارية التي ستخصص للمي  

أ و  ن تكاليا السكن الملقاة على عاتق الدولة أو ما يعمر عنه ماإلنفاق (شكل تعاونيات عقارية 

العمومي أصمحت من غير الممكن تحمل أعماءها الماليةأ و تجسيدا لممدأ إشراك الخواص في 

المرسوم تنفيذا لهذ  السياسة و المماده أ و  د تميز هذا التشري  اإلنتاج الحضري فقد صدر هذا 

 مإدخال الشفافية على العال ة القائمة مين المتعامل في التر ية العقارية مالمشتريأ و كذا

الضمانات التي وفرها لكل طرا من التعا د مإنشاء صندوق الضمان و الكفالة المتمادلة في 

: ر م  شاء مةسسة تختص مهذا الجانب ينظمها المرسوم التنفيذيو هذا مإن  التر ية العقارية

و  د نظم النشاط العقاري عمليات و شروط مي  العقارات  11/00/0997: المةر  في 97/116

و اإلشهار  الممنية مناء على التصاميمأ و اخض  هذ  العملية إلجراءات التوثيق و التسجيل

عقارية للمناية أو لجزء منها من  مل المشتري إ  معد العقاريأ و كما ألزم حيازة الملكية ال

مطامقة المناء من طرا المتعامل في التر ية العقارية أو ما يعرا مالمر ي العقاري ألحكام 

 .رخصة المناء و إلزامية استخراج شهادة المطامقة 
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ماعية                و  د تكفل هذا المرسوم مكيفيات تنظيم أجزاء الملكية المشتركة في المنايات الج

 .أو تجمعات المساكن 

 

و كملخص جزئي فقد نظم هذا التشري  عمليات التر ية العقارية و التجديد العقاريأ  و      

ادخل جانب ا ستثمار ا متيازي في انجاز السكن و  اإلى حد كمير في توفير السكنأ كم  أسهم

المالي العمومي الذي أثقل كاهل السلطات الذي مدور  ساهم في  التقليل من حدة ا ستهالك 

 .العمومية 

و يمقى العائق الكمير لهذ  العملية هو طرق الحصول على العقارات المالئمة و تنظيمها                    

 :و العمل على تر يتهاأ نظرا لصعومة و تعقيد اإلجراءات المرتمطة مها  مثل 

 .للتعمير اختيار األراضي المناسمة و القاملة   -

 .فرض استخراج شهادة التعمير حتى مالمناطق المغطاة ممخطط شغل األراضي  -

 ( .مشرط  فاس  في حالة عدم مطامقة المناء)الحصول على العقود اإلدارية لمي  العقار   -

 .تجزئة الوعاء العقاري  -

صة التجزئة                        انجاز الشمكات الضرورية طمقا لرخ) تهيئة الوعاء العقاري المتحصل عليه  -

 (.و أحكام   انون التعمير

 .الحصول على رخص المناء  -

 .التمويل المالي لعمليات ا نجاز  -

 .المستفيدينمطامقة المنايات و تسليمها للمشترين أو  -

 

 :إصالح التشريع العمراني وفق مبادئ التنمية المستدامة  -ل

 91/29: رية كاملة من العمل مقوانين التهيئة و التعمير  سيما ر ممعد مرور أكثر من عش        

تمنالالت السالاللطات العموميالالة مالالنهج جديالالد يرتكالالز علالالى مفهالالوم ا سالالتدامة فالالي التعامالالل مالال  الجانالالب 

العمراني خاصةأ و  ن النتائج المرجوة سامقا  الد   تتحقالق حاليالا متغيالر الظالروا و المعطيالاتأ 

م  كل الفالاعلين مالن اجالل المحافظالة علالى ا سالتهالك المجالالي فقد أصم  من الضروري التشاور 

للعقالالار مسالالمب التعميالالر المفالالرط و تماشالاليا مالال  أسالال  التنميالالة المسالالتدامةأ و منالاله فقالالد صالالدرت عالالدة 

 :نصوص  انونية جديدة تهتم مالمجال الممني منها 

لمسالالتدامة متهيئالالة اإل لالاليم و تنميتالاله ا المتعلالالق 02/02/2110: المالالةر  فالالي 10/21: القالالانون ر الالم) 

أ  91/29: و المتمم لقانون التعمير ر الم  المعدل 01/18/2111: المةر  في  11/15: القانون ر م

 .القانون التوجيهي للمدينة المتضمن  21/12/2116: المةر  في 16/16: القانون ر م

 (.إتمام انجازها و المتعلق ممطامقة المنايات  21/17/2118: المةر  في  18/05: القانون ر م 
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 :تهيئة اإلقليم و تنميته المستدامة  -1ل

تالالالم تحديالالالد األدوات و التوجيهالالالات المرتمطالالالة متهيئالالالة اإل لالالاليم طمقالالالا لممالالالاده ا سالالالتدامة فالالالي                                

الفضالالاء الالالوطني و انسالالجامه مالالن خالالالل وضالال  ا ختيالالارات اإلسالالتراتيجية و السياسالالات  تنميالالة كالالل

 .األهدااات و الرامية لتحقيق هذ  األدو

حيث أن الدولة هي التي تمادر و تدير السياسة الوطنية لتهيئة اإل ليم و تنميته المستدامة مالتشالاور 

م  كل الفاعلين و ممساهمة فعالة للمواطنينأ و مهذا فقد تشكلت األدوات الجديدة لتهيئة و تخطيط 

 :المجال و يمكن لنا أن نلخصها في ايتي 

 ة اإل لالالاليم و الالالالذي يغطالالالي كامالالالل التالالالراب الالالالوطني و يتالالالرجم المخطالالالط الالالالوطني لتهيئالالال

التوجيهالالات اإلسالالتراتيجية و األساسالالية فيمالالا يخالالص السياسالالة الوطنيالالة لتهيئالالة اإل لالاليمأ و 

يهالالدا هالالذا المخطالالط إلالالى تعالالويض العوائالالق الطميعيالالة و الجغرافيالالة للمنالالاطق و األ الالاليم 

أ و منه ضالمان تحقيالق  لضمان تثمين اإل ليم الوطني و تنميته و إعمار  مشكل متوازن

الظروا المعيشية من خالل نشر الخدمات العمومية و محارمة كل أشالكال التهمالي  و 

اإل صالاء ا جتمالالاعي فالي األريالالاا و المالدنأ كمالالا يهالدا هالالذا المخطالط إلالالى الالتحكم فالالي 

 .و تنظيمها من خالل األدوات الموضوعة لذلك  المدن

 لسياسالالة المخطالالط الالالوطني لتهيئالالة         المخطالالط التالالوجيهي لتهيئالالة السالالواحل و الالالذي يحالالتكم

اإل لالاليم فالالي المحافظالالة علالالى الشالالريط السالالاحلي و الفضالالاءات الهشالالة  سالاليما المسالالتهدفة 

 .معمليات التعمير 

  المخطالالط التالالوجيهي لحمايالالة األراضالالي و مكافحالالة التصالالحر و الالالذي يملالالور كالالذلك خطالالط

 .المجالمحارمة التصحر و المحافظة على األراضي المستهدفة في هذا 

  المخطط الجهالوي لتهيئالة اإل لاليم و يشالمل هالذا المخطالط األسال  المتوافقالة مال  المخطالط

الوطني لتهيئة اإل لاليم و يعمالل علالى ترجمتهالا فالي إ لاليم معالينأ حيالث أن األ الاليم تشالمل 

و يهالتم هالذا المخطالط كالذلك متقياليم (. أ الاليم جهويالة  19هناك ) عدة و يات من الوطن 

ر للمالالوارد الطميعيالالة  سالاليما منهالالا المالالاء و اسالالتعمالها األوضالالاع و األخالالذ معالالين ا عتمالالا

استعما  رشيداأ كما يعمل على تنظيم العمران مما يشج  التطور ا  تصادي و اندماج 

 .السكان و توزي  األنشطة و الخدمات و التسيير المحكم للفضاء العمراني 

 قة عن المخطالط الجهالوي المخطط الو ئي لتهيئة اإل ليم و يتكفل متثمين الترتيمات المنمث

 :خاصة تلك المهتمة 

 تنظيم الخدمات العمومية و مساحات التنمية المشتركة مين الملديات  -

 .ا هتمام مالميئة  -
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 . المنية الحضرية و ترتيمها  -

                      المخطط الجهوي لتهيئة فضاءات الحواضر الكمرىأ و يقصد مها التجمعات الحضرية 

 املية لتطوير وظائا      و لها  فنكثرأ نسمة  111.111التي يملا عدد سكانها على األ ل              

                                                             مالر هالذا المخطالط ممثامالة مخطالط على وظيفتهالا الجهويالة و الوطنيالة أ و يعتدولية زيادة 

 . حواضر الكمرى ما يخص اليفهيئة اإل ليم لتو ئي 

 

 :(المحافظة على العقار) و تحسين العمران  العشوائيتفعيل سبل محاربة البناء   -2ل

                       عمالالال مالمعطيالالات اينيالالة للمالالدن الجزائريالالة و ممالالا تشالالهد  مالالن انتشالالار واسالال  لظالالاهرة المنالالاء        

هداا سالامقة لتهيئالة اإل لاليم و تنميتاله الالشرعيأ و التي خالفت كل األطر المسطرة و المدرجة كن

المستدامةأ خاصة ما يتعلق مالمحافظة على الثروات الطميعية و تمكين األجيال الالحقة من حقهالا 

 .في التنميةأ و  ن العقار خاصة الحضري منه يعد أسا  كل تنمية 

ن التهيئالالة             الالالذي يعالالدل و يالالتمم  الالانو 01/18/2111: المالالةر  فالالي  11/15: فقالالد صالالدر القالالانون ر الالم 

أ أين اهتمت السلطات مجانب التعمير المخالا و  امليالة األراضالي  0991و التعمير الصادر سنة 

 : للعمران و المناء أ و ذلك  ماعتماد المةشرات الرامية إلى ضمان 

 .ا  تصاد الحضري  -

 .ا ستغال ت الفالحية و التوازنات الميئية   -

 .التكنولوجية تجنب  األخطار الطميعية و -

 .الثقافيةحماية المعالم األثرية و   -

كمعايير أساسية تالرهن  امليالة األراضالي للمنالاء و تالرتمط مهالا مشالكل  اعالدي أ أي أن كالل عمليالات 

التعمير   يجب أن تخالا مني شكل من األشكال هذا المةشراتأ ممعنالى أن هنالاك تعالديالت فالي 

ة التعميالالرأ حيالالث أن انالاله تالالم التركيالالز علالالى دراسالالة و تحضالالير و مالالن  عقالالود التعميالالر خاصالالة شالالهاد

و هو في حقيقة األمر تنكيد على مالا هالو أ أشغال النف  و تهيئة األراضي المستقملة لمشاري  المناء

محدد في النصوص السامقةأ و هذا ما يوحي إلى أن هناك توجه جديد في تحسين اإلطالار الممنالي 

خلالالق انسالالجام مالالين التهيئالالة و المنالالاء و الحضالالرية مصالالفة عامالالة أ و إلالالى  سالالجةفة خاصالالة و األنمصالال

تحسين اإلطار المعيشي للسالكان وفالق ممالاده ا سالتدامة الحضالرية و ا سالتفادة  يهدفان إلىاللذان 

 .من أخطاء الماضي 

مالالالن القالالالانون علالالالى أن أدوات التهيئالالالة و التعميالالالر هالالالي التالالالي تحالالالدد                     00حيالالالث نصالالالت المالالالادة       

سالالالية لتهيئالالالة األراضالالالي المعنيالالالةأ كمالالالا تضالالالمط تو عالالالات التعميالالالر و  واعالالالد                           التوجيهالالالات األسا... "

و تحالالالدد علالالالى وجالالاله الخصالالالوص الشالالالروط التالالالي تسالالالم  مالالالن جهالالالة مترشالالاليد اسالالالتعمال المسالالالاحات                     

                        و المحافظالالالالالالالة علالالالالالالالى النشالالالالالالالاطات الفالحيالالالالالالالة و حمايالالالالالالالة المسالالالالالالالاحات الحساسالالالالالالالة و الموا الالالالالالال              
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و المنالالالالالاظر أ و مالالالالالن جهالالالالالة أخالالالالالرى تعيالالالالالين األراضالالالالالي المخصصالالالالالة للنشالالالالالاطات ا  تصالالالالالادية                      

و ذات المنفعة العامة و المنايات الموجهة لالحتياجات الحالية و المسالتقملية فالي مجالال التجهيالزات 

شالروط التهيئالة و المنالاء للو ايالة مالن الجماعية و الخدمات و النشاطات و المساكنأ و تحالدد أيضالا 

األخطار الطميعية و التكنولوجيةأ و في هذا اإلطالار تحالدد األراضالي المعرضالة لاخطالار الناتجالة 

عالالالن الكالالالوارث الطميعيالالالة أو تلالالالك المعرضالالالة لالنالالالز ق عنالالالد إعالالالداد أدوات التهيئالالالة و التعميالالالر                   

تم تحديالالالدها عالالالن طريالالالق التنظالالاليم أ تعالالالرا                             و تخضالالال  إلجالالالراءات تحديالالالد أو منالالال  المنالالالاء التالالالي يالالال

و تصالالالنا المنالالالاطق المعرضالالالة للالالالز زل حسالالالب درجالالالة الخطالالالورةأ و تحالالالدد  واعالالالد المنالالالاء فالالالي                   

هالالالذ  المنالالالاطق عالالالن طريالالالق التنظالالاليم أ تعالالالرا المنالالالاطق المعرضالالالة لاخطالالالار التكنولوجيالالالة عالالالن                    

التهيئة  و التعمير التي تحالدد محيطالات الحمايالة المتعلقالة مهالا طمقالا ألحكالام التشالري           طريق أدوات 

 " و التنظيم المعمول مهما 

 

للحالد مالن  للملالديات ما ما يرتمط ممحارمة المناء الالشرعي أ فقالد أعطيالت صالالحيات واسالعة      

و أكثالر سالرعة فالي التطميالق عالن  أهذ  الظاهرةأ و محارمتها و القضاء عليها مآليالات أكثالر فعاليالة

سالالامقاتها التالالي كانالالت تمالالار  مالالن  مالاللأ و التالالي تحالالتكم فيهالالا الملالالديات إلالالى األحكالالام القضالالائية التالالي 

تصدر ضد المخالفينأ حيث يلعب العامل الزمنالي دورا أساساليا فالي عر لالة عمليالات الهالدمأ إذ أن 

الهالالدم تصالالم  إجراءاتهالالا المنايالالات يالالتم شالالغلها  مالالل صالالدور الحكالالم القضالالائي أ ممعنالالى أن عمليالالات 

مضاعفة متنفيذ عمليات إخالء المماني من شاغليها ثم تنفيذ  رارات الهالدمأ ممعنالى عالدم اإلمكانيالة 

 .في اغلب الحا ت لهدم هذ  المماني خاصة أثناء عشرية التسعينيات   أو ا ستحالة 

 

حيات و تنفيالذها علالى أما اإلجراءات الجديدة فتتسم مالسرعة و الوضوح في تقساليم الصالال        

أ  إضالالافة إلالالى إدراج أعالالوان الملديالالة ( الو يالالة)أو المسالالتوى الالالو ئي ( الملديالالة)المسالالتوى المحلالالي 

المكلفالالين مالالالتعمير و كالالذا أعالالوان مديريالالة التعميالالر و المنالالاء للو يالالة كنعضالالاء جالالدد ضالالمن  ائمالالة 

و أعوان الشرطة  ضماط )  الموظفين المةهلين و المكلفين ممعاينة مخالفات التعمير و المناء و هم 

 :و المنصالالوص علالاليهم فالالي أحكالالام المرسالالوم التشالالريعي ر الالم (القضالالائية أ مفتشالالي التعميالالر للو يالالة 

المتعلق مشروط اإلنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهنالد   08/15/0991: المةر  في  91/17

(. التعميالر المعالدل الانون )المعماريأ و الذي ألغيت معض أحكامه مموجب هالذا القالانون التعالديلي 

أيام امتداء من تاري   التمليا مالمخالفة للمناء دون رخصة من طرا العون  18حيث منحت مهلة 

المةهل كمدة  صوى لرةساء المجال  الشعمية الملدية للقيالام معمليالات الهالدم التالي تالتم علالى عالاتق 

  لهالدم المنايالة فالي اجالل المخالا أ و في حالة  صور الملديات في تنفيذ الهالدم يصالدر الالوالي  الرارا

 .يوما و هذا دون المسا  مالمتامعات الجزائية ضد المخالا 11



 "النشأة و مراحل التطور "الجزائر التشريع العقاري في  :ألولاالفصل                                         النظريالجزء 

 

 68 

أمالالا المصالالال  القضالالائية المختصالالة فترسالالل لهالالا محاضالالر معاينالالة المخالفالالة الخاصالالة معالالدم                           

م                    مطامقالالالة المنالالالاء لرخصالالالة المنالالالاء المسالالاللمةأ و فالالالي هالالالذ  الحالالالالة تقالالالرر الجهالالالة القضالالالائية التالالالي تالالال

 .تحددهااللجوء إليها إما األمر ممطامقة المناءأ أو هدمه جزئيا أو كليا في  جال 

 :التالية المالحظاتو كملخص جزئي لهذا اإلصالح التشريعي المتعلق مالعمران فإننا نسجل 

لتوجيهالالات إرسالالاء  واعالالد التنميالالة المسالالتدامة كمالالنهج جديالالد فالالي مجالالا ت التهيئالالة و التعميالالر طمقالالا * 

 .المخطط الوطني لتهيئة اإل ليم و تنميته المستدامة 

 .تسري  اإلجراءات المتعلقة ممحارمة المناء الالشرعي و توضي  كيفيات تطميقها * 

 .الملدية مصفة أكيدة في عمليات المرا مة العمرانية  انأعوإشراك * 

 . 2116تنخر صدور النصوص التطميقية لهذا القانون إلى غاية سنة * 

عدم تكفل و تغطيالة مفتشالي التعميالر لكالل ملالديات الو يالة  ساليما المعيالدة منهالا عالن مقالر الو يالة * 

 (.كلم 011تمعد عن عاصمة الو ية تمسة محوالي ) كحالة مدينة مئر العاتر 

معض الملديات نتيجالة تالنخر صالدور المراساليم التطميقيالة لدى خلق حالة فرا   انوني و إجرائي * 

            ن و التخلالالي عالالن اإلجالالراءات المعمالالول مهالالا سالالامقا أ الشالاليء الالالذي زاد مالالن حالالدة انتشالالارلهالالذا القالالانو

 .المناء الالشرعي 

النقص في مرافقة هذا القانون متاطير معض الملالديات منسالالك المالوظفين الالذين حالددهم القالانون * 

دسالالين المعمالالاريين                  المهن) ليصالالمحوا أعالالوان مالالةهلين للمحالالث و معاينالالة مخالفالالات التعميالالر و المنالالاء 

أ يسالالاهم  هالالذا الالالنقص كالالذلك فالالي انتشالالار المنايالالات الالشالالرعية خاصالالة (و المهندسالالين المالالدنيين فقالالط 

 .مةطرة و المعيدة عن مقر الو ية في  ن واحد غير المالملديات 

 

 :  القانون التوجيهي للمدينة  -3ل

المستدامةأ مالعمل على إرساء ممادئها                   ةلتنميفي إطار مواكمة سياسة تهيئة اإل ليم و ا       

و تحقيق التنمية و األهداا الكفيلة مخلق النشاطات                     أو التكفل ماحتياجات السكان

ا  تصادية و تساوي الفرص مين كل األفراد مضمان حقوق األجيال في الموارد                       

             و هذا في ظل احترام التوجيهات الرئيسية لتهيئة اإل ليم و تنميته المستدامةأ و مماالطميعيةأ 

                   المةر   16/16: أن غالمية السكان تتمركز مالمناطق الحضرية فقد صدر القانون ر م

اسة                     المتضمن القانون التوجيهي للمدينةأ و الذي يهدا إلى رسم سي 21/12/2116: في

المدينة المستدامة وفق منهج تشاوري و منسق في إطار التسيير الجواري الالمركزي                   

 ( :من القانون  16كما ورد مالمادة )  : و كذلك من اجل تنسيق كل التدخالت خاصة المتعلقة مـ 

 .ماعي تقليص الفوارق مين األحياء و تر ية التماسك ا جت  -"

 .القضاء على السكنات الهشة و غير الصحية   -
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 .التحكم في مخططات النقل و التنقل و حركة المرور داخل محاور المدينة و حولها  -

 .تدعيم الطرق و الشمكات المختلفة  -

                         ضمان تالوفير الخدمالة العموميالة و تعميمهالا خاصالة تلالك المتعلقالة مالصالحة و الترميالة و التكالوين -

 .و السياحة و الثقافة و الرياضة و الترفيه 

 .حماية الميئة  -

 .الو اية من األخطار الكمرى و حماية السكان  -

 .مكافحة ايفات ا جتماعية و اإل صاء و ا نحرافات و الفقر و المطالة  -

 .تر ية الشراكة و التعاون مين المدن  -

 "ات الجهوية و الدولية اندماج المدن الكمرى في الشمك -

 

و من خالالل تحليالل مضالمون هالذا القالانون الالذي يحالتكم كثيالرا إلالى إجالراءات تهيئالة اإل لاليم                                    

و التنميالالالالة المسالالالالتدامة فإننالالالالا نسالالالالجل التوافالالالالق و ا نسالالالالجام الكميالالالالرين اللالالالالذان عرفهمالالالالا التشالالالالري                      

أ و ذلالالالك مالالالإدراج أدوات جديالالالدة للتخطالالاليط المجالالالالي تعتمالالالد                                     2110سالالالنة  الجزائالالالري  سالالاليما معالالالد

كثيالالرا علالالى إشالالراك كالالل الفالالاعلينأ و تتسالالم أكملهالالا مممالالادرة الدولالالة فالالي هالالذ  السياسالالة أو فالالي إعالالداد            

خالالالل تالالوفير            هالالذ  األدوات التخطيطيالالةأ و هالالي كلهالالا تمالالدأ مالالن الكالالل للوصالالول إلالالى الجالالزء مالالن 

ايليات و الوسالائل الكفيلالة ممسال  كامالل التالراب الالوطني مالتنساليق مال  كالل الشالركاء ا جتمالاعيين      

و ا  تصالالالالالاديينأ  و اإلشالالالالالراك الفعلالالالالالي للمالالالالالواطن فالالالالالي هالالالالالذ  المالالالالالرامج و األنشالالالالالطة المتعلقالالالالالة                               

و فالالي كنالالا الحكالالم الراشالالد                     أ تر يالالة ممفهالالوم ا سالالتدامةيرها وفالالق مالالنهج النمالالو و اليمالمدينالالةأ و تسالال

 .الذي يعد من امرز و أهم عناصر تسيير المدينة 

 

                و يمقى العائق الكمير في تنفيذ هالذ  التشالريعات هالو دائمالا تالنخر أو عالدم صالدور النصالوص       

             ا المالالالرامج و منالالاله عالالالدم تحقيالالالق األهالالالدااالتطميقيالالالةأ و التالالالي تعيالالالق كثيالالالرا التواصالالالل مالالالين مختلالالال

             لالالم ينتالاله معالالد مالالن إتمالالام المخططالالات الجهويالالة و الو ئيالالة 2110المسالالطرةأ حيالالث انالاله و منالالذ سالالنة 

                  لقالالالانون المدينالالالةأ كمالالالا أن الالمركزيالالالة  ةتنفيذيالالالالم يسالالالامرالصالالالدر لتهيئالالالة اإل لالالاليمأ و أيضالالالا لالالالم ت

            مالالالة حالالالالت دون اإلشالالالراك الفعلالالالي للمالالالواطن و دون إثمالالالات حقيقالالالي  و لالالالو علالالالى و الوصالالالاية الدائ

 . مستويات معينة فيما يخص الحكم الراشد و التنمية المستدامة 
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 التسوية الشاملة للبنايات غير الشرعية عن طريق تحقيق مطابقتها  -م 

مفعلهالا معظالم المالدن الجزائريالة عمالارة نظرا للعدد الكمير للمنايات غيالر الشالرعية أ التالي أصالمحت 

عالالن نمالالاذج مالالن اخالالتال ت عمرانيالالة و أنماطالالا غريمالالة و مشالالعة فالالي التصالالميم و اإلنجالالازأ و نظالالرا 

  تصالالار  الالوانين التسالالوية الجزئيالالة علالالى تصالالحي  سالالندات الملكيالالة أو تالالدخلها فالالي معالالض األحيالالاء 

ن إجالراء جديالد يعالرا مالـ معمليات جراحية ماهظة التكاليا و طويلة األمالدأ مالادر المشالرع إلالى سال

المتعلالق مقواعالد  2118-17-21المالةر  فالي  05-18مموجالب القالانون  "تحقيالق مطامقالة المنايالات"

تمين أن تسالوية » مطامقة المنايات و إتمام إنجازها لتسوية وضعية المناءات غير الشرعية معد أن 

   » .ا المناياتوضعية المنايات تمقى مرهونة متسوية األوعية العقارية التي أ يمت عليه
(11)

 

يتولى أسلوب تحقيق المطامقة التسوية الشاملة لوضالعية المنالاء غيالر الشالرعي فالي هالذ  الحالالة مالن 

منظور سند الملكية العقارية للوعاء و السند الالذي يثمالت صالحة الوضالعية العمرانيالة للمنالاءأ و لقالد 

كن معالجتهاأ و حالدد لالذلك عملية التسوية فوض  معايير للمنايات التي يم( 05-18)ضمط القانون 

اإلجالالراءات الواجمالالة اإلتمالالاع و السالاللطة المكلفالالة مالمالالت فالالي تحقيالالق المطامقالالة و  جالالال ذلالالك و عليالاله 

سنقسم هذا الممحث تمعا لذلك فنتعرا على اإلجراء الجديد الذي لم يسالمق تناولاله فنحالاول تنصاليله 

محث و نتعالرض إلجالـراءات أ ثم ن(المطلب األول)مفهوم و مجال تحقيق مطامقة المنايات : ضمن

تحقيــق مطامقة المنايات و ايثار المترتمة علالى  مالول أو رفالض اإلجالراء دون أن نغفالل  ثالار ذلالك 

 ( المطلب الثاني)على مخالفات التعمير الممكن تسويتها 

 مفهوم و مجال تحقيق مطابقة البنايات  -1

د خصائصالاله و مجالالال سالالنحاول ضالالمن هالالذا المطلالالب التعالالرا علالالى هالالذا اإلجالالراء للتسالالوية و تحديالال

أ (الفالرع األول)مفهوم تحقيق مطامقة المنايات غيالر الشالرعية : تطميقه و ا ترحنا لذلك تقسيمه إلى

 (.الفرع الثاني)و مجال تحقيق المطامقـة 

 

_____________________________________________________________________ 

  . 15أ ص  2118ماي  09متاري   66الشعمي الوطني أ العدد الجريدة الرسمية للمداو ت أ المجل   -(11)
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  مفهوم تحقيق مطابقة البنايات غير الشرعية -1-1

  :مفهوم تحقيق المطابقـــة -أ

(10)يرى الفقه المقارن
منن إمكانية تسوية وضعية المناء المستحدث أو الذي انتهى تشالييد  دون أن  

ق شريطة أن يتطامق المناء م   واعد استعمال األراضي يستوفي رخصة المناء مقمولة مشكل مسم

المفروضة و م   وانين التعمير في الر عالة األرضالية و الت التسالوية و دون أن تتجالاوز  ثالار تلالك 

مو فالاله هالالذا علالالى أسالالا  أن منالالاط  – الفقالاله -التسالالوية إلالالى إعفالالاء المخالالالا مالالن العقومالالات و يمالالرر

تعمال األرض الواجمة على مشروع المناء فحالق رخصة المناء يتمثل في فرض و ر امة  واعد اس

المنالالاء مالالرتمط مملكيالالة األرض و يمالالار  مالال  ا حتالالرام الصالالارم لاحكالالام القانونيالالة و التنظيميالالة 

(12)المتعلقة ماستعمال األرض
 

مالالن المنظالالور السالالامق أ الالر المشالالرع الجزائالالري أحكالالام التسالالوية أو تحقيالالق مطامقالالة المنيالالات مشالالرط 

 2118-17-21المالالةر   05-18مالالن القالالانون  12ي فالالنص مالمالالادة احتالالرام  واعالالد شالالغل األراضالال

  :المتعلق مقواعد مطامقة المنيات و إتمام إنجازها على أن تحقيق المطامقة هو

الوثيقة اإلدارية التي يتم من خاللها تسوية كالل منايالة تالم إنجازهالا أو لالم يالتمأ مالالنظر للتشالري  و  «

   » .تعميرالتنظيم المتعلق مشغل األراضي و  واعد ال

المالةر   202-85تختلالا عالن التسالوية فالي ظالل المرسالوم ر الم  05-18فالتسوية في ظل القانون 

المتعلالالق مشالالروط تسالالوية أوضالالاع الالالذين يشالالغلون فعالالال أراضالالي عموميالالة أو  1985-08-13فالالي 

خصوصية كانت محل عقود و مماني غير مطامقة للقواعد المعمول مهالا أ كونهالا عمليالة إداريالة و 

ة مقواعالد اسالتعمال و شالغل األراضالي ذات الطميعالة الملزمالة و القاملالة للمعارضالة مهالا تقنية مالةطر

هي المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و مخطط شغل األراضالي و فالي غيامهمالا و (11)أمام الغير

القواعد العامة للتهيئة و التعميرأ يترتالب عليهالا مالن  سالندات التسالوية التالي تنقالل المنالاء مالن مجالال 

  . إلى المجال الشرعي المطامق للقانون المخالفة

  :خصائص اجراء تحقيق مطابقة البنايات - ب

ممجوعالة مالن الخصالائص و الميالزات  05-18يتميالز إجالراء تحقيالق المطامقالة المسالتحدث مالقالانون 

  :نلخصها فيما يلي

___________________________________________________________________ 

(31)- Henri Jacquot , François Priet , Droit de L'urbanisme , op-Cit, P 587.   

 من قانو، التهيئة و التعمير 10فقرة  51المادة  -(12)

 من قانــــو، التهيئة و التعمير 01المادة  -(11)
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أن عملية تحقيق مطامقة المناية غير الشرعية تتم طمقا للقواعد المفروضة في تنظاليم أدوات  -1-ب

  :عمير و في غيامها القواعد العامة للتهيئة و التعميرالت

فدراسة و مت اإلدارة المكلفة في ملا تسوية المنايات غيالر الشالرعيةأ يشالمه إلالى حالد كميالر دراسالة 

 18طلب رخصة المناء في الحالة العادية عند ممارستها وظيفة الضمط اإلداري كما حددته المالادة 

الالالذي يحالالدد كيفيالالات تحضالالير  0990مالالاي  28المالالةر  فالالي  076-90مالالن المرسالالوم التنفيالالذي ر الالم 

شهادة التعمير و رخصة التجزئة و شالهادة التقساليم و رخصالة المنالاء و شالهادة المطامقالة و رخصالة 

مالالن المرسالالوم  01الهالالدم و تسالالليم ذلالالك المعالالدل و المالالتممأ فلقالالد لمسالالنا هالالذا مالالن خالالالل حرفيالالة المالالادة 

ق مإجراءات تنفيذ التصري  ممطامقة المنايات المتعل 2119-15-12المةر  في  154-09التنفيذي 

  :التي تنص على أن

تراعي دراسة التصري  مدى تطامق مشالروع المنايالة مال  أحكالام مخطالط شالغل األراضالي و فالي  "

حالة عدم وجود  يراعى مدى مطامقة المشروع مال  أحكالام المخطالط التالوجيهي للتهيئالة و التعميالر 

ويترتالب علالى هالذ  الميالزة أن تحقيالق المطامقالة    أ (11)  " رأو األحكام العامة للتهيئالة و التعميال/و

يم  محقوق الغير المسالتمدة مالن القالانون المالدني كا رتفا الات المدنيالة طالمالا أنهالا غيالر ممينالة فالي 

 .  أدوات التعمير

أسالاللوب للتسالالوية متالالنثر  05-18أن تحقيالالق مطامقالالة المنايالالات غيالالر الشالالرعية فالالي القالالانون  -2-ب

و التعليمة الوزارية المشتركة  202-85نايات غير الشرعية في ظل المرسوم ممنهجية معالجة الم

 05-18فقالالد ثمالالت ا تمالالا  القالالانون   المتعلقالالين ممعالجالالة المنالالاء غيالالر المشالالروع 0985-18-01فالالي 

مجموعالة مالن أحكالالام المرسالوم و التعليمالالة المالذكورين أعالالال  مشالكل غيالالر ممالررأ منهالالا علالى سالالميل 

أ أو عنالالد تحديالالد المنايالالات المقصالالاة مالالن 08لتسالالوية المالالذكورة مالمالالادة المثالالال كيفيالالة تحديالالد معالالايير ا

أ كالالذلك عنالالد إسالالناد عمليالالة (15) 05-18مالالن القالالانون  06إجالالراء تحقيالالق المطامقالالة المالالذكورة مالمالالادة 

(16) المت في تحقيق المطامقة إلى لجنالة الالدائرة
و اسالتمعاد الملديالةأ و نسالجل كالنثر علالى ذلالك عالدم  

اإلطار الجديد للتسوية الممين في مفهالوم تحقيالق المطامقالةأ فقالد كالان يكفالي توافق هذا ا  تما  م  

و   الشرعية تتم في إطار  واعد شغل األراضي النص على أن عملية تحقيق مطامقة المنايات غير

-10هو إطار يحدد و يضمط  املية األرض للمنالاء مشالكل مفصالل كمالا رأينالا لالم يكالن معروفالا  مالل 

 .رن التعميتاري  صدور  انو 02-0991

___________________________________________________________________ 

  . و يفترض في هذا النص أن يستعمل المناء المشيد مد  من مشروع المناء -(11)

 0985-18-01و الفقرة األولى من التعليمة الوزارية المشتركة في  202-85من المرسوم  15أنظر المادة  -(15)

 علقين ممعالجة المناء غير المشروعالمت

رمما يعود التراج  عن معض جوانب الالمركزية في عدم من  ا ختصاص المت تحقيق المطامقة إلى الملديات  -(16)

 لسمب انحرافها عن الغاية التي أسند إليها في ميدان
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إذ   للتسالويةمننه أساللوب شالامل  05-18يتميز تحقيق مطامقة المنايات غير الشرعية في القانون  -2

أنه يتدخل لتسالوية وضالعية الوعالاء العقالاري للمنايالة و الوضالعية العمرانيالة لهالا مالنثر رجعاليأ فحالق 

و   تخلالوا هالذ  الميالزة . المناء كما مينا متفرع عن الملكيةأ و   يجوز أن تتم التسوية مخالا ذلك

اءأ إذ أن وزارة إلجراء تحقيق المطامقة من اإلشكال و الغمالوض عنالد معالجالة طلالب تسالوية الوعال

رك فيالاله مالال  وزارة ـالالـلوحالالدها و لالالم تشت 05-18السالالكن و العمالالران  الالد تقالالدمت ممشالالروع القالالانون 

(17) ةــالمالي
مشكل تعذر معه صدور نصوص تطميقية تمين كيفية تسوية وضعية الملكية العقاريالة   

  :المناء و هيو ا تصر األمر على النصوص التي تمين كيفية تسوية  لوعاء المناية غير الشرعية

المتعلالالق مالالإجراءات تنفيالالذ التصالالري   2119-15-12المالالةر  فالالي  051-19المرسالالوم التنفيالالذي *

  . ممطامقة المنايات

الالذي يحالدد تشالكيلتي لجنتالي الالدائرة و  2119-15-12المالةر  فالي  055-19المرسوم التنفيالذي *

  .الطعن المكلفتين مالمت في تحقيق مطامقة المنايات و كيفية سيرهما

الالالذي يحالالدد شالالروط و كيفيالالات تعيالالين فالالرق المتامعالالة و التحقيالالق فالالي  056-19المرسالالوم التنفيالالذي *

  .إنشاء التجزئات و المجموعات السكنية و ورشات المناء و سيرها

المحالالدد للنظالالام الالالداخلي المسالالير  جتماعالالات لجنالالة الالالدائرة  2119-17-21القالالرار المالالةر  فالالي *

(18) ياتالمكلفة مالمت في تحقيق مطامقة المنا
 

 2118-17-10المالةر  فالي  089-18فوزير السكن و العمالران يخالتص طمقالا للمرسالوم التنفيالذي 

زير و التسوية العمرانيةأ في حين يختص و [112]ما تراح القوانين التي تنظيم السكن و العمران

(19) المالية ما تراح و تنظيم  وانين الملكية و التسوية العقارية
 

  مننها استثنائية و إلزامية 05-18تتميز أحكام تحقيق مطامقة المنايات غير الشرعية مالقانون 

مة تة تم استحداثها لمواجهة لتسوية  05-18فهي استثنائية ألن أحكام تحقيق المطامقة مالقانون 

 عام يطم  العمران الجزائريأ و يستمر لذلك تطميقها مدة خمسة سنوات امتداءا وض  استثنائي 

 

 

___________________________________________________________________ 

  . 11أ ص  2118ماي  09متاري   66الجريدة الرسمية للمداو ت أ المجل  الشعمي الوطني أ العدد  -(17)

  . المتعلق مالمطا ية الوطنية لعقود التعمير 2119-18-11المةر  في  276-19المرسوم التنفيذي و يضاا إليها  -(18)

 .المحدد لصالحيات وزير المالية  0995-12-05المةر  في  51-95من المرسوم التنفيذي  15المادة  -(19)

file:///E:/%23_ftn112_1397
file:///E:/%23_ftn112_1397
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-18القالانون من  91كما مينته المادة   2008-07-20 الموافق لـ  05-18من تاري  نشر القانون 

التي لالم تفلال  هالي األخالرى عنالد تحديالد األحكالام المة تالة و األحكالام الدائمالة مالن  الانون تحقيالق  05

أ و لعالالل السالالمب فالالي ذلالالك يرجالال  إلالالى وحالالدة  مطامقالالة المنيالالات و إتمالالام إنجازهالالا كمالالا مينالالا  سالالامقا

عنالالد إعالالدادها و تنظيمالاله مقالالانون واحالالد  05-18الموضالالوع المالالنظم و ارتمالالاط نصالالوص القالالانون 

  . ضمن نوعين من األحكام الدائمة و المة تةيت

كما أن عمليالة التسالوية مموجالب تحقيالق مطامقالة المنايالات غيالر الشالرعية تكتسالي طامعالا إلزاميالا     

حالائز المنالاءأ إذ يعالد إلزاميالا تحقيالق مطامقالة كالل منايالة  (11) رغم أنها   تتحرك إ  مرغمالة و طلالب

شالالالاري  أو كالالالل متالالالدخل مةهالالالل اتخالالالاذ و يفالالالرض علالالالى مالالالالكي و أصالالالحاب الم» غيالالالر شالالالرعية 

فالي ايجالال المضالرومة للتسالوية و إ  تقالرر معالا متهم  «  (10)   اإلجراءات الالزمالة لهالذا الغالرض

 (12) مالغرامة و هدم المناء
 . 

 مجال تحقيق المطابقـــــة  - 1-2

 طعالة  علالى (أو ) 2118-18-11و يطمق إجراء تحقيق المطامقة على المنايات المشيدة  مالل      

المناية غير الشالرعية  –والمتوافقة ( ثانيا)أرضية أرض يحوز صاحمها على سند يمرر حق المناء 

 ( .ثالثا)م   واعد التعمير المطمقة في على القطعة  -

  : 2330-30-33تحقيق المطابقة يشمم البنايات المشيدة قبم تاريخ / أوال

أعمال المناء الخاضعة للنطاق المادي لرخصة  يشمل إجراء تحقيق المطامقة جمي  المنايات و     

المناء التي انتهت مها أشغال المناء أو أنها في طور اإلنجاز  مل تاري  نشر  الانون تحقيالق مطامقالة 

أ سالالواء تعلالالق األمالالر  2118-18-11المنايالالات و إتمالالام إنجازهالالا فالالي الجريالالدة الرسالالمية الموافالالق لالالـ 

يلتالالزم ماحترامهالالا و إثمالالات مطامقالالة األشالالغال  ممنايالالة تحصالالل صالالاحمها علالالى رخصالالة منالالاء دون أن

(11) للرخصة أو أنه لم يتحصل عليها مطلقا
.  

كما أنه من الثامت أن أحكام تحقيق المطامقة تم  و تلزم كل حا ت المناء التي تم تشييدها     

 مطمقة منثر رجعي و لو تعلق األمر منوضاع نشنت( األحكام)أ إذا أنها 05-18 مل نشر القانون 

___________________________________________________________________ 

  »التصري  ممطامقة المنايات» يعرا هذا الطلب مـ  -(11)

  إنجازها المتعلق مقواعد مطامقة المنايات و إتمام 2118-17-21المةر  في  05-18من القانون  17المادة  -(10)

  المتعلق مقواعد مطامقة المنايات و إتمام إنجازها 2118-17-21المةر  في  05-18من القانون  81المادة  -(12)

  إلى تحقيق المطامقة تدرج ضمن عدم احترام ضوامط المناء 05-18من القانون  05إن الحا ت التي أخضعتها المادة   -(11)
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لعجالز الالذي مهالدا تالدارك ا أ فقد نص القانون صراحة على رجعيته  (11) في ظل  وانين سامقة   

انتاب  انون التعمير عن مواكمة التطور والتكيا م  مختلا القوانين الصادرة معد  الانون التهيئالة 

  :و هي على وجه الخصوص 0991-02-10و التعمير في 

  المتعلق محماية التراث الثقافي 0998-16-05المةر  في  11-98القانون.  

  تهيئة اإل ليم و تنميته المستدامةالمتعلق م 2110-02-02المةر  في  21-10القانون.  

  المتعلق محماية و تر ية الساحل 2112-12-15المةر  في  21-12القانون.  

  المتعلق ممناطق التوس  و الموا   السياحية 2111-12-07المةر  في  11-11القانون.  

  ستدامةالمتعلق محماية الميئة في إطار التنمية الم 2111-17-09المةر  في  01-11القانون  

  المتعلالق مالو ايالة مالن األخطالار الكمالرى و تساليير  2111-02-25المةر  في  21-11القانون

  .الكوارث في إطار التنمية المستدامة

للتوافالالالق مالالال  هالالالذ   2117فلقالالالد تقالالالرر مراجعالالالة و اسالالالتكمال مقيالالالة أدوات التعميالالالر مدايالالالة مالالالن سالالالنة 

 (15) النصوص
يطي و العمراني الملزم  انونالا أين سجل اختالل كمير و واض  مين الوض  التخط 

كمرحلالالة انتقاليالالةأ لتكييالالا اإلطالالار الممنالالي مالال  هالالذ   05-18و مالالين الوا الال أ فلالالزم التالالدخل مالقالالانون 

  .المستجدات و إلزام اإلدارة ممعالجة ملا تسوية المنايات في  جال محددة و  صيرة نسميا

 (ناء غير الشرعي و قابليتها للبناء و التعميربملكية األرض المشيد عليها الب)يرتبط  تحقيق المطابقة/ ثانيا

  :ملكية األرض المشيد عليها البناء غير الشرعي -أ

الُل تسالوية المنالاء دون ملكيالة  مو إذا كان حق المنالاء مرتمطالا مملكيالة األرض أ فإناله مدرجالة أولالى   ُتقت

يالر الشالرعية تحقيالق مطامقالة المنايالة غ «    د أسال  لممالدأ 05-18األرض و على هذا فإن القانون 

 15إذ نصالت المالادة  » يرتمط مملكية األرض المشيدة عليها أو حيازتهالا مسالند يسالم  محالق المنالاء 

  :منه على أن

عندما يكون لمالك الوعاء العقاري أو لصاحب مشروع مالك لوعاء عقاريأ الذي شيدت عليه  «

ة لجنة الدائرة على المناية عقد ملكيةأ أو شهادة حيازةأ أو أي عقد رسمي  خر و عند مصاد 

طلمهأ ترسل هذ  األخيرة الملا إلى رئي  المجل  الشعمي الملدي المعنيأ  صد إعداد إما 

رخصة المناء على سميل التسويةأ أو رخصة إتمام اإلنجاز أو شهادة تحقيق المطامقة وفقا ألحكام 

(16)  أعال   22و  20و  21المواد 
. « 

___________________________________________________________________ 
المتعلق مرخصة المناء  0975-19-26المةر  في  67-75منها الحا ت المعفاة من رخصة المناء أ التي نشنت في ظل األمر   -(11)

دون المتعلق مرخصة المناء و رخصة تجزئة األراضي للمناء  0982-12-16المةر  في  02-82و رخصة تجزئة األرض و القانون 

 . 202-85أن تتم تسويتها في ظل المرسوم 

حيث أن هذ  النصوص  د تنخرت كثيرا عن  انون التوجيه العقاري الذي حدد القوام التقني لامالك العقارية و   -(15)

  . أحالها إلى  وانين خاصة

-02-28المؤرخ في  22-11من قانو، القانو،  01يضاف إلى هذه السندات شهادة الترقيم المؤقت طبقا للمادة   -(16)

 2111المتضمن قانو، المالية لسنة  2111



 "النشأة و مراحل التطور "الجزائر التشريع العقاري في  :ألولاالفصل                                         النظريالجزء 

 

 76 

و حتى يتمكن حائزو المنايات دون سندات تثمت وضعية الملكية العقارية مالن التسالويةأ اسالتحدثت 

إجالراءات لتسالوية وضالعية المنايالات المشاليدة علالالى األراضالي التامعالة لامالالك الوطنيالة الخاصالالة و 

كانية تسوية المنايالات المشاليدة علالى األراضالي الو فيالةأ أو التامعالة العامة فقط دون أن يشير إلى إم

تسالوية وضالعية الملكيالة العقاريالة للمنايالة : للملكية الخاصة للغير و عليه سنمحث هذا العنالوان وفالق

أ كمالا نطالرح إمكانيالة تسالوية الوضالعية العقاريالة (1)غير الشرعية المشيدة على األمالك الوطنيالة 

  ( 2)لمشيدة على األراضي الو فية أو التامعة للملكية الخاصة للغير للمنايات غير الشرعية ا

  :تسوية وضعية الملكية العقارية للبناية غير الشرعية المشيدة على األمالك الوطنية - 1

  تسوية وضعية الملكية العقارية للبناية غير الشرعية المشيدة على األمالك الوطنية الخاصة -1-1

 – المنالاء غيالر الشالرعي –تسالوية الحالا ت  05-18مالن القالانون  11و  18و  16أجالازت المالواد 

المشيدة على األمالك الوطنية الخاصة عن طريق من  سند الملكيةأ أو تصحي  وضالعية األوعيالة 

  : العقارية مالتنازل عنها محسب الحالة

تامعالة لامالالك تتعلق مالمناية المشيدة مرخصة منالاء فالي إطالار تجزئالة علالى أرض  :الحالة األولدى  *

أ و هالي الحالالة المترتمالة عالن الوطنية الخاصالة تنازلالت عنهالا الساللطة المختصالة مسالند غيالر مشالهر

المتعلق ما حتياطات العقاريةأ التالي  26-71التنازل عن األراضي الصالحة للمناء مموجب األمر 

اطالالات لالالم يالالتم تسالالويتها مموجالالب إجالالراءات و أحكالالام تسالالوية األراضالالي الناتجالالة عالالن تطميالالق ا حتي

   : كيفية التسوية منصها على أناله 05 -18من القانون  16في هذ  الحالة مينت المادة أ   العقارية

عندما يكون صاحب المشروع أو من يقوم مالمناء حائزا وثيقة إدارية سلمت من طرا جماعالة  «

تنمر لجنالة  إ ليمية و رخصة للمناء أ و في حالة إذا ما شيدت المناية في إطار تجزئة دون غيرهاأ

علالى إثالر التحقيالق الالذي تجرياله المصالال  . الدائرة متحقيق عقاري لتحديد الطميعة القانونيالة للعقالار

المكلفة ماألمالك الوطنية و ما لم تكن هذ  المنايالات ضالمن الحالا ت المنصالوص عليهالا فالي المالادة 

اء العقالاري فالي أعال  تقوم لجنة الدائرة مإخطار السلطات المعنيالة  صالد تسالوية وضالعية الوعال 06

 . » أدنا  18إطار المادة 

  : طمقا للمادة السامقة يشترط لتسوية وضعية وعاء المناء غير الشرعي ما يلي

كالل  18/05مالن القالانون  12/18يقصالد مالتجزئالة طمقالا للمالادة :أن تشيد المناية في إطار تجزئالة  -

تعمال مطالالامق ألحكالالام ملكيالالة عقاريالالة مقسالالمة إلالالى  طعتالالين أو أكثالالر مخصصالالة للمنالالاء مالالن أجالالل اسالال

 و على هذا يتعين على الملديات أن تقوم متسوية وضعية األراضي مخطط التعمير النافذ

الناتجالالة عالالن ا حتياطالالات العقاريالالة عالالن طريالالق تسالالديد ثمالالن اإلدمالالاج لصالالال  أمالالالك الدولالالة حتالالى  

  .تتمكن من نقل الملكية و شهر رخصة التجزئة
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و : اء علالى رخصالة للمنالاء و سالند إداري يمالرر التنالازلحيالازة صالاحب المشالروع أو القالائم مالمنال -

صاحب المشروع هو كل شخص يتحمل منفسه مسالةولية تكليالا مالا ينجالز أو يحالول منالاءا مالا يقال  

أ فالالي حالالين يقصالالد  (17) علالالى  طعالالة أرضالالية يكالالون مالكالالا لهالالا أو يكالالون حالالائزا لحقالالوق المنالالاء عليهالالا

ة القائم مالمناء عليها دون أن يمتد هذا المفهوم مالقائم مالمناء في هذ  الحالةأ الشخص الحائز للقطع

(18) من القانون المدني 519إلى المقاول طمقا للمادة 
 

أن تكون األرض المشيد عليها المناء  املة للمناء وفقالا لمالا سالطرته أدوات التعميالر و فالي غيامهالا  -

  .القواعد العامة للتهيئة و التعمير

(19) ةو تتالولى فالالي هالذ  الحالالالة لجنالة الالالدائر
تكليالا مديريالالة أمالالك الدولالالة مالإجراء تحقيالالق عقالالاري  

 2117-10-27المالالةر  فالالي  12-17يختلالالا عالالن التحقيالالق العقالالاري المالالذكور فالالي القالالانون ر الالم 

المتضمن تنسي  إجراء لمعاينة حق الملكية و تسليم سالندات الملكيالة عالن طريالق تحقيالق عقالاريأ 

األمالالك الوطنيالة الخاصالة مالن أجالل تحديالد علالى  – التحقيق العقاري في هذ  الحالة – فهو ينصب

و محث إمكانية التنازل عن الوعالاء علالى ضالوء  الانون األمالالك الوطنيالة و القالانون  الجهة المالكة

  . و   يتعلق متاتا متسوية الوضعية المترتمة عن التقادم المكسب 18-05

إخطالار  15-08لقالانون مالن ا 18علالى إثالر تساللم نتالائج التحقيالقأ تتالولى لجنالة الالدائرة طمقالا للمالادة 

الالالوالي الالالذي يالالنمر مديريالالة أمالالالك الدولالالة مإعالالداد السالالند الملكيالالة و شالالهر  علالالى مسالالتوى المحافظالالة 

  .و تسليمه للمستفيد العقارية

تتعلق مالمناية غير الشرعية المشاليدة علالى أرض تامعالة لامالالك الوطنيالة الخاصالة  :الحالة الثانية *

لفة شغل و المسا  ماألمالك الوطنيالة الخاصالة صالارخة و و في هذ  الحالة تعد مخا دون أي سند

  :أجازت تسويتها مالنص على أنه 05-18من القانون  11واضحة إ  أن المادة 

إذا شالاليدت المنايالالة المتممالالة أو غيالالر المتممالالة مخالفالالة لاحكالالام التشالالريعية و التنظيميالالة السالالارية   «

أو الو يالالة أو الملديالالةأ يمكالالن للجنالالة  المفعالالولأ علالالى  طعالالة أرض تامعالالة لامالالالك الخاصالالة للدولالالة

أعالالال أ  17و  06الالالدائرة أن تقالالرر ما تفالالاق مالال  السالاللطات المعنيالالة و مالال  مراعالالاة أحكالالام المالالادتين 

تسوية وضعية الوعاء العقاري عن طريق التنالازل عناله كمالا هالو محالدد متقياليم مالن إلدارة المكلفالة 

  » .   منمالك الدولة

 عن األراضي التامعة لامالك الوطنية الخاصة جائزا طمقا للمادةو إذا كان التنازل مالتراضي    

_________________________________________________________________________ 

المتعلق مشروط ا نتاج المعماري و ممارسة مهنة المهند  المعماري  17-91من المرسوم التشريعي  17المادة   -(17)
  .المعدل و المتمم

  هو المالك العقاري للمناية غير الشرعية أو الحائز له مالمناء عليه 05-18ألن الشخص المعني مالتسوية في القانون   -(18)

مكلفة مالمت في تحقيق مطامقة المنايات و متامعة  05-18من القانون  12هي لجنة مستحدثة مموجب المادة   -(19)
  . نايات غير الشرعيةإجراءات تسوية وضعية الوعاء العقاري للم
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فائالدة أكيالدة   العمليالات التالي تحقالق«من  انون األمالك الوطنية إ  أناله مقيالد مضالرورة تمريالر  89

ريأ فالي ـــالـزائـــري  الجــالـروا فالي التشـــ  غير معــو الحال أنه مصطل   » اعة الوطنيةـللجم

 وعرفهالا علالى أنهــالـا (51) اــــالـه   ائمالة لـــالـرنسي أن وضــالـة الفـــالـ  الدولـالـق لمجلــالـحالين سم

opérations d'intérêt national)  (les العمليالالات المهمالالة المتعلقالالة متنفيالالذ أهالالداا السياسالالة

الوطنية لتهيئة اإل ليم التي تتجاوز نطاق المنفعة العمومية أ كما أن عملية التنازل مقيدة مالن جهالة 

أ و نتسالاءل ضالوء طالرح  عالن  يمتاله التجاريالة ثانية ماحترام أدوات التعمير و متسديد ثمنها   يقل

العام و غير المضموط في هذ  الحالة حول التسوية التالي تتفالق مال   05-18من القانون  11المادة 

مصلحة الجماعة الوطنيةأ فهل تتحقق عند تسالوية المنايالات المنعزلالة المشاليدة علالى مسالاحة كميالرة 

األحيالاء )وية منالاطق المخالفالات الجماعيالة من األمالالك الوطنيالة الخاصالةأ أم أنهالا تتحقالق عنالد تسال

و السكنات غير الشرعية لذوي الدخل المحدود ممن تم إ صاةهم مالن حالق السالكن ( غير الشرعية

  . أ و في هذ  الحالة هل أن التنازل مقامل القيمة التجارية لارض يتناسب م   دراتهم المالية

نية و إمكانية التنازل مالتراضالي طالمالا أنهالا من المةكد أن الحالة األخيرة تتفق م  المصلحة الوط

(50) تكتسي طامعالا اجتماعيالا
و موجهالا لتسالوية وضالعية السالكنات غيالر الشالرعية وتثميالت سالاكنيها   

ذوي الالالدخل المحالالدود و فالالي هالالذ  الحالالالة يمكالالن اعتمالالارهم متعالالاملين فالالي التر يالالة العقاريالالة لتلميالالة 

(52) احتياجاتهم الخاصة في مجال السكن
مالن  02من امتيازات التنازل المقررة مالمادة  ليستفيدوا  

المتعلالالق مشالالروط إدارة األمالالالك الخاصالالة و العامالالة للدولالالة و القالالرار  454-91المرسالالوم التنفيالالذي 

(51) الالذي مالين كيفيالة التنالازل 2111-11-15الوزاري المشترك المةر  فالي 
أ حيالث اشالترط أن   

(51) لتاليةتستوفي العقارات الممكن التنازل مالتراضي الشروط ا
  :  

 أن تكون تامعة لامالك الخاصة للدولة.  

 غير مخصصة أو محتمل تخصيصها ألغراض خدمات أو تجهيزات.  

  وا عالالة فالالي القطاعالالات المعمالالرة أو القاملالالة التعميالالر كمالالا هالالو محالالدد فالالي األدوات الخاصالالة

  .مالتهيئة و التعمير أو المخصصة  ستيعاب مرامج إنجاز السكن الريفي المدعم

 النسمة للعقارات الممنية تشمل عملية التنازل العقارات التي ينمغي تنهيلهام.  

___________________________________________________________________ 

(50) - Henri Jacquot , François Priet , Droit de L'urbanisme, op-Cit , p 127 .  

الذي مين كيفية التنازل عن  2111-11-15قرار الوزاري المشترك المةر  في من ال 10فقرة  01أنظر المادة   -(50)

مناء المعدل و الالعقارات الممنية أو غير الممنية التامعة لامالك الخاصة للدولة و المخصصة إلنجاز عمليات تعمير أو 
 » …… و تحسينه اله امتصاص السكن  : يقصد مالعمليات ذات الطام  ا جتماعي» : المتمم 

«Il est entendu par opération revêtant un caractère social : la résorption de l’habitat 

précaire ou son amélioration ».  

الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط التر ية  2100-12-07المةر  في  11-00من القانون  01أ  05أنظر المواد   -(52)

  . العقارية
  . ٪ 03متيازات الممكنة في هذا المجال تتعلق مخفض القيمة التجارية لارض التي  د تصل إلى إن ا   -(51)

  . 2111-11-15من القرار الوزاري المشترك المةر  في  11المادة   -(51)
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و تماشر لجنة الدائرة في هذ  الحالة ا تصال مالجهة المالكة من أجل التنازل عن مساحة األرض 

(55) ةــالـضالاا إليهالا مالن مسالالك للالدخول و مسالاحات التمعيالة الخارجيالممنيالة و مالا ي
أ و فالي كالل   

ازل ـالـص من الوالي مالتنـــب الترخيــداد ملا لطلـــة إعــة أمالك الدولــولى مديريــوال تتــاألح

(56) ون منـيتك
  :  

  .طلب تنازل تقدمه لجنة الدائرة ·

  .مخطط طموغرافي للقط  مشروع التنازل ·

  .تقرير تقييم   تتجاوز مدته ستة أشهر ·

  .كشا المحتوى ·

شهادة عن مصال  التعمير تثمت أن العقار موضوع التنازل ينالدرج ضالمن أدوات التعميالر و أن  ·

  .له صلة وطيدة و مماشرة م  عملية التسوية

  .مشروع مقرر الترخيص مالتنازل ·

ك الدولة تحرير سند التنازل مرفالق ماله دفتالر و معد استفاء الترخيص المطلوب تتولى مديرية أمال

شروط و شهر  معد دف  المستفيد مالن التسالوية الالثمن المقالرر و يلالزم تمعالا لالذلك متسالوية الوضالعية 

  .العمرانية للمناء خالل ستة أشهر من تحرير العقد

تسةةوية وضةةعية الملكيةةة العقاريةةة للبنايةةة غيةةر الشةةرعية المشةةيدة علةةى األمةةالك الوطنيةةة  -1-2
  :العامة

إن شغل األمالك الوطنية عن طريق تشييد المنايات على األراضي التامعة لامالالك الوطنيالة دون 

(57) 151-90مالن المرسالوم التنفيالذي  061حيازة رخصة الطريق طمقالا للمالادة 
أو عقالد ا متيالاز    

و مكالالرر مالالن  الالانون األمالالالك الوطنيالالة يعتمالالر شالالغال غيالالر شالالرعي موجمالالا للهالالدم  61طمقالالا للمالالادة 

  :المتضمن  انون األمالك الوطنية على 30-90من القانون  61المتامعة الجزائية إذ تنص المادة 

  يمكن لم تسلمه السلطة المختصة إذنا وفق األشكال التي ينص عليها التنظيم أن يشالغل  طعالة  "

سموح ماله من األمالك الوطنية العمومية أو يستعملها خارج الحدود التي تتعدى حق ا ستعمال الم

للجميالال  و تطالالالب مالالنف  اإلذن كالالل مصالاللحة أو شالالخص معنالالوي مهمالالا تكالالن صالالفته العموميالالة أو 

الخاصة و كل مةسسة أو مستثمرة و يعتمر غير  انونيأ كل شغل لامالك الوطنيالة العموميالة  الد 

ألولالى مالن هالذ  المالادة مال  ا حتفالاظ مالعقومالات التنديميالة التالي يتعالرض لهالا الفقالرة ايخالا أحكالام 

 . " وظا الذي يسم  مذلك مغير حقالم
 

__________________________________________________________________________ 

  المتعلق ممطامقة المنايات و إتمام إنجازها 2118-17-21المةر  في  05-18من القانون  02فقرة   27انظر المادة -(55)

العمليات التقليدية ألمالك : عن المديرية العامة لامالك الوطنية حول  0998-18-22متاري   11119مذكرة ر م   -(56)
  . الترخيص المسمق –الدولة 

أ يحدد شروط إدارة األمالك الخاصة و العامة  0990نوفممر  21المةر  في  151-90المرسوم التنفيذي ر م   -(57)
  . التامعة للدولة و تسييرها و يضمط كيفيات ذلك معدل و متمم
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(58) مما أن هذ  األراضي غير  املالة للتصالرا فيهالا و
أ فإنهالا مالنتيجالة غيالر  املالة للتنالازل ضالمن  

إطالالار التسالالوية مفعالالل إجالالراء تحقيالالق المطامقالالةأ مالالل يقالال  ا لتالالزام محمايالالة هالالذ  األراضالالي علالالى كالالل 

األشالالخاص المعنويالالة العامالالة المالكالالة و اإلدارات المسالاليرة لهالالا مالالن مختلالالا أنالالواع المسالالا  مهالالا و 

. (59) ة المخالفين مالمناء غير الشرعي و طردهممتامع
 

 ةــــة العموميـــــالك الوطنيـــرا في األمـــواز التصـــدم جـــدة عــــغير أن  اع

 (Inalienability du domains public)   ة المو سو تو مرتمطالة مصالفة العموميالة للمالال العقالاري التُمكت

(60) ا ضمن األمالك الوطنية العموميالة مسمب طميعة و وظيفة األرض التي حتمت إدراجه
أ فالإذا  

ما فقد الملك هذ  الخصائص أ تعين إلغاء تصنيفه منف  أسلوب اإلدراج ضالمن األمالالك الوطنيالة 

  :من  انون األمالك الوطنية التي تنص على 72طمقا للمادة 

هذا الصنا أو إذا فقد ملك من األمالك الوطنية طميعته و وظيفته اللتين تمرران إدراجه في  «

    .  » أعال  10ذلك من األمالك الوطنية و جب إلغاء تصنيفه طمقا ألحكام المادة 

و إلغاء التصنيا في هذ  الحالة هو عمل إداري انفرادي يعالاين خالروج ملالك مالن مجالال األمالالك 

(61) الوطنية العامة التالام  لجماعالة إ ليميالة إلالى مجالهالا الخالاص و هالو األمالالك الوطنيالة الخاصالة
 

  :يترتب عليه

. (62) انتقال تسيير القطعة األرضية إلى الجماعة اإل ليمية مموجب  رار مسيط  ·
 

. (63) إمكانية التصرا فيها تصم  ممكنة معد انتقالها إلى مجال األمالك الوطنية الخاصة ·
 

رو القانون  وَّ اء المنايالة ضالمن أحكالام مطامقالة المنايالات إمكانيالة تسالوية وعال 05-18وفقا لما سمق توصو

علالى ألمالالك العقاريالة الوطنيالة العموميالةأ إذا مالا ورد  2118-18-11غير الشرعية المشيدة  مل 

  :منه على أنه 17احتمال إمكانية إلغاء تصنيفها فلقد نصت المادة 

  تكون المناية المشيدة دون رخصة مناء على  طعالة أرض تامعالة لامالالك الوطنيالة العموميالة  « 

لتي يمكن إعالادة تصالنيفها وفقالا للتشالري  و التنظاليم المعمالول مهمالاأ موضالوع تحقيالق ماستثناء تلك ا

  »أعال   16و  06المطامقة  ي مفهوم أحكام هذا القانون م  مراعاة الشروط المحددة مالمادتين 

و   يخلالالو هالالذا الطالالرح العالالام للمالالادة السالالامقة مالالن الغمالالوض مسالالمب عالالدم توضالالي  اإلجالالراءات و 

ادة تصنيا األراضالي التامعالة لامالالك الوطنيالة العموميالة المشاليد عليهالا ا ختصاص في طلب إع

 يمين اإلجراءات و كيفية  05-18المناء غير الشرعي إذا لم يصدر أي نص تنظيمي للقانون 

_____________________________________________________________________ 

  . من  انون األمالك الوطنية 11المادة   -(58)

(59) - Rahmani Ahmed ,Les Biens Publics en Droit Algérien , op-Cit ,p 170 .  

  . 95ليلى زرو ي أ عمر حمدي ماشا المنازعات العقارية أ مرج  سامق أ ص    -(61)

(61) - Ministère des finances , Direction Générale du Domain national ,Droit Domanial, 

manuel de spécialiste , op-Cit , p 29 .  

  . من  انون األمالك الوطنية 71المادة   -(62)

  . من  انون األمالك الوطنية 12فقرة  11المادة   -(61)
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متالاري   0111تسوية الوضعية العقارية للمنايالات غيالر الشالرعيةأ و لالم تالتمكن حتالى المالذكرة ر الم 

مالن  05-18مكيفيالة تطميالق أحكالام القالانون عن وزارة السكن و العمالران المتعلقالة  01-19-2119

ضالالمط و تحديالالد هالالذ  اإلجالالراءاتأ فقالالد ا تصالالر دورهالالا علالالى اإلشالالارة إلالالى أن لجنالالة الالالدائرة تتالالولى 

ا تصال مإدارة أمالك الدولة للشروع في إعالادة التصالنياأ و الحالال أن إلغالاء التصالنيا يالنذن ماله 

شالارة المصاللحة التقنيالة و هالي المديريالة الوزير المكلا مالمالية أو الوالي كل فيما يخصاله معالد است

 161-17في فقرتها الرامعة من المرسوم التنفيذي ر م  18الفرعية لامالك العمومية طمقا للمادة 

(64) المتعلق متنظيم اإلدارة المركزية في وزارة المالية 2007-11- 28المةر  في 
 . 

لتالالزام اإلدارة محمايالالة األمالالالك عائقالالا حقيقيالالا و مثمطالالا   17مالالن جهالالة أخالالرى يعتمالالر نالالص المالالادة 

مالالن  الالانون األمالالالك الوطنيالالة  72و  61الوطنيالالة العموميالالة مالالن المنالالاء غيالالر الشالالرعي طمقالالا للمالالواد 

(65)خالل فترة دراسة طلب لجنة الدائرة المتضمن إمكانيالة إلغالاء التصالنيا
رغالم احتفالاظ األرض  

ب إلالى حالين المالت مإعالادة مطميعة ملك عقاري وطني عمومي خالل المدة الممتدة مالن تالاري  الطلال

التصنياأ كما أن طلب لجنة الدائرة غير ممرر من الناحية القانونيالة إذ كمالا سالمق شالرحه ممجالرد 

فقدان الملالك الالوطني العمالومي الوظيفالة و الطميعالة اللتالين حتمتالا إدراجاله ضالمن األمالالك الوطنيالة 

(66) الرار إلغالاء التصالنيا العمومية ينشن التزام السلطة المعنية مإخراجه من هذ  الالدائرة مموجالب
 

أ و   يفوتنا أن نتساءل عن إمكانية التسوية في هالذ  الحالالة  (67) دونما الحاجة إلى أي طلب مذلك

(68)تمعا لإلطار العام لتحقيق المطامقالة الالذي   يسالم  مإ امالة مثالل هالذ  المنايالات فالي هالذ  األرض
 

  .المشمولة مارتفاق عدم المناء مالنسمة للخواص

تسةةوية الوضةةعية العقاريةةة للبنايةةات غيةةر الشةةرعية المشةةيدة علةةى األراضةةي إمكانيةةة  -2
  :الوقفية أو الخاصة التابعة لملكية الغير

المتعلالالق متحقيالالق مطامقالالة المنايالالات و إتمالالام إنجازهالالا إلالالى  05-18لالالم يشالالر فالالي هالالذ  الحالالالة القالالانون 

الجها على ضوء األحكام إمكانية تسوية وضعية الوعاء العقاري للمناية غير الشرعية و عليه سنع

  :القانونية المنظمة للملكية العقارية الخاصة و الو فية

_____________________________________________________________________ 

السهر على تنفيذ األحكام التشريعية و التنظيمية المرتمطة » تختص المديرية الفرعية لامالك العمومية مـ    -(64)

راءات تحديد و إدماج و تصنيا و إلغاء التصنيا و تحويل تسيير توام  األمالك العمومية أ ما تصال م  مصال  مإج
  . « أمالك الدولة المعنية

عن وزارة السكن و العمران المتعلقة مكيفية  2119-19-01متاري   0111إذا ما تماشينا م  أحكام المذكرة ر م   -(65)
  . 05-18تطميق أحكام القانون 

  . من  انون األمالك الوطنية 72المادة   -(66)

إذا استسغنا هذا األجراء المتعلق مطلب إلغاء التصنيا فهل يستوي أن تطمق : نتساءل مدرجة أمعد في هذا الصدد   -(67)
  . التسوية مشنن المخالفات الفردية المنعزلة و المخالفات الجماعية؟

ا مينا  عند دراسة إمكانية تسوية الوعاء العقاري للمناية غير الشرعية المشيدة على هي أدوات التعمير فقط كم  -(68)
  . األمالك الوطنية الخاصة
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  :بالنسبة للبنايات غير الشرعية المشيدة على قطعة أرضية تابعة لألمالك الخاصة للغير -2-1

مالا فالي ذمالة أشالخاص إن حق الملكية العقارية الخاصة مضمون و محمي دستورياأ إذ يرتب التزا

 (69) القالالانون الخالالاص أو العالالام مفالالاد  احتالالرام الملكيالالة الخاصالالة و عالالدم ا عتالالداء عليهالالا
فالالال يجالالوز  

المتعلالالق منالالزع  0990-11-27المالالةر  فالالي  00-90نزعهالالا إ  للمنفعالالة العموميالالة طمقالالا للقالالانون 

  . الملكية للمنفعة العمومية

ـك  طريقة لتسوية وضعية الوعاء العقالاري م 05-18مناءا على ما سمق لم يتمكن القانون      مت ن حو

المالةر   202-85للمناية غير الشرعية المشيدة على أمالك الغير أ مخالا ما ورد في مالمرسوم 

أ غيالالر أن  واعالالد القالالانون المالالدني  الالد تكفلالالت مهالالذ  الحالالالة حيالالث يمكالالن لحالالائز  0985-18-01فالالي 

 المكسالب أو ا لتصالاق كنسالماب لكسالب الملكيالة المناية غير الشرعية أن يستفيد من وا عتي التقالادم

(71)
يترتب عليهما منحه سندا للملكية ممناسمة الفصل في الخصومة القضالائية أمالام المحكمالة متالى  

  : لم تتجاوز المدة إلى غاية تنفيذ الحكم فترة تحقيق المطامقة

  : التمسك مالتقادم المكسب  كتساب الملكية العقارية *

  : نايات غير الشرعية المشيدة على قطعة أرضية تابعة لألمالك الوقفيةبالنسبة للب -2-2

للتصرا و مدرجالة أولالى للتسالوية األمالالك  لةغير  اممننها تتمت  األراضي التامعة للملكية الو فية 

العقارية المشيدة عليها المنايات غيالر الشالرعية للغيالر مالل أنهالا تلحالق مالالو ا مهمالا كالان حجمهالا و 

  : من  انون األو اا في فقرتها األولى 25ي تعويض إذ تنص المادة شكلها و دون أ

كل تغيير يحدثأ مناء كان أو غرسالاأ يلحالق مالالعين المو وفالة و يمقالي الو الا  ائمالا شالرعا مهمالا «

   .» كان نوع ذلك التغيير

  :قابلية األرض المشيد عليها البناء غير الشرعي للبناء و التعمير -ب

و المناء يرتمط مما تسطر  أدوات التعمير و في غيامها القواعد العامة للتهيئة  فإذا كان حق الملكية

و التعميرأ فإنه مدرجة أولى   يمكن تحقيق مطامقة أي مناء مخالا لهالذ  القواعالدأ و تطميقالا لهالذا 

على مجموعة من حا ت المناء غير الشرعي التي    05-18من القانون  06الممدأ نصت المادة 

ويتها مسالالمب نشالالنتها علالالى أراضالالي يشالالملها ارتفالالاق عالالدم المنالالاء أو أن حقالالوق المنالالاء فيهالالا يجالالوز تسالال

مسالالمب ( الالالذي   يمكالالن إعالالادة طلمالاله فالالي هالالذ  الحالالالة)ضالاليقة و مقننالالة تخضالال  للتالالرخيص المسالالمق 

 (70) و وعها ضمن معض األجزاء من التراب الوطني
 : 

___________________________________________________________________________ 

  . من الدستور 66و  52المواد   -(69)

  . 027د محمد حسين منصور أ الحقوق العينية األصلية أ ص   -(71)

  . أنظر الفصل الرام  من  انون التهيئة و التعمير  -(70)
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   :بقةعدم قابلية البنايات المشيدة على األراضي الخاضعة الرتفاق عدم البناء لتحقيق المطا -1

و يقصالالد مهالالا ا رتفا الالات اإلداريالالة التالالي تقيالالد اسالالتعمال حالالق الملكيالالة و تخصالاليص األرض مهالالدا 

(72) المصلحة العامة
  : و مالخصوص ارتفا ات عدم المناء في هذ  الحالة و التي تنقسم إلى 

و تعرا أيضا ماسم أعماء التعميرأ تفرض على كل  طعة فضاء مسالمب : ارتفاقات التعمير -1-1

فالي فقرتهالا األولالى  16ها   مسمب الجوار إلى عقار  خر كالحالالة التالي أشالارت إليهالا المالادة مو ع

المنايات المشاليدة علالى  طال  أرضالية مخصصالة لالرتفا الات و يمنال  » منصها  05-18من القانون 

أ و  د تفرض أدوات التعمير هذا ا رتفالاق مهمالا كانالت طميعالة الملكيالة مسالمب عالدم «المناء عليها 

.(71) لقطعة األرضيةتجهيز ا
 

و هي مجموع ا رتفا ات المنصوص عليهالا : ارتفاقات عدم البناء المتعلقة بحماية التراث -1-2

فالالي مختلالالا القالالوانين كقالالانون حمايالالة الميئالالة فالالي إطالالار التنميالالة المسالالتدامة و  الالانون حمايالالة التالالراث 

  : 05-18من القانون  16الثقافي و غيرهما فقد أشارت إليها المادة 

أ تهالالدا إلالالى حمايالالة تفا الالات عالالدم المنالالاء المتعلقالالة محمايالالة التالالراث الثقالالافي و التالالراث الطميعالاليار*

الساحل و مناطق التوس  السياحي و الموا   و المعالم األثرية و التاريخية و المجالا ت المحميالةأ 

 .كارتفاق عدم المناء 

ديدة و غيالر محصالورة هي ع: ارتفا ات عدم المناء مسمب استعمال معض الثروات و التجهيزات*

اء أ نقالالالل و تخالالالزين ـالالالـاج و توزيالالال  الكهرمـالالالـإنت)منهالالالا مالالالا هالالالو متعلالالالق مالطا الالالة و المحرو الالالات 

(71) (المحرو ات
أ و منهالا مالا هالو متعلالق مميالدان النشالاط المنجمالي و اسالتغالل المقالال أ ارتفا الات  

 متعلقة مالطرق و النقل مواسطة األناميبأ الموانئ و المطارات 

تترتب مسمب الجوار لمراكالز الالدفاع الالوطني مثالل : المناء المتعلقة مالدفاع الوطني ارتفا ات عدم*

-92مالن المرسالوم التنفيالذي  20ا رتفا ات المحددة ممخطط تنسي  ا رتفا ات الممين فالي المالادة 

المتعلالالالق مالقواعالالالد المطمقالالالة فالالالي تسالالاليير األمالالالالك العقاريالالالة  0992-01-01المالالالةر  فالالالي  170

  . اع الوطنيالمخصصة لوزارة الدف

كما يالدل عليهالا اسالمهاأ تةسال  هالذ   : ارتفا ات عدم المناء المتعلقة مالصحة و األمن العموميين *

ا رتفا ات مهدا الحفاظ على الصحة و األمن العموميين وعدم اإلضالرار مالميئالةأ كارتفالاق عالدم 

للمنشالآت الخطالرة المناء في األراضي المعرضة لاخطار الكمرى الطميعية أو في المحيط األمنالي 

 المصنفة 

______________________________________________________ 

(72) - Henri Jacquot , François Priet , Droit de L'urbanisme , op-Cit, P 120.  

(73) - Jean Bernard Auby , Hugues Périnet Marquete ,Droit de L'urbanisme et de La 

Construction , op-cit ,p 261 .  

الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت األساسية  2101-02-29المةر  في  110-01أنظر المرسوم التنفيذي   -(71)
  . لنقل و توزي  المحرو ات و الكهرماء و الغاز
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المشةيدة فةي بعةض األجةزاء مةن التةراب الةوطني لتحقيةق  الغيرشةرعية عةدم قابليةة البنايةات2- 

   :المطابقة

تعلق األمر هناأ مالمنايالات غيالر الشالرعية المشاليدة فالي معالض المنالاطق الخاصالة التالي تعتمالر فيهالا ي

حقوق المناء ضيقة و محددةأ فهالي  طاعالات غمالر  املالة للتعميالر و تمالن  فيهالا رخصالة المنالاء فيهالا 

  :05-18من القانون  06استثناءا معد إجراء تحقيق عمومي من أجل حمايتها و تشمل طمقا للمادة 

المنايات المشيدة مالموا   المحمية المنصوص عليها مالتشري  المتعلق ممناطق التوس  السياحي  *

المتعلق مهالا علالى محارمالة  2111-12-17المةر  في  11-11من القانون  11حيث تنص المادة 

الدولالالة و الجماعالالات اإل ليميالالة للشالالغل غيالالر المشالالروع لهالالذ  األرضالالي و المنالالاءات غيالالر المرخصالالة 

  .طريق إجراءات تو يا األشغالأ و الهدم و إعادة الموا   إلى حالتها األصلية فيهاأ عن

  .المنايات المشيدة في الموا   و المعالم الثقافية و المجا ت المحمية*

المنايات المشاليدة علالى األراضالي الفالحيالة أو ذات الطالام  الفالحالي و األراضالي الغاميالة أو ذات *

  الطام  الغامي

ةة ةةت  ات منفعةةة عةةدم قابليةة3-  شة نف ة البنايةةات غيةةر الشةةرعية المشةةيدة علةةى األراضةةي مخصصةةة لتمم

من القانون على أن المنايات المشاليدة علالى هالذا  06فلقد نصت المادة :  عمومية لتحقيق المطابقة

  .مةالواج النوع من األراضي التي تتدخل أدوات التعمير في تحديدها و تحديد المنشنة

  : بقة يرتبط بإطابق البناء مع قواعد البناء و الإعمير المطبقة في القطعةتحقيق المطا/ ثالثا

و نقصد مقواعد المناء و التعمير في هذ  الحالةأ مختلا القواعد القانونية المحددة في نظام أدوات 

د التعمير و في غيامها القواعد العامة للتهيئة و التعمير التي سمق لنا دراستهاأ فقالد اعتمالدتها المالوا

 كمعالايير 15-08من القانون  08و  02
(75)

يتحالدد علالى ضالوئها  امليالة المنالاء لتحقيالق المطامقالة و  

المحالدد  2119-15-12المالةر  فالي  051-19مالن المرسالوم التنفيالذي  01نصت على ذلك المادة 

تراعالالى دراسالالة التصالالري  مالالدى تطالالامق » : إلجالالراءات تنفيالالذ التصالالري  ممطامقالالة المنايالالات مقولهالالا

ية م  أحكام مخطط شغل األراضيأ و في حالة عالدم وجالود أ يراعالى مالدى مطامقالة مشروع المنا

أو مال  األحكالام المطمقالة التالي تالنص /المشروع م  أحكالام المخطالط التالوجيهي للتهيئالة و التعميالر و

و يةخذ المو   و طميعة المكان إ امة المشالروع و إيصالال . عليها القواعد العامة للتهيئة و التعمير

م و المظهالالر العالالام للمنايالالة أو للمنايالالات الممرمجالالة و انسالالجامها مالال  األمالالاكن معالالين الطريالالق و الحجالال

ا عتمارأ في هذا الشالننأ نظالرا لقواعالد التعميالر و جميال  أنالواع ا رتفا الات اإلداريالة المطمقالة فالي 

 .«... عني و كذلك التجهيزات العمومية و الخاصة و الممرمجة مالمكان ال

___________________________________________________________________ 

احترام  واعد التعميرأ تخصيصها )على المعايير العمرانية لتحقيق المطامقة  05-18من القانون  08نصت المادة   -(75)

 (و استعمالهاأ مو   تواجد المناء و رمطه مالشمكات
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-28المالةر  فالي  076-90 من المرسالوم التنفيالذي 18و هي مادة مطامقة تماما لمضمون المادة  

الذي يحدد كيفيات إعداد رخصة المناء و غيرها من الشهادات و الرخص إن لالم تكالن  05-1991

مقتمسة منها و يظهر هذا مالن خالالل عالدم التفريالق مالين المنالاء غيالر الشالرعي المشاليد محالل تحقيالق 

طلالالب تسالالليم المطامقالالة و مالالين مشالالروع المنالالاء كمالالا تالالنص علالالى ذلالالك المالالادة المتعلقالالة مالالالتحقيق فالالي 

  . رخصة المناء

 تحقيق المطابقـة  في  اجراءات و مثـار البت

و نتعرض في هذا المطلب إلى اإلجراءات الواجب إتماعها لتسوية وضعية المنايالة غيالر الشالرعية 

عن طريق إجراء تحقيق المطامقة المناية مدءا من التقدم مالطلب وصو  إلى المت فيه و  ثار ذلالك 

و  ثالالار المالالت فالالي  أإجالالراءات تحقيالالق مطامقالالة المنالالاء غيالالر الشالالرعي : مالالر خطالالة و التالالي عالجنهالالا ع

 .تحقيق المطامقة 

  اجراءات تحقيق مطابقة البناء غير الشرعي

هي مجموع التدامير المتمعالة لتسالوية الوضالعية العمرانيالة للمنالاء غيالر الشالرعيأ فالي هالذ  المرحلالة 

ُض القالالانون  الالر  تو فت  انونيالالة أو أنالاله  الالد تالالم تسالالويتها ممالالن  سالالند أن وضالالعية الوعالالاء العقالالاري  05-18يو

المتعلالق متحقيالق  05-18الملكيةأ و لقد مين اإلجراءات الخاصة متحقيق المطامقة كل مالن القالانون 

 مطامقالالة المنايالالات و إتمالالام إنجازهالالا المراسالاليم التطميقيالالة
(76)

تنفيالالذ : لالاله و التالالي يمكالالن تقسالاليمها إلالالى 

أ المت فالي ( ثانيا)أ دراسة طلب تحقيق المطامقة ( أو (التصري  ممطامقة المنايات غير الشرعية 

 (.ثالثا)إجراء تحقيق المطامقـة 

  :تنفيي الإصريح بمطابقة البنايات غير الشرعية/  1

و تشمل هذ  اإلجالراءات إجالراء التصالري  مالمطامقالة و هالو عمالارة عالن طلالب لتسالوية المنالاء غيالر 

  :صة  انوناالشرعي مرفق مملا محددأ و يودع أمام السلطة المخت

  :الإصريح بالمطابقة -أ

 المالك و صاحب المشةرو  أو المتةدخل الملهةلألزم المشرع كالو من 
(77)

كمالا عالرفهم المرسالوم  

 المتعلالالق مشالالروط اإلنتالالاج المعمالالاري17-91التشالالريعي 
  أ الالالذين  الالاموا متشالالييد المنايالالات غيالالر(78)

 ختص من أجل التصري  ممطامقة تلكالشرعية منن يتقدموا أمام رئي  المجل  الشعمي الملدي الم

___________________________________________________________________ 
 
الذي يحدد إجراءات تنفيذ التصري  ممطامقة المنايات أ  2119-15-12المةر  في  051-19هي المرسوم التنفيذي   -(76)

حالالدد لتشالالكيلة لجنتالالي الالالدائرة و الطعالالن المكلفتالالين مالمالالت فالالي الم 2009-05-02المالالةر  فالالي  055-19و المرسالالوم التنفيالالذي 

  . تحقيق مطامقة المنايات و كيفيات سيرهما

  . تعلق متحقيق مطامقة المنايات و إتمام إنجازهامال 05-18من القانون  17المادة   -(77)

روط اإلنتالاج المعمالاري و المتعلالق مشال 0991-15-08المالةر  فالي  17-91من المرسوم التشريعي  17أنظر المادة  -(78)

  .ممارسة مهنة المهند  المعماري المعدل و المتمم
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تالوفر  الملالديات  المنايات في شكل طلب للتسالوية يحالرر علالى خمال  نسال  ضالمن محالرر نمالوذجي

  و هي 05-18من القانون  25يحتوي على ستة أ سام من المعلومات كما حددتها المادة 

و ماله يالالتم ذكالر المعلومالات حالالول شخصالية الطالالالب  :رحالقسالم األول يتضالالمن التعريالا مالمصال *

أهملالاله النمالالوذج المقتالالرح إذ  -الشالالخص المعنالالوي –شخصالالا طميعيالالا كالالان أم معنويالالاأ هالالذا األخيالالر 

ا تصر أمر المعلومات المطلومة طمقا للتصري  على اسم الشالركة فقالط و أهمالل طلالب المعلومالات 

  . من القانون المدني 51الخاصة مه على ضوء المادة 

يشير فيه المصرح منوع من العناية و  :القسم الثاني يتضمن التعريا مالمناية محل المطامقة  *

و  05-18من القانون  05الد ة إلى صورة المناية غير الشرعية محل التسوية كما حددتها المادة 

  : هي إما

  .مناية غير متممة تحصل صاحمها على رخصة المناء -

  .مناء إ  أنها غير مطامقةمناية تحصل صاحمها على رخصة  -

  .مناية متممة لم يتحصل صاحمها على رخصة مناء -

  . مناية غير متممة لم يتحصل صاحمها على رخصة المناء -

هي محسب حالة المناء إما رخصالة :القسم الثالث يتضمن تحديد وثيقة تحقيق المطامقة المطلومة  *

  .أو إتمام اإلنجاز على سميل التسويةأو شهادة المطامقة أو رخصة المناء  إتمام اإلنجاز

القسم الرام  و الخام  يتضمنان اإلشارة إلى تعهد المصرح ماحترام ا لتزامات التي يقتضاليها  *

  .إجراء تحقيق المطامقة

  .القسم الساد  هذا القسم خاص ماإلدارة و يتضمن رأي مصال  التعمير في طلب التسوية *

  :إصريح بالمطابقةالمل  الواجك ارفاقه مع ال -ب

يتكون الملا المرفق م  التصري  ممطامقة المناية مالن السالند الملكيالة أو شالهادة الحيالازة أو شالهادة 

التر يم المة ت للقطعة المشيد عليها المنالاءأ و أي وثيقالة أو شالهادة أو محضالر ممخالفالة إلثمالات أن 

مالالن  11محالالددة مالمالالادة يضالالاا إليالاله الوثالالائق ال 2118-18-11تشالالييد المنايالالة سالالامق علالالى تالالاري  

المحالالدد إلجالالراءات تنفيالالذ التصالالري  ممطامقالالة المنايالالات و هالالي محسالالب  051-19المرسالالوم التنفيالالذي

  :الحالة

  :بالنىبة للبنايات غير الشرعية غير المإممة -1

إذا  المناية غير المتممالة هالي المنالاء الالذي لالم تكتمالل ماله أشالغال الواجهالات و الشالمكات التامعالة لاله   

أن يضاليا فالي الملالا المرفالق وثيقالة لتقياليم  جالال إتمالام إنجالاز المنايالة محالل  يجالب علالى المصالرح

شالالهرا ( 02)التسالالوية يعالالدها مهنالالد  معمالالاري معتمالالد علالالى أن   تتجالالاوز هالالذ  المالالدة أثنالالي عشالالر 

مالنسالمة للحالا ت ( 21)مالنسمة للمنايات ذات ا ستعمال التجاري أو الحرفي أ و أرمعة و عشرين 
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 األخالالرى
صالالورا فوتوغرافيالالة للواجهالالات و المسالالاحات الخارجيالالة لتنكيالالد الطالالام   أ و أن يالالدرج(79)

 الجمالي للمناية و اندماجها ضمن المنظر العام للمو  
(81)

  .الحضري 

  :ما يلي 051-19المرسوم  11و يضاا إلى الملا السامق محسب الحالة التي مينتها المادة 

ري معتمد مالنسمة للمنايات غير المتممة ميان وصفي لاشغال المرتقب إنجازها يعد  مهند  معما

  .التي تحصل صاحمها على رخصة مناء و لم تحترم مدة اإلنجاز

مخططات الهندسة المدنية لاشغال التي تم إنجازها و وثائق أخرى ميانيالة يعالدها مهنالد   -

مدني ما شتراك م  مهند  معماري تمين األجزاء التي أدخل عليهالا التعالديالت المخالفالة 

سالالمة للمنايالالات غيالالر المتممالالة التالالي تحصالالل صالالاحمها علالالى رخصالالة منالالاء و لالالم تحتالالرم مالن

  .األشغال الواجمة

وثائق مكتومة و ميانيالة و مخططالات للهندسالة المدنيالة للمنايالة تمالين األجالزاء غيالر المكتملالة  -

تعد مالشراكة مين مهند  معماري و مهند  مدني معتمدين مالنسمة للمنيات غير المتممة 

 صل صاحمها على رخصة للمناءالتي لم يتح
(80)

.  

  :بالنىبة للبنايات غير الشرعية المإممة -2

في هذ  الحالة يجب علالى المصالرح المعنالي أن يثمالت فالي ملفاله مظهالر المنايالة و إتمالام إنجازهالا    

فالالالي فقرتهالالالا الرامعالالالة مواسالالالطة صالالالور تمالالالين الواجهالالالات و  05-18مالالالن القالالالانون  12طمقالالالا للمالالالادة 

  :يدرج في ملفه محسب الحالةالمساحات الخارجية و أن 

مالنسمة للمناية غير الشرعية المتممة و غير المطامقة لرخصة المناء و هي الحالالة التالي   يحالوز ·

فيلالزم مالإدراج الوثالائق  15-08مالن القالانون  19فيهالا المصالرح علالى شالهادة المطامقالة طمقالا للمالادة 

  .511/0كتلة للمناية على سلم في ملا التسوية و مخطط ال الميانية المرافقة لرخصة المناء

مالنسمة للمناية غير الشرعية المتممالة و غيالر الحالائزة علالى رخصالة المنالاء يضاليا المصالرح فالي ·

ملفالاله للتسالالوية وثالالائق مكتومالالة و ميانيالالة و مخططالالات الهندسالالة المدنيالالة للمنايالالة معالالدة مالشالالراكة مالالين 

  .مهند  معماري و مهند  مدني معتمد و ميان وصفي ألشغال المنجزة

  : إيدا  التصريح بالمطابقة و الملف على مستوى البلدية المختصة -ج

علالى مسالتوى  معد استيفاء المصالرح للملالا المالذكور يودعاله مال  طلالب التسالوية كمالا مينالا  -

 مقامل وصل لالستالمأ و يضيا في حالة طلب تسوية مصال  التعمير للملدية المختصة

 ي  المجل  الشعمي الملدي مو ا األشغالمناية غير متممة تصريحا كتاميا يعلم فيه رئ -

___________________________________________________________________ 

  . المتعلق متحقيق مطامقة المنايات و إتمام إنجازها 05-18من القانون  29المادة  -(79)

  . مام إنجازهاالمتعلق متحقيق مطامقة المنايات و إت 05-18من القانون  02المادة  -(81)

و تشكل مخططات الهندسة المعمارية و المدنية وثائق مهمة في ملا التسوية إذا تمين توافق المناء م   واعد المناء  -(80)

  . و التعمير و كذلك التنكد من المنية اإلنشائية للمناء سليمة
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 ليساللمه هالذا األخيالر شالهادة تو يالا األشالغال مالن أجالل تحقيالق المطامقالة
(82)

طلالق معالد ذلالك لتن 

  .مرحلة التحقيق في طلب التسوية و دراسته

  :دراسة طلب تحقيق المطابقــــة/  2

و تتضمن هذ  الدراسة التحقيق في طلب التسوية و مدى تطامق المناء غيالر الشالرعي مال   -

  واعالد التعميالر
(81)

و  و تالتم علالى مسالتويين مصالال  التعميالر للملديالة و مديريالة التعميالر  

  :و المناء على مستوى الو ية ريةالهندسة المعما

  :دراسة طلب تحقيق المطابقة على مستوى مصالح التعمير البلدي - أ

يتولى أعوان الملدية المكلفين مالتعمير في هذ  المرحلة من معالجة الطلالب و زيالارة المنايالة خالالل 

علالى  المنايالة ثمانية أيام من تلقي طلب التسوية مالن أجالل معاينتهالا و تحريالر محضالر عالدم مطامقالة

ضوء المعلومات التي تقدم مها المصالرح أ فالإذا مالا تصالادفت عمليالة الزيالارة مال  ضالمط المصالرح 

ممناية غير متممة يستمر في األشغال تعين على األعالوان المالةهلين غلالق الورشالة و اسالتتماع ذلالك 

مق مصالفة أ و يمالين المحضالر السالا05-18من القانون  89مإجراءات المتامعة الجزائية طمقا للمادة 

د يقة حالة المناية و مكالان وجودهالا مال  إضالافة كالل المعلومالات المتعلقالة متطالامق أو مخالفالة المنالاء 

مالن أجالل مسالاعدة الساللطة المختصالة  لقواعد المناء و التعميالر فالي القطعالة األرضالية المشاليد عليهالا

لهم مالدور  على دراسة تحقيق المطامقة ليتم معد ذلك موافالاة رئالي  المجلال  الشالعمي الملالدي منعمالا

يتضالمن رأي مصالال  التعميالر  هذا األخيرأ يعد ملفا يتكون من أرمعة نس  عالن تصالري  المطامقالة

التامعة له في ملا التسوية و محضر المعاينة المنجز و يرسله إلى مديرية التعميالر و المنالاء علالى 

 يوما مالن تلقالي التصالري  05مستوى الو ية خالل أجل 
(81)

ن دراسالة لينطلالق المسالتوى الثالاني مال 

  .طلب التسوية

و البنةاء والهندسةة المعماريةة دراسة طلب تحقيق المطابقةة علةى مسةتوى مديريةة التعميةر  - ب

  : على مستوى الوالية

تلتزم مديرية التعمير و المناء مإتمام دراسة طلب تحقيق المطامقة خالالل شالهر واحالد مالن ا سالتالم 

األمالك الوطنية و الحماية المدنية و ايثالار و  و جم  الموافقات على تحقيق المطامقة من مصال 

يومالا و إ  اعتمالر  05التي تلتالزم مالالرد فالي  جالال  الموا   المةهلة و الفالحة على مستوى الو ية

 سكوتها  مو 
(85)

.  

___________________________________________________________________ 

الذي يحدد إجراءات تنفيذ  2119-15-12المةر  في  051-19لمرسوم التنفيذي كما حددها النموذج الملحق ما -(82)
  . التصري  ممطامقة المنايات

  . يقامل هذ  المرحلة مرحلة التحقيق في طلب رخصة المناء الذي سمق لنا عرضه -(81)

  . المتعلق متحقيق مطامقة المنايات و إتمام إنجازها 05-18من القانون  28المادة   -(81)

رغم أن سكوتها أو عدم الرد يعتمر  مو  إ  أنها تملك حق ا عتراض على التسوية في مرحلة المت في تحقيق  -(85)
  . المطامقة

 



 "النشأة و مراحل التطور "الجزائر التشريع العقاري في  :ألولاالفصل                                         النظريالجزء 

 

 89 

معد ذلالك تعالد مديريالة التعميالر و المنالاء هالي األخالرى ملفالا يشالتمل علالى رأيهالا فالي التسالوية و رأي 

و األعمالال التقنيالة المطمقالة يضالاا  المصال  التي تم استشارتها م  إرفاق مستخلص عن الدراسة

لالدى األمانالة  –الملالا  –إليها الملا الذي استلمته من رئي  المجل  الشعمي الملدي ليالتم إيداعاله 

  .التقنية للجنة الدائرة ماعتمارها الجهاز المكلا مالمت في تحقيق المطامقة

  : البت في طلب تحقيق المطابقــة/ 3

في التسوية عن طريق تحقيالق مطامقالة المنايالة إلالى لجنالة الالدائرة  أسندت في هذ  الحالة مهمة المت

تنشن لجنة مالدائرة تكلا مالمت في تحقيق » : التي تنص على 05-18من القانون  12طمقا للمادة 

و أحالال مشالنن تشالكيلتها و عملهالا إلالى التنظاليم الالذي  «مطامقة المنايات ممفهوم أحكام هالذا القالانون 

المحالدد لتشالكيلة لجنتالي  2119-15-12المالةر  فالي  155-09فيالذي صالدر مموجالب المرسالوم التن

 -حيث أنها تتشالكل  الدائرة و الطعن المكلفتين مالمت في تحقيق مطامقة المنايات و كيفيات سيرهما

من رئي  الدائرة أو الوالي المنتدب مالنسمة لدوائر الجزائالر العاصالمة كالرئي  لهالا  -لجنة الدائرة 

على مستوى الدائرة التي طلمت مديريالة التعميالر استشالارتها عنالد دراسالة و ممثلي مصال  الو ية 

كما يمكنها أن تستعين ممصال  الدولة أو الملدية المكلفالة مالالتعمير أو أي شالخص  أتحقيق المطامقة

أو هيئة يمكنهالا أن تسالاعدها فالي أشالغالها التالي تعقالد علالى شالكل اجتماعالات ممقالر الالدائرة مالرة فالي 

أو في كل مرة دعت الحاجة إلى ذلك في شكل دورات غيالر عاديالة مالن  الشهر ضمن دورة عادية

أجل المالت فالي طلمالات تحقيالق المطامقالة خالالل ثالثالة أشالهر مالن تالاري  إخطارهالا مالن  مالل مديريالة 

و يشترط لصحة  راراتها حضور ثلثي  أالتعمير و المناء على مستوى الو ية مالملا الذي أعدته

اجتمالاع جديالد خالالل ثمانيالة أيالام تتخالذ فياله القالرارات منغلميالة  أعضائها عنالد المالداو ت و إ  عقالد

األصوات على ضوء الملا المعروض إما مالموافقة على تحقيق المطامقة و تسليم السند مالذلك أو 

  .و هو ما سنتعرض في دراسة  ثار المت التحفظ كمرحلة وسط أو الرفض

 آثار البت في تحقيق المطابقـة 

 ثالار تتولالالد نتيجالة مالالت لجنالة الالالدائرة فالي طلالالب المصالرح تسالالوية وضالالعية  و تنقسالم هالالذ  ايثالار إلالالى

-18المناية و  ثار على الصعيد الجزائي تتعلق ممصير جرائم التعمير المرتكمة  مل نشالر القالانون 

و التالالي لالالم تحالالرك أو حركالالت مشالالننها الالالدعوى العموميالالة خالالالل فتالالرة الخمسالالة سالالنوات كآجالالال  05

  . للتسوية

  : نة الدائرة في طلب تحقيق المطابقةآثار بت لج/ أوال   

  :حالة قبول طلب تحقيق المطابقة -أ       

يرتب  مول لجنة الدائرة لطلب تحقيق مطامقة المناية غير الشرعية إرسال مقرر المت إلالى رئالي  

سالالند المطامقالالة أو إخطالالار السالاللطة  المجلالال  الشالالعمي الملالالدي المخالالتص مالالن أجالالل تسالالليم المصالالرح
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(86)  لسندالمختصة متسليم ا
إذا كان من اختصاصها و ينتج عن هذ  العملية إلزام المسالتفيد القيالام   

  .ماألعمال الالزمة إلتمام إنجاز المناية و مطامقة األشغال

و هالي السالندات اإلداريالة المساللمة التالي ترتالب تسالوية  : تسليم سندات تحقيةق مطابقةة البنايةة -1

رخص للمسالتفيد محسالب حالالة المنايالة المتممالة أو غيالر الوضعية العمرانية للمناء غير الشرعي و ت

 05-18م  احتالرام ا لتزامالات المنمثقالة عالن القالانون  المتممة مإتمام إنجاز عملية المناء و مطامقته

  :و  انون التعميرأ و تتمثل هذ  السندات في

انيالة مالن القالانون تستفيد هذ  المنايات المتممة في مفهالوم المالادة الث: بالنسبة للبنايات المتممة 1-1

في فقرتهالا الرامعالة مالن سالندات تسالوية الوضالعية العمرانيالة التالي يساللمها رئالي  المجلال   18-05

  :و هي 05-18من القانون  20و  21الشعمي الملدي طمقا للحالة المحددة مالمواد 

يمكالالن أن يسالالتفيد صالالاحب المنايالالة »  05-18مالالن القالالانون  21فطمقالالا للمالالادة  :شةةهادة المطابقةةة  *

تممالالة و المتحصالالل علالالى رخصالالة المنالالاء و لكنهالالا غيالالر مطامقالالة ألحكالالام هالالذ  األخيالالرة مالالن شالالهادة الم

أ يستفيد منها كما مينت المادة كل شخص  ام منعمال المناء مشكل مرخص دون يحترم «المطامقة 

 59طمقالا للمالادة  األعمال المرخصة و التصاميم المصاد ة عليها و عليه تعذر منحاله هالذ  الشالهادة

المتضمن كيفيات إعداد شهادة المطامقة و مقية رخص و شهادات  076-90سوم التنفيذي من المر

التعميرأ و ترتب شهادة المطامقة المسلمة فالي هالذ  الحالالة فضالال عالن تسالوية وضالعة المنايالة غيالر 

الشرعية الناتجة عن مخالفة حدود الترخيص نف   ثار تسالليم شالهادة المطامقالة فالي الحالالة العاديالة 

  .صة للسكن و استغالل المنايةإذ تعد رخ

مالن  20هالي السالند المساللم طمقالا للحالالة المالذكورة مالمالادة  :رخصةة البنةاء علةى سةبيل التسةوية *

يمكن أن يستفيد مالن رخصالة المنالاء علالى سالميل التسالوية و » التي تنص على أنه  05-18القانون 

مالن  مالل علالى رخصالة  حسب الكيفيات المحالددة مهالذا القالانون صالاحب المنايالة و الالذي لالم يتحصالل

مالالرمط المة الت  –فضال عالن تسالوية الوضالعية العمرانيالة  – أ و يسم  هذا السند لصاحمه«المناء 

مشالالمكات ا نتفالالاع خالالالل المالالدة الممينالالة فالالي وثيقالالة التسالالوية التالالي يلالالزم خاللهالالا مالتقالالدم مطلالالب شالالهادة 

  .المطامقة وفقا لإلجراءات العادية

تستفيد أيضا المنايات غير المتممة من سندات التسالوية طمقالا  :بالنسبة للبنايات غير المتممة-1-2

  :و هي  05-18من القانون  22و  09للحالة المنصوص عليها مالمواد 

___________________________________________________________________ 

وزارة السكن و العمران  الصادر 2119-17-21من  رار الوزاري المةر  في  11لقد أشارت المادة   -(86)

المحدد للنظام الداخلي المسير  جتماعات لجنة الدائرة أ إلى أن رئي  المجل  الشعمي الملدي يتولى معد إرسال 

أ أنظر  15-08مقرر المت في تحقيق المطامقة تمليا المصرح في األجل المحدد الذي لم نجد له أثرا في القانون 

  . ذكورمن القانون الم 11و  12المواد 
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و هالي فالي هالذ  الحالالة سالند إداري يتضالمن تسالوية وضالعية المنايالة غيالر : رخصة إتمام اإلنجةاز *

المتممة م  الترخيص منعمال مالمناء من أجل إتمالام إنجالاز المنايالة التالي انقضالت  جالال رخصالتهاأ 

يالق فهي  رار إداري يرخص مالمناء يصدر وفقا لالنف  التحق  :05-18من القانون  09طمقا للمادة 

  الذي يخض  له طلب رخصة المناء

تحمالل هالذ  الرخصالة نفال  مفهالوم رخصالة إتمالام  :رخصةة إتمةام اإلنجةاز علةى سةبيل التسةوية *

اإلنجاز و تختلا عنها فقط في أنها تسلم للمناية غيالر الشالرعية غيالر المتممالة التالي لالم تحالز مطلقالا 

 وية وضالعية الوعالاء العقالاريعلى رخصة مناءأ فقد  رر المشرع إمكانية استفادتها من أحكالام تسال

  05-18من القانون  22المادة  عليه نصت حسب ما

و يترتب على من  هالذين السالندين إلالزام المسالتفيد مالن التسالوية مالشالروع فالي أشالغال المنالاء خالالل 

  . ثالثة أشهر و إتمامها في حدود ايجال المقررة مالترخيص المسلم

  : السلطة المختصة بتسليم سند المطابقة -2

يساللم رئالي  المجلال  الشالعمي الملالدي المخالتص » علالى أن  05-18مالن القالانون  11تالنص المالادة 

إ ليميا لصاحب التصالري  حسالب الحالالة إمالا رخصالة المنالاء علالى سالميل التسالوية أو رخصالة إتمالام 

يخطر رئي  المجلال  الشالعمي الملالدي مالالغرض المطلالوب الساللطات . اإلنجاز أو شهادة المطامقة 

أ فمن هي هذ  الساللطات األخالرى المختصالة «تسليم هذ  الوثيقة من اختصاصها األخرى إذا كان 

  .متسليم سندات المطامقة ؟

خاليا من ذكر أي سلطة أخرى يسند إليها تسليم سندات التسوية من غيالر  05-18لقد جاء القانون 

ي يختص رئي  المجل  الشعمي الملدي أ و أمام هذا الغموض نلجن إلى أسلوب  يا  الحا ت الت

مهالالا كالالل مالالن الالالوالي و وزيالالر التعميالالر فالالي تسالالليم رخالالص المنالالاء أو شالالهادات المطامقالالة كمالالا وردت 

من  انون التهيئة و التعمير متى أمكن إدراجها ضمن نطالاق تحقيالق المطامقالة  67و  66مالمادتين 

 05 - 18في  انون 

  :رفض تحقيق مطابقتها تيآثار تتعلق بالبناية ال -3

لقاملالالة للتسالالوية ممالالا فيهالالا المنايالالات التالالي رفضالالت لجنالالة الالالدائرة تحقيالالق مطامقتهالالا إن المنايالالات غيالالر ا

المتعلالق متحقيالق  05-18مالن القالانون  19و 17و 07مصيرها الهدم وفقالا لمالا نصالت علياله المالواد 

مالن  الانون التهيئالة و التعميالر التالي تالنص  11مكرر  76مطامقة المنايات و إتمام إنجازها و المادة 

ل  الشعمي الملدي يتولى هدم المنايات غير الشالرعية مالدون رخصالة منالاء معالد على أن رئي  المج

فالي طريقالة  05-18المعالدل و المالتمم و  الد فالرق القالانون  55-16معاينتها طمقا للمرسوم التنفيذي 

  :تنفيذ إجراء الهدم محسب الحالة

المشاليدة مشالكل خطيالر مالنسمة للمنايات المشيدة على األراضي غير القاملة للتعميالر أو المنايالات   *

-18مالن القالانون 06لقواعد األمن و حماية الميئة و تشويه المنظالر الحضالري كمالا وردت مالمالادة 
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مالالن ذات القالالانون السالالامق علالالى ضالالرورة هالالدمها مالالن  مالالل  07أ ففالالي هالالذ  الحالالالة نصالالت المالالادة 05

  .رئي  المجل  الشعمي الملدي معد معاينتها من  مل األعوان المةهلين

لمنايالات المشاليدة علالى األراضالي التامعالة لامالالك الوطنيالة العموميالة أو الخاصالة غيالر مالنسمة ل  *

من القانون السالامق فالي فقرتهالا  18القاملة لتسوية الوضعية العقاريةأ في هذ  الحالة ألزمت المادة 

  .الثانية رئي  المجل  الشعمي الملدي مهدم المناء مماشرة

تامعة لمستثمرة فالحية عمومية أو خاصةأ في هذ  الحالة  مالنسمة للمنايات المشيدة على أرض  *

توجه لجنة الدائرة إعذارا لصاحب المناء مإعادة األمكنة إلى حالتها ضمن أجل تحدد  و فالي حالالة 

مالن  11مكالرر  76عدم امتثالاله تخطالر رئالي  المجلال  الشالعمي الملالدي مالهالدم علالى ضالوء المالادة 

  . انون التهيئة و التعمير

للمنايات التي رفضت لجنة الدائرة تحقيق مطامقتها فيتعين في هالذ  الحالالة هالدمها طمقالا  مالنسمة  *

 .من  انون التهيئة و التعمير 11مكرر  76للمادة 

 التسوية الشاملة للبنايات غير الشرعية عن طريق تحقيق مطابقتها آثارقانون  -

التسالالوية الشالالاملة للمنايالالات غيالالر مالالن اجالالل  انتهالالاء المهلالالة التالالي تالالم تحديالالدها للمالالواطنينمعالالد       

المحالدد لقواعالد مطامقالة المنايالات و 18/05 الانون  مخصوص الشرعية عن طريق تحقيق مطامقتها

، أرقامةا عةن السةكنات والعمران والمدينة قدم وزير السكن 11/18/2101إتمام انجازها متاري  

ملةف خةا   9917ملةف ضةمنها  755924التي تمت تسويتها، حيث أحصت المصالح المعنية 

نصةف مليةون أي ان التسالوية طالالت  ملةف للسةكنات الفرديةة والجماعيةة 757313 بالمرافق، و

مسكن من دون وثائق تةكد ملكيتهم لاراضالي التالي  الاموا من مين ارمعة الى خمسة ماليين سكن 

ممناء سكناتهم عليهالا حسالب الخميالر األورو متوسالطي والمخالتص فالي المنالاء والتعميالر عمالد الكالريم 

عها   مالن طالرا المالوطنين يعتمالر ضالعيفا لالذا غوم ومالرغم من أهمية العملية ا  أن التجاوب مشل

مالن  79حسالب المالادة أ2101أ تعالديال خالالل دراسالة  الانون الماليالة  المجل  الشالعمي الالوطنيأ ر 

نص والتالي تال 2101الخاص مقانون المالية لسالنة  11/02/2101المةر  في  18-01القانون ر م 

لتسوية الشاملة للبنايةات غيةر الشةرعية عةن طريةق تحقيةق باال تطبيق التدابير المتعلقة تمديد آجعلى 

 .2312أوت  33 بثالث سنوات وه ا إلى غاية 19/30المنصو  عليها في القانون  مطابقتها

الذي يندرج في إطار السياسة الوطنيالة للتساليير العقالاريأ و القديم إن هذا التشري  الجديد اذا      

فالالي إطالالار توسالالي  نطالالاق الملكيالالة الخاصالالة  و تشالالجيعها أ يعالالد ممثامالالة  الالانون تعميالالر مالالوازي و كالالذا 

و التعمير المعمول مهأ إذ تم استحداث عقود تعمير جديدة تتشامه إلى حد كميالر مال   لقانون التهيئة

تلك المعمول مها حالياأ و في السياق ذاته تم استحداث تدامير ردعيالة لكالل المخالالفين لهالذ  العقالود 

أشالهر إلالى  16كغرامة ماليةأ و إلى عقومالة الحالم  مالن مليون دينار جزائري تصل عقومتها إلى 

 . التعمير المعدل  والسنتين  حيث أن هذ  العقومات لم تكن مدرجة سامقا ضمن   انون التهيئــة
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 : ةــخالص

                 فالي التوسال  و رغم كل النصوص القانونية السامقة فقالد اسالتمرت  العشوائيإن ظاهرة المناء       

               و حالالالة ورشالالات المنالالاء المفتوحالالة التالالي شالالوهت األنسالالجة الحضالالرية لالالم تعالالرا أي  جالالال لنهايتهالالا  

                     هالالالذ  الظالالالاهرة جعلالالالت مالالالن مالالالدننا مراكالالالز  سالالالتقمال النالالالازحين مالالالن األريالالالاا و مالالالن التجمعالالالات

أ هالالذا الوضالال   رض و الطلالالب فالالي كالالل المجالالا تأ و خلقالالت حالالالة الالتالالوازن مالالين العالال الصالالغرى

أ  المقلق يعد خر ا لكل السياسات المنتهجة و تعميرا صريحا على فشل السياسة العمرانيالة ممالدنالا

 . العشوائيو إلى نف  السياسة المنتهجة في مجال المناء أ 0985و يعيدنا مرة أخرى إلى سنة 

غير الشرعي مهما كان سممه أمر غير ممالرر مالن العشوائي ال  خالا في أن وجود المناء و      

ُك فالالي سالالمب وجالالود  الالكج ُا القالالانون و ُيشو الالع  الالنَّ تحقيالالق هالالذا الممالالدأ  الناحيالالة القانونيالالة فوجالالود  ُيضت أ لوك 

يفترض أسماما للو اية تقوم على  طال  األسالماب و تحالول دون نشالنته و تحولاله إلالى أمالر وا ال  مالن 

اكن لالذوي الالدخل المحالدود ممالن   تسالعفهم مالداخليهم سياسة سكنية تهتم متوفير الحاجالة مالن المسال

أ وكذا إنتاج  إلى ُولُوج  السوق الرسمية للسكنات و امتداع أساليب التمويل مذلك تهم تلك الشريحة

األراضي القاملة للمنالاء الالذي تتكفالل ماله عمليالة التخطاليط العمرانالي دون إغفالال أمالر جالوهري هالام 

ى استعمال األراضي و  م  المخالفالات عنالد نشالنتها مالن  مالل يتعلق مممارسة الر امة العمرانية عل

لَّالالةو  الالد أصالالامت عوامالالل الو ايالالة ككالالل فالالي الجزائالالر جهالالاز صالالارم أ علالالى  أ لكالالن كمالالا رأينالالا فالالإن التع 

أ السالالكن و   نسالالتثني  أ العقالالـار مسالالتوى القالالانون و غيالالر  مالالن أسالالاليب إدارة ملالالا تهيئالالة اإل لالاليم

عملية الر امة على تطميالق القالوانين و التكيالا مال  المشالاكل السلطة التي تتحمل الوزر األكمر في 

و هو الشيء الذي سم  متفشي الظاهرة مشكل خطيالر و ا نتقالال مالن مرحلالة الو ايالة إلالى مرحلالة 

  :المحث عن العالج المناسب الذي تنرج  مين

عنالد  ائيةاألنسالجة العشالو المنتجالة لهالذ أسلوب اإلزالة المطلق لكامل المنايات غير الشالرعية       

أ إذ تالالم التفكيالالر مماشالالرة فالالي أن الهالالدم لوحالالد  كفيالالل ممحارمالالة و  مالال   مدايالالة تصالالور حالالل الظالالاهرة

المحالالث عالالن العالالالج دون تقصالالي   «المخالفالالات دون المحالالث عالالن األسالالماب و يشالالمه هالالذا الحالالل

التالالالي اصالالالطدمت مايثالالالار ا جتماعيالالالة و   »األعالالالراض أو تفالالالادي مضالالالاعفات مالالالا معالالالد العمليالالالة

  .مة المترتمة على األفراد و تعذر على السلطات في العديد من الحا ت تطميقها  تصادية الوخي

أن حالق المنالاء مالرتمط مملكيالة   «أسلوب تسوية وضعية الملكية العقارية للمناية تطميقالا لممالدأ       

المنصوص عليه في  انون التهيئة و التعمير و  د مست هذ  العمليالة المنايالات المشاليدة  »األرض 

ليالالة التحالالول عالالن النظالالام ا  تصالالادي التالالي تزامنالالت مالال  تحالالول النظالالام القالالانوني للعديالالد مالالن  مالالل عم

أ  المةسسات كما أنها شملت تسوية أوضاع الملكية العقارية الخاصالة عالن طريالق شالهادة الحيالازة

أ أو أثنالالاء عمليالالة المسالال  مفعالالل التالالر يم و لكالالن تعالالذر معالاله تسالالوية الوضالالعية  أو التحقيالالق العقالالاري
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يمالار  مال  ا حتالرام الصالارم لاحكالام القانونيالة و  «مناية على اعتمار أن حق المنالاء العمرانية لل

  ».التنظيمية المتعلقة ماستعمال األرض يخض  لرخصة المناء

و أخيرا تقرر التدخل مقالانون تحقيالق مطامقالة المنايالات كمالزيج مالين تسالوية الملكيالة العقاريالة        

ية على الخصوص و التسوية العمرانية في إطار أحكام لاوضاع التي نشنت على األمالك الوطن

  . انون التهيئة و التعمير

و م  ذلك يجب أن تمقى الحلول المتضمنة تسوية وضعية المناية التالي نشالنت خالارج القالانون      

تكتسي طامعالا ضاليقا اسالتثنائيا و مدروسالا لمعالجالة األوضالاع القائمالة مالن المنايالات فقالط و حتالى   

ذريعالالة لاشالالخاص فاألصالالل أن حالالل المشالالكلة يقتضالالي المحالالث فالالي تعزيالالز عوامالالل  تشالالكل منفالالذا و

 . الو اية ماعتمارها األسماب الحقيقة للمشكلة أو  ثم يليه أسلوب المعالجة

مالالن خالالالل هالالذا ا نعطالالاا الكميالالر الالالذي تمنتالاله الدولالالة فالالي مجالالال التعميالالر تطالالرح عالالدة تسالالاة ت    

 :أهمها

ا سياسالالة ا حتياطالالات العقاريالالة ؟ و هالالل أدركالالت هالالل سياسالالة التوجيالاله العقالالاري هالالي نفسالاله -

 السلطات العمومية نف  الخلل لتعالجه منف  الطريقة تقريما هذ  المرة ؟ 

                 أ يفسالالر لنالالا و دون أي إثمالالات إن هالالذا ا سالالتدراك و الرجالالوع لسياسالالة تمنالالي الوضالال  القالالائم       

                أ حيالث أن  ي المعمالول ماله فالي الجزائالرمسمق مدى تشعب و صعومة التساليير العقالاري و العمرانال

                         كالالالل التشالالالريعات الموضالالالوعة حيالالالز التطميالالالق أ و كالالالل اإلمكانالالالات المتالالالوفرة مالالالن تالالالاطير إداري 

                  أ لالالم تالالتمكن مالالن وضالال  اإلطالالار العالالام الواضالال   نتهالالاج و مكاتالالب دراسالالات خاصالالة و عموميالالة

 مان العقداري فيده  الإشدريعأن  " أ و مناله نسالتخلص تجنالب األخطالاء ىعلال نمالط تسالييري  الادر

 و بدالإعمير المتعلقاة القانونياة  التاراخيص و الوثاائر على الحصول إجراءات تعير التي احسباب

 التسةيير العقةاريالعمارا،  وأ،  فوضاى إنتشاار في ما بشكل تسهل اإلجراءات هذه أ، و ، البناء

أ حتى فالي  العشوائي طا مماشرا ويساهم أيضا  في انتشار المناء المخالايرتمط ارتما في الجزائر

 . " امجال المرافق العمومية التي تشيدها السلطات  نفسه


